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متهيد
ك�شفت االنتفا�ضات العربية الأخرية عن العجز الهائل يف العمل الالئق يف �أ�سواق العمل العربية والذي ي�شمل �إق�صاء املر�أة من �سوق العمل.
وعلى الرغم من تزايد م�ستوى تعليم الن�ساء يف العامل العربي ،ال تزال �أغلبية الن�ساء �إ ّما عاطالت عن العمل �أو غري مرئيات يف القوى العاملة
العربية.
وعلى الرغم من ان امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة الأردنية قد احتلت مكانة بارزة على قائمة الأولويات للحكومة الأردنية ،وعلى الرغم من كافة
اجلهودالتنموية والتوجهات ال�سيا�سية الإيجابية التي بذلت يف االردن يف العقود الأخرية للتو�سع يف القاعدة التعليمية وزيادة الرعاية ال�صحية
وكذلك الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية من قوانني وت�شريعات �إال �أن م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل ال تزال دون الطموح مما يعني ا�ستمرار فجوة القوى
العاملة بني الذكور واالناث ،هذا ا�ضافة �إىل ارتفاع ن�سبة البطالة بني الإناث وتدين معدل �أجورهن خا�صة بالن�سبة للمهن التي تهيمن عليها
الن�ساء كالتعليم وال�صناعات التحويلية وال�صحة مما ي�ؤكد انه ما زال هناك عوائق كبرية �أمام تطبيق تدابري �شاملة ل�ضمان عدم التمييز بني
الرجل واملر�أة يف �سوق العمل.
وال تزال القوانني والأنظمة والإجراءات الوطنية  -بالإ�ضافة �إىل الأعراف االجتماعية والثقافية املُمار�سة على نطاق وا�سع  -ت ّكر�س التمييز �ض ّد
املر�أة يف مكان العمل يف جميع �أنحاء املنطقة.
وهذا ُيطبق على «الإن�صاف يف الأجور»  -هو حق عاملي ،اال �أن معظم الن�ساء العربيات يعانني من احلرمان منه .وبح�سب الأرقام الر�سمية يف
�سجلت فجوة الأجور بني اجلن�سني ح�سب القطاع ن�سبة  41.3يف املائة يف قطاع ال�صناعات التحويلية و 27.9يف املائة يف قطاع ال�صحة
الأردنّ ،
والعمل الإجتماعي و 24.5يف املائة يف قطاع التعليم .فت�شري االرقام الر�سمية يف االردن اىل ان متو�سط فجوة االجور بني اجلن�سني قد ت�صل اىل
 29يف املائة يف القطاع اخلا�ص و 21يف املائة يف القطاع العام ،1فيما يبلغ الفارق  35يف املائة يف الكويت و 31يف املائة يف تون�س و 23يف املائة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .وعلى الرغم من كل اجلهود املبذولة من قبل احلكومات للح ّد من ظاهرة التفاوت يف الأجوراال انها تبقى هاج�س ًا
عاملي ًا ،حتى يف البلدان التي ت�سود فيها امل�ساواة من حيث النوع الإجتماعي واملنعك�سه يف قوانينها وممار�ساتها .ولي�س �أدل على ذلك من كون
الن�ساء تتقا�ضى �أجر ًا �أدنى بواقع  22.9يف املائة من �أجر الرجال على امل�ستوى العاملي.2
وهذا يقودنا اىل نتيجة مفادها �أننا �أمام م�شكلة مزمنة خفية ي�صعب جتاوزها من دون فهم وا�ضح للمفاهيم ذات ال�صلة والتداعيات على مكان
العمل ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام ومن دون �إعتماد �إجراءات �إ�ستباقية ملمو�سة.
ومن هذا املنطلق فقد ادرك االردن احلاجة �إىل حتقيق امل�ساواة يف الأجور كخطوة ا�سا�سية نحو بناء جمتمع �أكرث عدالة و�إن�صاف ًا و�إنتاجية.
وقد قام الأردن ،وبدعم من منظمة العمل الدولية ،بت�أ�سي�س جلنة توجيهية وطنية للإن�صاف يف الأجور ،تقود عملية وطنية فريدة من نوعها يف
منطقة ال�شرق االو�سط ترمي �إىل �إعادة النظر يف املعوقات القانونية والعملية التي حتول دون حتقيق امل�ساواة يف الأجور يف الأردن.
وت�سعى املراجعة القانونية للت�شريعات االردنية هذه �إىل �إعداد امل�س�ؤولني يف احلكومة ومنظمات الع ّمال و�أ�صحاب العمل و�صانعي ال�سيا�سات
و�أهل الإخت�صا�ص واملد ّربني و�إ�شراكهم يف حوار وطني ب�ش�أن احلاجة �إىل �سيا�سات وقوانني مراعية للنوع الإجتماعي ت�ساهم يف متكني املر�أة
�إقت�صادي ًا من خالل اعتماد نظام �أكرث �إن�صاف ًا للأجور.
ومرة �أخرى نعود فن�ؤكد �أن الأردن من خالل �إطالق هذه املبادرة ،قد قطع �شوط ًا جديد ًا يف معركة الق�ضاء على التمييز �ضد الن�ساء يف العامل العربي
حيث ُيعترب فهم العالقة بني الإن�صاف يف الأجور ومتكني املر�أة �إقت�صادي ًا حمور ًا هام ًا من �أجل معاجلة التحديات املاثلة يف �سوق العمل يف الأردن.
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الخلفية

من �أجل اال�ستجابة للحاجة �إىل الت�صدي ب�شكل �أف�ضل للفجوة يف الأجور بني الن�ساء والرجال يف �سوق العمل يف الأردن وق�ضايا التمييز يف عامل
العمل ،قامت اللجنة التوجيهية للإن�صاف يف الأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية ب�إجراء مراجعة قانونية للت�شريعات الوطنية الأردنية .وكان
الهدف من هذه املراجعة هو حتديد وتوثيق العقبات بحكم القانون وبحكم الواقع لالحرتام والتطبيق الفعال ملعايري العمل الدولية التي تعالج حقوق
الإن�سان ،وحتديد ًا اتفاقية منظمة العمل الدولية للم�ساواة يف االجور لعام ( 1951رقم  )100واتفاقية منظمة العمل الدولية اخلا�صة بالتمييز
(ب�ش�أن اال�ستخدام واملهنة) لعام ( 1958رقم  ،)111اللتني �صادق عليهما الأردن يف عامي  1966و 1963على التوايل.
ت�أ�س�ست اللجنة التوجيهية للإن�صاف يف الأجور يف عام  2011بهدف تعزيز الو�سائل الفعالة لردم الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني يف الأردن
وي�شرتك يف رئا�سة اللجنة كل من اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ووزارة العمل .وت�ضم ممثلني عن النقابات العمالية ،النقابات املهنية،
املجتمع املدين ،الهيئات احلكومية ،غرفة التجارة ،غرفة ال�صناعة ،وغريها من ممثلي القطاع اخلا�ص واجلامعات وو�سائل الإعالم.
�إن مبد�أ امل�ساواة يف الأجور عن العمل ذي القيمة املت�ساوية ،والذي ي�شار �إليه �أحيانا با�سم «امل�ساواة يف الأجور» ،مت تكري�سه يف اتفاقية منظمة العمل
الدولية للم�ساواة يف الأجور لعام ( 1951رقم  .)100ومع ذلك ،ف�إن امل�ساواة يف الأجور هي �أي�ضا مفهوم وا�سع ي�شمل الإن�صاف يف الأجروهناك
نوعان من املفاهيم الرئي�سية املتعلقة بامل�ساواة يف الأجور .املفهوم الأول هو «الأجر املت�ساوي عن العمل املت�ساوي» ،وهو ما يعني �أنه يجب �أن يح�صل
الرجال والن�ساء على �أجور وفوائد مت�ساوية للعمل نف�سه �أو الذي يتطلب نف�س املهارات واجلهد وامل�س�ؤولية ،والذي يتم �إجنازه حتت ظروف عمل
مماثلة واملفهوم الثاين والأكرث �أهمية هو «الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية» ،وهذا يعني �أنه حتى لو كانت الوظائف خمتلفة متام ًا ،ولكنها
تعتمد على معايري مو�ضوعية خالية من التحيز بني اجلن�سني ،فهي عموما ذات قيمة مت�ساوية ،والأجر ،الذي ي�شمل القيمة الإجمالية حلزمة الأجور،
ينبغي �أن يكون نف�سه .وهذا ي�ضمن ح�صول الرجال والن�ساء على الأجر املت�ساوي للعمل الذي قد يت�ضمن �أنواعا خمتلفة من امل�ؤهالت ،املهارات،
امل�س�ؤوليات� ،أو ظروف العمل التي لها رغم كل ذلك قيمة مت�ساوية.
لقد مت التكليف بهذه املراجعة من قبل منظمة العمل الدولية يف �إطار مبادرة امل�ساواة يف الأجور يف الأردن 3وبدعم وبتمويل من حكومة الرنويج
ومنظمة العمل الدولية.
وقد مت �إعداد هذة الدرا�سة من قبل الأ�ستاذة رمي ابو ح�سان ،والأ�ستاذ حمادة ابو جنمة ،والأ�ستاذة �آمال حدادين .وقد مت تقدمي مدخالت تقنية
وا�سعة من قبل اخلرباء التقنيني ملنظمة العمل الدولية .ومن املتوقع �أن ت�ؤدي هذه املراجعة �إىل توليد حوار على م�ستوى ال�سيا�سات التي �ستقود �إىل
تعديالت على الت�شريعات الوطنية النافذة.

 3ملزيد من املعلومات حول مبادرة امل�ساواة يف االجور يف االردن ،العودة اىل :امل�ساواة بني االجر يف االردن –
www.ilo.org/gender/Informationresources /WCMS_150363/lang-en/index.htm
"
اال�سئلة التي يكرث طرحها حول امل�ساواة يف االجور http://www.jordanpayequity.org/draft/ar/questions.htm

موجز ال�سيا�سات  ،9بريوت ( )2010متوفر باللغتني العربية واالجنليزيةhttp:// :
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املقدمة

