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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسست كدار دراسات وأبحاث ودار 
قياس رأي عام في عام 2003، يعمل المركز على بناء نموذج تنموي 
قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان، بالتركيز على اصالح 
سياسات العمل وفق هذه المبادئ، إزالة القيود عن حرية التنظيم 
النقابي، تعزيز سياسات الحماية االجتماعية وتطوير قواعد بيانات 

للفاعلين في العملية التنموية الشاملة والمستدامة، من خالل اعداد 
الدراسات والتقارير واألوراق البحثية والمؤتمرات والمدافعة وتطوير 

 قدرات الفاعلين في العملية التنموية.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت 

مؤسسة ألمانية غير ربحية، تقوم على مبادئ الديمقراطية االجتماعية، 
تأسست في عام 1925 وافتتحت مكتبها في عمان سنة 1986، 
وتهدف لدعم الفعاليات السياسية والمنظمات غير الحكومية في 
مساعيها لالصالح وللمشاركة الفعالة في الحياة السياسية على 

جميع مستوياتها ومساعدة صانعي القرار االقتصادي واالجتماعي 
للتغلب على تحديات العولمة وإيجاد الحلول المؤدية إلى العدالة 

االجتماعية واالستقرار. كما تهدف الى مساعدة المؤسسات النسائية 
في جهودها من أجل تحسين مستوى مشاركة المرأة ومساواة النوع 

 االجتماعي في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

المرصـد العمالي األردني

 برنامج مشترك بين مركز الفينيق ومؤسسة فريدريش ايبرت - األردن 
، يعمل المرصد على رصد واقع وآفاق تطور الحركة العمالية والنقابية 

األردنية والدفع باتجاه تطوير التشريعات العمالية بالمشاركة مع 
األطراف ذات العالقة ووفق معايير العمل الدولية بما يسهم في 
تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في األردن. ويقوم المرصد 

بإعداد التقارير ونشرها حول واقع العاملين في األردن ويتابع األنشطة 
النقابية المختلفة ساعيا لتسهيل تبادل الخبرات العمالية والنقابية بين 

 األردن والدول العربية والعالمية بهدف االستفادة من تنوع تجاربها.

تنويه

إن مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدرش ايبرت غير 
مسؤولين عن تصريحات الجهات األخرى الواردة في سياق التقرير.

www.phenixcenter.net



ورقة تقدير موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار 4

1. المقدمة والسياق

يحتفــل العالــم هــذا العــام بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي 
بعنــوان: “المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي اليــوم 
مــرور  بعــد  االحتفــال  هــذا  ويأتــي  مســتدام”.  غــٍد  أجــل  مــن 
عاميــن علــى جائحــة كورونــا، كانــت خاللهمــا النســاء والفئــات 
األكثــر ضعفــا أكثــر مــن دفــع فاتــورة الحــرب الصحيــة وآثارهــا 
االجتماعيــة االقتصاديــة التــي مــا تــزال مســتمرة لغايــة اليــوم. 

تقــدم األردن عــام 2021 ســبع درجــات فــي تصنيــف الفجــوات 
بيــن الجنســين فــي المنطقــة ليصبــح بالمرتبــة رقــم 131 مــن 
أصــل 156 دولــة والخامــس علــى مســتوى منطقــة الشــرق 
اضطــر  مــن  أول  النســاء  كانــت  ذلــك  ورغــم  األوســط1. 
إلــى التخلــي عــن وظائفهــن خــالل الجائحــة، بســبب الحالــة 
المنزليــة  المســؤوليات  عليهــن  تفــرض  التــي  االجتماعيــة 
التــي تعتبــر أن حاجتهــن للعمــل أقــل  والخدمــات الرعائيــة، 
مــن الرجــال. وبمــا أن دخولهــن إلــى ســوق العمــل مــن جديــد 
أصعــب مــن نظرائهــن الرجــال، مــا تــزال النســاء يعانيــن مــن 
ــى 30.8% فــي الربــع الثالــث  ــة مرتفعــة وصلــت إل نســبة بطال

مــن عــام 2021. 2

أصبح االردن الخامس على 
مستوى الشرق األوسط 

من ناحية تصنيف الفجوات 
بين الجنسين 

 1Global Gender Gap Report, World economic forum, 2021, https://
www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

