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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر
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يأتــي يــوم المــرأة العالمــي هــذا العــام بالتزامــن مــع اســتمرار تفشــي جائحــة 
كورونــا، التــي فاقمــت القيــود والحواجــز بالنســبة للمــرأة أمام جهــود التمكين 
االقتصــادي، مــا دفــع العديــد مــن النســاء األردنيــات لانســحاب مــن ســوق 
العمــل فــي وقــت تفاقــم فيــه الضعــف العــام لشــبكات الحمايــة االجتماعية، 
والــذي زاد األمــر ســوءا وأدى الــى تدهــور األوضــاع الحقوقيــة المتعلقــة 

بعمــل النســاء وباألخــص فــي القطاعــات االقتصاديــة غيــر المنظمــة.

إن غالبيــة التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة للحــد مــن الجائحــة لــم تــراع 
الفــوارق بيــن الجنســين، حيــث أن معظــم هــذه التدابير-التــي لــم يكــن للمــرأة 
األردنيــة أي دور فــي تصميمهــا- انعكســت ســلبا علــى الوضــع االقتصــادي 
للمــرأة والــذي كان ضعيفــا مــا قبــل الجائحــة. إذ يحتــاج الوضــع الراهــن الــى 
ممارســات اســتثنائية تراعــي وتضمــن عمــل أكثــر أماًنــا للمــرأة فــي ظــل 
الصدمــات  آلثــار  عرضــة  أكثــر  جعلتهــا  التــي  االســتثنائية  الظــروف  هــذه 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة، مــن حيــث انخفــاض الدخــل والوصــول 
إلــى االحتياجــات األساســية بســبب اإلغاقــات واإلجــراءات االحترازيــة التــي 

اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة ومازالــت تتخذهــا للحــد مــن انتشــار الجائحــة.

فــي هــذا العــام، يقــوم المرصــد العمالــي األردني ومركز الفينيق للدراســات 
االقتصاديــة بإصــدار »ورقــة تقديــر موقــف« بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي، 
ــى  ــي تواجههــا عل ــات الت للوقــوف علــى واقــع المــرأة االقتصــادي والتحدي
مســتوى السياســات والممارســات وتحد من مشــاركتها االقتصادية الفعالة 
فــي ســوق العمــل. وفيمــا يأتــي عــرض مقتضــب ألبــرز مامــح التغييــرات 
االقتصاديــة التــي طــرأت علــى عمــل المــرأة األردنيــة فــي ظــل جائحــة كورونا:

1.دفعــت النســاء ثمنــا أكبــر مــن الرجــال فــي ســوق العمــل، حيــث ارتفعــت 
معــدالت البطالــة بينهــن جــراء الجائحــة 6.1 نقطــة مقابــل 4.1 نقطــة بيــن 
الرجــال، اذ بلــغ معــدل البطالــة بيــن الذكــور خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2020 
)21.2%( مقابــل )33.6%( لإلنــاث)1(، األمــر الــذي ســيؤدي الــى دخولهــن 
فــي دائــرة الفقــر أكثــر مــن الرجــال، وســيؤدي الــى انتشــار ظاهــرة » تأنيــث 

الفقــر«.

1_ دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الربعي الثالث للبطالة في األردن 2020.
 http://dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2020/Emp_Q3_2020.pdf 



 4

2.مــا زالــت المؤشــرات الدوليــة تؤكــد علــى أن األردن يحتــل مكانــة متأخــرة فــي 
معــدل المشــاركة االقتصاديــة، حيــث أشــار البنــك الدولــي الــى أن األردن يقــع فــي 
المرتبــة 140 مــن أصــل 142 دولــة علــى المؤشــر العالمــي للمشــاركة االقتصاديــة 
للمــرأة، ويقتــرن ارتفــاع معــدالت البطالــة للنســاء فــي األردن بنســبة مشــاركة 
اقتصاديــة منخفضــة جــدا تبلــغ 14.9 % فقــط، ولــم تتغيــر هــذه النســبة منــذ ثاثــة 
قــرون، وهــذا هــو المؤشــر األساســي علــى وجــود مشــكلة حقيقيــة فيمــا يتعلــق 
بالحــق فــي العمــل للنســاء فــي األردن)2(. ومــن الجديــر بالذكــر ان اســتمرار ضعــف 
المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي األردن عنــد هــذه المســتويات المنخفضــة كان 
ومــا زال أحــد أهــم التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد األردنــي ويضعــف انتاجيتــه، 
ــة  ــذي يعنــي أن المجتمــع ككل هــو مــن يدفــع ثمــن المشــاركة االقتصادي األمــر ال

الضعيفــة للمــرأة.

