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 قائمة االختصارات 

ACI Amman Chamber of Industry غرفة صناعة عمان

BWJ Better Work Jordan "برنامج "عمل أفضل - األردن

CBA Collective Bargaining Agreement اتفاقية المفاوضة الجماعية

EU European Union اإلتحاد األوروبي

FGD Focus Group Discussion مجموعة النقاش المركزة

GiZ
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit

المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

GoJ Government of Jordan الحكومة األردنية

IFC International Finance Corporation مؤسسة التمويل الدولية

ILO International Labour Organization منظمة العمل الدولية

JOD Jordanian Dinar دينار أردني

KII Key Informant Interview مقابلة المخبر الرئيسي

MoE Ministry of Education وزارة التربية والتعليم

MoL Ministry of Labour وزارة العمل

MoSD Ministry of Social Development وزارة التنمية االجتماعية

RoO Rules of Origin قواعد المنشأ

TP
Third Party Services Consultancy and 
Training Company

 شركة الطرف الثالث لالستشارات والخدمات
والتدريب

UNESCO
The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
))اليونسكو

UN Women
United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of 
Women

 هيئة األمم المتحدة للمرأة )هيئة األمم المتحدة
)المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

USG United States Government حكومة الواليات المتحدة

USJFTA
United States Jordan Free Trade 
Agreement

 اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات
المتحدة األمريكية
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تأســس برنامــج عمــل أفضــل )األردن( كشــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة، ويهــدف هــذا 
البرنامــج الرئيســي لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى توحيــد جهــود الشــركاء فــي قطــاع صناعــة األلبســة حــول العالــم ومــن كافــة 

المســتويات لتحســين ظــروف العمــل واحتــرام حقــوق العمــال باإلضافــة لتعزيــز المنافســة فــي القطــاع.

ر منتجاتهــا إلــى الواليــات  يعتبــر االلتحــاق ببرنامــج عمــل أفضــل )األردن( إلزاميــًا بالنســبة لمصانــع األلبســة التــي تصــدِّ
المتحــدة بموجــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن الواليــات المتحــدة واألردن. يغطــي برنامــج عمــل أفضــل فــي األردن مــا يقــدر 
بنحــو 95 بالمئــة مــن عمــال قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن، حيــث تتمركــز الغالبيــة العظمــى مــن العمالــة فــي هــذا 
القطــاع فــي المصانــع التــي تصــّدر منتجاتهــا إلــى الواليــات المتحــدة. كمــا يشــمل البرنامــج 63 ألــف عامــل حيــث ُتشــكل 
العمالــة المهاجــرة حوالــي ثــاث أربــاع القــوى العاملــة فــي القطــاع والتــي تتكــون غالبيتهــا مــن النســاء بنســبة 75 بالمئــة، 
ــي العــام  ــة مــن اإلجمال ــل 78 بالمئ ــة نســائية تمث ــة بأغلبي ــة مــن القــوى العامل ــون 24 بالمئ بينمــا يشــكل العمــال األردني

وذلــك وفقــًا للتقريــر الســنوي الخــاص ببرنامــج عمــل أفضــل )األردن( لعــام 2022.

لطالمــا ســّبب العثــور علــى حضانــة أطفــال بجــودة عاليــة وأســعار مناســبة معضلــة للوالديــن العامليــن، وخاصــة النســاء، 
حيــث تتحمــل األمهــات عــادًة عــبء البحــث عــن وســيلة مدفوعــة األجــر أو غيــر مدفوعــة األجــر لرعايــة األطفــال. وُيعــد عــدم 
وجــود دور حضانــة تقــدم رعايــة جيــدة مقابــل تكلفــة معقولــة مــن أبــرز الصعوبــات التــي تواجــه األمهــات واآلبــاء العامليــن 
ــال فــي قطــاع صناعــة  علــى حــد ســواء. تبيــن هــذه الدراســة النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا بعــد تقييــم احتياجــات العّم
األلبســة والتحديــات التــي يواجهونهــا إضافــة الــى التوصيــات التــي ُينصــح بهــا للنفــاذ إلــى خدمــة رعايــة األطفــال فــي مدينــة 

الحســن الصناعيــة.

تســتند نتائــج هــذه الدراســة إلــى بيانــات كّميــة ونوعيــة مــن خــال 524 مســح تــم تنفيذهــم مــع عمــال أردنييــن وســوريين 
مــن خمــس مصانــع فــي قطــاع صناعــة األلبســة باإلضافــة الــى عشــر مجموعــات نقــاش مركــزة وســبع مقابــات تهــدف 
ــة  ــة وممثل ــات العمالي ــن النقاب ــل ع ــع وممث ــن إدارات المصان ــن ع ــة مــع ممثلي ــى معلومــات دقيقــة ونوعي للحصــول عل
عــن مديريــة عمــل المــرأة التابعــة لــوزارة العمــل األردنيــة، باإلضافــة لممثلــة عــن قســم الحضانــات فــي وزارة التنميــة 
االجتماعيــة. وأّدى جمــع هــذه البيانــات ودراســتها مــن زوايــا عــّدة إلــى تشــكيل فهــم ُمعّمــق حــول خدمــات رعايــة األطفــال 

التــي يقدمهــا هــذا القطــاع فــي الوقــت الراهــن.

تنــص المــادة 72 مــن قانــون العمــل األردنــي علــى مــا يلــي: »يلتــزم صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عــددًا مــن العامليــن 
ــد أعمارهــم علــى خمــس ســنوات بتهيئــة مــكان مناســب ليكــون  فــي مــكان واحــد ولديهــم علــى األقــل 15 طفــًا ال تزي
فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة أو أكثــر لرعايتهــم، كمــا يجــوز ألصحــاب العمــل االشــتراك فــي تهيئــة هــذا المــكان فــي منطقــة 
جغرافيــة واحــدة«، وقــد تــم إصــدار تعليمــات توضــح بدائــل عــن دور الحضانــة فــي حــال عــدم قــدرة أصحــاب العمــل علــى 
توفيــر حضانــة فــي موقــع العمــل ذاتــه، حيــث تمنــح هــذه البدائــل مرونــة أكبــر ألصحــاب العمــل مــن خــال الســماح 
لهــم بالتعاقــد مــع حضانــة واحــدة أو أكثــر فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة، ممــا يمنــح العمــال الحــق فــي اختيــار الحضانــة 
المناســبة ألطفالهــم مــن بينهــا، كمــا يحــق للعامــل التعاقــد مــع حضانــة مــن اختيــاره وعندهــا يجــب علــى صاحــب العمــل 
المســاهمة فــي تغطيــة جــزء مــن التكاليــف الماليــة، وتعتمــد هــذه المســاهمة الشــريحة التــي ينتمــي إليهــا العامــل تبعــًا 
للراتــب االساســي الــذي يتقاضــاه. ُيمنــح العمــال الذيــن يتقاضــون مرّتبــات أقــل مــن 300 دينــار أردنــّي مبلغــًا قــدره 50 
دينــارًا كدعــم لتوفيــر الرعايــة المناســبة ألطفالهــم، ويتوجــب منــح هــذا الدعــم لــكّل مــن العمــال الذكــور واإلنــاث علــى حــد 

ســواء. 

كمــا تــم صــدور نظــام الحمايــة االجتماعيــة المرتبــط بتأميــن األمومــة رقــم )93( لســنة 2020 ودخولــه حيــز التنفيــذ. ومَكــن 
هــذا النظــام األمهــات العامــات مــن العــودة الــى رأس عملهــن وذلــك مــن خــال تأميــن الرعايــة ألطفالهــم ســواء كان ذلــك 
فــي منازلهــن أو فــي حضانــة مؤسســية مرخصــة. كمــا يتيــح هــذا النظــام اإلمكانيــة لــدور الحضانــات المرخصــة للحصــول 

علــى دعــم مالــي مباشــر لتغطيــة الكلــف التشــغيلية. 

 موجز تحليلي
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عــاوة علــى ذلــك، فقــد تــم إبــرام اتفاقيــة مفاوضــة جماعيــة بيــن نقابــة العمــال وممثليــن عــن أصحــاب العمــل فــي تشــرين 
الثانــي 2021، والتــي مكنــت أصحــاب العمــل – مــن بيــن أمــور اخــرى - مــن خفــض قيمــة الدعــم المالــي إلــى 25 دينــارًا 
بغــض النظــر عــن الراتــب االساســي الــذي يتقاضــاه العامــل وبحــد أقصــى يصــل لـــأربعة أطفــال. وُيقــدم هــذا الدعــم ألحــد 

األبويــن العامليــن فــي المنشــأة فــي حــال كان كاهمــا يعمــل ضمــن نفــس القطــاع، وللعامــات اإلنــاث بشــكل عــام. 

فــي الوقــت الــذي تــم فيــه اعــداد هــذه الدراســة لــم تكــن أّي مــن المصانــع ضمــن عينــة الدراســة، والتــي ينطبــق عليهــا 
ــة ضمــن أماكــن العمــل، حيــث لجــأ أصحــاب هــذه  ــن، قــد وفــرت دور للحضان ــة ألطفــال العاملي ــم الرعاي ــات تقدي متطلب
ــارًا عــن كل طفــل مــن أطفــال العامــات علــى وجــه  ــار المتمثــل بتقديــم الدعــم المالــي بقيمــة 25 دين المصانــع إلــى الخي
التحديــد وذلــك اعتمــادًا علــى بنــود اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة بهــذا الخصــوص. يذكــر أّن أحــد المصانــع تعاقــد مــع دور 
للحضانــة فــي أربــع مواقــع جغرافيــة مختلفــة، إاّل أّن هــذا الخيــار لــم يتــم اســتخدامه بشــكل كامــل مــن ِقبــل العامليــن فــي 

المصنــع.

علــى الرغــم مــن حصــول العمــال علــى دعــم مالــي بقيمــة 25 دينــارًا أردنيــًا، إاّل أّن هــذا المبلــغ ال يــزال غيــر كاٍف لتغطيــة 
تكلفــة دور الحضانــة فــي محافظــة اربــد. حيــث تتــراوح التكلفــة لــدور الحضانــة المرخصــة بيــن 50 إلــى 130 دينــارًا للطفــل 
الواحــد بمتوســط قــدره 79.2 دينــارًا وذلــك دون االخــذ بعيــن االعتبــار التكاليــف المتعلقــة بالمواصــات. بنــاًء علــى متوســط 
دخــل األســرة العاملــة فــي هــذا القطــاع والذيــن شــملتهم هــذه الدراســة، فــإن هــذه التكلفــة ســوف تســهلك 18 بالمئــة 

مــن دخلهــم الشــهري فــي حــال وجــود طفــل واحــد دون ســن الخامســة علــى األقــل.

نتيجــة لذلــك، ذكــر 7 بالمئــة فقــط مــن المشــاركين فــي المســح اســتخدامهم مراكــز رعايــة أطفــال مرخصــة، فــي حيــن أن 
الغالبيــة العظمــى )46 بالمئــة( لديهــم ترتيبــات غيــر مدفوعــة األجــر مــع مقدمــي الرعايــة ســواء كانــوا مــن أفــراد األســرة أو 
األصدقــاء، فــي حيــن أن 40 بالمئــة لديهــم ترتيبــات مدفوعــة األجــر مــع مقدمــي الرعايــة ســواء كانــوا مــن أفــراد األســرة أو 

األصدقــاء.

ــة  ــر مدفوع ــة غي ــات رعاي ــن شــملهم المســح يســتخدمون ترتيب ــال الذي ــي نصــف العم ــرت أّن حوال ــم أّن الدراســة أظه رغ
األجــر لرعايــة أطفالهــم، إاّل أّن 14 بالمئــة منهــم فقــط يفضلــون هــذا الخيــار. فيمــا كانــت الخيــارات الثــاث األكثــر تفضيــا 
لتوفيــر الرعايــة األفضــل لألطفــال بالنســبة للعمــال هــي دور الحضانــة المرخصــة والتــي يمكــن للعمــال اختيارهــا بأنفســهم 
وذلــك وفقــًا لمناطــق إقامتهــم، حيــث جــاء هــذا الخيــار بالمرتبــة األولــى وبلغــت نســبة تفضيلــه بالنســبة للذيــن شــاركوا 
فــي المســح 33.8 بالمئــة، فيمــا فّضــل 23.8 بالمئــة منهــم ترتيبــات رعايــة مدفوعــة مــع مقــدم رعايــة )أحــد أفــراد األســرة 
أو األصدقــاء(، أمــا بالنســبة لترتيبــات الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر فقــد اختارهــا 14.7 بالمئــة مــن المشــاركين فــي المســح.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تفضيــل وجــود دور حضانــة مؤسســية فــي مــكان العمــل كان مستحســنًا مــن قبــل العمــال الذيــن 
يعيشــون بالقــرب مــن المنطقــة الصناعيــة بمســافة تبعــد بشــكل متوســط حوالــي 20 دقيقــة عــن مــكان إقامتهــم. بينمــا 
ذكــر العمــال الذيــن يســكنون فــي المناطــق النائيــة أو المحافظــات األخــرى، أنهــم يفضلــون اللجــوء الــى اســتخدام حضانــة 
مرخصــة مــن اختيارهــم بســبب الوقــت الــازم للتنقــل بيــن هاتيــن النقطتيــن ورغبتهــم بوجــود أطفالهــم علــى مقربــة مــن 
أمــكان ســكنهم. فــي المحصلــة، يفضــل العمــال أن تكــون دور الحضانــة قريبــة مــن أمــكان إقامتهــم فــي حــال رغــب صاحــب 

العمــل فــي التعاقــد معهــا.

تــم تســليط الضــوء فــي هــذه الدراســة علــى العديــد مــن التحديــات التــي تقــف فــي وجــه العمــال فــي النفــاذ الــى خدمــات 
ــدة وموثوقــة  ــة جي ــى خدمــات رعاي ــن هــو النفــاذ ال ــذي يواجــه العاملي ــن أّن التحــدي الرئيســي ال ــة ألطفالهــم، وتبّي الرعاي
لألطفــال وبأســعار مناســبة، حيــث اعتبــر نصــف المشــاركين فــي المســح أّن التكلفــة هــي العائــق الــذي يقــف أمــام قدرتهــم 
للنفــاذ الــى خدمــات الرعايــة المفضلــة لديهــم. ومــن التحديــات األخــرى التــي ركــزت عليهــا هــذه الدراســة هــي مســألة قــرب 
موقــع دور الحضانــة مــن أماكــن إقامــة العمــال باإلضافــة لعــدم وجــود وجــود ترتيبــات رعايــة مجانيــة لألطفــال بشــكل دائــم.

عــاوة علــى ذلــك، أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود العديــد مــن الفــروق بيــن الجنســين فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تواجههم 
فــي ســبيل تأميــن الرعايــة لألطفــال، حيــث ذكــر العديــد مــن الذكــور المشــاركين فــي المســح أّن التكلفــة هــي العائــق أمــام 
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قدرتهــم علــى تأميــن خدمــات الرعايــة ألطفالهــم، فــي حيــن اعتبــرت المشــاركات مــن النســاء أّن العثــور علــى مقــدم/ 
ترتيبــات رعايــة متــاح بشــكل دائــم أو خدمــة رعايــة تتماشــى مــع ســاعات عملهــن هــي أهــم التحديــات التــي تواجههــن فــي 

هــذا الشــأن.

يلجــأ العمــال الــى اســتخدام عــدة أســاليب للتعامــل مــع القضايــا أو الحــاالت المتعلقــة برعايــة أطفالهــم والتــي قــد تطــرأ أثنــاء 
تواجدهــم فــي العمــل، حيــث تبيــن الدراســة أّن حوالــي 50 بالمئــة مــن المشــاركين فــي المســح يلجــؤون للحصــول علــى 
إجــازات غيــر مدفوعــة األجــر لرعايــة أطفالهــم فــي حــال حــدوث أمــر مــا، أمــا النصــف اآلخــر، والتــي تبلــغ نســبة النســاء منهــم 
70 بالمئــة، فيفكــرون بتــرك وظائفهــم. تشــير هــذه النتائــج إلــى أّن الواجبــات التــي تترتــب علــى العمــال لرعايــة أبنائهــم 
تتداخــل مــع عملهــم وخاصــة بالنســبة للعامــات اإلنــاث وأنهــن أكثــر عرضــًة لخطــر فقــدان وظائفهــن فــي ســبيل رعايــة 

أطفالهــن.

التوصيات الرئيسية:

بنــاًء علــى نتائــج هــذه الدراســة، يتقــّدم الباحثــون إلــى الســلطات األردنيــة ونقابــة العمــال وأصحــاب المصانــع بالتوصيــات 
اآلتيــة:

توصيات خاصة بخدمات رعاية األطفال، موجهة للسلطات األردنية

ضمــان وجــود آليــات لتنفيــذ القوانيــن والتعليمــات إللــزام أصحــاب العمــل بتوفيــر خدمــات رعايــة األطفــال بشــكل   
ُيســهل الوصــول إليهــا.

ــل هــذه  ــي تفتقــر لوجــود مث ــة فــي المناطــق الت ــاء دور حضان ــم الدعــم المناســب فــي ســبيل بن النظــر فــي تقدي  
الخدمــات وذلــك للمســاعدة فــي زيــادة الوصــول لخدمــات رعايــة األطفــال.

مراجعــة وتبســيط متطلبــات تســجيل وتشــغيل دور الحضانــة مــع ضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة فــي الوقــت   
ذاتــه.

توصيات خاصة بخدمات رعاية األطفال، موجهة للنقابات العّمالية

المطالبة بتوفير خدمات رعاية لألطفال يمكن الوصول إليها ضمن مكان العمل ذاته.  
ــات  ــل الحضان ــق بتعليمــات بدائ ــه وخاصــة فيمــا يتعل ــون العمــل والتعليمــات المرتبطــة ب ــزام بقان ــة بااللت المطالب  

المؤسســية. 
تعزيــز الوعــي لــدى العمــال حــول حقوقهــم المتعلقــة بخدمــات رعايــة األطفــال والتــي ينــص عليهــا قانــون العمــل   

األردنــي والتعليمــات ذات العاقــة. 

توصيات خاصة بخدمات رعاية األطفال، موجهة ألصحاب المصانع

ضــرورة االمتثــال لقانــون العمــل والتعليمــات ذات العاقــة بخصــوص تقديــم خدمــات رعايــة لألطفــال ضمــن مــكان   
العمــل وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالدعــم المالــي.

التأكــد مــن تمتــع جميــع العامليــن والعامــات بالحقــوق واالمتيــازات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل   
األطفــال. رعايــة  بخدمــات  العاقــة  ذات  والتعليمــات 

تعزيــز برنامــج الدعــم الخــاص برعايــة األطفــال مــن خــال توفيــر وســائط النقــل مــن وإلــى الحضانــة أو تقديــم بــدل   
نقــدي عوضــُا عنــه، وذلــك بهــدف تغطيــة جــزء مــن التكلفــة. 

األخذ بعين االعتبار تمكين العمال من االستفادة من أكثر من خيار للنفاذ الى خدمات رعاية األطفال.   
دراسة امكانية انشاء حضانة مركزية ضمن منطقة الحسن الصناعية.  

التأكــد مــن أن تكــون الحضانــات التــي يقــوم صاحــب العمــل بالتعاقــد معهــا ضمــن مواقــع أو أمــكان يســهل وصــول   
العامليــن اليهــا وذلــك اســتجابة الحتياجــات قاعــدة أوســع مــن العمــال.
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تعتبــر الســنوات الخمــس األولــى مــن حيــاة الطفــل هــي األكثــر أهميــة باعتبارهــا اللبنــة األساســية لبنــاء مســتقبله وتعزيــز 
نمــوه وقدراتــه علــى التعلــم. يعــود ذلــك لتطــور دمــاغ الطفــل بشــكل ســريع خــال أعوامــه األولــى، حيــث تتشــكل أكثــر مــن 
مليــون خليــة عصبيــة كل ثانيــة. وبذلــك، عندمــا يصــل الطفــل إلــى ســن الخامســة، تتطــور أفــكاره 1 ومهاراتــه وشــخصيته 

بنســبة 85 بالمئــة.

ُتظهــر األبحــاث أّن التجــارب المبكــرة لألطفــال، بمــا فيهــا التفاعــات التحفيزيــة مــع األهــل، تأثــر بشــكل مباشــر علــى كيفيــة 
ــة  ــر هــذه التجــارب طيل ــدوم أث ــة. ي ــة والعاطفي ــة واالجتماعي ــم لديهــم فضــًا عــن قدراتهــم المعرفي ــارات التعّل تطــّور مه
ــم لســّن  ــد وصوله ــًا عن ــًا واضح ــى فرق ــث ُتحــدث تنشــئتهم بشــكل ســليم فــي خــال ســنواتهم األول ــاة الطفــل، حي حي
ــة  الرشــد وتمنحهــم القــدرة علــى التفاعــل مــع المجتمــع مــن حولهــم بالشــكل الســليم وبالتالــي تزيــد مســاهمتهم الّفعال
فــي مختلــف المجــاالت ضمــن المجتمــع. تعتبــر التجــارب المبكــرة إحــدى العوامــل الهامــة فــي نجــاح األطفــال فــي حياتهــم 
الاحقــة، حيــث تشــير الدراســات إلــى أّن األطفــال الذيــن يخوضــون تجــارب جيــدة فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتهــم، بمــا فــي 
ذلــك حضــور برامــج الطفولــة المبكــرة، يحظــون بفــرص أكبــر فــي التخــرج مــن المدرســة الثانويــة وامتــاك منــزل والحصــول 
علــى وظيفــة مناســبة وتحقيــق دخــل أعلــى مــن غيرهــم 2. علــى الرغــم مــن أن هــذه المرحلــة تعــد فرصــة كبيــرة بالنســبة 
لألطفــال لتحقيــق النجــاح الحقــًا، إال أنهــا عرضــة للتأثيــرات الســلبية، حيــث ينعكــس افتقــار الطفــل للدعــم والتحفيــز 

والتغذيــة المائمــة علــى نمــوه بشــكل كبيــر.

بحســب تقديــرات عــام 2016 فــإن قرابــة 250 مليــون طفــل، أو 43 بالمئــة مــن األطفــال فــي البلــدان منخفضــة الدخــل 
ــدان التــي ال  ــك، ُيقــّدر أن البل ــة. ونتيجــة لذل ــى ذروة قدراتهــم التنموي ــى الوصــول إل ــن عل ــر قادري ومتوســطة الدخــل، غي
يحقــق فيهــا األطفــال إمكاناتهــم تفقــد 20 فــي المئــة مــن إنتاجيــة البالغيــن. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن كل الجهــود المبذولــة 

لاســتثمار فــي تنميــة قــدرات األطفــال فــي الســن المبكــرة هــي فــي واقــع األمــر اســتثمار وليســت تكلفــة.