  2 دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الربعي الثالث للبطالة في األردن
http://dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2021/ 2021
\Emp_Q32021.pdf
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فــي الوقــت الــذي ضعفــت شــبكات الحمايــة االجتماعيــة وتدهــورت األوضــاع االقتصاديــة، اتضــح أن غالبيــة التدابيــر التــي اتخذتهــا 
الحكومــة األردنيــة للحــد مــن آثــار الجائحــة لــم تــراع الفــوارق بيــن الجنســين، إذ أن معظــم هــذه التدابير-التــي لــم يكــن للمــرأة األردنيــة 
أي دور فــي تصميمهــا- انعكســت ســلبا علــى الوضــع االقتصــادي للنســاء الــذي كان ضعيفــا قبــل الجائحــة وأصبــح أكثــر ضعفــا. 

فــي هــذا العــام، يصــدر المرصــد العمالــي األردنــي ومركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة بالتعــاون مــع مؤسســة فريدرتــش ايبــرت 
األلمانيــة ورقــة تقديــر موقــف بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة، للوقــوف علــى واقــع المــرأة االقتصــادي والتحديــات التــي تواجههــا 
علــى مســتوى السياســات والممارســات وتحــد مــن مشــاركتها االقتصاديــة الفعالــة فــي ســوق العمــل. وفيمــا يأتــي عــرض 

مقتضــب ألبــرز مالمــح التغييــرات االقتصاديــة التــي طــرأت علــى المــرأة األردنيــة خــالل العــام الماضــي: 

فــي . 1 االقتصاديــة  المشــاركة  معــدل  متوســط  يبلــغ 
المنطقــة 31%، وتصــل نســبة المشــاركة االقتصاديــة 
للنســاء فــي ســبع دول مــن بيــن 19 دولــة فــي المنطقــة، 
منهــا األردن ومصــر والجزائــر وإيــران وســوريا والعــراق 
واليمــن، أقــل مــن 20% 3 ، وتمثــل أدنــى مســتويات علــى 
مســتوى العالــم الــذي بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة 

4.%47.9 االقتصاديــة فيــه 

فــي األردن، بعــد الظــروف االقتصاديــة غيــر االعتياديــة . 2
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، انخفضــت نســبة البطالــة 
بشــكل عــام بيــن الذكــور واإلنــاث خــالل العــام الماضــي، 
فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع الثالــث مــن 
عــام 2021 )21.2%( مقابــل )30.8%( لإلنــاث، ويتضــح أّن 
معــدل البطالــة للذكــور قــد حافــظ علــى ثباتــه وانخفــض 
ــث  ــع الثال ــة بالرب ــة مقارن ــاث بمقــدار2.8 نقطــة مئوي لإلن
2020. إال أن معــدل المشــاركة االقتصاديــة  مــن عــام 
المنقــح لإلنــاث انخفــض أيضــا فــي الربــع الثالــث مــن 
عــام 2021 ليصــل إلــى نســبة 14.5% بعــد مــا بلــغ عــام 
2020 نســبة 14.9% 5 مــا يــدل علــى أن النســاء اللواتــي 

لــم  كورونــا  فتــرة  خــالل  العمــل  ســوق  مــن  انســحبن 
العمــل  فــرص  ُشــح  يــؤدي  الرجــال.  بخــالف  يعــدن، 
تنفيــذ  إطــار  فــي  النســاء،  أمــام  الخيــارات  وتضيــق 
النــوع االجتماعــي ذات  سياســات غيــر مراعيــة لعدالــة 
العالقــة بتشــغيل النســاء، بالتزامــن مــع ضعــف تمثيــل 
النســاء فــي النقابــات العماليــة، وضعــف شــمولهن فــي 
الحمايــات االجتماعيــة، إلــى ظهــور مــا يســمى بظاهــرة 
ووفقــا  بالنســاء.  الفقــر  يرتبــط  بحيــث  الفقــر”،  “تأنيــث 
ألرقــام دائــرة اإلحصــاءات العامــة فقــد وصلــت نســبة 
التــي ترأســها النســاء “المعيــالت” حتــى نهايــة  األســر 

.6)%14( يقــارب  مــا  الــى   2019 عــام 

وتقــدر منظمــة العمــل الدوليــة أن زيــادة مشــاركة المرأة . 3
نمــو  25% فقــط، ســيزيد  بنســبة  العاملــة  القــوى  فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 10% 7 . كمــا أن تمكيــن 
المــرأة مــن الحصــول علــى عمــل مدفــوع األجــر ســيقلل 
مــن الفقــر ويوســع الطبقــة الوســطى مــن خــالل تمكيــن 

األســر ورفدهــا بأكثــر مــن مصــدر دخــل 8. 