ــن الرجــل والمــرأة تتقاطــع مــع فجــوة  ــة بي ــت فجــوة المشــاركة االقتصادي 3. ال زال
اختيــار التخصصــات فــي التعليــم، حيــث مــا زالــت غالبيــة النســاء تميــل الــى اختيــار 
التخصصــات التربويــة والصحيــة علــى عكــس الرجــال، لذلــك نجــد أن أكثــر القطاعــات 
التــي تتركــز بهــا النســاء همــا القطــاع الصحــي وقطــاع التعليــم، اال أن ضعــف 
التوجيــه الوظيفــي والمهنــي فــي األردن علــى مســتوى وزارة التربيــة والتعليــم 
ــار تخصصــات مشــبعة فــي ســوق العمــل،  ــى اختي ــا ال ــؤدي غالب ووزارة العمــل، ي

ــة.  ــرة البطال ممــا يدخــل النســاء فــي دائ

4. مــا زالــت فــرص العمــل الخاصــة بالنســاء التــي يولدهــا االقتصــاد األردني وقبيل 
ــا تقــارب ثلــث مجمــل فــرص العمــل التــي يوفرهــا االقتصــاد، حيــث  جائحــة كورون
ــرة االحصــاءات العامــة لعــام 2019 أن نســبة  ــات مســح صــادرة عــن دائ تشــير بيان
فــرص العمــل المســتحدثة للنســاء بلغــت 35.3 بالمئــة مــن مجمــوع الفــرص مقابــل 
64.7 بالمئــة للذكــور، وأن نســبة المشــتركات فــي مظلــة الضمــان االجتماعــي 

بلغــت عــام 2019 حوالــي  %28.2

ــور، إذ اشــارت أحــدث ارقــام صــادرة  ــح الذك ــت فجــوة األجــور تتســع لصال 5. مــا زال
عــن دائــرة االحصــاءات العامــة لعــام 2018 أن متوســط األجــور الشــهرية للعامليــن 
الذكــور يبلــغ 514 دينــارا ومتوســط أجــور النســاء العامــات يبلــغ 467 دينــارا بفــارق 
تقريــر  ذلــك  ويؤكــد  بالمائــة،   9.1 تبلــغ  أجــور  بفجــوة  الذكــور،  لصالــح  دينــارا   47
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي لعــام 2019 حيــث يبيــن أن متوســط اجــور 
العامليــن الذكــور المشــتركين لديهــا يبلــغ 553 دينــارا بينمــا يصــل عنــد االنــاث 485 
دينــارا بفــارق 68 دينــارا لصالــح الذكــور، بفجــوة أجــور تبلــغ 12.3 بالمائــة، وهــذا 
يعــود فــي جانــب كبيــر منــه الــى قصــر عمــر المســار الوظيفــي لإلنــاث مقارنــة مــع 
ــات التــي تــؤدي  ــة النســاء العديــد مــن فــرص الترقي الذكــور، وبالتالــي تفقــد غالبي
ــادة الدخــل. كذلــك، يلعــب عــدم تمكــن قطاعــات واســعة مــن النســاء مــن  الــى زي
االلتحــاق بــدورات تدريبيــة فــي ســياق التطــور المهنــي لهــن، بســبب االنطباعــات 
الســائدة لــدى العديــد مــن االدارات العليــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن أن 
غالبيــة النســاء ســيتركن أعمالهــن فــي وقــت مبكــر، األمــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى 

مســتويات أجورهــن.
2_ المرجع السابق
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6. كمــا أن عمــل المــرأة األردنيــة فــي القطاعــات الرعائيــة أكثــر مــن غيرهــا مــن 
نســبة  يجعــل  وغيرهــا،  والســكرتاريا  والتعليــم  المستشــفيات  مثــل  القطاعــات 
تقلدهــا للمناصــب القياديــة ضعيفــا جــدا والــذي وصل الــى  1.2 % فقط)3(، ويعزى 
الســبب فــي ذلــك الــى عــدم الثقــة بقــدرة المــرأة علــى تولــي هــذه المناصــب، 
والنظــر اليهــا علــى أنهــا اقــل انتاجــا مــن الرجــل، اعتقــادا ان وجودهــا فــي مناصــب 
قياديــة ال يحقــق الجــدوى االقتصاديــة المأمولــة، حيــث تــراوح المــرأة مكانهــا فــي 
مســتوى الوظائــف الدنيــا دون أن تصــل الــى الوظائــف العليــا ممــا يقودهــا فــي 
نهايــة األمــر الــى االنســحاب مــن ســوق العمــل، أو قبولهــا التمييــز الواقــع ضدهــا 

