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تعزيز الجهود الرامية لزيادة

المشاركة االقتصادية للمرأة

في األردن
كانون الأول2013 ،

اإعداد :مركز الفينيق للدرا�صات القت�صادية واملعلوماتية

تقديم:

اأعدت ورقة ال�ضيا�ضات هذه للوقوف على واقع امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة الأردنية و�ضبل تعزيزها ،حيث
تعترب ن�ضبة امل�ضاركة القت�ضادية للن�ضاء يف الأردن متدنية مقارنة مع ن�ضبة امل�ضاركة القت�ضادية للرجل
ومقارنة مع الن�ضب يف الدول املتقدمة.
كما اأن ن�ضبة امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة ل تزال تراوح مكانها منذ عقدين بالرغم من اجلهود احلكومية
التي بذلت بهدف زيادة امل�ضاركة القت�ضادية ،وا�ضتمر هذا الو�ضع بالرغم من تعديل العديد من الت�ضريعات
واإ�ضدار احلكومة لال�ضرتاتيجية الوطنية للمراأة ،وكذلك اإجراء العديد من الدرا�ضات للتعرف على اأ�ضباب
هذا ال�ضعف وحماولة اإيجاد احللول املنا�ضبة له ،ي�ضاف اإىل ذلك اجلهود التي بذلتها وما زالت تبذلها
منظمات املجتمع املدين الأردين وجهود املنظمات الدولية من اأجل زيادة امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة.
وتهدف هذه الورقة اإىل تقدمي قراءة لأهم الأ�ضباب التي اأدت اإىل ا�ضتمرار تدين ن�ضبة امل�ضاركة القت�ضادية
للمراأة الأردنية يف �ضوء ما مت الطالع عليه من درا�ضات واأبحاث وتقارير اأعدت يف هذا املجال .بالإ�ضافة اإىل
املقابالت املعمقة التي مت اإجراوؤها مع العديد من اخلرباء القت�ضاديني ،ويف �ضوء نتائج جمموعات الرتكيز
التي عقدت يف عدة حمافظات ،وكذلك اقرتاح �ضيا�ضات بديلة للتعامل مع هذه امل�ضكلة من اأجل زيادة ن�ضبة
امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة لت�ضل اإىل الن�ضب العاملية من اأجل حتقيق التقدم والرخاء للمواطن الأردين.
وي�ضعدنا اأن نتقدم بجزيل ال�ضكر اإىل كل من �ضاهم يف ت�ضهيل عمل فريق اإعداد هذه الورقة ،ونخ�ص بالذكر
جتمع ال�ضباب الأردين الثقايف «ت�ضارك» يف حمافظة املفرق ،وك ً
ال من نادي الكرك الثقايف واحتاد املراأة
الأردنية (فرع الكرك) وال�ضيدات اللواتي �ضاركن يف جل�ضات النقا�ص املركز التي عقدها املركز ،كما نتقدم
بال�ضكر اجلزيل للخرباء والباحثني القت�ضاديني الذين مت اإجراء املقابالت املعمقة معهم ومنحوا فريق
املركز جزءاً هاماً من اأوقاتهم الثمينة.
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حتليل املشكلة:
هناك جمموعة من الأ�ضباب التي �ضاهمت يف
�ضعف امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة الأردنية،
واأهمها:
أوالً :أسباب اقتصادية واجتماعية
اأدت ال�ضيا�ضات القت�ضادية التي اتبعتها
احلكومات الأردنية املتعاقبة وتطبيق العديد
من برامج اإعادة الهيكلة وفق و�ضفات �ضندوق
النقد الدويل والبنك الدويل ،وما ترتب عليه من
اإجراءات تق�ضفية اإىل تقلي�ص الإنفاق احلكومي
الجتماعي ،مبا فيها احلد من ال�ضتخدام
والتوظيف يف موؤ�ض�ضات القطاع العام ،الذي يعترب
امل�ضغل الرئي�ضي يف الأردن ،كما اأنه يعترب قطاعاً
جاذباً لت�ضغيل الن�ضاء ب�ضبب �ضروط العمل اجليدة
التي يعمل مبوجبها العاملني مقارنة مع القطاع
اخلا�ص ،حيث اأن  %48.2من الن�ضاء امل�ضتغالت
يعملن يف القطاع العام ،يف حني اأن  %36من
امل�ضتغلني الذكور يعملون يف القطاع العام(.)15
هذا اإىل جانب اأن ال�ضيا�ضات ال�ضتثمارية التي
مت اعتمادها خالل العقدين املا�ضيني مل تتمتع
باحل�ضا�ضية جلانب توليد فر�ص العمل من جهة
ولت�ضغيل الن�ضاء من جانب اآخر .فقد تركزت
على امل�ضاريع ال�ضخمة وخا�ضة العقارية منها،
وهذا النوع من امل�ضاريع يولد فر�ص عمل موؤقتة
وغالبيتها ت�ضغلها عمالة وافدة ،ب�ضبب عدم توفر
اأيدي عاملة اأردنية ماهرة ون�ضف ماهرة يف املهن
الن�ضائية ،وهي يف ذات الوقت ذات طابع ذكوري.
ومن املعروف اأن تكاليف توليد فر�ص العمل يف
امل�ضاريع ال�ضخمة ( ،)Mega Projectsمرتفعة
جداً مقارنة مع امل�ضاريع املتو�ضطة وال�ضغرية،
لذلك بقيت معدلت البطالة تراوح مكانها ما
بني ( )%14.0 – 11.0يف الأردن خالل العقدين
املا�ضيني .وبقيت مرتفعة كذلك بالن�ضبة للن�ضاء
ومبعدلت عالية تقارب �ضعف الرجال.
ي�ضاف اإىل ذلك �ضعف ظروف العمل ب�ضكل عام
يف �ضوق العمل الأردين ،والتي تعترب طاردة لكل
من الرجال والن�ضاء معاً ،حيث انخفا�ص معدلت
الأجور اإذ اأن  %62من العاملني باأجر يف الأردن ل
تزيد رواتبهم ال�ضهرية عن  400دينار( ،)16وهنالك
فجوة يف الأجور ل�ضالح الذكور ،فقد بلغ متو�ضط
الأجر ال�ضهري لالإناث يف من�ضاآت القطاع العام
 403ديناراً �ضهرياً مقارنة مع  457ديناراً �ضهرياً
للذكور ،ويف القطاع اخلا�ص بلغ متو�ضط الأجور