3 Global Gender Gap Report, World economic forum, 2021, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 
 
 4  World Bank, Jordan Improving Women Economic Opportunities, https://documents1.worldbank.org/curated/en/429441581525262376/pdf/
Jordan-Improving-Women-Economic-Opportunities-Select-Entry-Points-for-Policy-Dialogue-and-Operational-Interventions.pdf

5 دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الربعي الثالث للبطالة في األردن 2021

 http://dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2021/Emp_Q32021.pdf\

6  دائرة اإلحصاءات العامة، الجداول اإلحصائية، 2019.

7  ILO, How much would the economy grow by closing the gender gap?, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-
charts/enhanced/WCMS_556526/lang--en/index.htm

 8  World Bank, Jordan Improving Women Economic Opportunities, https://documents1.worldbank.org/curated/en/429441581525262376/pdf/
Jordan-Improving-Women-Economic-Opportunities-Select-Entry-Points-for-Policy-Dialogue-and-Operational-Interventions.pdf



ورقة تقدير موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار 6

قــات . 4 والُمعوِّ الحرمــان  مظاهــر  مــن  العديــد  هنــاك 
ي إلــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين  والقيــود التــي ُتــؤدِّ
االجتماعيــة  الحواجــز  تقــف  حيــث  العمــل،  عالــم  فــي 
االقتصاديــة  المشــاركة  أمــام  عقبــة  والتشــريعية 
الفاعلــة للمــرأة، التــي تشــمل العــادات االجتماعيــة وقلــة 
فــرص العمــل واالفتقــار إلــى دعــم رعايــة أطفــال النســاء 
التمييزيــة  والسياســات  القوانيــن  وبعــض  العامــالت، 
النــوع االجتماعــي.  إلــى سياســات مراعــاة  التــي تفتقــر 
ونتيجــة لذلــك، تلجــأ العديــد مــن النســاء إلــى قطاعــات 
العمــل غيــر المنظمــة التــي غالبــا مــا تكــون مــن المنــزل 
بهــن  يصــل  أو  االجتماعيــة،  الحمايــة  أطــر  وتســتبعد 

األمــر إلــى تــرك عملهــن، كمــا حــدث خــالل الجائحــة. 

بعــد جائحــة كورونــا أصبــح المنــزل مكانــا للعمــل وليــس . 5
وكبــار  األطفــال  رعايــة  أعبــاء  وألن  فقــط،  للعيــش 
الســن تقــع غالبــا علــى نحــو غيــر متكافــئ علــى عاتــق 
النســاء  فــي حصــر عمــل  يســهم  ذلــك  فــإن  النســاء، 
وقــد  متدنيــة.  أجــور  ذات  متفرغــة  غيــر  وظائــف  فــي 
ع الوظائــف المؤقتــة علــى مشــاركة النســاء فــي  ُتشــجِّ
ي بالضــرورة إلــى حصولهــن  ــؤدِّ قــوة العمــل، لكنهــا ال ت
علــى وظائــف أفضــل نوعيــًة وأعلــى أجــرًا 9.  لذلــك يجــب 
النســاء عنــد  التــي تواجههــا  العقبــات  تخفيــف جميــع 
إنشــاء مشــاريعهن ودعــم قطــاع العمــل مــن المنــزل 
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص وتنظيمــه، وتســهيل 
 .10 المنزليــة  المشــاريع  وترخيــص  تســجيل  إجــراءات 

إن إتاحــة وظائــف جيــدة، تتســم بأنهــا مســتقرة والئقــة . 6
منظــور  مــن  األهميــة  بالــغ  أمــر  هــو  ومنتجــة،  وآمنــة 
األرجــح  علــى  النســاء  ألن  الجنســين،  بيــن  المســاواة 
ُيشــكلن نســبة أكبــر مــن الرجــال فــي وظائــف القطــاع 

ــي األجــور  غيــر الرســمي التــي ال تتطلــب تفرغــا وتتســم بتدنِّ
ــر النســاء، فــي العــادة، مشــروعات فــي  واإلنتاجيــة. وتدي
فــي  عملهــن  احتمــال  ويــزداد  إنتاجيــة،  أقــل  قطاعــات 
مقارنــة  ــي  للترقِّ أقــل  إمكانيــات  ذات  ُمؤقتــة  وظائــف 