على ال�صعيد العاملي ،ت�شري التقديرات �إىل �أنه يدفع للمر�أة  22.9يف املائة يف املتو�سط�أقل من زمالئها يف العمل من الرجال .4ومثل كثري من
الن�ساء يف العامل ،غالب ًا ما يدفع للمر�أة الأردنية �أجر �أقل من الرجال عن العمل ذي القيمة املت�ساوية .وت�شري الأرقام الر�سمية يف الأردن �إىل �أن
متو�سطفجوة الأجور بني اجلن�سني ح�سب القطاع ت�صل �إىل  41.3يف املائة يف قطاع ال�صناعات التحويلية و 27.9يف املائة يف قطاع ال�صحة
والعمل الإجتماعي و 24.5يف املائة يف قطاع التعليم .5وعالوة على ذلك ،ف�إن الت�شريعات الأردنية ال حتتوي على �أحكام تعطي احلق يف امل�ساواة
يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية �أو حتظر التمييز ،مما ي�ساهم يف الفجوة يف الأجور.
�إن معدل البطالة بني الن�ساء يف الأردن هو �ضعف معدلها بني الرجال ( 19.9يف املائة للن�ساء و 10.5يف املائة للرجال) .6هناك �أي�ضا نق�ص
كبري يف عمل املر�أة الأردنية يف املجاالت التي ال تتطلب م�ؤهالت علمية ،وال يزال العزل املهني الأفقي والعامودي �سمة م�شرتكة ل�سوق العمل.
وعلى الرغم من الزيادة الكبرية خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية� ،إال �أن م�شاركة الإناث يف قوة العمل ما زالت منخف�ضة جد ًا  15يف املائة
( ،)2012باملقارنة مع  61.3يف املائة من الرجال.7
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن هذه ال�سيا�سة التحليلية التي قامت بتوجيه املراجعة القانونية للت�شريعات الوطنية الأردنية وتطبيقها فيما يتعلق بامل�ساواة
يف الأجر تقرتح معلومات �إ�ضافية ،وت�شري �إىل العمل من �أجل فهم وحت�سني التهمي�ش االقت�صادي للمر�أة الأردنية .كذلك تدعم الدليل على �أن
عدم امل�ساواة يف الإطار القانوين الوطني ي�سهم يف �ضعف امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ،وارتفاع معدالت البطالة وانخفا�ض الأجور .كما و�أنها
تركز على �أهمية رفع م�ستوى الوعي حول فوائد امل�ساواة بني اجلن�سني و�أثرها الإيجابي على املجتمع ككل ،مبا يف ذلك جوانب التنمية الإن�سانية،
االقت�صادية واالجتماعية.
يتناول هذا التقرير عوامل و�أ�سباب عدم امل�ساواة يف الأجر من خالل حتليل الت�شريعات الوطنية .وي�ستعر�ض جمموعة وا�سعة من ال�صكوك
القانونية الأردنية ،مبا يف ذلك الد�ستور ،قانون العمل (رقم  8ل�سنة  1996والقانون امل�ؤقت رقم  26لعام  ،)2010قوانني الأحوال ال�شخ�صية،
نظام اخلدمة املدنية (رقم  30ل�سنة  ،)2007قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت (رقم  7ل�سنة  ،)2010وقانون النقابات املهنية .وبناء على
تعليقات جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتو�صيات (جلنة اخلرباء)  8والأمثلة العملية التي مت حتديدها يف
خمتلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات يف الأردن� ،سلطت املراجعة ال�ضوء على �أبرز التناق�ضات والثغرات؛ والت�ضارب يف الإطار القانوين احلايل
مبواجهة معايري العمل الدولية ،وال �سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية حول امل�ساواة يف الأجور لعام ( 1951رقم  )100واتفاقية منظمة
العمل الدولية اخلا�صة بالتمييز(يف اال�ستخدام واملهنة) لعام ( 1958رقم  .)111كما وت�سلط ال�ضوء على كيفية ت�أثري الت�شريع احلايل �سلبي ًا
على �إدراك احلق يف امل�ساواة يف الأجر عن العمل ذي القيمة املت�ساوية ،وتقرتح التح�سينات املمكنة وفقا لتعريف «الأجر» و»العمل ذي القيمة
املت�ساوية» املن�صو�ص عليهما يف معايري العمل الدولية.
وت�شري الدرا�سة �إىل وجوب تعزيز مبد�أ الأجر املت�ساوي عن العمل ذي القيمة املت�ساوية من خالل ت�ضمني �أحكام خا�صة باحلق يف امل�ساواة يف
الأجر عن العمل ذي القيمة املت�ساوية ،وحظر التمييز يف العمل ،و�ضمان وجود و�سائل الإن�صاف والعقوبات املنا�سبة .وميكن �أن يتم ذلك من
خالل �أحكام جديدة �أو ت�شريعات جديدة �أو من خالل تعديل الأحكام املوجودة ذات ال�صلة .وميكن �إعطاء االعتبار ل�صياغة جمموعة وا�سعة
 4منظمة العمل الدولية :ع�صر جديد من العدالة االجتماعية ،تقرير املدير العام ،التقرير �(1أ) ،جلنة القانون الدويل ،الدورة  .100جنيف ()2011؛ �أنظر �أي�ض ًا منظمة العمل الدولية :التقرير
العاملي للأجور � :2011/2010سيا�سات الأجور يف وقت الأزمات .جنيف (.)2011
 5م�سح اال�ستخدام ،دائرة الإح�صاءات العامة ،عمان (الأردن)2012 ،
 6م�سح اال�ستخدام والبطالة ،دائرة الإح�صاءات العامة ،عمان (الأردن)2012 ،
 7امل�صدر :دائرة االح�صاءات العامة ،م�سح اال�ستخدام.2010 ،.2010 ،
 8يف تعليقاتها عام  2012على االتفاقية رقم  ،100كررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية �أن �أحكام الد�ستور الأردين وقانون العمل ال تقدم تعبري ًا ت�شريعي ًا كام ًال ملبد�أ امل�ساواة يف الأجر بني الرجل
واملر�أة عن العمل ذي القيمة املت�ساوية .وقد حثت اللجنة احلكومة على و�ضع التعديالت املنا�سبة على قانون العمل �أو �صياغة ت�شريع �إ�ضا ًيف ال يغطي فقط احلاالت التي ي�ؤدي فيها الرجال والن�ساء نف�س
العمل �أو عم ًال مت�شابه َا ،ولكن �أي�ضا احلاالت التي ي�ؤدون فيها �أعما ًال بطبيعة خمتلفة متام ًا ولكنها مع ذلك ذات قيمة مت�ساوية .وطلبت اللجنة كذلك من احلكومة �أن تبني كيف يتم عمليا الت�أكد من �أن
املعايري امل�ستخدمة لتحديد م�ستويات الأجور خالية من التحيز بني اجلن�سني .وعالوة على ذلك وفيما يتعلق باالتفاقية اخلا�صة بالتمييز (يف اال�ستخدام واملهنة) لعام ( 1958رقم  ،)111فقد الحظت
جلنة اخلرباء غياب �إطار ت�شريعي وا�ضح على عدم التمييز ،وطلبت من احلكومة �أن تتخذ جميع التدابري الالزمة ل�ضمان احلماية الفعالة  ،يف القانون واملمار�سة� ،ضد التمييز يف اال�ستخدام واملهنة
ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الأ�صل الوطني �أو الأ�صل االجتماعي .يف هذا ال�صدد ،و�إذ ت�شري �إىل �أن توفري احلماية الت�شريعية الفعالة من التمييز هي خطوة هامة يف
تنفيذ �سيا�سة امل�ساواة الوطنية ،فقد �شجعت اللجنة بقوة احلكومة على تبني الأحكام الت�شريعية التي حتظر وحتدد التمييز املبا�شر وغري املبا�شر على وجه التحديد والقائم على الأقل على كل الأ�سباب
املن�صو�ص عليها يف املادة �( )1(1أ) من االتفاقية ويف جميع جماالت العمل .كما طلبت من احلكومة �أن تبني جميع التدابري املتخذة ملعاجلة �أوجه عدم امل�ساواة الفعلية التي قد تكون موجودة بالأ�س�س
التي تغطيها االتفاقية فيما يتعلق باحل�صول على التدريب املهني والتوجيه ،واحل�صول على فر�ص العمل وبوظائف معينة ،مبا يف ذلك التوظيف ،وكذلك فيما يتعلق بجميع �شروط العمل وظروفه.
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من قوانني امل�ساواة بني اجلن�سني والتي ميكن �أن تعالج ق�ضايا امل�ساواة يف الأجور وعدم التمييز ،وتتجاوز ميدان العمل لتمكني املر�أة يف
جميع املجاالت .وي�شمل ذلك تعديل الد�ستور الأردين الذي ين�ص يف املادة � )1(6أن «االردنيون �أمام القانون �سواء ال متييز بينهم يف احلقوق
والواجبات وان اختلفوا يف العرق �أو اللغة �أو الدين» وعدم ذكر لفظ «اجلن�س» ك�أ�سا�س حمظور للتمييز ،وعلى النحو املقرتح واملقدم �إىل اللجنة
امللكية ملراجعة الد�ستور ،فال يوجد �ضمان ب�أن يكون للن�ساء حقوق مت�ساوية واالعرتاف مبواطنتهن املتكاملة.
وين�ص الد�ستور �أي�ض ًا يف عدد من املواد على حق جميع املواطنني يف العمل والتعليم  ،9وي�ؤكد على �أن من حق كل �أردين تقلد الوظائف العامة
و�أن يتقا�ضى كل عامل الأجر الذي يتوافق مع كمية ونوعية العمل املنجز .11ومع ذلك ،مل يذكر يف الد�ستور �أي ن�ص �صريح ملبد�أ امل�ساواة يف
الأجر بني الرجال والن�ساء عن العمل ذي القيمة املت�ساوية .كما و�أن الد�ستور يطبق فقط على الأردنيني ،مما �أدى �إىل ا�ستبعاد ن�سبة كبرية
من القوى العاملة ،وخ�صو�ص ًا العمالة الوافدة .ووفقا التفاقيات منظمة العمل الدولية ،ف�إن احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز ،مبا يف ذلك احلق
يف امل�ساواة يف الأجر بني الرجال والن�ساء عن العمل ذي القيمة املت�ساوية ،ينطبق على جميع العمال� ،سواء كانوا مواطنني �أو غري مواطنني.

10

النتائج والتوصيات للتحسني عىل املستوى الترشيعي
أ)قانون العمل (رقم  8لسنة  1996والقانون املؤقت رقم  26لسنة )2010
�إن التو�صيات لإدخال تعديالت على قانون العمل (ل�سنة  1996والقانون امل�ؤقت رقم  26ل�سنة  )2010رتبت وفقا للمجاالت التالية :التمييز يف
العمل ،تعزيز حماية الأجور ،وحماية الأمومة والعمال ذوي امل�س�ؤوليات العائلية.

 .1نطاق التطبيق من حيث فئات العمال

ت�سري �أحكام قانون العمل على جميع العمال الذين ي�ؤدون العمل ب�أجر لدى �صاحب العمل .وقد كان قانون العمل حتى عام  2008ي�ستثني
من �أحكامه عمال الزراعة والعمال املنزليني .هذه الفئات من العمال �أ�صبحت يف وقت الحق م�شمولة مبوجب القانون املعدل رقم  48ل�سنة
 .2008وبنا ًء على التعديل املُ�شار �إليه �أعاله ف�إن الفئات التي بقيت غري م�شمولة ب�أحكام قانون العمل هي فئة العاملني يف القطاع العام الذين
يخ�ضعون لت�شريعات �أخرى ومنهم موظفو اخلدمة املدنية الذين يخ�ضعون لنظام اخلدمة املدنية الذي يت�ضمن �شروط ًا �أف�ضل من حيث حماية
الرواتب وتوابعها ،ولكنها ال توفر احلق يف امل�ساواة يف الأجر بني الرجل واملر�أة عن العمل ذي القيمة املت�ساوية .وفيما يتعلق بالقانون والأنظمة
التي حتكم العاملني يف اخلدمة املدنية فقد مت حتليله يف الق�سم (ج) فيما بعد.

 .2نطاق التطبيق من حيث امل�ؤ�س�سة و�صفة العمل

تطبق �أحكام قانون العمل على كافة امل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص و�أ�صحاب العمل والعمال بغ�ض النظر عن حجم امل�ؤ�س�سة� ،سواء كانت
م�سجلة ر�سمي ًا �أو غري م�سجلة ،منتظمة �أو غري منتظمة ،ما دامت ت�ستخدم عما ًال .ورغم �شمول هذه الفئات بالقانون �إال �أن هناك �صعوبات
كبرية يف الرقابة على امل�ؤ�س�سات غري امل�سجلة �أو غري املنتظمة وب�شكل خا�ص حول مدى ان�سجام ظروف العمل فيها مع �أحكام قانون العمل
وحماية حقوق العمال .و�أحكام قانون العمل ال تنطبق على العاملني بدون �أجر والعاملني يف نطاق امل�شاريع الأ�سرية ،مما �أدى �إىل ا�ستبعاد
ن�سبة كبرية من ال�سكان العاملني يف االقت�صاد غري املنظم ،وال �سيما الن�ساء.

 .3مفهوم الأجر

و�ضع قانون العمل تعريف ًا وا�سع ًا للأجر حيث اعترب �أن الأجر هو «كل ما ي�ستحقه العامل لقاء عمله نقد ًا �أو عين ًا م�ضاف ًا �إليه �سائر اال�ستحقاقات
الأخرى �أي ًا كان نوعها �إذا ن�ص القانون �أو عقد العمل او النظام الداخلي �أو ا�ستقر التعامل على دفعها وذلك با�ستثناء الأجور امل�ستحقة عن
العمل الإ�ضايف» .املادة �(/1أ) من اتفاقية الأجور رقم ( )100ل�سنة  1951تعرف «الأجر» على �أنه ي�شمل «الأجر العادي ،الأ�سا�سي �أو احلد
الأدنى للأجور �أو رواتب �أو مكاف�آت �إ�ضافية تدفع بطريقة مبا�شرة �أو مبا�شرة� ،سواء كانت نقد ًا �أو عين ًا ،من قبل �صاحب العمل للعامل
والنا�شئة عن ا�ستخدام العمال» .يف حني مل يتم احت�ساب العمل الإ�ضايف يف الأجور وفق ًا لقانون العمل� ،إال �أنه ينبغي �أن تدرج «كمكاف�أة»
مبوجب االتفاقية رقم .100
كما ن�صت املادة ( )45من قانون العمل على حتديد مقدار الأجر يف العقد ويف حال مل ين�ص عليه عقد العمل ،في�أخذ العامل االجر املقدر
 9املادة  2/6من الد�ستور.
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 10املادة  22من الدستور.
 11املادة  23من الدستور.

لعمل من نف�س النوع �إن وجد واال قدر طبق ًا للعرف ،ف�إذا مل يوجد العرف ،تولت املحكمة تقديره مبقت�ضى �أحكام هذا القانون باعتباره نزاع ًا
عمالي ًا على الأجر.
ونظر ًا ل�شمول تعريف الأجر لكل ما ي�ستحقه العامل لقاء عمله دون حتديد دقيق ملاهية هذه امل�ستحقات ،فقد �أ�صدر الديوان اخلا�ص بتف�سري
القوانني قراره رقم  5ل�سنة  2003الذي بني عدد من امل�ستحقات التي تدخل يف مفهوم الأجر ومنها :العالوة الفنية وعالوة االخت�صا�ص وامل�س�ؤولية،
بدل عالوة التح�ضري ،بدل التحميل والتنزيل ،بدل املناوبة ،بدل عالوة املوقع (امليدان) ،بدل العمل اخلطر ،بدل اخلدمة للعاملني يف الفنادق،
بدل النقالت للعاملني يف �شركات النقل والباطون ،العالوة اال�سا�سية ،عالوة �أمناء ال�صناديق ،عالوة العاملني يف الطريان (بدل �ساعات طريان)،
عالوة احلفر اخلا�صة بالعاملني يف ق�سم حفر الآبار ،بدل الطعام النقدي ،مكاف�آت تعطى للعامل بح�سب نوع العمل �أو توفر �صفة فيه ك�إملامه بلغة
�أجنبية �أو ح�صوله على م�ؤهل علمي �أو جراء ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على املن�ش�أة وح�سن �سري العمل فيها� .إ�ضافة �إىل ما ا�ستقرت عليه
اجتهادات املحاكم بخ�صو�ص اعتبار عدد من امل�ستحقات تدخل يف مفهوم الأجر ومنها العموالت التي تدفع للعاملني يف املجال التجاري لقاء ما
يبيعونه من مواد ،بدل ال�سكن النقدي �أو العيني ،املكاف�آت املرتبطة بالأرباح وحتقيق االهداف للمن�ش�آت يف خططها ال�سنوية ،ح�صة العامل من
الأرباح ،بدل �أيام اجلمع والعطل الر�سمية ،بدل املوا�صالت ،تخ�صي�ص �سيارة للعامل لت�أمني نقله عو�ض ًا عن منحه بدل انتقال نقدي.

 .4الإلتزام بدفع الأجر املت�ساوي عن العمل ذي القيمة املت�ساوية

مل يت�ضمن قانون العمل �أي ن�ص يتعلق مببد�أ «امل�ساواة يف الأجر بني الن�ساء والرجال عن العمل ذي القيمة املت�ساوية» وفق �أحكام االتفاقية رقم
 100ومل يتطرق يف ن�صو�صه �إىل مو�ضوع عدم التمييز يف الأجور ب�سبب اختالف اجلن�س .ومل يتبع الأردن الو�سائل الت�شريعية لتحديد معدالت
يتم �أخذ هذا املبد�أ يف عني االعتبار عند حتديد
الأجور من �أجل تطبيق مبد�أ م�ساواة العمال والعامالت يف الأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل ،ومل ّ
وتن�ص املادة � 52أنه «تتوىل اللجنة الثالثية حتديد احلد االدنى للأجور بالعمل الأردنية وذلك ب�صورة عامة �أو بالن�سبة
احل ّد الأدنى للأجورّ .
ملنطقة �أو مهنة معينة على �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار تكاليف املعي�شة التي تق ّدرها اجلهات املخت�صة .»...حيث عاقبت املادة (� )53صاحب العمل
�أو من ينوب عنه بغرامة ترتاوح قيمتها بني  50و 200دينار عن كل حالة يدفع فيها �إىل العامل اجر ًا يقل عن احلد االدنى املقرر للأجور وذلك
بالإ�ضافة �إىل احلكم للعامل بفرق الأجر وت�ضاعف العقوبة يف حال تكرار املخالفة.
�إال �أن القانون مل يتطرق �إىل معدالت الأجور الأخرى ومل يرد فيه �أي ن�ص على حماية ت�ساوي معدالت الأجور يف �أي من م�ستوياتها ،ومل ي�ضع �أي
قواعد تنظيمية �أو رقابية لكيفية حتديد املعدالت املذكورة من قبل �أ�صحاب العمل �أو ومل يق ّدم �أي �أ�سلوب مو�ضوعي لتقييم العمل� .إىل جانب
ذلك ،ال يفر�ض القانون �أي عقوبة على الطرف الذي يخ ّل بااللتزام مببد�أ امل�ساواة يف الأجر.