ــرة فــي اعالتهــا ألســرتها.  بســبب حاجتهــا للعمــل ومســاهمتها الكبي

7. أظهــرت اإلجــراءات المتبعــة فــي العمــل خــال جائحــة كورونــا ضعفــا كبيــرا فــي 
مفهــوم العمــل عــن بعــد وممارســاته، مــن حيــث غيــاب األطــر الزمنيــة لتحديــد 
التقنيــة  التجهيــزات  فــي  الوظيفيــة، ونقــص  المهــام  وتنفيــذ  العمــل،  ســاعات 
والوصــول الــى أنظمــة االتصــال المختلفــة، لذلــك تظهــر ضــرورة ملحــة فــي ظــل 
الوضــع الراهــن لتوضيــح عناصــر وآليــات العمــل عــن بعد مــن قبل الحكومــة والقطاع 
الخــاص، لكــي ُتســهل االتفــاق بيــن أطــراف عقــد العمــل مــن حيــث ســاعات العمــل 
ــم تحســم  ــازات وغيرهــا، نظــرًا ألن تشــريعات العمــل فــي األردن ل واألجــور واالج
مســألة العمــل عــن بعــد ولــم توضــح طبيعــة العاقــة التعاقديــة بين أصحــاب العمل 
والعامليــن، واكتفــت الحكومــة بمــا أورده نظــام العمــل المــرن، والــذي يختلــف فــي 
بنــوده عــن العمــل عــن بعــد، بحيــث تســمح أنمــاط العمــل المــرن أو العمــل الجزئــي 
أو العمــل عــن بعــد، بدرجــة مرونــة تتماشــى مــع ظــروف المــرأة، ومــع قيامهــا بــدور 
الرعايــة وخاصــة فــي ظــل االزمــة الحاليــة التــي أظهــرت توســعًا فــي أنمــاط العمــل 
غيــر التقليديــة )العمــل الجزئــي، ســاعات الــدوام المرنــة، والعمــل مــن المنــزل(. كمــا 
أن الحكومــة لــم توقــع حتــى االن علــى االتفاقيــة الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة 

العمــل الدوليــة رقــم )177( بشــأن العمــل فــي المنــزل لعــام 1996.

8. تقــوم العديــد مــن المؤسســات الماليــة بتقديــم القــروض للنســاء تحــت عنــوان 
الدخــل،  تــدر عليهــن  انتاجيــة  تعزيــز مشــاركتهن االقتصاديــة، وإلقامــة مشــاريع 
اال أن العديــد مــن مؤسســات التمويــل الصغيــرة أخفقــت فــي ذلــك، وأصبحــت 
ــدال مــن  ــة، وب ــات اســتهاكية شــخصية وليســت انتاجي تقــدم هــذه القــروض لغاي
انتشــال النســاء مــن دائــرة الفقــر، تــم اغراقهــن فــي الديــون وأصبحــن »غارمــات«، 
وتســبب ذلــك فــي دخــول العديــد منهــن الــى الســجون، وفقــدان ثقــة العديــد مــن 
المؤسســات الماليــة بقــدرة النســاء علــى تســديد القــروض المقدمــة مــن طرفهــم، 
ممــا جعلهــم يقومــون بطلــب ضمانــات وفــرض قيود عديــدة على النســاء للحصول 

علــى هــذه القــروض.
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9. بحجــة حمايــة المــرأة، مــا زال قانــون العمــل يحظــر عمــل النســاء فــي بعــض 
األنشــطة االقتصاديــة وفــي فتــرات المســاء، مــا أدى الــى وضــع المزيــد مــن 
ــل المــادة  ــب تعدي ــذي يتطل ــة، األمــر ال ــز مشــاركتهن االقتصادي ــود أمــام تعزي القي
69 مــن قانــون العمــل بحيــث يتــم إزالــة هــذه القيــود وتضمينهــا حمايــات اضافيــة 
لــكل مــن النســاء والرجــال الذيــن يعملــون فــي المهــن واألوقــات الصعبــة. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن قانــون العمــل ال يتضمــن صراحــة نــص يتعلــق بمكافحــة التحــرش 
فــي مــكان العمــل، كمــا أن األردن لــم يصــادق الــى اآلن علــى اتفاقيــة مناهضــة 
العنــف والتحــرش فــي العمــل رقــم )190(، التــي تبنتهــا منظمــة العمــل الدوليــة، 
اذ اظهــرت احــدى الدراســات الوطنيــة ان نســبة التحــرش فــي العمــل بكافــة أشــكاله       

