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 المقدمة:

لقدددم نت ادددد نلالدددمن  نلتحقيدددن اددد  نهقيدددي نبيدددلننو ابدددرأة  يدددى  ددداي  نلاردددأ  قدددللتح   يدددى  ددد            

صدأة  نلولدل  لارأادرلليتل  اىد أ  نلتيلالو،ول   الننل هالك نل ثيدحا  نلادأن و ونلويدأنو لالدأ  نل

نتلدديا نالبددلر ،يددحيا نلنحددم نل هددلل نالبددلر قددلل تليا ق ليددن اىدد أحلنو يددى قتددا نلددمول نلددمول نلتحقيددن نلاو يددن 

ونالةة  ونأبس ويلى ي  ولاال  ،ول   بيم يى نالنيله نالخح قتا نلمول نلتحقين اث  جياأنى ونليت للنلخ 

 و  نل تأحلالننلد بىب نتليا نالبلر ييرل ة

نكادح ق ثيدح اد   كدل  ادم  نالبيدلن نلدحق حقق دو قتدا نلدمول نلتحقيدن يدى ايدلل نتلديا نالبدلر حيث ن        

وجدو علد   ونلىيل دى لاىلء يى نأظيف  مةننر  نلابححن يى التلة نلابدل  نال  صدلةقنالم ن  يىلح نلتيلل

 ددمال يددى نحددلة  بىددان ابددلةك رل  للتلددىيددحيا كدد  نليرددأة نل ددى قددحلد ادد   ادد  نلددمول نلتحقيددن لنلخصددأ 

نال  صددلةحن  ال ن  نلا دددلعم نلتتليددن نقدددح قأن ددا ادددتف نت يارددل يدددى  دد   نلتيدددلالو نالج تلعيددن ونلىيل دددين 

 ونال  صلةحنل

ن  اصد ل  نل تدي   نال  صدلةق للتدح   حتدم اد  نلتصد لهلو نلهمحثدن نل دى قدم  واتل حيب نأكيمه هادل         

نلد     للدال الحتادى اادح نىدتيالو نلقدح  نلتلادى ،يى اخ لف و دلع  نالعد م و يى نلتهلي  نلمولين يأعرل 

وجأة نجتلع ويرا اب حك ونا  لتل نتايو، نألاح نلحق  م حؤةق نلد  اتدلبى اخ لودن لردحن نلتصد ل ل ويادى 

ع  نلقأل    نمنعيلو للال    أ  كايدح  عادمال حا قد  نلتأادأع اد  حيدل نلخ دلي نلد  حيدل نل اويدح نلوتلدى 

 واد  هادل جدلءو نلهلجدن نلد  نلتلحدم اد  لىيل لو ونلاحنام نلرلةيدن نلد  نلاردأ  قأوادلع نلتدح   نلتحقيدنلل

اد  خد ل نقدمحا  ألق قلدم عحقدى للال قلل اتين ونلاتأ نال  صلةق ورا لترلحن هحن نلتورأم ونلغلحن ااو ونةنال نل

ي  نل تليا و نل دمةحب نل قادى ونلترادى وةعدا ون ا نلتح   نلتحقين "  هحه نلامو  يتلليلو ا  هحه نلأة ن كيلء 

 نل ى ناظترل ااظتن نلتت  نلتحقين وقلل اىيي اا وننة  نلتت  نالةةبينل ،"ابلةك رل ي  نلابل  نال  صلة 

كيلء كتل كل  ا  نلتويم عح  نل يحقن نالةةبين كاتألج ل  ايي اورأم نل ت ي  نال  صلةق للتح           

 ليى للال نبيلننو وننة  نلتت  نالةةبين ألها  ا  خ ل عح    يل لنرل وقحنايرلا  
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 :للمرأة االقتصادي التمكين مصطلح مفهوم

 قدللتح   نلخلصدن نلمولين نلأثلعي خ ل ا  نلتبحح  نلقح  نىتيايلو يى قم  اص ل  نل ت ي  قللاحون           

 نلتتايددي   لىددان ونمنول دو ونأليددحنة نلريئدلو قددي  ون ددتل نب بدلةن نب بددح ثدا ،نلت هددم  نألاددا هيئدن عدد  ونلصدلةة 

 لا هوظو اتلة و اؤحم قي  نلتص ل  للال نيله نلالس  يتلل ةةوة نبقىتد و مل ونل اتين نلتح   ققللحل

يللتؤح ِّمو ، ححو     نلتص ل  حتاى: إننلن ك  نلتقالو ونلتأنعي  الم وصأل وحصأل نلتح   علد             

ا  ثا يرأ اص ل  ااصف وعلةل وال يالة عليدول ونلت هوظدأ  حجحجتدأ   داب نهوظردا حقأ رل نل ايتينل و

ددي للددال نلدد هوظ، ن ايقددلو  إلدد  يتددأ  نلتصدد ل  وعددمم واددأح اتاددله و قتددلةه، وا قىددلو ببددأنو، واددل حتت ِّ

   ل(1)نلتص ل  عل   ة  نلأن ا و ثحهل عل  نأل ح  ونلتي تا

ي  حخدو نأل دخل  نللدحح  لدا ح د  لدمحرا نلقدمة  يدى نلىدلقي  و حح  نلتؤحمو     اصد ل  نل ت دكتل          

نال   لعن قىداب نلظدحوا نلتهي دن  و ناب دلة  و نلوبد ، وإ  حدلج را نلد  نل ت دي  نااثدي اد  عدمم  دمةنرا 

كددليحنة  و كتيتأعددن ادد  نلاددلس علدد  نهقيددي نل تددأح لي ت اددأن ادد  ن دد غ ل كلادد   ددمةننرا قىدداب نلهددأنجل 

مهل  يحنة  و ايتأعلو  خح  يدى بودس نلتي تدا وهدى نتايدح عد  ظدلهحه عدمم نلتىدلون  نلتص اتن نل ى  وج

 نلغيح  لقلن لليمل، وحللن نلوص  ونل رتيشل

وححو  ن   لين نت ي  نلتح    صاهد جلءن ا  نلاقلش نلتلم  قيم نبو  نا إ لء  نوىيحه ق دحل عمحدم ل         

و نت دددي  نلتدددح   لتقلةعدددن نلحجددد  قتدددل يدددى للدددال وللدددال عادددم ةضحدددن قتلدددرا قدددل  هدددحن نلتصددد ل  حقصدددم قددد

 نونجر ،ولحلال يل   ق لكح لرحن نلتص ل  حألم ةالالو عل وين  أحن نتاح ع  بلعلو عاف ثأةق ا  بدأع 

 (2ل) ا  نلاىلء ام نلتؤ ىلو نلقلعتن  و ا  آخح حت قم قأبو  ي ا ناظيتو )  ق نلتاف( ا 

ادد  نلتصدد لهلو نلتثيددح  لليددمل حدد ا نحجت رددل يددى نلأثددلعي    عددمةن  حؤكددم نلتتلةاددأ   خددحويددى جلبددب      

، إلد  "نت دي  نلتدح  "، Women Empowerment نلح تين لألاا نلت هم  قب   ييح ة ييل اث : اص ل 

نؤة  إل  نغييح نلتتا  ونلتلتأ ، ونأجيدو نلوردا قلنيدله اخ لدف   نحجتن خل ئن، وهى حىب وجرن بظحها

،  Empowering، ولديس Enablingن نت ي  يى نللغن نالبيليلحن هدأ كلتدن نتلالليى حي     نلتحنةا ل لت

نتاى  Powerيرى: "ن  قأنء نلتح  " )ي لتن  Women Empowerment ال نل حجتن نلصهيهن لتص ل  

نتادددى ن  قأنء(لو"ن ددد قأنء نلتدددح    Empowermentنتادددى نقأحدددن، وكلتدددن  Empowering دددأ ، وكلتدددن 

Women Empowermentنقأحددن نلتددح   ل  غلددب علدد  نلحجدد  يددى نلصددحنع نلددحق حه ددا نلت  ددن  "، حتاددى

 (3قيارتلل)

                                                            
-11نت ي  نلتح   ،وة ن اقمان يى وة ن عت  ةوة نلتح   يدى نلتتد  نلخيدحق ونل  دأعى ،نل أحدد: اورأم اص ل   يى اابأ كلايليل حلتى اهتم: ( 1

   (iicwc.orgاين نلتللتين للتح   ونل و ، اأ ا: نلليان نا   ،)اابأة عل  2112 ا تح، 11
 )اابدأة علد  اأ دا:نت دي  نلتدح   يدى  يححقيدل ونلتدللا نلتحقدى/ نال د هقل لو ونلودح  ونل هدمحلو،  : ىا نلتلأم نلىيل ين قيلاتن نقأجل/كايح النأ  ( 2

 ( www.assecaa.orgةنق ن ايللس نلبيأخ ونلبأة  ونلتيللس نلتتلثلن يى إيححقيل ونلتللا نلتحقى،  
تمكااين الماارأة ةورقااة مقدمااة فااي ور ااة عماال دور الماارأة فااي العماال الخيااري والتطااوعي  مفهااوم مصااطلح  في منشاا ةكاميليااا حلمااي محمااد: ( 3

   ( .orgiicwcمنشور على موقع: اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفلة ،) 2112سبتمرة 18-15ةالكويت:

http://www.assecaa.org/
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وارتل ح   يقم ننخح اورأم نل ت ي  اؤخحن اتلبى  عتي و و ا اتل نتاين نل لتن نلتيحة  خلصدن ادا           

نل ت دي   حادم  نأجدوو نىلةع نلأعى آلثلة نل رتيش نلأن دا علد  قتدا يئدلو نلتي تدا وااردل نلتدح   نلتحقيدن ل

قإةةنك نلتح   لننرل و تأةهل قللىي ح  علد  حيلنردل، اتدل حدؤةق إلد  خلدي وعدى اي تتدى قدللهقأل نلوحةحدن 

ونليتلعين وإا ل  نالبلتلم إل  ايتأعلو اغط وححكلو نج تلعين  لةة  علد  نتثيد  اصدللهر  ونا ردى 

 ت ي  قلأل دلس هدأ نلدأعى نلدحننى يدلل (4).ق تثي   كثح للاىلء يى احنكدل صداا نلقدحنة نال  صدلةق ونلىيل دى

للقددمةنو نل لااددن ونادد  ك نلأ ددلع  ونألةونو ا   رددل ونال دد ولة  اارددللونل ت ي  هددأ عتليددن اددا  نلوددح  

نأل ل ين للوئلو نلترتبن ق ب  اال ح نو ييح اال ح  ،نألاح نلحق حبت  عتليدن اهلةقدن نق اهدلوالو لصدم 

 ىدلوحن لليتيدا ال حتادى ادتل  ب دلعم ا ىدلوحن لليتيدا ،حيدث    هحه نلوح  ل اا نلتلا    نأيح نلودح  نلت

 (1)  يحنة اخ لوأ  حى ويمو  قب   ا ولوو ا  نلوح  نلت ىلوحنل

 ونلاىدلء نلحجدلل قي  نلت  ليئن ييح نلىل ن ع  لو نأنحا إعلة  نا لبين نل  تلة قلل حبيح نخح نبو كتل          

 نلد  ندؤةق للقدمةنو وقالء نأعين عتلين خ ل ا  نلمنخلين  مةنرل نتلحلو لننرل عل  نلتح   نع تلة نحلة  عاح

 وبشاكللنألادأة ايدح  نغييدح نلد  نلارلحدن ويدى  عظدا و دي ح  نلقدحنة صداا عل   كاح و مة   كاح ابلةكن

 يللدب يدى حتتد  نلحق نلأ د وقتا االجر متدنى العمل من انتشالها يعني للمرأة االقتصادي التمكين خاص

 صداا اا دمحلو يدى نلتيمحدن نلتبدلةكن نلد  حاظدح ن دت  وقصدأة لنلياىدي  قدي  نل اىدلون  إ لان يى نالحيل 

 (6ل)نلتح   ل ت ي  ن ل ين نبرل عل ( ونلاقلقلو ونلتتلل نلتت  نصهلي ااظتلو اث )نلقحنة

 :االقتصادي للمرأة الغاية من التمكين

لتبددلةكن نلولعلددن للتددح   يددى ةونعددح صدداا نلقددحنة عدد  هددأ ن الغايااة ماان التمكااين االقتصااادي للماارأةن            

 ححي نأ يا ب لل نلودح  ونلخيدلةنو ونلادمنع  نلت لحدن لردل ل ثدا ن  نلتبدلةكن نلولعلدن نىد للم ناتيدن نلتدح   

بوىرل ون أحح  مةننرل وإا لبلنرل ل ت لال عالصح نلقأ  نل ى نت اردل اد  إحدمنر نل غييدح يدى اي تتردل ل ون تد  

 أ  يى نلتتحين ونلثقن قللاوس و مةننرل ونلتت  ات  إ لة نليتلعن وليس نلتت  نلوحةقلاصلةة هحه نلق

يددلل ت ي  حتددم نةن  لتىددلعم  ناليددحنة ونلوئددلو علدد  إ دد ل  ددمةننرا نالقمنعيددن وناب لجيددن ل هقيددي بتددأ           

  نلمحتأ حن يدن ون أة اى منم يى ظحوا اتيب رالوقب    كثح واأحل يإ  نل ت دي  ح يدلون  ق نصدأة عد

وحقددأل نالبىددل  ونلتبددلةكن ليبددت  نت ددي  هددحه نلوئددلو لورددا حقددلعي عدد  قيئدد را نالج تلعيددن ونال  صددلةحن 

 (7ونلىيل ين ونلثقليين ونت ارا ا   خح نلخ أنو نل نان ل هىي  ظحوا اتيب رال)

ناتأحدن، نحن دل علد  ادحوة  اا  يأع ن  خمنم اورأم نل ت ي  قم  نلاظح للاىلء قحضحن إ د حننييين و          

ابلةكن نلتح   يى عتلين نل اتين قأصورل عاصحن يلع  واا يل ال ا لقيل للتىدلعم  يدى نلتي تدا، وحدألى قدحلال 

                                                            
لت تم :ع:)اابأةنو ،نلت  ن قي  نت ي  نلتح   ونل اتين نلابححن: و احو  عام نلححيا باي  جتوح عام نلحال  ( 4 ن ، 4766،4/1/2111 نلهأنة 

http://www.ahewar.org )   
 11/7/2117لتاظتن نلتت  نلتحقين قلل تلو  اا وننة  نلتت  وة ن اتم  ح"،هللن نحأي: "نل ت ي  نال  صلةق للتح   نلتحقين ون ا و تأ(  1
 11-46(، 2،2114( ااظتن نلتت  نلمولين: لوالء حقأل نلتح   نلتلالن ونلتىلون  قي  نلياىي  ،) 6
 11/7/2117ننة  نلتت  ( هللن نحأي: "نل ت ي  نال  صلةق للتح   نلتحقين ون ا و تأح"،اتم لتاظتن نلتت  نلتحقين قلل تلو  اا و7

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 هتين خلصن للدحوة  ناظديا نلاىدلء ألبوىدر  ليصداه   دأ   يل دين يتللدن احدمنر نل غييدحل  ق    اىدؤولين 

لو يى عتلين نل اتيدن ال نقدا علد  عدلني نلمولدن يقدط، قد  ح هتد  ناتين  مةنو نلاىلء وجتلر  اىلهتلو إحيلقي

 .جلءنً كايحنً اارل نلاىلء  بوىر 

ولقم نااد عمة اد  نلتاظتدلو نالبتلعيدن ااردل ااظتدلو ييدح ح أايدن وااظتدلو نلقتدن لألادا نلت هدم            

ت هدم  نالبتدلعى قحبلايدل عد  اام  نل ت ي  نلتح   كرما ةعيىى يدى قحنايرل،كدحلال ن د همر قحبدلام نالادا نل

 لعللتيد ننلدحق حتدم قتثلقدن ن دلة 1661نلىيل لو نلخلصن قللتح   ونلحجد  يدى نل اتيدن هدأ ااردلج عتد  ق دي  

حه أق عل  جمول  عتدلل ل ت دي  نلتدح   قردما نل غلدب علد   ل هقيي نلتىلون  قي  نلياىي  ونت ي  نلتح   نل

ونلتي تدا نلتدمبى واادو نلتاظتدلو ييدح نله أايدن ونلق دلع      نلتقالو وحث نله أالو ونلتي تا نلدمولى

 د ن نهدمنا ن د حننييين ييتدل  اارلج عت  قييي  (،حيث واا1)لحلالنان نلخل  عل  ننخلل نالجحنءنو نل 

 (:6ح تلي قللتح   ونال  صلة وهى)

للدن وظدحوا نتلحل حقأل نلتح   نال  صلةحن ون  ق لرل نال  صلةق قتل يى للال حصألرل عل  يدح  نلتت ل1