يمّثــل األطفــال دون ســن الخامســة )الذيــن تســتهدفهم دور الحضانــة( 10 بالمئــة مــن إجمالــي الســكان فــي األردن. وتؤّكــد 
وزارة التنميــة االجتماعيــة أن التســجيل فــي دور الحضانــة يشــّكل 1 بالمئــة فقــط مــن مليــون و400 ألــف طفــل فــي األردن 

فــي ســن الحضانــة، وبالتالــي يجــب أن يكــون هنــاك 40 ألــف حضانــة الســتيعاب هــذا العــدد مــن األطفــال.

ــب«، نفذهــا برنامــج  ــم العــرض والطل ــال فــي األردن: تقيي ــة األطف ــوان »خدمــات رعاي ــة بعن وقــد كشــفت دراســة حديث
تمكيــن المــرأة فــي المشــرق، وهــي إحــدى مبــادرات مجموعــة البنــك الدولــي التــي تعمــل مــع مختلــف الحكومــات فــي 
المنطقــة بمــا فــي ذلــك األردن، أن األســر ذات الدخــل المنخفــض لديهــا نفــاذ محــدود إلــى خدمــات رعايــة األطفــال. وقــد 
نّوهــت الدراســة أيضــًا إلــى أن األســر ذات الدخــل المنخفــض غالبــًا مــا يكــون لديهــا نفــاذ محــدود إلــى دعــم وخدمــات رعايــة 
األطفــال، األمــر الــذي يؤثــر ســلبًا علــى قــدرة المــرأة علــى االنضمــام إلــى القــوى العاملــة واالســتمرار فيهــا وبالتالــي يحــّد 

مــن مســاهمتها فــي دخــل األســرة 3.

كمــا أنــه وفقــًا لتقريــر هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة حــول المــرأة األردنيــة العاملــة والاجئيــن الســوريين لعــام 2016، فــإن 
ضعــف خدمــات رعايــة األطفــال يشــكل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه المــرأة ويحــّد مــن قدرتهــا علــى المشــاركة فــي 
االقتصــاد واالنضمــام إلــى ســوق العمــل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي معــدالت المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي 

 مقدمة

1   http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1306
2   Temple, J., & Reynolds, A. “Benefits and Costs of Investments in Preschool Education: Evidence from the Child-Parent Centres and Related Programs.” Economics of 

Education Review, 26 (2007): 126-144
3   The Jordan Times, Article Study highlights correlation between childcare services and women’s workforce participation, February 2022
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ــرة فــي معــدل مشــاركة  ــي يخفــي اختافــات كبي ــك، فــإن المعــدل اإلجمال ــة. ومــع ذل ــغ 40 بالمئ األردن لعــام 2020 يبل
النســاء والشــباب. حيــث ينشــط حوالــي 61 بالمئــة مــن الرجــال فــي األردن ممــن هــم فــي ســن العمــل ضمــن ســوق العمــل، 

بينمــا هــذه الحصــة أقــل بأربــع مــرات للنســاء إذ تبلــغ 14 4  بالمئــة تقريبــًا.

ــة لدعــم مشــاركة المــرأة فــي ســوق  وانطاقــًا مــن أهميــة تأميــن أماكــن لرعايــة األطفــال فــي مــكان العمــل فــي محاول
العمــل، تــم تكليــف شــركة الطــرف الثالــث لاستشــارة والخدمــات والتدريــب بإعــداد دراســة لتقييــم إمكانيــة الوصــول إلــى 
خدمــات ومرافــق رعايــة األطفــال للعمالــة األردنيــة والســورية فــي قطــاع صناعــة األلبســة فــي مدينــة الحســن الصناعيــة/ 

إربــد.

السياق القطري

ُيعتبــر األردن مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط المرتفــع، حيــث يبلــغ عــدد ســكانه 11 مليــون نســمة، 74 بالمئــة منهــم 
دون ســن الـــ 30 عامــًا، وهــو بلــد فقيــر بالمــوارد ويعانــي مــن عجــز غذائــي بســبب تضــاؤل موارد الطاقــة والميــاه ومحدودية 

أراضيــه الزراعيــة.

والجديــر بالذكــر أن األردن، وفقــًا للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، هــو ثانــي دولــة مضيفــة لاجئيــن 
فــي العالــم، وبذلــك يتحمــل العــبء االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي المتمثــل فــي اســتضافة حوالــي 676,606 الجئــًا 
ــًا قدمــوا مــن العــراق واليمــن والســودان والصومــال وجنســيات أخــرى، جميعهــم مســجلين لــدى  ســوريًا و87,000 الجئ

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن وفقــًا إلحصائيــة شــهر نيســان 2022 5.

يشــّكل تعــداد اإلنــاث مــا يقــارب نصــف تعــداد الاجئيــن الســوريين فــي األردن )50.1 بالمئــة(، و48.7 بالمئــة منهــم مــن 
فئــة أعمــار 17 عامــًا أو أقــل، و4.1 بالمئــة تجــاوزوا ســن الـــ 60 عامــًا. ويعيــش حوالــي 80 بالمئــة مــن الاجئيــن خــارج 
ــة المفــرق )25.2  ــة(، تليهــا مدين ــوزع غالبيتهــم فــي العاصمــة عمــان )29.7 بالمئ ــة، يت المخيمــات فــي المناطــق الحضري

ــة( 6. ــاء )14.6 بالمئ ــة( والزرق ــد )20.2 بالمئ ــة( وإرب بالمئ

ولذلــك يواجــه األردن ضغوطــًا كبيــرة مــن الناحيــة االقتصاديــة والمــوارد الطبيعيــة. بالمقابــل، ورغــم تدخــل المجتمــع 
الدولــي لتخفيــف التحديــات الناجمــة عــن أزمــة الاجئيــن الســوريين، فقــد ثبــت صعوبــة التوفيــق بيــن المــوارد واالحتياجــات 
المتزايــدة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بدمــج القــوى العاملــة، فــاألردن يعانــي مــن ارتفــاع فــي معــدل البطالــة، مــا يقــارب )25 
بالمئــة علــى المســتوى الوطنــي( يرافقــه تزايــد لحــاالت الفقــر، حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن 16 بالمئــة مــن األردنييــن و78 

بالمئــة مــن الاجئيــن الســوريين تحــت خــط الفقــر. 7

وقــد شــهد االقتصــاد األردنــي خــال عامــي 2018 و2019 نمــوًا مســتقرًا نوعــًا مــا لكنــه منخفــض، إذ بلــغ إجمالــي الناتــج 
المحلــي الحقيقــي أقــل مــن2 بالمئــة، وقــد تــم بــذل جهــود كبيــرة لحــّل مشــكلة ديــون الحكومــة المركزيــة، التــي بلغــت 99.1 
بالمئــة فــي عــام 2019، مــن خــال خطــوات مثــل إدخــال إصاحــات ماليــة كإقــرار قانــون ضريبــة الدخــل لعــام 2019 8. 
ومــع ذلــك، فــي أوائــل عــام 2020، تأثــر األردن ســلبيًا، مثــل بقيــة دول العالــم، بســبب جائحــة كوفيــد-19، حيــث توقفــت 
عجلــة االقتصــاد بســبب التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس، ممــا تــرك العديــد مــن األردنييــن فــي حالــة أســوأ 
مــن ذي قبــل. لذلــك شــّكلت هــذه الظــروف االســتثنائية تحديــًا خطيــرًا علــى المــدى القصيــر، ولكنهــا بنفــس الوقــت كانــت 

4   https://ilostat.ilo.org, 2020
5   World Food Program (WFP) Jordan Brief, February 2022 and UNHCR data dashboard, April 2022
6   UNHCR, September 2022
7   Source: World Bank, 2021
8   World Bank, Jordan Economic Monitor: Weathering the Storm
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حافــزًا لدفــع حكومــة األردن باتجــاه تركيــز جهودهــا فــي وضــع نهــج جديــد للنمــو االقتصــادي يعــزز القــدرة علــى التكّيــف أكثــر 
لمواجهــة التحديــات علــى المــدى الطويــل.

ويســتفيد االقتصــاد األردنــي مــن العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة، ومــن أهــم اإلتفاقيــات التــي اســتفاد منهــا قطــاع 
األلبســة هــي اتفاقيــة التجــارة الحــرة األردنيــة األمريكيــة والتــي تــم توقيعهــا فــي عــام 2000 ودخلــت حيــز التنفيــذ الكامــل 
ــة مــن دون  ــى الســوق األمريكي ــألردن بالوصــول إل ــة ل ــة األمريكي ــارة الحــرة األردني ــة التج ــام 2010. تســمح اتفاقي فــي ع

رســوم جمركيــة أو حصــص مفروضــة.

فــي عــام 2002، دخــل األردن فــي اتفاقيــة الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي والتــي مكّنــت مــن إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة 
ــي واألردن  ــة فــي عــام 2016، عندمــا اتفــق االتحــاد األوروب ــة االتجــاه. تمــت إعــادة النظــر فــي االتفاقي ــح تجــارة ثنائي تفت
علــى تبســيط متطلبــات قواعــد المنشــأ كجــزء مــن اســتجابة االتحــاد األوروبــي األكبــر ألزمــة الاجئيــن الســوريين. وتهــدف 
ــن، كمــا  ــألردن ودعــم المجتمعــات المضيفــة لاجئي ــة ل ــز القــدرة التنافســية التجاري ــى تعزي ــة إل المراجعــات لهــذه االتفاقي

تســاعد علــى إيجــاد فــرص العمــل لألردنييــن والاجئيــن الســوريين علــى حــٍد ســواء.

وبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« هــو شــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة. يجمــع هــذا 
البرنامــج الجهــات المعنيــة مــن جميــع المســتويات فــي قطــاع صناعــة األلبســة العالميــة بهــدف تحســين ظــروف العمــل، 
وتعزيــز احتــرام حقــوق العمــال، ودعــم القــدرة التنافســية. وتأســس برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« فــي عــام 2008 بنــاًء 
علــى طلــب مــن مجلــس الــوزراء األردنــي وحكومــة الواليــات المتحــدة، وهــو برنامــج إلزامــي لمصانــع األلبســة فــي االردن 

التــي تقــوم بالتصديــر إلــى الواليــات المتحــدة بموجــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة األردنيــة األمريكيــة.

ويضــم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــا يقــّدر بنحــو 95 بالمئــة مــن عمــال األلبســة فــي األردن، حيــث إن الغالبيــة 
العظمــى مــن العمالــة فــي قطــاع األلبســة تأتــي مــن المصانــع التــي تصــّدر إلــى الواليــات المتحــدة. ويوظــف أكبــر مصنــع 
منفــرد أكثــر مــن 3000 عامــل، بينمــا يوظــف أصغرهــم 14 عامــًا فقــط، ويســيطر علــى هــذا القطــاع مســتثمر رئيســي 
واحــد يوظــف أكثــر مــن 20000 عامــل فــي 12 وحــدة رئيســية وســبعة مصانــع فرعيــة 9. وتشــّكل النســاء غالبيــة العامليــن 
فــي هــذا القطــاع )74 بالمئــة(، كمــا يشــّكل المهاجــرون غالبيــة القــوة العاملــة، حوالــي )74 بالمئــة(، بينمــا يشــّكل العمــال 
األردنيــون 24 بالمئــة، وغالبيتهــا مــن النســاء أيضــًا بنســبة 78 بالمئــة. ونتيجــًة لمشــاركة المصانــع فــي برنامــج عمــل أفضــل، 
عملــت بشــكل مكّثــف علــى تحســين االمتثــال لمعاييــر العمــل األساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة 
التــي تغطــي التعويضــات والعقــود والســامة المهنيــة والصحــة ووقــت العمــل ممــا أدى إلــى تحســين ظــروف العمــل 

بشــكل كبيــر، وعــزز إنتاجيــة المصانــع وأرباحهــا فــي الوقــت نفســه.

كمــا حــازت األردن علــى مكانــة متميــزة بالنســبة إلــى الجهــات المشــترية لأللبســة مــن الســوق األمريكيــة بنــاًء علــى إمكانيــة 
الوصــول إلــى األســواق القائمــة علــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة والعامــة التجاريــة »صنــع فــي األردن«، وذلــك للحصــول علــى 
ــات المتعلقــة  ــزال القطــاع يواجــه عــددًا مــن التحدي ــك، ال ي ــة. ومــع ذل ــر األخاقي ســلع مصنعــة بمــا يتوافــق مــع المعايي
بالقــوى العاملــة فيــه. تتعلــق بعــض التحديــات بالقــدرة علــى زيــادة حصــة العمــال األردنييــن فــي هــذا القطــاع، باإلضافــة 

إلــى قــدرة القطــاع علــى جــذب العمــال المهــرة واالحتفــاظ بهــم.10

وقــد وضعــت الحكومــة األردنيــة إمكانــات وأولويــات اســتراتيجية للقطــاع مــن خــال رؤيتهــا األخيــرة للتحديــث االقتصــادي. 
وهــذا يشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، زيــادة قيمــة الصــادرات بمقــدار 3 الــى 4 أضعــاف، وتوفيــر المزيــد مــن 
فــرص العمــل لألردنييــن، وتعزيــز وضــع قطــاع المنســوجات محليــًا وإقليميــًا مــن خــال إيجــاد منافــذ كبيــرة فــي سلســلة 

9     Terms of Reference Conduct Study to Assess Access to Child Care Services and Facilities for Jordanian and Syrian Garment Workers in Al-Hassan Industrial Estate/Irbid
10   Economic Modernisation Vision, January 2022
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القيــم، وزيــادة الحجــم اإلجمالــي لإلنتــاج، وإنشــاء مصانــع جديــدة، وتوســيع مصانــع األنســجة الحاليــة داخــل ســوق الموضــة 
الســريعة.

فــي تقريــره الســنوي لعــام 2022، أشــار برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إلــى أن 29 بالمئــة مــن المصانــع المشــاركة فــي 
البرنامــج ال تمتثــل لبنــد توفيــر مرافــق رعايــة نهاريــة مناســبة ألطفــال العمــال. فــي البدايــة، ألزمــت المــادة 72 مــن قانــون 
العمــل األردنــي المؤسســات التــي تضــم أكثــر مــن 20 عاملــة بتقديــم خدمــات الرعايــة النهاريــة ألطفــال العامــات الذيــن 
تقــل أعمارهــم عــن أربــع ســنوات، لكــن حدثــت العديــد مــن التغييــرات فــي السياســة حــول متطلبــات توفيــر مرافــق الرعايــة 
النهاريــة فــي الســنوات األخيــرة.11 وقــد كان التغييــر األول فــي عــام 2019، عندمــا تــم توســيع متطلبــات مرافــق الرعايــة 
النهاريــة لتشــمل الرجــال الذيــن لديهــم أطفــال باإلضافــة إلــى النســاء العامــات، وتــم إلــزام المؤسســات التــي تضــم عــددًا 
مــن العمــال لديهــم مــا مجموعــه 15 طفــًا أو أكثــر تحــت ســن الخامســة بتقديــم خدمــات الرعايــة النهاريــة ألطفــال العمــال. 
ــات مــن خــال  ــدًا مــن الصاحي ــاب العمــل مزي ــذ فــي شــباط 2021، أعطــى أصح ــز التنفي ــذي دخــل حي ــي ال ــر الثان التغيي
الســماح لهــم بدفــع بــدل نقــدي مباشــرة للعمــال فــي حــال عــدم توفيــر مرفــق رعايــة نهاريــة، مــع اعتمــاد مبلــغ البــدل علــى 
الراتــب األساســي للعمــال. فبالنســبة إلــى عمــال األلبســة الذيــن يتقاضــون أقــل مــن 300 دينــار أردنــي شــهريًا، يكــون هــذا 

البــدل 50 دينــار أردنــي لــكل طفــل شــهريًا.

وتجــدر االشــارة إلــى أنــه تــم التواصــل مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي قطــاع األلبســة مــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«، 
حيــث ذكــروا أن النقابــة تتفــاوض مــع المصانــع لخفــض مبلــغ البــدل لــكل طفــل إلــى 25 دينــارًا أردنيــًا. وأعلنــت النقابــة 
ووزارة العمــل معــًا عــن هــذا القــرار الجديــد فــي رســالة مــن وزارة العمــل تفيــد بــأن المبلــغ المدفــوع فــي قطــاع صناعــة 
ــارًا لــكل طفــل. ويســّلط موقــع النقابــة االلكترونــي الضــوء علــى هــذه االتفاقيــة علــى أنهــا قــد  األلبســة ســيكون 25 دين
أحــرزت تقدمــًا للعمــال، فــي حيــن أن النقابــة ضغطــت فــي الواقــع مــن أجــل تخفيــض المبلــغ المدفــوع. لكــن ومــن خــال 
التقييمــات، يّتبــع برنامــج »عمــل أفضــل – األردن« بروتوكــول منظمــة العمــل الدوليــة لتطبيــق قوانيــن العمــل الوطنيــة، 

الــذي ينــص علــى دفــع مبلــغ قــدره 50 دينــارًا أردنيــًا.

ومــع ذلــك ، مــن خــال الســماح ألصحــاب العمــل بمزيــد مــن المرونــة ، فــإن القوانيــن الحاليــة تجعــل مــن الســهل علــى 
أصحــاب العمــل اإلمتثــال مــع توفيــر المناســب مــن الخيــارات لرعايــة األطفــال. فــي حيــن أن دعــم رعايــة األطفــال هــو هــدف 
جيــد ، فقــد كان لهــذه السياســة نتائــج غيــر مقصــودة والتــي وضعــت كامــل العــبء علــى عاتــق أربــاب العمــل. يتــم تفعيــل 
متطلبــات رعايــة األطفــال بمجــرد توظيــف عــدد كاٍف مــن العمــال اللذيــن لديهــم أطفــال فــي المصنــع. لقــد ورد الــى علــم 
فريــق برنامــج عمــل أفضــل-األردن عــن محاولــة بعــض المصانــع عــدم توظيــف عمــال مــن اللذيــن لديهــم اطفــال إذا كان 

ذلــك يتطلــب منهــم تقديــم رعايــة ألطفالهــم ممــا يعتبــر نتيجــة غيــر مقصــودة لسياســة توفيــر الرعايــة النهاريــة.

وفقــًا لدراســة أجرتهــا 12 المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي وغرفــة صناعــة عمــان، بلــغ حجــم األعمــال فــي قطــاع األلبســة 
ــرة مــن  ــرة وشــبه المه ــال المه ــال العم ــى النتق ــة األول ــت األســباب الثاث ــك، كان ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــود 22.9 بالمئ والجل
القطــاع هــي الرواتــب والمســتحقات، والتــي ذكرهــا 56 بالمئــة مــن المســتجيبين للدراســة، والتقــّدم الوظيفــي بنســبة 26 

بالمئــة، وظــروف العمــل وعــبء العمــل اإلجمالــي بنســبة 22 بالمئــة.

11     Annual Report 2022: An Industry and Compliance Review Better Work Jordan
12     The assessment of turnover in Jordan’s industrial sector, September 2018
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ــع األلبســة  ــة التــي نفذتهــا شــركة الطــرف الثالــث لاستشــارات فــي مصان ــج األنشــطة البحثي تعــرض هــذه الدراســة نتائ
الواقعــة فــي منطقــة الحســن الصناعية/إربــد. وتهــدف الدراســة إلــى تقييــم وتحديــد احتياجــات عمــال قطــاع األلبســة فــي 

منطقــة الحســن الصناعيــة مــن حيــث:

الخيارات المفضلة في النفاذ الى خدمات رعاية األطفال.  
التحديــات فــي النفــاذ إلــى الخيــارات المختلفــة لخدمــات رعايــة األطفــال والمنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الحاليــة   

أو أي خيــارات مقترحــة أخــرى.
توصيات بشأن أفضل الخيارات للنفاذ إلى خدمات رعاية األطفال.  

 الهدف من التقييم ونطاقه

 محافظة إربد

ــث  ــع بموقــع جغرافــي هــام، حي ــي )1571 كــم( وتتمت ــغ مســاحتها حوال ــد فــي شــمال األردن وتبل تقــع محافظــة إرب
تشــّكل حلقــة وصــل بيــن محافظــات المملكــة والبلــدان المجــاورة، ويبلــغ عــدد ســكان المحافظــة حوالــي 2 مليــون 

نســمة.
تســبب انــدالع الحــرب األهليــة الســورية بقــدوم 400 ألــف الجــئ إلــى إربــد، بســبب قربهــا مــن الحــدود الســورية 

والروابــط القبليــة بيــن األقــارب البعيديــن علــى جانبــّي الحــدود.

تســتضيف محافظــة إربــد ثانــي أكبــر عــدد مــن مؤسســات األعمــال فــي البــاد بعــد العاصمــة عمــان، حيــث تضــم 71 
بالمئــة مــن جميــع المؤسســات فــي الشــمال. كمــا أن لديهــا ثانــي أكبــر مدينــة صناعيــة - فيمــا يتعلــق بحجــم االســتثمار 
– وهــي مدينــة الحســن الصناعيــة، التــي حوّلــت المحافظــة إلــى مركــز تصديــر رئيســي فــي األردن، وباألخــص قطــاع 

صناعــة النســيج.

 المنهجية وخصائص العينة

ــز  ــة، مــع التركي ــة والكمي ــات مــن األدوات النوعي ــًا متعــدد األســاليب لجمــع البيان ــث نهج اســتخدمت شــركة الطــرف الثال
بشــكل خــاص علــى األدوات النوعيــة، ممــا مّكــن الشــركة مــن الحصــول علــى معلومــات معمقــة مــن مجموعــة مــن 

اصحــاب المصلحــة المختلفيــن.

ــة باإلضافــة  تضمنــت أدوات جمــع المعلومــات مســحًا مــع العمــال األردنييــن والســوريين فــي منطقــة الحســن الصناعي
الــى مجموعــات نقــاش مركــزة مــع العامليــن والعامــات. مــن ناحيــة اخــرى تــم اجــراء مقابــات المخبريــن الرئيســيين مــع 
أصحــاب المصانــع فــي منطقــة الحســن الصناعيــة وممثليــن عــن كل مــن نقابــة العمــال ومديريــة النســاء والنــوع االجتماعــي 

فــي وزارة العمــل.

وقــد تــم تطويــر جميــع األدوات ووضــع صيغتهــا النهائيــة بنــاًء علــى تعــاون مشــترك بيــن شــركة الطــرف الثالــث وفريــق 
ــارات  ــاع نهــج يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين واعتب ــّم اتب برنامــج "عمــل أفضــل – األردن". وفــي مرحلــة جمــع البيانــات، ت
ــات  البحــث األخاقــي فــي صياغــة المســائل ومعالجتهــا مــن خــال االســتبيانات، ومجموعــات النقــاش المركــزة ومقاب

ــن الرئيســيين. المخبري
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وبهــدف تضميــن النــوع االجتماعــي واإلعاقــات الجســدية كموضوعيــن شــاملين، حيــث تــم توجيــه اإلطــار التحليلــي نحو جمع 
وتحليــل البيانــات المفصلــة عــن الجنســية والجنــس والعمــر واإلعاقــات الجســدية عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا وممكنــًا، أخــذًا 
فــي االعتبــار آراء النســاء والرجــال باإلضافــة إلــى جنســياتهم. كمــا أنــه يركــز بشــكل خــاص علــى الحصــول علــى المعلومــات 

مــن مختلــف األفــراد.

