ورقة تقدير موقف
مبناسبة يوم املرأة العاملي  8آذار

استمرار تراجع مؤشرات مشاركة املرأة يف االقتصاد األردين
املرصد العمايل األردين /مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
عمان 7 ،آذار 2020
للعام العاشر على التوايل يقوم املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية إبصدار "ورقة تقدير موقف" مبناسبة يوم
املرأة العاملي ،للوقوف على واقع املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن وسوق العمل والتحدايت اليت تواجهها ،إىل جانب الوقوف على التغيريات
يف أوضاع املرأة االقتصادية على أرض الواقع سواء على مستوى السياسات أو املمارسات ،وهي مناسبة سنوية ملراجعة أوضاع املرأة ومستوايت
تقدمها يف اجملتمع .وفيما أييت عرض مقتضب ألبرز مالمح التغريات اليت حدثت خالل السنوات العشر األخرية:
 .1أييت يوم املرأة العاملي هلذا العام يف الوقت الذي تعرضت فيه تشريعات العمل األردنية خالل السنة املاضية اىل تعديالت انتقصت من
احلقوق واملبادئ االساسية يف العمل ،ومشلت التعديالت اضعاف قدرات العاملني والعامالت من املشاركة يف رسم السياسات املرتبطة
ابلعمل ،الذي يعد أحد التحدايت األساسية اليت يواجهها العاملني يف األردن ،والذي مت من خالل القيود اإلضافية اليت فرضت على
املنظمات النقابية ،اىل جانب اضعاف احلماايت االجتماعية للعاملني والعامالت الشباب .وابلرغم من اجراء بعض التعديالت الشكلية
على قانون العمل األردين تتعلق بتحسني بيئة العمل للنساء يف األردن وخاصة املادة  27املتعلقة إبنشاء حضاانت ألبناء العامالت
والعاملني ضمن شروط معينة ،اال أن خمتلف املؤشرات تفيد أن احلكومة ما زالت غري قادرة على انفاذ القانون إبلزام املؤسسات ممن
تنطبق عليها املادة املذكورة من انفاذها ،ما دفع احلكومة اىل اجراء تعديالت على قانون الضمان االجتماعي لتحميل عبء انشاء
احلضاانت على صندوق الضمان االجتماعي .ويف هذا السياق نؤكد على أن توفري احلضاانت ألبناء العاملني والعامالت هو من مسؤولية
الدولة وليس القطاع اخلاص وال صندوق الضمان االجتماعي.

Page 1 of 4

 .7يقوم جملس األمة بغرفتيه النواب واألعيان يف الوقت الراهن إبجراء تعديالت على بعض مواد قانون العمل ختص عمل النساء ،وخاصة
املواد  72و 92واملتعلقات ابلعنف والتحرش وصالحيات وزير العمل يف حتديد الوظائف واألوقات اليت جيوز للمرأة العمل فيها .ويف
هذا السياق أنمل من جملسي النواب واألعيان تبين نصوص تضمن احلقوق واملبادئ األساسية يف العمل ،لتوفري احلماايت الكافية
للعامالت والعاملني ،ملنع كافة اشكال العنف والتحرش يف عامل العمل الذي يعين وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  121بشأن
العنف والتحرش يف عامل العمل  -جمموعة ال سلوكيات واملمارسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطة هبا ،سواء حدثت مرة واحدة أو
تكررت وهتدف أو تؤدي أو حيتمل أن تؤدي اىل احلاق ضرر جسدي أو نفسي او اقتصادي ،وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع
اجلنس .أما فيما يتعلق ابملادة  ،92فمطلوب تعديلها ابجتاه ترك قرار اختيار نوع املهنة وأوقات العمل للنساء أنفسهن ،فهن األقدر
على حتديد ما هو مناسب حلياهتن ولعملهن ،على أن تتضمن املادة نصوص توفر احلماايت الالزمة لكافة العامالت والعاملني أثناء
العمل الليلي وبعض املهن الصعبة.