 نال  خمنم نلت عتن ونلىي ح  عل  نلتأنةة نال  صلةحنل

 نىري   ا  وصأل نلتح   عل   مم نلتىلون  نل  نلتأنةة ونلتتللن ونال أنل ونل يلة ل  ل2

نددأييح نلخددمالو نل يلةحددن ونل ددمةحب و ددا  نلأصددأل نلدد  نال ددأنل ونلتتلأاددلو ونل  األأجيددل وقخلصددن  ل3

 للتح   نلتاخولن نلمخ ل

 ل نلقمة  نال  صلةحن ونلبا لو نال  صلةحن للتح  نتلح ل4

 نلقللء عل  نل وح ن نلأظيوين وجتيا ن  لل نل تييل يى نلتت ل ل1

 نتلحل نلتأنءان قي  اىؤليلو نلتت  ونأل ح  للاىلء ونلحجللل ل6

ز المساواة بتعزي (11) وألهمية التركيز على تمكين المرأة ُعنَِي الهدف الثالث من األهداف اإلنمائية           

و   نلغلحددن نلتىددام  لرددحن نلرددما هددى نلقلددلء علدد  نل وددلوو قددي  نلياىددي  يددى بااين الجنسااين وتمكااين الماارأةة 

ل و دم عجدم نلردما نلثللدث عدلا ً ةعيىدلً ل هقيدي  لعتدن 2111نل تليا نالق منعى ونلثلبأق، يى ام  ال ن يلون عدلم 

 نلثللدثعادم نهقدي يلحدن نلردما .اؤ دحن 41يلحدن و 11ا ونألهمنا نابتلعين لأللوين نل ى نلتاد ثتلبين  همن

ا  نألهمنا نابتلعين لأللوين، نلت تلي قللتىلون  قي  نلياىي  يى نل تليا،  يؤةق للال قب   اال دح إلد  نهقدي 

نل تليا نالق منعى نلبلا  )هما نأللوين نابتلعى نلثلبى(ل وا   أ  نهىي  نتليا نلو يلو    ححيدا ةةجدن نلدأعى 

نلاىلء ا   ج  نالب ولع قللخمالو نلصهين، وهحن حتاى إحمنر نهىيالو يى صهن نألارلو )هما نأللويدن  قي 

نابتلعيددن نلخددلاس( ونخودديا نح تددلالو نلتددمو  قويددحوس واددح  ناحمن)هددما نأللويددن نابتلعيددن نلىددلةس(ل 
                                                            

  maktabatmepi.org(خلي  بتيتلو،نتي   نلتح  ،اابأة عل  اأ ا نالل  حوبى لت  ان اياى: 1
  http://maktabatmepi.org،اابأة عل  نلتأ ا نالل  حوبى: 67 -11(وثيقن اارلج قييي ،يص  نلتح   ونال  صلة ،   6
يى  تن نألاا نلت هم  ل لوين ،وهى نهدمة قحبلايدل  2111اا نلت هم  لأللوين نلتأ ا علين يى  رح نحلأل قايد نهمنا نالبتلعين نأللوين عل  إع   نأل (11

،وهدى ثتلبيدن نهمنا:نلقلدلء علد  نلوقدح نلتدم ا ونليدأع،نتتيا نل تلديا 2111 تأحل حقلى قخوا اتمالو نلوقدح نلد  نلاصدف يدى نلتدللا قهلدأل عدلم 

ي  ونت ي  نلتح  ،نخويا اتمل وييلو نال ولل،نهىي  نلصهن نلاوىلبين،او ليهن ييحوس بقو نلتالعن وييحه ا  نالق منعى،نتلحل نلتىلون  قي  نلياى

ااظتددن نلتتدد  نلموليددن:  لواددلء حقددأل نلتددح   نلتلالددن ونلتىددلون  قددي   ،نبظح:نالاحن ،كوللددن نال دد منان نلايئين،وإ لاددن  ددحنكن عللتيددن ادد   جدد  نل اتيددن
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 ولل  يات س عل  نخوديا ونةنولع اى أ  اتلةا نلاىلء نللأننى ح هتل  نلتىؤولين يى ةعلحن نأل ح  ونأل

وييددلو نأل وددلل ةو   دد  نلخلاىددن )هددما نأللويددن نابتلعيددن نلحنقددا(ل و   نةنوددلع نلتىدد أ  نل تليتددى للتددح   

ح حنيي عتأال اا نحلة  يى إب لجي ردل وةخلردلأ  ق نهىد  يدى يدح  ن د ق لرل نال  صدلةقل وهدحن  يىدرا يدى 

نل غححدن )هدما نأللويدن نابتلعيدن نألول(ل وادا نةنقدلء نخويف  عدمنة نلوقدحنء وحخودا  حلدل اد  اتدمالو  دأء 

احكل نلتح   يى نلىدلا نلدأظيوى وابدلةك رل يدى ة دا نلخ دط ونلادحنام نل اتأحدن وناويدحهل،   ىدرا يدى إةنة  

نلتأنةة نل ايتين ونلهولظ عل  نلايئدن )هدما نأللويدن نابتلعيدن نلىدلقا(ل وعادم نب قدلل نلتدح   إلد   عتدلل وارد  

خحه يى نل أ ا،  يؤةق للال إل  عمم نأثح ابدلةك رل نال  صدلةحن  دلال قدإجحنءنو نهححدح نل يدلة  و  لعلو آ

ادد  جلبددب، وادد  جلبددب آخددح ح ددأ  ن  صددلة نلمولددن  أحددل ات تددمن علدد  ة س نلتددلل نلابددحق، وحت لددال هي دد  

بدو قبد   ييدح صلةةنو ا اأعلً واد  ثدا ح دأ   دلةةنً علد  نلتاليىدن يدى نأل دأنل نلتللتيدنأ  ق حت د  نلقدأل إ

 (11).اال ح  ي هقي هما نأللوين نابتلعين نلثلا ، ن أحح  حنكن عللتين  لالن ا   ج  نل اتين

وعل  نلحيا ا  نلت  ىالو نلتلهأظن نل ى حقق رل نلتح   يى نلتللا،حىد تح وجدأة ثغدحنو هلادن قدي              

الددن النددلنل   دد  نح تددلال ادد  ابددلةكن نلاىددلء ونلحجددلل يددى  ددأل نلتتدد  ،يتبددلةكن نلتددح   يددى نلقددأ  نلتل

 ددددان  11لاىددددلء يددددى  دددد  نلتتدددد )ادددد  ن %11حأجددددم يددددى نلقددددأ  نلتلالددددن بهددددأ  2111نلحجدددد لويى عددددلم 

ا  نلحجدللليتل  نلدحيا اد  نل قدمم نلدحق حقق دو نلتدح   يدى ايدلل نل تلديا ،يإبردل  %77،قللتقلةبن قاىان يأكثح(

صد  علد  ةخد    د  اد  نلحجد لوعل  نلتىد أ  نلتدللتى نأنجو نب قلال  كاح صتأقن نل  نلتت  قأجح وهدى نه

( %33يى نلتلعن عتل ح  ىان نلحجلل لونأجم  كاح نلوأنةل يى جادأي ن ديل) 24نق  بىان ال ن ىان نلاىلء ي 

( لوقدحلال ناقد  ابدلةكن نلتدح   يدى نلقدأ  نلتلالدن ااخولدن قبد   %31و يححقيل وجاأي نلصدهحنء نل ادح )

حقيل وجاأي ن يل حيدث ح دحونح اتدمل ابدلةكن نلتدح   قدي  ةقدا وثلدث اتدمل خل  يى يحي   يل و تلل  يح

 (12ابلةكن نلحج ل)

 ددم نتددح  إلدد  نل ثيددح ادد   الثالااث هاادف األلفيااة اإلنمائيااة    واتددل حيددمة قاددل نأكيددمه يددى هددحن نلتقددلم           

ونت ي  نلتح  ، ييدح    نلغلحدن نالب قلة وللال ألبو حهت  وعمن قإححنن نقمم قلنيله نهقيي نلتىلون  قي  نلياىي  

ال يمكن تحقياق المسااواة باين الجنساين دون تمكاين المارأة فاي جمياع مجااالت نلتىام  إليو  يولد حقيقن  بو 

ويى نلأن ا  ظرحو نيلةي عمحم     نلتىدلون  قدي  نلياىدي  يدى  الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

                                                            
تددددم :ع:)اابددددأةنو ،نلت  ددددن قددددي  نت ددددي  نلتددددح   ونل اتيددددن نلابددددححن: و اددددحو  عاددددم نلددددححيا بايدددد  جتوددددح عاددددم نلحاددددل  (11 لت  ن أنة  لهدددد  ن

4766،4/1/2111 ،http://www.ahewar.org )   
أونبظح:هيئدن نالادا 31 نلثللدث:نتلحل نلتىدلون  قدي  نلياىدي  ونت دي  نلتدح  ل،نلردما 2111(هيئن نالاا نلت هدم ،نقححح نالهدمنا نالبتلعيدن لأللويدن 12

-6 (،2113،)قيحوو:نال د أن،2111نلت هم  وجلاتن نلمول نلتحقين،نل قححح نلتحقى لألهمنا نالبتلعين ل لوين/اأنجرن نل همحلو وبظح  لتل قتدم عدلم 

11 
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ن  صدلةق و يل دى للتدح  ل يحقتدل ال نالدا نلتدح   إلد  نلقدأ  نلتلالدن  نل تليا ال ندؤةق قلللدحوة  إلد  نت دي 

 (13).وحتأة  اب للال يى كثيح ا  نألحيل  إل  عمم نت ارل

حيث  كم نل قححدح (،14)2111 لتلم نقححح نالهمنا نالبتلعين لأللوين ال وةة يى للال ا تل يل اا جلء و م        

لالددأ  نتتدديا نوتيدد  " ققألددن :، (11)تىددلون  قددي  نلاىددلء ونلحجددلل  ددالي نال ل ددين لتددمم نلل ونقأحتدد معادد نبددو

نلتىلون  قي  نلياىي  ونت ي  نلتح   ،يدإ  اد  نألهتيدن نلقصدأ     بتدللم نلتيدلالو نلحعيىدين لتدمم نلتىدلون  

قي  نلياىي ،قتل يى للال نل تييل نلياىلبى عل  اىد أ  نلقدلبأ  وعلد  نلتىد أ  نلتتلى،ونلتادف ادم نلتدح   

وعدمم نلتىدلون  يدى نقىديا نلحعلحدن نلتقمادن  يدى  دأل نلتتد لنلتىلون  قي  نلحجلل ونلاىلء يى نلوح   ،وعمم

ق   جح ونلتت  نلتاللى ييح نلتأجأة،و لن  ي ح  نلاىلء علد  نألصدأل ونلتت ل دلو ،وعدمم ابدلةكن نلتدح   

ةج نلتاظددأةنو نلياىددلبين علدد   ددمم نلتىددلون  يددى ننخددلل نلقددحنة علدد  نلتىدد أحي  نلخددل  ونلتددلملوحااغى  ةن

 ل"2111قصأة  كلالن يى جتيا  همنا خ ن نل اتين لتل قتم 

 :للمرأة كيف يمكن تحقيق التمكين االقتصادي

ل هقيي عتلين نل ت ي  نال  صلةق للتح    القم اد  نل أكيدم ل هقيي  نآلليلونها نلهمحث ع  يى نلامنحن  ا         

كدلل تليا ونلتتد  ونتدم عالصدح  -:Resources نلتدأنةة -:ات يدلو هدىإ  عتليدن نل ت دي  ن  دأ  اد  ث ثدن ق

 Human نلتلاد  نلابدحقو.نل ت ي ،  ق    وجأةهل احوةقأ ياموبرل ال حت   نل همر عد  عتليدن نل ت دي 

Agent:-  وهأ نلتح   يى هحه نلهللن نل ى هى اهدأة عتليدن نل ت دي ، اد  خ لردل ند ا عتليدن نالخ يدلة وننخدلل

نل ى ن تث  يى نلت ل ب نال  صدلةحن  -:Outcomes´-or-Achievements لا لعم  و نابيلننونو.نلقحنةنو

ونلىيل ين ونالج تلعين نل ى نيايرل نلتح  ل وهى قتثلقن نلتؤ حنو نل ى حت د  علد    ل درل  يدلس ادم  بيدلح 

 .عتلين نل ت ي 

إبتدل هدأ عتليدن لنو جأنبدب ا تدمة  ح  لدب إ  نأجو نت ي  نلتح   هأ ليس عتلين اال دح  ونلقلعيدن، و          

نل غييح ييرل  امنً  أح ً، يإ  نلتح   قهلجن إل  خدمالو إةنةحدن وارايدن يلد  عد  نلخدمالو نل اتأحدن نألخدح  

ةعيىدن نىدلها يدى  آليلوول اال يى هحن نلتقلم  احكل عل  ث ثن  )16 .( ل تلحل نت يارل يى جتيا جأنبب نلهيل 

 نال  صلةق للتح   وهى: نحمنر عتلين نل تي  

 -: للمرأة المتاحة االقتصادية الفرص زيادة اوال:

ل قتتادد  جتدد  نأل ددأنل ا لبددل لايددلح نلتددح   علدد  اىدد أ   حقصددم قددحلال نأ دديا ايددلةح  عتدد  نلاىددلء           

نةنو نلىيل لو، ونت ي  نلتح   ا  نلتاليىن ققأ  يى نأل أنل عل  صتيم نلقدمة  علد  نهمحدم نلخيدلةنو ونلقدح

                                                            
تددددم :ع:)اابددددأةنو ،قددددي  نت ددددي  نلتددددح   ونل اتيددددن نلابددددححن نلت  ددددن: و اددددحو  عاددددم نلددددححيا بايدددد  جتوددددح عاددددم نلحاددددل  ( 13 لت  ن أنة  لهدددد  ن

4766،4/1/2111 ،http://www.ahewar.org ):ونبظح:هيئن نالاا نلت هم  وجلاتن نلمول نلتحقين،نل قححح نلتحقى لألهمنا نالبتلعين  أ ونبظح

 6(، 2113،)قيحوو:نال  أن،2111ل قتم علم ل لوين/اأنجرن نل همحلو وبظح  لت
 ل2111،بيأحأةك،(نلصلةة ع  هيئن نالاا نلت هم  14
 ل13، (عام حمحثن ع  نلرما نلثللث:نتلحل نلتىلون  قي  نلياىي  ونت ي  نلتح   11
تددددم :ع:ن)اابددددأةنو ،نلت  ددددن قددددي  نت ددددي  نلتددددح   ونل اتيددددن نلابددددححن: و اددددحو  عاددددم نلددددححيا بايدددد  جتوددددح عاددددم نلحاددددل  ( 16 لت  ن أنة   لهدددد

4766،4/1/2111 ،http://www.ahewar.org )   
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ونلتددأنةة نا دد حننييين  و قتاددلة   خددح  علدد  صددتيم نلقددمة  علدد  نهمحددم نألهددمنا ونلتتدد  ادد   جدد  قلأيرددل 

ونهقيقرددل، إل حبدد   علادد  نلقددمة  نلابددححن نلتورددأم نليددأهحق لتتليددن نل اتيددنل يدد  ناقدد  نلوددح  نال  صددلةحن 

 لل لتدددل ييدددو اصدددلهن نليتيدددانو وندددمعترنلت دددأنيح  للتدددح     ددد  اددد   دددمةنرل، قددد  ن ال دددب ادددا نلدددال نلقدددمة

إ  ا   أ    أنل نلتت  نتلحل نت ي  نلتح    و نتلحل نلوأنةل نالج تلعيدنل ي ثيدحن اد  نألحيدل  حد ا           

نهمحم نلأظلعف نلتخ لون قأصورل ح حن  ال عل  نلحكأة  و عل  نابلرل ويللال ال حقأة للال إلد  نحدلة  نل لدب 

ألجأة نل ى ال ن  لب نل ثيح ا  نلترلةنو ل وا  ثا حصح نلاىدلء يدى  دأل عل  نلاىلء يى نلأظلعف ا مبين ن

 نلتتدد  عاددم حددموة اتياددن ةو  يدد   نلتيددلل  اددلار  للحددلة  يددح  ناتيددن نلقددمةنو وناا لبددلو نل ددى نت ددار 

 ونخحجر  ا  قحنث  نلوقح نلتلا ل

، نلددحق حقصددم قددو كالحددن عدد  المهناايالتاادري  وادد  نددمنقيح نحددلة  نلوددح  نال  صددلةحن نلت لحددن للتددح              

تددمت  ل ددأييح نلترددلةنو، ونلتتددلةا، ونلقددمةنو، ونلتأن ددف نللددحوةحن للتتدد  يددى اراددن اهددمة   و  ببددل لو اج

 -وحت      حبددددددت  :ق حقدددددد  ادددددد  حقددددددأل نلابددددددل  نال  صددددددلةقلايتأعددددددن اردددددد  ا حنق ددددددن ، يددددددى  

