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 ورقة تقدير موقف

 آذار 8بمناسبة يوم المرأة العالمي 

 

 .. مكانك سر المشاركة االقتصادية للمرأة في األردن
 

 المرصد العمالي األردني/ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت

 2017آذار  7عمان، 

 

بإصدار "ورقة تقدير موقف" قتصادية وادلعلوماتية االالتابع دلركز الفينيق للدراسات على التوايل يقوم ادلرصد العمايل األردين  السابعللعام 
ادلشاركة قع لقاء الضوء على واالبيوم ادلرأة العادلي يف الثامن من آذار من كل عام وننتهز فرصة احتفاء العامل العادلي،  ادلرأةمبناسبة يوم 
 على مستوىع ادلرأة على أرض الواقع سواء ا تغيريات يف أوضال الوقوف علىإىل جانب ، سوق العملو  يف األردنلمرأة االقتصادية ل
وفيما يأيت عرض مقتضب  ومستويات تقدمها يف اجملتمع. ادلرأةىي أيضا تشكل فرصة دلراجعة أوضاع و  ادلمارسات، وأ السياسات

 (70026-7003خالل السنوات العشر األخرية ) تحدثمالمح التغريات اليت ألبرز 
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يف  (سنة فأكثر 01قوة العمل منسوبة إىل عدد السكان من اإلناث )استمر الرتاجع يف معدالت ادلشاركة االقتصادية ادلنقحة للمرأة  .0
 7003ام  يف حني كان يف ع بادلائة 1..0ما نسبتو  7002األردن خالل السنوات العشر األخرية، حيث سجل يف عام 

، بينما 7002يف عام  بادلائة 13.3الذكور أيضا، حيث بلغ  دقت الذي تراجع عنالو ، يف ذات بادلائة01.3عند مستوى 
العامة للضمان االجتماعي نسبة النساء ادلشرتكات يف ادلؤسسة  بلغتاىل جانب ذلك . 7003يف عام  بادلائة 21.1كان 

البيوت، بادلائة من رلمل ادلشرتكني يف ادلؤسسة، األمر الذي يعود يف جانب منو اىل االشرتاك االختياري لربات  73.7
بادلائة.  23بادلائة، بينما ىي عند الذكور  70يضاف اىل ذلك أن نسبة مشاركة النساء يف سوق العمل بشكل عام بلغت 

 71.4ما نسبتو  7002عام  الربع الرابع من مرتفعة اذ بلغت يف األردنيف دالت البطالة عند النساء ىذا وما زالت مع
معدل البطالة عن  أعلى بشكل كبري منبادلائة، كذلك وىي  71.2ما نسبتو  7003بادلائة، وكانت قد سجلت يف عام 

 .7003عام  بادلائة يف ..00، بينما كانت 7002بادلائة خالل الربع الرابع من عام  4..0اذ بلغت عندىم ، الذكور
 

ضعف دور ادلرأة يف احلياة االقتصادية األردنية يعد أحد ادلشكالت األساسية اليت يواجهها االقتصاد الوطين، األمر الذي ان  .7
يشكل ضغوطا اضافية على االقتصاد األردين وحيرم االقتصاد الوطين من قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغري مستغلة، 

ما علمنا أن نسبة انتظام االناث يف التعليم يف األردن أعلى من الذكور ويف سلتلف ادلراحل التعليمية، وان غالبية خاصة اذا 
اذ يزيد من معدالت اإلعالة يف اجملتمع األردين،  وىو كذلكمن االناث، أيضا ادلتفوقات يف سلتلف مراحل التعليم يف األردن 

يعيل كل مواطن (، اذ بادلائة 71.1) 2700خالل الربع الرابع من عام مل األردنيني جمل "ادلشاركة االقتصادية اخلام"بلغت 
وىذه النسبة تعد من أعلى النسب يف العامل، األمر الذي يزيد من  مبن فيو نفسو، تقريبا مواطنني آخرين أربعةيعمل 

 الصعوبات اليت يواجهها االقتصاد األسري.
 