لالناث  315ديناراً �ضهرياً ،مقارنة مع  378ديناراً
�ضهرياً للذكور( .)17مع الأخذ بعني العتبار تعر�ص
الن�ضاء يف �ضوق العمل لنتهاكات يف حقوقهن اأكرث
من الرجال ومن هذه النتهاكات ،طول �ضاعات
العمل واحلرمان من الجازات ال�ضنوية واملر�ضية
والر�ضمية ،اإ�ضافة اإىل عدم توفر بيئة عمل
منا�ضبة تراعي احتياجات املراأة من حيث توفر
مرافق رعاية لأبناء العامالت (ح�ضانات) وعدم
وجود ا�ضرتاحات خا�ضة بالن�ضاء يف اأماكن العمل،
وميل اأ�ضحاب العمل اإىل توظيف الذكور لتجنب
انقطاع الن�ضاء املتزوجات عن العمل ب�ضبب اإجازة
الأمومة و�ضاعة الر�ضاعة .كما اأدى تدين م�ضتوى
النقل العام وقلة املوا�ضالت اإىل اأماكن العمل اإىل
تراجع ن�ضبة امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة الأردنية.
كذلك لعبت النظرة التقليدية للمراأة ودورها
يف املجتمع عام ً
ال اأ�ضا�ضياً يف تدين م�ضاركتها
القت�ضادية ،حيث ينظر اإىل عمل املراأة على اأنه
�ضاأن ثانوي ولي�ص حاجة ملحة مثل عمل الرجل.
كما اأدى تعدد امل�ضوؤوليات امللقاة على عاتق املراأة
من الجناب والعناية بالأ�ضرة واملنزل اإىل اإ�ضافة
املزيد من الأعباء عليها مما جعل العديد من
الن�ضاء حتجم عن البحث عن عمل .هذا بالإ�ضافة
اإىل نظرة منطية لدى قطاع وا�ضع من اأ�ضحاب
العمل اأن املراأة اأقل اإنتاجية من الرجل ،كونها
اأ�ضعف بدنياً ول ت�ضتطيع القيام بالأعمال التي
يقوم بها الرجل ،ي�ضاف اإىل ذلك عدم معرفة
املراأة بفر�ص العمل املتاحة يف القطاع اخلا�ص.
ثانياً :أسباب قانونية:
يف الوقت الذي ل مييز فيه قانون العمل الأردين
بني الرجال والن�ضاء يف احلقوق ،اإل اأنه ل
يوجد فيه ن�ضو�ص �ضريحة حتظر التمييز يف
ال�ضتخدام واملهنة ،وتوجب امل�ضاواة يف الأجور
بني الرجال والن�ضاء عن العمل ذي القيمة
املت�ضاوية .ومل ت�ضاعد التعديالت التي اأجريت
على الت�ضريعات والقوانني املتعلقة بالعمل على
زيادة امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة الأردنية ،اإذ
ين�ص القانون ومنذ عام  1996على اإلزام �ضاحب
العمل الذي ي�ضتخدم ما ل يقل عن ع�ضرين عاملة
تهيئة مكان منا�ضب ليكون يف عهدة مربية موؤهلة
لرعاية اأطفال العامالت الذين تقل اأعمارهم عن
اأربع �ضنوات ،على اأن ل يقل عددهم عن ع�ضرة
اأطفال( .)18بالإ�ضافة اإىل منح املراأة احلامل اإجازة
اأمومة ت�ضل اإىل  10اأ�ضابيع قبل الولدة وبعدها
وباأجر كامل ،مع حظر ت�ضغيل املراأة قبل انق�ضاء