بالرجــال. 
تتجــه الفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين فــي األردن الــى . 7

)%13.6( نســبته  مــا  بلغــت  حيــث   واالتســاع،  التمــدد 
الخــاص،  القطــاع  فــي  و)%14.2(  العــام  القطــاع  فــي 
وهــي واضحــة فــي القطاعــات التــي تتركــز فيهــا النســاء 
كقطــاع الصحــة، إذ تصــل فجــوة األجــور بيــن الجنســين 
تبلــغ  حيــث  الخــاص  التعليــم  وقطــاع   ،)%31.8( الــى 
وتصنــف   ،11)%30.2( نســبته  مــا  األجــور  فــي  الفجــوة 
بمجمــوع  كمتخصصــات  األردن  فــي  العامــالت  نصــف 
أقــل  أجــور  علــى  يحصلــن  أنهــن  إال  عاملــة،   )163،328(
 ،12)%19.1( بنســبة  المتخصصيــن  الرجــال  أجــور  مــن 
وتترافــق هــذه الفجــوة مــع حرمــان النســاء مــن الترقيــات 
والعــالوات، مــا يجعــل الكثيــر مــن النســاء ينســحبن أو 

يعزفــن عــن دخــول ســوق العمــل.

الرجــل . 8 بيــن  االقتصاديــة  المشــاركة  فجــوة  تــزال  مــا 
فــي  التخصصــات  اختيــار  مــع فجــوة  تتقاطــع  والمــرأة 
التعليــم، حيــث مــا تــزال غالبيــة النســاء تميــل إلــى اختيــار 
ــك  ــة بخــالف الرجــال. لذل ــة والصحي التخصصــات التربوي
نجــد أن أكثــر القطاعــات التــي تتركــز فيهــا النســاء فــي 
القطــاع الصحــي وقطــاع التعليــم، إال أن ضعــف التوجيــه 
وزارتــي  مســتوى  علــى  األردن  فــي  والمهنــي  الوظيفــي 
اختيــار  إلــى  غالبــا  يــؤدي  والعمــل،  والتعليــم  التربيــة 
يدخــل  ممــا  العمــل،  ســوق  فــي  مشــبعة  تخصصــات 

النســاء فــي دائــرة البطالــة. 

ttps://bit.ly/3MdNEk5 ،ر: المطلوب ليس مجرد زيادة الوظائف للنساء، وإنما أيضا تحسين نوعيتها 9 البنك الدولي، النساء في عاَلم العمل الُمتغيِّ

10 مركز الفينيق للدراسات، جلسة حوارية بعنوان النساء العامالت من المنزل: األعمال التجارية للنساء خالل جائحة كورونا،2022، 

https://www.facebook.com/PhenixCenter/videos/3138488233090383 

11 اللجنة األردنية لألنصاف في األجور، 2018.

12 دائرة اإلحصاءات العامة، البيانات اإلحصائية حول األجور والمسمى الوظيفي والجنس، 2018.
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زيــادة المشــاركة االقتصاديــة . 9 التقــدم باتجــاه  إن عــدم 
ــى ظــروف  للمــرأة فــي األردن، يعــود بشــكل أساســي ال
منهــا  يعانــي  التــي  الصديقــة(  )غيــر  الطــاردة  العمــل 
وبخاصــة  ونســاء،  رجــاال  األردن  فــي  العامليــن  غالبيــة 
مســتويات األجــور المنخفضــة، إال أن النســاء يتعرضــن 
الرجــال،  مــن  أكثــر  األساســية  لحقوقهــن  النتهــاكات 
بســبب اضطــرار اآلالف منهــن للعمــل فــي االقتصــاد 
العــام  النقــل  شــبكة  ضعــف  أن  كمــا  المنظــم.  غيــر 
يســتهلك نســبة كبيــرة مــن أجــور العامليــن والعامــالت 
إلــى جانــب اســتهالك مــدد طويلــة فــي أوقــات العامليــن 
أثنــاء ذهابهــم إلــى أماكــن عملهــم وعودتهــم منهــا، األمــر 
لعــدم  النســاء  علــى  أكثــر  الضغــط  فــي  ســاهم  الــذي 
االنخــراط فــي ســوق العمــل. كمــا أن تجربــة النســاء فــي 
النقــل تختلــف عــن الرجــال، وبخاصة فيمــا يتعلق باألمان 
ــى وســائل  ــة الوصــول إل ــة الشــخصية، وصعوب والحماي
بشــكل  يترجــم  أن  يمكــن  األمــر  وهــذا  العــام،  النقــل 
ــى واقــع النســاء الملتحقــات فــي العمــل، إذ  مباشــر عل
أشــارت 80% مــن النســاء إلــى أن وســائل النقــل العــام 
أمــر مترابــط مــع مشــاركتهن االقتصاديــة؛ إذ أن %47 
مــن النســاء الالتــي شــملهن اســتطالع للــرأي13 رفضــن 
فــرص العمــل بســبب الوضــع الحالــي لوســائل النقــل 
العــام، متحدثــات فيهــا عــن التحــرش الجنســي وعــدم 
القــدرة علــى تحمــل تكاليــف النقــل اآلمنــة المرتفعــة، 
ــى مــكان  ــر مــن وســيلة نقــل للوصــول إل واســتخدام أكث