 .3ويف سياق مشاركة املرأة االقتصادية ،فقد استمر الرتاجع يف معدالت املشاركة االقتصادية املنقحة للمرأة (قوة العمل منسوبة إىل عدد
السكان من اإلانث  11سنة فأكثر) يف األردن خالل السنوات األخرية ،حيث سجل يف عام  7112ما نسبته  13.7ابملائة يف حني
كان يف عام  7112عند مستوى  11.7ابملائة ،وكذلك استمر تراجع املشاركة االقتصادية بني الذكور ليصل اىل مستوى  13.3ابملائة
يف عام  ،7112بينما كان  91.1ابملائة يف عام .7112
 .1اىل جانب ذلك قاربت نسبة النساء املشرتكات يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  72ابملائة يف هناية عام  7112من جممل
املشرتكني يف املؤسسة (مبا يف ذلك املشرتكات اختيارا) ترتكز غالبتهن يف القطاع العام بنسبة  32ابملائة ،بينما مشاركتهن يف القطاع
اخلاص ال تزيد عن  11ابملائة ،هذا وما زالت معدالت البطالة عند النساء يف األردن مرتفعة جدا اذ بلغت  72.1ابملائة يف الربع
الثالث من عام  ، 7112مقارنة مع الذكور ،اذ بلغت بينهن 12.1ابملائة خالل الربع الثالث من عام  ،7112حيث زادت معدالت
البطالة بني النساء مبقدار  7ابملائة مقارنة مع العام املاضي .وقد لعبت سياسات العمل دورا أساسيا يف تفضيل النساء العمل يف القطاع
العام ،حيث أن هذه السياسات أوجدت شروط عمل جيدة يف القطاع العام وشروط عمل ضعيفة يف القطاع اخلاص ،من حيث األجور
واحلماايت االجتماعية واالجازات وساعات العمل واالستقرار الوظيفي وغريها ،وما زالت احلكومة تسري ابجتاه توسيع حالة التمايز يف
شروط العمل بني القطاعني ،كان آخرها الرفع املؤجل التنفيذ للحد األدىن لألجور ،الذي ما زال يقل كثريا عن خط الفقر املطلق من
جهة ،ويقل بشكل كبري عن احلد األدىن لألجور يف القطاع العام.
 .5ما زالت فجوة األجور تتسع لصاحل الذكور ،إذ اشارت ارقام دائرة االحصاءات العامة لعام  7112أن متوسط األجور الشهرية للعاملني
الذكور يبلغ  111دينارا ومتوسط أجور النساء العامالت يبلغ  192دينارا بفارق  12دينارا لصاحل الذكور ،بفجوة أجور تبلغ 2.1
ابملائة ،ويؤكد ذلك تقرير املؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  7112حيث يبني أن متوسط اجور العاملني الذكور املشرتكني لديها
يبلغ  111دينارا بينما يصل عند االانث  121دينارا بفارق  92دينارا لصاحل الذكور ،بفجوة أجور تبلغ  17.2ابملائة ،وهذا يعود يف
جانب كبري منه اىل قصر عمر املسار الوظيفي لإلانث مقارنة مع الذكور ،وابلتايل تفقد غالبية النساء العديد من فرص الرتقيات اليت
تؤدي اىل زايدة الدخل .كذلك ،يلعب عدم متكن قطاعات واسعة من النساء من االلتحاق بدورات تدريبية يف سياق التطور املهين هلن،
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بسبب االنطباعات السائدة لدى العديد من االدارات العليا يف القطاعني العام واخلاص من أن غالبية النساء سيرتكن أعماهلن يف وقت
مبكر ،األمر الذي ينعكس سلبا على مستوايت أجورهن.
 .9ان عدم حدوث تقدم ملموس يف دور املرأة اقتصادايا يف األردن ،يعود بشكل أساسي اىل ظروف العمل الطاردة (غري الصديقة) اليت
يعاين منها غالبية العاملني يف األردن رجاال ونساء ،وخاصة مستوايت األجور املنخفضة ،اال أن النساء يتعرضن النتهاكات يف حقوقهن
األساسية أكثر من الرجال ،بسبب اضطرار االالف منهن للعمل يف االقتصاد غري املنظم وبطرق عمل غري منظمة .يضاف اىل ذلك،
ضعف شبكة النقل العام اليت تؤدي اىل استهالك نسبة كبرية من أجور العاملني والعامالت اىل جانب مدد طويلة من أوقات العاملني
أثناء ذهاهبم وعودهتم من واىل أماكن عملهم ،األمر الذي ساهم يف الضغط أكثر على النساء لعدم االخنراط يف سوق العمل .يضاف
اىل ذلك امتناع الغالبية الكربى من الشركات اليت تنطبق عليها املادة  27من قانون العمل املتعلقة بتأسيس حضاانت ألطفال العامالت
والعاملني لديها من انفاذ القانون.
