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صدرت ھذه الورقة عن فریق بحثي ضمن مشروع "نحو المشاركة الشاملة للنساء المھمشات واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحیاة 
 الشریك السویدي للتنمیة في الشرق األوسط. IM االجتماعیة واالقتصادیة" والمنفذ من قبل معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا وبدعم من

ً متدرب ٢٤حیث یھدف المشروع إلى إكساب  ومتدربة المھارات واألدوات الالزمة لكسب التأیید حول القضایا التي تھم النساء  ا
  ي.واالجتماعإنتاج أوراق سیاسات تُعنى بالفئتین السابقتین على الصعیدین االقتصادي  عن طریقالمھمشات واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 تعریف اإلجازة الوالدیة .1
في  ١٩٨٣حسبما استخدمتھا المذكرة التوضیحیة لمشروع التوجیھ الصادر عن المفوضیة األوروبیة عام  -تُعّرف اإلجازة الوالدیة 

على أنھا اإلجازة الممنوحة لآلباء واألمھات خالل وبعد انتھاء إجازة األمومة؛ وذلك لتمكین الوالدین  -صیاغة منظمة العمل الدولیة 
طفلھما الولید مع منحھم درجة من األمان فیما یتعلق بالتوظیف والضمان االجتماعي والمكافآت. تكمن أھمیة  العاملین من رعایة

 عنقتصادیة للمرأة وزیادة استقرار وأمان العائلة نھا ترتبط برفع المشاركة االإاإلجازة الوالدیة بالنتائج المترتبة على إقرارھا، حیث 
المجتمع. تختلف اإلجازة الوالدیة عن إجازة األمومة واإلجازة  في إیجابيٌ  الرعایة، مّما سیكون لھ أثرٌ مشاركة األب في عملیة  طریق

لة بعد األبویة، اللتان تُمنحان لألم واألب بعد والدة الطفل. تُعّرف اإلجازة األبویة بأنھا إجازة لآلباء العاملین في الشھور األولى القلی
تفاقیات الدولیة لم تنص على إجازة األبوة بعد، لكن بشكل عام تعد اإلجازة األبویة أقصر مدةً من إجازة الالوالدة أو خاللھا. ومع أن ا

ً وجزء ً ما تكون اإلجازة مدفوعة األجر كامالً، كما تعد اإلجازة حقا ً منفصالً. أما فیما  اً األمومة وغالبا من اإلجازة الوالدیة ولیست حقا
 1.تعد اإلجازة طارئة باألیام، إنما تمتد ألسابیع تبعاً للقانون المطبق دون فقدان العمل یتعلق باإلجازة الوالدیة فال

 نبذة تاریخیة عن اإلجازة الوالدیة .2
تعد منظمة العمل الدولیة أول من لفت النظر إلى لزوم منح اآلباء العاملین إجازة عند والدة األطفال. ففي التوصیة المتعلقة بالتشغیل 

، تم اعتبار اإلجازة الوالدیة تنطبق على الرجال والنساء الذین یتحملون ١٩٦٥المسؤولیات األسریة) الصادرة عام (النساء ذوات 
مسؤولیات متعلقة بأطفالھم الُمعالین "لیست حصراً لألطفال المنجبین حدیثاً"، والتي تعیق ھذه المسؤولیات إمكانیتھم من االستعداد 

ً في عام   2اركة فیھ.للنشاط االقتصادي والدخول والمش حقیقة تكافؤ  التأكید على أن، سعى مؤتمر العمل الدولي إلى ١٩٧٥الحقا
توسیع نطاق الحقوق لتشمل جمیع العمال ذوي المسؤولیات العائلیة نساًء ورجاالً. وكان عبر الفرص والمعاملة ال یمكن تحقیقھما إال 

ة یجب أن یكون مصحوباً بتغییر للدور التقلیدي للرجل، ویجب أن ینعكس ذلك على ھذا اعترافاً بأن أي تغییر في الدور التقلیدي للمرأ
 ١٥٦رقم  ١٩٨١مشاركتھم معاً في الحیاة األسریة التي تحمل فیھا النساء مسؤولیات أكبر. كما حددت اتفاقیة منظمة العمل الدولیة عام 

سؤولیات العائلیة. تنطبق االتفاقیة على جمیع العاملین الذین لدیھم أھمیة وأساس تكافؤ الفرص والمساواة بین الرجال والنساء ذوي الم
الخاصة بعمال منظمة العمل الدولیة  ١٩٨١في عام  ١٦٥أطفال وأفراد أسرة مباشرین ممن یحتاجون إلى الدعم. وتمثلت التوصیة رقم 