العمــل. 

 إّن نســبة المفتشــات اإلنــاث تشــكل )20%( فقــط مــن . 10
مجمــوع مفتشــي العمــل، وال توجــد برامــج تفتيشــية 
أشــكال  وقــف  باالعتبــار  تأخــذ  النســاء،  لعمــل  خاّصــة 
العنــف والتمييــز ضدهــن فــي ســوق العمــل14، وبحســب 
دراســة صــدرت العــام الماضــي كانــت أكثــر االنتهــاكات 
القانونيــة لحقــوق العامــالت تتجســد في عدم إشــراكهن 
عــدم  يليهــا   )%50.5( بنســبة  الصحــي  التأميــن  فــي 

إشــراكهن فــي الضمــان االجتماعــي بنســبة )36.3%(، ثــّم 
عــدم إشــراكهن فــي صنــدوق االدخــار وقروض اإلســكان، 

الــذي هــو حــق لــكل العامليــن، بنســبة )%26.3(15 .  
األشــخاص . 11 بعــض  توجــه  األخيــرة  اآلونــة  فــي  لوحــظ 

بيئــة  فــي  التحــرش  ظاهــرة  إنــكار  إلــى  وإناثــا(  )ذكــورا 
العمــل بزعــم الحفــاظ علــى ســمعة البلــد والمجتمــع 
معتبريــن الحديــث عــن هــذا األمــر والتركيــز عليــه شــكل 
إنــكار  فــي  االســتمرار  أن  إال  المبالغــة،  أشــكال  مــن 
مقبــول  غيــر  النســاء  تمــس  التــي  المهمــة  القضايــا 
بالنســبة لنــا كباحثيــن وباحثــات فــي الشــؤون التــي تحــد 
مــن مشــاركة المــرأة االقتصاديــة. كمــا أن الحديــث فــي 
التبليــغ عــن  النســاء علــى  هــذه الظاهــرة قــد يشــجع 
حــاالت التحــرش ضدهــن فــي ســوق العمــل؛ باعتبــار أن 
الحديــث عــن هــذه الظاهــرة يعــد كســرا لتابــو مجتمعــي 
جعــل مســاهمة النســاء فــي الحيــاة العامــة ضعيفــة، إذ 
ل التحــرُّش الجنســي فــي مــكان العمــل، أو أثنــاء  ُيشــكِّ
الذهــاب إلــى العمــل، عائقــا كبيــرا يحــول دون حصــول 

النســاء علــى فــرص العمــل. 

مناهضــة . 12 اتفاقيــة  علــى  اآلن  إلــى  األردن  يصــادق  لــم 
العنــف والتحــرش فــي العمــل رقــم )190( وال يزال هناك 
قصــور فــي وجــود سياســات داخــل منشــآت األعمــال 
للتبليــغ عــن حــاالت التحــرش، ويعالــج قانــون العمــل 
فــي المــادة )29( منــه، حــاالت االعتــداء مــن قبــل صاحــب 
العمــل أو مــن يمثلــه فقــط، بينمــا مــن الممكــن أن يقــع 
وهــذا  المراجعيــن،  أو  الزمــالء  مــن  الجنســي  التحــرش 
مــا أكدتــه دراســة حديثــة 16 بــأن “حجــم العنــف بمختلــف 
أشــكاله ومــن ضمنــه “ التحــرش الجنســي” يقــع علــى 
ــزوار، و)%13(  المــرأة بنســبة )37%( مــن المراجعيــن وال
مــن الزمــالء فــي العمــل”، وال يتضمــن قانــون العمــل 
مــكان  فــي  التحــرش  بمكافحــة  يتعلــق  نصــا  صراحــة 
العمــل، إذ أظهــرت إحــدى الدراســات الوطنيــة أن نســبة 

التحــرش فــي العمــل بمختلــف أشــكاله )%42.3(17 .