إىل أن اجلهود اليت بذلت وما زالت تبذل يف سبيل زيادة ادماج ادلرأة يف احلياة االقتصادية االردنية ال  تشري ادلعطيات أعاله ..
تزال دون ادلستوى ادلطلوب، اذ أن اجلهود والربامج اليت بذلت خالل الفرتة ادلاضية، مل تكن إال جهودا سامهت يف تطوير 

ومل تدفع  تساىم يف زيادة مشاركتها االقتصادية بشكل ملموس وفعال، خطاب تضامين مناصر للمرأة وقضاياىا ادلختلفة، ومل
زيادة مسامهتها يف قطاعات التنمية مبختلف ابعادىا. وميكن القول أيضا أن اجلهود اليت بذلت خالل العقود ادلاضية باجتاه 

مشاركتها االقتصادية بشكل  اخطأت عناوينها، حيث مل تستهدف تذليل ادلعوقات احلقيقية اليت حالت وحتول دون زيادة
 عام، ويف سوق العمل بشكل خاص.

 
أن الفارق بني  7001ام العامة لعت ااالحصاءيفيد الكتاب السنوي لدائرة  ذإ، لصاحل الذكورتتسع فجوة األجور ما زالت  .1

 1.دينارا بفارق  1.3 يبلغ دينارا ومتوسط أجور النساء العامالت 137 يبلغ عاملني الذكورمتوسط األجور الشهرية لل
أن متوسط اجور حيث  يبني  7001دينارا لصاحل الذكور، ويؤكد ذلك تقرير ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام 

  دينارا لصاحل الذكور. 30دينارا بفارق  117عند االناث يصل بينما  ادينار  107العاملني الذكور ادلشرتكني لديها يبلغ 
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، وبالتايل تفقد غالبية النساء العديد الذكورمقارنة مع  لالناثاىل قصر عمر ادلسار الوظيفي  منو يف جانب كبريوىذا يعود  .1

قطاعات واسعة من النساء من االلتحاق بدورات  متكن، يلعب عدم عملية زيادة الدخل. كذلكب ادلرتبطةفرص الرتقيات من 
بسبب االنطباعات السائدة لدى العديد من االدارات العليا يف القطاعني العام واخلاص  ،تدريبية يف سياق التطور ادلهين ذلن

منظومة القيم االجتماعية السائدة اىل عدم االرتقاء يف  اىل جانبيف وقت مبكر،  نأن غالبية النساء سيرتكن أعماذل من
 السلم الوظيفي، األمر الذي ينعكس سلبا على مستويات أجورىن.

 
يعود بشكل أساسي اىل ظروف العمل الطاردة )غري يف األردن،  وث تقدم ملموس يف دور ادلرأة اقتصادياً ن عدم حدا .2

 أن النساء يتعرضن النتهاكات يف االالصديقة( اليت يعاين منها سوق العمل األردين ويعاين منها كل من الرجال والنساء، 
حقوقهن األساسية اكثر من الرجال. يضاف اىل ذلك، ضعف شبكة النقل العام، اليت تؤدي اىل استهالك أوقات طويلة من 
أوقات العاملني أثناء ذىاهبم وعودهتم من أماكن عملهم، ساىم يف الضغط أكثر على النساء لعدم االخنراط يف سوق 

( 37ألطفال العامالت لديهم وفق ادلادة )ات عن تأسيس حضانات يضاف اىل ذلك امتناع أعداد كبرية من الشرك العمل.
 من قانون العمل.

