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 ورقة تقدير موقف
 آذار 8ناسبة يوم المرأة العالمي بم

 سوق العملالحياة االقتصادية و مشاركة المرأة األردنية في 
 غير فعالة"ادماج وبرامج  .." ال تقدم ملموس

 2012آذار  8 -األردن -عمان

سبة يوم ادلرأة العادلي، هبدف القاء الضوء للعام الثالث على التوايل يقوم ادلرصد العمايل األردين بإصدار "ورقة تقدير موقف" مبنا
على واقع ادلرأة األردنية يف سوق العمل األردين، ورصد أية تغريات يف أوضاع ادلرأة على أرض الواقع يف سوق العمل أو على 

 مستوى التشريعات.

اء بنضال ادلرأة لتحقيق ادلساواة والعدل، من آذار من كل عام مناسبة لالحتفالثامن يوم ادلرأة العادلي يف فيو أيت ويف الوقت الذي ي
تشكل أيضًا فهي واعرتافا وتقديرا جلهود النساء يف حتقيق التقدم اإلنساين مبختلف أبعاده االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

جعة ما مت اجنازه يف رامب سنقوم ويف ىذ السياق، فإننا يف ىذه الورقة اجملتمع. دلراجعة أوضاع ادلرأة ومستويات تقدمها يف فرصة
 طريق إدماج ادلرأة يف سوق العمل والوقوف على أبرز ادلعوقات اليت تواجهها.  على األردن 

فإننا مل نلحظ أية حتسينات ، ادلتعلقة بوضع ادلرأة االقتصادي وخاصة يف سوق العمل سريعة لعدد من ادلؤشرات األساسيةقراءة وب
األمر الذي يشري اىل أن اجلهود اليت بذلت ومازالت تبذل يف سبيل زيادة منذ سنوات،  جوىرية على وضع ادلرأة يف ىذا اجملال

اجياد ونشر خطاب ادماج ادلرأة يف احلياة االقتصادية االردنية مل تكن فعالة، ويف أحسن األحوال سامهت ىذه اجلهود والربامج يف 
اىم يف جذهبا لزيادة مشاركتها االقتصادية، وبالتايل زيادة مل تسلكنها ، حصول على حقوقها االقتصاديةللمع ادلرأة  تضامين

 مسامهتها يف جهود التنمية مبختلف ابعادىا.

) قوة العمل لإلناث  1111يف هناية عام  األرقام الرمسية تشري أن معدل ادلشاركة االقتصادية ادلنقح للمرأة األردنيةفما زالت 
بادلائة  8.46بادلائة مقارنة مع  1.41كثر( ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوايل سنة فأ 11منسوبة إىل عدد السكان من اإلناث 

وإذا ما قورنت ىذه ادلؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العامل  وىذه النسبة تراوح مكاهنا منذ سنوات.، الذكور دعن
الذي يشري اىل عدم فعالية  األمر، بادلائة 11ة تقارب بادلائة ويف الدول ادلتقدم 01الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة ادلرأة 

ومن ادلفيد االشارة ىنا اىل أن ترتيب األردن يف تقرير التنافسية العادلي  اجلهود اليت تبذل لزيادة مشاركة ادلرأة يف احلياة االقتصادية.
 ( دولة.101يف مؤشر مشاركة ادلرأة االقتصادي كان األخري بني ) 1111لعام 

تش ري إىل أن نس بة  1111 وادلتعلق ة بع اماألرق ام الص ادرة ع ن ادلؤسس ة العام ة للض مان االجتم اعي أح دث ب آخ ر ف إن من جان 
دراس  ة مس  ح  ويف ذات الوق  ت بين  تبادلائ  ة م  ن رلم  ل ادلش  رتكني يف ادلؤسس  ة.  11.0النس  اء ادلش  رتكات يف ادلؤسس  ة تبل  غ ح  وايل 
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ال يت اس تحدثها  ف رص العم لبادلائ ة م ن  11أن  1111 النص ف األول م ن ع ام فرص العمل اليت استحدثها االقتص اد األردين يف
 1640النساء األردنيات أعلى منه ا عن د الرج ال، إذ بلغ ت  عندىذا وما زالت معدالت البطالة . كانت للنساء االقتصاد األردين
تغ  ري بش  كل ملم  وس من  ذ س  نوات، وبقي  ت وى  ذه ادلؤش  رات مل ت .1111بادلائ  ة عن  د الرج  ال يف هناي  ة ع  ام  11.7بادلائ  ة مقاب  ل 