من الرجال والنساء والسعي للحصول على نتیجة  ذوي المسؤولیات األسریة، باالھتمام بتكافؤ الفرص والمعاملة المتساویة للعاملین
إعطاء األب العامل خالل وبعد إجازة األمومة إجازة أبویة بدون التخلي عن العمل والحقوق الناتجة عن حمایة العمل، حسب الفقرة 

٢٢،١.3 

مل واإلنجاب، فكانت المرأة في على صعیٍد عالمي، واجھت النساء في القرن الماضي اضطھادات وانتھاكات لحقوقھا األساسیة في الع
الوالیات المتحدة األمریكیة وإیرلندا تتوقف وتُمنع عن العمل عند الزواج؛ وذلك العتبارات الحفاظ على الحمل والرعایة. واستمرت 

جاب والرعایة ھذه الحالة السائدة حتى بدأ التحرك النقابي العمالي لفرض إجازة أمومة لتستطیع المرأة الحفاظ على حقوقھا في اإلن
ھا إعطاء الوالدین الحق في رعایة أبنائھم. ففي طریقن یمكن عوالعمل. أقرت بعض الدول إجازات األمومة واإلجازات الوالدیة والتي 

السوید بدأ إقرار اإلجازات بالتدریج بإعطاء إجازة حرة ألحد الوالدین وھي األم، حتى أصبحت الیوم إجازة والدیة لكالھما. أما 
أسبوعاً، بینما خصصت النرویج مدة اإلجازة  ٣٩نیا، فبدأت أوالً بإقرار إجازة األمومة وصوالً إلى إقرار إجازة والدیة مدتھا بریطا

ً  ١١٢األبویة بـ  وعلیھ، لم تخض المنظمة العالمیة للعمال في اإلجازة األبویة سوى اعتبارھا مغادرة لمساعدة الزوجة. ولكن في  4.یوما
المنظمة العالمیة العمالیة بإقرار المساواة الجندریة وتبین أسریاً أن الواجبات والمسؤولیات المنزلیة لیست مقرونة  ، تقدمت٢٠٠٩عام 

                                                
. ٢٠١٤األمومة واألبوة في العمل، القانون والممارسة في جمیع أنحاء العالم، المنظمة العالمیة للعمال،  1
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ار بالمرأة فقط، ولذلك فإن اإلجازة األبویة تعمل على إشراك اآلباء أیضاً في المسؤولیات من عنایة ورعایة للعائلة. وبناًء علیھ، فإن قر
  5ط.فقدول أن تعمل على تطویر قوانین اإلجازات األبویة والوالدیة وتوسیعھا بدالً من تخصیصھا بإجازة األمومة المنظمة یضمن من ال

ً یوم ٩٠أّما على الصعید المحلي، یخصص القانون األردني إجازة أمومة ( یوماً للعامالت في  ٧٠إجازة للعامالت في القطاع العام، و ا
القطاع الخاص) ومغادرةً لألب لمدة یومین عمل عند إنجاب الطفل. ولكن ھذا ال یصب في مساعدة الزوجة؛ ألن األب في ھذه الحالة 

ة واألبویة من المنحى االقتصادي والمجتمعي ال یقوم بالرعایة الكافیة. ولھذا كان ال بد من تسلیط الضوء على كلٍّ من اإلجازة الوالدی
على حد سواء، وإیجاد أدوات تمكننا من تغییر األدوار الجندریة النمطیة وتساھم في تشجیع النساء على المشاركة االقتصادیة. وحیث 

ظمة العمل الدولیة التي أن لكلِّ مجتمٍع خصوصیتھ، نجد أن حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة األجر مخالف وأقل من معیار من
من قانون العمل " للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل  ٧٠أسبوعاً.  فحسب المادة  ١٤تبلغ فیھا اإلجازة 

 سابیع، ویحظرأجازة بعد الوضع عن ستة  تقل المدة التي تقع من ھذه اإلّال أسابیع، على أقبل الوضع وبعده مجموع مدتھا عشرة 
المرأة الحق في الحصول على إجازات بعد إجازتھا األولى: " للمرأة العاملة بعد  ٧١تشغیلھا قبل انقضاء تلك المدة". وتعطي المادة 

و فترات أن تأخذ خالل سنة من تاریخ الوالدة فترة أ) من ھذا القانون الحق في 70مومة المنصوص علیھا في المادة (انتھاء إجازة األ
بقصد إرضاع مولودھا الجدید، ال تزید في مجموعھا عن الساعة في الیوم الواحد. كما یحق لكّل امرأة تعمل في مؤسسة مدفوعة األجر 

من قانون العمل األردني  ٦٧مكونة من عشر عمال أو أكثر، إجازة غیر مدفوعة األجر لمدة سنة واحدة لتربیة األطفال. فتنص المادة 
ن تفقد ھذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خالل تلك أجازة على لھا بعد انتھاء ھذه اإلعلى أنّھ "یحق لھا الرجوع إلى عم