 و يدددى نغييدددح نلتأن دددف نل قليمحدددنلونبدددييا كددد  نلياىدددي  علددد   ةنء ةوة ا ىدددل تعلااايم الرجاااال والنسااااء - 

عتد  اللين، نل  ححل ونلخيل دن، نل رى،إل   قتم ا  نلق لعلو نل قليمحن )نلواأ  نلت توسيع نطاق التدري  -ي

 لللإلخ(لنلحعلحن،نلىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد حنلةحن

للو يلو ونلاىلء إل  جتيا  ادأنو نلتتد  ونل دمةحب نلترادى لبد    بدأنع نلترد   توفير الوصول المتساوي -و

 ييح الحم ا  نل مةحب للهح  عل  نل اتين ونل قمم نلحننىلونأ

 -توفير ظروف عمل الئقة: -ثانيا

ل ت يارل، إل    نلت ل ب نل ى اد  نلتت د      وحمهل  وى نحلة  نلوح  نال  صلةحن نلت لحن للتح  نال           

تدح   اد   ل دلو و دمةنو هلعلدنل نهققرل ا  نحلة  نلال نلوح  نتتم  لصدح  وييدح كلييدن ال د ثتلة ادل نتل دو نل

 ،وح هقي للال ا  خ ل: نلابححن نلهححن ونألال  ونل حنان عت  ن و  لرل ظحوااللا ح أنكب للال اا 

 :توسيع نطاق الحماية االجتماعية  -

نب   نلتتل لو نل قلعمحن ونلهتلحن ا  نلا للن وحتلحن نالاأان ثد ر ايدلالو  يل دلنين يدى نلتا قدن           

بظلم نأاي  نالاأان ،حيث بق  هحن نلاظدلم اىدؤولين  2111ينلحيث نع تم نالةة  عل   اي  نلتثلل علم نلتحق

 لنتأح  ةوننب نلاىلء خ ل نجلن  نالاأان ا   صهلي نلتت  نلوحةحي  نل  نل أاي  نألج تلعى

 -:)كالحضانات(خدمات الرعاية االجتماعية -

ىدلعم  نلتدح   ن  نجيدم  واأثدأل قردل وا يىدح  نل  لود نج تلعيدن ا  نلتىلا قو    واا خمالو ةعلحدن          

علدددد  نل أييددددي قددددي  اق لدددديلو  يلارددددل قددددأظيو ي  :وظيوددددن نالاأاددددن ووظيوددددن نلتتدددد  لتصددددلهن صددددلحب 

كل  ال قم ا  حتلح رل  لبأبيل ا  خ ل ااهرل نجلن  ناأان  اد  وقتدم نلأادا وحتلحدن  ،ول هقيي للال(17)عت 

                                                            
 www.worldbank.org  ،31،اابأة  عل  نلتأ ا نالل  حوبى: 2113( نلااال نلمولى،نقححح ع  نل اتين لتلم 17

http://www.worldbank.org/
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كوللدددن حدددي عأةنردددل نلددد  ا دددل  عتلردددل وحظدددح نبردددلء ن ددد خمنارل خددد ل ي دددح  نجحهدددل خددد ل هدددحه نلو دددح  و

 (11حتلرللللنلخل)

   ةعلحن نأل ولل قصأة  خلصن ةعلحن جيم  نتأة قوأنعم خلةجين عمحدم  علد  نلتي تدا و صدهلي ثا          

ا ن د تحنة نلتت  ونلتتلل و  حهال إل نؤةق إل  نهىي  يح  نلاىلء يى نلهصأل عل  وظيون، و نىلعم قتا

 وجددو نبتددمنم نلتىددلون  نالج تلعيددن ونلوقددح نلت ددأنةر عاددح نألجيددلل، و ن ددي  لأل وددلل نب   ددن   ددأ ، ونلحددم 

ناححنةنو نللححاين قىاب نحلة  ةخ  نلأنلمح ، و نىر   يح   أنل نلتت  عل  بهأ  دلس ويتدلل اد  خد ل 

 تح  لنال  خمنم نل لا  ال  ثتلةنو نلتي تا نلت الاين يى نتليا نل

 -:مرونة وقت العمل  -

نتث   حم نلتب قلو نلهمحثن للتت  يدى نلتادلل، وهدى  ححقدن احبدن ل اظديا نلتتد  قل د خمنم ن األأجيدل           

نلتتلأالو ونالنصلالو قهيث ال حه لج نلتلا  إلد  نلهلدأة جىدمحل يدى ا دل  ناب دلج نلدحعيسل وهدى إحدم  

و نالادد  ع قتىددؤوليلنر  نأل ددححن، ادد  خدد ل نل حكيددل علدد  نل ددمنقيح نلترتددن نألخددح  نل ددى نىددر  للتددلا 

وق ت دي  نأليدحنة لنلا لعم نلتايل  قمال ا   لعلو نلتت ،  و نألي لة نلت تلقن ق يف وا   و ح  حتتد  نلتأظدف

ا  ن ييدف  و دلو عتلردا قتحوبدن للأيدلء قلالل لنادلو نلتالليدن نللدحوةحن،  ديتأة للدال قللولعدم  علد  نلتتدلل 

عتلرا وعل  نلتي تا قحا ول إل ح حنب علد  للدال نلهدم اد  نل غيدب ونحدلة  نلقدمة  علد  جدحي نلتتدلل و الك  

 لوق نلترلةنو ون  اقلعرا وإةخلل نهىيالو عل  ناب لجين وإةنة  نلأ دل

 -رفع نسبة مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار ورسم السياسات االقتصادية: -ثالثا

يح عل  نت ي  نلتح   عل  اى أ  نلتي تدا:إل    يتلليدن ابدلةك رل ن دي  لردل نلوحصدن    لحلال  ثح كا           

لل أثيح يى نلقحنةنو نلت خح  لصللهرل وح اح نح تدلل نهقيدي هدحه نلا ييدن عادم حلدأة عدمة كايدح اد  نلاىدلءل 

ولأ قموة اهدموة  ، إ  نلىتلح للتح   قللتبلةكن يى ة ا  يل لو نلالم2111و كم نقححح نل اتين نلابححن لتلم 

حغيح نلتولهيا نالج تلعين ع   مة  نلتح   عل  ننخلل نلقحنة، وحبديا ننخدلل اادلةةنو  خدح  وإببدلء جتتيدلو 

 نتلوبيددددددددن للاىددددددددلء، ن ددددددددي  للتددددددددح   الحددددددددمن ادددددددد  نلوددددددددح  لتلنولددددددددن  عتددددددددلل خددددددددلةج نلتاددددددددللل

 دمةنرل علد  قادلء ة س اللردل يل  ع  للال يدإ  ناد  ك نلتدح   نلقدمة  علد  ننخدلل نلقدحنة حدؤثح يدى            

نلابحق، ونال  ولة  ا  نلوح  نال  صلةحنل وحت      حؤةق نت ي  نلتح   قأصورل  حيل يدلع  يدى نلتيدللي  

نال  صلةق ونلىيل دى إلد  نغييدح نالخ يدلةنو نلخلصدن قللىيل دلو، ونهىدي  اىد أ  نتثيد  نلتؤ ىدلو لتدمة 

ايددن  ةو نحددلة  نتثيدد  نلتددح   يددى نلقيددلة  نلىيل ددين إلدد  نحددلة  كايددح ادد  نألصددأنول يوددى نلتمحددم ادد  نلالددمن  نلغ

                                                            
تلحن نالاأان نبظح:حأ ف نليلس:حقأل نلتح   يى نلتت  قللمول نلتحقين ا  نلهتلحن نل  نلتىلون ،)نأبس:نلتحكل نلتحقى (لتلحم ا  نل ولصي  ع  ح 11

 162-121الةنة  نلتت  ونل و يش،(، 
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ابلةكن نلتح   يى نلابل  نال  صلةق، وإعدلة  نبد ي  نلدح ق نلتدلم نالج تدلعى ييتدل ح تلدي قإحيدلة ندأنن  قدي  

 (16نلتت  ونلهيل  نأل ححن قب   علم، و   نبححتلو عتللين  كثح احنعل  لظحوا نأل ح ل)

 

 

 

 

    تص         م  تمك   تح   ت

 كلل للى: نلتح   نت ي  ايلل يى نل همحلو  ها نلخيو حت                 

: وبقصددم قددو نلىددتى لل أصدد  نلدد  نجتددلع ويرددا ابدد حك قددي  كليددن نأل ددحنا لنو نلت  ددن التحاادي المفهااومي ل1

ت ي  ون للياو قتأاأع نلارأ  قللتح   يى عللتال نلتحقى حأل اولهيا نلويأ  يى نلاأع نالج تلعى واه أ  نل 

واؤ ددحننول وح  لددب للددال نهقيددي نبىدديلم ون لادد  قددي  اخ لددف نلتصدد لهلو نلتىدد خمان يددى هددحن نلتيددلل علدد  

نلصتيم نلق حق ونال ليتى قصأة  ن و  نأيح اتلحيح وناهن لقيلس نال  للينل نل همق نلتورأاى حتادى نحلدل    

صددورل ا لاددل ن ل دديل ادد  حقددأل نالبىددل  وةكيددل  حدد ا نل أعيددن قأهتيددن نل صددمق للويددأ  يددى نلاددأع نالج تددلعى قأ

 ن ل ين للتىيح  نل اتأحن يى ك  قلمل 

: وبقصدددم قدددو جتدددا ونهدددمحث وببدددح نلتتلأادددلو ونالحصدددلءنو نلت تلقدددن قويدددأ  نلادددأع التحااادي المعلومااااتي ل2

ندأييح  نالج تلعى يى ك  قلم قصأة  اا ظتن يى ن لة ا  نلح لقن نالج تلعين نل ى نلدت  نلبدوليين ونلالنهدن يدى

هددحه نلتتلأاددلول وادد   جدد  نتتيددي نلولعددم  ادد  نلايلبددلو ونالحصددلءنو يددل  نالنوددلل علدد  اؤ ددحنو ةصددم نلويددأ  

وب لعم نل ت ي  حيب    ح أ  اهصلن لهأنة نج تلعى نمعتو كولءنو علتين ا خصصدن و   ح ىدا ب دلل نغ يدن 

 ن للارأ  قأوالع نلتح  ل نلال نلتؤ حنو ليبت  اؤ حنو  ةنء وب لعم نلاحنام ونلىيل لو نلتأجر

: وهأ حبت   لعون ون تن ا  نل همحلو نلت حنق دن ادا قتلدرل نلداتا اثد  عتليدن صديلين التحدي السياسي ل3

 يل لو ون  حننيييلو نت ي  نلتح   )ونةالج نلال نلىيل لو يى كلين ن  حننيييلو نل اتين نلىيل دين ونال  صدلةحن 

لرل، ونل  لا  اا اؤ ىلو نل تثي  نلمحتقحن ى يى كد  قلدمل وهدأ حبدت  ونالج تلعين(، ونأل ح نلتؤ ىين نلتاوح  

     (21) حلل عل  اقلةقن  لالن لقللحل نلتح    لعتن عل  نلهقأل ونلهتلحن نالج تلعينل 

:حيدث ح أ دا التقاسم الغير متكافئ في المسؤوليات العائلية بين الرجل والمارأةالتحدي االجتماعي المتمثل ب ل4

ةةجددلو ا ولونددو    حأخددح  علدد  عددلنقر  نلقىددا نالكاددح ادد  ةعلحددن نال وددلل ونلتىددؤوليلو  ادد  نلاىددلء وعلدد 

                                                            
لت تدم :ع:)اابدأةنو ، همنا نل ت دي  نال  صدلةق للتدح    : و احو  عام نلححيا باي  جتوح عام نلحال  ( 16 ن أنة  لهد ، 4116،14/1/2111 ن

http://www.ahewar.org )   

تدح   اهتم ةح أ:ا حظلو اأجل  حأل  ها نل همحلو نل ى نأنجو نت ي  نلتدح   يدى نلتدللا نلتحقى،وة دن  دماد ادت  نلأة دن نالولد  لتدؤنتح  لدلحل نل ( 21

ل نال  صدلةحن للتدح   نلتحقين،)نلتالادن،نلاهحح :نلاحلتل  نلتحقدى وايلىدل نلبدأة  ونلادأني ونهمحلو نلتصح"بهأ وثيقن عحقين لهقأل نلتح  "/وة دن نلهقدأ

        shura.bhwww.(ل اابأة  عل  اأ ا ايلس نلبأة  لمولن نلاهحح :2113نبحح  نلثلبى  22-21لتتل ن نلاهحح ،

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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واحجددا للددال ن ل ددل نلدد  نلصددأة  نلات يددن للددموة نالج تددلعى  و نلتاللددن نالج تلعيددن للتددح   يددى  (21نأل ددححنل)

لتي تدا علد  ادل نلتي تتلو نلتحقين ،هحه نلصأة  نل ى ن تث  يى جلبب   ل ى اارل يى  صح وظيون نلتح   يدى ن

نؤةحن ا   عتلل يى ب لل ن حنرل لوهحه نلصدأة  للدموة نالج تدلعى للتدح   ندؤةق كا ييدن ح تيدن نلد  ن د اتلةهل 

علدد  بىددان ابددلةك رل يددى  ددأل  آخح ادد   ددأل نلتتدد  نلددحق حظدد  ح ددحن علدد  نلددحكأة،اتل حددات سقددققددمة  و 

 (22ل)نلتت 

  هأ حدي للتدح   ،إال  بردا حؤكدمو  ن  هدحن نلهدي حيدب ن  ال يحيا ن  كثيح ا  نلحجلل حقحو  قأ  نلتت           

ح أ  عل  حىلي نق لنن نلحج  عل  نلت لبن نل لةحخين لو يى نأل ح  ونلت أنةثن يى نلتي تا نلبح ى،ولئ  حادمق 

قدل  ال حيتد  للدال  للدال ابدحو  يدى نلغللدب نلحجلل قب   علم ةال ع  نبمالج نلاىلء يى ابلةحا ناتأحن ،ل د 

ىلهتلو ةعيىيلو يى نل قححح يى  ؤو  نال دح ،وكلتل ننة نلتدحةوة نلتدللى للاىدلء ،حصدا  نلحجدلل  كثدح اار  ا

 (23)نحيلقين ننيله عت  نلتح   وابلةك رل يى نلهيل  نلتلانل

ا  نلتت قم ن  ا  جتلن نل همحلو نل ى نأنجررل نلتدح   نلتحقيدن ندحناط  التي تمتلكها النساء: المهاراتضعف  .5

خح قتىدد أ  نتليترددل واددل نخصدد  عليددو ادد  يددح  نمةحايددن نؤهلرددل لددمخأل  ددأل نلتتدد  ونلوةهددل قبدد    و قددآ

إ  ييلي نلترلةنو نل نان هى ا  نلتأنعدي نألخدح  نل دى قللترلةنو نليمحم  نل ى ح  لارل  أل ن  صلة نلتتحين،

بقدددو خاحننردددل  ،وحدددلةنة نالادددح نتقيدددمن علددد  نلتدددح   يدددى ظددد  نل ت دددي  نال  صدددلةق عتليدددن نأنجدددو نلتدددح   يدددى

نل قاين،يقمةننرل نللتيون عل  نل تلا  اا ن الأجيل نالنصلل ونلتتلأالو نليمحم  نت اح ا  نل هدمحلو نلترتدن نل دى 

نأنجو نلتح   نلتحقين ،يلألاين نأل  ليىد ايحة يقمن  نلقمة  عل  نلقحنء  ونل  لقن ،ول   نألهدا نألايدن نل قايدن قتدل 

 ل(24) أ  واهمةننرل يى اي تا نلتتلأالو  نلتحقين يى نل تلا  اا عالصح نلقنهتلن ا  ييلي لولعلين نلتح 

اددل ن ددأ  اىددئألين نلتالحددن قلل ودد  نلىدداب نلحعيىددى للددتف يددى نلتا قددن نلتحقيددن ثددا نبددو يددى نلغللددب                

ةنو ناةنةحددن ابددلةكن نلتددح   يددى قددحنام نل ددمةحب علدد  نلترددلةنو ، ونل ددى نت اددح حل ددتن ييتددل ح تلددي قااددلء نلقددم

يل  ع     نل مةحب نلتأجو للتح   ححكل علة  علد  "  نل نان للتح   نل ى نت ارل ا  إةنة  ابلةحا خلصن قرلل

 لنلترلةنو نل قليمحن" يى  ايلل نل حقيط ونلصاغ، وصاا نلى ل نلخل ونلىأل اباا قرحه نلترلةنو

نلد   ادأل نلتتد   للتح    يؤةق ح تل نل  ن  حدميا قردلليىين وهال ال قم ا  نل أكيم ن  اتف نلقمةنو نل ا           

يى جتيا  بأنع نال  خمنم نلرش،ونل     ح حكل    خمنارل قاىب عللين يى اابآو نأل  صلة نلغيح اداظا و األردل 

