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للعام الرابع على التوايل يقوم املر�صد العمايل الأردين
ب�إ�صدار "ورقة تقدير موقف" مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي،
بهدف �إلقاء ال�ضوء على واقع املر�أة الأردنية يف �سوق العمل،
�إىل جانب ر�صد �آية تغيريات يف �أو�ضاع املر�أة على �أر�ض الواقع
�سواء يف �سوق العمل �أو على م�ستوى الت�شريعات.
ويف الوقت الذي ي�أتي فيه يوم املر�أة العاملي يف الثامن من
�آذار من كل عام منا�سبة لالحتفاء بن�ضال املر�أة لتحقيق
امل�ساواة والعدل ،واعرتافا وتقديرا جلهود الن�ساء يف حتقيق
التقدم االن�ساين مبختلف �أبعاده االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية فهي �أي�ضا ت�شكل فر�صة ملراجعة �أو�ضاع املر�أة
وم�ستويات تقدمها يف املجتمع .ويف هذا ال�سياق ف�إننا يف هذه
الورقة �سنقوم مبراجعة ما مت اجنازه يف الأردن على طريق
�إدماج املر�أة يف �سوق العمل والوقوف على �أبرز املعوقات التي
تواجهها.
�إن تاريخ اليوم العاملي للمر�أة يبد�أ من "م�سرية الأواين
الفارغة" والتي �أجرتها يف � 8آذار/مار�س عام  1857عامالت
الغزل والن�سيج يف نيويورك مطالبات بتح�سني �شروط العمل
وم�ساواة املر�أة ،واحتجاجا على الظروف الال�إن�سانية التي كن
يجربن على العمل حتتها ،ورغم �أن ال�شرطة تدخلت �آنذاك
بطريقة وح�شية لتفريق املتظاهرات �إال �أن امل�سرية جنحت يف
دفع امل�سئولني ال�سيا�سيني �إىل طرح م�شكلة املر�أة العاملة على
جداول �أعمالهم ،كما �أنه مت ت�شكيل �أول نقابة ن�سائية لعامالت
الن�سيج يف �أمريكا بعد �سنتني على تلك امل�سرية االحتجاجية.
ويف الثامن من مار�س من �سنة  1908عادت الآالف من عامالت
الن�سيج للتظاهر من جديد يف �شوارع مدينة نيويورك لكنهن

حملن هذه املرة قطعا من اخلبز الياب�س وباقات من الورود يف
خطوة رمزية لها داللتها واخرتن حلركتهن االحتجاجية تلك
�شعار "خبز وورود" ،وطالبت امل�سرية �آنذاك بتخفي�ض �ساعات
العمل ووقف ت�شغيل الأطفال ومنح الن�ساء حق االقرتاع يف
االنتخابات ،ومنذ عام � 1977أ�صدرت الأمم املتحدة قرارا يدعو
دول العامل �إىل اعتماد �أي يوم من ال�سنة يختارونه لالحتفال
باملر�أة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مار�س ،وحتول
بالتايل ذلك اليوم �إىل رمز لن�ضال املر�أة تخرج فيه الن�ساء
عرب العامل يف مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.

حال املر�أة يف �سوق العمل الأردين

بقراءة �سريع لعدد من امل�ؤ�شرات اال�سا�سية املتعلقة بو�ضع
املر�أة االقت�صادي وخا�صة يف �سوق العمل ،ف�إننا مل نلحظ
وللعام الرابع على التوايل �أية تطورات جوهرية على و�ضع
املر�أة يف هذا املجال ،االمر الذي ي�شري �إىل ان اجلهود التي
بذلت وما زالت تبذل يف �سبيل زيادة ادماج املر�أة يف احلياة
االقت�صادية االردنية مل تكن فعالة وال تزال دون امل�ستوى
املطلوب ،حيث �أن اجلهود والربامج التي بذلت خالل الفرتة
املا�ضية مل تكن �إال و�سيلة �ساهمت يف خطاب ت�ضامني مع املر�أة
للح�صول على حقوقها االقت�صادية ،ومل ت�ساهم يف زيادة
م�شاركتها االقت�صادية وبالتايل زيادة م�ساهمتها يف قطاعات
التنمية مبختلف ابعادها.
فما زالت الأرقام الر�سمية ت�شري �أن معدل امل�شاركة االقت�صادية
املنقح للمر�أة الأردنية يف نهاية عام  ( 2012قوة العمل للإناث
من�سوبة �إىل عدد ال�سكان من الإناث � 15سنة ف�أكرث) ما زال
منخف�ضاً جداً ويبلغ حوايل  14.1باملائة مقارنة مع 60.6
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باملائة عند الذكور ،وهذه الن�سبة تراوح مكانها منذ �سنوات ،ال
بل تراجعت عن ما كانت عليه يف عام � ،2012إذ كانت تبلغ 14.9
باملائة .وهي منخف�ضة جدا �إذا ما قورنت هذه امل�ؤ�شرات مع
واقع حال الدول العربية ودول العامل الثالث الذي تقارب فيها
ن�سبة م�شاركة املر�أة  30باملائة ،ويف معدل امل�شاركة االقت�صادية
على امل�ستوى العاملي الذي يبلغ  50باملائة يف عام  ،2012الأمر
الذي ي�شري اىل عدم فعالية اجلهود التي تبذل لزيادة م�شاركة
املر�أة يف احلياة االقت�صادية .ومن املفيد اال�شارة هنا اىل �أن
ترتيب الأردن يف تقرير التناف�سية العاملي لعام  2010يف م�ؤ�شر
م�شاركة املر�أة االقت�صادي كان الأخري بني ( )139دولة.
من جانب �آخر ف�إن �أحدث الأرقام ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي واملتعلقة بعام  2012ت�شري �إىل �أن ن�سبة
الن�ساء امل�شرتكات يف امل�ؤ�س�سة تقارب  25.0باملائة من جممل
امل�شرتكني يف امل�ؤ�س�سة .هذا وما زالت معدالت البطالة عند
الن�ساء الأردنيات �أعلى منها عند الرجال� ،إذ بلغت  19.9باملائة
مقابل  10.8باملائة عند الرجال يف نهاية عام  .2012وهذه
الن�سبة تزيد عن ما كانت عليه يف نهاية عام � 2011إذ كانت
تبلغ ن�سبة البطالة عند الن�ساء  18.3باملائة .وهي تزيد كثريا
عن معدل البطالة عند الن�ساء على امل�ستوى العاملي يف عام
 2012والتي تبلغ (.)%6.4
كذلك ترتكز الغالبية ال�ساحقة من الن�ساء العامالت يف
الأردن ( )95باملائة يف ثالثة قطاعات اقت�صادية من �أ�صل
( )13اقت�صادي ،وهذه القطاعات الثالثة تتمثل يف االدارة
العامة والتعليم وال�صحة والعمل االجتماعي ،بن�سبته ()95
باملائة من الن�ساء العامالت.
�أننا يف " املر�صد العمايل الأردين" نرى �أن عدم حدوث تقدم
ملمو�س يف دور املر�أة اقت�صادياً وبالتايل زيادة م�شاركتها يف
جهود التنمية يعود ب�شكل �أ�سا�سي اىل ظروف العمل الطاردة
(غري ال�صديقة) التي يعاين منها �سوق العمل الأردين ويعاين
منها كل من الرجال والن�ساء ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن
الن�ساء يتعر�ضن النتهاكات يف حقوقهن الأ�سا�سية اكرث من
الرجال.
فما زالت معدالت الأجور يف الأردن منخف�ضة جداً ،فح�سب
م�ؤ�شرات �صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ف�إن متو�سط
اجور العاملني ال�شهري يف القطاع العام يبلغ ( )412دينارا،
ويف القطاع اخلا�ص ( )338دينارا ،بفجوة ل�صالح الذكور
قدرها (  )63دينارا و ( )69دينارا �شهريا على التوايل.