 
يف وضع عقبات اضافية أمام الئقة،  كافية  ضعف قدرات االقتصاد األردين ادلنظم على التوسع وتوليد فرص عمل يساىم .3

األعداد غري ادلنظم خالل السنوات ادلاضية بشكل كبري الستيعاب االقتصاد توسع  شلا ادى اىليف سوق العمل،  النساء
الكبرية من الداخلني اجلدد اىل سوق العمل، وىذا القطاع ال يوفر احلدود الدنيا من شروط العمل الالئق للغالبية الكبرية من 

الكبري   القطاع العام والقطاع اخلاصالعاملني فيو، وبالتايل تعزف النساء عن االلتحاق بو. وىذا يفسر رغبة النساء بالعمل يف
ورغم ذلك ىنالك عشرات آالف النساء يعملن بشكل  كونو يوفر حدودا مقبولة من شروط العمل الالئق. ،ادلنظم وادلتوسط

ولدى مكاتب وادلدارس اخلاصة وصالونات التجميل غري نظامي )شروط عمل غري نظامية(، وخاصة يف القطاع الزراعي 
 لعمالية واالنسانية، حيث حيرمن من أبسط حقوقهن امتوسطة وصغرية طباء ومهندسني وزلامني وشركاتادلهنيني من ا

وخاصة االشرتاك يف الضمان االجتماعي، حيث تشري العديد من الدراسات اليت قامت هبا ادلؤسسة العامة للضمان 
 بادلائة. 50االجتماعي أن معدالت التهرب التأميين يف بعض ىذه القطاعات تزيد عن 

 
الصغري والقطاع لنساء العامالت يف القطاع اخلاص لبية ااغأن اليت أصدرىا ادلرصد العمايل األردين تشري العديد من التقارير  .4

ومعايري العمل الدولية  خالفة لنصوص قانون العمل األردين،ادل والتجاوزاتيتعرضن للعديد من االنتهاكات غري ادلنظم 
الضمان  االشرتاك يفساعات يوميا، وزلرومات من  4 تتجاوزفأعداد كبرية منهن يعملن لساعات  ادلتعارف عليها،

كذلك ىنالك أعداد كبرية منهن حيصلن على اجور تقل كثريا عن احلد األدىن ويعملن أثناء العطل الرمسية،  االجتماعي، 
، وبالتايل فإن ضعف شروط العمل عنفمن ال يتعرضن ألشكال سلتلفة نوبعضهلألجور وال يتمتعن باالستقرار الوظيفي 

 الالئق ىو العامل األساسي يف ضعف التحاقهن بسوق العمل.
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بوجود صعوبات كبرية ال تتمثل النساء من ذوات اإلعاقة حتديات مضاعفة يف رلال التشغيل، مقارنة مع الرجال،  تواجو .5

حساسهن إاحلصول على فرص عمل بشكل عام، و متكنهن من احلصول على فرص عمل مالئمة، وتضيق عليهن إمكانية 
أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساين"، وليس احرتاما إلنسانيتهن وقدراهتن، إضافة إىل تعرض بعضهن اىل أنواع 

إىل  وخاصة يف القطاع اخلاص، سلتلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميالهتن لعدم ادلغامرة باالخنراط يف سوق العمل،
 .دم رغبة العديد من أسرىن للخروج من ادلنزل لغايات العملجانب ع

 

هبدف خلق فرص عمل كافية والئقة جلميع الداخلني اجلدد لو، االقتصاد األردين النظامي  حتسني قدراتتوصي ىذه الورقة بضرورة 
، باإلضافة إىل عمل مراجعة دلختلف ذلنحتسني شروط العمل يف األردن بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية و 

 االسرتاتيجيات والربامج اذلادفة إىل تعزيز دور ادلرأة يف احلياة االقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن ادلؤسسات احلكومية ذات
وىذا يتطلب  احلقوق. حقوق ادلرأة ومحايتها فحسب، بل لضمان تنفيذ ىذه ت اجملتمع ادلدين، ليس هبدف قوننةالعالقة أو عن مؤسسا

، ادلنصوص عليها يف اللتشريعات األردنية ، يتمثل األول يف حتسني أداء احلكومة وخاصة وزارة العمل إلنفاذ احلقوقالعمل باجتاىني
 يف فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية ، ويتمثل ذلكأصحاب العمل ىلقو تسهيل قيام قوى اجتماعية موازية والثاين يتمثل يف 

لكافة فئات العاملني بأجر، تتمتع باالستقاللية والدميقراطية لتتمكن من أداء عملها بفاعلية يف الضغط لتحسني شروط  قيقية وفعالةح
 العمل.
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