هذه املدة( ،)18هذا بالإ�ضافة اإىل ال�ضماح للمراأة
باأخذ �ضاعة اإر�ضاع يومياً وملدة �ضنة بعد الولدة(.)20
وال�ضماح لها باإجازة دون راتب ملدة ل تزيد على
�ضنة من اأجل التفرغ لرتبية اأطفالها( ،)21وكذلك
ن�ص القانون على منع ف�ضل املراأة احلامل من
العمل بعد ال�ضهر ال�ضاد�ص من حملها اأو اأثناء
اإجازة الأمومة.
اأما بالن�ضبة لقانون ال�ضمان الجتماعي ،فقد مت
تعديل القانون لي�ضمل تاأمني الأمومة بحيث يتم
دفع راتب املراأة اأثناء اإجازة الولدة من �ضندوق
ال�ضمان الجتماعي لكي ل يتحمل �ضاحب العمل
راتب املراأة اأثناء اإجازة الأمومة ،وهو اأحد الأ�ضباب
التي كانت تدفع غالبية اأ�ضحاب العمل يف القطاع
اخلا�ص لعدم توظيف الن�ضاء .وبخ�ضو�ص نظام
اخلدمة املدنية فال زال هذا النظام مييز بني
الرجال والن�ضاء يف املنافع املتعلقة بالعالوات
العائلية.
ثالثاً :النظام التعليمي
اإىل جانب ما مت ا�ضتعرا�ضه ،فاإن عدم مواءمة
خمرجات النظام التعليمي يف الأردن مع متطلبات
�ضوق العمل ،اأدى ب�ضكل عام اإىل اإ�ضعاف امل�ضاركة
القت�ضادية للرجال والن�ضاء معاً ،اإذ اأن الوظائف
التي يولدها القت�ضاد الأردين والتي ترتاوح
حوايل  50الفاً �ضنوياً ،تقل كثرياً عن اأعداد
اخلريجني من خمتلف مكونات النظام التعليمي
يف الأردن والتي تقارب  100الف �ضنوياً وهم
الداخلون اجلدد ل�ضوق العمل ،وهي بعيدة اي�ضاً
عن التخ�ض�ضات واملهارات التي يحملها هوؤلء
الداخلون اجلدد .فالنظام التعليمي يعي�ص حالة
من الفو�ضى يف جمال حتديد التخ�ض�ضات التي
يحتاجها �ضوق العمل يف الأردن .وينعك�ص ذلك
وب�ضكل كبري على الن�ضاء ،اإذ اأن ن�ضبة كبرية
من خريجات النظام التعليمي الأردين يحملن
موؤهالت يف العلوم الن�ضانية ،وينتظرن �ضنوات
طويلة للح�ضول على فر�ص عمل ،وغالبيتهن
ل ميتلكن املرونة للقبول بتغيري تخ�ض�ضاتهن
اأو العمل بوظائف تختلف عن ما در�ضنه يف
اجلامعات واملعاهد ،وبعد �ضنوات قليلة يخرج
غالبيتهن من �ضوق العمل لعوامل ذات عالقة
بالياأ�ص من احل�ضول على وظيفة اأو لعوامل
اجتماعية و�ضخ�ضية .ويت�ضح ذلك من معدل
البطالة العايل جداً عند الن�ضاء من حملة �ضهادة
بكالوريو�ص فاأعلى اإذ ت�ضل اإىل ما يقارب .)22(%70