نلتت  قبحو  وظحوا عت   ةب  ا  نلال نل ى حهمةهل نلقلبأ ،وقحلال يرى ن أ  ييح  لةة  علد  اتلة دن حقردل 

 (21تت  قوتللين،وعل   مة ا  نل  ليؤ اا نلحجلل قىاب اتف ارلةننرل نل ى ح  لارل  أل نلتت ل)يى نل

                                                            
 (ل2111نبحح  نالول  14-11جاأي نيححقيل:(ااظتن نلتت  نلمولين،نألج تلع نال ليتى نأليححقى نلثلبى عش،)جأهلبىاح ،21
 21-11(، 2114ونل بغي ،نأبس:نلتحكل نلتحقى اةنة  نلتتلأ،)نلتحقين ا  نلهتلحن نل  نلتىلون (حأ ف نليلس:حقأل نلتح   يى نلتت  قللمول 22
س ويلىد ي  ونالةة ،)ندأبس:احكل نلتدح   نلتحقيدن لل دمةحب ( ةحا نليلقى ونخحو ،نلتح   نلححوين ونل اتين نلتهلين/ةةن ن ن ليتين نهليلين ونقييتن يى ندأب 23

 13(،  2013ونلاهأر/كأثح،
كدلبأ   16-17( ايثلء  للا نلبلاىى،نلتح   نلتحقين /نلوح  ونل هدمحلو،نج تلع حدأل نألقتدلة نلىد لبين يدى عتليدن نل اتيدن يدى  دحم نلبديخ خد ل نلو دح   24

أونبظددح: ةحددا نليددلقى ونخحو ،نلتددح   نلححويددن ونل اتيددن 11-14،  2113ن ونالج تلعيددن لغحقددى ن دديل،،اابددأةنو نال دد أن/نلليان نال  صددلةح2113نالول 

 16-11(،  2013نلتهلين/ةةن ن ن ليتين نهليلين ونقييتن يى نأبس ويلى ي  ونالةة ،)نأبس:احكل نلتح   نلتحقين لل مةحب ونلاهأر/كأثح،
 216(، 2114حقين ا  نلهتلحن نل  نلتىلون  ،)نأبس:نلتحكل نلتحقى اةنة  نلتت  ونل بغي ،حأ ف نليلس:حقأل نلتح   يى نلتت  قللمول نلت ( 21
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ونتدحا  دي ح  نلتدح   علد  نلتدأنةة نال  صدلةحن قأبردل  : تحكم بهااالماوارد االقتصاادية والانقص في ملكية  ل6

جدددأة، حو ،ةضوس ادددم  إا لبيدددن /بوللحدددن نلتدددح   يدددى /نلددد  نلأصدددأل نلددد  نلثدددحونو نال  صدددلةحن نلتلةحدددن ) 

ناأنل،للل(ونلثحونو نلتياين ) ةناى ،عقلةنو،و لع  بق للل( وام   مةنرل عل  نلد ه ا ق لدال نلثدحونو أل دأل 

ي ددح  ناايددن ات اددن ،واددم  نتل رددل لددألةونو ونلأ ددلع  نالج تلعيددن ونال  صددلةحن ونلىيل ددين نل ددى نددؤا  لرددل نلددال 

ح  علددد  نلتدددأنةة نال  صدددلةحن قاايدددن وهي ددد  نال  صدددلة نلاوللحدددن ،وللدددال نل ه ا،وقردددحن نلتتاددد  ندددحناط نلىدددي 

نل لى،وقللموة نلأظيوى للتح   ييو،كتل نحناط نحلل قللااين نلقلوبين ونل بححتين نلالظتدن لبدحو  وظدحوا نلتتد  

نت ادح ال يدن و دلع  نالب دلج وة س نلتدلل وقدحلال ونل تلال ،ونحناط قمةجن اتلثلن قاظلم نلقيا نالج تلعيدن نلىدلعمل 

 ي ح  عل  نلتأنةة ا   ها نلتؤ حنو نلمنلن عل  ا لبن نلتح   نج تلعيل و أنرل ن  صلةحللونلى

 ددحو   ددي ح  اددتيون علدد  نلتددأنةة يقددم نيددحنو لددمول نلتحقيددن تددل ح تلددي قلالبظتددن نال  صددلةحن لييو             

نلتددح   عدد  إةنة  اددأنةة  نددا ن صددلءيقم عمنلددن يددى نلددال نلىددي ح ، للتددح   نال  صددلةحن قللاىددان للتددح  ،ولا حهقددي

وكلبدد نلا ييدن نلتأادأعين لوقدمن   نال  صلة،يى نلأ د نلحق نى خمم هى لننرل كتاصدح يدى إةنة  هدحه نلتدأنةة

ل و م قحنو يى نلتقم نألخيح اؤ ىلو نل تأح  نألصغح ونل ى    لد (26)ل   نلتأنةة نال  صلةحن نلىي ح  عل 

للوقحنء قصدون علادن ونلتدح   نلوقيدح  قصدون خلصدن، ول د  وقدللحيا خ أ  هلان بهأ الىء يحن   ييأ  نل تأح  

ا     نا دحن  نألصدغح  دم حقدي بيلحدل التأ دل خد ل نألعدأنم نلتلادين،  إال    نالح يلجدلو  دأنء اد   اد  

 نلتحقين الننلد كايح ل نلمول نلتح    و نلحج  يى  جلنء كثيح  ا 

  والخدمات:تحتية البنية ضعف ال .7

اين نل ه ين نل  اهموةحن وبدمة  يدح  نلابدل  نال  صدلةق ،اتدل ح حندب عليدو عدمم ن  هدلم نلتدح   حؤةق اتف نلا

إ  نل اتيددن نللددتيون لل ددحل وييددلي و ددلع  نلاقدد  نددؤثح علدد  كدد  ادد  نلحجددلل ونلاىددلء (27.)نلتيددمن  نال  صددلةق

نللددتيون قهىددب نلاددأع  ،  ول دد  عاددم نال دد ع عاددمال حدد ا نل حكيددل علدد  آثددح نلاايددن نل ه يددننلتتدد نلددحنياي  يددى 

نالج تلعى، يدا حظ إ  نألادح حخ لدف ييتدل ح تلدي ق أثيحهدل علد  كد  اد  نلحجد  ونلتدح   وةخدألرا اد   ببد  را 

نال  صددلةحن نلتخ لوددنل يددللتح   نل ددى نتدديش يددى اي تددا حتددلبى ادد  قايددن نه يددن اددتيون ) نلاقدد ، نلتيددله، ونلصددحا 

عاددمال ال ن ددأيح  ددلو كيددف    نلتددبء نللااددى للتددح   ح ددأثح نلصددهى ونل ل ددن( ن لددحة  كثددح، حيددث قياددد  نلمةن

    بظتن بق  كليينل

 محدودية األسواق .8

ل نب  ى ا  اتف نل لب عل  اا يلنرلنبيح نلمةن لو    نلتح   صلحان نلتبلةحا نلصغيح  علة  ال              

ل ن حبل  لول يل  نلتح   نتلبى اد  وهالك عأنا  عمحم  نل ى نهم ا   مة  نلتح   عل  نلأصأل إل  نأل أنلل وكت

 يأة عل  ححك رل قب   كايح قىداب نلتمحدم اد  نلتأناد  نلت صدلن  ادل قتىدئألي رل نأل دححن  و قىداب نلتتلة دلو 

                                                            
تحقيدن لل دمةحب (ةحا نليلقى ونخحو ،نلتح   نلححوين ونل اتين نلتهلين/ةةن ن ن ليتيدن نهليليدن ونقييتدن يدى ندأبس ويلىد ي  ونالةة ،)ندأبس:احكل نلتدح   نل26

 43-36(،  2013ونلاهأر/كأثح،
يدن لل دمةحب ا نليلقى ونخحو ،نلتح   نلححوين ونل اتين نلتهلين/ةةن ن ن ليتين نهليلين ونقييتن يى ندأبس ويلىد ي  ونالةة ،)ندأبس:احكل نلتدح   نلتحق( ةح 27

 12(، 2113ونلاهأر/كأثح، 
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نلثقلييددن، يددللتح   نل ددى  ح ددأيح لددو حححددن نل اقدد  ال نت لددال نلتتلأاددلو نلخلصددن قللىددأل عدد  نلتا يددلو ونلتددمخ و، 

لء نللحح  حب حو  اا يلنردل قأ دتلة ن د  اد   دتح نلىدألل وكدأ  نلتدح   ناد م ق تيدلو وقلل للى نت تم عل  نلأ  

حن نلاددأع ادد  نلتا يددلو  ليلددن،  يإب لجرددل اهصددأة علدد   ددأل نلقححددن نلتهلددى نلددحق هددأ يددى نألصدد  ابدداا قردد

   (21)لونلخمالو

 

 

 تمكين المرأة اقتصاديا ل نموذجا  األردنية وزارة العمل

 :(29)في االردن للمرأة ديالتمكين االقتصاواقع  

 ةنعح  نالحصلءنو نلتلادن يدى نالةة ،نليردن نلح دتين نلتخألدن قلصدمنة قيلبدلو عد  نالةة ،ن  نع احو           

ونالةنقدلء قأن تردل  للأصدأل إلد  نلتدأنةة ونلد ه ا قردل  هأ ندأييح يحصدن  كادح للتدح  نل ت ي  نال  صلةق  اورأم

حيددث نقددأم نلتددح    يددى ننخددلل نلقددحنةنو، صددألرل للأظددلعف ونتلحددل  ددمةنرللتتحيددن حقأ رددل وونجالنرددل ونحددلة  و

قموةهل نل ايتى جاالً إل  جاب اا نلحج  نألاح نلحق حمعأ إلد  نتلحدل نلايئدن نلت عتدن ل دى ن دأ   يلد  يلعليدن 

يدددى نلتي تدددا ل هىدددي  ونتلحدددل نلأادددا نلتتيبدددى ونال  صدددلةق لردددل اددد  خددد ل نىدددري  وصدددألرل إلددد  نلتدددأنةة 

 صلةحن وصق  ارلةننرل و مةننرل وصأالً إل  نت يارل ل أخح ةوةهل يى نهقيي نل اتين ونلاالءلنال  

لددا ن يددلون  ونلددحق،نألةةبى لددتف يددى  ددأل نلتتدد للإ  اتددمل نلتبددلةكن نال  صددلةحن ونلددحق ح ىددا ق           

، حيدث     صدلةحلن  لتدح  نل ا  نألحدأنل  ق ةةجدن اد  ةةجدلو نت دي  ، ال حت س قأق حل2113لتلم  12،6%

ل تدنل ت ي  اورأم   ت  و و ا نألاح نلدحق حؤكدم نبوصدلل اؤ دح ابدلةكن نلتدح   ن  صدلةحًل عد   لدين نل ت دي  ا

ي ت ي  نلتح   ن  صلةحل حتاى نلد ه ا ونلأصدأل إلد   ، حلجن إل  واا اؤ حنو نقيس نل ت ي  نال  صلةق حأجم

ى ونلبدقي وناد  ك نلحصديم نلتدللى وح د  نال د ولة  اد  نلتأنةة نال  صلةحن كللحجلل وخلصن يى نتلال نألةناد

 يح  نل تليا ل

ونل دى ندا نلهصدأل عليردل اد   نقيدم ن د ت ك نلتدح   لدألة  حيدث نبديح نلايلبدلو ال نلقأنبي  نألةةبينن           

يددى اقلقدد    ادد  اددلل ى نألةناددى هددا ادد  نلاىددلء%21إلدد     حددأنلى  2114لتددلم ةنعددح  نألةناددى ونلتىددلحن 

ل كتددل ن ددي  لكددأة  %66،1اقلقدد   %21،1نق قاىددان  وحددأنلى ةقددا اددلل ى نلبددقي ادد  نلاىددلء،  لكددأة 73،1%

                                                            
ل لو ونلوح  ونل همحلو، )اابأة عل  اأ ا: ةنق دن كايح النأ / ىا نلتلأم نلىيل ين قيلاتن نقأجل: نت ي  نلتح   يى  يححقيل ونلتللا نلتحقى/ نال  هق(  21

 ( www.assecaa.orgايللس نلبيأخ ونلبأة  ونلتيللس نلتتلثلن يى إيححقيل ونلتللا نلتحقى،  

 

"صدأة  نحصدلعين"، )عتدل :ةنعح  / نألةةبدى  دأل نلتتد نلتدح   ونلحجد  يدى  لتل هبدلم نلت دألى:عل  ةةن ن :ا  نلأة ن  ن  امو نلالحثن يى هحن نليلء( 26

 ل( 2111نالحصلءنو نلتلان ،امحححو نالحصلءنو نلى لبين ونالج تلعين ، ىا نلاأع نالج تلعى ،

http://www.assecaa.org/
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نلقأنبي  نىيي  نألةناى قصأة  اب حكن قل ا نللوجي  للتح   نلقلعيلً قلالح ولظ قتل ين جلء ا  هحه نلتت ل دلو 

   ( عل  نل أنلىل%4.6و %4.1حيث قلغد نلتل ين نلتب حكن لألةناى ونلبقي )

عل  نلحيا ا  نت ا نلتح   قهقأل ا ىلوحن يى نىيي  نألة  قل دترل يحةحدلً  و قبد   ابد حك ادا و              

نوجرل نال نبدو نلاىدان نلتئأحدن لصدلحالو نألةنادى اد  نابدلر واىدلحن نألةنادى نل دى نت ل ردل نلتدح   ال ندلنل 

ى نت ل ردل نلتدح   ناقد  لردل عد   ححدي نلتيدحنر، ااخولن  وحتأة هحن لتمة ا  نلتأنا   ولرل اتظا نألةناى نل 

حيث ح ا نهمحم حصو نلتيحنر ويقل لقدلبأ  نألحدأنل نلبخصدين ل د  نلتدب نلتدلةنو نالج تلعيدو ةوة  دلاى يدى 

نت ي  نلتح   حيث نؤةق نل  نخ  ل نلاأع نالج تلعى واي بدو بهدأ نه دا نلحجد  يدى نلتدأنةة نال  صدلةحو واد  

  يو نل ى نأنجررل نلتح   اث  نل النل ع  حص رل يى نلتيحنر وييحهللحيث نللغأ لو نالج تلع

 16،4اقلقد   بىدلء اهد 2114ا  ايتأع الل ى نألوةنل نلتلليدن يدى عدلم  %43،6   نبيح نلايلبلو كتل         

ن اددا أ  نلقيتددن نالجتلليددن لددألوةنل نلتلليددن نل ددى نت ل رددل نلاىددلء ااخولددن اقلةبدديدد، وعلدد  نلددحيا ادد  للددال للددحكأة

، ونتثد  هدحه نلاىدان حدأنلى ختدس نلقيتدن نالجتلليدن للدحكأة %76،1اقلقد   %21.6نلحجلل حيث قلغدد للاىدلء 

  لألوةنل نلتللينل

حب   نلهصأل عل   حو  نع تلبيدن نلتقادن نلحعيىدين  ادلم نالق دمنء قتبدحوع  و نل أ دا قدو، كتدل  ةو و           

علدد   ددح  ادد  نلتصددلةة نلتلليددن نلح ددتين  لليددأء إلدد  نلقددحو  نل هددمحلو نل ددى نأنجررددل نلتددح   يددى نلهصددأل 

نلصغيح  كأيل  خيدلة ثدل  وهدحن حتادى    كثيدح اد  نلتىد ثتحنو  و صدلحالو نألعتدلل  دي ير  إلد  نلقدحو  

 نلتي حوحن قلع الة للال  يل  لر ل

تددن ناجتلليددن لرددل حىددب ( نل أنحددا نلاىدداى لتددمة نلقددحو  )نلتي حوحددن( نلتتاأحددن ونلقي1وحاددي  نلبدد   )           

ل وح حددظ ادد  نلبدد   نةنوددلع يددى بىدداو نلاىددلء نلتق حاددلو ادد  عددلم 2111،2113جدداس نلتق ددح  لألعددأنم 

اد  إجتدللى نلقدحو   %76قهيث حصدل  علد  حدأنلى  كثدح اد  ثلثدى نلقدحو  وقاىدان قلغدد  2111-2113

اد  إجتدللى  يتدن  %44.1صد  نلد   يتن نلقحو  نالجتلليدن لنبدلر نبخولدد ل ،نال ن   2113نلتتاأحن  لتلم 

 ل2113نلقحو  نلتتاأحن يى علم 

نل أنحددا نلاىدداى لتددمة نلقددحو  )نلتي حوحددن( نلتتاأحددن ونلقيتددن ناجتلليددن لرددل حىددب جدداس نلتق ددح  (1نلبدد  )

(2111-2113) 
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نلتددح   والقددم ادد  نا ددلة  إلدد     بىددان نال  ددحن  ادد  اؤ ىددلو نلتي تددا نلتددمبى نل ددى نرددما ل ت ددي             