طرق وأدوات جمع البيانات

تهــدف أدوات جمــع البيانــات المدرجــة فــي هــذا القســم إلــى جمــع المعلومــات لإلجابــة علــى هــدف التقييــم. وقــد صممــت 
جميــع األدوات باللغــة اإلنكليزيــة وُترجمــت إلــى اللغــة العربيــة ووضعــت فــي صيغتهــا النهائيــة بالتعــاون مــع الفريــق 
المكلــف بالعمــل فــي مشــروع عمــل أفضــل- األردن. ويمكــن االطــاع علــى الصيغــة النهائيــة لــألدوات فــي قســم الماحــق.

1. المسح

تــم تصميــم مســح )انظــر الملحــق 1( لتقييــم خدمــات رعايــة األطفــال المتاحــة والتــي يســتخدمها العّمــال، وخياراتهــم 
المفضلــة لطرائــق رعايــة األطفــال، والتحديــات التــي تواجههــم فــي النفــاذ الــى خدمــات ومرافــق رعايــة الطفــل. الغــرض 
مــن المســح هــو جمــع المعلومــات الكميــة لتوفيــر نتائــج وتوصيــات موثوقــة وذات مصداقيــة التخــاذ القــرارات القائمــة 

علــى األدلــة.

2. مجموعات النقاش المركزة

تــم تطويــر دليــل مجموعــات النقــاش المركــزة )انظــر الملحــق 2( لتقييــم وعــي العمــال بحقوقهــم القانونيــة فيمــا يتعلــق 
بحقهــم فــي الحصــول علــى خدمــات رعايــة ألطفالهــم، والخيــارات والتحديــات التــي قــد تواجــه العمــال فــي النفــاذ إلــى تلــك 
الخدمــات، والســعي لجمــع التوصيــات بهــدف تقديمهــا إلــى أصحــاب المصانــع بشــأن خدمــات رعايــة األطفــال األفضــل. 
ــاغ  ــم إب ــك، ت ــزة، واســتعدادًا لذل ــع مجموعــات النقــاش المرك ــار فــي جمي ــن األعتب ــة بعي ــب األخاقي ــم أخــذ الجوان كمــا ت
المشــاركين بالهــدف مــن هــذه المجموعــات، وجمــع الموافقــات الشــفهية علــى قبولهــم لإلجابــة علــى أســئلة مجموعــة 
النقــاش المركــزة. ولضمــان تطبيــق مبــدأ "عــدم إلحــاق الضــرر" وتوفيــر مســاحة آمنــة للجميــع لمشــاركة آرائهــم وخبراتهــم، 
تــم إجــراء مجموعــات نقــاش مركــزة منفصلــة مــع اإلنــاث والذكــور مــن كل جنســية، وتعييــن  ميســرين إلجــراء مجموعــات 
ــار  النقــاش المركــزة مــع المشــاركين. كمــا ســعى تصميــم أســئلة األدوات إلــى تجنــب القوالــب النمطيــة آخــذًا فــي االعتب
الصحــة النفســية للمســتجيبين ورفاهيتهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك،  فقــد أبلــغ الميســرون المشــاركين بــأن مشــاركتهم ســرية، 
وأنــه ســيتم المحافظــة علــى ســرية هويــة مقدمــّي اإلجابــات، وســيتم حــذف أســمائهم مــن التقريــر إذا تــم ذكرهــا خــال 
الجلســة. وتماشــيًا مــع مــا تــم ذكــره، تــم إباغهــم بــأن مشــاركتهم طوعيــة، ولهــم الحــق فــي رفــض اإلجابــة علــى األســئلة 
ــغ  ــم تســهيل الجلســات وتفري ــا، ت ــا وتحليله ــاء جمعه ــات أثن ــا. ولضمــان ســرية البيان ــة عليه ــن باإلجاب ــوا راغبي ــم يكون إن ل
التســجيات مــن قبــل فريــق الطــرف الثالــث الــذي وقــع اتفاقيــة ســرية مــع المشــروع. عــاوة علــى ذلــك، ولضمــان جمــع 
البيانــات كاملــة خــال مجموعــات النقــاش المركــزة، تــم الحصــول علــى موافقــة شــفهية لتســجيل الجلســات مــن جميــع 

المشــاركين.
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3. مقابالت الُمخبر الرئيسي:

الغــرض مــن مقابــات المخبرييــن الرئيســيين هــو تقييــم إمكانيــة النفــاذ إلــى خدمــات ومرافــق رعايــة األطفــال للعامليــن 
األردنييــن والســوريين فــي قطــاع صناعــة األلبســة فــي منطقــة الحســن الصناعيــة / إربــد، حيــث تــم تطوير ثــاث مجموعات 
مختلفــة مــن األســئلة لمقابــات المخبــر الرئيســي للجهــات المعنيــة مــن أصحــاب المصلحــة مــن أصحــاب العمــل، مجموعــة 

اســئلة خاصــة لممثــل نقابــة العمــال واألخيــرة لمديريــة عمــل المــرأة والنــوع االجتماعــي فــي وزارة العمــل.

عينة البحث 

المسح

يقــارب عــدد المســتهدفين بالمشــروع بـــ 3267 )3032 أردنيــًا، 235 ســوريًا( مــن عمــال مصانــع األلبســة فــي 28 منشــأة تقع 
فــي منطقــة الحســن الصناعيــة. إذ بلــغ حجــم العينــة المحســوبة لألردنييــن 357 فــردًا بمســتوى ثقــة 95 بالمئــة وهامــش 
خطــأ 5 بالمئــة. مــن بينهــم 70 بالمئــة بيــن العامــات و30 بالمئــة بيــن العامليــن الذكــور. وللوصــول إلــى عــدد ممثــل مــن 
العمالــة الســورية، تــم االتفــاق علــى حســاب حجــم عينــة العمالــة الســورية مــن إجمالــي عــدد الســوريين وحســاب حجــم عينــة 

األردنييــن مــن إجمالــي عــدد العمــال األردنييــن.

وفقــًا لذلــك، ولضمــان الشــمولية مــن حيــث الجنــس وإمكانيــة الوصــول، تــم اتبــاع أســلوب أخــذ العينــات الطبقــي، 
وتحديــد الفئــات فــي كل طبقــة و أخــذ عينــات عشــوائية مــن كل فئــة.

يوضــح توزيــع عينــة المســح الكمــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 1 توزيعــًا عشــوائيًا طبقيــًا حســب الجنــس )ذكــر / أنثــى( 
والجنســية.

 الجدول 1: حجم العينة التقديرية للمسح

ذكرأنثىُمستهدفمشاركون

357250107عمال أردنيون

16711750عمال سوريون

524367157المجموع

فــي المجمــوع، تــم إجــراء 524 مســح علــى مــدى أربعــة أيــام عمــل فــي الفتــرة مــا بيــن 21 و30 آب 2022. كان هنــاك فــرق 
ضئيــل بيــن العــدد المخطــط لــه والفعلــّي للمشــاركين فيمــا يتعلــق بالجنســية والنــوع.
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 الجدول 2: حجم العينة الفعلية للمسح

ذكرأنثىتحققمشاركون

355249106عمال أردنيون

16912148عمال سوريون

524370154المجموع

مجموعات النقاش المركزة

ــن و4 مجموعــات مخصصــة للعمــال  ــي عــدد مجموعــات النقــاش المركــزة هــو 10؛ 6 منهــا تضــّم العمــال األردنيي إجمال
الســوريين. تــم اجــراء  8 منهــا مــع عامــات و2 مــع عمــال مــن الذكــور. يجــب أن تضــم كل مجموعــة مناقشــة مــن 5 إلــى 
7 مشاركين/مشــاركات بحيــث يبلــغ العــدد اإلجمالــي للمشــاركين فــي مجموعــات النقــاش مــن 50 الــى 70 مشــاركا، ويتــم 

اختيارهــم بنــاًء علــى معاييــر االختيــار المتفــق عليهــا.

 الجدول 3: توزيع العينات التقديرية لمجموعات النقاش المركزة

 إجمالي عددسوريأردني
 مجموعات النقاش

المركزة

 إجمالي عدد
المشاركين ذكرأنثىذكرأنثى

 العمال ضمن
 مجموعات
 النقاش
المركزة

51311050-70

تــم إجــراء جميــع جلســات مجموعــات النقــاش المركــزة علــى مــدار خمســة أيــام عمــل بيــن 15 و28 أيلــول 2022، بمعــدل 
90 دقيقــة تقريبــًا لــكل جلســة. تــم إجــراء ثمانــي جلســات نقاشــية مــع عامــات، فــي حيــن تــم إجــراء جلســتّي نقــاش مــع 

عمــال ذكــور.

ــر فــي  ــن لديهــم أطفــال دون الخامســة مــن العم ــاث الذي ــور واإلن ــزة العمــال الذك ــات النقــاش المرك اســتهدفت مجموع
منطقــة الحســن الصناعيــة فــي محافظــة إربــد، وتــراوح عــدد المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش المركــزة مــن 5 إلــى 7 
أشــخاص فــي كل جلســة. وقــد شــارك فــي المناقشــات مــا مجموعــه 54 شــخصًا )43 إنــاث و11 ذكــور(، حيــث تراوحــت 
أعمــار جميــع المشــاركات بيــن 19 و35 عامــًا، بينمــا تراوحــت اعمــار المشــاركين الذكــور بيــن 24 و43 عامــًا. مــن بيــن الحضــور 

البالــغ عددهــم 54؛ يعيــش 34 عامــًا فــي إربــد و19 فــي المفــرق وعامــل واحــد فــي عجلــون.

ــى  ــر العمــال المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش المركــزة إل ــث لاستشــارات قائمــة بمعايي قّدمــت شــركة الطــرف الثال
المنســقين فــي المصانــع، والذيــن بدورهــم قّدمــوا قائمــة بالمشــاركين التــي اســتخدمها مّيســر الشــركة فــي اختيــار 

المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش المركــزة.

مقابالت الُمخبر الرئيسي

تــم التخطيــط مــن قبــل شــركة الطــرف الثالــث لاستشــارات لتفيــذ 7 مقابــات مــع  مخبريــن رئيســين مــن قائمــة أصحــاب 
العمــل فــي المصانــع فــي مدينــة الحســن الصناعيــة بنــاًء علــى المصانــع التــي أقيمــت فيهــا مجموعــات النقــاش المركــزة، 
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باإلضافــة إلــى 3 مقابــات للمخبريــن الرئيســيين مــع نقابــة العمــال، ومديريــة عمــل المــرأة والنــوع االجتماعــي فــي وزارة 
العمــل، ورئيســة قســم الحضانــات فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة. وكان إجمالــي عــدد مقابــات المخبريــن الرئيســيين 

المخطــط لــه عشــرة مقابــات.

 الجدول 4: توزيع العينات التقديرية لمقابالت المخبرين الرئيسيين

 إجمالي عدد مقابالتذكرأنثى
المخبرين الرئيسيين

347أصحاب العمل/ المصانع

11نقابة العمال

مديرية عمل المرأة والنوع 
11االجتماعي في وزارة العمل

رئيس قسم الحضانات في 
11وزارة التنمية االجتماعية

ذكرأنثى
 إجمالي عدد مقابالت
 المخبرين الرئيسيين

المنجزة

44أصحاب العمل/ المصانع

11نقابة العمال

مديرية عمل المرأة والنوع 
11االجتماعي في وزارة العمل

رئيس قسم الحضانات في 
11وزارة التنمية االجتماعية

ــي  ــوع االجتماع ــرأة والن ــة عمــل الم ــة العمــال، ومديري ــل نقاب ــات مــع كل مــن ممث ــراء 7 مقاب ــم إج ــة، ت ــة إجمالي كحصيل
فــي وزارة العمــل، ورئيــس قســم الحضانــات فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، و4 مــن أصحــاب العمــل وذلــك لعــدم توفــر 

أصحــاب العمــل للمقابــات.

 الجدول 5: العدد الفعلي لمقابالت المخبرين الرئيسيين
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 عملية تحليل البيانات

تم استخدام طرق تحليل البيانات الكمية والنوعية التالية:

التحليل الكمي للبيانات

ــى  ــو" واســُتخرجت عل ــة "كوب ــات المتنقل ــة مفتوحــة المصــدر لجمــع البيان ــة باســتخدام أداة مجاني ــات الكمي ُجمعــت البيان
شــكل ملــف بصيغــة إكســل. وتــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج مايكروســوفت إكســل، وتمــت معالجــة البيانــات بعــد 
تجميعهــا بواســطة فريــق البحــث. كمــا أنتــج الطــرف الثالــث مخططــات بيانيــة ومــواد مرئيــة أخــرى، والتــي ســلطت الضــوء 

بدورهــا علــى النتائــج الرئيســية للمســح.

التحليل النوعي للبيانات 

يتضمــن تحليــل البيانــات تحويــل البيانــات إلــى نتائــج ذات معنــى بعــد تفريــغ المقابــات ومجموعــات النقــاش المركــزة، 
وإجــراء قــراءة أوليــة لقاعــدة البيانــات، وتنظيــم الموضوعــات. ويتــم كتابــة نســخة كاملــة مــن إجابــات المشــاركين باللغــة 

المحكيــة )العربيــة(، وترجمــة جميــع اإلجابــات الفريــدة أثنــاء كتابــة التقريــر.
ــدة مــرات  ــادة قــراءة االقتباســات ع ــة إع ــت هــذه العملي ــات. وتضمن ــل الوصفــي االســتقرائي للبيان ــم اســتخدام التحلي ت
ــة وراء اقتباســات  ــي الكامن ــم تفســير المعان ــد الموضوعــات الرئيســية، ت للتأكــد مــن أنهــا مناســبة للموضــوع. بعــد تحدي
كل موضــوع وكتابتهــا علــى شــكل اســتنتاجات لنتائــج التقييــم الرئيســية. كمــا اســُتخدم التحليــل الموضوعــي اليــدوي أثنــاء 

عمليــة التحليــل لضمــان تغطيــة جميــع الموضوعــات.

ضمان الجودة

لضمــان جــودة البيانــات التــي تــم جمعهــا، قامــت شــركة الطــرف الثالــث بتدريــب شــامل ألحــد عشــرة باحثــًا علــى اســئلة 
المســح. باإلضافــة إلــى ذلــك، طــورت الشــركة أدوات كميــة ونوعيــة ألصحــاب المصالــح المختلفيــن، ممــا ســمح بتوفيــر 

المزيــد مــن الســياق والمعلومــات ذات الصلــة لتثليــث البيانــات.

تدريب جامعي البيانات

تــم تدريــب جامعــي البيانــات علــى اســتخدام نظــام جمــع االســتبيانات وجمــع البيانــات ومشــاركة المواقــف المتوقعــة التــي 
قــد تعترضهــم أثنــاء ذلــك. تضمنــت المواضيــع التــي تــم ذكرهــا خــال التدريــب مــا يلــي:

الهدف من الدراسة.  
لمحة عامة عن المشروع.  

فهم االستبانة.  
فهــم كيفيــة جمــع البيانــات ذات النوعيــة الجيــدة بشــكل أخاقــي – المقدمــات والموافقــة المســبقة والســرية   

المحتمــل. والتحيــز 
فهم دور جامعي البيانات ومسؤولياتهم.  

كان هنــاك متابعــة يوميــة مــع جامعــي البيانــات لتوفيــر تدابيــر التخفيــف مــن التحديــات التــي واجهوهــا أثنــاء جمــع البيانــات. 
كمــا تــم إجــراء فحــص جــودة منتظــم للبيانــات المجموعــة مــن قبــل فريــق ضمــان الجــودة فــي شــركة الطــرف الثالــث.
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تثليث البيانات

ــق  ــج. اســتخدم فري ــة النتائ ــز دق ــوب لتعزي ــات وهــو مطل ــل البيان ــة تحلي ــات عنصــرًا أساســيًا فــي عملي ــث البيان ــد تثلي ُيع
الطــرف الثالــث نوعيــن مــن التثليــث لتســليط الضــوء علــى أي تناقضــات بيــن مصــادر البيانــات المختلفــة. وهمــا:

طرق التثليث: تم تحليل البيانات النوعية والكمية واسُتخدمت لتوضيح الجوانب التكميلية لنفس الموضوع.  
ــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال مجموعــات النقــاش المركــزة،  اســتند تثليــث مصــادر البيانــات إلــى تثليــث البيان  
ومقابــات المخبريــن الرئيســيين واالســتبيانات المختلفــة المســتخدمة فــي جمــع البيانــات األوليــة، والــذي يشــمل 
فحــص التناســق بيــن مختلــف مصــادر البيانــات ضمــن نفــس األســاليب، حيــث تــم رفــع مســتوى مصداقيــة هــذا 
النهــج مــن خــال االســتخدام الثابــت ألدلــة المقابلــة الجيــدة وشــبه المنظمــة بهــدف الوصــول إلــى مرحلــة يقلــل 
فيهــا الطــرف الثالــث مــن تأثيــر وجهــات النظــر غيــر المتكــررة / الخارجيــة. بعــد عمليــة التثليــث، اســُتخدم كل مــا تــم 
الحصــول عليــه مــن الرســوم البيانيــة والســرديات والتحليــل الرقمــي لتشــكيل القيــم األساســية لــكل مــن مؤشــرات 

الســجل المطلوبــة.

 القيود والتحديات 

واجهت شركة الطرف الثالث التحديات التالية خال مرحلة جمع البيانات:

  غالبيــة العامليــن فــي مدينــة الحســن الصناعيــة هــم مــن االردنييــن ومــن االنــاث، وهــذا لــم يســمح بإجــراء مقارنــة 
مناســبة بيــن اســتجابات الذكــور واإلنــاث خاصــة فــي مجموعــات النقــاش المركــزة.

  تــم إجــراء مجموعــات النقــاش المركــزة واالســتبيانات فــي مــكان العمــل، وهــذا قــد يؤثــر علــى صراحــة المشــاركين 
باإلجابــة علــى األســئلة.

تــم ربــط منطــق التخطــي لرغبــة المســتجيبين فــي الــزواج وإنجــاب األطفــال بالمشــاركين غيــر المتزوجيــن. حيــث لــم   
ُيجــب المشــاركون المطلقــون أو األرامــل علــى هــذا الســؤال.
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 النتائج الكمية الرئيسية

تــم إجــراء المســح علــى 524 عامــل وعاملــة فــي خمســة مصانــع مختلفــة. ووفقــًا لقانــون العمــل األردنــي، ُيطلــب مــن 
ــد عــن 15 طفــًا،  ــع التــي تضــم عــددًا مــن العمــال ولديهــم أطفــال دون ســن الخامســة وعددهــم يســاوي أو يزي المصان
تقديــم خدمــات الرعايــة ألطفــال العمــال. تــم تقييــم المصانــع التــي أجريــت فيهــا االســتبيانات ومقابــات المخبــر الرئيســي 
ومجموعــات النقــاش المركــزة مــن حيــث امتثالهــا لقانــون العمــل مــن خــال توفيــر حضانــة مؤسســية فــي مــكان العمــل 

أو بدائلهــا أثنــاء تقييــم االمتثــال لبرنامــج عمــل أفضــل فــي عــام 2021.

تحقــق  ثاثــة مصانــع مــن أصــل خمســة المتطلبــات الازمــة لتقديــم خدمــات الرعايــة ألطفــال العامليــن المتمثلــة بتوفيــر 
مرافــق الرعايــة المؤسســية أو أي مــن بدائلهــا حيــث توظــف هــذه المصانــع عمــااًل لديهــم اطفــال دون ســن الخامســة ويبلــغ 
عــدد االطفــال 15 طفــًا وأكثــر. تبيــن أن مصنــع واحــد فقــط مــن المصانــع الثــاث قــام بالتعاقــد مــع أربعــة مــزودي خدمــة 
رعايــة )حضانــات( فــي المــدن الرئيســية وهــي الرمثــا والمفــرق وإربــد وعجلــون لتســتفيد العامــات مــن هــذه الخدمــات، 
لكــن العامــات اللواتــي تمــت مقابلتهــم أكــدوا أنهــم لــم يســتخدموا دور الحضانــة ألنهــا بعيــدة عــن أماكــن إقامتهــم، وأن 
دور الحضانــة المختــارة تقــع فــي وســط المدينــة، فيمــا هــم يعيشــون فــي القــرى، بينمــا يقــدم المصنعــان اآلخــران دعمــًا 
ــول  ــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« بروتوك ــة. ويتب ــة المفاوضــة الجماعي ــًا التفاقي ــي وفق ــار أردن ــة 25 دين ــًا بقيم مالي
منظمــة العمــل الدوليــة الخــاص بتنفيــذ قوانيــن العمــل الوطنيــة، والــذي ينــص علــى أن تكــون المســاهمة الماليــة )البــدل( 
ــار أردنــي، ويجــب أال تحتــوي اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة علــى بنــود أدنــى مــن البنــود التــي اقرهــا  مبلــغ قــدره 50 دين

قانــون العمــل.

التركيبة السكانية للمستجيبين

الجنس والجنسية

بشــكل عــام، كان 71 بالمئــة مــن المســتجيبين مــن اإلنــاث و29 بالمئــة مــن الذكــور. كانــت غالبيــة المشــاركين فــي المســح 
مــن األردنييــن بنســبة 68 بالمئــة و32 بالمئــة مــن الاجئيــن الســوريين.

 الشكل 1 المشاركون في المسح حسب الجنسية والجنس
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السن والفئات العمرية

تراوحــت أعمــار المســتجيبين بيــن 18 و61 عامــًا، بمتوســط 30.8 ســنة. كان متوســط عمــر اإلنــاث أعلــى مــن الذكــور، ال 
ســيما بيــن الاجئيــن الســوريين، حيــث بلــغ متوســط عمــر اإلنــاث الســوريات 29.2 مقابــل 23.6 للذكــور الســوريين. ولــم 
يكــن هنــاك فــرق كبيــر بيــن متوســط عمــر اإلنــاث والذكــور األردنييــن. وتشــير األرقــام إلــى أن 79 بالمئــة مــن المســتجيبين 

هــم مــن الشــباب وضمــن نطــاق العمــر االنجابــي مــن حيــث الخصوبــة.

 الشكل 2  الفئات العمرية للمشاركين

المستوى التعليمي

حصــل غالبيــة المســتجيبين علــى شــهادة التعليــم الثانــوي أو االبتدائــي الرســمي. قلــة منهــم حاصلــة علــى دبلــوم أو 
بكالوريــوس والقليــل منهــم حصــل علــى تدريبــات مهنيــة. توجــد اختافــات قليلــة فــي مســتوى التعليــم حســب الجنســية 
والجنــس. وكان هنــاك عــدد أكبــر مــن األردنيــات الحاصــات علــى دبلــوم أو بكالوريــوس مقارنــة بالمجموعــات الثــاث 

األخــرى.