 .5تعزيز امل�ساواة من خالل االتفاقيات اجلماعية

يتم �سحبه من القانون امل�ؤقت املعدل رقم  26ل�سنة  ،2010حيث �أجاز يف املادة
عالج قانون العمل مو�ضوع املفاو�ضة اجلماعية الطوعية الذي مل ّ
 44من القانون �إجراء التفاو�ض اجلماعي بني �أ�صحاب العمل والعمال ونقابات وجمعيات �أي منهما ب�ش�أن �أي �أمور متعلقة بتح�سني �شروط
وظروف العمل و�إنتاجية العمال ،على �أن يتم هذا التفاو�ض بناء على طلب �صاحب العمل �أو النقابة خالل مدة ال تزيد على  21يوم ًا من تاريخ
تبلغ الإ�شعار اخلطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف �إجراء التفاو�ض �إىل الطرف الآخر .كما �أوجب على �صاحب العمل وممثلي العمال يف
امل�ؤ�س�سة التي ت�ستخدم خم�سة وع�شرين عام ًال ف�أكرث عقد اجتماعات دورية ال تقل عن مرتني يف ال�سنة لتنظيم وحت�سني ظروف العمل و�إنتاجية
العمال والتفاو�ض على �أي �أمور متعلقة بذلك.
وت�شكل املفاو�ضات املبا�شرة بني العمال و�أ�صحاب العمل �أو بو�ساطة وزارة العمل �أجنع الو�سائل املطبقة يف اململكة بهدف حت�سني �شروط وظروف
العمل ب�شكل عام ،ويف حتقيق امتيازات �إ�ضافية للعمال يف جمال الأجور والعالوات الإ�ضافية التي تدخل مفهوم «الأجر» ملجموع العاملني يف
قطاع معني �أو فئة معينة من العمال .رغم �أنه مل ت�سجل حاالت تفاو�ض ت�ستهدف ب�شكل �صريح امل�ساواة يف الأجور بني الذكور والإناث� ،إال �أنه من
امل�ؤكد �أن التفاو�ض يحقق مكت�سبات جماعية للعمال ذكور ًا و�إناث ًايف �شكل عام . .ومع ذلك ،ولتنفيذ االتفاقية رقم  ،100ف�إن عدم وجود �أحكام
كاف .ونظر ًا ال�ستمرار الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني يف الأردن من املهم بالن�سبة مل�س�ألة امل�ساواة يف الأجر بني
متييزية يف اتفاق جماعي غري ٍ
الرجل واملر�أة عن العمل ذي القيمة املت�ساوية �أن يتم تناولها ب�شكل مبا�شر يف التفاو�ض اجلماعي.

 .6التقييم املو�ضوعي للوظائف

تتم معاجلة التقييم املو�ضوعي للوظائف وال حتديد الأ�ساليب التي تتبع يف هذا التقييم ال يف قانون العمل وال يف �أي من الأنظمة والتعليمات
مل ّ
�أو القرارات ال�صادرة مبوجبة ،وال يف القواعد املتعلقة بالتفاو�ض اجلماعي �أو االتفاقيات اجلماعية �إال ما يتم يف بع�ض احلاالت ب�شكل ع�شوائي
�أثناء املفاو�ضات اجلماعية.
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من �أجل تطبيق مبد�أ امل�ساواة يف الأجر بني الرجل واملر�أة عن العمل ذي القيمة املت�ساوية ،يجب �أن يكون هناك �إمكانية مقارنة مو�ضوعية
وتقييم للوظائف التي تختلف يف طبيعتها .ولذلك� ،سيكون من املهم العمل على تعزيز �أ�ساليب التقييم املو�ضوعي للوظائف بعيد ًا عن التحيز
القائم على النوع االجتماعي.

ب) توصيات خاصة بقانون العمل (رقم  8لسنة  1996والقانون املؤقت رقم  26لسنة )2010
ت�شمل �أحكام القانون جميع العمال ،الذكور والإناث ،حيث �أن املادة  2عرفت العامل ب�أنه «�أي �شخ�ص ،ذكرا كان �أو �أنثى� ،أدى العمل مقابل
�أجر لدى �صاحب عمل وحتت �إدارته�/إدارتها ،مبا يف ذلك القا�صرين ،واملتدربني والأ�شخا�ص يف فرتة التجربة».

 .1التمييز يف اال�ستخدام
الو�ضع احلايل:
• عدم وجود �أحكام �صريحة يف قانون العمل حتظر التمييز يف اال�ستخدام واملهنة وحت ّدد احلقّ يف امل�ساواة يف الأجور بني الرجال
والن�ساء عن العمل ذي القيمة املت�ساوية.
• الف�صل اجلن�سي املهني يف كل من القطاعني العام واخلا�ص ،من خالل تركيز الن�ساء يف الوظائف ذات الأجر املنخف�ض ويف
قطاعات حمدودة ،وعدم ورود �أ�ساليب التقييم املو�ضوعي للوظائف يف الت�شريعات من �أجل التم ّكن من مقارنة الوظائف املختلفة
بعيدً ا عن التح ّيز القائم على النوع االجتماعي.
• وجود التمييز القائم على النوع االجتماعي يف الأنظمة الداخلية لبع�ض م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ويف �إجراءاتها وممار�ساتها.
• وجود تفاوتات يف مقدار الأجرالذي يتقا�ضاه الع ّمال ما بني الرجال والن�ساء يف القطاع اخلا�ص والعام.
• فر�ض قيود حم ّددة على الن�ساء من حيث دوام العمل والقطاعات واملهام.
• عدم الإ�شارة �إىل �آلية حتقق امل�ساواة يف الأجر عن العمل ذي القيمة املت�ساوية يف �آليات حتديد الأجور مبا يف ذلك من خالل
حتديد احلد الأدنى للأجور واالتفاقات اجلماعية.
• عدم وجود �أي برامج �أو فعاليات ر�سمية من قبل احلكومة� ،أ�صحاب العمل �أو منظمات العمال تنادي بامل�ساواة يف الأجر� ،سواء
من خالل رفع الوعي �أو من خالل ت�شجيع التفاو�ض بني العمال و�أ�صحاب العمل �أو من خالل �إجراءات عملية تت�ضمن مكاف�أة
الأطراف امللتزمة وحرمان الأطراف التي متار�س التمييز من امتيازات مع ّينة يف امل�شرتيات العامة.
ين�ص القانون رقم  48ل�سنة  2008على فر�ض عقوبات معزّزة على انتهاك الأحكام املتعلقة بعمل املر�أة.
• من حيث العقوباتّ ،
حيث ترتاوح قيمة الغرامة ما بني  300و 500دينار.

مقرتحات لنصوص خاصة:

•املادة ( - )4التعديالت املُقرتحة:

املادة ()4
�أ -ال ت�ؤثر �أحكام هذا القانون على �أي حق من احلقوق التي مينحها
للعامل �أي قانون �آخر �أو عقد عمل �أو اتفاق �أو قرار �إذا كان �أي منها
يرتب للعامل حقوق ًا �أف�ضل من احلقوق املقررة له مبوجب �أحكام
هذا القانون.
ب -يعترب باط ًال كل �شرط يف عقد �أو اتفاق �سواء �أبرم قبل هذا
القانون �أو بعده يتنازل مبوجبه �أي عامل عن �أي حق من احلقوق
التي منحها �أياه هذا القانون.
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التعديالت املقرتحة
الإ�ضافة:
• �أ .ال يجوز ل�صاحب العمل التمييز � ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر� ،ض ّد �أي �شخ�ص على �أ�سا�س نوع اجلن�س احلقيقي
�أو امللحوظ� ،أو العرق ،اللون ،الدين ،الر�أي ال�سيا�سي ،الأ�صل
الوطني ،الأ�صل االجتماعي ،احلالة الزوجية ،امل�س�ؤوليات العائلية،
الإعاقة� ،أو الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،فيما يتعلق ب�أي
جانب من جوانب العمل ،مبا يف ذلك احل�صول على فر�ص العمل،
و�شروطه ،واحلقوق �أو املزايا ،ويف الرتقية يف العمل ،ويف حالة
التدريب �أو �إنهاء اخلدمة.

•املادة �/29أ 6/من قانون العمل:
املادة (�/)29أ6/

التعديالت املقرتحة

�أ -يحق للعامل �أن يرتك العمل دون �إ�شعار مع احتفاظه بحقوقه الإ�ضافة:
القانونية عن انتهاء اخلدمة وما يرتتب له من تعوي�ضات عطل ويجب �أي�ض ًا ذكر ن�صو�ص يف حالة االعتداءات والإهانات �أو
التحر�ش اجلن�سي التي يرتكبها ا�أي موظف �آخر .وينبغي �أي�ض ًا �أن
و�ضرر وذلك يف �أي من احلاالت التالية:
يكون وا�ضح ًا �أن العمال لديهم احلق يف احل�صول على بيئة عمل
(� )6إذا اعتدى �صاحب العمل �أو من ميثله عليه يف �أثناء �أو ب�سببه خالية من التحر�ش ،و�أ ّنه على رب العمل التزام ب�ضمان ذلك.
وذلك بال�ضرب �أو التحقري�أو ب�أي �شكل من �أ�شكال االعتداء اجلن�سي
ويو�صى بتخ�صي�ص �آلية حمددة وحتديد تعوي�ضات مالئمة ملعاجلة
املعاقب علي مبوجب �أحكام الت�شريعات النافذة املفعول.
التحر�ش اجلن�سي ومعاقبة اجلاين �سواء تقدمت ال�ضحية ب�شكوى
مبوجب قانون العقوبات �أم ال.
ويو�صى �أي�ض ًا �أن يتم تو�سيع مدى التعوي�ضات ،لت�شمل الإعادة،
لتجنب ا�ضطرار العمال �إىل ترك وظائفهم وتلقي مقدار حم ّددًا من
التعوي�ض وح�سب .ويجب �أن يكون حتديد الأ�ضرار الإ�ضافية ح�سب
كل حالة على حدة.
وينبغي ح�ساب احلد الأدنى للتعوي�ض على �شكل الأ�ضرار مبعدل
�أجر �شهر عن كل �سنة خدمة فعلية له/لها .ويح�سب ذلك على
�أ�سا�س �آخر �أجر تلقاه/تلقته خالل فرتة عمله/عملها بالإ�ضافة �إىل
�أجر �شهر واحد بدل الإ�شعار.
ويو�صى �أي�ض ًا ب�إدراج تعريف حمدد للتحر�ش اجلن�سي الذي يحتوي
على العنا�صر الأ�سا�سية التالية:
(�( )1شيء مقابل �شيء) «�أي �سلوك مادي �أو لفظي �أو غري لفظي
ذي طبيعة جن�سية ،و�أي �سلوك �أخر مبني على �أ�سا�س اجلن�س ي�ؤثر
على كرامة املر�أة والرجل ويكون غري مرحب به ،وغري معقول،
وي�سيء للمتلقي ،وغري مقبول �أو اخل�ضوع له؛ �سواء مت مثل هذا
ال�سلوك �صراحة �أو �ضمن ًا؛ مما يكون له �أثر على �سلوك العامل يف
اتخاذ قرار يتعلق بو�ضعه الوظيفي».
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• املادة ( )45من قانون العمل:
املادة ()45
«يحدد مقدار الأجر يف العقد و�إذا مل ين�ص عقد العمل عليه في�أخذ
العامل الأجر املقدر لعمل من نف�س النوع �أن وجد و�إال قدر طبق ًا
للعرف ف�إذا مل يوجد العرف تولت املحكمة تقديره مبقت�ضى �أحكام
هذا القانون باعتباره نزاع ًا عمالي ًا على الأجر».

التعديالت املقرتحة
الإ�ضافة:
يلتزم �صاحب العمل بتطبيق مبد�أ امل�ساواة يف الأجر دون متييز بني
العاملني رجاال ون�سا ًء عن كل عمل ذي قيمة مت�ساوية ،ومن ذلك
الأعمال التي تختلف يف نوعيتها.
ويحدد ما �إذا كانت الوظائف ذات قيمة مت�ساوية من
�أ.
خالل تطبيق �أ�ساليب مو�ضوعية لتقييم الأعمال ،وخالية من التحيز
القائم على النوع االجتماعي ،ا�ستناد ًا �إىل تقييم �شامل للم�س�ؤولية
واملعارف واملهارات واجلهد ،وظروف العمل املطلوبة للوظيفة.
عند حتديد ما �إذا كان هناك م�ساواة يف الأجر �أو
ب.
العالوات �أو البدالت واملزايا ،يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار �إ�ضافة
جميع املدفوعات واملخ�ص�صات واملنافع مبا يف ذلك الأجر العادي
�أو الأ�سا�سي �أو احلد الأدنى للأجور والعمل الإ�ضايف ،وجميع
التعوي�ضات الأخرى امل�ستحقة على الإطالق ،ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة ،نقدا �أو عينا ،من قبل �صاحب العمل للعامل.
الإجراء املو�صى به:
يف هذا ال�صدد ،من املمكن �إ�ضافة �صالحيات حمددة �إىل مهام
مفت�شي العمل لر�صد ومعاجلة ق�ضايا التمييز وعدم امل�ساواة يف
الأجر.

• املادة ( )69من قانون العمل:
املادة ()69

التعديالت املقرتحة

حتدد بقرار من الوزير بعد ا�ستطالع ر�أي اجلهات الر�سمية
ينبغي �إلغاء هذه املادة لأنها تقيد حق املر�أة يف العمل وحريتها يف
املخت�صة:
اختيار فر�صة العمل املنا�سبة ،وكذلك الن�صو�ص التي تقيد احلق يف
�أ -ال�صناعات والأعمال التي يحظر ت�شغيل الن�ساء فيها.
ب -الأوقات التي ال يجوز ت�شغيل الن�ساء فيها واحلاالت امل�ستثناة اختيار �ساعات العمل التي تنا�سبها ،حتى لو كانت �أثناء الليل.
منها.

 .2تعزيز حماية الأجور
الو�ضع احلايل:
• تتكرر املخالفات يف بع�ض قطاعات العمل املتمثلة ب�إلزام العاملني فيها وخا�صة الإناث منهم بالتوقيع على �إي�صاالت تفيد
با�ستالمهم كامل �أجورهم بينما هم يف الواقع يتقا�ضون �أقل من ذلك .وتتف�شى هذه املمار�سة خا�صة يف قطاع التعليم اخلا�ص ،مما
يتطلب �إ�ضافة ن�صو�ص ت�شريعية متكن وزير العمل من �ضمان نيل العمال �أجورهم بالكامل.وينبغي االلتزام بتطبيق هذه الن�صو�ص
يف هذا املجال.
• ارتفاع ن�سبة املخالفات املتعلقة ب�أجور العمل الإ�ضايف والعمل يف العطل ،ال �س ّيما بحق العامالت الإناث ،ويف حاالت �أخرى
حرمانهن من العطل.

4

• املادة ( )46من قانون العمل:
املادة ()46
�أ -يدفع الأجر خالل مدة ال تزيد على �سبعة �أيام من تاريخ
ا�ستحقاقه وال يجوز ل�صاحب العمل ح�سم �أي جزء منه �إال يف
احلاالت التي يجيزها القانون.
ب� -إن توقيع العامل على �أي ك�شف �أو �سجل للأجور �أو على اي�صال
بقيمة املبلغ امل�سجل فيه ال يعني �إ�سقاط حقه يف �أي زيادة على املبلغ
املقبو�ض مبوجب القانون �أو النظام �أو العقد.