المدة". وبالرغم من وجود قانون یعطي األم إجازة األمومة منقوصة العدد إال أنھ ال یمنح الزوج إجازة بالرغم من أھمیة مشاركتھ 
المدنیة تنص: "یستحق الموظف إجازة أبوة براتب كامل مع العالوات لمدة  من نظام الخدمة ١٠٥لزوجتھ في ھذه األوقات. فالمادة 

 ."یومین في حال والدة الزوجة بناًء على تقریر طبي من طبیب أو قابلة قانونیة

 منھجیة البحث .3
یاً، حیث أجمعت حلقات نقاش مركزة مع المجتمع األردني لدراسة المواقف محل 3مقابالت فردیة و 4ومن ھنا، توجھ فریق البحث لعقد 

بوة كحق لألب بالمشاركة في تربیة األبناء األعینة من السیدات المتزوجات على تأییدھن لفكرة اإلجازة الوالدیة والتركیز على إجازة 
ورعایتھم باإلضافة لتشارك األعباء المترتبة على ذلك. في حین تمت مقابلة رجل أعزب أید الفكرة بشرط أال یكون مجازاً ألبنائھ 

نھ أبدى استعداده لتحمل أعباء التربیة والمساعدة في رعایة األطفال بشرط وجود والدتھم معھم. وفي مقابلة إخالل عمل زوجتھ، حیث 
معمقة مع اإلعالمیة والناشطة في مجال حقوق اإلنسان عروب صبح أشارت بأنھا الحظت عدم إعطاء أھمیة إلقرار اإلجازة الوالدیة 

ل عملھا مع تحالف حق، التحالف الذي عمل حمالت تھدف لرفع إجازة األبوة ألسبوعین، ولكن في المقابل تم تحت قبة البرلمان خال
مؤسسات ولجان وجمعیات نسویة تھدف لرفع مشاركة المرأة  10تخفیض ھذه المدة لثالثة أیام. (تحالف حق والذي تشكل كمظلة تجمع 

العاملة)، وقد وعزت األستاذة صبح ھذه االستھانة للوعي الجمعي المجتمعي الذي  سرةاالقتصادیة ودعم بیئة عمل صدیقة للمرأة واأل
ال زال في مرحلة عدم االھتمام بدور األب في العنایة والرعایة بالطفل. وقد تجلى ذلك في حصر المشرعین لدور األب خالل الثالثة 

ً أمام أیام في تسجیل الطفل واستخراج شھادة والدتھ ومعامالتھ المدنیة. وت رى األستاذة صبح أن عدد الوالدات باألردن یشكل تحدیا
المؤسسات التي سیكون من الصعب أن تعطي إجازات أبوة طویلة لعدد كبیر من عاملیھا كلما رزقوا بطفل. ولذلك یكون من المھم 

 ب فعالً أن یستغل إجازة األبوة في تربیةالعمل على التركیبة الفكریة البنیویة للمجتمع، وأن سن قانون ال یعتبر كاٍف، حتى یتسنى لأل
 .في حین تستطیع الزوجة أن تنخرط في سوق العمل مجددا بعض انقضاء إجازتھابھم والعنایة  أبنائھ
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 التوصیات  .4

 :یرى فریق البحث بأنھ من الضروري الخروج بمقترحات وتوصیات قابلة للتطبیق في األردن، كالتالي

على المدى القصیر: بات من الضروري التفكیر الجاد في منح إجازة أبوة تتعدى فترة الثالثة أیام وإطار تخلیص أوراق  –
ألب واألطفال. كما أن زیادة مدة اإلجازة لھ دور واضح في تقلیل ل  مناسباألطفال، مما سیعمل على خلق جو أسري 

ً والفوارق الجندریة وإدماج المرأة في سوق العمل وإ  فيمؤسسة العائلة دعم استقرار لغاء التنمیط الجندري دراماتیكیا
 .المجتمع األردني

ً لألب، ملزم بتقسیمھا على ثالث سنوات، لكل سنة عشر أیام  – على المدى الطویل: یعد إقرار إجازة والدیة منھا ثالثین یوما
حّالً یتماشى مع قیم مجتمعنا وقوانینھ وأعرافھ،  متواصلة، مشروطة بأن یتم إثبات عمل الزوجة خالل ھذه األیام العشرة،

ً أنھ غیر كاٍف، إال أنھ سیمثل نقطة انطالقة نحو أردن یكفل الحقوق المتساویة ألفراده ویضمن لألسرة  وحیث أننا نعلم یقینا
 .بیئة مستقرة صحیاً ومادیاً، وأردن متقدم فیما یتعلق بحقوق المرأة والطفل واألسرة واإلنسان
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