 الشكل 3 المستوى التعليمي حسب الجنسية والجنس
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أرمل مطلق متزوج أعزب
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فترة العمل في المصنع

عمــل 40 بالمئــة مــن المســتجيبين فــي نفــس المصنــع لمــدة تتــراوح بيــن 1 إلــى 4 ســنوات، و38 بالمئــة عمــل هنــاك لمــدة 
تقــل عــن ســنة واحــدة، بينمــا عمــل 12 بالمئــة لمــدة تتــراوح بيــن 5 إلــى 9 ســنوات، و10 بالمئــة عملــوا هنــاك ألكثــر مــن 

10 ســنوات.

 الشكل 4 فترة العمل في المصنع

رب األسرة 

كان 44 بالمئــة مــن المســتجيبين أربــاب ألســرهم. حيــث أفــاد عــدد أكبــر مــن المســتجيبين الذكــور بأنهــم أربــاب ألســرهم 
مــن اإلنــاث، فشــّكل الذكــور نســبة 50 بالمئــة مقابــل 41 بالمئــة مــن اإلنــاث. و42 بالمئــة مــن أولئــك الذيــن ليســوا أربــاب 
ألســرهم هــّن زوجــات لــرب االســرة )جميــع اإلنــاث(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 70 بالمئــة مــن اإلنــاث اللواتــي ذكــرن أنهــن 

أربــاب ألســرهن هــّن متزوجــات، كمــا أنهــّن المعيــات الوحيــدات ألســرهن.

 الشكل 5 رب األسرة حسب الحالة االجتماعية والجنس والجنسية
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13   Department of Statistics, 2021
14   UNHCR data, 2018 

حجم األسرة 

تــراوح حجــم أســر المســتجيبين مــن األردنييــن مــا بيــن 2 إلــى 12 فــردًا، بمتوســط حجــم لألســرة 4.4 13، وهــو أقــل بقليــل 
مــن المتوســط الوطنــي لحجــم األســرة األردنيــة البالــغ 4.8. فــي حيــن أن حجــم األســرة للمشــاركين الســوريين يتكــون مــن 
2 إلــى 10 أفــراد لألســرة، بمتوســط حجــم لألســرة 5.1، وهــو مــا يعــادل المتوســط الوطنــي لحجــم األســرة الســورية البالــغ 
5.2 14. حوالــي نصــف العائــات األردنيــة تتكــون مــن 1 إلــى 4 أفــراد بينمــا 58 بالمئــة مــن العائــات الســورية تتكــون مــن 

5 إلــى 9 أفــراد.

 الشكل 6 حجم األسرة حسب الجنسية

الحالة االجتماعية 

بشــكل عــام بلــغ عــدد المتزوجيــن مــن المســتجيبين 52 بالمئــة بينمــا بلــغ عــدد العازبيــن 40 بالمئة. كانت نســبة المســتجيبات 
اإلنــاث المتزوجــات أكبــر من نســبة الذكــور المتزوجون.

 الشكل 7 الحالة االجتماعية للمستجيبين
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ومــن اجمالــي العينــة، ذكــر 317 مــن المســتجيبين بأنهــم متزوجــون حاليــًا أو ســبق لهــم الــزواج. ومــن بيــن هــؤالء، ذكــر 70 
بالمئــة بــأن لديهــم أطفــال، و46 بالمئــة لديهــم أطفــال تقــل أعمارهــم عــن 5 ســنوات.

 الشكل 8 األطفال دون سن الخامسة حسب فئاتهم العمرية
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تــم ســؤال المســتجيبين المتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن عمــا إذا كانــوا يخططــون إلنجــاب أطفــال فــي المســتقبل. أعــرب 63 
بالمئــة )69 بالمئــة منهــم مــن اإلنــاث( مــن المســتجيبين المتزوجيــن عــن رغبتهــم فــي إنجــاب أطفــال فــي المســتقبل. ومــن 
أصــل 37 بالمئــة مــن الذيــن ال يفكــرون فــي إنجــاب األطفــال، كان 84 بالمئــة إنــاث. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 10 بالمئــة مــن 
األردنيــات المتزوجــات و19 بالمئــة مــن الســوريات المتزوجــات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن 18 و39 عامــًا أعربــن عــن 

عــدم رغبتهــن فــي اإلنجــاب فــي المســتقبل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، أفــاد 40 بالمئــة )70 بالمئــة منهــم إنــاث( مــن المســتجيبين الُعــْزب بعــدم رغبتهــم فــي الــزواج وإنجــاب 
األطفــال فــي المســتقبل. تتــراوح أعمــار 90 بالمئــة )68 بالمئــة منهــم إنــاث( مــن المســتجيبين الُعــْزب الذيــن أعربــوا عــن 
عــدم رغبتهــم فــي إنجــاب أطفــال فــي المســتقبل بيــن 18 و39 ســنة. ومــن هــؤالء، 36 بالمئــة مــن اإلنــاث األردنيــات و54 
بالمئــة مــن اإلنــاث الســوريات والاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و39 ســنة. ولــم يتــم تقديــم المزيــد مــن المعلومــات حــول 

األســباب الكامنــة وراء قرارهــم.

وبمــا أن هــذه الدراســة تتمحــور حــول مرافــق رعايــة األطفــال، فــإن النتائــج فــي األقســام القادمــة تســتند إلــى إجابــات 320 
مســتجيب لديهــم أطفــال أعمارهــم أقــل مــن 5 ســنوات أو يفكــرون فــي إنجــاب أطفــال فــي المســتقبل.

ظروف العمل والوضع المالي 

بيــن حوالــي نصــف المســتجيبين أنهــم يعملــون علــى آالت الخياطــة، بينمــا يعمــل الباقــي فــي مجــاالت مختلفة مثــل اإلنتاج 
والتعبئــة والتشــطيب ومراقبــة الجــودة والتنظيــف والصيانــة ومجــاالت أخــرى. ومــن الجديــر بالذكــر أن مــا يقــرب مــن 2 

بالمئــة يعملــون فــي مناصــب إداريــة مثــل اإلشــراف المباشــر، والمــوارد البشــرية، والمحاســبة، والتنســيق، والهندســة.
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85.6%

30.3%

21.9%

5.3%

2.2%

2.2%

0.6%

0.9%

شخص آخر يقّلني إلى مكان العمل (صديق / جار ... إلخ)0.3%

أحد أفراد األسرة يقّلني إلى مكان العمل

سيارة خاصة

يقّلني أحد أفراد األسرة إلى نقطة التجمع

المشي إلى نقطة التجمع

شخص آخر يقّلني إلى نقطة التجمع (صديق / جار ... إلخ)

باص نقل عام / المواصالت العامة

المشي

العمل يوفر النقل العام من نقطة التجمع

يعمــل المســتجيبون 6 أيــام فــي األســبوع بمتوســط 8 ســاعات فــي اليــوم حيــث ذكــر جميــع المســتجيبين عملهــم أثنــاء النهــار 
ولــم يذكــر أي منهــم أنهــم يعملــون فــي المناوبــات الليليــة.

ــة منهــم  ــى مــكان العمــل حيــث ذكــر 85.6 بالمئ ــي يســتخدمونها للوصــول إل ــم ســؤال المســتجيبين عــن األســاليب الت ت
أنهــم يســتخدمون وســائل النقــل التــي يوفرهــا أصحــاب المصانــع الموجــودة ضمــن نقــاط تجمــع محــددة ، يليهــا المشــي 
الــى اماكــن العمــل بنســبة 30.3 بالمئــة، بينمــا يســتخدم الباقــون وســائل النقــل العــام. ومــن أجــل الوصــول إلــى نقــاط 
التجمــع، أفــاد المســتجيبون أنهــم إمــا يســيرون أو يســتخدمون وســائل النقــل العــام أو أن شــخص مــا يقــوم بنقلهــم إلــى 

نقــاط التجمــع.

 الشكل 9 الطرق التي يستخدمها المستجيبون للوصول إلى مكان العمل
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أمــا بالنســبة إلــى الوضــع المالــي ومتوســط الدخــل للمســتجيبين، فقــد بلــغ متوســط دخــل الفــرد الشــهري 234 دينــارًا أردنيــًا 
ضمــن معــدل يتــراوح مــن 200 إلــى 600 دينــارًا أردنيــًا، فــي حيــن كان متوســط الدخــل الشــهري لألســرة 378.9 دينــارًا أردنيــًا 
بمعــدل يتــراوح مــن 200 إلــى 900 دينــارًا أردنيــًا. أفــاد 53 بالمئــة مــن األردنييــن و73 بالمئــة مــن الســوريين الذيــن شــملهم 

المســح أنهــم ليســوا مصــدر الدخــل الوحيــد ألســرهم.

ــغ  ــي يبل ــى األســر الت ــام 2018. 15 وبالنســبة إل ــي شــهريًا للفــرد فــي ع ــار أردن ر خــط الفقــر فــي األردن بنحــو 100 دين ــدِّ ُق
متوســط عــدد أفــراد األســرة فيهــا 4.4 لألردنييــن و5.1 للســوريين، فــإن خــط الفقــر المقــدر هــو 440 دينــارًا أردنيــًا و510 
دينــارًا أردنيــًا لــكل أســرة علــى التوالــي. وحســب بيانــات المســح فــإن متوســط الدخــل الشــهري لألســرة  لجميــع المســتجيبين 

الســوريين وحوالــي نصــف المســتجيبين األردنييــن يقــع تحــت خــط الفقــر.

 الشكل 10 متوسط دخل األسرة
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15   World bank estimation of poverty line in Jordan, Algad article, December 2021

خدمات رعاية األطفال

كمــا ورد ســابقًا فــي التقريــر، يفّصــل قانــون العمــل والتعليمــات الصــادرة بموجبــه )بدائــل دور الحضانــة المؤسســية( 
االلتزامــات المترتبــة علــى أصحــاب العمــل بخصــوص توفيــر خدمــات الرعايــة ألطفــال العمــال.

وفقــًا للدراســة فــإن جميــع العمــال الذيــن شــملهم المســح فــي مدينــة الحســن الصناعيــة ال يتوفــر لهــم حاليــًا مرافــق رعايــة 
ــر مســتفيدبن مــن أي مــن بدائــل دور  ــات( فــي مــكان عملهــم. كمــا أن العمــال الذكــور أفــادوا بأنهــم غي لألطفــال )حضان
الحضانــة المؤسســية التــي يمنحهــا أصحــاب المصانــع. وقــد أكــدت رئيســة قســم الحضانــات فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة 
خــال مقابلتهــا عــن عــدم وجــود مرافــق رعايــة لألطفــال قيــد التشــغيل حاليــًا فــي المدينــة الصناعيــة، فــي حيــن يوجــد 77 

مركــزًا مرخصــًا لرعايــة األطفــال )حضانــات( موزعــة فــي محافظــة إربــد.

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A8/
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16  قام فريق الطرف الثالث بالتواصل مع %36 من مراكز رعاية األطفال المرخصة في إربد 

أظهــرت نتائــج المســح انخفــاض كبيــر فــي وعــي ومعرفــة العمــال باللوائــح والتشــريعات التــي تنظــم النفــاذ الــى خدمــات 
ــة مــن  ــة بحقوقهــم التــي تمنحهــا التشــريعات الحالي ــم تتجــاوز نســبة العمــال الذيــن أظهــروا دراي ــة األطفــال، حيــث ل رعاي

ناحيــة الحصــول علــى حضانــة مؤسســية فــي مــكان عملهــم أو أي مــن البدائــل األخــرى الـــ 12 بالمئــة.

ذكــر 75 بالمئــة مــن المســتجيبين )86 بالمئــة منهــم إنــاث( أنهــم يســتخدمون أو يخططــون الســتخدام أنــواع مختلفــة مــن 
خدمــات رعايــة األطفــال. كمــا أن معــدل األردنيــات  اللواتــي يســتخدمن أو يخططــن الســتخدام  خدمــات رعايــة األطفــال 

أكبــر مــن األردنييــن، حيــث ذكــرت 82 بالمئــة منهــن ذلــك مقابــل 63 بالمئــة مــن الذكــور.

 الشكل 11 استخدام خدمات رعاية الطفل أو التخطيط الستخدامه

ذكــر 25 بالمئــة مــن المســتجيبين أنهــم ال يســتخدمون حاليــًا أو ال يخططــون الســتخدام خدمــات رعايــة الطفــل فــي 
ــة أطفالهــن. وكذلــك قــال  ــة مــن هــؤالء عــن قناعتهــم أّن »األمهــات« هــّن األفضــل لرعاي المســتقبل. وتحــدث 50 بالمئ
26 بالمئــة مــن المســتجيبين )جميعهــّن إنــاث( أنهــن ســيفكرن فــي تــرك عملهــن إن أنجبــن أطفــااًل فــي المســتقبل. مــن 
ــة األطفــال  ناحيــة أخــرى، ذكــر المشــاركون الذكــور مــن الجنســيتين أنهــم لــن يفكــروا فــي اســتخدام أّي مــن مرافــق رعاي
ألن زوجاتهــم ســيعتنين بأطفالهــم. وأشــار 15 بالمئــة مــن العمــال أنهــم غيــر قادريــن علــى تحمــل نفقــات الحضانــات حيــث 
ــى متوســط دخــل األســرة،  ــاء عل ــي 16 وبن ــار أردن ــي بمتوســط تكلفــة 79.2 دين ــار أردن ــن 50 و130 دين ــراوح تكلفتهــا بي تت
فــإن ذلــك سيســتهلك نحــو 18 بالمئــة مــن دخــل األســرة إذا كان لديهــم طفــل واحــد علــى األقــل يقــل عمــره عــن خمــس 

ســنوات.
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تعتني العائلة واألشقاء بالطفل

تعتني األم بطفلها

 الشكل 12 أسباب عدم استخدام خدمات رعاية األطفال – األردنيون

 الشكل 13  أسباب عدم استخدام خدمات رعاية األطفال – السوريون

أفــاد المســتجيبون ممــن لديهــم أطفــال دون ســن الخامســة باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن خدمــات رعايــة األطفــال؛ أشــار 
46 بالمئــة إلــى انهــم يؤمنــون ترتيبــات غيــر مدفوعــة األجــر مــع مقدمــي رعايــة مــن العائلــة أو األصدقــاء، فــي حيــن أشــار 40 
بالمئــة منهــم إلــى قيامهــم بترتيبــات مدفوعــة االجــر مــع مقدمــي الرعايــة مــن العائلــة أو األصدقــاء. وكانــت نســبة الذكــور 
ــة منزليــة خاصــة مرخصــة أعلــى، بينمــا  ــة أو رعاي الذيــن أفــادوا باســتخدام ترتيبــات غيــر مدفوعــة االجــر مــع مقدمــي رعاي
كانــت نســبة اإلنــاث الذيــن أفــدن بإبقــاء أطفالهــن مــع مقــدم رعايــة مدفــوع األجــر أو فــي مراكــز رعايــة أطفــال مرخصــة مــن 
اختيارهــن هــي األكبــر. وقــد ذكــر جميــع الذكــور الذيــن أفــادوا بإبقــاء أطفالهــم مــع مقدمــي رعايــة غيــر مدفوعــة األجــر أنهــم 
الشــخص الوحيــد العامــل فــي اســرتهم بمتوســط دخــل قــدره 213 دينــار أردنــي وال يتلقــون أّي دعــم مالــي مــن العمــل. 
يمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي الرســوم البيانيــة التاليــة. مــن الجديــر بالذكــر أن 4 عامليــن أفــادوا بــأن لديهــم 
ــر  ــة ســواء المدفوعــة األجــر أو غي ــل مقدمــي الرعاي ــم رعايتهــم مــن قب ــن تت أطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة واللذي

مدفوعــة األجــر.
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استخدامات أخرى تكلفة الرعاية للطفل تكلفة الحضانات توفير احتياجات الطفل

 الشكل 15 استخدام الدعم المالي من العمل

أشــار العمــال الذيــن يســتخدمون مركــز رعايــة أطفــال مرخــص مــن اختيارهــم إلــى أنهــم يتلقــون دعمــًا ماليــًا مــن أصحــاب 
العمــل. ويعــود ســبب هــذا االختيــار إلــى أّن مركــز رعايــة األطفــال قريــب مــن منازلهــم )40 بالمئــة(، أو ال توجــد مرافــق رعايــة 
أطفــال فــي مــكان العمــل )20 بالمئــة(، أو ألنــه الخيــار الوحيــد المتــاح لديهــم )20 بالمئــة(، أو أنهــم يعرفــون مقــدم الرعايــة 

ويشــعرون بالراحــة فــي تــرك أطفالهــم معــه )20 بالمئــة(.

ذكــر 43 مشــاركًا ممــن لديهــم أطفــال أنهــم يتلقــون دعمــًا ماليــًا مــن أصحــاب العمــل بقيمــة 25 دينــارًا أردنيــًا عــن كل طفــل. 
ــة  ــن قــال 42 بالمئ ــر احتياجــات أطفالهــم، فــي حي ــي لتوفي ــة مــن هــؤالء أنهــم يســتخدمون الدعــم المال ــاد 42 بالمئ وأف
آخــرون أنهــم يســتخدمونها لدفــع تكاليــف ترتيبــات الرعايــة للطفــل. وقــد أشــار حوالــي 73 فــي المئــة منهــم إلــى أّن المبلــغ 
الــذي يتلقونــه مــن أصحــاب العمــل غيــر كاٍف. وفقــًا للمشــاركين فــي مجموعــة النقــاش المركــزة، فــإّن العامــات اإلنــاث 
فقــط تحصلــن هــذا الدعــم فــي حيــن أّن العمــال الذكــور ال يحصلــون علــى الرغــم مــن أن لديهــم الحــق فــي الحصــول عليــه 

حســب القانــون. 

 الشكل 14 خدمات رعاية الطفل المستخدمة حالًيا
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رغــم أّن 46 بالمئــة مــن المســتجيبين ذكــروا أّن لديهــم ترتيبــات غيــر مدفوعــة األجــر مــع مقدمــي رعايــة مــن عائاتهــم أو 
أصدقائهــم، فــإن 14.7 بالمئــة فقــط هــم مــن فضلــوا هــذا االختيــار عنــد ســؤالهم عــن طريقــة رعايــة األطفــال المثلــى التــي 
يرغبــون فــي اســتخدامها. بينمــا يفضــل حوالــي ثلــث المشــاركين وضــع أطفالهــم فــي مركــز رعايــة أطفــال مرخــص مــن 
اختيارهــم. فــي حيــن أّن قلــة منهــم يرغبــون بمركــز رعايــة أطفــال مرخــص متعاقــد مــع أصحــاب العمــل أو أن يكــون لديهــم 
مركــز رعايــة أطفــال فــي مــكان عملهــم. والمســتجيبون الذيــن ذكــروا أنهــم يرغبــون فــي وجــود مركــز لرعايــة األطفــال فــي 

مــكان العمــل يســكنون بالقــرب مــن المصنــع ويقضــون فــي المتوســط 20 دقيقــة للوصــول إلــى مــكان عملهــم.

 الشكل 16 خدمات رعاية الطفل المفضلة
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يشــعر غالبيــة المســتجيبين بالرضــى عــن ترتيباتهــم الحاليــة لرعايــة األطفــال. قــال 33 فــي المئــة إنهــم راضــون للغايــة عــن 
هــذه الترتيبــات، وذكــر 41 فــي المئــة أنهــم راضــون عنهــا إلــى حــد مــا، فــي حيــن ذكــر 12 فــي المئــة أنهــم غيــر راضيــن إلــى 
حــد مــا، وقــال 14 فــي المئــة إنهــم غيــر راضيــن أبــدًا. تشــير البيانــات الــى أّن نســبة األردنييــن غيــر الراضيــن عــن الترتيبــات 
ــر راضيــن إلــى  ــر الراضيــن، حيــث أشــار 31 بالمئــة مــن األردنييــن إلــى أنهــم إمــا غي ــر مــن نســبة الســوريين غي الحاليــة أكب
حــد مــا أو غيــر راضيــن للغايــة مقارنــة بـــ 21 بالمئــة مــن الســوريين. كمــا أّن غالبيــة األردنييــن غيــر راضيــن عــن مراكــز رعايــة 
ــع، بينمــا نســبة  ــا المصن ــي يتعاقــد معه ــك الت ــت مــن اختيارهــم أو تل ــا، ســواء كان ــي يضعــون أطفالهــم به األطفــال الت

الســوريين غيــر الراضيــن عــن الرعايــة المنزليــة المرخصــة التــي يســتخدمونها كانــت اعلــى.

 الشكل 17 مدى رضا األردنيون حول ترتيبات رعاية األطفال المستخدمة
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 الشكل 18 مدى  رضا السوريون حول ترتيبات رعاية األطفال المستخدمة
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ــة  ــاذ الــى خيارهــم المفضــل لرعاي ــي النف ــات ف ــد مــن الصعوب ــم العدي ــى مواجهته ــة مــن المســتجيبين إل أشــار 46 بالمئ
أطفالهــم حيــث ذكــر 45 فــي المئــة مــن هــؤالء أّن التكلفــة المرتبطــة بخدمــات رعايــة األطفــال هــي العائــق الرئيســي 
لديهــم، ويليهــم 25 بالمئــة ممــن يواجهــون صعوبــات بالنســبة لموقــع الرعايــة المفضلــة، فــي حيــن أشــار 20 بالمئــة إلــى 
عــدم توفــر ترتيبــات مــع مقدمــي الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر بشــكل دائــم، و20 بالمئــة آخــرون يجــدون أّن المواصــات 
تمثــل تحديــًا، ويعانــي 16 بالمئــة مــن أّن معظــم الترتيبــات ال تقــدم خدمــة رعايــة للطفــل ألكثــر مــن 8 ســاعات. ال توجــد 
الكثيــر مــن االختافــات بيــن إجابــات األردنييــن والســوريين، ولكــن االختافــات المثيــرة لانتبــاه كانــت بيــن الجنســين. حيــث 
أشــار المجيبــون الذكــور إلــى أّن تكلفــة خدمــات رعايــة األطفــال تشــكل العائــق الرئيســي فــي حصولهــم علــى خدمــات رعايــة 
األطفــال المفضلــة لديهــم، فــي حيــن أشــارت المجيبــات اإلنــاث إلــى ّأن العثــور علــى أو توفــر ترتيبــات مــع مقــدم رعايــة 
متــاح دائمــًا أو خدمــة رعايــة أطفــال تتماشــى مــع ســاعات عملهــن هــي العائــق الرئيســي فــي حصولهــن علــى خدمــات رعايــة 

األطفــال المفضلــة لديهــن.

 الشكل 19 معوقات الوصول إلى خدمات رعاية األطفال المفضلة بحسب الجنسية
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 الشكل 20 معوقات الوصول إلى خدمات رعاية الطفل المفضلة حسب الجنس
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الموقع

التكلفة

ــات مؤسســية فــي أماكــن عملهــم. أفــاد 34  ــم ســؤال المشــاركين عــن انطباعهــم ألســباب عــدم وجــود حضان وعندمــا ت
بالمئــة منهــم أنــه باعتقادهــم ان المصانــع واإلدارة غيــر مســتعدين حاليــًا لتوفيــر دور حضانــة مؤسســية فــي مــكان العمــل، 
وقــال 30 بالمئــة بــأن الســبب قــد يكمــن لعــدم رغبــة العامليــن بوضــع أطفالهــم فــي الحضانــات المؤسســية، فــي حيــن 
ــة أن هــذا  ــة األطفــال، وقــال 2 فــي المئ ــز لرعاي ــع إلنشــاء مرك ــة بعــدم وجــود مــكان مناســب فــي المصن أفــاد 23 بالمئ

ســيضيف عبئــًا ماليــًا علــى المصنــع، بينمــا لــم يكــن لــدى 11 فــي المئــة معلومــات فــي هــذا الصــدد.