التعديالت املقرتحة
الإ�ضافة:
• ي�صدر الوزير التعليمات التي حتدد طريقة دفع الأجور من
قبل �أ�صحاب العمل يف القطاعات التي يتم فيها خمالفات يف دفع
الأجور .ويف حال ارتكاب �أ�صحاب العمل لهذا النوع من االنتهاك
يطلب منهم دفع الأجور امل�ستحقة للعامل يف ح�سابه امل�صريف.

• املادة ( )52من قانون العمل:
املادة ()52

التعديالت املقرتحة

�أ -تتوىل اللجنة الثالثية حتديد احلد االدنى للأجور وذلك ب�صورة الإ�ضافة:
عامة او بالن�سبة ملنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان تقوم اللجنة الثالثية من خالل اال�ضطالع بواليتها ،بتعزيز امل�ساواة
ي�ؤخذ بعني االعتبار م�ؤ�شرات تكاليف املعي�شة التي ت�صدرها اجلهات بني الرجال والن�ساء ،و�ضمان امل�ساواة يف الأجر للرجال والن�ساء
الر�سمية املخت�صة ،وتن�شر قرارات اللجنة يف اجلريدة الر�سمية .عن العمل ذي القيمة املت�ساوية.
• املادة ( )59من قانون العمل:
املادة ()59
�أ .يجوز ت�شغيل العامل مبوافقته �أكرث من �ساعات العمل اليومية �أو
الأ�سبوعية على �أن يتقا�ضى العامل عن �ساعة العمل الإ�ضافية �أجر ًا
ال يقل عن  %125من �أجره املعتاد.
ب� -إذا ا�شتغل العامل يف يوم عطلته الأ�سبوعية �أو �أيام الأعياد
الدينية �أو العطل الر�سمية يتقا�ضى لقاء عمله عن ذلك اليوم �أجر ًا
�إ�ضافي ًا عن ( )%150من �أجره املعتاد.

التو�صية
تدريب مفت�شي العمل بال�شكل املالئم على تطبيق مواد قانون العمل
يف �شكل ف ّعال .ينبغي على العمال ن�سا ًء ورجا ًال على ح ّد �سواء �أن
يتمتّعوا بحقّ احل�صول على �أ ّيام ا�سرتاحة خالل كافة العطل
الر�سمية والدينية والأ�سبوعية .وينبغي عدم ال�سماح با�ستبدال هذه
الأيام ب�أيام �أخرى ،حتى مبوافقة العامل ،ويجب دفع الأجر عن
العمل الإ�ضايف دون ت�أخري ،وعدم ال�سماح بدفع بدل العمل الإ�ضايف
كمبلغ �شهري حمدد م�سبقا خا�صة �إذا كانت قيمته تقل عن املبلغ
الذي ي�ستحقه العامل فع ًال.

 .3حماية الأمومة والعمال ذوي امل�س�ؤوليات العائلية
الو�ضع احلايل:
• فرتة �إجازة الأمومة يف قانون العمل ،حالي ًا هي  70يوم ًا (�أو � 10أ�سابيع) ،وهي فرتة �أقل من �إجازة الأمومة يف نظام اخلدمة
املدنية ،والتي هي  90يوم ًا (�أو � 12أ�سبوع ًا) ،و�أقل من مدة �إجازة الأمومة التي متت ّد لـ 90يوم ًا (� 12أ�سبوعا) مبوجب اتفاقية
منظمة العمل الدولية حلماية الأمومة (املعدلة) لعام ( 1952رقم  ،)103و�أق ّل من م ّدة الـ 98يوم ًا (� 14أ�سبوع ًا) املطلوبة يف املعيار
الأعلى املن�صو�ص عليه يف اتفاقية منظمة العمل الدولية حلماية الأمومة( 2000 ،رقم  ،)183والتي مل ت�صادق عليها الأردن لغاية
الآن.
• لقد مت �إن�شاء �صندوق حماية الأمومة مبوجب قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم  7لعام  ،2010والذي يهدف �إىل ت�شجيع
�أ�صحاب العمل على توظيف الن�ساء يف القطاع اخلا�ص ولكن املادة ( )44من القانون املذكور �أعاله ن�صت على ت�أمني الأمومة
ملدة  70يوم ًا وكما هو احلال يف قانون العمل وحددتها ب�أربع والدات فقط ،ويف ذلك تناق�ض مع ن�صو�ص قانون العمل .مما ي�ستدعي
ال�سعي للمواءمة بني مبادئ قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت.
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• يلج�أ بع�ض �أ�صحاب العمل عمد ًا �إىل ف�صل العاملة نتيجة حلملها� .إ�ضافة �إىل �إنهاء �أو عدم جتديد عقود العامالت نتيجة
للزواج وامل�س�ؤوليات العائلية.
• ال يلتزم �أ�صحاب العمل مبا يفر�ضه عليهم القانون بتوفري دور ح�ضانة لأطفال العامالت فال تزال هناك حاجة �إىل تو�سيع
نطاق هذا االلتزام لي�شمل �أبناء كل من الأمهات والآباء العاملني ،مع �إيجاد �آلية لت�شجيع �أ�صحاب العمل على �إيجاد حلول مبتكرة
وترتيبات منا�سبة لرعاية الطفل.
• املادة ( )27من قانون العمل:
املادة ()27

التعديالت املقرتحة

�أ .مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ال يجوز ل�صاحب �أن تعدل بال�شكل التايل:
العمل �إنهاء خدمة العامل �أو توجيه �إ�شعار �إليه لإنهاء خدمته يف �أي
 .1امر�أة حامل� ،أو امر�أة يف �إجازة الأمومة.
من احلاالت التالية:
 .1املر�أة العاملة احلامل ابتداء من ال�شهر ال�ساد�س من حملها �أو
خالل اجازة الأمومة.
• املادة ( )67من قانون العمل:
املادة ()67
للمر�أة التي تعمل يف م�ؤ�س�سة ت�ستخدم ع�شرة عمال �أو �أكرث احلق يف
احل�صول على �إجازة دون �أجر ملدة ال تزيد على �سنة للتفرغ لرتبية
�أطفالها ،ويحق لها الرجوع �إىل عملها بعد انتهاء هذه الإجازة ،على
�أن تفقد هذا احلق �أذا عملت ب�أجر يف �أي م�ؤ�س�سة �أخرى خالل تلك
املدة.
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التعديالت املقرتحة
�أن تعدل بال�شكل التايل:
يحقّ للعامل/العاملة الذي يعمل يف م�ؤ�س�سة ت�ستخدم ع�شرة عمال
�أو �أكرث احل�صول على �إجازة دون �أجر ملدة �سنة واحدة للتفرغ
لرتبية �أطفالهم ،ويحق لها/له الرجوع �إىل عمله/ها بعد انتهاء هذه
الإجازة ،على �أن يفقد/تفقد هذا احلق �إذا عمل/عملت ب�أجر يف �أي
م�ؤ�س�سة �أخرى خالل تلك املدة.

• املادة ( )70من قانون العمل:
املادة ()70

التعديالت املقرتحة

للمر�أة العاملة احلق يف احل�صول على �إجازة �أمومة ب�أجر كامل قبل �أن تعدل بال�شكل التايل:
الو�ضع وبعده جمموع مدتها ع�شرة �أ�سابيع ،على �أن ال تقل املدة التي �أ .للمر�أة العاملة احلق يف احل�صول على �إجازة �أمومة ب�أجر كامل
تقع من هذه الإجازة بعد الو�ضع عن �ستة �أ�سابيع ،ويحظر ت�شغيلها قبل الو�ضع وبعده مدتها �أربعة ع�شر �أ�سبوع ًا ،على ان ال تقل املدة
التي تقع من هذه الإجازة بعد الو�ضع عن �ستة �أ�سابيع ،ويحظر
قبل انق�ضاء تلك املدة.
ت�شغيلها قبل انق�ضاء تلك املدة.
ب .يف حال الوالدة املت�أخرة يبقى االلتزام على رب العمل مبنح
العاملة �إجازة �ستة �أ�سابيع ب�أجر كامل من تاريخ الوالدة الفعلية.
ج .يبقى من حق العاملة �إجازة كاملة مع الإعانات يف حالة والدة
جنني ميت.
مزيد من االقرتاحات:
د .ينبغي النظر يف �إمكانية منح �إجازة �أبوة للرجل كما هو احلال يف
عدد من البلدان ،وكذلك فرتة �إجازة والدية ملدة عام ،والتي ميكن
�أن تكون غري مدفوعة الأجر ،لكل من الرجال والن�ساء.
هـ .وينبغي �أي�ض ًا �أن ت�ضاف ن�صو�ص ت�سمح ب�إجازة مدفوعة الأجر
الكامل قبل �أو بعد فرتة �إجازة الأمومة ،يف حالة حدوث م�ضاعفات
�أو مر�ض �أو خطر حدوث م�ضاعفات ناجمة عن احلمل �أو الوالدة �أو
الوالدات املتعددة.
و .وينبغي �أي�ض ًا �أن ي�ضمن للمر�أة احلق يف العودة �إىل نف�س العمل �أو
�إىل وظيفة مماثلة بنف�س الأجر يف نهاية �إجازة الأمومة.
• املادة ( )72من قانون العمل:
املادة ()72

التعديالت املقرتحة

على �صاحب العمل الذي ي�ستخدم ما ال يقل عن ع�شرين عاملة تهيئة �أن تعدل بال�شكل التايل:
مكان منا�سب ليكون يف عهدة مربية م�ؤهلة لرعاية �أطفال العامالت �أ .على �صاحب العمل الذي ي�ستخدم ما ال يقل عن ع�شرين عامال
الذين تقل �أعمارهم عن �أربع �سنوات ،على �أن ال يقل عددهم عن �أو عاملة تهيئة مكان منا�سب ليكون يف عهدة �شخ�ص م�ؤهل لرعاية
�أطفال العاملني الذين تقل �أعمارهم عن �أربع �سنوات ،على ان ال
ع�شرة اطفال.
يقل عددهم عن ع�شرة �أطفال وفق �شروط يقررها وزيرالعمل
مبوجب تعليمات ت�صدر لهذه الغاية.
التف�سري:
ب .ينبغي تو�سيع نطاق هذا احلكم لي�شمل تطبيقه على الرجال
ممن لديهم �أطفال ،حيث ال ينبغي افرتا�ض �أنه من واجب املر�أة
�أن تتحمل العبء الكامل مل�س�ؤوليات الأ�سرة ،وال جنعل من توظيف
املر�أة ب�أن يبدو �أكرث كلفة لأ�صحاب العمل.
ج .فر�ض تطبيق الن�ص وال�سماح لأكرث من �صاحب عمل امل�شاركة
يف �إن�شاء دار ح�ضانة م�شرتكة �أو اعتماد دار ح�ضانة بالقرب من
مكان العمل.
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ج) توصيات محددة لنظام الخدمة املدنية (رقم  30لسنة )2007
يعرف نطام اخلدمة املدنية م�صطلح «الراتب» ب�أنه «الراتب ال�شهري الذي ي�ستحقه املوظف ويتقا�ضاه مقابل قيامه مبهام وظيفته التي
ي�شغلها/ت�شغلها .وال ي�شمل هذا الراتب العالوات واملخ�ص�صات من �أي نوع كان» .وقد جاء هذا التعريف لغايات الربط بني الراتب والدرجة
التي ي�ستحقها املوظف يف �سلم الدرجات املن�صو�ص عليه يف نظام اخلدمة املدنية ،بحيث يعتمد حتديد الراتب على امل�ؤهل الأكادميي واخلربات
العملية للموظف ،ب�شكل ي�ساوى بني جميع املوظفني الذين ينتمون �إىل فئة ودرجة وظيفية واحدة من حيث الراتب الذي يتقا�ضونه .ولكنّ هذا
التعريف لي�س وا�س ًعا مبا فيه الكفاية ليل ّبي متط ّلبات «الأجر» بح�سب التعريف الوارد يف االتفاقية رقم .100
ويتميز نظام اخلدمة املدنية ب�أن التوظيف مبوجبه يتم وفق نظام فئات وظيفية؛ و�سلم رواتب؛ ي�شمل اجلميع دون متييز على �أ�سا�س اجلن�س.
�إال �أن جلنة اخلرباء ترى �أنه ال توجد ن�صو�ص تطبق يف جمال اخلدمة املدنية ت�شري �إىل ت�ساوي الأجر للرجال والن�ساء .واملر�أة ما زالت وفق
الإح�صاءات املقدمة من احلكومة ممثلة متثيال ناق�صا يف اخلدمة املدنية خا�صة يف امل�ستويات العليا من الوظيفة  ،مثل املنا�صب القيادية حيث
ت�صل ن�سبة م�شاركة املر�أة فيها �إىل  10.1يف املائة من املوظفني يف هذا امل�ستوى الوظيفي فقط ،ويف الوظائف الإ�شرافيه ت�صل �إىل  37.9يف
املائة� .إال �أنهن ي�ستخدمن يف الغالب يف فئات وظيفية �أقل يف امل�ستوى والأجر ،وبفر�ص وظيفية �أقل يف الرتقية والو�صول �إىل املواقع املتقدمة،
ويف فر�ص امل�شاركة يف البعثات والدورات التعليمية والتدريبية ،ويف اللجان الفنية والتنظيمية.
وقد حدد نظام اخلدمة املدنية انواع العالوات التي متنح للموظف كالعالوة الفنية والتخ�ص�صية التي يتقا�ضاها املوظف الذي ميار�س فعلي ًا
وظائف حمددة منها على �سبيل املثـال الطبيب ،املهند�س ،املحا�سب ،فني ا�شعة ،ميكانيكي� ،سائق �آلية ثقيلة .وعالوات �أخرى متنح للموظف
الذي ي�شغل وظائف �إ�شرافيه كوظيفة مدير �أو رئي�س ق�سم .بالإ�ضافة �إىل العالوة التي متنح للموظف الذي يعمل يف مناطق نائية ،والعالوة
الإ�شرافيه ،وهذه جميعها عالوات قد ال تتقا�ضاها املوظفة بحكم �أنها قد ال ت�ستقر يف العمل للمدة املطلوبة ال�ستحقاقها� ،أو لعدم ممار�ستها
للأعمال التي يتطلبها احل�صول عليها �إما بحكم العادات و�/أو التقاليد ال�سائدة �أو بحكم التوجهيات ال�شخ�صية التي ُي�صدرها بع�ض امل�س�ؤولني
وف ًقا لفهمهم اخلا�ص لدور املر�أة.
يعترب مو�ضوع العالوة العائلية يف نظام اخلدمة املدنية التي متنح للموظف الرجل املتزوج وال متنح للموظفة املتزوجة من �أهم االختالالت التي
تت�صل مبو�ضوع الإن�صاف يف الأجر يف القطاع العام .حيث ي�ستحق موظف اخلدمة العامة عالوة عن العائلة بغ�ض النظر عما �إذا كانت زوجته
تعمل يف م�ؤ�س�سة حكومية �أم ال ،يف حني �أن موظفة اخلدمة املدنية ال ت�ستحق هذه العالوة �إال �إذا كانت هي املعيلة للعائلة .حيث يت�ضمن نظام
اخلدمة املدنية رقم  30ل�سنة  2007ن�صو�صا متنح هذه العالوة للموظفة املتزوجة �إذا �أثبتت �أنها معيلة لأبنائها �أو �أن زوجها متويف �أو �صاحب
�إعاقة .ومع ذلك ،ال يزال هناك عدم توازن ،حيث يفرت�ض تلقائيا �أن الزوج هو العائل ،واملر�أة عليها عبء �إثبات العك�س� .إن يف ذلك ا�ستمرار
يف تعزيز الأدوار النمطية للجن�سني حيث ُيعترب الرجل هو رب الأ�سرة واملعيل لها ،مما يلحق �ضرر ًا باملر�أة يف العمل ب�شكل عام.
وتربر احلكومة ح�صر هذه العالوة بالرجال ب�أن «املوظفة املتزوجة غري معنية �أ�سا�س ًا بالإنفاق على الأ�سرة ،كون الزوج وح�سب القيم الدينية التي
حتكم املجتمع الأردين وتقاليد هذا املجتمع يفر�ض على الزوج �أن يتوىل الإنفاق على �أ�سرته كونه هو امل�سئول عنها( »...من رد احلكومة الأردنية
على مالحظات جلنة اخلرباء بخ�صو�ص تطبيق االتفاقية  .)100وقد طلبت جلنة اخلرباء يف مالحظات حديثة لها من احلكومة �أن ت�ستغل فر�صة
املراجعة للت�شريعات التي قامت بها جلنة الإن�صاف يف الأجور وطلبت من احلكومة مراجعة مواد نظام اخلدمة املدنية رقم  30ل�سنة  2007بحيث
ت�ضمن متتع املوظفات يف اخلدمة العامة بامل�ساواة يف املعاملة مع املوظفني الرجال يف كل ما يت�صل بالعالوات مبا فيها العالوات العائلية.
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• املادة � 4أ من نظام اخلدمة املدنية
املادة � 4أ

التعديالت املقرتحة

ترتكز اخلدمة املدنية على املبادئ
والقيم التالية-:
�أ -تكاف�ؤ الفر�ص من خالل عدم التمييز
على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق �أو الدين �أو
احلالة االجتماعية.