 .)4(%42.3

10. ما زالت العديد من القطاعات واألنشــطة االقتصادية التي يتكثف فيها عمل 
النســاء خــارج نطــاق حمايــات قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي وتطبيقاتهمــا، 
مثــل القطــاع الزراعــي وصالونــات التجميــل والمــدارس الخاصــة والســكرتاريا، ومــا 
زال هنــاك نســبة كبيــرة مــن العامليــن ذكــورا واناثــا بشــكل غيــر منظــم غيــر محمييــن 
بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، وصلــت فــي عــام 2019 )قبــل تأثيــرات 

جائحــة كورونــا( 48 بالمئــة، ويتوقــع أنهــا زادت جــراء الجائحــة.

11. ان عــدم التقــدم باتجــاه زيــادة المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي األردن، يعــود 
بشــكل أساســي الــى ظــروف العمــل الطــاردة )غيــر الصديقــة( التــي يعانــي منهــا 
غالبيــة العامليــن فــي األردن رجــاال ونســاء، وخاصــة مســتويات األجــور المنخفضــة، 
اال أن النســاء يتعرضــن النتهــاكات فــي حقوقهــن األساســية أكثــر مــن الرجــال، 
بســبب اضطــرار االالف منهــن للعمــل فــي االقتصــاد غيــر المنظــم وبطــرق عمــل 
غيــر منظمــة. يضــاف الــى ذلــك، ضعــف شــبكة النقــل العــام التــي تــؤدي الــى 
اســتهاك نســبة كبيــرة مــن أجــور العامليــن والعامــات الــى جانــب مــدد طويلــة مــن 
أوقــات العامليــن أثنــاء ذهابهــم وعودتهــم مــن والــى أماكــن عملهــم، األمــر الــذي 
ســاهم فــي الضغــط أكثــر علــى النســاء لعــدم االنخــراط فــي ســوق العمــل. يضــاف 
الــى ذلــك امتنــاع الغالبيــة الكبــرى مــن الشــركات التــي تنطبــق عليهــا المــادة 72 مــن 
قانــون العمــل المتعلقــة بتأســيس حضانــات ألطفــال العامــات والعامليــن لديهــا 

مــن انفــاذ القانــون.

12. الزال هنــاك قصــور فــي تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وباألخــص مــن 
النســاء فــي القطاعيــن العــام والخــاص، بشــكل ال يتوافــق مــع قانــون حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، اضافــة الــى ظــروف العمــل الصعبــة التــي تعانــي منهــا 
النســاء ذوات اإلعاقــة، مــن انخفــاض معــدالت األجــور، وغيــاب األمــن الوظيفــي، 
وتتعــرض  لعملهــن.  المناســبة  التحتيــة  البنيــة  وضعــف  بقدراتهــن،  والتشــكيك 
النســاء ذوات اإلعاقــة الــى تحديــات مضاعفــة خــال الجائحــة مقارنــة مــع الرجــال مــن 
ذوي اإلعاقــة، والســبب فــي ذلــك ان هنــاك مشــكلة فــي األســاس بالثقــة بالمــرأة 
العاملــة وقدرتهــا االنتاجيــة، وأنهــا األكثــر بطالــة وفقــرا مــن الرجــال، وفــي حالــة 
وجــود اإلعاقــة للمــرأة، يتخذهــا أصحــاب العمــل حجــة لعــدم تشــغيلهن، بالرغــم مــن 

قدرتهــن علــى القيــام بالعمــل بالكفــاءة المطلوبــة.
4_  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، دراسة ظاهرة التحرش في األردن، عمان، 2017
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توصيات 
تتقــدم هــذه الورقــة بجملــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها تعزيــز المشــاركة 

ــة للمــرأة وحمايتهــا: االقتصادي

- إعــادة النظــر بالسياســات االقتصاديــة التــي تــم تطبيقهــا خــال العقــود الماضيــة 
ــز القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة علــى تجــاوز  ــاء الضريبيــة لتحفي وتخفيــف األعب
تداعيــات جائحــة كورونــا، وإعــادة عجلــة االقتصــاد للــدوران لتوليــد فــرص عمــل كافيــة 

والئقــة.