جديــر بالذكــر أن بعــض المشــاركات فــي مجموعــة النقــاش المركــزة أشــرن إلــى أن إنشــاء مركــز لرعايــة األطفــال فــي المصنــع 
ليــس حــًا ألطفالهــن، نظــرًا لمســافة الطريــق الطويلــة جــدًا التــي يقطعنهــا يوميــًا )علــى ســبيل المثــال، النســاء المقيمــات 
فــي مخيــم الزعتــري(، والمخــاوف المترتبطــة باحتماليــة وقــوع حــوادث علــى الطريــق الســريع الواصــل بيــن مدينــة المفــرق 

ومدينــة إربــد.

اتفــق 69 بالمئــة مــن المشــاركين فــي المســح علــى الــرأي القائــل بــأن خدمــات رعايــة األطفــال تؤثــر علــى قــرارات األشــخاص 
فــي العمــل فــي المصانــع. يعتقــد غالبيــة المســتجيبين أّن »األمهــات« يجــب أن يعتنيــن بأطفالهــن. حيــث أشــاروا إلــى أن 
األطفــال بحاجــة إلــى أمهاتهــم كــي يشــعروا باألمــان. ومــن ناحيــة أخــرى فهــن دائمــات القلــق علــى أطفالهــن أثنــاء ســاعات 
العمــل وخاصــة إذا كان لديهــن أطفــال حديثــي الــوالدة. بينمــا أفــاد مشــاركون آخــرون إلــى أّن تكلفــة خدمــات رعايــة األطفــال 
مرتفعــة للغايــة بالنســبة لحجــم رواتبهــم. أمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن قالــوا إن خدمــات رعايــة األطفــال ال تؤثــر علــى قــرار 
األشــخاص بشــأن العمــل، فــإن هــذا يعــود إلــى توافــر أماكــن رعايــة أطفــال جيــدة فــي منطقتهــم، أو تواجــد أحــد أفــراد 
األســرة أو األقــارب الذيــن يمكنهــم رعايــة األطفــال أثنــاء غيــاب الوالديــن، باإلضافــة إلــى قدرتهــم علــى ترتيــب مســؤولياتهم 

داخــل المنــزل وخارجــه.

وفيمــا يتعلــق بالتأثيــر األشــمل لنقــص خدمــات رعايــة األطفــال للعمــال أثنــاء فتــرة عملهم، ذكــر 53 بالمئة من المســتجيبين 
أخذهــم إجــازات مــن غيــر أجــر لرعايــة أطفالهــم، بينمــا يفكــر 52 بالمئــة حاليــًا فــي تــرك وظائفهــم بســبب عــدم توفــر خدمــات 
رعايــة األطفــال، وتشــكل اإلنــاث 70 بالمئــة مــن هــؤالء، بينمــا اســتقال 22 بالمئــة مــن وظائفهم الســابقة لرعايــة أطفالهم، 
وأفــادت نســبة 9 بالمئــة أنهــم مضطــرون ألخــذ إجــازات مرضيــة مــزورة أو تــرك العمــل دون إذن لرعايــة أطفالهــم. وهــذا 
يشــير إلــى اآلثــار الحاســمة لتوافــر خدمــات رعايــة األطفــال علــى قــرارات العمــال لمواصلــة وظائفهــم الحاليــة وضــرورة إلــزام 

أصحــاب العمــل بقانــون العمــل.
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األردنيون السوريون

وجود معلمين مؤهلين في دور الحضانة له تأثير إيجابي على األطفال

تقوي شخصية الطفل

يتفاعلون ويتعاملون مع أطفال بمثل عمرهم

تعلم مهارات وخبرات جديدة

تحسن تصرفات األطفال وتعلمهم كيفية التعامل مع اآلخرين

ــة األطفــال فــي المســتقبل.  ــة مــن المســتجيبين أنهــم يســتخدمون أو يخططــون الســتخدام خدمــات رعاي قــال 75 بالمئ
وصــّرح 46 بالمئــة منهــم بــأن لــدور الحضانــة تأثيــر إيجابــي علــى شــخصيات أطفالهــم. وقــد تــم التعبيــر عــن هــذا األثــر علــى 
النحــو التالــي: حيــث ذكــر 31 بالمئــة أن دور الحضانــة تحّســن ســلوك األطفــال وتعّلمهــم كيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن، وذكــر 
21 بالمئــة أن األطفــال ســيتمكنون مــن تعلــم مهــارات وخبــرات جديــدة، بينمــا قــال 17 بالمئــة أن األطفــال ســيصبحون أكثر 
تفاعــًا علــى اعتبــار أنهــم يتعاملــون مــع أطفــال آخريــن مــن نفــس الفئــة العمريــة، ووجــد 16 فــي المئــة أن ذلــك ســيجعل 

شــخصيات أطفالهــم أقــوى، باإلضافــة إلــى 16 فــي المئــة ممــن يــرون أّن شــخصيات أطفالهــم ســتتأثر بشــكل إيجابــي.

 الشكل 22 األثر اإليجابي لدور الحضانة على شخصية األطفال

يســتخدم العمــال طرًقــا مختلفــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ المتعلقــة باألطفــال. وبهــذا الشــأن، أفــاد 37 فــي المئــة مــن 
المســتجيبين أنهــم يطلبــون إجــازات إذا كانــت هنــاك مشــكلة طارئــة تتعلــق بأطفالهــم، وقــال 32 بالمئــة إنهــم يأخــذون 
إجــازات مــن غيــر أجــر، بينمــا ذكــر 17 بالمئــة إنهــم يغــادرون العمــل علــى الفــور، ويطلــب 10 بالمئــة مــن أحــد أفــراد األســرة أو 
األقــارب للتعامــل مــع األمــر، وهنــاك 2 بالمئــة ممــن لــم يضعــوا ترتيبــات معينــة فــي حالــة الطــوارئ، بينمــا افــاد 2 بالمئــة 
بعــدم مغادرتهــم للعمــل، إضافــة إلــى 1 بالمئــة ممــن يأخــذون إجــازات مرضيــة مــزورة. لــم تكــن هنــاك فــروق جوهريــة بيــن 

 الشكل 21 تأثير مسؤوليات رعاية األطفال على العمال
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 الشكل 23 الترتيبات في حالة الطوارئ – لألردنيين

 الشكل 24 الترتيبات في حالة الطوارئ – للسوريين
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يطلب من أحد أفراد األسرة العناية بالطفل

يغادر العمل حاال

يأخذ إجازة غير مدفوعة األجر

يطلب إجازة

وبالنســبة للعامــات الائــي لديهــن أطفــال فــي ســن الرعايــة، أفــادت 58 بالمئــة منهــن أنهــن أرضعــن أطفالهــن خــال العــام 
األول، وذكــرت 20 بالمئــة منهــن أنهــن واجهــن بعــض العقبــات أثنــاء عملهــن فــي المصانــع. ويعــود الســبب الرئيســي فــي 
ذلــك إلــى أنهــن يعملــن لمــدة 8 ســاعات يوميــًا، إضافــة إلــى وقــت التنقــل والــذي يتــراوح مــن ســاعة واحــدة إلــى 3 ســاعات 
حســب المــكان الــذي يعشــن فيــه، دون ذكــر شــعورهن بالتعــب مــن العمــل طــوال اليــوم وعــدم توفــر الوقــت لقضائــه 
مــع أطفالهــن. كمــا ذكــرت المشــاركات أن أطفالهــن رفضــوا االســتمرار فــي الرضاعــة الطبيعيــة وانهــم ال يقبلونهــا اال فــي 

وقــت النــوم.

إجابــات األردنييــن والســوريين بهــذا الخصــوص. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى كانــت هنــاك اختافــات واضحــة بيــن الجنســين، 
حيــث صــّرح معظــم الذكــور مــن الجنســيتين أنهــم ســيطلبون إجــازة فــي حيــن أن اإلنــاث صرحــن بأنهــن ســيأخذن إجــازات 

غيــر مدفوعــة األجــر لرعايــة أطفالهــن.
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 النتائج النوعية الرئيسية

ــن  ــة األطفــال لعمــال األلبســة األردنيي ــى خدمــات ومرافــق رعاي ــة كجــزء مــن دراســة "النفــاذ إل ــات النوعي ــم جمــع البيان ت
والســوريين فــي مدينــة الحســن الصناعيــة فــي إربــد"، وذلــك مــن أجــل تثليــث البيانــات والحصــول علــى توصيــات مــن 

ــف األطــراف. مختل

ــع مختلفــة فــي  ــم إجراؤهــا فــي اربعــة مصان ــج الرئيســية لعشــرة مجموعــات نقــاش مركــزة ت يعــرض هــذا القســم النتائ
ــن مــن  ــم إجراؤهــا مــع ممثلي ــي ت ــن الرئيســيين الت ــات للمخبريي ــج 7 مقاب ــى نتائ ــة، باإلضافــة إل ــة الحســن الصناعي مدين

ــة العمــال وأصحــاب العمــل. الحكومــة ونقاب

تــم إجــراء مجموعــات النقــاش المركــزة الـــعشرة مــع العامــات والعمــال الذيــن يعملــون فــي مدينــة الحســن الصناعيــة. وقــد 
تــم اختيــار العمــال بنــاًء علــى المعاييــر التاليــة:

 الفئة العمرية 18-39 سنة
 لديهم أطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات

 االستعداد للمشاركة في مجموعة النقاش المركزة

تكونــت مقابــات المخبريــن الرئيســيين مــن أربــع مقابــات مــع اإلدارة العليــا والعامــة ألربعــة مصانــع لأللبســة فــي مدينــة 
الحســن الصناعيــة؛ ومقابلــة مــع ممثــل نقابــة العمــال؛ وواحــدة مــع ممثلــة مديريــة عمــل المــرأة والنــوع االجتماعــي فــي 

وزارة العمــل باإلضافــة إلــى مقابلــة مــع رئيســة قســم الحضانــات بــوزارة التنميــة االجتماعيــة.

تركــز البيانــات النوعيــة علــى اربعــة مواضيــع رئيســية؛ الموضــوع األول هــو مــدى إدراك العمــال لحقوقهــم، وتحديــدًا تلــك 
المتعلقــة بخدمــات رعايــة األطفــال؛ أمــا الموضــوع الثانــي فــكان حــول خيــارات رعايــة األطفــال، ومــا هــو متــاح ومــا يتــم 
اســتخدامه؛ وناقــش الموضــوع الثالــث صعوبــات الوصــول إلــى خدمــات رعايــة األطفــال المرغوبــة، أمــا المحــور الرابــع فقــد 

ركــز علــى التوصيــات المتعلقــة بمرافــق رعايــة األطفــال وحقــوق العمــال.

الموضوع األول: حقوق العمال:

ينــص قانــون العمــل األردنــي علــى عــدة مــواد تتعلــق برعايــة األطفــال. وفيمــا يلــي البنــود الرئيســية التــي تــم تقييمهــا فــي 
الدراسة:

ــة بعــد انتهــاء إجــازة األمومــة الحــق فــي أن  ــون العمــل رقــم )8( لســنة 1996: "للمــرأة العامل    المــادة 71 مــن قان
تأخــذ خــال ســنة مــن تاريــخ الــوالدة فتــرة أو فتــرات مدفوعــة األجــر بقصــد إرضــاع مولودهــا الجديــد ال يزيــد فــي 

مجموعهــا علــى الســاعة فــي اليــوم الواحــد".

   المــادة 72 مــن قانــون العمــل رقــم )8( لســنة 1996 ]المعدلــة بالقانــون رقــم )14( لســنة 2019[: "يلتــزم صاحــب 
العمــل الــذي يســتخدم عــددًا مــن العمــال فــي مــكان واحــد ولديهــم مــن األطفــال مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر طفــًا 
ال تزيــد أعمارهــم علــى خمــس ســنوات بتهيئــة مــكان مناســب ويكــون فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة أو أكثــر لرعايتهــم، 

كمــا ويجــوز ألصحــاب العمــل االشــتراك فــي تهيئــة هــذا المــكان فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة."
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   فــي حالــة عــدم قــدرة أصحــاب العمــل علــى توفيــر حضانــة فــي الموقــع، والتــي هــم ملزمــون بإنشــائها، يتــم تطبيــق 
بدائــل عــن دور الحضانــة المؤسســية. وفقــًا لتعليمــات بدائــل الحضانــات المؤسســية، فإنــه يحــق لصاحــب العمــل 
االختيــار بيــن التعاقــد مــع حضانــة واحــدة أو أكثــر فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة ليختــار العمــال مــن بينهــا، أو اختيــار 
العمــال التعاقــد مــع حضانــة مــن اختيارهــم ويســاهم صاحــب العمــل فــي تغطيــة التكلفــة الماليــة لذلــك وفــق 3 

فئــات علــى النحــو التالــي:

  مبلغ 30 دينار أردني شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجر شهري يزيد عن 500 وحتى 1000 دينار أردني.
  مبلغ 40 دينار أردني شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجر شهري يزيد عن 300 وحتى 500 دينار أردني.

  مبلغ 50 دينار أردني شهريًا للعامل الذي يتقاضى أجر شهري 300 دينار أو أقل.

يتوجــب علــى أصحــاب العمــل شــرح وتفســير العقــود لعمالهــم. وفقــًا للمشــاركين فــي مجموعــات النقــاش المركــزة، فقــد 
تــم شــرح مــواد قانــون العمــل للعمــال إمــا عــن طريــق إدارة المــوارد البشــرية، أو مــن خــال قــراءة عقودهــم، أو مــن قبــل 
زمائهــم فــي العمــل. وتحــدث غالبيــة العمــال عــن توقيــع عقــد قبــل بــدء العمــل فــي المصانــع. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، 
صــّرح عــدد قليــل مــن المشــاركين عــن عــدم توقيــع عقــود علــى الرغــم مــن بــدء عملهــم فــي المصنــع منــذ أكثــر مــن أربعــة4 
أشــهر. فــي حيــن قــال بعــض المشــاركين إنهــم علــى الرغــم مــن توقيعهــم علــى عقودهــم، إال أنهــم لــم يفهموهــا ألنهــا 

كانــت مكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة.

وفيمــا يتعلــق بإجــازات األمومــة واألبــوة وســاعات الرضاعــة، فقــد ذكــر جميــع المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش المركــزة 
أن عملهــم يوفــر إجــازة أمومــة لمــدة 70 يومــًا و3 أيــام مــن إجــازة األبــوة. وأيضــّا يحــق لــكل أم تعــود مــن إجــازة األمومــة 
وحتــى يبلــغ الطفــل مــن العمــر عامــًا واحــدًا، أن تحصــل علــى إجــازة رضاعــة طبيعيــة ليــوم واحــد فــي األســبوع )غالبــًا يــوم 
ــًا. كل هــذا يتوافــق مــع مــواد قانــون  الســبت(، ويعــد تراكمــًا بديــًا عــن اســتحقاق الرضاعــة الطبيعيــة لمــدة ســاعة يومي
العمــل الخاصــة بســاعات األمومــة واألبــوة والرضاعــة. ومــع ذلــك ال تســتمر الرضاعــة الطبيعيــة عــادة بعــد انتهــاء إجــازة الـــ 

70 يومــًا بســبب ســاعات العمــل الطويلــة والوقــت الــذي تقضيــه االمهــات بعيــدًا عــن أطفالهــن الرضــع.

ــرة  ــازة األمومــة فقــط. نظــرًا لطــول فت ــاء إج ــي أثن ــت مــن إرضــاع طفلت ــي تمكن ــة ألنن ــت حزين "كن
خروجــي مــن المنــزل، فقــد اعتــادت علــى الحليــب الصناعــي ولــم تقبــل الرضاعــة الطبيعيــة عنــد 

عودتــي إلــى المنــزل “. - عاملــة اردنيــة

باإلضافــة إلــى ذلــك، يحــق للموظفــة الحصــول علــى 25 دينــار أردنــي لمــدة 6 أشــهر بعــد الــوالدة كتعويــض رعايــة منزليــة، 
والتــي يتــم توفيرهــا مــن قبــل الضمــان االجتماعــي. 17

ــكان العمــل يتضمــن  ــة المؤسســية إذا كان م ــن اســتحقاقهم للحضان ــر المشــاركون شــيئًا ع ــم يذك ــرى، ل ــة أخ ومــن ناحي
عمــال لديهــم خمســة عشــر طفــًا علــى األقــل دون ســن الخامســة، أو حقيقــة أن الدعــم المالــي هــو 50 دينــار أردنــي لمــن 
رواتبهــم أقــل مــن 300 دينــار أردنــي، ممــا يوضــح أّن الدعــم المالــي ال يتــم تقديمــه حســب تشــريعات العمــل. ذكــرت غالبيــة 
المشــاركات أنهــن يتلقيــن دعمــًا ماليــًا قــدره 25 دينــار أردنــي عــن كل طفــل لديهــن عمــره أقــل مــن 5 ســنوات، بينمــا ذكــر 
المشــاركون الذكــور أنهــم ال يحصلــون علــى أي دعــم، وقــد افــاد العديــد مــن العمــال عــن عــدم رضاهــم عــن هــذا النهــج. 
حيــث يعتقــد العاملــون والعامــات علــى حــد ســواء أن أصحــاب العمــل يجــب أن يعاملــوا كا الجنســين علــى قدم المســاواة. 
ويعتقــد العمــال الذكــور أنــه مــن غيــر العــادل منــح دعــم رعايــة الطفــل البالــغ 25 دينــار أردنــي عــن كل طفــل للعامــات فقــط. 

17   Social security corporation: “Issuance and entry into force of the social protection system related to maternity insurance” (alghad.com)

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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وقــد أشــاروا إلــى أنــه ينبغــي أن يتمتعــوا بنفــس الحقــوق حيــث انهــم هــم ايضــا يتركــون أطفالهــم مــع مقدمــي رعايــة بأجــر 
ســواء كانــوا مــن العائلــة أو األصدقــاء تمامــًا مثــل العامــات )وخاصــة أولئــك الذيــن تذهــب زوجاتهــم إلــى العمــل(.

"يجــب منــح زمائنــا الذكــور نفــس المعاملــة بالحصــول علــى 25 دينــار أردنــي عــن كل طفــل، ألنهــم 
يقضــون الكثيــر مــن الوقــت فــي العمــل وال يســتطيعون قضــاء الوقــت الكافــي مــع أطفالهــم كمــا 

نفعــل". - عاملــة أردنيــة

ــة األطفــال بشــكل كامــل.  ــون العمــل لرعاي ــات قان ــن تمــت مقابلتهــم  متطلب ــع الذي ــق أصحــاب العمــل والمصان ال يطب
ــام و70 يومــًا كإجــازة أمومــة،  وبينمــا ذكــر أصحــاب العمــل أن العمــال لديهــم حــق الحصــول علــى إجــازة أبــوة لمــدة 3 أي
وللعامــات أن يأخــذن إمــا يــوم عطلــة أو ســاعة واحــدة فــي اليــوم للرضاعــة الطبيعيــة، إاّل أنهــم أكــدوا أيضــًا عــدم توفيرهــم 
فــي الوقــت الحالــي حضانــات مؤسســية أو التزامهــم بالدعــم المالــي البالــغ 50 دينــار أردنــي وفقــًا لمتطلبــات قانــون 
العمــل. ذكــر اثنــان مــن أصحــاب العمــل أنهمــا يقدمــان دعــم قــدره 25 دينــار أردنــي عــن كل طفــل للعامــات، بينمــا ذكــر آخــر 
أنــه تعاقــد مــع أربــع حضانــات فــي أربــع محافظــات مختلفــة، فيمــا ال يحقــق المصنــع األخيــر  المتطلبــات الازمــة لتوفيــر 

خدمــات رعايــة األطفــال.

يعتبــر أصحــاب العمــل أن قانــون العمــل المعــدل والتعليمــات المصاحبــة لــه قــد أضــاف المزيــد مــن األعبــاء الماليــة علــى 
مصانعهــم، حيــث ذكــر أحــد أصحــاب العمــل أن توســيع نطــاق نفقــة الرعايــة لألطفــال لتغطيــة العمــال الذكــور يعتبــر عبئــًا 
ماليــًا إضافيــًا، وهــو أمــر معقــد بســبب عمــل زوجــات بعــض العمــال الذكــور فــي مصانــع أخــرى، ممــا يثيــر التســاؤل عمــا 
إذا كان يجــب دفــع الدعــم لــألم أو لــألب. وللتغلــب علــى هــذا األمــر، اختــار أحــد أصحــاب العمــل التعاقــد مــع أربــع حضانــات 

فــي مواقــع مختلفــة، ولكــن عاملتيــن فقــط قامتــا بوضــع اطفالهــن فــي هــذه الحضانــات.

"تعاقدنــا مــع أربــع دور حضانــة لكــن العامــات لــم يرســلن أطفالهــن ألنهــن اعتبرنهــا بعيــدة عــن مــكان 
ســكنهن". - أحــد مــدراء المصانــع

ذكــر صاحــب عمــل آخــر أنــه يّتبــع سياســة محــددة بخصــوص خدمــات رعايــة األطفــال بنــاًء علــى اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة 
حيــث يقــدم المصنــع للعامــات 25 دينــارًا أردنيــًا شــهريًا عــن كل طفــل دون ســن الخامســة كنــوع مــن الدعــم.

يجــب أن يعتــرف أصحــاب العمــل بتأثيــر تقديــم خدمــات رعايــة األطفــال لعمالهــم، وخاصــة اإلنــاث منهــم. أكــد كل مــن 
ممثلــة مديريــة عمــل المــرأة والنــوع االجتماعــي فــي وزارة العمــل ورئيســة قســم الحضانــات فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة 
علــى أّن تطبيــق التعليمــات والسياســات التــي توفــر مرافــق رعايــة األطفــال تعــود بالفائــدة علــى كل مــن أصحــاب العمــل 
والعامليــن، حيــث إن إنشــاء حضانــة مؤسســية آمنــة ومجهــزة بشــكل جيــد سيســهم فــي زيــادة وتحســين مشــاركة المــرأة 

فــي القــوة العاملــة، ممــا ســينعكس بشــكل إيجابــي علــى إنتاجيتهــم.

وفــي هــذا الصــدد، صرحــت ممثلــة مديريــة عمــل المــرأة والنــوع االجتماعــي فــي وزارة العمــل: 
"فــي الســنوات الماضيــة، كان بعــض أصحــاب العمــل يحاولــون االلتفــاف علــى القانــون مــن خــال 
إبقــاء عــدد العامــات أقــل مــن عشــرين عاملــة لتجنــب تطبيــق المــادة 72 الخاصــة بتوفيــر الحضانــة 

المؤسســية".
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مــن جانبــه قــال ممثــل النقابــة العماليــة أن النقابــة ال تدعــم توفيــر حضانــات داخــل مدينــة الحســن الصناعيــة ألن ذلــك غيــر 
مجــٍد علــى حــد قولــه. عــاوة علــى ذلــك، فقــد يــؤدي تطبيــق مــواد قانــون العمــل إلــى تقليــل عــدد العامــات، حيــث يــرى 

أّن أصحــاب العمــل ســيفضلون عــدم توظيــف النســاء لتجنــب تطبيــق المــادة 72 مــن القانــون.