البدائل واخليارات:
يف �ضوء حتليل م�ضكلة �ضعف امل�ضاركة القت�ضادية
للمراأة الأردنية ،فاإننا نتقدم مبجموعة من
ال�ضيا�ضات واخليارات البديلة التي راأينا اأن الأخذ
بها �ضي�ضاهم يف تعزيز امل�ضاركة القت�ضادية للمراأة،
وتتمثل هذه اخليارات مبا يلي:
أوالً :السياسات االقتصادية واالجتماعية
 اإعادة النظر مبجمل ال�ضيا�ضات القت�ضاديةباجتاه منحها اأبعاداً اجتماعية تاأخذ بعني
العتبار احلاجات والأوليات الأ�ضا�ضية التي
يتطلبها املجتمع الأردين ،بعيداً عن ال�ضيا�ضات
القت�ضادية اجلاهزة ،واأن تتوجه كامل هذه
ال�ضيا�ضات نحو توليد فر�ص عمل لئقة وعلى
وجه اخل�ضو�ص للن�ضاء( .وزارة املالية)
 توجيه ال�ضتثمارات نحو امل�ضاريع املولدةلفر�ص العمل ،مع تقدمي ت�ضهيالت لهذه
امل�ضاريع يف حال ت�ضغيل الن�ضاء بن�ضب معينة
لديها ،وهذا يتطلب تعديل قوانني ال�ضتثمار
يف الأردن مبا يحقق هذه الغاية( .وزارة
ال�ضناعة والتجارة)
 زيادة املبالغ املخ�ض�ضة للم�ضاريع ال�ضغرية التيتقوم بها الن�ضاء يف الأردن لأن ما يقدم حالياً ل
يكفي للبدء مب�ضروع اأو ال�ضتمرار به ،و�ضرورة
اإلغاء اأنظمة الكفيل وال�ضمانات والكتفاء
بعملية متابعة امل�ضروع بجميع مراحله،
ومتابعة القائمني عليه ،ومنح هذه امل�ضاريع
الإعفاءات من ال�ضرائب والر�ضوم وت�ضهيل
عملية ت�ضجيلها .وم�ضاعدة هذه امل�ضاريع على
الت�ضبيك فيما بينها وخا�ضة امل�ضاريع املت�ضابهة
من حيث الإنتاج حتى يتم تطويرها وت�ضتوعب
اأعداداً اأكرب من العمالة املحلية وخا�ضة الن�ضاء،
والبحث عن اآليات تطوير املنتج وت�ضويقه
وتوحيد اجلهود يف هذا املجال .وميكن اأن يتم
ذلك من خالل تعديل تعليمات منح القرو�ص
اخلا�ضة بامل�ضاريع ال�ضغرية ،واإعداد قاعدة
بيانات حول ال�ضناعات املت�ضابهة والعمل
على تنظيم هذه ال�ضناعات يف ائتالفات،
ووجود فرق متخ�ض�ضة ملتابعة امل�ضاريع من
قبل املوؤ�ض�ضات املقر�ضة وهذا وان كان ي�ضيف
اأعبا ًء مالية اإ�ضافية على هذه املوؤ�ض�ضات اإل
اأنه ي�ضمن اإعادة الأموال التي مت اقرتا�ضها
مبوعدها( .وزارة ال�ضناعة والتجارة وجمعية
البنوك يف الأردن)