13  Gender in Public Transportation: A perspective of women users of public transportation; Sadaqa and Friedrich–Ebert–Stiftung, October 2018. 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/15221.pdf

14 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، اختالالت هيكلية في بنية نظام مفتشي العمل األردني، 2021.

https://bit.ly/3MjrOvv .2021 ،15 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، سالمة المرأة في بيئة العمل

16 المرجع السابق

https://women.jo/ar/node/7291 2017 ،17 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، دراسة ظاهرة التحرش في األردن، عمان
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العمــل يحظــر . 13 يــزال قانــون  المــرأة، مــا  بحجــة حمايــة 
عمــل النســاء فــي بعــض األنشــطة االقتصاديــة وفــي 
أمــام  القيــود  مــن  المزيــد  وضــع  مــا  المســاء،  فتــرات 
يتطلــب  الــذي  األمــر  االقتصاديــة،  مشــاركتهن  تعزيــز 
تعديــل المــادة 69 مــن قانــون العمــل بحيــث تــزال هــذه 
القيــود ويجــري تضمينهــا حمايــات إضافيــة لــكل مــن 
النســاء والرجــال الذيــن يعملــون فــي المهــن واألوقــات 
الصعبــة. يضــاف إلــى ذلــك امتنــاع معظــم الشــركات 
العمــل  قانــون  مــن   72 المــادة  عليهــا  تنطبــق  التــي 
العامــالت  ألطفــال  حضانــات  بتأســيس  المتعلقــة 

القانــون. إنفــاذ  والعامليــن لديهــا عــن 

لــم يتــم الموافقــة إلــى اآلن علــى المطالبــات بتعديــل . 14
المــادة )70( مــن قانــون العمــل برفــع إجــازة األمومــة 
يــوم   70 مــن  بــدال  يــوم   90 الــى  الخــاص  القطــاع  فــي 
ــى  ــر علــى توجــه المــرأة ال أســوة بالقطــاع العــام، مــا يؤث
العمــل فــي القطــاع العــام بــدال مــن القطــاع الخــاص 
العالقــة  ذات  العادلــة  غيــر  السياســات  هــذه  بســبب 

النســاء. بتشــغيل 

لــم يفّعــل النظــام الخــاص بعمــال الزراعــة حتــى اآلن . 15
علــى رغــم صــدوره فــي أيــار 2021، مــا يجعــل هــذا القطــاع 
غيــر مشــمول بنظــام الحمايــة االجتماعيــة الــذي توفــره 
مؤسســة الضمــان االجتماعــي، إذ أعلــن وزيــر العمــل 
أن القانــون المعــدل لقانــون الضمــان االجتماعــي يتيــح 
ــازات الزراعيــة شــمول العامليــن لديهــم  ألصحــاب الحي
فقــط بتأميــن إصابــات العمــل حتــى بدايــة عــام 2024. 
ــر  ــر مــن يعملــن فــي قطــاع الزراعــة غي وألن النســاء أكث
االنتهــاك  لهــذا  يتعرضــن  مــن  أكثــر  فهــن  المنظــم، 

لحقهــن 18.  

تتعــرض النســاء ذوات اإلعاقــة إلــى تحديــات مضاعفــة . 16
إذ يتخــذ أصحــاب العمــل  فــي ســوق العمــل األردنــي، 
اإلعاقــة حجــة لعــدم تشــغيلهن، إضافــة الــى ظــروف 
العمل الصعبة التي تعاني منها النســاء ذوات اإلعاقة، 
مــن انخفــاض معــدالت األجــور، وغيــاب األمــن الوظيفــي، 
التحتيــة  البنيــة  وضعــف  بقدراتهــن،  والتشــكيك 
المناســبة لعملهــن. وهنــاك قصــور فــي تشــجيع ريــادة 
النســاء مــن ذوات اإلعاقــة لعمــل المشــاريع والمطابــخ 
ــات  ــدر عليهــن الدخــل وتجعلهــن ممكن ــي ت ــة الت اإلنتاجي
اقتصاديــة  سياســات  تبنــي  يســتدعي  مــا  اقتصاديــا، 
تنظــر إلــى المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة نظــرة تنمويــة، 

كقيمــة مضافــة وليــس عبئــا اقتصاديــا.