وفــي ســياق معاكــس، أّكــد اثنــان مــن أصحــاب العمــل الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى أّن سياســات شــركاتهم واضحــة ضــد 
أي تمييــز عنــد اختيــار العمــال، ســواء كانــوا آبــاء وأمهــات أو عازبيــن. وعــاوة علــى ذلــك، ذكــر أحــد أصحــاب العمــل أن اآلبــاء 
واألمهــات عــادة مــا يكونــون أكثــر جديــة والتزامــًا بالعمــل، بســبب االلتزامــات والمســؤوليات األســرية )بنــاًء علــى اســتطاع 
تــم إجــراؤه فــي مصنعــه(. وفــي أحــد المصانــع ذكــر صاحــب العمــل أنهــم ال يســألون عــن الحالــة اإلجتماعيــة فــي طلبــات 

التوظيــف لديهــم.

"فــي طلبــات العمــل فــي مصنعنــا، ال نستفســر عمــا إذا كان المتقــدم للوظيفــة متزوجــا ام أعزبــا." 
- أحــد المــدراء

الموضوع الثاني: الخيارات المتاحة لرعاية األطفال

ــة  ــث تلقيهــم الرعاي ــى أوالدهــم مــن حي ــا عل ــون به ــر مكلفــة يطمئن ــة وغي ــة آمن ــاد بيئ ــة إيج ــر المشــاركون عــن صعوب عّب
المائمــة. عــاوًة علــى ذلــك، أشــار المشــاركون إلــى أن الدعــم المــادي الــذي يتلقونــه مــن أصحــاب العمــل، والــذي يقــّدر ب 

25 دينــارًا أردنيــًا، ليــس كافيــًا إليجــاد مركــز مائــم لرعايــة أوالدهــم فــي المناطــق القريبــة منهــم.

"من الصعب إيجاد بيئة مناسبة لرعاية أطفالنا". - عاملة اردنية

 أظهــرت المناقشــات حــول وجــود حضانــات مؤسســية لرعايــة األطفــال اختافــًا فــي الــرأي بيــن مشــاركي مجموعــة النقــاش 
ــن احتياجــات  ــرأي بي ــزة فــي ال ــة النقــاش المرك ــف مشــاركو مجموع ــن الرئيســيين. اختل ــات مــع المخبري ــزة والمقاب المرك
ومــدى عمليــة مثــل هــذه الحضانــات بالنســبة لمــن يعيشــون فــي مناطــق قريبــة مــن مدينــة الحســن الصناعيــة مقابــل 
ــن تكــون أمــكان ســكنهم فــي مناطــق بعيــدة عنهــا. يفّضــل المســتجيبون القاطنــون فــي أماكــن بعيــدة أن  ــأولئك الذي ـ
يؤمــن أصحــاب العمــل حضانــات قريبــة مــن مــكان ســكنهم، خصيصــًا مــن قبــل المشــاركات النســاء اللواتــي يأتيــن للعمــل 
ــى العمــل  ــث يســتغرق الوصــول مــن مــكان ســكنهن إل ــون، حي ــد وعجل ــري وقــرى ارِب ــم الزعت ــدة كمخي مــن مناطــق بعي
ســاعتين. كمــا عّبــرت المشــاركات النســاء عــن قلقهــن حيــال الحــوادث المروريــة وتعــّرض أطفالهــن للبــرد فــي فصــل الشــتاء.

"أغــادر منزلــي يوميــًا مــن المنطقــة 8 فــي مخيــم الزعتــري فــي الســاعة 5 صباحــًا، ألتمكــن مــن لحــاق 
الحافلــة للذهــاب إلــى المصنــع. ال يمكننــي اصطحــاب طفلــي معــي حيــث ينبغــي علــّي المشــي لمــدة 
ــة الرئيســية لعــدم وجــود وســائل نقــل داخــل المخيــم فــي هــذا الوقــت  ســاعة للوصــول إلــى البواب

المبّكــر". عاملــة ســورية

وفــي ســياق متصــل، تحدثــت إحــدى النســاء األردنيــات العامــالت: "أتــي الــى العمــل مــن إحــدى 
قــرى عجلــون يوميــًا، وبالتأكيــد ال يمكننــي اصطحــاب طفلــي معــي باعتبــار أّن حالــة الطريــق تســوء 

فــي فصــل الشــتاء وتكثــر الحــوادث المروريــة فيهــا ".

أشــارت المشــاركات ممــن يســتغرقهن الوصــول إلــى مــكان عملهــن أقــل مــن 30 دقيقــة وال يمشــين لمســافات طويلــة 
أو يســتخدمن وســائل النقــل العامــة للوصــول إلــى نقطــة التجمــع )وهــذا ينطبــق علــى العديــد مــن القاطنــات فــي منطقــة 
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الرمثــا أو مدينــة اربــد( لعــدم ممانعتهــن إبقــاء أوالدهــن فــي رعايــة حضانــة مؤهلــة ومجهــزة جيــدًا ضمــن مــكان العمــل، 
ممــا يســهل الوصــول إلــى أطفالهــن فــي حــاالت الطــوارئ، وبنفــس الوقــت لــن يبتعــد األوالد عــن أمهاتهــم نظــرًا لطــول 
المــدة التــي تقضيهــا النســاء فــي مــكان العمــل. كمــا يســمح هــذا الخيــار لألمهــات باالطمئنــان علــى أطفالهــن فــي فتــرات 

االســتراحة، وخصيصــًا الُمرضعــات منهــّن.

ــر  ــد توّف ــدي معــي عن ــي لذلــك بوســعي اصطحــاب ول ــار عــن منزل "تبعــد نقطــة التجمــع بضعــة أمت
ــه فــي  ــداًل مــن إضاعــة وقت ــدة، ب ــم أشــياء جدي ــه مــن تعّل ــع، ممــا يمكّن ــة مجهــزة فــي المصن حضان

ــًا"- عاملــة اردنيــة ــه حالي المنــزل مــع مــن يعتنــي ب

ــه حتــى يتســنى لهــن  ــاًرا مفضــًا حيــث أعربــت العديــد مــن العامــات عــن تفضيلهــن ل كمــا كان تلقــي الدعــم المالــي خي
ــة أطفالهــن. ــار األفضــل لرعاي ــى الخي النفــاذ ال

ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت نتائــج المقابــات مــع المخبرييــن الرئيســيين أن كّاً مــن أصحــاب العمــل والممثليــن الحكومييــن 
فّضلــوا خيــار توفيــر حضانــة مركزيــة، بينمــا لــم يؤّيــد ممثــل اتحــاد العمــال هــذا الخيــار، بــل أشــار إلــى أّن اســتعمال أصحــاب 

العمــل للبدائــل المذكــورة فــي اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة أفضــل مــن حيــث تلبيــة حاجــات العمــال.

فــي حيــن ذكــر اثنيــن مــن أصحــاب العمــل عــدم تفضيلهــم تقديــم دعــم مالــي حيــث بــرر أحدهمــا موقفــه بالتخــوف مــن 
اســتقالة العمــال للحصــول علــى وظيفــة فــي مؤسســة تقــدم هــذا "المــال اإلضافــي". عــاوًة علــى ذلــك، يــؤدي تقديــم 
الدعــم المالــي إلــى عــدم التــزام العمــال بوظائفهــم ألنهــم قــد يســتخدمون هــذا المــال للتعويــض عــن إجازاتهــم غيــر 
المدفوعــة ممــا يزيــد مــن معــدل التغّيــب عــن العمــل. كمــا أشــار إلــى أّن غالبيــة العمــال لــن يســتخدموا هــذا المــال اإلضافــي 

لتوفيــر رعايــة مائمــة ألطفالهــم.

أشــار أحــد أصحــاب العمــل بأنــه ال يفضــل أي خيــار علــى اآلخــر فيمــا يتعّلــق بتقديــم خدمــات رعايــة األطفــال للعمــال، وأبلــغ 
أنــه يقــّدم حاليــًا دعمــًا ماليــًا يبلــغ 25 دينــار أردنــي لــكل طفــل ويعمــل بنفــس الوقــت علــى إنشــاء مركــز لرعايــة األطفــال فــي 

مــكان العمــل. ذكــر صاحــب عمــل آخــر أنــه ال يقــّدم حاليــًا أيــة خدمــات لرعايــة األطفــال، ولكنــه ال يفّضــل خيــارًا عــن اآلخــر.

" بدأنــا بالتجهيــزات الازمــة إلنشــاء حضانــة مركزيــة فــي مدينــة الحســن الصناعيــة"- أحــد المــدراء فــي 
المصانع

" ليــس لدينــا تفضيــات معينــة، نلتــزم بالتوجيهــات المتعلقــة بقانــون العمــل"- أحــد المــدراء فــي 
المصانــع

أظهــرت المقابــات مــع ممثلــي المؤسســات الحكوميــة عــدم تفضيلهــم تقديــم دعــم مالــي حيــث أشــارت ممثلــة مديريــة 
المــرأة والنــوع االجتماعــي إلــى عــدم دعــم الــوزارة لخيــار تقديــم الدعــم المالــي، وأضافــت أّن إقامــة حضانــة مركزيــة مجهــزة 
جيــدًا يعــد حــًا أمثــًا يضمــن توفيــر بيئــة مائمــة ألطفــال العمــال وهــو أمــر حاســم لدعــم نمــو وتطــور الطفــل فــي مراحلــه 

األولى.

وتؤيــد رئيســة قســم الحضانــات فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة مقتــرح إنشــاء حضانــة مركزيــة باعتبــاره الحــل األفضــل. وكان 
رأيهــا بنــاًء علــى تجربتهــا الشــخصية، حيــث كانــت تدفــع 90 دينــارًا أردنيــًا لحضانــة خــارج مــكان عملهــا وكانــت دائمــة القلــق 
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علــى طفلهــا آنــذاك. فــي الوقــت الحالــي، يوّفــر مــكان عملهــا حضانــة مركزيــة توفــر لهــا إمكانيــة االطمئنــان علــى طفلهــا، 
باإلضافــة لرضاهــا عــن المعاملــة التــي يتلقاهــا وعــن جــودة الخدمــة المقّدمــة. 

وعلــى عكــس ذلــك، ذكــر ممثــل اتحــاد العمــال أّن اتفاقيــة المفاوضــة الجماعيــة جــاءت لتناســب احتياجــات العمــال، ويعــد 
الدعــم المالــي المحــدد بهــا )والــذي يبلــغ 25 دينــار أردنــي( مبلغــًا مناســبًا.

كمــا أوضــح أّن الخيــار األفضــل مــن وجهــة نظــر اتحــاد العمــال هــو تقديــم دعــم مالــي يبلــغ 25 دينــار أردنــي لــكل طفــل، فقــد 
تلقــى االتحــاد ســابقًا شــكاوى عديــدة مــن العمــال حيــال جــودة خدمــات الحضانــات الســابقة فــي مدينــة الحســن الصناعيــة، 
وعّبــر عــن رضــاه بالمبلــغ المالــي المقــّدم للعمــال والــذي مّكنهــم مــن توفيــر احتياجــات أطفالهــم الرئيســية واختيــار حضانــة 

مناســبة لهــم.

"علــى مــن يرغــب بزيــادة المبلــغ المقــّدم مــن 25 إلــى 50 دينــار أردنــي أن يدفــع مقابــل ذلــك  إمــا مــن 
الحكومــة أو مــن المنظمــات الدوليــة، ولكــن المبلــغ المناســب دفعــه مــن قبــل أصحــاب العمــل هــو 

25 دينــار أردنــي"- ممثــل اتحــاد العمــال

"حســب طبيعــة حياتنــا فــي األردن، يعيــش النــاس ضمــن أســر كبيــرة ومقّربــة مــن بعضهــا، مــا يعنــي 
أّن غالبيــة العمــال لديهــم فــرد مــن عائلتهــم أو قريــب أو صديــق يمكنــه تقديــم الرعايــة ألطفالهــم"- 

اضــاف ممثــل اتحــاد العمــال

يختلــف مســتوى الرضــى بيــن العمــال حيــال الخدمــات المقّدمــة لرعايــة األطفــال حاليــًا. ذكــر المشــاركون فــي مجموعــات 
ــك. ومــن  ــروا عــن رضاهــم بذل ــزل وعّب ــة زوجاتهــم فــي المن النقــاش المركــزة مــن الرجــال أنهــم يتركــون أطفالهــم بصحب
ــة أطفالهــن، هــذا ينطبــق  ــًا لرعاي ــة المشــاركات عــن عــدم رضاهــّن عــن الخدمــات المقدمــة حالي ــرت غالبي جهــة أخــرى، عّب
بشــكل خــاص علــى النســاء اللواتــي يتركــن أطفالهــن تحــت رعايــة األخــوة واألخــوات مــن المراهقيــن دون ســن 15 عامــًا 
وال يمكنهــم تقديــم االهتمــام الكافــي لألطفــال. ذكــرت المشــاركات أن أوالدهــن األكبــر ســنًا يقضــون وقتهــم باللعــب وال 

يعتنــون بإخوتهــم الصغــار.

كمــا تحدثــت بعــض المشــاركات عــن اضطرارهــن لتــرك أطفالهــن مــع أقربائهــن المرضــى أو  كبــار الســن غيــر القادريــن علــى 
االهتمــام بصحــة وســامة األطفــال بالشــكل المناســب، لعــدم توافــر خيــار آخــر لديهــن.

"وجــدت بعضــًا مــن أغــراض المنــزل محترقــة عندمــا عــدت إلــى منزلــي فــي مخيــم الزعتــري ألن 
طفلــي األصغــر كان يلعــب بالنار"-عاملــة ســورية

"عندمــا الحظــت أن طفلتــي البالغــة مــن العمــر ســنتين والتــي تبقــى برعايــة جدتهــا ال تمشــي بشــكل 
صحيــح، عرضتهــا علــى الطبيــب الــذي اكتشــف وجــود قطعــة زجــاج فــي قدمها!"-عاملــة اردنيــة
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الموضوع الثالث: التحديات

يعــد تحديــد الخيــار األمثــل الــذي يلّبــي احتياجــات العمــال ويضمــن التطــور الصحيــح ألطفالهــم معضلــة حقيقيــة. وفــي هــذا 
الســياق، تحــدث المشــاركون عــن معاناتهــم مــع العديــد مــن التحديــات المتعّلقــة برعايــة األطفــال، تضّمــن بعضهــا القلــق 
علــى صحــة أطفالهــم والخــوف مــن العــدوى مــن بعــض األمــراض، وعــدم القــدرة علــى توفيــر نظــام غذائــي كاٍف، وعــدم 
توّفــر بيئــة نظيفــة لــدى أّي خيــار يتبعونــه لرعايــة األطفــال حاليــًا أو يخططــون التباعــه مســتقبًا، كمــا تحدثــوا عــن ضــرورة 
توفيــر حضانــات قريبــة مــن مــكان ســكنهم ليتجنبــوا اســتخدام وســائل النقــل وإرســال أطفالهــم إلــى أماكــن بعيــدة عنهــم.

عــاوًة علــى ذلــك، عّبــر العمــال عــن المشــكلة الرئيســية التــي تواجههــم، وهــي زيــادة العــبء المــادي عليهم بســبب التكاليف 
المرتفعــة لمراكــز رعايــة األطفــال باإلضافــة للنفقــات الرئيســية لشــراء الحليــب والحفاضــات. كمــا أضــاف المشــاركون أّن 

هــذه التكاليــف تتضاعــف فــي حــال تأخرهــم عــن اصطحــاب طفلهــم مــن الحضانــة بســبب ســاعات العمــل الطويلــة.

ــًا دون  ــارًا أردني ــف 75 دين ــة بشــكل يومــي، ألن ذلــك يكّل "ليــس بوســعي وضــع طفلــي فــي حضان
ــار أردنــي فــي حــال تضّمــن وســيلة نقل"-عاملــة اردنيــة توفيــر وســيلة نقــل، و100 دين

ــغ مــن العمــر 3 ســنوات،  ــي البال ــي بطفل ــي شــهريًا ألخــت زوجــي لتعتن ــار أردن ــت أدفــع 25 دين "كن
ولكــن بعــد أن تزوَجــت تحّتــم علــّي دفــع 40 دينــار أردنــي إلحــدى جاراتــي لتعتنــي بطفلــي حتــى الســاعة 

5 مســاًء"-عاملة اردنيــة

ــك مــن  ــا لذل ــر ســنًا لم ــة أشــقائهن األكب ــار برعاي ــن الصغ ــرك أطفاله ــال ت ــن حي ــن قلقه ــرت المشــاركات الســوريات ع عّب
تأثيــرات نفســية علــى األطفــال األكبــر ســنًا، فهــم يتحملــون مســؤولية كبيــرة وال يعيشــون طفولتهــم كمــا ينبغــي، وهــذا 

مــا يضــع جميــع أوالدهــم فــي خطــر.

 "تبــدأ ابنتــي البالغــة مــن العمــر 14 عامــًا بالبــكاء فــي كّل مــرة يتعّيــن عليهــا االعتنــاء بأختهــا المريضــة 
ــا  ذات الثــاث ســنوات، تطلــب منــي االســتقالة مــن عملــي باســتمرار، وال يمكننــي فعــل ذلــك فأن

المعيلــة الوحيــدة للعائلــة- عاملــة ســورية

يطالــب المشــاركون مــن أصحــاب العمــل التســاهل مــع العمــال عندمــا تواجههــم مشــاكل أو حــاالت طارئــة تتعلــق 
بأطفالهــم. وفــي هــذا الســياق، ذكــر العديــد مــن مشــاركي مجموعــة النقــاش المركــزة عــدم تعــاون أو تفّهــم اإلدارة حاجتهــم 
لإلجــازات خصيصــًا فيمــا يتعّلــق باضطــرار األم للغيــاب غيــر المتوقــع عــن العمــل. باإلضافــة لذلــك، تمنــع اإلدارة العمــال 
ــر ســلبًا علــى إنتاجيــة  ــان علــى أطفالهــم خــال ســاعات العمــل، ممــا يؤث ــر مــن مــرة لاطمئن مــن اســتعمال الهاتــف ألكث

المــرأة وجــودة العمــل الــذي تقدمــه.

 "عندمــا أخبرتنــي أختــي فــي الســاعة الواحــدة ظهــرًا أّن طفلــي قــد وقــع وتــأذى، طلبــت إجــازة لبقيــة 
اليــوم وغــادرت المصنــع للذهــاب إلــى المشــفى، ألتفاجــأ الحقــًا عندمــا تلقيــت راتبــي بخصــم أجــرة 

اليــوم كامًا"-عاملــة اردنيــة

عّبــرت المشــاركات أيضــًا عــن التأثيــر العاطفــي الســلبي علــى صحتهــن وإحساســهن باألمومــة الــذي يســببه تــرك أطفالهــن 
معظــم الوقــت فــي الحضانــة أو برعايــة أحــد أفــراد العائلــة، حيــث يــؤدي ذلــك لتفضيــل األطفــال ألقربائهــم علــى أمهاتهــم.
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"بجانــب كل ضغــوط العمــل والحيــاة التــي أواجههــا يوميــًا، أجهــش بالبــكاء لســاعات عندمــا ال تعتــرف 
ابنتــي البالغــة مــن العمــر 4 ســنوات بأننــي أمهــا، هــي تفّضــل البقــاء بجــوار خالتهــا وتظــن أنهــا أمهــا 

الحقيقية"-عاملــة اردنيــة

ــث أشــارت  ــرار العمــال باالســتمرار بوظائفهــم، حي ــى ق ــة األطفــال عل ــر مكلفــة لرعاي ــة مناســبة وغي ــر بيئ ــر عــدم توّف يؤث
الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركات األردنيــات والســوريات إلــى رغبتهــن باالســتقالة مــن عملهــن فــي بعــض االوقــات 
خصوصــا عنــد عــدم قدرتهــن علــى رعايــة أطفالهــن وتوفيــر الغــذاء المائــم والتعليــم الضــروري لهــم، ممــا يزيــد مــن 
ــك،  ــى صحتهــن الجســدية والنفســية وإنتاجيتهــن. مــع ذل ــك ســلبًا عل ــاة والضغــوط عليهــن وينعكــس ذل ــات الحي صعوب

ذكــرت العديــد مــن العامــات أّن حاجتهــن للمــال تمنعهــن مــن االســتقالة.

ــة مــن  ــي البالغ ــي بطفلت ــي تعتن ــي الســيدة الت ــكل مــرة تتصــل ب ــم اســتقالتي ب  "أرغــب فــي تقدي
العمــر 4 ســنوات لتســأل عــن كيفيــة التعامــل مــع نوبــات الربــو التــي تصيــب طفلتــي، أتمنــى لــو كان 

بإمكانــي وضعهــا فــي حضانــة قريبــة مــن مــكان عملي"-عاملــة اردنيــة

وفــي ســياق متصــل، يجــد المشــاركون أن العمــل لســاعات إضافيــة عديــم القيمــة ويتعــارض مــع الوقــت الــذي يقضونــه 
مــع أطفالهــم. كمــا عبــرت جميــع العامــات األردنيــات والســوريات عــن رغبتهــن بالعــودة إلــى منازلهــن مباشــرة بعــد العمــل. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يقتضــي عمــل الســاعات اإلضافيــة زيــادة فــي المبلــغ المالــي المدفــوع لمقــّدم الرعايــة ممــا يجعــل 

العمــل لوقــت اضافــي غيــر مجــزي.

ــات التــي تواجههــم ومــن ضمنهــا التكاليــف. وذكــر  ــن الرئيســيين عــن العقب تحــدث أيضــًا المشــاركون مقابــات المخبريي
ممثــل اتحــاد العمــال وجــود تحديــات ومخــاوف مختلفــة عّبــر عنهــا العمــال حيــال إنشــاء حضانــة مركزيــة فــي مدينــة الحســن 
الصناعيــة وفقــًا لتجاربهــم الســابقة. كمــا أشــار إلــى التكلفــة العاليــة إلنشــاء حضانــات مجهــزة بشــكل جيــد وعاليــة الجــودة، 
وبســبب ذلــك قــد يرفــض أصحــاب العمــل التعــاون ممــا يــؤدي إلــى العديــد مــن االنتهــاكات والمخالفــات. باإلضافــة لذلــك، 

قــد يواجــه العمــال وأصحــاب العمــل تحديــات متعّلقــة بمتطلبــات وســائل النقــل.

وفــي ســياق متصــل، ســّلطت ممثلــة مديريــة عمــل المــرأة الضــوء علــى العقبــات المتعّلقــة بإنشــاء حضانــة مركزيــة مجهــزة 
جيــدًا، كالتكاليــف المرتفعــة وضــرورة تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة لألطفــال، وتوفيــر وســائل النقــل لــكّل مــن العامليــن 

وأطفالهم.