وت�شري كذلك العديد من التقارير العمالية واحلقوقية
�أن الن�ساء العامالت يف القطاع اخلا�ص يتعر�ضن للعديد
من االنتهاكات وجتاوزات خمالفة لن�صو�ص قانون العمل
الأردين ،ف�أعداد كبرية منهن يعملن ل�ساعات �أكرث من 8
�ساعات يوميا ،وحمرومات من �أي �شكل من �أ�شكال احلماية
االجتماعية وال�ضمان االجتماعي ،كذلك هنالك �أعداد كبرية
منهن يح�صلن على اجور تقل كثريا عن احلد الأدنى للأجور
وال يتمتعن باال�ستقرار الوظيفي وغريها من �شروط العمل
الالئق.
و�إذا ما علمنا �أن الن�ساء يف الأردن ي�شكلن ما ن�سبته  51باملائة
من طلبة البكالوريو�س يف خمتلف اجلامعات ح�سب �أرقام
 ،2012ف�إن �ضعف دور املر�أة يف احلياة االقت�صادية الأردنية
يعد �أحد امل�شكالت الأ�سا�سية التي يواجهها االقت�صاد الوطني،
فهي من جانب حترم طاقات �إنتاجية كبرية من امل�ساهمة يف
بناء وتطوير االقت�صاد الوطني ،ومن جانب �آخر تزيد من
ن�سبة الإعالة يف املجتمع الأردين ،حيث يعيل كل مواطن �أربعة
�آخرين ،وهذه الن�سبة تعد �أي�ضاً من �أعلى الن�سب يف العامل.
هنالك كذلك جملة من العوامل الأخرى ت�ساهم يف تخفي�ض
معدالت م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية ،فمن جانب
هنالك ظروف العمل غري الالئقة التي يعاين منها �سوق
العمل الأردين ب�شكل عام ،وخا�صة يف م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص املتو�سطة وال�صغرية والقطاع غري املنظم ،تعترب بيئة
غري �صديقة وطاردة للن�ساء الراغبات بالعمل ،وال ت�شجعهن
على االلتحاق به �أو اال�ستمرار فيه .ومنها �أن املر�أة تواجه
حتديات غري متكافئة مقارنة مع الرجال يف �سوق العمل،
الأمر الذي ي�ؤثر �سلباً على دخولهن �إىل �سوق العمل ،وال
ت�أخذ فر�صا مت�ساوية يف تقلد املنا�صب العليا والرتقية ويف
احل�صول على فر�ص التدريب داخل وخارج الأردن.
ويف اخلتام ،بات مطلوباً العمل على حت�سني �شروط العمل
يف الأردن ب�شكل عام وخا�صة للن�ساء ،لت�صبح �أكرث جاذبية
للن�ساء ،بالإ�ضافة �إىل عمل مراجعة ملختلف اال�سرتاتيجيات
والربامج الهادفة �إىل تعزيز دور املر�أة يف احلياة االقت�صادية
و�سوق العمل �سواء تلك ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات احلكومية
ذات العالقة �أو عن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،لي�س بهدف
تقنني حقوق املر�أة وحمايتها فح�سب ،بل ل�ضمان تنفيذ هذه
احلقوق.
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