ن  صلةحل، هى نألعل  قللاىان للتح   واا للال يرى نأل   يى ال ين نألةناى ونلتقلةنو ونألوةنل نلتللين ونأل د  

 يى اتمل نلتبلةكن نال  صلةحول 

هدى بىداو نةنودلع نالبدلر نلتدلا و ونلتدؤا  %21.4(    2يدى نلبد  )كتدل هدأ وناد   نبيح نلا لعم             

ج تددلعى خدد ل  ددد  دداأنو وخصأصددل قتددم اددل   ددرتد نل تددمح و نألخيددح  علدد   ددلبأ  علدديرا يددى نللددتل  نال

نللتل  نالج تلعى يى نحلة   مة  نلتح   يى نلهصأل عل  حقأ ردل اثد : اتل دلو نقلعمحدن ونغ يدن ن د هقل لو 

 ً يدى  نللتل  نالج تلعى يى نلق لع نلخل  و نأاي  إجلننو نالاأان ونلتمحم ا  نل ىري و نألخح  وخصأصدل

 نلق لع نلخل ل

  (2114-2111للتلالي  ونلتؤا  عليرا يى نللتل  نالج تلعى حىب نلياس،)(نل أنحا نلاىاى 2نلب  )
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اددأظوي  قلالبلددتلم إلدد  نللددتل   1كتددل نددا إلددلنم نلبددحكلو ونلتؤ ىددلو نل ددى حقدد  عددمة اأظويرددل عدد            

ة  حللً يدى نلهصدأل علد  ندأاي  نللدتل  نالج تدلعى يدى حدلالو نلدلونج ونل حاد   و نالج تلعىل وللتح   نلخيل

نل  ل، وهحن حؤةق إل  ن  اتلةهل ا  ن  هقل لو نلحوننب نل قلعمحن يى نلتى قا  وللال علد  ني دحن     نلتدحن  

حح نلتؤ ىدن ن أ ف ع  نلتت  عام نونجرل ةيا    نلحج  ال حهص  نلحجد  علد  اثد  هدحن نلخيدلةل ونبديح نقدلة

نلتلان لللتل  نالج تلعى    عدمة نلاىدلء نللدأننى حليدأ  إلد  اثد  هدحن نلخيدلة صدغيح جدمنً،  يقدط ختىدي  نادح   

ل وح   نال  ال نلنل  ن لي حت و إع ايدن نهدحة نلاىدلء اد  نلتأن دب نلتلليدن نلت حنادن علد   2112خ ل علم 

لبأ  ونلىتلح أليحنة   ح  نلتدح   قللهصدأل علد  نلحنندب صحا نل أاي  نالج تلعى اح  ونحم لب يين ل تمح  نلق

 نل قلعمق قتم ويلنرل كتل نلحج  ونىري  ناجحنءنو لحلالل 

واا للال ال ننل  دلبأ  نللدتل  نالج تدلعى حا دأق علد  نلتمحدم اد  نألح دلم نألخدح  نل دى نهدم اد               

حيث نتاا نلتح    و نالةالن ا  نلهصأل عل  نلحنندب  مة   نلتح   عل  نال ولة  ا  النحل نللتل  نالج تلعى، 

نل قلعمق يى حلل نلوج  ق اارتل اح   خح ، اا نلتلا قأ  اث  هحه نلقيأة ال نوح  عل  نلحجدللل يتادم نل قلعدم 

يلنو، قد  تنتا  االلغ اللين إاليين للتأظوي  نلحكأة ك تأحللو علعلين قياتل ال نهص  نلتح   عل  اث  هحه نلت

ليرل    نخلا إل  إجحنءنو  أحلن واتقم  اثالو  برل نلتتي  نلأحيدم للتلعلدن، ولديس لدمحرل   دلةي لكدأة حيب ع

 حتيلأبرلل

 :(31)هم انجازات وزارة العمل االردنية في مجال تمكين المرأة اقتصادياالملخص 

وحم  إةنةحدن يدى نلدأننة   ءلببلنولد وننة  نلتت  اأاأع نل ت ي  نال  صلةق نه تلال كايحن يقم  لاد ق         

 -ل هقيي  نألهمنا نلحعيىن نل للين:نىت    عل  اى أ  امحححن عت  نلتح   2116يى علم 

 نلىتى نل  نأييح نلهتلحن نالج تلعين ونلقلبأبين للتح   نلتلالن ل -1 

 نلتت  عل  نحيلة آليلو و اين ل ت ي  نلتح   ن  صلةحل وةايرل يى  أل نلتت  ل -2   

ت  عل  ةيا اى أ  وعى نلتي تا قب   علم ونلتح   قب   خل  قأهتيدن ابدلةك رل نال  صدلةحن قللتتد  نلت -3

 وةوةهل يى  نل اتين نال  صلةحنل 

واا إعلة  هي لن نلأنة  نا نتمح  واا نلأحم  قل  نصاهد امحححن نلا  ىتي : ىدا  2112ويى علم            

 ونل ثقيف للتح  ل نل ت ي  نال  صلةق للتح   و ىا نل أعين

ونتت  نلأننة  عل  ببح نلأعى يى نلتي تدا قأهتيدن نل ت دي  نال  صدلةق للتدح   حيدث  لادد قللتمحدم اد           

 نلابل لو ل هقيي للال ا  للال : 

موةهل يدى نهقيدي ل أعأحن للحلة  نل قا  نالج تلعى لتت  نلتح   ونلع اين وناهت و نل نلتمحم ا   لاد ق اويح •

 ينلنل ات

 نببلء ةنقط نل  حوبى عل  نلتأ ا نالل  حوبى لأننة  نلتت  خل  قابل لو امحححن عت  نلتح   يى نلأننة ل  •

                                                            
 ةحبلعل   ي و وننة  نلتت  نالةةبين/امحححن عت  نلتح   وامحححن نل بغي  ونل منلتت   وة ن يى قيلبلو هحن نليلء ا  نلالحثن  و(نع تم 31
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( اد   دلبأ  نلتتد  ونلخلصدن قللهلدلبلو  وح لدت  نلاحبدلام 72ناويح قحبلام نأعيدن  دلبأبى خدل  قللتدلة  ) •

( قرددما ةعددا نلاىددلء  72تددلة   ) وة ددلو نأعيددن وحتدد و كىددب نلحيددم ل بددييا نلق ددلع نلخددل  علدد  ناويددح نل

 نلتلا و ونلاي  قيئن ةنعتن للتحن   ا  خ ل نل تلو  اا حتلن صمن نل

عقم جلىلو نأعيدن للتدلا و يدى نادلك  عتلرد  وللتي تدا نلتهلدى قأهتيدن نلتتد  و يت دو ونأجيدو نلتدح   بهدأ  •

   لعلو ييح نقليمحن ل أهيلرل لمخأل  أل نلتت ل

تلو نلتهلين ونلمولين ع  ون ا نل ت ي  نال  صلةق للتح   ولليرأة ونل همحلو نلت تلقدن نقمحا نال  بلةنو للتاظ •

 قحلال عل  نلتى أ  نلأننة ل

،حت   نقىيترل نلد  ث ثدن    ن  صلةحلنت ي  نلتح نلرلةين نل  ونلىيل لو احنامأننة  نلتمحم ا  نلنلناوح و           

 :كلل للى ةعيىن اهلوة

 :راءات التدخلية لتسهيل حصول النساء على الموارد الماليةالمحور االول: االج -أ

كمنهجية اساسية إلدماج النساء في تدري  لغايات التشغيل اعتمدت الوزارة منهجية اقامة برامج            

نقأم نلأننة  ق اويح نلتمحم ا  نلتبلةحا نل ى نرما نل  نحلة  حيث سوق العمل تمهيدا لتمكينهن اقتصاديا ة

  نلاىلء نلالحثلو ع  عت  قلخللعر  ل مةحالو نحيا ا   مةنر  لنبخحن  يى  أل نلتت  ،وا  هحه كولء

 نلتبلةحا:

اادل ي قدؤة خلي يح  عت  العقدن للاىدلء يدى " ونلحق حرما نل  مشروع نقل الفروع اإلنتاجية "الستااليت -1

اااثقدن عد  نلتصدلبا نلتأجدأة  يدى عين إببلء اصلبا يح وللال ا  خ ل تحنوتنونلوقح نلا للن نللنو بىب  نلوقح

( يحع نب دلجى يدى اخ لدف اهليظدلو نلتتل دن،وكل  عدمة 11نلتال ي نلصالعين نلتؤهلن حيث نا لغلحن نآل  ي   )

 ( ي ل ل1747) 2114 – 2113نلتل هقلو قللتبحوع خ ل علاى 

إل  نأييح  هحن نلاحبلامحرما  :(ICT)بـرنامج تدري  وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا  المعلومات  -2

( ونالنصلالو لكأةنً وإبلثلت، وحىت  إل  نأييح يح  نمةحب ITيح  نبغي  للخححيي  ا  نخصصلو )

 رح( اكىلقرا نلخاحنو نلتتلين نلت لأقن يى  أل نلتت ،  12ونبغي  للخححيي  يى نلق لع نلخل  لتم  )

 األأجيل نلتتلأالو وقلل تلو  اا جتتين إب لج وجتتين وح ا  ناويح نلاحبلام قلال  حنك اا وننة  نالنصلالو ون

نلهل الو نالةةبين ونلبحكلو نلتلالن يى نلق لعلو نلتخ لون، كتل وح ا نلتىلهتن يى نتأح  قتا ببل لو 

(،و م قلغ عمة نلتى ويمنو ا  نلتبحوع خ ل علاى  USAIDنلاحبلام ا  خ ل قحبلام  لقي نلتتأل ا  )

 خححينل( 431) 2114 – 2113

( ا  %11ونقمم نلأننة  للتتلل وألصهلي نلتت  خ ل ام  نل مةحب نلهأنيل حيث ن هت  نلأننة  )            

 ( ةحالة قمل ناق و للتلالي  يى اهليظلو خلةج اهليظن   ارال11ةوننب نلت مةقي   يلن ي ح  نل مةحب و)
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: وحرما نلتبحوع إل  نت ي  نابلر نلحنيادلو  مشروع تدري  اإلناث لغايات التشغيل الذاتي في المحافظات -3

علادل وقخلصدن نلقدلةةنو اد  لوق نالح يلجدلو  41-11قللتت  نابلر نلالحثدلو عد  عتد  ادت  نلوئدن نلتتححدن 

نلخلصن،وللال قإعمنةه  ونأهيلر  ونمةحار  عل  ار  وارلةنو وححا إب لجين حت د  نىدأحي اا يلنردل وقيتردل 

ا  خ ل نل بغي  نلحننى قلببلء ابدلةحا اي حوحدن االليدن  و صدغيح  ابد حكن للهصأل عل  ةخ  اال ب وللال 

قي  ايتأعلو نلتى ويمنو ا  خ ل ةق ر  قتم نب رلء نل لهي  نالب لجى قتؤ ىلو ن حن  نلتبلةحا نلتي حوحدن 

والةقدل ونلصغيح  نلت خصصنل ونبت  نلتال ي نل ى ي لهل و يغ يرل نلتبحوع كليدن اهليظدلو نلتتل دن:نلالقلء 

، نللة ددلء )ونألنةل(  ،ونلتوددحل واتددل  ونلتقاددن،ونل حك ونل ويلددن )ونلغددأة نلياأقى(،ونةقددم ونلحاثددل )ونلغددأة 

 نلبتللى(،وجحش وعيلأ ل

 ددرأة، وححنعدد  يددى عقددم نلاحبددلام نل ددمةحاى اددم  اأنعتددن نلاحبددلام للتا قددن  4-2ن ددحنوح اددم  نلاددحنام  و      

ألوليدن لنب دلج وندأنيح اىد للالو نل دمةحب ) جردل ، الكيادلو(ل و دم قلدغ عدمة نليغحنيين ا  حيث نأنيح نلتدأنة ن

 ل(  يم  111) 2114ا  نلتبحوع  ان نلتى ويمنو 

 اقامة معارض لتسويق منتجات سيدات التشغيل الذاتي: -4

 قددم و نلددأننة  ق اويددح ااددلةة  نىددأحي اا يددلو نلىدديمنو يددى ايددلل نل بددغي  نلددحننى ادد  خدد ل ن لاددن  ددأل       

ايلبى لتح  اا يلو حموحن لىيمنو ا  كليدن اهليظدلو نلتتل ن،و دم قدم و ي دح  هدحه نلتادلةة  يدى برلحدن عدلم 

 611اد  هدحه نلتادلةة  حدأنلى  كل  عمة نلتى ويمنوو،حيث نا ناويح   ن اتلة  ح   برلحن هحه نلىان ل2113

  يم ل

 للنساء: مراكز الرعاية النهارية المحور الثاني: االجراءات التدخلية لسد النقص في الخدمات كنقص -ب

 :تشجيع إنشاء حضانات ورياض األطفالبتبني سياسيات مساندة لعمل المرأة وخاصة 

اال ااراف علااى القيااام بتنفيااذ مشااروع إنشاااء مؤسسااة مياار ربحيااة ضاامن مشاااريع االسااتراتيجة الوطنيااة  -1

نلد  نهويدل نصدهلي نلتتد  تبدحوع ل أييح خمالو ونيريلنو نلتحنيي لتأن ا نلهلدلبلو:حرما هدحن نلللتشغيل  

اال دان وةنعتدن للتدح   نلتلالدن وندأييح قيئدن عتد  نأييح حللبلو للتح   نلتلالن يى ا ل  نلتت  ل دأييح قيئدن نل  

  هقيي للال الحلى: لكلبد نلخ أنو نل ى نتد ح   نال   ليتن لحعلحن نل و ،و

نعدمو لداوس  حيث نا نال  ع عل  ةةن ن  مؤسسات داعمة للمرأة العاملة )الحضانات(نا ةةن ن كيوين إ لان  -

اا كلين نال حنا لنو نلت  دن  عمحم  وقتم بقل لو و اينللتل  نالج تلعىلهحه نلغلحن ا   ا  نلتؤ ىن نلتلان 

ل ق  ليددف عتلليددن وبقلقددلو نصددهلي عتدد  وح أاددن واؤ ىددلو اي تددا اددمبى ،نددا نل أصدد  نلدد  ننوددل لوادد  بقلقدد

نحدلة  26يدى  يدى هدحن نلبدأ  نأ يدا ادحكح  نودلها ندانلتيلس نلدأ اى لبدؤو  نال دح  ق اويدح هدحه نلتادلةة ، حيدث 

قي  وننة  نلتت  ونلتيلس نلأ اى لبؤو  نال ح  وصامول نل بغي  ونل مةحب ونل تلديا نلترادى ونل قادى  2114

أحددم ابددلةحا نال دد حننييين نلأ ايددن لل بددغي  كةعددا نببددلء حلددلبلو  ناويددح ابددحوع  ددي أل  نلتيلددس قتأجارددل 

 قلل تلو  اا وننة  نلتت  اتثلن قتمحححن عت  نلتح  ل 
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ويدى اقمادن  عمل  راكة في العمل مع مؤسسات المجتمع المدني الداعمة ألنشاء حضانات للمرأة العاملاة -2

  نلتدح   للهصدأل قردما اىدلعم 2111 عدلم إب لقددنل دى « بهأ قيئن عتد  صدمحقن للتدح  »حتلن صمن ن للال 

علد  نال دد قحنة نلتتلددى ونلتددلعلى ونهويددل ابددلةك رل يددى  ددأل نلتتدد  و نت يارددل ادد  نلأصددأل لتالصددب ننخددلل 

 لونال  قحنة نلأظيوى  نلقحنة

يدى اؤ ىد ى »ناويدح اادلةة   علد   دأحل للتتد  ادا وننة  نلتتد   أ يا ادحكح  نودلهاق لاد نلهتلن و م            

ا   دلبأ  نلتتد  نلخلصدن  72نلتمحم ا  نلابل لو قرما نل حوحم ألهتين ن ايي نلتلة   ناويح ا  خ ل« حللبن

ناويح اىيح  نأعأحن نهد عاأن  " بتا لايئن صدمحقن للتدح   " قلببلء حللبلو يى نالك  نلتت  ،وللال ا  خ ل 

ن د خماد و دلع   كتدللونلتي تا نلتدمبى ،  لةكد ييرل يتلليلو عمحم  ا  اأظوى نلأننة 11/1/2112ق لةحخ 

نالع م نلتخ لون للهدمحث عد  نلهتلدن ،و دلم يححدي نلهتلدن قتتد  نلتمحدم اد  نللحدلةنو نلد  نلبدحكلو لهثردل علد  

سمنا  فما الويسمي  المؤسسما  وقميي  المومنرل لدميي ممن كما ان فريق الحملة لم  يومنا ع  من  نببلء نلهللبلول