�أن تعدل بال�شكل التايل:
ال يجوز التمييز �ضد املوظف� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على �أ�سا�س نوع اجلن�س
احلقيقي �أو امللحوظ� ،أو العرق ،اللون ،الدين ،الر�أي ال�سيا�سي ،الأ�صل الوطني ،الأ�صل
االجتماعي ،احلالة الزوجية ،امل�س�ؤوليات العائلية ،الإعاقة� ،أو ب�سبب �أي و�ضع مر�ضي
كفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،فيما يتعلق ب�أي جانب من جوانب العمل ،مبا يف ذلك
احل�صول على فر�ص العمل ،و�شروط وظروف العمل ،واحلقوق �أو املنافع ،ويف الرتقية يف
العمل ،ويف حالة التدريب �أو �إنهاء اخلدمة.
يجب تطبيق مبد�أ امل�ساواة يف الأجر ما بني الرجال والن�ساء عن العمل ذي القيمة املت�ساوية
مبا يف ذلك خمتلف �أنواع العمل على موظفي اخلدمة املدنية:
يتم حتديد ما �إذا كانت الوظائف ذات قيمة مت�ساوية من خالل تطبيق �أ�ساليب مو�ضوعية
�أّ .
لتقييم الوظائف ،وخالية من التحيز �ضد املر�أة ،وا�ستناد ًا �إىل تقييم كلي للمعرفة واملهارات،
وامل�س�ؤولية واجلهد ،و�شروط العمل املطلوبة للح�صول على الوظيفة.
ب .لتحديد ما �إذا كان هناك م�ساواة يف الأجر ،يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار كافة الدفوعات
والبدالت ،واملنافع ،مبا يف ذلك ،الأجر العادي ،والأ�سا�سي �أو احلد الأدنى للأجر ومقابل
العمل الإ�ضايف ،و�أي مكاف�آت �إ�ضافية كيفما دفعت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،نقد ًا �أو
عين ًا ،من قبل �صاحب العمل للعامل.

يجب �إ�ضافة مادة تتعلق بفرتة الر�ضاعة
الطبيعية املدفوعة.

الإ�ضافة:
للمر�أة احلق يف �أخذ فرتة ا�سرتاحة واحدة �أو �أكرث يومي ًا �أو تخفي�ض عدد �ساعات العمل
اليومية لها لإر�ضاع طفلها .كما �أن املدة امل�سموحة لفرتات الإر�ضاع �أو التخفي�ض يف �ساعات
العمل اليومية ،من حيث عددها وم ّدتها و�إجراءات تخفي�ض عدد �ساعات العمل اليومية يتم
حتديدها مبوجب النظام واملمار�سة الفعلية .وحت�سب هذه الفرتات �أو التخفي�ض من �ساعات
العمل اليومية على �أنها وقت عمل ومقابل �أجر وفق ًا لذلك.

ينبغي �إ�ضافة مادة لتعزيز مرافق
رعاية الأطفال يف م�ؤ�س�سات القطاع
العام من �أجل دعم املوظفني ،ن�سا ًء
ورجا ًال ،للتوفيق ب�شكل �أف�ضل بني العمل
وامل�س�ؤوليات العائلية.

الإ�ضافة :على م�ؤ�س�سات القطاع العام التي توظف عددًا مع ّين ًا �أو �أكرث من املوظفني �أن توفر
مكان ًا منا�سب ًا ليكون يف عهدة �شخ�ص م�ؤهل لرعاية �أطفال املوظفني الذين تقل �أعمارهم عن
�أربع �سنوات ،على �أن ال يقل عددهم من هذه الفئة عن ع�شرة �أطفال.
�أ .ينبغي تو�سيع نطاق هذا احلكم لينطبق على �أطفال الرجال ،حيث ال ينبغي افرتا�ض �أن
حتمل عبء م�س�ؤوليات الأ�سرة هو من واجب املر�أة فقط وبالتايل ال جنعل من توظيف الن�ساء
يبدو على �أنه �أكرث كلفة لأ�صحاب العمل.
ب .العمل على تطبيق الن�ص وال�سماح لأكرث من �صاحب عمل امل�شاركة يف �إن�شاء دار ح�ضانة
�أو اعتماد دار ح�ضانة بالقرب من مكان العمل.

• املادة  25من نظام اخلدمة املدنية
�أ -ي�ستحق املوظف املتزوج عالوة عائلية �شهرية مقدارها (� )20أن تعدل بال�شكل التايل:
ديناراً مبا يف ذلك املوظف الأرمل واملطلق �إذا كان له �أوالد ال تزيد العالوة العائلية وغريها من البدالت يجب �أن تدفع �أي�ضا للمر�أة
املوظفة على قدم امل�ساواة مع الرجال.
�أعمارهم عن (� )18سنة.
ب -تدفع العالوة العائلية للموظفة �إذا كان زوجها متوفياً �أو
مقعداً �أو كانت معيله لأوالدها.
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ترشيعات أخرى ذات صلة

تعترب املنظومة الت�شريعية منظومة متكاملة تهدف �إىل �ضمان حقوق وواجبات وا�ضحة وحتقيق اال�ستقرار والأمن داخل املجتمع .لذا فمن
الأهمية حتليل بع�ض من الت�شريعات الأخرى التي لها �أثر على �ضمان امل�ساواة يف اال�ستخدام واملهنة ،كما يف القانون املدين وقانون الأحوال
ال�شخ�صية وقوانني النقابات املهنية.

أ .القانون املدين
القانون املدين هو �أحد فروع القانون الذي ُيعالج النزاعات بني الأفراد �أو املنظمات والذي مبوجبه يحكم بالتعوي�ض للمت�ضرر .وهو القانون
الذي تنبثق منه كافة فروع القانون اخلا�ص .وهوالت�شريع واملنهج العام الذي يجب �إعمال احكامه يف حال غياب �أي ن�ص خا�ص يف فرع �آخر من
فروع القانون اخلا�ص املنف�صلة وامل�ستقلة عنه كالقانون التجاري� ،أو القانون التجاري البحري� ،أو قانون العمل .تق�سم ن�صو�ص القانون املدين
�إىل ن�صو�ص خا�صة تعالج الأحوال ال�شخ�صية كالأهلية و�أمور الأ�سرة ،و�أخرى تتعلق باملوجودات وامللك ّيات العينية.
ويعالج القانون عقود العمل ويعترب الأجور �أحد �أهم عنا�صر هذا النوع من العقود .و�سع ًيا �إىل �إ�ضفاء احلماية القانونية على الأجور ي�شرتط
القانون �أن ال يكون للعامل احلق يف العمل لدى �صاحب عمل �آخر و�/أو يف العمل مل ّدة غري حم ّددة ،ففي حال حتقق �أي من احلالتني ف�إن الأجور
تخرج عن نطاق احلماية القانونية التي يق ّدمها القانون وتخ�ضع بالتايل للمبادئ العامة الناظمة للوفاء بااللتزامات .12
بالإ�ضافة لذلك ويف الأحوال التي ال يتم فيها حتديد مقدار الأجر يجب حتديد الأجر وف ًقا للأعراف ال�سائدة �أو ُيحال هذا النوع من الق�ضايا
�أمام املحكمة لتح ّدد الأجر وفقا ملقت�ضيات العدالة  .13ومن اجلدير بالذكر �أن لفظ «مقت�ضيات العدالة» هو لفظ ف�ضفا�ض قد ال ي�ؤدي تطبيقه
�إىل حتقيق العدالة املطلوبة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه كان من الأجدر بامل�شرع �أن يكون �أكرث حتديدا يف و�ضع �أ�س�س حتديد الأجر .كما يو�ضح
الت�شريع �أنه ويف حال عدم االتفاق على �أجر ويف حال كان ال�شخ�ص ممن ال يعملون ب�أجرُ ،يعتربعمله عملاً تط ّوعي ًا  .14ولكنّ هذه الأحكام تخ ّل
بقواعد العدالة فحتى يف هذا احلال ال يجوز اعتبار العمل عمل تط ّوعي مبا �أ ّنه يجب ذكر حالة التطوع �صراح ًة و�إال ا�ستحق العامل الأجر.
ّ
ويف الأحوال التي ال يتم فيها االتفاق على مدة العقد ،يجوز لكال املتعاقدين �إنهاء العقد يف �أي وقت .ويف هذه احلال يحقّ
للموظف احل�صول
على �أجر مقابل م ّدة اخلدمة على �أن ال يتجاوز الأجر امل�سمى يف العقد.
ين�ص على�أن الأجر ي�ستحق مبجرد �أن ي�ضع العامل نف�سه حتت �إمرة �صاحبة
�أما باقي الن�صو�ص فهي متوافقة مع ما جاء يف قانون العمل الذي ّ
العمل ،ولو مل يوكل له/لها عمل .كما يعترب القانون �أ ّنه من حقّ العامل احل�صول على دفعات غري الأجر وتُعترب توابع الأجر كل ما جرى العرف
على �أنه من توابعه  .15و�إذا ما ا�ستمر الطرفني يف تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته ،يلزم �صاحب العمل بدفع الأجر عن هذه املدة وحتى نهاية
العمل املوكل للعامل .وبالنتيجة ف�إن القواعد العامة يف القانون املدين ال تتطرق �إىل مو�ضوع امل�ساواة يف الأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل .و ُيعترب
قانون العمل القانون اخلا�ص الذي ينبغي تطبيقه وهو القانون الأن�سب ملعاجلة مو�ضوع امل�ساواة يف الأجر وذلك لأنه قانون خا�ص ب�ش�ؤون العمل
باملقارنة مع القانون املدين الذي ُيعترب قانون ًا عام ًا.

ب .قانون األحوال الشخصية املؤقت (رقم  36لسنة )2010

�إن م�صطلح الأحوال ال�شخ�صية هو م�صطلح فقهي ت�شريعي عربي حديث ن�سبي ًا ،حيث مل يكن معروف ًا يف الفقه والت�شريع العربي قبل مطلع
القرن الع�شرين� .أما م�ضمونه فهو جزء من فقه املعامالت يف الفقه الإ�سالمي (وهي الأحكام التي تعالج عالقات النا�س بع�ضهم ببع�ض
وتنظمها كالبيع ،الإجارة والقر�ض حتت �أبواب متعددة معنونة بح�سب نوع الأحكام التي تعاجلها� :أبواب النكاح ،الطالق ،العدة كاملدة التي
حتدد لالنتظار بعد وفاة الزوج ،النفقة ،واحل�ضانة .)...وقد اجمع الفقهاء العرب على �أن هذا امل�صطلح ي�ضم �سائر الأحكام الناظمة
للعالقات الأ�سرية مثل الزواج والطالق والوالية ،وكذلك الأحكام اخلا�صة بالأهلية  .16قوانني الأحوال ال�شخ�صية تكت�سب �أهميتها من كونها
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 12املادة  ،805القانون املدين.
 13املادة  ،810القانون املدين.
 14املادة  ،812القانون املدين.
 15املادة  ،826القانون املدين.
 16وقد عرفت املو�سوعة العربية املي�سرة لفظ الأحوال ال�شخ�صية ب�أنه« :جمموعة ما يتميز به الإن�سان عن غريه من ال�صفات الطبيعية �أو العائلية التي رتب القانون عليها �أثرا قانونيا يف حياته
االجتماعية مثل كونه ذكرا �أو �أنثى وكونه زوجا �أو �أرمل �أو مطلقا �أو �أبا �أو ابنا �شرعيا �أو كونه تام الأهلية �أو ناق�صا ل�صغر �سن �أو عته �أو جنون �أو كونه مطلق الأهلية �أو مقيدها ل�سبب من �أ�سبابها
القانونية».