-

-

-

-

-

-

التو�ضع باإن�ضاء حا�ضنات الأعمال لزيادة
ن�ضبة جناح امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة،
خا�ضة املتعلقة منها بامل�ضاريع التي تقوم بها
الن�ضاء ،وذلك من خالل توفري اأماكن للعمل
واإدارته وامل�ضاعدة يف اإعداد مقرتحات امل�ضاريع
واجلدوى القت�ضادية للم�ضاريع بالإ�ضافة اإىل
م�ضاعدة هذه امل�ضاريع على ت�ضويق منتجاتها
داخل الأردن وخارجه( .وزارة العمل)
حت�ضني نوعية النقل العام يف اململكة وزيادة
اأعداد املركبات العمومية بهدف ت�ضجيع
املواطنني على ا�ضتخدام و�ضائل النقل العام.
(وزارة النقل)
توفري و�ضائل نقل مريحة واآمنة اإىل اأماكن
العمل البعيدة لت�ضجيع الن�ضاء على العمل يف
تلك الأماكن على اأن ل تكون جزءاً من الأجر
املمنوح للعامالت( .القطاع اخلا�ص)
اعتماد نظام العمل اجلزئي (اأقل من � 8ضاعات
يف اليوم) ،كعمل ر�ضمي لأن هذا النوع من
العمل ي�ضاعد املراأة على القيام بدورها يف
املنزل .وكذلك اعتماد نظام العمل من البيت
بالن�ضبة لالأعمال التي ميكن القيام بها من
البيت مثل العمل بالقطعة ،على اأن يكون يف
اإطار العمل املنظم ،واأن يتم التعامل مع هذا
النوع من الأعمال باعتبارها اأعما ًل نظامية
(ر�ضمية) واأن يكون خا�ضعاً لقانوين العمل
وال�ضمان الجتماعي( .وزارة العمل والقطاع
اخلا�ص)
جتميع املعلومات عن فر�ص العمل املتوفرة
لدى القطاع اخلا�ص ،يف كل حمافظة من
حمافظات اململكة ،والإعالن عنها يف تلك
املحافظة ،حتى يت�ضنى لأكرب عدد ممكن من
الأردنيات والأردنيني التعرف على فر�ص
العمل املتوفرة وال�ضتفادة منها( .وزارة العمل)
اإجراء تعديالت جوهرية على املناهج
الدرا�ضية بهدف تغيري النظرة التقليدية لدور
املراأة يف املجتمع واملنزل ،وتربية الطلبة على
قيم امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف جميع املراحل
التعليمية ،وكذلك القيام بحمالت اإعالمية
منظمة يف و�ضائل الإعالم تهدف اإىل تغيري
النظرة التقليدية لعمل املراأة ،واأنه ل يقل
اأهمية عن عمل الرجل� ،ضواء من خالل املواقع
الإلكرتونية اأو الإعالم الجتماعي اأو الإذاعات
اأو املحطات الف�ضائية اأو ال�ضحف اليومية.
(وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل)