 .الحضا ا  القائمة لحضا ة ان فا وحسين مناصفا  بدض

حتد و  نلتمحدم اد   اويدحق ( اد   دلبأ  نلتتد 72نلتدلة  )كتل نقأم نلأننة  وات  جرأةهل ل وتي  ن ايدي         

قلنخدلل نالجدحنءنو   ومكتدل نبردل قدل اد   دلبأ  نلتتد  72 و يش عل  كلين نلتؤ ىلو نل ى نا ادي عليردل نلتدلة نل

 ل   قحلاليح ال لان ق  ايي نلقلبأبين نل ى خألرل نلقلبأ  لتو بى نلتت  ام نلبحكلو نلغ

ال ونةن  نل اتيددن نليرددلو لنو نلت  ددن ويددى اقماددن للددكتددل بيهددد نلهتلددن وقتددؤننة  وننة  نلتتدد  و           

نكثدح نىدله   لتؤ ىين يى ا ل  نلتت  ،ن ىا قبدحو نالج تلعين يى نصمنة نتليتلو جمحم  خلصن قللهللبلو ن

 د ان صدهن نال ودلل قتدل ح تل د  ادا حلدت  للدال يدى ن دلة  ا   حو  نلهلدلبلو نل يلةحدن ،علد  ن   ح دأ 

 نلبحو  نلصهين ونلائين نل ى نلت  نلى ان لأل وللل

 .لترسيخ مفهوم العمل الالئق:المحور الثالث:االجراءات التدخلية  -ج 

  لمع يب مع الالئمق الدممل أن ليؤكمي 9111  ما  الالئمق الدمل لمفهن  الينلية الدمل م ظمة اسوخيا  بيأ          

،حيم  يومكل غلءما  الومييمح نوحقيمق المسمانال الفدليمة همنا  مفهمن   الدممل فما االساسية نالحقنق المبايئ احورا 

الدمممل الالئممق الممي  يرممما الممع وحقيممق الدمممل الم ممو  للروممال نال سمما  فمما وممن مممن الحريممة نالمسممانال نا مممن 

 نهمن القطا ما  وميم  الينليمة الدممل م ظممة ووب ما  ي الم الالئمق الدمل بر ام  ومل ،نليلك نالكرامة ا  سا ية

 ودحيمح نم هما االسموراويوية الم ظممة أهميا  وءطما نم سمقة موكاملمة سياسمية وميخال  خمالل ممن يُطبق بالومالا

الدييمي ممن  نوسموخي  (31)االوومما ا نالحمنار االووما يمة نالحمايمة الدممل فرص ناسوحيا  االساسية الحقنق

فا وحييي او يا  سياساوها بومين ومنفير النظمائ  بحواحمة الفمرص للرومال نال سما   لمع  هيا المفن  الحكنما 

                                                            
 ل141، (2114نلمولين، نلتت  ااظتن ا  ب:نلقلهح )نلياىي ، قي  ونلتىلون  نلتلالن نلتح   حقأل نلمولين، لوالء نلتت  ااظن ( 31
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حممي سممنا  كمما يحصمملنا  لممع  مممل الئممق م ممو  فمما ظممل انضمما  ووسمم  بالحريممة نا  صمما  نا مممن نالكرامممة 

 اال سا ية.

لاد قللتمحم اد  نالبيدلننو ونب   ل ا   العن نلأننة  قأهتين ن ايي االةئ نلتت  نل عي يى نلتت  يقم            

واد  نلىدتى نلتىد تح ل تدمح  نل بدححتلو نلتتايدن قدللتح    اد  خد ل للتدح   تىلهتن يى نأييح قيئن عت  ا عتنلل

  -لوا   ها نبيلننو نلأننة  يى هحن نلتيلل ال حلى:ن ايي  لبأ  نلتت خ ل 

 :التوسع في نطاق الحماية االجتماعية وتحسين ظروف العملاوال:

اد  خد ل و ،قالء عل  ةةن ن نا ناويحهل قلل تلو  ادا ااظتدن نلتتد  نلموليدن األمومةع نظام ت ميــن حماية وض -

نلليادن نال  بدلةحن لأحدم  ،نلتتد    صهلي ،نلتتــلل  ،)نله أاـــــــن نألةة ابلوةنو اـــــا نلتتاييـــ  يــــى 

 قأادلينعلد   دلبأ  نللدتل  نالج تدلعى  نتدمح و،نا نببلء صامول نأاي  نالاأان،حيث نجححدد عت  نلتح   (

نل ددى نوددح  علدد   صددهلي نلبددحكلو قغددا نلاظددح عدد  عددمة نابددلر نلتأظوددلو يددى   نددأاي  إجددلننو نالاأاددن

 حكلنرا وللال قرما نتأح  إجدلننو نألاأادن اد   اد  صدامول نللدتل  نالج تدلعى قدمالً اد  جتلردل علد  بوقدن 

 ل    نقمحا ن  هقل لو إجلن  نألاأان للتأظولو يى نلق لع نلخل صلحب نلتت ، اتل حىر  عل   صهلي نلتت

 حيدث ل2111ؤ ىدن نللدتل  نالج تدلعى  حلدألنهدد اظلدن ا  نألاأادننا نلامء ق  ايي نلاي  حتلحن و م          

كلبدد بىدان حيدث  ،ااح قمنحن ن ايقدن ندأاي  نالاأادن %1 نالج تلعى قلغد بىان نللحلة  يى نلتب حكلو قلللتل 

 (32)ل%27،2قلغد نلاىان  2114،ويى علم  %26،2نلتبلةكلو يى نللتل    2111لتلم  لاىلءن

 الحماية القانونية للمرأة في العمل:ثانيا:

 حيددث نددا واددا بظددلم خددل  قهقددأل نلتددلالي  يددى دراج العااامالت فااي المنااازل تحاات مظلااة قااانون العماالا ،

،وبظدحن ألهتيدن هدحن نلق دلع وادل ح ت دا قدو  2116علم نلتالنل وببح يى نليححم  نلح تين يى  رح نبحح  ثلبى 

ا  خصأصين لأجأة نلتلالن ةنخ  االل صلحب نلتت  نا نصمنة عدمة اد  نألبظتدن ونل تليتدلو نل لقتدن لقدلبأ  

نلتت  ونل ى نت ى للتلالن نا يلننو نيل  ا  نالا يلننو نلتاصأ  عليرل ققلبأ  نلتت  وناظا عتد  نلت لندب 

ا ونلتحن ان عليرا ا  حيدث ادم  ن ايدي نح دلم  دلبأ  نلتتد  وللدأنحح نلهدي اليد ل نلت  دب نلخلصن قل  قمنار

يددأةن يددى حللددن ثاددأو ن  هاللددال حددلالو الب رددلك حقددأل نالبىددل  ادد   ادد  نلت  ددب ل و ددم قلددغ عددمة نلتددلا و يددى 

        (ل   41111قلغ نلتمة ) 2114( علالن حلصلن عل  نصحح  عت ،و ان 41111) 2113نلتالنل علم 

   2114-2113وييتل ح تلي قلها نبيلننو نلأننة  نلخلصن ق اظيا عت  علا و نلتالنل خ ل علاى        

 كلبد كلل للى:

(   أ  ا  اخ لف نال حنا ) صهلي 1111   قالل  ىا نل و يش يى امحححن نلتلالي  يى نلتالنل ) ل1

(   أ  و 717 لو  نل ى نا حلرل )وقلغ عمة نلب 2113عت ، علا و،  حكلو إ  قمنم( خ ل علم 

                                                            
"صدأة  نحصدلعين"، )عتدل :ةنعح  نالحصدلءنو نلتلادن ،امحححدو نالحصدلءنو / نألةةبدى نلتدح   ونلحجد  يدى  دأل نلتتد  لتل هبلم نلت دألى: نبظح:( 32

 ( 2111ن ونالج تلعين ، ىا نلاأع نالج تلعى ،نلى لبي
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 61  أ  ،ونا نأجيو  1317  أ  ،نا ح   1414نا ن  قالل  2114(  يم نالب لجلوخ ل علم 263)

 نبحنة اا نالنولل اا ا لنب ن  قمنم نلتلالي  يى نلتالنلل

نلتالنل  يى ن  قمنم ون  خمنم ييح نالةةبيي  نلتلالي  يى نظام تنظيم المكات  الخاصة العاملةنصمنة  ل2

 2111( لىان 12ة ا)

لتلا و نلتالنل وللال للتل  ن   م نجأةه  يى نلتأعم نلتهمة ونا نالنولل اا  حساب بنكينوتي  ي    ل3

 نحم نلااأ  نلخلصن قحلالل

،حيث نا نالين ااوتن نل أاي  نلصهى للتلا و قلالالين نل  نأاي   بت مين عامالت المنازلقم  نلتت   ل4

ت لو م نتد إالين نل تأحا لصلحب نلتالل يى حلل ةيا نلتت  ونحك ا ل  نلتت  نلهيل  ونصلقلو نلت

للتلالن ،نالاح نلحق  لها يى ح  قتا ابلك  نلتلا و ونة  نل  عمم نالح ولظ قر  ن ييل لخىلة  

علالن عل  نلىوح ةيا ن  ةيلر  للتت  كل   1111نصهلي نلتت  ل  لليف نال  قمنم أحيث نا اىلعم  

 حةلييح اا

قتلا و نلتالنل نلت أ  ا  ختس لغلو ح ى لي ي  للتلالن نقمحا  الخط الساخن الخاصن  همنر  ل1

 نلب أ  قصأة   رلن واى تيلن

 

 ( من قانون العمل72تعديل المادة )  ح  نبغي  عبدحح  علالدن  إلغلءونلت تلقن قإببلء نلهللبلو قهيث نا 

  لوجن(ل كلتن ا إلغلءا لوجن ل صا  نبغي  عبحح  علالن )

 

 :المبادئ والحقوق االساسية في العملمعايير العمل الدولية الخاصة ب تعزيز ثالثا:

قبددأ   1611لتددلم  111ااظتددن نلتتدد  نلموليددن ة ددا ننول يددن  علدد  نلددحيا ادد  اصددلة ن نألةة  علدد          

 111 نالنول ين ة ا وعل  1666يى علم  " "اىلون  نلتتلل ونلتلا و يى نألجح ع  عتٍ  لق  يتٍن ا ىلوحن

لددا نجددمةج  ح ددلم هددلني  نالنوددل ي ي  يددى  1663يددى عددلم " قبددأ  "نل تييددل يددى نال دد خمنم ونلتراددن 1611لتددلم 

 تلحل نل لنم نألةة  قتتلحيح نلتت  وللأيلء قلل لنالو نألةة  نيله هلني  نالنول ي ي  ولو .نلقلبأ  نألةةبى قتم

وللدال            نلليادن نألةةبيدن لنبصدلا يدى نألجدأة لاد وننة  نلتت  قلاجحنءنو نل نان اببدلء  نل عي

   ل دلقدي  نلتدح   ونلحجد   قلألجأة نابصلانهقيي  إل حرما نلحق و ةأابحوع نابصلا قلألجا  خ ل 

ة نت    صلبتى نلقحنة ا  وادا  يل دلو ااايدن علد  أحأل نل تييل يى نألج قالء  لعم  اتلأالو ا  خ ل 

ن  دحنح نبدححتلو لدمعا نابصدلا ،ونل أعين ققللحل نابصلا يدى نألجح،وى نألجحنألةلن ل تلحل نابصلا ي

نقددمحا ،ونلددمعأ  إلدد  اتلليددن ابدد لن نابصددلا يددى نألجددأة ادد  خدد ل نلتولواددلو نليتلعينويددى نألجأةل

ونب   ل ا  هدحه للتل  ن ايي نلهم نألةب  ا  نألجأة عل  جتيا نلتلا ول وإجحنءنواق ححلو لىيل لو 

 بوح نلتبحوع نلابل لو نل للين: انألهمن

لبددؤو  نلتددح   قددإ  ل نللياددن نل أجيريددن  نألةةبيددن لاددد وننة  نلتتدد  وقللبددحنكن اددا نللياددن نلأ ايددن            

،حيث اتد اتثلي  ع  نلبدحكلء نلث ر:نله أادن  2111نتأن  21نلأ اين نألةةبين لنبصلا يى نألجأة يى 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf
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اتثلي  ع  اؤ ىلو نلتي تا نلتمبى وناع مل واد  جلباردل ااظتدن نلتتد  و صهلي نلتت  ونلتتلل،كتل اتد 

 نلمولين نقأم ق قمحا نلمعا نلتللى ونلواى لرحه نلليانل

يدى  لنبصدلا نألةةبيدنقلع تدلة نلليادن  2113 دحنة ة دتى اد   اد  ونحدح نلتتد   صدمة حلة  11يى و           

نألةةبيدن لبدؤو  نلتلادن لليادن نلأ ايدن  ونألايانلم وننة  نلتت  ع  اي كليان ةنعتن قحعل ن اب حكن قي   نألجأة

 كتل عتلد نلأننة  عل  اأ ىن عت  نلليان ا  خ ل نالين ارلارل نل  نلأحمنو نالةنةحن يى نلأننة للنلتح  

مةنل و ددم بوددحو نللياددن نلتمحددم ادد  نلابددل لو قرددما نقددحنن نلا ددلعم نل ددى خحجددد قرددل نلمةن دد ي  نلل ددي  نعدد          

نألول :بهدددددأ نلتىدددددلون  يدددددى نألجدددددأة / احنجتدددددن  لبأبيدددددن لل بدددددححتلو نلأ ايدددددن نألةةبيدددددن،  وهتلقل دددددحنيرل،

،نلثلبين:بهأ نلتىلون  يى نألجأة /ةةن ن حأل ييأ  نألجدأة قدي  نلياىدي  يدى   دلع نل تلديا نلخدل  يدى 2113

 jordanpayeqity.orgخل  قللتالةة  نلتأ ا نل  حوبى و م نا ببح للال عل  نلل2113نألةة /

 نلتق ححددن نلخلصددن قددللتح   حددأل نتددمح و  ددلبأ  نلتتدد  عددم  وةش عتدد  عقددمكتددل عتددمو نللياددن نلدد            

،قردددما نحيدددلة ة ق ابددد حك حلدددا كليدددن ن دددحنا نالب لج)نلتتدددلل للتتثلدددي  عددد  نلىدددل  ي  نل بدددححتين ونل اويححن

نليردأة قإعدمنة وة دن اأ دف ألهدا نلتدأنة نل دى  ،و دم نأجردد هدحه ونله أان ونصهلي نلتت  ونلتي تا نلتدمبى(

قب   حلدت  الحدمن اد  نلتمنلدن قدي  نلتدح   ونلحجد  يدى ا دل  نلتتد   نألةةبى نه لج نل  نتمح  يى  لبأ  نلتت 

 ل أل نلتت  يى ونأل  تحنة ولي أ  نلقلبأ  كأحم نلأ لع  نل ى نهول نلتح   عل  نلمخأل

 مجتمعي:تنظيم دعم حمالت رابعا:

 التنظيم المجتمعي: مفهوم -أ

الو ظي  هن  ن  من القيايل ،غي يقن  الم ظمنن بوحييي نحوي نوطنير القيايل ليى االخرين،نيقنممنن          

بب مما  م ظنمممة موومديممة حممنل القيممايل .نب مما  القمميرا  ا طالهمما مممن المممناري الموومديممة،نال يقممي  الم ظمممنن 

هممن وممكل مممن  ح يائممرل مممؤ رل. فممالو ظي  الموومدمماخمميما  للمسمموهلكين بممل ي ظمممنن المووممم  لكمما يصممب

 (33مومن ة أن ها يل موومدية ما غلع القيرل  لع احيا  الوءيير. ) مناري الي  يمكن وحنيل القيايل أوكال

نلقيلة  نلتي تتين، وخلي  يلةنو جمحدم ،  دلةة  علد  نلتتد  اتدلً  نمةحب و ن أحح وحى ام نل اظيا عل           

  نلقددمة  لخمادن هددميرل نلتبدد حكل يددلل اظيا نلتي تتددى حددموة حدأل نت ددي  نأل ددخل  )نلقلعددم  نلتي تتيددن(، ادد

)نلقصن ونال  حننييين( عل  إحمنر نل غييح )ب لعم حقيقين(لونلقلعدم  نلتي تتيدن هدا ايتأعدن اد  نأل دخل  

نلحح  ح  لنوأ  اتلً ل هقيي  همنيرا وح  اب  نرا ل يلل اظيا نلتي تتى ال ح  وى قإحيلة نلهلأل لردحه نلتبد لن 

ادد  نلتبدد لن ليقددأةون  بوىددرا،وحأظوأن اددأنةةها   و نلددال، قدد  ح تهددأة حددأل نت ددي  نأل ددخل  نلددحح  حتددلبأ 

                                                            
ا حظددلو حددأل نل اظدديا نلتي تتى،نحجتددن ونهححح: دديحح  حليلددن ونحددلة :الة ددلل يلبل/اهلاددح يددى نلىيل ددلو نلتلاددن يددى جلاتددن هلةيددلةة  ( 33

 ل1، 2113خمنش،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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نلت أيح ، و قحلال نجه  نلتب لن نلتهمة ، و نااى نلقمة  له  ييحهلل وقلل للى يإ  نأليحنة نلقدلعتي  علد  نليردم 

 (34ها  ه  نلقلين و صهلقرل، وليس يئن الي ن  و اؤننة  للقلينل)

من ها ها يوا أن ومما وا" نلمي  "مما هما  –صا ان أنل سؤال يسيله الم ظ  هن "من ه  أوخا          

ح" للويكممي مممن وحقيممق أهمميافه .  القا مميل الموومديممة هضمميوا". همما مومن ممة مممن ا وممخاص المميين "يقفممنن مدمما

 ال وممماطا  ممممن ُم سمممقة منوممما  هممما نالحممممال ''''''. الحممممال '''''' خمممالل يدممممل ممممن الموومدممما نالُمممم ظ 

 فوب ما بطما  بحيقما  لحممال ا و طلمق. ُمحمييل حم يّمة فومرل فما محييل اهيا  وحقيق  لع ُمركحل نالفدّاليا 

"   سمية بما الحملة يرنل فا يويو  حوع مووالية بقم  الوا  بدض ا يقا  يسر     أنالح، نالمووم  االس 

 ( 35).هين  فا بالودل  حملو ا ن  ها خسر ا ا   واح حقق ا ا  ا  در  نه الك"  الوبل همة

هم   أهمل القضميةأن يكمنن  موومديمة الم ظممة هماأه  خصائص الحممال  النيدوبر هي  ال ه  ان من        

هايل الحملة، نبالوالا فان الو ظي  القيما ال اب  من هصص أهل القضية ياوه ، هن مما يحفمح الدممل نا لومحا  

 للحملة.