تنظم العالقات يف نطاق الأ�سرة وترتب احلقوق والواجبات بني املر�أة والرجل ومت�س جوهر احلياة اخلا�صة ،والتي ت�ؤثر على احلياة العملية.
ولعل هذا هو ال�سبب وراء اجلدل الوا�سع الذي ت�شهده ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية ،خا�صة تلك املتعلقة مبكانة املر�أة على ال�ساحة ال�سيا�سية
واالجتماعية يف العامل العربي والإ�سالمي.
وعلى الرغم من �أن هذه القوانني تعتمد يف �أغلب الأحيان على الفقه الإ�سالمي ويجري تربيرها بالرجوع �إىل الإ�سالم� ،أال �أننا جند �أن هذه
كل منها.
القوانني تختلف من بلد �إىل �آخر ،تبعا لالختالفات الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف ٍ
وبالن�سبة لواقع املر�أة يف ظل قوانني الأحوال ال�شخ�صية ف�إنها ب�شكل عام جت�سد التمييز القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي بني املر�أة والرجل
ب�شكل �أكرث و�ضوحا من غريها من القوانني ،ورمبا يعود ال�سبب يف �أن هذه القوانني م�ستمدة من تف�سريات واجتهادات دينية قدمية عندما كانت
ثقافة التمييز هي ال�سائدة يف املجتمعات الب�شرية ،مع �إ�ضفاء طابع القدا�سة على هذه التف�سريات واالجتهادات ،و�أ�سا�سها القاعدة الفقهية يف
قوامة الرجل على املر�أة املقررة �شرع ًا .ويجد هذا املنظور تطبيقه من خالل واجب الرجل يف النفقة وواجب املر�أة يف الطاعة� ،إال �أن هذا التوجه
بد�أ يتجه حاليا نحو منح املر�أة دور ًا �أكرث �إيجابية من خالل الت�أكيد على «�أنّ حتقيق امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة يتطلب �إحداث تغيري يف
الدور التقليدي للرجل وكذلك يف دور املر�أة يف املجتمع والأ�سرة» .17
لقد نال قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين من التطوير والتعديل ما نالته كافة الت�شريعات الأردنية ،نظر ًا للتطور احلا�صل على م�ستوى البنية
االجتماعية ككل ،مع ازدياد ن�سبة تعليم الن�ساء وخروجهنّ �إىل �سوق العمل ،مما �أدى �إىل زيادة م�ساهمتهن يف ميزانية الأ�سرة وح�صولهن على
درجة من اال�ستقالل االقت�صادي .وقد اعتربت املادة  37من قانون الأحوال ال�شخ�صية رقم  36ل�سنة � 2010أن احلق يف العمل من احلقوق
اال�سا�سية للن�ساء ،حيث �أجازت لها �أن ت�شرتط عملها خارج البيت يف عقد الزواج .واعتربته من ال�شروط النافعة غري املنافية ملقا�صد الزواج
ومن الأمور غري املحظورة .و�أوجبت على الزوج مراعاته .كما ن�صت املادة �( 61أ) من القانون على �أن عمل الزوجة خارج املنزل ال مينع من
وتن�ص املادة ( 61ب) على �أنّ للزوج �أن يرجع عن موافقته هذه �إذا وجد
ا�ستحقاقها للنفقة ،مادام �أن الزوج وافق على عملها �صراح ًة �أو دالل ًةّ ،
�سبب ًا م�شروع ًا فقط وعلى �أن ال يلحق بها �ضرر ًا جراء وقفها عن العمل ،وعبارة «ال�ضرر» يف هذه املادة وردت عامة مبعنى �أنه ميكن �أن يكون
�ضرر ًا مادي ًا �أو معنوي ًا .هذه املادة ترتك املجال للمناق�شة املفتوحة حول ما �إذا كان الزوج يجب �أن يكون له القول الفا�صل يف قرار الزوجة يف
العمل وحقها يف احل�صول على النفقة.
�أخذ الق�ضاء ال�شرعي بهذا التوجه يف العديد من �أحكامه ،بل جاءت بع�ض الأحكام لتربر �أهمية العمل بالن�سبة للمر�أة يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية
الراهنة وما حتتاجه �إىل التعاون بني الزوجني للقيام مبتطلبات احلياة اليومية الأ�سا�سية .ومن �أهم هذه الأحكام ما جاء يف قرار حمكمة
اال�ستئناف ال�شرعية رقم ( 1976/18900هيئة خما�سية) تاريخ  1976/4/28حيث �أخذ القرار بالر�أي الفقهي الذي يقول ب�أن الزوجة معذورة
يف احرتافها فال ت�سقط بذلك نفقتها ،وبررت ذلك بقولها «وهذا الراي حري بالقبول و�أجدر �أن ي�سار على نهجه لأنه يتفق مع تطورات الزمن
وطبيعة الع�صر الذي نعي�ش فيه ،حيث ت�شارك املر�أة فيه الرجل حتمل �أعباء احلياة ،ولأننا �إذا قلنا بالر�أي الأول وطلبنا من الزوجة �أن ترتك
العمل �أ�ضررنا بها وحرمناها من جني ثمار درا�ستها ومن حقها يف العمل الذي اكت�سبته باملمار�سة ،ف�ضال عما يف ذلك من نق�ص الأيدي العاملة
وقطع مورد عن الزوج يعينه وينف�س عنه بع�ض �ضيقه ،خ�صو�ص ًا يف هذه الأيام ،التي ا�ستحكم فيها الغالء الفاح�ش وال�ضيق االقت�صادي» .من
املهم �أن نعرتف ب�أن الفقه ي�سري يف االجتاه ال�صحيح ليعك�س النهج الأكرث حداثة ،ومع ذلك ،ف�إن الق�صور يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية فيما
يتعلق با�ستقاللية املر�أة يف العمل بحاجة �إىل �إحراز املزيد من التقدم.

ج .نظام التأمني الصحي املدين (رقم  83لسنة )2004
ن�صت املادة  8من النظام على حتديد الفئات امل�ستفيدة من �أحكامه .فقد �ساوت هذه املادة بني املر�أة والرجل يف حق كل منهما يف �إ�شراك
زوج الآخر يف الت�أمني ال�صحي املدين ،ويف ذات الوقت ميزت بني البنت العازبة غري العاملة وبني الذكر غري العامل؛ حيث منحت املادة البنات
العازبات غري العامالت احلق يف االنتفاع من الت�أمني ال�صحي؛ بينما مل متنح ذات احلق للذكر غري العامل .يعزى ذلك �إىل الدور االجتماعي
للرجل وواجبه يف العمل والنفقة بينما املكان الأ�سا�سي للن�ساء يكون داخل املنزل وعملهن يعترب ثانوي ًا.

17ديباجة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
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د .قانون الضامن االجتامعي املؤقت (رقم  7لسنة )2010

هناك عدد من املواد يف قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت ( )2010حتتوي على عنا�صر من التمييز يف الأجور فعلى �سبيل املثال:
• املادة �( 62أ) تن�ص على �أن امل�ؤمن عليه ي�ستحق راتب ال�شيخوخة �شريطة �إكمال امل�ؤمن عليه الذكر �سن ( )60وامل�ؤمن عليها
الأنثى �سن ( .)55وهناك عدد من العوامل التي تزيد من احتمال تقليل مدة العمالة للمر�أة والتي حت�سب لأغرا�ض ح�ساب الراتب
التقاعدي مثل �إجازات رعاية الأطفال وامل�س�ؤوليات الأ�سرية وب�شكل عام ارتفاع البطالة للمر�أة ، ،الذي يق�صر مدة العمل التي
حت�سب لأغرا�ض ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وبالتايل ي�أتي الفرق يف �سن التقاعد ليفاقم الفجوة يف الأجور بني الن�ساء والرجال
وي�ؤدي خلف�ض الرواتب التقاعدية للن�ساء .مما ي�ستدعي التو�صية ب�أن تتم امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سن التقاعد.
• املادة (70ب) ت�شري �إىل �إمكانية �إنهاء خدمة امل�ؤمن عليه دون �إكمال �سن ال�ستني للذكر و�سن اخلم�سة وخم�سني للم�ؤمن عليها
الأنثى ،ففي هذه احلالة يحق للعامل احل�صول على تعوي�ض الدفعة الواحدة وفقا لن�سب عن كل �سنة من �سنوات اال�شرتاك
�شريطة �أن ال يقل عدد ا�شرتاكاته عن اثني ع�شر ا�شرتاك ًا .وكثري ًا ما ي�ستخدم تعوي�ض الدفعة الواحدة من قبل الن�ساء لأ�سباب
تتعلق بامل�س�ؤوليات العائلية مثل الزواج والطالق والإجناب واملوت �أو رعاية امل�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .يف حني �أنه وعلى
املدى الق�صري كان ميكن للمبلغ املقطوع �أن يعو�ض عن فقدان الأجور ،كما �أن الدفعة الواحدة ت�شجع الن�ساء على اخلروج من �سوق
العمل وبالتايل فقدان املهارات وعلى املدى الطويل ي�ؤدي �إىل فقدانها الأجر كم�صدر للحماية .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن ي�ؤدي
فقدان راتب التقاعد� ،إىل تعزز الفقر بني الن�ساء كبريات ال�سن .ولذلك ،من امل�ستح�سن �أن ال يتم ت�شجيع االن�سحاب من العمل
و�أخذ تعوي�ض الدفعة الواحدة لأنه يتناق�ض مع الغر�ض من ال�ضمان االجتماعي يف تقدمي حماية طويلة الأجل وا�ستمرار العاملني
يف القوى العاملة.
وكذلك ،من امل�ستح�سن �إلغاء املادة ( )44والتي ت�سمح للم�ؤمن عليها االنتفاع من ت�أمني الأمومة عن �أربع والدات كحد �أعلى.

هـ .قوانني النقابات املهنية

يهدف العمل النقابي يف الأ�سا�س �إىل تعزيز وحماية حقوق العمال املهنيني و�إعطائهم �صوت ًا جماعي ًا .ويعترب دور النقابات املهنية هو الدور
الأ�سا�سي يف جمال �ضمان عدم التمييز يف الأجور ويف �ضمان الأجر املت�ساوي عن العمل املت�ساوي يف القيمة وذلك وفقا ملعايري العمل الدولية
خا�صة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وبالن�سبة لأنظمة النقابات يف الأردن ،فلم جند يف �أي منها �إ�شارة �إىل مو�ضوع الإن�صاف يف الأجر ،حيث غلب على هذه القوانني والأنظمة
ال�صادرة مبوجبها ن�صو�ص تنظم العمل الداخلي للنقابة ،وكيفية �إجراء االنتخابات وتنظيم الهيئة العامة وجمل�س النقابة ،بالإ�ضافة �إىل
ورود االنظمة املتعلقة بالنقابات يف قوانني العمل وال�ضمان االجتماعي.
�إنّ ن�سبة تواجد الن�ساء يف النقابات حمدودة ن�سب ًيا حيث ت�شكل الن�ساء ما ن�سبته و 23.3يف املائة يف ع�ضوية النقابات املهنية و 20يف املائة يف
ع�ضوية النقابات العمالية ، ،و 26.2يف املائة يف امل�ؤ�س�سات التطوعية ،بينما ي�شكل الذكور الن�سبة املتبقية� .إن امل�شاركة ال�ضعيفة للمر�أة يف
النقابات ي�ؤثر يف �إدراج ق�ضايا امل�ساواة يف الأجر يف املفاو�ضة اجلماعية وفيما �إذا كان للمر�أة �صوت حقيقي يف هذا املجال.

و .القوانني واألنظمة لفئات معينة من املهنيني

 .1قانون نقابة املهند�سني الأردنيني
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تعترب نقابة املهند�سني من �أف�ضل النماذج النقابية من ناحية االهتمام بحماية م�صالح �أع�ضائها .فمن ناحية ن�ص القانون على �إلزامية
ت�شغيل املهند�سني الأع�ضاء يف الهيئة العامة للنقابة ،وذلك �سواء بالن�سبة لل�شركات الهند�سية الأردنية (املادة � ،)25أو بالن�سبة لل�شركات
غري الأردنية العاملة يف اململكة (املادة  .)24و�شددت يف العقوبة املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سة التي تخالف �أحكام هذه املواد يف (املادة /25ب).
ولفر�ض حماية �أكرب على الأع�ضاء ،فقد ا�شرتط القانون قبل القيام ب�أي عمل هند�سي �أو الإ�شراف على تنفيذ الأعمال الهند�سية �سواء
بالن�سبة لل�شركات �أو بالن�سبة للأفراد �أن يتم توقيع عقد مع رب العمل مبوجب النماذج املتوفرة لدى مكتب النقابة و�إيداع هذا العقد لدى
مكتب النقابة .وال ينظر املجل�س ب�أية خالفات �إال �إذا كان مودع ًا لديه ن�سخة من هذا العقد .كما �أن عدم التقيد ب�أحكام هذه املادة ي�ؤدي
�إىل �إيقاع العقوبات الت�أديبية .كما ن�ص النظام الداخلي على �أن واجبات النقابة العمل على توفري فر�ص عمل للمهند�سني و�إ�صدار تعليمات
لتح�صيل �أتعاب وحقوق املهند�سني� .أما بالن�سبة للحد الأدنى للأتعاب فهي حتدد مبوجب تعليمات ت�صدر عن جمل�س الوزراء ،وقد حدد
جدول الأتعاب احلد الأدنى لأتعاب املهند�س على �أ�سا�س �سنوات اخلربة .ويف �إطار الأجور ومو�ضوع امل�ساواة يف الأجر حتديد ًا فقد �سجلت
�شعبة ممار�سة املهنة يف النقابة عددا من املخالفات وال�شكاوى املتعلقة مبو�ضوع التقيد باحلد الأدنى للأجور ومبو�ضوع امل�ساواة يف الأجر.

�إال �أن هذه ال�شكاوى مل تكن تتعلق بتمييز بني الذكر والأنثى ،بل �أن معظم مقدمي ال�شكاوى هم من الذكور الذين انح�صرت �شكواهم يف عدم
حد �سواء.
�إن�صافهم بالأجر �أو بالتمييز بني �أجور املهند�سني ذوي املهارات املت�ساوية �سواء بالقطاع العام �أو اخلا�ص على ٍ
يتم ت�سجيل بع�ض الن�ساء على �أنهنّ مهند�سات يف �شركات مقاوالت لغايات
�إال �أن م�شكلة االن�ساء الأكرب تكمن يف ا�ستغالل لقب «مهند�سة» حيث ّ
ا�ستيفاء �شركات املقاوالت �شروط احل�صة الن�سائية للت�سجيل .يف هذه احلاالت ،تتقا�ضى الن�ساء �أجو ًرا منخف�ضة مقابل ر�سم الت�سجيل املدفوع
عند ت�سجيل ال�شركة ك�شركة مقاوالت من دون �أن ميار�سن العمل فعل ًيا داخل ال�شركة.

 .2نظام التقاعد وال�ضمان االجتماعي للممر�ضني واملمر�ضات والقابالت القانونيات �صادر مبقت�ضى قانون نقابة
املمر�ضني

تن�ص املادة  20من النظام على مراعاة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية فيما يتعلق بحق عائلة املتويف امل�شرتك يف النقابة يف تقا�ضي راتب التقاعد،
وبالتايل فاعتربت �أن لكل من الزوج والزوجة احلق يف اال�ستفادة من راتب التقاعد .لكن املادة  21عادت وا�ستثنت من النظام زوج امل�شرتكة
وا�شرتطت حل�صوله على احلق يف الراتب التقاعدي؛ �أن يكون عاجز ًا وال يوجد له معيل �آخر .نت�ساءل هنا؛ «�إذا كانت امل�شرتكة ت�سدد اال�شرتاكات
متام ًا كامل�شرتك الذكر طيلة فرتة خدمتها ،فلم يحرم زوجها بعد وفاتها من هذا الراتب ،يف حني �أن زوجة امل�شرتك هي من امل�ستحقني للراتب
دون قيد �أو �شرط ومن املمكن �أن تكون عاملة وراتبها �أعلى من راتب الزوج؟» �إن هذه املمار�سة تنطوي على متييز.
يف حني �سارت املادة على النهج املتبع فيما يتعلق با�ستحقاق الراتب التقاعدي بالن�سبة لأوالد املتوفى حيث ينقطع الراتب عن الذكور عند
بلوغهم �سن � 18سنة ب�شكل تام �إال يف �أحوال ا�ستثنائية (حالة الدرا�سة �أو العجر عن �إعالة الذات) بينما ال يتم ذلك بالن�سبة للبنات العازبات
�أو الأرامل �أو املطلقات اللواتي ال مورد �آخر لهن .ومن اجلدير بالذكر �أن مثل هذه الن�صو�ص ترجع �إىل النظرة االجتماعية لعمل املر�أة و�إىل
مو�ضوع القوامة والنفقة ،والذي يعترب واجب ًا على الرجل يف هذا املقام .ومثل هذه الن�صو�ص تعزز ال�صورة النمطية للمر�أة وت�شكل متييز ًا ب�شكل
مبا�شر �ضد الرجل.