ونّوهــت رئيســة قســم الحضانــات إلــى المزيــد مــن التحديــات المتعلقــة بهــذا المســألة، مثــل عــدم توفــر العــدد الكافــي مــن 
االطفــال الــازم لتحقيــق متطلــب توفيــر خدمــات رعايــة األطفــال، وعــدم توّفــر مــكان مائــم إلنشــاء حضانــة ضمــن مــكان 

العمــل أو ميزانيــة تســمح بذلــك عنــد بعــض أصحــاب العمــل.

مــن ناحيــة أخــرى، يواجــه أصحــاب العمــل أنواعــًا أخــرى مــن التحديــات، فقــد ذكــر أحدهــم أّن إنشــاء حضانــة يتطلــب الحصــول 
ــر المعــدات الازمــة.  علــى رخصــة وموافقــات قانونيــة ضروريــة وتعييــن مقدمــي رعايــة مختصيــن، باإلضافــة إلــى توفي

علــى الرغــم مــن ذلــك، صــّرح أصحــاب العمــل أنــه باإلمــكان تجــاوز هــذه العقبــات. 

 "يحتاج توفير خدمات مائمة الكثير من التحضير والعمل"- أحد المدراء
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ســّلط أحــد أصحــاب العمــل الضــوء علــى مشــكلة أخــرى، وهــي المســاحة المحــدودة للمصنــع. حيــث صــّرح بعضهــم أنهــم 
يفكــرون بتوســيع مســاحة مصانعهــم ليتمكنــوا مــن إنشــاء حضانــة مركزيــة ومركــز رعايــة صحيــة. عــاوًة علــى ذلــك، تحدثــوا 
عــن التحديــات المتعلقــة بالحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة وأّن هــذه العمليــة الطويلــة تتطّلــب تعــاون العديــد مــن 

الجهــات للحصــول علــى الترخيــص.

قــال نائــب المديــر العــام بهــذا الخصــوص: "تســتغرق عمليــة إنشــاء حضانــات األطفــال الكثيــر مــن 
الوقــت، ونحتــاج إلــى تعــاون أفضــل بيــن األطــراف المختلفــة فــي هــذا المجــال".

الموضوع الرابع: التوصيات

ــد مــن  ــر العدي ــة مائمــة ألطفالهــم. عّب ــى رعاي ــادة الوعــي حــول حقــوق العمــال المتعلقــة بالحصــول عل ــاك حاجــة لزي هن
ــق لعقــود  ــم العمي ــن حاجتهــم لمعرفــة حقوقهــم بشــكل أفضــل وضــرورة الفه ــزة ع ــة النقــاش المرك مشــاركي مجموع

العمــل. 

"نحتــاج معرفــة المزيــد عــن حقوقنــا المتعلقــة بخدمــات رعايــة األطفــال واإلجــازات وأّي حقــوق 
أخــرى"- عمــال اردنيــون وســوريون

يرغــب العاملــون بحضــور جلســات لزيــادة الوعــي حيــال مجــاالت أخــرى، خصيصــًا فيمــا يتعلــق بالطريقــة الصحيحــة لرعايــة 
األطفــال واآلثــار والمخاطــر المحتملــة المرتبطــة بذلــك.

"أعلــم أّن إلــزام أوالدي األكبــر ســنًا برعايــة أشــقائهم الصغــار هــو أمــر غيــر منصــف بحقهــم، ولكنــه 
الخيــار الوحيــد المتــاح بالنســبة لــي"- عاملــة ســورية

كمــا أّكــد العاملــون علــى حاجتهــم للدعــم المالــي بشــكل دائــم ليتمكنــوا مــن تحّمــل نفقــات خيــار رعايــة األطفــال المائــم 
لهــم.

"أدفــع 15 دينــارًا أردنيــًا لوالــدة زوجــي لقــاء اعتنائهــا بابنتــي ذات الســنتين، وأشــتري مســتلزمات 
لطفلتــي بالـــعشرة دنانيــر المتبقية"-عاملــة اردنيــة

ــد ممثــل اتحــاد العمــال هــذه التوصيــات، وحــّث أصحــاب العمــل علــى االســتمرار بتقديــم الدعــم المالــي للعمــال الــذي  أّي
يمّكنهــم مــن توفيــر احتياجــات أطفالهــم الرئيســية واختيــار طريقــة مناســبة لهــم لرعايــة اطفالهــم.

اقتــرح بعــض أصحــاب العمــل إنشــاء حضانــة مؤسســية موّحــدة لرعايــة األطفــال تقــّدم خدماتهــا للعامليــن مــن مصانــع 
متعــددة، حيــث يعتبــر انشــاؤها أقــل تكلفــة مــن إنشــاء عــدة حضانــات. وكنتيجــًة لذلــك، ترتفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات 

المقّدمــة ويحصــل جميــع العامليــن فــي القطــاع علــى نفــس الخدمــات. 

"يضمــن وجــود حضانــات يمكننــا التعاقــد معهــا فــي مدينــة الحســن الصناعــة بالنســبة للنســاء البقــاء 
بالقــرب مــن أطفالهــن، وهــذا ضــروري بشــكل خــاص للنســاء المرضعــات"- أحــد المــدراء
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ومــن ناحيــة اخــرى، توصــي ممثلــة مديريــة عمــل المــرأة أصحــاب العمــل بااللتــزام وتنفيــذ التعليمــات والقوانيــن المتعّلقــة 
بالحضانــات المركزيــة وبدائلهــا وضــرورة مراقبــة هــذه المراكــز مــن أكثــر مــن جهــة لضمــان المصداقيــة وتعزيــز التعــاون بيــن 
األطــراف. يتضّمــن ذلــك تقديــم الدعــم المالــي لــكّل مــن العامليــن الذكــور واإلنــاث حســب رواتبهــم األساســية، وتوفيــر 
وســائل نقــل مناســبة للعامليــن، خصيصــًا لألمهــات العامــات وأطفالهــن. باإلضافــة لذلــك، توصــي بضــرورة نشــر الوعــي 

حــول حقــوق العمــال بيــن جميــع العامليــن وبشــكل خــاص بيــن النســاء. 

ــر باحتياجــات العمــال المختلفــة عندمــا يتخــذون القــرار حــول  ــن علــى أصحــاب العمــل التفكي ــه يتعّي يعتقــد المشــاركون أن
ــة االطفــال المقّدمــة. خدمــات رعاي

"سيكون من الرائع لو كان بإمكاني إبقاء طفلي في حضانة مجهزة جيدًا بالقرب مني خال ساعات 
العمل، فأنا أسكن بالقرب من مكان عملي وال أحتاج وسائل النقل العامة للوصول إلى العمل"-

عاملة اردنية

عّبــر المشــاركون أيضــًا عــن رغبتهــم بتوفيــر مركــز صحــي، فهــو ضــروري فــي حــال احتــاج الطفــل لعنايــة طبيــة. ويعتقــدون 
أّن وجــود حضانــات عاليــة الكفــاءة ومجهــزة جيــدًا لــه تأثيــر إيجابــي علــى نمــو أطفالهــم وتطورهــم وتعليمهــم، باإلضافــة 

لتعزيــز قدراتهــم علــى اكتســاب مهــارات جديــدة. 

"أستخدم وسائل النقل العامة للوصول لمكان عملي من قرية تبعد 30 كيلومترًا عن مدينة إربد، 
لذلك ال يمكنني اصطحاب طفلي ذو العشرة أشهر معي، وأفّضل وضعه في حضانة مجهزة جيدًا 

بالقرب من منزلي ويدفع تكاليفها صاحب العمل"- عاملة اردنية

قّدمــت رئيســة قســم الحضانــات العديــد مــن التوصيــات، ورّكــزت علــى أهميــة التعــاون بيــن المصانــع والمنظمــات العالمية 
لمســاعدتهم فــي إنشــاء حضانــات مركزيــة عاليــة الكفــاءة، ولزيــادة الوعــي بيــن العامليــن الذكــور واإلنــاث حــول حقوقهم. 

مــن جهــة اخــرى، كان ألصحــاب العمــل رأي مختلــف حيــال التوصيــات الازمــة، حيــث وجــدوا الضــرورة فــي تعديــل القانــون 
لينــص علــى تقديــم المســاعدات فقــط للعامــات دون العامليــن. 

"ال نعتقد أنه من العدل تقديم المساعدة المالية للعاملين الذكور واإلناث على حد سواء"
-أحد المدراء

نصــح أحــد المديريــن العمــال باســتخدام مؤسســات الرعايــة الُمنشــأة مــن قبــل المصنــع، وذلــك بســبب الجهــود الكبيــرة 
المبذولــة مــن قبلهــم لتوفيــر بيئــة مائمــة لألطفــال وتعيينهــم ألشــخاص مختصيــن لاعتنــاء بهــم.
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التوصيات الرئيسية 

بناًء على نتائج الدراسة، يوصي الباحثون باآلتي لكّل من السلطات األردنية واتحاد العمال وأصحاب المعامل:

توصيات خاصة بخدمات رعاية األطفال، موجهة للسلطات األردنية

   ضمــان وجــود آليــات لتنفيــذ القوانيــن والتعليمــات إللــزام أصحــاب العمــل بتوفيــر خدمــات رعايــة األطفــال بشــكل 
ُيســهل الوصــول إليهــا.

ــل هــذه  ــي تفتقــر لوجــود مث ــة فــي المناطــق الت ــاء دور حضان ــم الدعــم المناســب فــي ســبيل بن    النظــر فــي تقدي
ــال. ــة األطف ــادة الوصــول لخدمــات رعاي ــك للمســاعدة فــي زي الخدمــات وذل

   مراجعــة وتبســيط متطلبــات تســجيل وتشــغيل دور الحضانــة مــع ضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة فــي الوقــت 
ذاتــه.

توصيات خاصة بخدمات رعاية األطفال، موجهة للنقابات العّمالية

   المطالبة بتوفير خدمات رعاية لألطفال يمكن الوصول إليها ضمن مكان العمل ذاته.
ــات  ــل الحضان ــق بتعليمــات بدائ ــه وخاصــة فيمــا يتعل ــون العمــل والتعليمــات المرتبطــة ب ــزام بقان ــة بااللت    المطالب

المؤسســية. 
   تعزيــز الوعــي لــدى العمــال حــول حقوقهــم المتعلقــة بخدمــات رعايــة األطفــال والتــي ينــص عليهــا قانــون العمــل 

األردنــي والتعليمــات ذات العاقــة. 

توصيات خاصة بخدمات رعاية األطفال، موجهة ألصحاب المصانع

   ضــرورة االمتثــال لقانــون العمــل والتعليمــات ذات العاقــة بخصــوص تقديــم خدمــات رعايــة لألطفــال ضمــن مــكان 
العمــل وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بالدعــم المالــي.

   التأكــد مــن تمتــع جميــع العامليــن والعامــات بالحقــوق واالمتيــازات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل 
األطفــال. رعايــة  بخدمــات  العاقــة  ذات  والتعليمــات 

   تعزيــز برنامــج الدعــم الخــاص برعايــة األطفــال مــن خــال توفيــر وســائط النقــل مــن وإلــى الحضانــة أو تقديــم بــدل 
نقــدي عوضــُا عنــه، وذلــك بهــدف تغطيــة جــزء مــن التكلفــة. 

   األخذ بعين االعتبار تمكين العمال من االستفادة من أكثر من خيار للنفاذ الى خدمات رعاية األطفال. 
   دراسة امكانية انشاء حضانة مركزية ضمن منطقة الحسن الصناعية.

   التأكــد مــن أن تكــون الحضانــات التــي يقــوم صاحــب العمــل بالتعاقــد معهــا ضمــن مواقــع أو أمــكان يســهل وصــول 
العامليــن اليهــا وذلــك اســتجابة الحتياجــات قاعــدة أوســع مــن العمــال.
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استطالع العمال

اسم القائم بالمقابلة:

تاريخ اليوم:

الموقع:

اسم المصنع:

اسم الموظف )اختياري(:

المهنة )وظيفة العامل(:

أنثىالجنس  
ذكر  

سوريالجنسية  
أردني  

ما المدة التي عملت خاللها في هذا المصنع؟

العمر

أعزب/عزباءالحالة االجتماعية  
متزوج/ـة  
مطلق/ـة  

أرمل/ـة  
يفضل عدم التصريح  

أمّي الرجاء اإلشارة إلى أعلى مستوى تعليمي رسمي أكملته  
تعليم أساسي  

تعليم ثانوي  
تعليم مهني  

دبلوم  
بكالوريوس  

دراسات عليا )ماجستير / دكتوراة(  
يفضل عدم التصريح  

نعمهل أنت رب األسرة؟  
ال  

 الملحق 1: استطالع العمال

مرحبــا. اســمي هــو ------ أنــا أعمــل مــع شــركة الطــرف الثالــث لاستشــارات والخدمــات والتدريــب فــي مشــروع إلجــراء 
دراســة تقييميــة حــول الوصــول إلــى خدمــات ومرافــق رعايــة األطفــال للعامليــن األردنييــن والســوريين فــي صناعة األلبســة 
فــي منطقــة الحســن الصناعيــة / إربــد حيــث تؤمــن منظمــة العمــل الدوليــة بأهميــة توفيــر أماكــن لرعايــة األطفــال فــي 
مــكان العمــل فــي محاولــة لدعــم مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.. نهــدف أيًضــا إلــى توفيــر نتائــج وتوصيــات موثوقــة 

التخــاذ القــرارات القائمــة علــى األدلــة.

 الملحقات
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أمإذا كان الجواب ال، ما صلة القرابة مع رب األسرة؟  
أب  

ابن/ابنة  
زوج/زوجة  

أخ/أخت  
جد/جدة  

أهل الزوج/الزوجة  
غير ذلك، الرجاء التحديد:  

ما عدد أفراد عائلتك؟ )عدد( )إن لم تكن عازبًا(

نعمهل لديك أطفال بشكل عام؟  
ال  

ما عدد األطفال تحت سن الخامسة في عائلتك؟ )عدد( 
)إن لم تكن عازبًا(

)إذا كان العدد صفر تخطى السؤال التالي(

من 0 إلى 2الفئات العمرية  
من 3 إلى 4  

5 سنوات  

إذا لم يكن لديك أطفال، هل تخطط إلنجاب أطفال في 
المستقبل؟ )إذا كنت متزوجًا(

نعم   
ال )ينتهي االستبيان هنا(  

إذا لم يكن لديك أطفال، هل تخطط للزواج وإنجاب 
أطفال في المستقبل؟ )إذا كنت عازبًا(

نعم   
ال )ينتهي االستبيان هنا(  

كم يبلغ دخلك الشهري؟ )كفرد(

هل أنت صاحب الدخل الوحيد في عائلتك؟ إذا كان 
الجواب ال، كم شخصًا يعمل في عائلتك؟

نعم  
ال  

كم يبلغ الدخل الشهري لعائلتك متضمنًا دخلك؟ )رقم(

كم يومًا تعمل باألسبوع؟

كم ساعة تعمل باليوم؟

نهاريفي أّي وردية يكون عملك عادة؟  
ليلي  

متبدل  
دّوار  

غير ذلك، الرجاء التحديد  

ما وسيلة )وسائل( المواصالت التي تستخدمها للوصول 
إلى عملك؟

يوصلني أحد أفراد العائلة إلى مكان العمل  
يوصلني أحد أفراد العائلة إلى نقطة التجمع  

يوصلني شخص من معارفي )صديق، جار.. الخ( إلى مكان العمل  
يوصلني شخص من معارفي )صديق، جار.. الخ( إلى نقطة التجمع  

صاحب العمل يوفر وسيلة نقل من نقط التجمع  
سيارة أجرة   

حافلة/وسائل النقل العامة   
سيرًا على األقدام   

غير ذلك، الرجاء التحديد  

هل تستخدم / أو تخطط الستخدام خدمة رعاية الطفل 
ألطفالك الحاليين أو المستقبليين؟

نعم  
ال. )لماذا؟ ينتهي االستبيان هنا(  
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أي من أنواع خدمات رعاية األطفال التالية متاح لك 
نآلا؟ )أكثر من اجابة(

مركز رعاية األطفال في مكان العمل )المصنع(   
مركز رعاية أطفال مرخص )متعاقد معه من قبل المصنع خارج موقع   

مكان العمل(
مركز رعاية أطفال مرخص من اختيارك )مبينًا السبب( - هل يساهم   

صاحب العمل بالتكلفة؟
مركز رعاية نهارية منزلية خاص ومرخص  

ترتيب رعاية مدفوع األجر مع مقدم رعاية )في منزلك، أو منزل صديق،   
أو جار، أو قريب(

ترتيب رعاية غير مدفوع األجر مع مقدم رعاية )في منزلك، أو منزل   
صديق، أو جار، أو قريب(

دعم مالي من العمل )كيف تستخدمه / تخطط الستخدامه؟( هل يغطي   
التكلفة؟

أي من أنواع خدمات رعاية األطفال التالية تستخدمه 
نآلا؟ )يرجى اإلجابة لكل طفل( )أكثر من اجابة(

مركز رعاية األطفال في مكان العمل )المصنع(   
مركز رعاية أطفال مرخص )متعاقد معه من قبل المصنع خارج موقع   

العمل(
مركز رعاية أطفال مرخص من اختيارك )مبينًا السبب( - هل يساهم    

صاحب العمل بالتكلفة؟
مركز رعاية نهارية منزلية خاص ومرخص  

ترتيب رعاية مدفوع األجر مع مقدم رعاية )في منزلك، أو منزل صديق،   
أو جار، أو قريب(

ترتيب رعاية غير مدفوع األجر مع مقدم رعاية )في منزلك، أو منزل   
صديق، أو جار، أو قريب(

دعم مالي من العمل )كيف تستخدمه / تخطط الستخدامه؟( هل    
يغطي التكلفة؟

بشكل عام، ما مدى رضاك عن تدابير رعاية األطفال التي 
تستخدمها؟ )استنادا لجوابك أعاله(

راٍض جدًا   
راٍض نوعًا ما   

غير راٍض  
غير راٍض أبدًا  

ما هو االختيار المفضل لديك لرعاية األطفال؟ )إذا 
كان الشخص أعزب او عزباء يتم إجابة السؤال بناًء على 

التفضيل المستقبلي(

مركز رعاية األطفال في مكان العمل )المصنع(   
مركز رعاية أطفال مرخص )متعاقد معه من قبل المصنع خارج مكان    

العمل(
مركز رعاية أطفال مرخص من اختيارك  

مركز رعاية نهارية منزلية خاص ومرخص  
ترتيب رعاية مدفوع األجر مع مقدم رعاية )في منزلك، أو منزل صديق،   

أو جار، أو قريب(
ترتيب رعاية غير مدفوع األجر مع مقدم رعاية )في منزلك، أو منزل   

صديق، أو جار، أو قريب(
غيره، الرجاء التحديد  

ما التحديات التي تواجهها في الوصول لخدمة رعاية 
األطفال المفضلة من قبلك؟ )يمكن تحديد أكثر من خيار(

الموقع   
المواصات   

جودة الخدمة   
عدد ساعات الرعاية المقدمة )ساعات العمل( )بالمقارنة مع ساعات    

عمل المصنع(
التكلفة   

مقدم الرعاية غير متاح دائمًا  
غير ذلك، الرجاء التحديد  
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نعم )كيف تعتني بهم؟(هل لديك أطفال ذوي اإلعاقة؟  
ال   

هل يقدم المصنع الذي تعمل به أي نوع من خدمات 
رعاية األطفال؟ )يجب عدم طرح السؤال إذا كانت 

االحتماالت المتوفرة تتضمن حلواًل من قبل المصنع(

نعم  
ال )في حال النفي يتم تخطي األسئلة المتعلقة بخدمات رعاية األطفال    

في المصنع(

في حال كان الجواب نعم،

دعم مالي إضافي- ما نوع الخدمات المقدمة؟  
مركز رعاية أطفال في المصنع نفسه  

غير ذلك، الرجاء التحديد  

- في حال كان الخيار دفعات شهرية، ما المبلغ الذي 
تتلقاه؟

- في حال كان الخيار دفعات شهرية، هل تعلم لماذا ال 
يوجد مركز رعاية أطفال في المصنع؟

ال يريد أصحاب العمل توفير المركز  
ال يوجد عدد كاف من األهالي العاملين  

ال يوجد مكان مائم في المصنع  
أفضل عدم وضع أطفالي هناك  

ال أحتاج لذلك  
غير ذلك، الرجاء التحديد  

- في حال كان الخيار دفعات شهرية، أين تترك أطفالك 
عندما تكون في العمل؟

مع أهلي / أهل زوجتي / فرد من العائلة )مدفوع / غير مدفوع(  
مع صديقي / جاري )مدفوع / غير مدفوع(  

في مركز رعاية أطفال )حضانة(  
في حضانة منزلية مرخصة  

في المنزل مع أشقائهم األكبر سنًا  
في المنزل مع أمهم / أبيهم  

غير ذلك، الرجاء التحديد  

- في حال كان الخيار دفعات شهرية، هل يكفي المبلغ 
لتغطية تكاليف خدمة رعاية األطفال؟

نعم  
ال  

- هل يحصل األهالي اآلخرون العاملون في نفس 
المصنع على نفس التعويض الذي تتلقاه عن الطفل 

الواحد؟

نعم  
ال  

- خالل الشهر الماضي، ألي مدى كانت رعاية األطفال 
مصدًرا للتوتر؟

ال تشكل مصدرًا للتوتر على اإلطاق  
نوعًا ما  

شكلت عبئًا قليًا لكن تمكنت من تدبر األمر  
كانت عبئ كبير  

- يرجى وصف الضغوطات التي تواجهها في رعاية 
األطفال؟

التكلفة الرعاية  
عدم توفر خدمات رعاية أطفال خال ساعات عملي  

عدم توفر خدمات رعاية أطفال لمن في عمر أطفالي  
المواصات )نقل األطفال من وإلى الحضانة أو مكان رعايتهم خال    

أوقات عملي(
سوء جودة الخدمة  

غير ذلك، الرجاء التحديد  
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ما المبلغ الذي تنفقه على رعاية األطفال لكل طفل 
شهريًا؟ )إضافة لما يدفعه لك صاحب العمل(

في حال وجود مركز رعاية أطفال في المصنع:

ممتاز، بّين السبب- ما هي جودة مركز رعاية األطفال المتوفر؟  
جيد، بّين السبب  

سيء، بّين السبب  

- ما عدد األطفال الموجودين؟

سهل جدًا - ما مدى سهولة الوصول لمركز رعاية األطفال؟  
سهل نوعًا ما   

صعب نوعًا ما   
صعب جدًا  

األماكن متوفرة بسهولةهل تتوفر األماكن بسهولة أم يوجد الئحة انتظار؟  
يوجد الئحة انتظار )كم من الوقت تنتظر للحصول على مكان؟(  

نعمهل يمكنك تفّقد طفلك خالل ساعات العمل؟  
ال، لماذا؟  

سؤال للمستجيبات النساء: هل يتمتع اآلباء بنفس 
إمكانية الوصول إلى مركز رعاية األطفال كاألمهات؟