هممن هممي  ن، ممما ااسمموراويوا محمميي باوومما  رؤيمم للحمممال  هممي ين بمم يممؤمن اصممحاا همميا المم ه  كممما        

ووطلمما أحيا مما ووممالا حمممال  موومديممة.  اأن وحقيممق الرؤيمم ممم  ا خممي بدممين ا  وبممار ملمممن  نهابممل للقيمما ،

غيما مه بحهميمة فا الحمال  الموومدية أن يكنن الهي  محيياح كا ال يفقي الوخص الي  ي ّض  للحملمة فيوا 

هميفها وءييمر  حملة هيفها غحقاق الحق فيما يودلق بين  ا  اهة. أن حملة هيا ال ه  وو يوصرفه، فم ال: ال 

  واح الحملة له  ال  مدايير:، ليلك يؤمن اصحاا هيا ال ه  بان الرأ  السائي حنل ين  اال اهة

i.  المحيي نالم وني؟   تغ   هل أحي   الحملة 

ii. فا فرق؟    مل    م  يهاير  لع  م تم    ميهل ب   الحملة 

iii.  خالل مونار  فا الحملة؟ ت  م   ف     مىهل 

هي ال وحقق الحملة المديار ا نل، نلك ها وحقق ال ا ا نال ال ، نوداني المحانلة موييا ربما  نأحيا ا         

  (36)بهي  اسوراويوا أفضل.

 : التنظيم المجتمعي المدعومة من قبل وزارة العمل ننماذج ع -ب

 :(37)2115تشرين الثاني  – األولمن  هر كانون  األولى/المرحلة  حملة قم مع المعلم -

نا نلاهث عد   2111،واا قمنحن علم 2114 علمبرلحن  حقم  نل و يح قإ لان نلهتلن ااأوال: رارة الحملة:          

 نألجدأةلألبصدلا يدى  نألةةبيدنا   ا  نلتاظتي  لليادن  ،حىب برم نل اظيا نلتي تتى،نعللء نلوححي نلتؤ س

                                                            
  http://ahel.org(اأ ا اؤ ىن نه  نالل  حوبى:  34

  https://ar.wikipedia.orgنلتأ أعن نلهح  : وح يمحل (  31

أونبظددح: الة ددلل يلبل/اهلاددح يددى نلىيل ددلو نلتلاددن يددى جلاتددن هلةيددلةة ،ا حظددلو حددأل نل اظدديا  http://ahel.org/coar( اؤ ىددن نهدد  :  36

 ل2113حلة خمنش،نلتي تتى،نحجتن ونهححح: يحح  حليلن ون

لل اظيا  (نع تمو نلالحثن يى قيلبلو هحه نلهتلن عل   ي و نلليان نالةةبين لنبصلا يى نالجأة،وننة  نلتت  وااظتن نلتت  نلمولين ،واؤ ىن نه 37

 نلتي تتىل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/
http://ahel.org/coar
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وقتدم و لتح دهي  لقيدلة  نلهتلدن ،وقتم عقم نلتمحدم اد  نالج تلعدل،نلت خصصن قلل اظيا نلتي تتى  ه واؤ ىن 

مان خاالل اطاالق  2115انطالقاة بنيساان  أعلانالاذي  .حبم ةنم  رحح  نت ال ا  نب ي  بأن  نلوححي نلتؤ دس

 الخاصة به تحت اسم "حملة قم مع المعلم".   Facebookورقة 

 نلخدل  يدى ايتأعدن اد  اتلتدلو نلق دلع نلوححدي نلتؤ دس للهتلدن:ح  دأ   :الفرياق المؤسا من هم :ثانيا

، يل ً ع  او بي  اد  وننة  نلتتد ، يى وننة  نلتت  ةعيىن  ىا نل ت ي  نال  صلةق للتح  و منةق اهليظن

و علددلٍء يددى بقلقددن نلتتلتددي  نألةةبيددي ، واددأظوي  ادد  نلتؤ ىددن نلتلاددن لللددتل  نالج تددلعى، واؤ ىددلو 

  لاي تاٍ امبى

   جدددأهحق يدددى نالوادددلع نلترايدددن ونالج تلعيدددن قأهتيدددن نعدددلة  نلاظدددح وقبددد هدددحن نلوححدددي ؤا حدددو        

ونال  صلةحن لتتلتى نلق لع نلخل  لي ت   نلتتلا ا  نلتهليظن عل  جأهح ة دلل و نل تليتيدن ونقدحنن  هتيدن 

واد  نجد  نحدمنر نغييدح جدحةق حلدت  ن ايدي نلقدأنبي  ونالبظتدن نل دى ل وحىل ين ةوة نلتتلدا يدى نلتي تدا

 ل را وحقأ را  حةبل ن  ل حتلن  ا اا نلتتلا نهوظ لتتلتى نلق لع نلخل  كحنا

 

لد عدلم          قدمعٍا  2111ونجب   نلهتلن جلءنً ا  عت  "نلليان نألةةبين لنبصلا يدى نألجدأة" نل دى  جد  ِّ

ادد  ااظتددن نلتتدد  نلموليددن ووننة  نلتتدد  ونللياددن نلأ ايددن نألةةبيددن لبددؤو  نلتددح   ادد   جدد  اتلليددن  لددين 

 لى امنةس نألةة  نلخلصننل تييل يى نألجأة ي

 :من اين جاءت فكرة الحملة:ثالثا

ا  ب لعم ةةن ن بهأ نلتىلون  يى نالجأة : ةةن ن حأل نلويدأ  يدى نالجدأة قدي  نلياىدي   ن ل ل جلءو      

امة ددن  21اأظوًددل واأظوددن يددى  214 ددتلد ،نل ددى  2113يددى   ددلع نل تلدديا نلخددل  يددى نالةة  بيىددل  / 

 : رل ن نها ب لعي،ونل ى كلبد  اال ي نلتتل نخلصن اأنعن عل  كلين 

يدى نلتلعدن  6.7يى نلتلعن ، نقححال ،ا  نلاىلء نلال  لو ن  صدلةحل نتتلد  يدى   دلع نل تلديا اقلةبدن ادا  42 ل1

 ا  نلحجلل نلتلالي  يى هحن نلق لع 

نلتلعددن يددى  يددى 41.6قللاىددان لألجددأة ، ييظرددح نلتىدد  نلتيددمنبى ن  نلويددأ  يددى نألجددأة قددي  نلياىددي  نالددغ  ل2

  يى نلتلعن يى نليلاتلو نلخلصن ل 23.1نلتمنةس نلخلصن و 

نألخح قتي  نالع الة نألةلن نلالنين ع    أنل اتظدا نلتدلا و نللدأننى   دح  إلد   برد  ح لقدي  نلهدم نالةبد   ل3

ب ييدن ننودلل ةحالة  ةةبى ( قياتل ه  ح لوي  يى نلأن ا االغلً     ق ثيح ل وحأنى هحن نلودحل  161لألجأة ) وهأ 

ادد    ددحة ددحق قددي  نلتددلا و و  صددهلي نلتتدد  قهيددث ال نوصدد  نلاىددلء عدد  ةخلردد  خأيددلً ادد  نلتقددلي  و نل

   لنلأظيون

 لماذا المعلمات  كلن هذه الحملة؟؟:رابعا
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ن  ون ا اتلتى نلق لع نلخل  نلحق حص  نل  حم نلىخح  ونلظحوا نلصدتان نل دى حأنجرأبردل ونل دى نادم   •

محم ألجددأةها نلبددرححن وال نا رددى عاددم ححاددلبرا ادد  يللايددن حقددأ را نلتتليددن نأل ل ددين ادد  نالبخوددل  نلبدد

  لنألخح 

كتل ن  ييلي نلح لقن  ع  نلتمحم ا  امنةس نلق لع نلخل   نع   اةنةننرل  نلتىلحن الةن لي نب رلكدلو  •

ييتدل ن قلاد  يتليدل ةحادلة  161قهي نلتتلتي  واارل نجالة يللايدن اتلتدلو نلق دلع نلخدل  علد  نأ يدا عقدم 

   للال قتل حتم نهلح  عل   لبأ  نلتتةننب ن   ا  ل

وحت ى عمم نع حنا وننة  نل حقين ونل تليا قللتلالي  يى نلق لع نلخل  كتتلتي  اأء  خلدح اةنةننردل  •

 قتمم ن ايي  حو  نلتت  نل عي 

ل قلللددتل  نو  ددتألرا خ يددل كددحلال نالب رلكددلو لقددلبأ  نللددتل  نالج تددلعى واارددل عددمم  ددتأل نلتددلالي  كليدد •

 لو حنو عتلرا نلهقيقين إالين نل  و ف نللتل  نالج تلعى للتتلتي   ثالء نلت لن نلصيوين 

  ن  ييلي نال  قحنة نلأظيوى نحلل نة  نل  نب رلكلو  م نص  نل  ارلم ييح نحقأحن ونتليتين نأك  إليرا •

 :الهدف االستراتيجي للحملة:خامسا

 رؤية الحمله : 

 اؤ ى ى نل تليتين اتل تو ا ت او حلصلو عل  كلين حقأ رل نااى جي  ونع واي تا اى قحيى 

 الهدف االساسي من الحملة:

ن ايدي »أل  نألجأة نلت مبين هى ناب رلك نالكثح  يأعل  قي  اتلتى نلق لع نلخل  يقدم ناادد نلهتلدو هدما 

كتدل  ،«نلتدأةع لدم  وننة  نلتتد  م نلتأحدمنلهم نألةب  لألجأة نلتاصأ  عليو ققلبأ  نلتتد  ون ايدي نلتقد

 نىت  نلهتلن نل   : و

ن ايددي  ددحو  نلتتدد  نل عددي لتتلتددى نلق ددلع نلخددل  و خددح خ ددأ  عتليددن نيددله نال دد غ ل نلددحق حتددلةس  ل1

نلحق حلت  حقأل نلتتلتي  ونلحق حب ح  نهأحد  ةونندب نلتتلتدي  نلد    امها وللال قإللناين نلتقم نلتأحم

 للى نلحننب وبىان ن   لع نللتل  لنلااأك اثالو نجت

 نالا  نلأظيوى لتتلتى نلق لع نلخل  ل2

 ل3

  

 فرضيات التغيير:سادسا

 نلوحاين نال ل ين: ن ايي نلتقم نلتأحم يى نلتمنةس  أا حؤةق نل  نثايد نلهم نالةب  ل جأةل

 نلوحادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديلو نلوحعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن:

فرضية مساءلة صاح  المدرساة
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: فرضية التوعياة

: فرضية تقدير المدارس

:فرضية حماية المعلمين 

 

 ماذا بعد؟؟:سابعا

 لتي  يى نألجأة نل   لين ة ق علمل نهأح  نب رلكلو حقأل نلتتلتلو ونلتت ل1

نا  تحنة يى نللغط ا   ج  نجحنء نتمح و نبدححتين قتدل حخدو نالبصدلا يدى نألجدأة ونهمحدمن بظدلم  ل2

 ل  نلتلم اا نلتتلا يى نلق لع نلخل نلتؤ ىلو نل تليتين نلخلصن لتىلون  ةننب نلتتلا يى نلق لع 

 نالجأة نلتلةلن ل   نلتلالي لنبييا نصهلي نلتمنةس نلخلصن قلالل لنم قىيل لو  ل3

 نأييح نلهتلحن نل نان للتتلتلو يى حللن نل قمم قب أ  قخصأ  حقرل يى نألجح نلتلةلل  ل4

 :األولىخالل المرحلة بالتنسيق مع اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور  ماذا أنجز فريق الحملة:ثامنا

 ليادن و علدلء نليلاتدلو، ونل تلديا، نل حقيدن ة ونن ادا قلل تدلو  نلتتلتدي  حقأل ع  إع اين ناويح حتلن -

 اقدلالو 7 ببحلنةقم  أنةع يى نلتأحم نلتقم ع  نثقيوين حلي لو 11 نألجأة،ا  خ ل  نتليي يى نابصلا

 لنلتتلتلو  للحل ع  صهوين

 نألايدح   دتأ ةعلحدن نهدد نلخل  نل تليا   لع يى نألجأة يى نابصلا ع  نلتبلةكن يى يتلليلو بمو  -

 ،حيث نت   نلوححي ا  عح  ابأنة نلهتلن ونها نبيلنننرل يى نلتححلن نالول ل نلتتظتن   ل قاد قىتن

 ون د همنرللألجدأة نألةبد  ونلهدم نلتأحدم نلتقدم ل اويح نلخلصن نلتمنةس عل  نو يبين حت و ق اويح نلامء -

 .نلتح   عت  امحححن يى نلتح   عت  و  لوق نل و يش  ىا

ننصدلل هدلنوى نثقيودى ادا اتلتدلو  311يى اي تا امنةس اهليظن نةقم ا  خ ل: نا نتتيا ي ح  نلهتلن -

اتلتددن ادد   1211   دتلءاد  اهليظددن نةقدم عدد  نلتقدم نلتأحددم ونلهقدأل نلتتلليددن،نا قادلء  لعددم  قيلبدلو ييرددل 

و لقلء وجرل لأجو ادا اتلتدل 111اهليظن نةقم، ونا عقم ث ر وة لو ناظيتين لل خ يط ونل قييا ،ونا عقم 

اد   اد  او بدى  ن  وىدلةننر ة للن ن  وىلةحن ا  اتلتلو ندا نلدحة علد   11يى اهليظن نةقم،ونا ن  قالل 

 لنثقيوين  ق ل ن 11 ل ا لقا 4111نلهتلن،و م قلغ عمة نلت لقتي  لصوهن نلويس قأك نلخلصن قللهتلن 
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  (38) أل    ي  حم   حق        حق     م    : حملة صداقة -

 اية: رارة البداوال:

، ونب لقدد  دحنة  نلتتد  خد ل وة دن نمةحايدن 2112صدمن ن يدى  درح  حدلة عدلم  حتلدن قم و ح لحن         

اددتد (ل”Vital Voicesإ ليتيددن ل ىددب نل أحيددم حددأل  لددلحل نلتددح   عقددمنرل ااظتددن نألصددأنو نلهيأحددن )

نساااء ا ااتركوا فااي وضاامت الطاولااة االردنيااة مجموعااة ماان الةول كلبددد نألةة  إحددمنهل،  6نلأة ددن  بددحنك 

، وعدمم ندأيح نلهلدلبلو نلتال دان يدى  ادلك  مواجهة اإلنقطاع عان العمال بساب  اإلنجااب ورعاياة األطفاال

نلتت ، و وه حن نالأةو بأن   لدي را يدى نلأة دن، و جدحقد إه تدلم ااظتدن نألصدأنو نلهيأحدن نل دى  دحةو 

 ”لنتأح  نلتت ، وعل  هحن نأل لس قم و نلتيتأعن قللتت 

قهث حقلة  قي  نلاىلء نللأننى ح أيح لر  حللبلو يدى اأن دا عتلرد ، ونلاىدلء  قإعمنة كلبد نلامنحنو         