القــروض . 17 الماليــة  المؤسســات  مــن  العديــد  تقــدم 
للنســاء تحــت عنــوان تعزيــز مشــاركتهن االقتصاديــة، 
أن  إال  الدخــل،  عليهــن  تــدر  انتاجيــة  وإلقامــة مشــاريع 
أخفقــت  الصغيــرة  التمويــل  مؤسســات  مــن  العديــد 
لغايــات  القــروض  هــذه  تقــدم  وأصبحــت  ذلــك،  فــي 
اســتهالكية شــخصية وليســت إنتاجيــة، وبــدل انتشــال 
النســاء مــن دائــرة الفقــر، جــرى إغراقهــن فــي الديــون 
ــد  وأصبحــن “غارمــات”، وتســبب ذلــك فــي دخــول العدي
مــن  العديــد  ثقــة  وفقــدان  الســجون،  إلــى  منهــن 
تســديد  علــى  النســاء  بقــدرة  الماليــة  المؤسســات 
ــودا  ــات وتفــرض قي القــروض، مــا جعلهــا تطلــب ضمان
القــروض.  هــذه  علــى  للحصــول  النســاء  علــى  عديــدة 
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يحتــاج الوضــع الراهــن إلــى ممارســات اســتثنائية تراعــي وتضمــن عمــل أكثــر أمانــا للمــرأة فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية 
التــي جعلتهــا أكثــر عرضــة آلثــار الصدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة، ولذلــك تتقــدم هــذه الورقــة بجملــة مــن 

التوصيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة وحمايتهــا:

توصيات عامة

طبقــت . 1 التــي  االقتصاديــة  بالسياســات  النظــر  إعــادة 
الضريبيــة  األعبــاء  وتخفيــف  الماضيــة  العقــود  خــالل 
تجــاوز  علــى  االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف  لتحفيــز 
االقتصــاد  عجلــة  وإعــادة  كورونــا،  جائحــة  تداعيــات 

كافيــة. الئــق  عمــل  فــرص  لتوليــد  للــدوران 

مراجعــة السياســات االقتصاديــة باتجــاه تعزيــز الطلــب . 2
االســتهالكي المحلــي مــن خــالل الحفــاظ على مســتويات 
النمــو  الــذي مــن شــأنه تعزيــز  األجــور وزيادتهــا، األمــر 

االقتصــادي بشــكل أكثــر فاعليــة.

الراميــة . 3 والبرامــج  االســتراتيجيات  مختلــف  مراجعــة 
إلــى تعزيــز دور المــرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة وســوق 
المؤسســات  عــن  الصــادرة  تلــك  أكانــت  العمــل، 
الحكوميــة ذات العالقــة أو عــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي، ليــس بهــدف قوننــة حقــوق المــرأة وحمايتهــا 

الحقــوق.  هــذه  تنفيــذ  لضمــان  بــل  فحســب، 

تحســين شــروط العمــل فــي األردن بعامــة وللنســاء . 4
بخاصــة، لتصبــح أكثــر جاذبيــة لهــن، وذلــك علــى مســتوى 
السياســات والممارســات، وتمكيــن جميــع العامليــن 
والعامــالت فــي األردن مــن التمتــع بالحقــوق والمبــادئ 
األساســية فــي العمــل ومعاييــر العمــل الالئــق بمختلــف 

أبعادهــا.

ــق . 5  تنظيــم ودعــم أعمــال النســاء مــن المنــزل عــن طري
المملكــة  فــي  النســاء  مشــاريع  ُتديــر  مظلــة  إيجــاد 
وتوجههــن وتدعمهــن وتعــزز مــن مهاراتهــن لتطويــر 
مشــاركتهن  تحفيــز  أجــل  مــن  المنزليــة  مشــاريعهن 

االقتصاديــة. 