نعم  
ال، لماذا؟  

هل أنت على علم بقانون العمل األردني فيما يخص 
خدمات رعاية األطفال؟

نعم، ماذا يقول؟  
ال  

هل تعتقد أّن توفر خدمات رعاية األطفال يؤثر على قرار 
األشخاص بالعمل في المصنع؟ 

نعم  
ال  

من فضلك اشرح كيف؟

هل حصل أطفالك على الرضاعة الطبيعية خالل السنة 
األولى من عمرهم؟ )سؤال للنساء(

نعم  
ال  

نعمهل سبب العمل أّي عوائق بهذا الخصوص؟  
ال  

هل سبق لك القيام بأي من األفعال التالية بسبب رعاية 
األطفال؟

االستقالة من وظيفة سابقة  
التفكير بترك العمل  

أخذ إجازة با راتب  
أخذ إجازات مرضية مزيفة  
مغادرة العمل بدون إذن  
غير ذلك، يرجى التوضيح  

ال شيء مما ذكر  
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نعم، كيف؟هل تعتقد أن للحضانة تأثير إيجابي على شخصية الطفل؟  
ال  

ال أعرف  

ما المسافة بين عملك ومنزلك؟ )الوقت اإلجمالي 
للتنقل بينهما(

كم يبعد ترتيب رعاية األطفال الرئيسي عن منزلك؟ 
)الوقت اإلجمالي للتنقل بينهما(

ما وسيلة )وسائل( المواصالت التي تستخدمها إليصال 
طفلك إلى مركز االختيار الرئيسي لرعاية الطفل؟

تقوم أنت أو شريكك / شريكتك بإيصال الطفل  
يقوم شخص آخر بإيصال الطفل   

العمل يوفر المواصات   
سيارة األجرة   

حافلة/وسائل النقل العامة  
سيرًا على األقدام   

مقدم رعاية الطفل موجود منزل الطفل   
غير ذلك، الرجاء التحديد  

ما اإلجراءات التي تتبعها في حاالت الطوارئ )طفل 
مريض، توقف مقدم الرعاية عن الخدمة، العمل 

اإلضافي...؟(

ما هي اقتراحاتك فيما يخص خدمات رعاية األطفال لكل 
من:

المصنع / صاحب العمل   

السلطات األردنية  

العمال أنفسهم  
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 الملحق 2: األسئلة اإلرشادية لمجموعة النقاش المركزة

االسئلة التابعة او الفرعيةاسئلة النقاش االساسيةمحاور النقاش

المحور االول: 1
حقوق العاملين

هل هناك أي حقوق أو امتيازات يمنحها   
القانون للعاملين الذين لديهم أطفال؟ على 
وجه التحديد، فيما يتعلق بإمكانية الوصول 

إلى خدمات رعاية األطفال 

أخبرنا عن الحقوق التي تعرفها؟  
من أين علمت بهذه الحقوق؟  

هل تعتقد أنك تتمتع / حصلت على هذه الحقوق؟  
كيف حصلت على هذه الحقوق؟  

هل يتم التمتع / الحصول على هذه الحقوق   
بالتساوي بين العامات والعاملين؟ إذا لم يكن 
كذلك، فكيف ولماذا ال يوجد تساوي بالحقوق؟

لإلناث: هل حصل أطفالك على الرضاعة   
الطبيعية خال عامهم األول؟

ما هي العوائق / المحددات الرئيسية لتقديم   
الرضاعة الطبيعية ألطفالك؟ )تلميح للميسر: إذا قام 

المشاركون بتضمين ساعات العمل / العمل أو أي 
إجابات متعلقة بالعمل، من فضلك اسأل كيف كان 

هذا عائقا؟

المحور الثاني: 2
خيارات رعاية 

األطفال

هل لديكم أي ترتيبات لرعاية األطفال؟   
)تلميح: يجب أن تستهدف األسئلة جميع 

المشاركين الذين لديهم أطفال أو يفكرون 
في إنجاب أطفال في المستقبل(
ما مدى ارتياحك لهذه الترتيبات؟  

أخبرنا عن عملية البحث / التجربة والعوامل المختلفة   
التي تحتاج إلى أخذها في االعتبار قبل الوصول إلى 

القرار الذي لديك حالًيا بشأن رعاية األطفال؟
كيف تصفين عملية البحث؟ سهلة؟ صعبة؟  

بشكل عام، ما الذي تبحث عنه عند التفكير في   
ترتيبات رعاية األطفال الخاصة بك؟ )تلميح: يجب 

أن تستهدف األسئلة جميع المشاركين الذين لديهم 
أطفال أو يفكرون في إنجاب أطفال في المستقبل(

هل تمكنت من تحقيق االشياء التي ارتها؟ إذا ال؟ ما   
الذي جعلك تتخذ القرار الحالي في رعاية األطفال؟

ما هو شعورك حيال خيار رعاية الطفل الحالي لديك؟   
من فضلك اشرح لماذا تشعر بهذه الطريقة؟ )تلميح 
للميسر، يمكن أن تشمل اإلجابات: احتياجات الطفل، 

واالهتمام، والغذاء )تناول طعامه(، والصحة، 
والسامة، ومؤهات مقدم الرعاية للتعامل مع 

المواقف المختلفة(
إذا كان لدى أي من المشاركين أطفال ذوي االعاقة،   

اسأل ما هي الترتيبات التي اتخذتها لرعاية هذا 
الطفل؟ ما هي العقبات التي واجهتك وكيف تغلبت 

على هذه العقبات؟
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هل تعتقد أن نمو طفلك تدعمه ترتيبات   
رعاية الطفل الحالية الخاصة بك؟

أيهما أفضل وجود مؤسسة خاصة لرعاية أبناء عمال   
المصنع داخل منطقة المصنع أو خارجها؟ لماذا ا؟

بالنسبة للحضانات: اي من التالية تفضلين ولماذا؟  
مركز رعاية االطفال في مكان العمل )المصنع(   
مركز رعاية االطفال خارج المصنع: - مركز رعاية   
االطفال مرخص متعاقد معه من قبل المصنع 

خارج موقع العمل
او لدب الخيار الحتار المركز بنفسي

إذا كانت خارج المصنع، اين تعتقد يجب ان تكون   
هذه المؤسسة؟ )بالقرب من منزلك - عملك - 

نقطة التجمع، أخرى 
هل تفضل خيارات أحرى يكون لديك القدرة   

على الوصول اليها؟ ما هي الخيارات االخرة وما 
األشياء التي ترغب في تغييرها لمساعدتك في 

اختيار ترتيبات رعاية األطفال التي قد تشعر براحة 
أكبر معها؟

ما هي مزايا وتحديات كل خيار؟ كيف يؤثر ذلك / قد   
يؤثر على نمو طفلك؟

هل سبق لك أن تلقيت دعًما مالًيا شهرًيا لرعاية   
األطفال؟ هل ساعدك هذا الدعم في توفير الرعاية 

ألطفالك؟
كيف تستخدم الدعم المالي من المصنع؟ هل   

يحصل جميع العمال الذين لديهم أطفال دون سن 
الخامسة على هذا الدعم المالي؟ لما ال؟

  ما الذي تحتاجه خدمات رعاية األطفال عالية 
الجودة:

من حيث المال/ التكاليف  
ساعات العمل  

المكونات التربوية  
نظافة البنية التحتية  

إذا كنت مالك مصنع، فماذا ستفعل لتسهيل رعاية   
األطفال ودعم األمهات العامات؟

المحور الثالث: 3
التحديات

إذا كان لديك أطفال بأعمار مختلفة، فكيف   
تتعامل مع ذلك؟

على سبيل المثال، إذا كان لديك طفل فوق 
5 سنوات واآلخر أقل من 5 سنوات

في حاالت الطوارئ، هل هناك تعاون من أصحاب   
العمل، ومراعاة احتياجات رعاية الطفل. على سبيل 

المثال، إذا كان طفلك مريًضا أو لم يكن مقدم 
الرعاية متاًحا ألي طارئ؟

هل تشعر بأن اطفالك بأمان في المكان الذي   
يتواجدون فيه أثناء ساعات العمل؟
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ما هي في رأيك القيود الرئيسية في   
الوصول إلى خدمة رعاية األطفال التي تعتقد 

أنها األفضل لدعم نمو طفلك؟ من حيث
القدرة على تحمل التكاليف  

إمكانية الوصول الى المكان  
الثقة والجودة  

أخرى )شرح(  

ترك  تعرفه  شخص  أي  أو   / لك  سبق  هل   
الحالية  وظيفتك  ترك  في  فكرت  أو  وظيفة 

بسبب رعاية األطفال؟ )أخبرنا بالتفاصيل(

في حالة وجود مصنع / موقع عمل آخر يقدم   
خدمات الحضانة في موقع عمله، فهل تعتبر ذلك 

ميزة وتترك للعمل في الموقع اآلخر؟
هل يؤثر نقص الحضانة )أو ترتيبات رعاية األطفال   
المناسبة( على قرارك بالعمل لساعات إضافية في 

المصنع )لزيادة دخلك(؟
هل يؤثر نقص الحضانة )أو ترتيبات رعاية األطفال   

المناسبة( على إنتاجيتك في المصنع؟ كيف؟

المحور الرابع: 4
التوصيات

ما هي توصياتك النهائية ألصحاب المصانع   
فيما يتعلق برعاية األطفال؟ ما رأيك يجب أن 

يقوموا به؟
كيف يمكن ألصحاب العمل أن يكونوا أكثر   

دعما؟

هل هناك أي شيء آخر تود مشاركته معنا؟  
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 ملحق 3: مقابالت الُمخبرين الرئيسيين

مرحبــا. اســمي هــو ------ أنــا أعمــل مــع شــركة الطــرف الثالــث لاستشــارات والخدمــات والتدريــب فــي مشــروع إلجــراء 
دراســة تقييميــة حــول الوصــول إلــى خدمــات ومرافــق رعايــة األطفــال للعامليــن األردنييــن والســوريين فــي صناعة األلبســة 
فــي منطقــة الحســن الصناعيــة / إربــد حيــث تؤمــن منظمــة العمــل الدوليــة بأهميــة توفيــر أماكــن لرعايــة األطفــال فــي 
مــكان العمــل فــي محاولــة لدعــم مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.. نهــدف أيًضــا إلــى توفيــر نتائــج وتوصيــات موثوقــة 

التخــاذ القــرارات القائمــة علــى األدلــة.

الهدف من المقابلة

نحــن مهتمــون بســماع وجهــات نظــر مختلفــة، وتعليقاتــك قّيمــة جــًدا بالنســبة لنــا. ال توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة 
ألن رأي الجميــع مهــم. ليســت هنــاك حاجــة للتحضيــر مســبًقا، وال تتــردد فــي إيقافنــا فــي أي وقــت للتوضيــح أو إضافــة 
المزيــد مــن التعليقــات. يمكنــك إيقــاف المقابلــة فــي أي وقــت أو رفــض اإلجابــة علــى ســؤال. ســنقوم بتســجيل المقابلــة 
كــي ال تفوتنــا أيــة تعليقــات أو ماحظــات. ومــع ذلــك، لــن يســتمع أحــد إلــى التســجيل، باســتثناء فريــق البحــث، وســيتم 
إتــاف التســجيل فيمــا بعــد. اإلجابــات والمعلومــات المقدمــة إلــى شــركة الطــرف الثالــث، بمــا فــي ذلــك التقريــر، ســتكون 

مجهولــة المصــدر وســرية.

قبل المتابعة، ُيرجى اإلجابة

هل مشاركتك تطوعية؟          □ نعم    □ ال  

هــل تمنحنــا اإلذن بتســجيل هــذه المقابلــة لمراقبــة الجــودة وللتأكــد مــن جمــع جميــع اإلجابــات، مــع العلــم أن   
التســجيل سيســتخدم فقــط مــن قبــل فريــق البحــث، ولــن يتــم مشــاركته مــع أي شــخص وســيتم إتافــه بعــد ذلــك         

□ نعــم    □ ال

هل لديك أي أسئلة قبل أن نبدأ؟       □ نعم    □ ال   

إذا لزم األمر، هل تعطينا اإلذن بذكر اسمك في التقرير كمحاور؟        □ نعم    □ ال   

ــة المصــدر وســرية، وستســتغرق مــا يقــرب مــن 1 - 1.5  ــة مجهول ــه مناقشــتنا. هــذه المقابل ــى توجي األســئلة تهــدف إل
ســاعة.

إرشــادات للمحــاور: لــن تكــون كل األســئلة ذات صلــة بمؤشــر محــدد. حــاول تغطيــة جميــع المعلومــات بطــرح األســئلة؛ وكلمــا 
أمكــن، اطلــب األمثلــة واألدلــة.
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الجزء االول: المعلومات االساسية
1.1 تاريخ 

المقابلة
1.4 الحي؟1.3 المنطقة1.2 المحافظة

1.5 وقت البدء
وقت االنتهاء

1.7 1.6 اسم الميسر
التسجيل

□  تم التسجيل
□  لم يتم التسجيل

1.8 المؤسسة

1.9 المسمى 
الوظيفي

□  ذكر1.10 الجنس
□  انثى

1.11 العمر-
الفئة العمرية

1.12 الدور والمسؤوليات 
الرئيسية

مقابالت المخبرين الرئيسيين من ممثلي أصحاب العمل - توافر خدمات رعاية األطفال:

1. مــا هــو عــدد اآلبــاء )األردنييــن والســوريين الذيــن لديهــم أطفــال( فــي مصنعــك مــن بيــن العمــال؟ كــم عــدد الذكــور 
واالنــاث؟ مــا هــي التركيبــة الســكانية حســب الجنســية؟

2. هــل تقدمــون خدمــات رعايــة األطفــال لهــؤالء العمــال؟ يرجــى توضيــح سياســة المصنــع الخــاص بــك )مــن يتلقــى 
مــاذا، القيــود المفروضــة علــى أنــواع الخدمــات المقدمــة(.

3. مــا هــي خدمــات رعايــة األطفــال المتوفــرة فــي وضمــن وصــول المســتفيدين المســتهدفين فــي منطقــة الحســن 
الصناعيــة؟ إن أمكــن، العــدد والخدمــات المقدمــة وإمكانيــة الوصــول والتوزيــع الجغرافــي لمرافــق رعايــة األطفــال 
والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف وتوافــر وســائل نقــل موثــوق بهــا ومواءمــة ســاعات العمــل مــع ســاعات رعايــة 

األطفــال؟

4. هل سيقدم مصنعك هذه الخدمة إذا لم يذكرها قانون العمل؟

5. ما هي الخدمات التي يقدمها مصنعك للعمال؟

6. كــم شــخص يســتخدم هــذه الخدمــات؟ هــل هــي كافيــة؟ هــل ســبق لــك تلقــي طلبــات مــن العمــال أو لجنــة العمــال 
بخصــوص رعايــة األطفــال؟

7. متى تم تقديم هذه الخدمة ألول مرة في المصنع؟

8. هــل تعتقــد أن توفــر خدمــات رعايــة األطفــال تؤثــر علــى قــرار االشــخاص بالعمــل فــي المصنــع؟ مــن فضلــك اشــرح 
كيــف؟

9. هــل تعتقــد أن قــرار المصنــع باختيــار العمــال قــد يتأثــر بحقيقــة ان المتقــدم لعمــل اب او ام ألطفــال؟ مــن فضلــك 
اشــرح كيــف؟

10. ما هي التحديات التي تواجه المصنع من حيث تقديم خدمات رعاية األطفال؟

11. ما هي خطة المصنع الخاصة بك من حيث خدمات رعاية األطفال؟

 12. ما هو الخيار المفضل لتقديم خدمات رعاية األطفال من وجهة نظرك؟ لماذا؟

 13. هل تعتقد أن تقديم خدمات رعاية األطفال لموظفين الذين لديهم اطفال تمثل تحدًيا لمصنعك؟

 14. ما هي توصياتك للعمال أنفسهم؟ وما هي توصياتك لقانون العمل؟
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مقابالت المخبرين الرئيسيين من ممثلي اتحاد العمال - توافر خدمات رعاية األطفال:

-   مــا رأيــك فــي المــادة 72 التــي تتنــاول أنظمــة رعايــة الطفــل فــي األردن؟ كيــف ترتبــط بتوفيــر فــرص عمــل متكافئــة 
ــق  ــة األطفــال فــي قطــاع األلبســة؟ كيــف يكــون تطبي ــون رعاي ــق قان ــه مــن المهــم تطبي للمــرأة؟ لمــاذا تعتقــد أن

القانــون مفيــًدا لــكل مــن أصحــاب المصانــع والعامليــن )رجــال ونســاء مــع أطفــال(؟

-   كيــف تجــد التعديــل الــذي طــرأ علــى هــذه المــادة؟ مــا رأيــك فــي هــذا التعديــل وكيــف يتــم مواءمتــه مــع احتياجــات 
الرجــال والنســاء ذوي األطفــال؟ مــادة 72: علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مــا ال يقــل عــن عشــرين عاملــة 
متزوجــة تهيئــة مــكان مناســب يكــون فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة اطفــال العامــات الذيــن تقــل اعمارهــم عــن 
أربــع ســنوات، علــى ان ال يقــل عددهــم عــن عشــرة اطفــال.( مــا هــو تأثيــر تخفيــض بــدل رعايــة الطفــل مــن 50 إلــى 
25 لــكل طفــل علــى العامــات اللواتــي لديهــن أطفــال؟ مــا هــو تأثيــر تخفيــض بــدل رعايــة الطفــل مــن 50 إلــى 25 

لــكل طفــل علــى العمــال الذكــور غيــر المتزوجيــن )منفصليــن او ارامــل( اللذيــن لديهــم األطفــال؟

-   ما هو دور نقابة العمال في تغيير طرائق رعاية الطفل؟

-   مــا هــي األســاليب المختلفــة التــي تســتخدمها مصانــع األلبســة فــي تقديــم خدمــات رعايــة األطفــال؟ كــم عــدد مراكــز 
رعايــة األطفــال الموجــودة فــي مدينــة الحســن الصناعيــة؟ هــل يمكنــك وصــف ظروفهــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة 
وصــول مقدمــي الرعايــة األردنييــن والســوريين اليهــا، وقدرتهــم علــى تحمــل تكاليفهــا وجــودة الخدمــات المقدمــة؟

-   مــا هــي التحديــات التــي يواجههــا مقدمــو الرعايــة فــي بحثهــم عــن خدمــات رعايــة األطفــال المناســبة؟ هــل تلقيــت 
أي شــكاوى بهــذا الخصــوص؟ مــا هــي الشــكاوى الرئيســية التــي تــم تلقيهــا؟ مــا هــي الخطــوات التــي اتخذتهــا النقابــة 

لحــل هــذه الشــكاوى؟ كيــف تصــف العمليــة؟

-   مــا أســباب عــدم تطبيــق المصانــع لقانــون رعايــة األطفــال؟ مــاذا فعلــت النقابــة لتشــجيع المصانــع علــى تطبيــق 
ــون؟ القان

-   برأيــك مــا هــو الدعــم الــذي تحتاجــه النقابــة لتطبيــق قانــون رعايــة الطفــل فــي منطقــة الحســن الصناعيــة علــى وجــه 
التحديــد فــي قطــاع األلبســة؟

-   ما هي توصياتك للتأكد من أن المصانع تطبق قانون رعاية األطفال وتوفير مرافق رعاية أطفال مناسبة؟
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مقابالت المخبرين الرئيسيين من ممثلي مديرية عمل المرأة في وزارة العمل - توافر خدمات رعاية األطفال:

مــا رأيــك فــي المــادة 72 التــي تتنــاول أنظمــة رعايــة الطفــل فــي األردن؟ كيــف ترتبــط بتوفيــر فــرص عمــل متكافئــة   .1
ــق  ــة األطفــال فــي قطــاع األلبســة؟ كيــف يكــون تطبي ــون رعاي ــق قان ــه مــن المهــم تطبي للمــرأة؟ لمــاذا تعتقــد أن

القانــون مفيــًدا لــكل مــن أصحــاب المصانــع والعامليــن )رجــال ونســاء مــع أطفــال(؟

. كيــف تجــد التعديــل الــذي طــرأ علــى هــذه المــادة؟ مــا رأيــك فــي هــذا التعديــل وكيــف يتــم مواءمتــه مــع احتياجــات   .2
الرجــال والنســاء ذوي األطفــال؟ مــادة 72: علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مــا ال يقــل عــن عشــرين عاملــة 
متزوجــة تهيئــة مــكان مناســب يكــون فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة اطفــال العامــات الذيــن تقــل اعمارهــم عــن 
أربــع ســنوات، علــى ان ال يقــل عددهــم عــن عشــرة اطفــال.( مــا هــو تأثيــر تخفيــض بــدل رعايــة الطفــل مــن 50 إلــى 
25 لــكل طفــل علــى العامــات اللواتــي لديهــن أطفــال؟ مــا هــو تأثيــر تخفيــض بــدل رعايــة الطفــل مــن 50 إلــى 25 

لــكل طفــل علــى العمــال الذكــور غيــر المتزوجيــن )منفصليــن او ارامــل( اللذيــن لديهــم األطفــال؟

مــا هــو دور مديريــة المــرأة فــي تفعيــل قانــون رعايــة الطفــل فــي قطــاع األلبســة؟ مــا هــي الخطــوات الرئيســية التــي   .3
تــم اتخاذهــا للتأكــد مــن تطبيــق المصانــع للقانــون؟ مــا هــو تأثيــر تخفيــض بــدل رعايــة الطفــل مــن 50 إلــى 25 لــكل 
طفــل علــى العامــات اللواتــي لديهــن أطفــال؟ مــا هــو تأثيــر تخفيــض بــدل رعايــة الطفــل مــن 50 إلــى 25 لــكل طفــل 

علــى العمــال الذكــور غيــر المتزوجيــن )منفصليــن او ارامــل( اللذيــن لديهــم األطفــال؟

أظهــرت الدراســة التــي قــام بهــا برنامــج عمــل أفضــل- االردن للصناعــة واالمتثــال للقوانيــن فــي عــام 2021 ان 29٪   .4
مــن المصانــع كانــت غيــر ممتثلــة لتوفيــر مرافــق رعايــة أطفــال مناســبة ألطفــال العمــال. هــل أنــت علــى علــم بهــذه 
النتيجــة؟ هــل توجــد أنظمــة ضــد المصانــع التــي ال تطبــق قانــون رعايــة األطفــال؟ مــا هــي؟ هــل اســتخدمت ضــد 

المصانــع المخالفــة؟

برأيــك، مــا هــو الدعــم الــذي تحتاجــه المديريــة لتطبيــق قانــون رعايــة الطفــل فــي منطقــة الحســن الصناعيــة علــى   .5
وجــه التحديــد فــي قطــاع األلبســة؟ مــا هــي األســاليب األخــرى التــي تعتقــد أنــه يجــب تضمينهــا فــي قانــون رعايــة 

األطفــال؟

ما هي توصياتك للتأكد من أن المصانع تطبق قانون رعاية األطفال وتوفر مرافق رعاية أطفال مناسبة؟  .6
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