 .3نظام اخلدمة الق�ضائية للق�ضاة النظاميني

ن�صت املادة  7من النظام على العالوات التي ي�ستحقها القا�ضي وهي العالوة ال�شخ�صية ،العالوة العائلية ال�شهرية ،عالوة حت�سني م�ستوى
املعي�شة .وقد �ساوت هذه املادة بني القا�ضي الذكر والأنثى يف ا�ستحقاق العالوة ال�شهرية حيث ا�ستخدم الن�ص عبارة «ي�ستحق القا�ضي العالوة
العائلية ال�شهرية للزوج  10دنانري» .ن�ستنتج هنا �أن ال�سبب يف منح العالوات جميعها ومنها العالوة العائلية للموظف �سواء �أكان ذكرا �أو �أنثى.
وال جمال للقول هنا �أن الرجل هو امل�س�ؤول الأول عن م�صاريف ونفقات العائلة يف ظل الو�ضع االقت�صادي الراهن وحقيقة �أن املر�أة �أو الزوجة
�أ�صبحت ت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف الدخل ال�شهري للعائلة.
�شهد الأردن تعيني �أول �إمراه قا�ضي عام  ،1996وارتفع العدد عام  2012لي�صبح  109قا�ضيات .وت�شري النا�شطات من الن�ساء �إىل �أن هذا العدد
�أ�صبح م�شجعا حيث ت�شكل ن�سبة  13يف املائة من �إجمايل عدد الق�ضاة ،مع الإ�شارة �إىل الدعم الذي يقدمه كل من املجل�س الق�ضائي ووزارة
العدل .هذا وت�شغل القا�ضيات منا�صب مدعي عام ،ورئي�سة حمكمة بداية ،ونائب عام ،مما يعطي وزنا للمطالب التي كانت تدعو لها الن�ساء
منذ فرتة طويلة.

� .4أنظمة املوظفني للجامعات الأردنية

من خالل مراجعة هذه الأنظمة ف�إنه ميكن مالحظة ب�أنها ا�شرتكت يف:
• و�ضع �شروط مو�ضوعية للتعيني منها امل�ؤهالت واخلربات املطلوب توافرها لإ�شغال الوظيفة� .إال �أنه مل يتم الإ�شارة �إىل الأ�س�س التي
يتم اعتمادها يف حتديد الرواتب .ومل ين�ص فيها مثال على �أن الرواتب حتدد على �أ�سا�س من الكفاءة واخلربة املتوفرة يف املوظف.
• اعتبار امل�ؤهل العلمي اجلديد �سبب ًا مقب ً
وال لتعديل الو�ضع الوظيفي� .إال �أن تطبيق الن�ص معلق على حتقيق م�صلحة اجلامعة ،وبناء
على قرار من الرئي�س وبتن�سيب من اللجنة املعنية.
• اعتبار ا�ستحقاق الزيادة ال�سنوية حق ًا مكت�سب ًا للموظف م�ستوجبه الدفع عند حلول موعدها ،وال يوجد اعتبارات �أخرى ال�ستحقاق
هذه الزيادة.
• ن�صت هذه الأنظمة على �أن ال ي�ؤدي نقل املوظف �إىل ت�أثري على فئته �أو رتبته �أو راتبه.
• كما ن�صت على �إن العالوة العائلية متنح فقط للموظف الذكر دون الأنثى .وميزت بع�ض الن�صو�ص بني الزوجة العاملة وغري
العاملة؛ حيث منعت منح العالوة عن الزوجة التي تتقا�ضى راتب ًا �شهري ًا من م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة .وبالتايل ف�إننا نلم�س متييزا
مزدوجا ،فمن ناحية حرمها من العالوة العائلية ،ومن ناحية �أخرى منعها من اال�ستفادة من عالوة زوجها يف حال كانت عاملة.
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 .5نظام عالوات الكادر والعالوات الإ�ضافية ل�ضباط و�أفراد القوات امل�سلحة الأردنية

منحت املادة  3منه نف�س املقدار من العالوة العائلية للمر�أة العاملة من �ضباط و�أفراد القوات امل�سلحة� ،إال �أنها ميزت بني املر�أة والرجل فيما
يتعلق ب�شروط ا�ستحقاق العالوة .فبينما منح الن�ص الرجل هذه العالوة دون قيد �أو �شرط ومبجرد �أنه متزوج �أو معيل� ،إال �أنه قيد ا�ستحقاق
املر�أة لهذه العالوة ب�شرط �أن تكون �أرملة �أو �أنها زوجة لذي �إعاقة .ومن امل�ؤكد �أن ذلك ي�شكل متييز ًا وا�ضح ًا.

 .6نظام موظفي البلديات

ميزت املادة  11من النظام املوظف عن املوظفة با�ستحقاق املوظف املتزوج عالوة عائلية حمدد مقدارها بالن�ص امل�شار اليه ،يف حني �أن
�شروط ا�ستحقاق املوظفة هذه العالوة ب�أن يكون زوجها متوفيا �أو ذو �إعاقة و�أن تكون معيلة لأبنائها .وبالتايل فقد جعل الن�ص من عمل املر�أة
يف منزلة �أدنى من عمل الرجل ،وك�أنه على �سبيل الرفاهية �أو عمال ثانويا م� ٍؤد ذلك �إىل �إحباط الن�ساء من دخول �سوق العمل.

 .7نظام موظفي �أمانة عمان الكربى

نظام �إ�سكان موظفي الأمانة جاء متوافق ًا مع �أحكام القانون املدين يف املادة  16منه ،والتي تعترب �أن لكل من الزوجني ذمة مالية م�ستقلة
عن الآخر ،ومبوجب ذلك يحق لأي منهما �أن ي�ستفيد من �أحكام هذا النظام ومن املزايا ايل مينحها ب�شكل منف�صل عن الآخر ،وبالتايل فقد
�ساوى النظام بني حق املوظفة واملوظف يف اال�ستفادة من �أحكام النظام دون �أي قيد �إ�ضايف على املر�أة املتزوجة.

 .8نظام موظفي هيئة مكافحة الف�ساد

مل يت�ضمن النظام ب�شكل عام متييزا يف ا�ستحقاق املوظف �أو املوظفة للعالوات �أو بدل الإيفاد يف بعثات .يف حني ميز املوظف عن املوظفة
با�ستحقاق زوجة املوظف املوفد يف بعثة بدل تذاكر �سفر ملرة واحدة ومل مينح مثل هذا االمتياز لزوج املوظفة ،وهذا ي�شكل متييزا وكان
الأجدر بامل�شرع �أن ي�ساوي يف املعاملة بني املوظف واملوظفة يف هذا ال�ش�أن.

 .9النظام الداخلي لل�شركات اخلا�صة

مبوجب ن�ص املادة  55من قانون العمل الأردين ،ف�إن على كل �شركة م�سجلة ت�ستخدم ع�شرة عمال �أو �أكرث �أن ت�ضع نظام ًا داخلي ًا لتنظيم
العمل فيها ،ينظم �أوقات ومواعيد العمل ،و�ساعات العمل الأ�سبوعية ،وفرتات الراحة ،واملخالفات والعقوبات .ويخ�ضع هذا النظام للرقابة
املبا�شرة من قبل وزارة العمل حيث ي�شرتط �أخذ م�صادقة الوزارة على �أحكامه .مثل هذه الأنظمة قد تعتربها �إدارة بع�ض ال�شركات من
امللفات ال�سرية وبالتايل من ال�صعب احل�صول على ن�سخة عن هذا النظام من قبل املوظف العادي داخل امل�ؤ�س�سة حتى يكون على علم
مبحتوى هذه الأنظمة �أو حتى وجودها يف ال�شركة.
�أما بالن�سبة ملو�ضوع الأجور واالمتيازات وال�ش�ؤون املالية الأخرى ،فهي موا�ضيع تعاجلها �أنظمة �أخرى ي�ضعها �صاحب العمل بت�سميات متعددة
مثل نظام �ش�ؤون املوظفني ،نظام الرواتب والعالوات ،نظام ال�سلم الوظيفي والإداري .وكلها �أنظمة ال تخ�ضع للت�صديق من وزارة العمل.
�إال �أنه يتوجب �أن ال تت�ضمن خمالفة للقانون �أو انتقا�ص ًا حلقوق العمال وامتيازاتهم .حيث يجوز ملفت�ش العمل االطالع عليها والت�أكد من
ان�سجامها مع القانون.

ز .القوانني العشائرية

ت�شكل القوانني الع�شائرية جزء ًا ال يتجز�أ من املنظومة الت�شريعية الأردنية .وهذا يرجع انعكا�س ًا للبيئة االجتماعية التي ميتاز بها املجتمع
الأردين .ومبوجب هذه القوانني  ،ف�إن املر�أة الأردنية ت�ستمد مكانتها من ن�سبها و�أ�صلها وقدرتها على الإجناب خا�ص ًة الذكورنظر ًا ملا ميثله
الذكور من انهم م�صدر تفاخر وقوة للقبيلة.
وامتازت املر�أة يف الع�شرية بدورها الفاعل ومكانتها املرموقة لقيامها ب�أدوار كبرية من الناحية االجتماعية واالقت�صادية ،حيث ت�شارك
املر�أة الرجل يف ممار�سة بع�ض الأعمال االقت�صادية مل�ساعدة الزوج والأ�سرة على حتمل �أعباء احلياة .وعلى الرغم من ذلك ف�إن دورها
مهم�ش مقارنة بدور الرجل نظرا لكون عملها يف الأغلب هو عمل غري م�أجور واعتباره امتداد ًا لدورها املنزيل .وهنا ننوه �أن توزيع العمل
يف ظل القبيلة �أو الع�شرية ال يقوم على الفروق البيولوجية بني املر�أة والرجل حيث تقوم املر�أة بالأعمال ال�صعبة وال�شاقة التي تتطلب القوة
وال�صالبة اجل�سدية .وبالتايل ف�إن عملية تنميط دور املر�أة من الناحية االقت�صادية يرجع �إىل التن�شئة الأ�سرية و�إىل دورها االجتماعي ال �إىل
دورها من الناحية االقت�صادية .فالنظرة العامة للمر�أة على م�ستوى الع�شرية تتمثل بالنظر �إليها ك�إن�سان �ضعيف بحاجة للحماية الدائمة،
على الرغم من متيزها بالقوة اجل�سدية والعاطفية والتي ت�ساوي قوة الرجل �أحيانا عند املوازنة بطبيعة الأعمال التي متار�سها� .إال �أن دورها
يبقى مه�شم ًا ،نتيجة للنظرة االجتماعية التقليدية جتاهها.
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�أما من ناحية الق�ضاء ،فيعترب الق�ضاء الع�شائري من الظواهر االجتماعية املنت�شرة يف الأردن ،والتي يتم اللجوء اليها حلل النزاعات التي تن�ش�أ
بني املواطنني بعيد ًا عن النظام الق�ضائي رغب ًة يف �سرعة و�سرية الإجراءات املتبعة فيه وقلة التكاليف مقارنة بالنظام الق�ضائي� .إن الق�ضاء
الع�شائري كالق�ضاء النظامي له قوانني وق�ضاة و�إجراءات خا�صة ينفرد بها� ،إال �أن القوانني الع�شائرية غري مكتوبة وتعتمد اعتمادا كليا على
الأعراف املتوارثة من جيل �إىل جيل .وما ي�ضمن تنفيذ الأحكام التي ي�صدرها الق�ضاء الع�شائري تكمن يف وجود كفالء لتنفيذ الأحكام املتفق
عليها وما وافق �أهل اجلاين من تقدميه لأهل املجني عليه .ويف الأردن اعترب الق�ضاء الع�شائري ق�ضا ًء ر�سمي ًا يعتد به خا�ص ًة يف مناطق البدو
التي خ�ضعت لقانون الإ�شراف على البدو لعام � 1936إىل �أن �صدر قانون �إلغاء القوانني الع�شائرية رقم  34ل�سنة  1976الذي �ألغى القوانني
اخلا�صة بالق�ضاء الع�شائري كافة� ،إال �أن الأجهزة الر�سمية ال تزال تراعي ب�شكل �أو ب�آخر تطبيق القرارات الع�شائرية.
وفيما يتعلق باملر�أة ،فقد حظيت بالكثري من االهتمام والتي كفلت لها حريتها و�سالمتها واملحافظة على �شرفها وكرامتها .وين�ص الق�ضاء
الع�شائري على ان دية قتل املر�أة يف الق�ضاء الع�شائري هي ب�أربعة رجال ،وهذا من باب احرتام املر�أة وكرامتها واملحافظة عليها وقطع كل
الطرق التي قد ت�ؤدي اىل اخلد�ش يف كرامتها ومكانتها .ومن هنا ن�ص الق�ضاء الع�شائري على �أنه �إذا مت الإعتداء على املر�أة دون حق و�أدى
االعتداء اىل قتلها ف�إن ديتها ب�أربعة رجال �أما �إذا �شاركت املر�أة يف النزاع وكان لها دور يف االقتتال وقتلت فق�صا�صها بنف�س واحدة.
ومن خالل هذا اال�ستعرا�ض فرنى �أن الإ�شكالية التي تقف دائما عائق ًا �أمام تقدم املر�أة تكمن يف النظرة االجتماعية لها ،والتي تبد�أ �أوال من
داخل الأ�سرة ،على الرغم من االعرتاف بدورها االقت�صادي املهم حتى يف املجتمع الع�شائري .لذا ينبغي تركيز اجلهود على تعديل هذه النظرة
التقليدية �أو النمطية للمر�أة ون�شر املقولة ب�أن التنمية التي ال ت�شارك فيها املر�أة تبقى بعيدة املنال.