 .2يساهم ضعف قدرات االقتصاد األردين املنظم على التوسع وضعف توليد فرص عمل جديدة وكافية الئقة ،يف وضع عقبات اضافية
أمام النساء يف سوق العمل ،ما ادى اىل توسع العمل غري املنظم خالل السنوات املاضية بشكل كبري بسبب تزايد أعداد الداخلني اجلدد
اىل سوق العمل ،والعمل غري املنظم ال يوفر احلدود الدنيا من شروط العمل الالئق للغالبية الكبرية من العاملني فيه ،وابلتايل تعزف النساء
عن االلتحاق به اال عند الضرورة  .وهذا يفسر رغبة النساء ابلعمل يف القطاع العام والقطاع اخلاص الكبري واملتوسط املنظم ،كونه يوفر
حدودا مقبولة من شروط العمل الالئق .ورغم ذلك هنالك عشرات آالف النساء يعملن بشكل غري منظم ،وخاصة يف القطاع الزراعي
واملدارس اخلاصة وصالوانت التجميل والسكرتريات لدى مكاتب املهنيني من اطباء ومهندسني وحمامني وشركات متوسطة وصغرية،
حيث حيرمن من أبسط حقوقهن العمالية واالنسانية وخاصة االشرتاك يف الضمان االجتماعي ،حيث تشري العديد من الدراسات اليت
قامت هبا املؤسسة العامة للضمان االجتماعي أن معدالت التهرب التأميين يف بعض هذه القطاعات تزيد عن  21ابملائة.
 .2اىل جانب ذلك ،تواجه النساء من ذوات اإلعاقة حتدايت مضاعفة يف جمال التشغيل ،مقارنة مع الرجال ،تتمثل بوجود صعوابت كبرية
ال متكنهن من احلصول على فرص عمل مالئمة ،وتضيق عليهن إمكانية احلصول على فرص عمل بشكل عام ،ابإلضافة اىل إحساسهن
أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساين" ،وليس حقوقي حيرتم إنسانيتهن وقدراهتن وحقهن ابلعمل ،إضافة إىل تعرض بعضهن اىل
أنواع خمتلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميالهتن لعدم املغامرة ابالخنراط يف سوق العمل ،وخاصة يف القطاع اخلاص ،إىل جانب عدم
رغبة العديد من أسرهن للخروج من املنزل لغاايت العمل.
 .2من املتوقع أن تزيد التعديالت اليت جرت على قانون الضمان االجتماعي صيف عام  7112من الضغوط على النساء وتشجيعهن
على عدم االخنراط يف سوق العمل – على تواضع فرص عمل اليت يوفرها  ،-حيث مت حرمان الشاابت والشباب دون سن  72عاما
من التمتع بكافة احلماايت االجتماعية اليت توفرها منظومة الضمان االجتماعي يف األردن ملدة مخس سنوات يف منشئات العمال الناشئة.
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توصي هذه الورقة بضرورة العمل على قيام احلكومة ابختاذ جمموعة من اإلجراءات لتعزيز املشاركة االقتصادية للمرأة:
 .11حتسني قدرات االقتصاد األردين املنظم هبدف خلق فرص عمل كافية والئقة جلميع الداخلني اجلدد له ،من خالل تقدمي حوافز للقطاعات
االقتصادية كثيفة التشغيل.
 .11حتسني شروط العمل يف األردن بشكل عام وخاصة للنساء ،لتصبح أكثر جاذبية هلن ،وذلك على مستوى السياسات واملمارسات،
ومتكني مجيع العاملني يف األردن من التمتع ابحلقوق واملبادئ األساسية يف العمل ومعايري العمل الالئق بكافة ابعادها.
 .17مراجعة خمتلف االسرتاتيجيات والربامج الرامية إىل تعزيز دور املرأة يف احلياة االقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن املؤسسات
احلكومية ذات العالقة أو عن مؤسسات اجملتمع املدين ،ليس هبدف قوننة حقوق املرأة ومحايتها فحسب ،بل لضمان تنفيذ هذه احلقوق.
 .13إعادة النظر ابلتعديالت اليت أجريت خالل السنة املاضية على قانوين العمل والضمان االجتماعي ابجتاه حتسني شروط العمل وتعزيز
احلماايت االجتماعية وتوسيعها.
 .11الغاء كافة أشكال التمايز يف تشريعات وسياسات العمل اليت عمقت الفجوة بني القطاعني العام واخلاص ليصبح القطاع اخلاص أكثر
جاذبية للعاملني وخاصة النساء.
 .11توفري احلماايت الكافية للعامالت يف املادة  72من قانون العمل ملنع كافة اشكال العنف والتحرش يف عامل العمل ،اىل جانب تعديل
املادة  92من القانون ابجتاه ترك قرار اختيار نوع املهنة وأوقات العمل للنساء أنفسهن ،على أن تتضمن املادة نصوص توفر احلماايت
الالزمة لكافة العامالت والعاملني أثناء العمل الليلي.
 .19على احلكومة املصادقة على كافية اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخاصة املكونة للحقوق واملبادئ األساسية يف العمل والعمل الالئق
ابإلضافة اىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  121بشأن العنف والتحرش يف عامل العمل.

انتهت الورقة
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