، التقاادم الاوظيفي ماان جهااةنللدأننى لددا ح دأيح لردد  حلددلبلو يدى اأن ددا عتلردد ، و ثدح للددال علد  اأاددأعى 

نقيديا نألثدح وكلبدد  ، ولقدم ن د خمم نلاهدث ايتأعدلو نل حكيدل ون د ايلبلوواإلنتاجية بالعمل من جهة أخار 

عيان نلاهث بىلء اد    لعدلو اخ لودنل و لقدم كبدود نلمةن دن    إب لجيدن نلاىدلء نلتدلا و ندلةنة عادم ندأيح 

نلهللبلو يى  الك  نلتت ، حيث نق  نلتغلةةنو ونالجلننو وحدلةنة نال دلنم ونل حكيدلل كتدل حدؤثح ن د قحنة 

إب دلجي ر  قللتتد  و دحعن نقدمار  نلدأظيوى، اتدل حدميا  نلاىلء نلاوىى وعمم  لقرد  علد    ودللر  نلد  نحدلة 

 صلحب نلتت  نل  ننخلل  حنةنو قلل ح ين ونحلة  نألجأة ون   م اأن ا ا قمانل

أن مالبيااة النساااء العااامالت ال ” كتددل نأصددلد نلتيتأعددن ادد  خدد ل نلاهددث نلدد  ب ييددن ارتددن وهددى          

، وكدحلال ”فال لهان قانونياا تاوفير حضاانة فاي مكاان العماليعلمن عن حقهن المدرج بقانون العمل والذي يك

 نيلب  صهلي نلتت  ال حتلتأ  ع  وجأة هحن نلقلبأ ل

،إل قدم و قأخدح  عل  وعى قأهتين للال يى خلي قيئدن عتد  جللقدن للتدح  وا  جلبارل وننة  نلتت  كلبد        

اح  العمال االاذي يساتخدم ماا اليقال صا“تلازم  ا   لبأ  نلتتد  نل دى 72المادة  وتي  نالجحنءنو نل نان ل

عن عشرين عاملةاعلى تهيئة مكان مناس  ليكون في عهدة مربية مؤهلاة لرعاياة أطفاال العاامالت الاذين 

نل ثيدح  ول د  نلدأننة  كدل  حا لقردل ةتقل أعمارهم عن أربع سنواتة على أن ال يقل عددهم عن عشرة أطفال

، حيددث ادد  نلته تدد  ن  حقددأم صددلحب نلتتدد  قلل هلحدد  علدد  علدد  نأظيددف نلاىددلء نلححاددن ادد  نددأثيح للددال ادد  

 يم  لنا الع ع  نأ يس حللبن،  و ح      حقحة ناا الع ع  نأظيدف  16نلقلبأ  ييقأم ق أظيف ن   ا  

 نلاىلء قلل لا ل 

   ض  ت   تغ     ث    

 لوحقيق أهيا  محييل نكا  :  الفرضيا  الوا اروكح  ليها الفريق القياي 

                                                            
 ن نه  نلخلصن قلل اظيا نلتي ترى:(ن  امو نلالحثن يى قيلبلو هحن نليلء ا  نلأة ن عل  وثيقن اىيح  حتلن صمن ن نلتابأة  عل  اأ ا اؤ ى31

http://ahel.org 

http://ahel.org/
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قآليدلو نلت للادن ق  ايدي نلقدلبأ   ديا م ادغط ةنخلدى  قهقرد  وا اادله  بتوعية النسااء العاامالتال  ت إلن ل1

 عل   صهلي نلتت ل

وحولبددل  )ادد  بلحيددن  لبأبيددن، نقايددن، الةحددن وإةنةحددن( 72ق يويددن ن ايددي نلتددلة   عاارف أصااحاب العماال إلن ل2

 نلقحنة لخ ن عت لوةيتال ا   تت رل ونقمححهل،  ي هأل  72ل  ايي نلتلة   نلبحكلو

اد  بلحيدن الةحدن واتاأحدن  ديهحك  والفوائد اإليجابية عليها الشركات المطبقة للقانون إلن  لةكال نيحقن ل3

 ةنيتين نصهلي نلتت 

 ددي أ  هاللددال  اددأل ل ددأييح ا ددل   بشااكل مااوازي علااى تشااجيع أصااحاب العماال وزارة العماال إلن عتلددد ل4

 للحعلحن   ولل نألارلو يى ا ل  نلتت 

 :قمم الحملة:ثالثا:

 :ق هقيي ال حلى نح و  اي تا حتلن صمن ن يى  ت رل نالول  :القمة األولى

   حتل رل نلتي تتين إطالق ل1

علأ حتلن عل  ارلةنو نل اظيا، اؤااي  قللتت  نليتلعى ونلقيلة  نلت حنق ن وقثقلين نل اظديا  24تدري   ل2

 نلتي تتى ولمحرا وعى قللقلبأ  ون ايقلنو

 لان ق  ايي نلقلبأ ، وقأصهلي عتد  ادؤااي  قأهتيدن وجدأة حلدلبن و ثحهدل علد  اؤ ىن ال 34تكريم  ل3

   نالب لجين

   م 111 حكن كايح  ق أ يس حللبن نخمم  162التزام  ل4

 قإ  ل نلتأ ا نال  حوبى للهتلن ل1

 القمة الثانية:نشر التعليمات:

بلو نلصددلةة  عدد  وننة  نل اتيددن  ددم قددحلد نلهتلددن نليرددأة نل ايددح  اعددلة  صدديلين نتليتددلو نلهلددلو          

ادد   ددلبأ  نلتتدد  نالةةبددى عدد  نلهلددلبلو  72ن نتل دديل اددا نلتددلة  يبلو اؤ ىددلهلددكلهددل ينالج تلعيددن ل تي

 نل يلةحن نل ى حى أجب نحخيرل  حو ل نكثح ا  هحه نلهللبلو نلتؤ ىين ل 

 نتليتلو نأ يس نلهللبلو قابح اا وننة  نلتت   ح ولد حتلن صمن ن 2114 ونخح كلبأ  ثلبى يى و       

 نلتؤ ىين قللبحنكن اا كلين نليرلو لنو نلت  ن ويى اقمان للال وننة  نل اتين نالج تلعينل

قإصددمنة ك ددلي  االجااراءت العمليااة لتفعياال هااذه التعليماااتقأخددح  يددى هددحه نألثاددلء  لاددد وننة  نلتتدد و       

نح دلم نلتدلة  قدلال لنم ق  ايدي نلتدلة  وندا  نل دى نا ادي عليردل نلق دلع نلخدل  ة تى ح للب جتيا اؤ ىلو

 يدى ايلدس نلادأني نع لءها ام  نااين اهمة  ل صأحب  والعرال و لاد نلهتلن ق لوحدم ليادن عتد  نلتدح  

وامحححن نل و ديش قاىدخ اد  ك يدب نل تليتدلو، ليد ا نأنحتردل علد  نلبدحكلو ييدح نلتل لادن قللقدلبأ  ل أعي ردل 

 ونىري  عتلرلل

يمنبيددن وجددأالو نلدد  حلددلبلو قتتدد  نحددلةنو ا للهتلددن ن دد تح نلوححددي نل قاددى ونلوححددي نلتؤ ددسكتددل          

ون د تح نل أنصد  ادا نلبدحكلو نل دى نل لادد ق أ ديس حلدلبن يدى اأن دا عتلردل، كتدل ن د تح نهويدل   لعتن،

  حكلو جمحم  الببلء نلهللبلو عاح نل حكيل عل  يأنعم وجأة نلهللبلو يى ا ل  نلتت ل

 بدعم من وزارة العمل:” في مؤسستي حضانة“لثالثة:مبادرة القمة ا
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ونص   عللء نلهتلن ابأنةها آخحح  قتي  نالع الة احوة  نأيح  لعم  وإ دلة عتد  ابد حك قدي           

نلهتلن ووننة  نلتت ، حمعا نلتت  اا نلبحكلو ل  ايي نلقلبأ ، ويى هحن نا لة و تد نلهتلن ادحكح  نودلها 

قردما ببدح نلدأعى حدأل نأ ديس ” يدى اؤ ىد ى حلدلبن“ و لاأن قدإ  ل اادلةة   نة  نلتت  قيارل وقي  ون

حللبلو ةنخ  نلبحكلو ونلتؤ ىلو نلخلصن، ونب ت  عل  نلمعا نلواى للبحكلو، ا  خ ل ناويح عمة اد  

علد   وةش نلتت  نلتأجرن لتمةنء نلتأنةة نلابححن و صهلي نلقحنة ييردل، لتىدلعمنرا ونت يدارا اد  نل غلدب

نل هددمحلو نل ددى  ددم نددأنجررا يددى نأ دديس حلددلبلو لحعلحددن  قاددلء نلتددلالي  ونلتددلا و يددى اؤ ىددلنرا، وللددال 

 ا   لبأ  نلتت  قلاالين نل  نل أعين ناع اين عل   ال  ةضحلل 72نتل يل اا نتليتلو نلتلة  

 6” اؤ ىد ى حلدلبنيدى “   لقد اادلةة ،وح  ق أ يا نلتحك 2114إح ولد صمن ن يى  رح آلنة و م         

 حيددث اثلدددد لبددحكلو ا اأعددن اددد  نلق لعددلو جتيتردددل وة ددلو عتدد  ن ددد رميد كدد  وة دددن   ددلع اتدددي  

،و  دلع  و دتلد نلتى بدويلو و دحكلو نألةوحدن ونلتخ ادحنو نلصدهن   دلع،ونلتدمنةس ونليلاتدلو    لع:

ى  قددددمو نلتؤ ىددددلو نل دددد وة ددددن عتدددد  نخددددو،كتددددل عقددددمو  لتصددددلبا،ونلااددددأك و ددددحكلو نانصددددلالو ن

 ل أ يس نلهللبلو وا  كلين نلق لعلول  إ  تمنةن

ولقم  يىهد نلهتلن نلتيلل يى نلأة لو ل     لع لل همر ع  نهمحلنو قإببلء نلهلدلبلو، و دا              

نخ يرل، واال بن نلخ أنو نالجحنعين نلتت   ننخللهل لتأنجرن هحه نل همحلول ويى برلحن ك  وة دن كدل  حد ا 

نا نصايف نتلو  نلبدحكلو يدى نببدلء نلهلدلبلو نلد  ثد ر   ةقى ا  ك   حكن ق أ يس حللبنل  خح نل لنم

 يئلو:

 نلوئن نألول : اؤ ىلو  لاد ق أ يس حللبلو

 نلوئن نلثلبين: اؤ ىلو  خحو نلخ أنو نألول  يى نل أ يس

 نلوئن نلثللثن: نتل م اا حللبن  ححان

 القمة الرابعة:

 23 حيث نح ولددد قلالبيددلننو نل لليددن:نح ولددد حتلددن صددمن ن ققت رددل نلحنقتددن: 2114يددى نبددحح  نألول        

  ااركة التزمااوا بت سااي 15و،قددم ون قأخددح نلخ ددأنو نألولدد  يددى نأ دديس حلددلبلو يددى  اددلك  عتلرددا  ااركة

 م اىد ويم  اد   211 لخمادن نلتدلا و لدمحرا ثاالث  اركات تعاقادوا ماع حضااناتو،حللبن يى ا ل  عتلرا

 لونأ يس نلهللبل

 :حملة صداقة تحديات:رابعا

 حبم  ه  نلقلين، يى ظ  نلتخلوا نل ى  م نتيبرل نألم نلتلالن ا  يقمنبرل لأظيو رلل ل1

 ايي و د نألم نلتلالن ونلحق  علل نل لنارل قأة لو ونج تلعلو قتم نلتت ل ل2

ن ونلهتدلس، عادم نلوححدي ونتلحدل نلحيادن نلمنخليدن يدى ادحوة  نالل دلنم ل3 و نلتتد  يدى  نلتهليظن عل  نلرت 

 ظ  نا منة نلهتلن لو ح   كثح ا   انل
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إ اددلع نالارددلو ييددح نلتددلا و قلابلددتلم للهتلددن قرددما نبددييتر  علدد  نلتبددلةكن نلتي تتيددن وقلل ددللى  ل4

 نهويله  عل  نلتت ل

خلددي  ددأ   عمةحددن ونأ دديا  لعددم  نلهتلددن قلاددلين و ددت  بىددلء عددلا و يددى نلتابددأ  ليددمنيت  عدد  حقددأ ر   ل1

 بل لو لهبم نلتلحم ا  نلتل لاي لون  غ ل نلا

نيلوي نلبحكلو اا نللغط نلتى تح لأجدأة نهدمحلو ةنخليدن اثد  ندأاي  اأ دا نلهلدلبن، و ندأيح ةيادن  ل6

 حقيقين اااين عل  نال  الع نلقيتى عام  صهلي نلتت ل

 

 

 

 

 

 التوصيات:

 لت  نهترل ال حلى: نلأة ن قتيتأعن ا  نل أصيلو ، هحه خحجد

نلتتدد  قددي  كليددن نليرددلو لنو نلت  ددن قددلل ت ي  نال  صددلةق نلخددل  قددللتح   يددى نلددا ة  اأ ىددن نلبددحنكن يددى ل1

 نلتحقينل

نحيلة خ لي عحقى اب حك لتورأم نل ت ي  نال  صدلةق للتدح   ونل تييدل قدي  هدحن نلتوردأم واوردأم نلتبدلةكن  ل2

 نال  صلةحن للتح  ل

 دي  نال  صدلةق للتدح   ولمايدن يدى يدى قدحنام تلحدم اد  نلادحنام نلرلةيدن نلد  ةيدا نلدأعى قأهتيدن نل تقحل نل ل3

 و يل لو نل اتين ل

احنجتن نلااين نل بححتين نلتحقين ا   ج  إننلن جتيا    لل نل تييل نل بححتى ام نلتح   ،خلصن نل بححتلو  ل4

ى نلتاظتن للتت  لمحرل ،ل أييح الحدم اد  نلهتلحدن للاىدلء نلتدلا و ،وخلصدن نلاىدلء نلوقيدحنو ونلترتبدلو نللدأنن

 حقت  قلعتلل ييح ابتألن قهتلحن نلقلبأ ل

ةعأ  نلمول نلتحقين نلغيح اصلة ن عل  ننول يلو ااظتن نلتت  نلموليدن نلت تلقدن ق بدغي  نلاىدلء ونلتىدلون  يدى  ل1

 نالجأة ويى  حو  نلتت  ونأييح نلهتلحن للاىلء نلتلا و،نل  نلتصلة ن عل  هحه نالنول يلول

 قأل نالبىل  قي  ةجلل نلقللء وةجلل نلىل  ي  نل اويححن ونل بححتين لببح ثقلين نلتىلون  ونح حنم ح ل6

االهلن نلتأنعي نلثقليين  الم نأظيدف نلاىدلء لقدمةننر  يدى جتيدا ايدلالو نلابدل  نال  صدلةق نل دى حخ حبردل  ل7

 قهححنل
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 دأ  للدال ن  ح احاتل  نت ا نلاىلء قظحوا نلتت  نلتال ان نل ى نصأ  كحنا ر  نالبىلبين ،و   ن  ل  نال ل1

 نةوةهدل نالب لجيدنا  عت  ندأنن  قدي   ةونةهدل نأل دححن و رليى نلتت  ل ت يا اا قتا نل تييل نالحيلقى لهقأ رل

 يى نلتت ل

قحل نلتلحم ا  نل منقيح نل نادن للدتل  ابدلةكن نلاىدلء يدى اأن دا صداا نلقدحنة يدى اأن دا صداا نلىيل دلو  ل6

 نال  صلةحن نلتلانل

 رل ل ت يارل ا  قمء نلتت  يى  عتلل احقهنلقالء  مةنو نلتح   وارلةنن ل11

إحيلة  لعم  قيلبدلو للقدأنبي  ونلتتلة دلو نلىدليتن نل دى ن تلدي قدلل ت ي  نال  صدلةق للتدح   يدى نلتا قدن  ل11

 نلتحقينل

 نلتت  عل  ناويح نالل لنالو نلتحقين نلخلصن ق ت ي  نال  صلةق للتح   وواترل اأاا نل اويح ل ل12

 ليى نلمول نلتحقين نلهتلحن نالج تلعين نبظتن ة  يلعليننأ يا ب لل نل غ ين ونحل ل13

نلتلحم ا  نلمعا لهت و نل اظيا نلتي تتى نلرلةين نل  صاا  يلةنو بىلعين يى نلىدأل نلتتد   دلةة عد   ل14

 نلميلع ع  حقأل نلتح   يى نلتت  نل ى ن حنرل نلتتلحيح نلمولين ونلتحقين للتت ل

) نلتتدد  نليلعددى ،نلتتدد  ادد  نقليمحددن قلل أ ددا قللتتدد  نلتددح نل أ ددا يددى ن ايددي نبتددل  نلتتدد  نلغيددح  ل11

 ل، لعلو نلمونم نلتح (نلتالل