- مراجعــة السياســات االقتصاديــة باتجــاه تعزيــز الطلــب االســتهاكي المحلــي مــن 
خــال الحفــاظ علــى مســتويات األجــور وزيادتهــا، األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز النمــو 

االقتصــادي بشــكل أكثــر فاعليــة.

- مراجعــة مختلــف االســتراتيجيات والبرامــج الراميــة إلــى تعزيز دور المــرأة في الحياة 
االقتصاديــة وســوق العمــل ســواء تلــك الصــادرة عــن المؤسســات الحكوميــة ذات 
العاقــة أو عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، ليــس بهــدف قوننــة حقــوق المــرأة 

وحمايتهــا فحســب، بــل لضمــان تنفيــذ هــذه الحقــوق. 

العامليــن  أجــور  بتخفيــض  تســمح  التــي  الدفــاع  أوامــر  ببعــض  النظــر  إعــادة   -
والعامــات، وتطويــر برامــج دعــم للقطاعــات االقتصاديــة المتضــررة جــراء جائحــة 

لديهــا. العامليــن  علــى  والحفــاظ  اســتدامتها  علــى  للحفــاظ  كورونــا، 

- تحســين شــروط العمــل فــي األردن بشــكل عــام وخاصــة للنســاء، لتصبــح أكثــر 
جاذبيــة لهــن، وذلــك علــى مســتوى السياســات والممارســات، وتمكيــن جميــع 
العامليــن فــي األردن مــن التمتــع بالحقــوق والمبــادئ األساســية فــي العمــل 

ومعاييــر العمــل الائــق بكافــة ابعادهــا.

- إعــادة النظــر بالتعديــات التــي أجريــت خــال الســنة الماضيــة علــى قانوني العمل 
والضمــان االجتماعــي باتجــاه تحســين شــروط العمــل وتعزيــز الحمايــات االجتماعيــة 

وتوسيعها.

- الغــاء كافــة أشــكال التمايــز فــي تشــريعات وسياســات العمــل التــي عمقــت 
الفجــوة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ليصبــح القطــاع الخاص أكثر جاذبيــة للعاملين 

وخاصــة النســاء.
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- توفيــر الحمايــات الكافيــة للعامــات فــي المــادة 29 مــن قانــون العمــل لمنــع كافــة 
اشــكال العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل، الــى جانــب تعديــل المــادة 69 مــن 
ــة وأوقــات العمــل للنســاء أنفســهن،  ــار نــوع المهن ــرك قــرار اختي القانــون باتجــاه ت
العامــات  لكافــة  الازمــة  الحمايــات  توفــر  نصــوص  المــادة  تتضمــن  أن  علــى 

والعامليــن أثنــاء العمــل الليلــي.

- علــى الحكومــة المصادقــة علــى كافــة اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وخاصــة 
المكونــة للحقــوق والمبــادئ األساســية فــي العمــل والعمــل الائــق باإلضافــة الــى 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن العنــف والتحــرش فــي عالــم 

العمــل.

- زيــادة االهتمــام بتنــاول قضايــا المــرأة المتعلقــة بالعمــل فــي وســائل االعــام، 
ومعالجــة قضاياهــا بعمــق أكبــر والتركيــز علــى كافــة الزوايــا وطــرح الحلــول باســتخدام 
فنــون اســتقصائية معمقــة، وعــدم االكتفــاء بالتأثيــر وجدانيــًا ومعرفيــًا نظــرًا ألن 

المــرأة قــد تأثــرت بالجائحــة أكثــر مــن الرجــل.

- زيــادة فاعليــة أداء مفتشــي وزارة العمــل علــى رصــد المخالفــات واالنتهــاكات بحــق 
النســاء بمختلف أشــكالها.

- اجــراء المراجعــة الدوريــة للتشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بالعمــل للتأكــد مــن 
حساســيتها للنــوع االجتماعــي.

- محاربــة العنــف االقتصــادي، مــن خــال توعيــة النســاء بــه، وتعديــل تشــريعات 
ــف والتحــرش فــي العمــل  ــة العن ــى اتفاقي العمــل ذات العاقــة، والمصادقــة عل

رقــم )190(.
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