 أو نزواًل، األمر الذي يدخلها يف باب األخطاء االحتمالية االحصائية. تتحرك بواقع نقطة أو نقطتني صعوداً 

( 10( بادلائ    ة يف ثالث    ة قطاع    ات اقتص    ادية م    ن أص    ل )11ك    ذلك ترتك    ز الغالبي    ة الس    احقة م    ن النس    اء الع    امالت يف األردن )
( بادلائ ة م ن النس اء 11قطاعات الثالثة تتمثل يف االدارة العامة والتعليم والصحة والعم ل االجتم اعي، بنس بتو )اقتصادي، وىذه ال

 العامالت.

أنن  ا يف " ادلرص  د العم  ايل األردين" ن  رى أن ع  دم ح  دوث تق  دم ملم  وس يف دور ادل  رأة اقتص  ادياً وبالت  ايل زي  ادة مش  اركتها يف جه  ود 
ويع اين منه ا ك ل م ن   ر روف العم ل الط اردة )ل ري الص ديقة( ال يت يع اين منه ا س وق العم ل األردينيعود بشكل أساس ي اىلالتنمية 

 اكثر من الرجال.يف حقوقهن األساسية  اتكالرجال والنساء، مع األخذ بعني االعتبار أن النساء يتعرضن النتها 

ن متوس   ف إب آخ ر مؤش رات ص ادرة ع ن دائ رة اإلحص اءات العام ة حس ففما زالت مع دالت األج ور يف األردن منخفض ة ج داً، 
( دين ارا، بفو وة لص ال ال ذكور ق درىا ) 006( دين ارا، ويف القط اع اخل اص )11.يف القط اع الع ام يبل غ ) الش هري اج ور الع املني

لص ال ال ذكور تؤك دىا األرق ام  وى ذا االفف اض يف مع دالت األج ور والفو وة فيه ا ( دينارا شهريا عل ى الت وايل.81( دينارا و )80
( دين  ارا ش  هريا، 18.، إذ يبل  غ متوس    أج  ر ادلش  رتكني ال  ذكور )1111الص  ادرة ع  ن ادلؤسس  ة العام  ة للض  مان االجتم  اعي لع  ام 

 ( دينارا شهرياً.10( دينارا شهرياً، بفوورة قدرىا )010توس  أجور االناث ادلشرتكات )ميبلغ بينما 

 ارير العمالي   ة واحلقوقي   ة أن النس   اء الع   امالت يف القط   اع اخل   اص يتعرض   ن للعدي   د م   ن االنتهاك   اتوتش   ري ك   ذلك العدي   د م   ن التق   
س اعات يومي ا، وزلروم ات م ن  6الف ة لنص وص ق انون العم ل األردين، فأع داد كب رية م نهن يعمل ن لس اعات أكث ر م ن سل وجت اوزات

نال ك أع داد كب رية م نهن  ص لن عل ى اج ور تق ل كث ريا أي شكل من أشكال احلماية االجتماعي ة والض مان االجتم اعي، ك ذلك ى
  الالئق.عن احلد األدىن لألجور وال يتمتعن باالستقرار الوريفي ولريىا من شروط العمل 

بادلائ    ة م   ن طلب   ة البك    الوريوس يف سلتل   ف اجلامع    ات حس   ب أرق    ام  11ا أن النس    اء يف األردن يش   كلن م    ا نس   بتو لمن   وإذا م   ا ع
 فه ودلرأة يف احلياة االقتصادية األردنية يع د أح د ادلش كالت األساس ية ال يت يواجهه ا االقتص اد ال وطين، ضعف دور ا ، فإن1111