إعــادة النظــر بالتعديــالت التــي أجريــت خــالل الســنوات . 6
االجتماعــي  والضمــان  العمــل  قانونــي  علــى  الماضيــة 
الحمايــات  وتعزيــز  العمــل  شــروط  تحســين  باتجــاه 

وتوســيعها. االجتماعيــة 
إلغــاء جميــع أشــكال التمايــز فــي تشــريعات وسياســات . 7

العــام  القطاعيــن  بيــن  الفجــوة  عمقــت  التــي  العمــل 
والخــاص ليصبــح القطــاع الخــاص أكثر جاذبيــة للعاملين 

وبخاصــة النســاء.

وتبنــي . 8 العمــل،  فــي  للتفتيــش  الرقابــي  الــدور  تفعيــل 
سياســات أكثــر فاعليــة فــي آليــات التفتيــش مبنيــة علــى 

عدالــة النــوع االجتماعــي.
والقوانيــن . 9 للتشــريعات  الدوريــة  المراجعــة  إجــراء 

للنــوع  حساســيتها  مــن  للتأكــد  بالعمــل  المتعلقــة 
. عــي جتما ال ا

توفيــر الحمايــات الكافيــة للعامــالت فــي المــادة 29 مــن . 10
قانــون العمــل لمنــع مختلــف أشــكال العنــف والتحــرش 

فــي عالــم العمــل. 

تعديــل المــادة 69 مــن القانــون باتجــاه تــرك قــرار اختيــار . 11
نــوع المهنــة وأوقــات العمــل للنســاء أنفســهن، علــى أن 
تتضمــن المــادة نصــوص توفــر الحمايــات الالزمــة لكافــة 

العامــالت والعامليــن أثنــاء العمــل الليلــي.

تعديــل المــادة )70( مــن قانــون العمــل، بزيــادة إجــازة . 12
األمومــة فــي القطــاع الخــاص إلــى )90( يومــا بــداًل مــن  

)70( يومــا، ورفــع إجــازة األبــوة لــكال القطاعيــن.



ُتلــزم . 13 بحيــث  العمــل،  قانــون  مــن   45 المــادة  تعديــل 
صاحــب العمــل بتطبيــق مبــدأ المســاواة فــي األجــر دون 
تمييــز بيــن العامليــن رجــااًل ونســاًء عــن كل عمــل ذي 
قيمــة متســاوية، ومــن ذلــك األعمــال التــي تختلــف فــي 

نوعيتهــا وتتســاوى فــي قيمتهــا.

علــى الحكومــة المصادقــة علــى جميع اتفاقيــات منظمة . 14
العمــل الدولــي وبخاصــة المكونــة للحقــوق والمبــادئ 
األساســية فــي العمــل والعمــل الالئــق باإلضافــة إلــى 
بشــأن   190 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة 

العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل.

تفعيــل النظــام الخــاص بعمــال الزراعــة بشــكل عاجــل، . 15
والتعليمــات المرافقــة لــه، وتطبيقــه دون إبطــاء. 

تعزيــز نظــام النقــل العــام ووســائل المواصــالت بحيــث . 16
يلبــي حاجــات النســاء للذهــاب إلــى أماكــن عملهــن بيســر 
وأمــان، كمــا يجــب إعــادة النظــر فــي تمويــل كلفــة نظــام 
النقــل العــام بحيــث تتناســب وأجــور العامــالت التــي فــي 

غالبهــا أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور.

علــى . 17 تحتــوي  عامــة  ســلوك  مدّونــة  إعــداد  ضــرورة 
النســاء  ضــد  الوظيفــي  للعنــف  واضحــة  تعريفــات 
وأشــكاله وبيــان عقوباتــه وبخاصــة العنــف اإللكترونــي 

الجنســي. والتحــرش 

زيــادة االهتمــام بتنــاول قضايــا المــرأة المتعلقــة بالعمل . 18
أكبــر  فــي وســائل اإلعــالم، ومعالجــة قضاياهــا بعمــق 
وعــدم  الحلــول،  وطــرح  الزوايــا  جميــع  علــى  والتركيــز 

ومعرفيــًا. وجدانيــًا  بالتأثيــر  االكتفــاء 

المدنــي . 19 المجتمــع  مؤسســات  بيــن  شــراكات  إقامــة 
والناشــطين فــي حقــوق المــرأة إلمكانيــة الوصــول الــى 
بعــض أماكــن العمــل للعامــالت وخاصــة فــي القطــاع 

غيــر المنظــم.
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