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ژرف روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن
اﻣﺮوزه ،زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﻄﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻗﻄﺮ را اﺷﻐﺎل %رود ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٦زﻧﺎن  .٤٢اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽآﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ« ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ  ٦٠روز ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری زﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰاﯾﺎی وﯾﮋه ای »اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎل ٢٠٠٩
در روز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻃﻔﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ دراز ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل زﯾﺮ  ٦ﺳﺎل دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﺎن
ﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن را از راه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰای ﻧﺴﺒﺖ دارد .دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮداهﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺧﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺎدران وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﻫﺎ ازﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١٣٧ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد و  ١٢ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻣﺴﺘﻘﻞ (.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .در
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﯿﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دوﻟﺖ ﻗﻄﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﻌﻄﻼف ﭘﺬﯾﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری ،ﮐﺎرﮐﺮدن ﭘﺎره وﻗﺖ و ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎه ﺳﺎزی »راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  ٢٠١١ﺗﺎ  «٢٠١٦زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮای دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺨﺼﻮص دارﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف:
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن» .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﻪ

●

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺎن در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﻗﻄﺮی در ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ رود ،ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زﻧﺎن )در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری و ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮی( ﻫﻨﻮز رواج
دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻄﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺎن %و % ٤ﺑﯿﻦ  ٢زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻗﻄﺮی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻨﺪ .در  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ٣%
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان ،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاً در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و در ﺗﺮﻓﯿﻊ رﺗﺒﻪ ،زﻧﺎن ﻧﻤﯽﻋﺎﻟﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪای در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی در راه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رأی
دادن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زن وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎ
 %ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ .٢٨اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﻮء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻗﻄﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ زﻧﺎن ،اﻫﺮم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ از راهدر ﺧﺎﻧﻪ ،زﻧﺎن ﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی زﻧﺎن
ﮔﯿﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ
راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ« ﻫﺎیرا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻢ زﻣﺎن آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ »ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن رﻫﺒﺮ«
ﻫﺎیﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً در ﻣﺎﻟﺰی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،دوره » ٢٠١١ﺗﺎ ٢٠١٦
ﺟﺎی »ﻃﺮح ﻣﻠﯽ از ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﺎ  ٢٠١٥دﻫﻤﯿﻦ« ﻫﺎیآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ،در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و اﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎنﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ.
ﻫﺪف:
اﻓﺰاﯾﺶ  ٣٠درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻣﻘﺎم ﻫﺎی رﻫﺒﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی.

●

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ادراک ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره زﻧﺎن
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮی
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ و ادارات دوﻟﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
… اداﻣﻪ دارد