 ا�ضتمرار القيام بعمليات التوعية باأهمية دوراملراأة القت�ضادي من اأجل ت�ضجيع املراأة على
العمل والإنتاج ،والقيام بعر�ص بع�ص النماذج
الناجحة لن�ضاء نا�ضطات اقت�ضادياً لالقتداء
بها ،وكذلك ت�ضجيع التعاون بني الرجل واملراأة
يف القيام بالأعمال املنزلية حتى ت�ضتطيع املراأة
اأن متار�ص حقها يف العمل ،ودورها القت�ضادي.
(وزارة العمل)
ثانياً :السياسات التشريعية
 ال�ضتعانة بخربات قادة الراأي يف املجتمع عندو�ضع الت�ضريعات القت�ضادية اأو تعديلها،
و�ضياغتها بطريقة تراعي النوع الجتماعي
واحتياجات املراأة واأن تكون قائمة على نهج
حقوق الإن�ضان ،خا�ضة ما يتعلق منها مبعايري
العمل الالئق ،واأن ت�ضتند هذه ال�ضيا�ضات اإىل
الواقع واإىل الدرا�ضات امليدانية التي اأجريت
يف هذا املجال ،واأن يكون وا�ضعو ال�ضيا�ضات
من خلفيات واخت�ضا�ضات وخربات خمتلفة
ولديهم اإميان مب�ضاواة النوع الجتماعي،
وروؤية وفهم �ضامل لأهمية امل�ضاركة
القت�ضادية للمراأة .وهذا يحتاج اإىل تو�ضيع
قاعدة وا�ضعي ال�ضيا�ضات واأن ل تقت�ضر
على اجلهات الر�ضمية فقط( .وزارة العمل
وجمل�ضي النواب والأعيان)
 تعديل الت�ضريعات بحيث تن�ص اأحكامها علىت�ضاوي الأجور بني الرجال والن�ضاء عند
ت�ضاوي العمل اإعما ًل لالتفاقيات التي وقع
عليها الأردن ومنها اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  111للعام  1958ب�ضاأن التمييز
يف ال�ضتخدام واملهنة ،فاأحكام هذه التفاقيات
مل تتبلور ب�ضورة وا�ضحة يف القانون الأردين
بالن�ص الوا�ضح على ت�ضاوي اأجور العامالت
والعاملني عند ت�ضاوي العمل ،وتعديل
الن�ضو�ص القانونية اأينما وجدت بحيث يتم
�ضمان امل�ضاواة باحلقوق بينهما ،وخا�ضة يف
العالوات العائلية( .وزارة العمل)
ثالثاً :السياسات التعليمية
 اإعادة تركيز اأدوار كليات املجتمع اجلامعية اإىلاأدوارها التي اأن�ضئت من اأجلها ،للعمل على
تاأهيل فنيني وحرفيني بالتخ�ض�ضات املهنية
امل�ضاندة واأن متنح �ضهادة دبلوم كلية جمتمع
يف مهنة اأو حرفة ،وذلك حلاجة ال�ضوق اإىل

مثل هذه التخ�ض�ضات .وخا�ضة يف املهن التي
ت�ضهد اقبا ًل من الفتيات ،وهذا ي�ضتوجب اإعادة
النظر ب�ضيا�ضات التعليم العايل وخا�ضة ما
يتعلق منها بكليات املجتمع( .وزارة التعليم
العايل)
 اإغالق التخ�ض�ضات اجلامعية التي ل يتوفرلها فر�ص عمل ،والتوقف عن تدري�ضها يف
اجلامعات والكليات والتوجه نحو التخ�ض�ضات
التي يطلبها القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي
�ضيوؤدي اإىل اندفاع ال�ضباب (من الرجال
والن�ضاء) على اللتحاق بتخ�ض�ضات لها فر�ص
عمل بعد التخرج .وهذا يحتاج اإىل اإعادة النظر
بالتخ�ض�ضات التي يتم تدري�ضها ب�ضكل دوري
وعدم فتح تخ�ض�ضات جامعية ل يوجد لها
فر�ص عمل اأو م�ضبعة بالعمالة ،وخا�ضة العلوم
الن�ضانية( .وزارة التعليم العايل)
 تو�ضيع التخ�ض�ضات املهنية التي تقدمهاموؤ�ض�ضة التدريب املهني للفتيات وعدم

اقت�ضارها على التخ�ض�ضات التقليدية مثل
اخلياطة واحلياكة والأ�ضغال اليدوية ،واإمنا
تدريبهن على جميع التخ�ض�ضات املهنية
على قدم امل�ضاواة مع الذكور ،وذلك لأن
الفتاة باإمكانها القيام بغالبية الأعمال التي
يقوم بها الرجال ،مع النتباه ل�ضرورة ربط
التدريب ب�ضوق العمل لأن هذا ي�ضاعد على
تهيئة املراأة والأهل على دخول �ضوق العمل
بتخ�ض�ضات جديدة مل تعتد املراأة على العمل
بها ،و�ضرورة اأن تتبنى موؤ�ض�ضة التدريب
املهني �ضيا�ضة ت�ضغيل الفتيات اللواتي يتدربن
يف املوؤ�ض�ضة بالتعاون مع القطاع اخلا�ص،
كجزء من م�ضاهمة املوؤ�ض�ضة بزيادة امل�ضاركة
القت�ضادية للمراأة .وهذا يتطلب اإعادة النظر
بالتخ�ض�ضات املهنية املخ�ض�ضة للفتيات يف
موؤ�ض�ضة التدريب املهني وجعلها ت�ضمل معظم
التخ�ض�ضات املهنية( .موؤ�ض�ضة التدريب
املهني)
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