طاق ات إنتاجي ة كب رية م ن ادلس امهة يف بن اء وتط وير االقتص اد ال وطين، وم ن جان ب آخ ر تزي د م ن نس بة اإلعال ة يف   رم من جان ب 
 من أعلى النسب يف العامل.أيضاً ، وىذه النسبة تعد اجملتمع األردين، حيث يعيل كل مواطن أربعة آخرين

فم  ن جان  ب ىنال  ك تس  اىم يف ختف  يد مع  دالت مش  اركة ادل  رأة يف احلي  اة االقتص  ادية، األخ  رى مجل  ة م  ن العوام  ل ك  ذلك ىنال  ك  
وس   طة ر   روف العم   ل ل   ري الالئق   ة ال   يت يع   اين منه   ا س   وق العم   ل األردين بش   كل ع   ام، وخاص   ة يف مؤسس   ات القط   اع اخل   اص ادلت

تعت رب بية ة ل ري ص  ديقة وط اردة للنس اء الرالب ات بالعم  ل، وال تش وعهن عل ى االلتح اق ب  و أو وال  يت والص غرية والقط اع ل ري ادل ن م، 
منها أن ادلرأة تواجو حتديات لري متكافةة مقارنة مع الرجال يف سوق العمل، األمر الذي يؤثر س لباً عل ى دخ وذلن االستمرار فيو. و 
 فرص التدريب داخل وخارج األردن. يف تقلد ادلناصب العليا والرتقية ويف احلصول علىال تأخذ فرصا متساوية و  إىل سوق العمل،

أن معدالت ادلشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن تتأثر باحلالة االجتماعية وعدد وأعمار األطفال لديها ىنا، ومن اجلدير بالذكر 
العاملة، وبالذات دور احلضانة، كما أن حوم قوة العمل النسائية يتأثر إىل حد كبري بعمر  ومدى توفر اخلدمات ادلتعلقة بادلرأة
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ومع ازدياد ادلتزوجات، ادلرأة وزواجها، وإن االنسحاب من سوق العمل بالنسبة للمرأة يزداد طرديًا مع ازدياد عدد العامالت 
 اإلجناب للمرأة العاملة. 

يتحمل صاحب العمل لوحدة كلفة إجازات األمومة إذ كان خاصة بعد زواجها،  دلرأةا ىذا إىل جانب ارتفاع كلفة تشغيل
ومن ادلتوقع يف ىذا الشأن أن تساىم التعديالت اليت مت  والرضاعة، وكونو صاحب القرار بالتوريف، فإنو  وم عن توريفها.

األمومة يف  إجازةندوق لتمويل تكاليف بإنشاء ص ةوادلتعلقودخلت حيز التنفيذ على قانون الضمان االجتماعي  إجرائها
ادلساعدة يف تشويع أصحاب العمل على توريف النساء. كذلك يشكل العامل الثقايف واالجتماعي السائد يف رلتمعنا يف دفع 

 ،قة.، والذي تعزز مع وجود بيةة عمل لري الئوتشويع ادلرأة يف البقاء يف ادلنزل لرعاية األسرة وعدم التحاقها يف سوق العمل

لتص  بح أكث  ر جاذبي  ة للنس  اء،  العم  ل عل  ى حتس  ني ش  روط العم  ل يف األردن بش  كل ع  ام وخاص  ة للنس  اء،مطلوب  اً يف اخلت ام، ب  ات و 
باإلض افة إىل عم  ل مراجع  ة دلختل  ف االس رتاتيويات وال  ربامج اذلادف  ة إىل تعزي  ز دور ادل  رأة يف احلي اة االقتص  ادية وس  وق العم  ل س  واء 

ات احلكومي  ة ذات العالق  ة أو ع  ن مؤسس  ات اجملتم  ع ادل  دين، ل  يق هب  دف تقن  ني حق  وق ادل  رأة و ايته  ا تل  ك الص  ادرة ع  ن ادلؤسس  
 حلقوق.فحسب، بل لضمان تنفيذ ىذه ا

  

 

 