مقرتحات عىل مستوى السياسات
أ .توسيع الخيارات املهنية للمرأة

ينبغي ل�سيا�سات متكني املر�أة �أن ت�شجع وت�ساعد كل من الرجال على العمل يف وظائف «غري تقليدية» .ومن الأمور التي ت�ساعد على حتقيق ذلك
توفري خدمات رعاية الأطفال وغريها من اخلدمات للعمال الذين لديهم م�سئوليات عائلية .والعمل على تطوير برامج تهدف �إىل مناه�ضة كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والدعوة �إىل تكاف�ؤ الفر�ص .ومن املهم �أن يتم معاجلة اخللل الت�شريعي يف القوانني والأنظمة التي فيها متييز �ضد
املر�أة �أو ال تعطيها ذات احلقوق املمنوحة للرجال العاملني ،وزيادة تدريب وتعليم املر�أة يف جماالت العمل غري التقليدية يعترب من الأمور املهمة
�أي�ضا.

ب .اكتساب املهارات والتدريب
ال �شك يف �أن اكت�ساب امل�ؤهالت واملهارات املهنية تو�سع من �آفاق العمل وت�ؤدي �إىل زيادة الفر�ص االقت�صادية املجزية .وقد �أدى هذا التوجه
يف املجتمعات الغربية �إىل تغيري النظرة �إزاء عمل املر�أة ،والتحول بفكرة املعيل التقليدي للعائلة والتغيري يف تق�سيم الأعباء املنزلية .وقد ثبت
�أن ت�أمني التدريب قبل العمل والتدريب �أثناء العمل وتقوية املهارات التقنية واملهنية مبثابة �سيا�سة فعالة ل�سوق العمل ،وحتقيق ًا ل�سيا�سة تكاف�ؤ
الفر�ص� .إال �أن الواقع ي�ؤكد �أن �أ�صحاب العمل ينظرون �إىل �أن توظيف املر�أة يكتنفه العديد من «املخاطر» .فال يزال من ال�شائع اعتبار �أنّ
معظم الن�ساء ميلن لرتك العمل بعد مدة ق�صرية ب�سبب امل�س�ؤوليات العائلية .كما �أن معظم الن�ساء تتجه نحو العمل يف القطاع غري املنظم حيث
فر�ص التدريب �ضئيلة ،كما يرتكز الطلب على العمالة الن�سائية يف الوظائف التي تتطلب عم ًال غري ماهر�أً وذات قيمة منخف�ضة والذي ال ي�سمح
بالتقدم املهني .فمقابل ذلك ف�إن فر�ص التدريب للن�ساء يف قطاع التكنولوجيا احلديثة حمدودة حيث الطلب على املوظفات الن�ساء حمدود.
لذلك تدعو احلاجة �إىل تعزيز التدابري املنا�سبة لتقييم عمل املر�أة واحلد من القوالب النمطية التمييزية كل من نظام التعليم وعامل العمل.

ج .تعزيز املعلومات بشأن فرص العمل املتاحة
وهذا يتطلب توفري معلومات كافية عن �سوق العمل ،و�أن يتم ت�ضمينها معلومات عن النوع االجتماعي من حيث �أرقام م�شاركة الن�ساء واملواقع
التي ترتكز فيها عمالتهنو�إتاحة هذه املعوملات �أمام �صانع القرار لي�أخذها بعني االعتبار عند و�ضع ال�سيا�سات الفعالة .حيث ُيعترب غياب مثل
هذه املعلومات من �أحد الأ�سباب التي �أدت �إىل تطوير ال�سيا�سات والربامج غري املراعية للنوع االجتماعي ب�شكل كامل .كما �أن الن�ساء الباحثات
عن عمل يحتجن �إىل مثل هذه املعلومات للتعرف على فر�ص العمل املتاحة واالت�صال ب�أ�صحاب العمل املحتلمني.
ويقرتح حت�سني قدرات نظم اال�ستخدام لتتم ّكن من توفري املعلومات املنا�سبة حول فر�ص العمل املتاحة والأجور وظروف العمل املخ�ص�صة
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ملهارات واهتمامات الن�ساء .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ش ّكل و�سيلة فعالة لتعزيز و�صول املر�أة اىل عامل العمل .فعلى �سبيل املثال ،ميكن خلدمات
التوظيف �أن تكون مهي�أة ب�شكل �أف�ضل لتقييم مهارات املر�أة ،وتوفري التوجيه املهني وتقدمي امل�شورة ،و�إر�شادها يف البحث عن وظيفة ،وتقدمي
الدعم لها ملوا�صلة تطوير مهارات حمددة مثل االت�صاالت ال�شخ�صية والتفاو�ض.

د .الضامن االجتامعي والحامية االجتامعية

يف جميع �أنحاء العامل ،ميكن تو�سيع نطاق احلماية االجتماعية لتلعب دور ًا حموري ًا يف التخفيف على النا�س من الفقر واحلرمان .كما ميكنها
بالإ�ضافة �إىل ذلك م�ساعدة النا�س على تكييف مهاراتهم للتغلب على القيود التي قد تعيق م�شاركتهم يف البيئة االجتماعية واالقت�صادية
املتغرية ،وامل�ساهمة يف حت�سني تنمية ر�أ�س املال الب�شري ،وحتفيز الن�شاط الإنتاجي ب�شكل �أكرب.
وي�شمل ال�ضمان االجتماعي ت�أمني الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية و�أمن الدخل وال �سيما يف حاالت ال�شيخوخة والبطالة واملر�ض والعجز
و�إ�صابات العمل والأمومة �أو فقدان �أحد روافد الدخل الرئي�سي.
ويف الأردن هناك العديد من املحاوالت لتوفري احلماية االجتماعية ملجموعة وا�سعة من ال�سكان� ،إال �أنه تزال هناك اختالفات يف النظام
املعمول به ،فعلى �سبيل املثال ،يتمتّع العاملني يف القطاع العام بحماية �أف�ضل مثل مدة �إجازة الأمومة يف هذا القطاع التي هي �أطول مقارنة
مع العاملني يف القطاع اخلا�ص .وهذ ال�سبب هو من بني العديد من الأ�سباب التي تثني املر�أة عن االن�ضمام �إىل القطاع اخلا�ص ،وبالتايل
ف�إنه يحد من فر�ص العمل املتاحة لها.
ولغايات الق�ضاء على التمييز القائم على �أ�سا�س اجلن�س يف مكان العمل هناك جماالت من التح�سينات الرئي�سية التي تطال احلماية
االجتماعية ،منها حتقيق امل�ساواة يف �سن التقاعد و�إعادة النظر يف نظام التعوي�ضات املقرتح يف قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت ،وزيادة مدة
�إجازة الأمومة امل�سموح بها ،ورفع القيود عن عدد حاالت احلمل املغطاة ،و�إيجاد �آليات جلعل رعاية الأطفال �أف�ضل ومتاحة للوالدين العاملني.

هـ .نرش الوعي بحقوق املرأة العاملة
ال بد من االهتمام �أكرث مبراجعة دورية للت�شريعات الوطنية املتعلقة بالعمل ،و�صياغة �آليات تطبيقها وكذلك تطوير خطط وا�سرتاتيجيات
وطنية ل�ضمان تعميم مراعاة للنوع االجتماعي ،وذلك لدعم م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل .ولهذه الغاية يجب الت�أكيد على �أهمية ال�شراكة
والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية وبني القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع والنقابات العمالية ومنظمات �أ�صحاب العمل بهدف دعم وم�ساندة
حقوق املر�أة وتعزيز م�شاركتها االقت�صادية على قدم امل�ساواة مع الرجل .كما يجب القيام بالعمل على جميع امل�ستويات االجتماعية ملعاجلة
ال�صور النمطية املجتمعية التي تقلل من �إمكانات املر�أة وحت�صرها فقط يف �أدوارها الإجنابية .وهذا يبد�أ يف �سن مبكرة جد ًا ويتم تعزيزه يف
املدر�سة ويف وقت الحق يف مكان العمل .ولذلك من املهم ح�شد جميع اجلهات االجتماعية الفاعلة لرفع م�ستوى الوعي وتغيري املواقف لتتجه
نحو جمتمع �أكرث مراعاة للفوارق بني اجلن�سني.

و .االهتامم بصحة وسالمة املرأة العاملة
يرتكز عمل الن�ساء يف القطاع غري الر�سمي خا�ص ًة يف الزراعة .ويف القطاع الر�سمي يف وظائف التمري�ض والن�سيج وبع�ض ال�صناعات
اخلفيفة ك�صناعة االلكرتونيات ،حيث طبيعة العمل يف مثل هذه املهن ي�ؤدي �إىل تعر�ض املر�أة ملجموعة من املخاطر ال�صحية .وعالوة على
ذلك ،ف�إن عدم وجود مرافق الرعاية املنا�سبة ،وغياب �سيا�سات التوازن يف احلياة والعمل ورفع الوعي حول العنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س
يعر�ض املر�أة �إىل م�ستويات �أعلى من التوتر .ولذلك ،تظهر احلاجة �إىل تعزيز التدابري التي ت�سمح لكل من املر�أة والرجل يف اجلمع ما بني
العمل وامل�س�ؤوليات العائلية .ومن املهم �أي�ضا جتهيز �أماكن العمل ب�أف�ضل التدابري ملنع ومعاجلة العنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س ،وب�شكل
عام ،تعزيز ال�صحة وال�سالمة املهنية والعمل ،وتدابري التوازن يف احلياة والعمل من �أجل حماية كل من الرجال والن�ساء على نحو فعال.

ز .تعزيز دور النقابات ومنظامت أصحاب العمل يف مجال املساواة بني الجنسني
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تعترب م�شاركة املر�أة يف النقابات العمالية ومنظمات �أ�صحاب العمل �ضئيلة .ويرجع ذلك �إىل عدد من الأ�سباب مبا يف ذلك امل�س�ؤوليات
الأ�سرية ،و�ضيق الوقت ،واملواقف االجتماعية غري امل�شجعة .ب�شكل عام ،ف�إن نقابات العمال ومنظمات �أ�صحاب العمل ي�سيطر عليها الذكور
حيث مييلون �إىل اال�ستجابة الحتياجات الأع�ضاء الذكور .ففي حالة نقابات العمال ،ف�إنها غالبا ما تكون غري قادرة على الو�صول �إىل جميع
العمال وخا�صة ه�ؤالء الذين يعملون يف الوظائف املهم�شة ،والذين تكون غالبيتهم من الن�ساء (�أي يف املناطق الريفية ،عمال املنازل).

الأمر نف�سه ينطبق على منظمات �أ�صحاب العمل حيث تواجد املر�أة يف جمال�س �إدارتها حمدو ٌد جد ًا .ويف الوقت نف�سه ف�إن القوالب النمطية
التي تفر�ض على املر�أة عدم امل�شاركة يف احلياة العامة ال تزال قائمة .وبالتايل عندما ت�شارك املر�أة فهي تكون قادرة على ت�سليط ال�ضوء على
الق�ضايا املتعلقة بقيمة عمل املر�أة من حيث الأجور ،والتمييز ،والعنف القائم على نوع اجلن�س ،والرتقية ،الخ.
وهنا ن�ؤكد على �أن النقابات العمالية يف الأردن �إن �أرادت �أن تعزز م�صداقيتها و�صوتها ،عليها �أن تكثف عملها باجتاه حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني يف عامل العمل ،و�أن تربهن ب�أن تعزيز هذه امل�ساواة هي جزء ال جتز�أ من ا�سرتاتيجيتها وهيكلتها .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يجب على
النقابات الع ّمالية العمل �أكرث من �أجل الو�صول �إىل املر�أة ودعم م�شاركتها يف �سوق العمل ،وخا�صة يف القطاع اخلا�ص .ويف الوقت نف�سه ،ينبغي
على منظمات �أ�صحاب العمل �أن تكون �أكرث تقدما يف تعزيز �سيا�سات عدم التمييز والتنوع يف مكان العمل لإطالق املواهب واال�ستفادة من
القوى العاملة املتنوعة .وب�شكل عام يجب على نقابات العمال ومنظمات �أ�صحابالعمل زيادة م�شاركة املر�أة يف هذه املنظمات ،وتوفري حيز لهنّ
للتحرك من �أجل النهو�ض بحقوق املر�أة يف مكان العمل من خالل �إجراء املراجعات لل�سيا�سات الداخلية ولهياكلها.

ح .الحامية الترشيعية
موا�صلة العمل باجتاه م�سح الت�شريعات الوطنية بت�أنِّ للت�أكد من خلوها من ن�صو�ص متييزية على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،و�إيجاد ن�صو�ص
ت�شريعية تعزز امل�ساواة على جميع امل�ستويات خا�صة يف مو�ضوع امل�ساواة يف الأجور ،من �أجل �ضمان احلقوق القانونية واحلماية وحتى يكون
الق�ضاء قادر ًا على ممار�سة دوره يف توفري احلماية ملو�ضوع الأجور وعدالتها.

ط .تفتيش العمل
يجب ان تكون مديرية تفتي�ش العمل يف وزارة العمل جمهزة بالأدوات املنا�سبة للك�شف عن جميع حاالت التمييز وعدم امل�ساواة يف الأجر يف
�أماكن العمل ورفع الدعاوي ب�ش�أنها ومتابعتها .وينبغي تنفيذ �آلية لتعوي�ض �أولئك املتقيدين بالقوانني وفر�ض عقوبة على الذين ال يتقيدون �أو
ال يلتزمون بالقوانني.

ي .إيجاد آليات فعالة لضامن التقيد مببدأ تكافؤ الفرص يف إجراءات التعيني والرتقية
والتدريب يف املؤسسات العامة والخاصة عىل ٍ
حد سواء
وذلك من خالل دعم الإجراءات التي تهدف �إىل التوفيق ما بني متطلبات �سوق العمل وخمرجات التعليم .وحتقيقا لهذه الغاية ،ف�إنه من املهم
اال�ستمرار يف تدريب اخلريجني اجلدد من الذكور والإناث وفقا ملعايري ومتطلبات �سوق العمل احلديثة .ومن املهم �أي�ضا خلق فر�ص عمل على
�أ�سا�س مبد�أ الكفاءة وامل�ؤهالت واخلربة العملية والعلمية .كما يجب رفع م�ستوى الوعي حول �أمناط التمييز يف مكان العمل وخ�صو�صا عندما
يتعلق باحلرمان من الرتقيات والتدريب ،ف�ضال عن �إثارة مو�ضوع الأجور .واتخاذ التدابري الرامية �إىل ت�شجيع الن�ساء على تويل جمموعة
وا�سعة من الوظائف ،مبا يف ذلك املنا�صب القيادية التي ينبغي �إدماجها� .إن ن�شر املمار�سات اجليدة قد يكون مهم �أي�ضا لإعالم و�إلهام
الآخرين وحثهم على اتخاذ التدابري يف هذا املجال.

ك .دعم جهود املنظامت غري الحكومية
�إن املنظمات غري احلكومية ال تزال نا�شطة يف متكني املر�أة يف املجال االقت�صادي يف الأردن .وعلى الرغم من اجلهود التي تبذلها املنظمات
غري احلكومية �إال �أن هذه اجلهود ال تزال تواجه الكثري من القيود من حيث للو�صول واال�ستجابة ملتطلبات املر�أة يف كافة املناطق� .إن نطاق عمل
هذه املنظمات يركز ب�شكل �أ�سا�سي على تقدمي اخلدمات .و�إن امل�شاريع التي تدعم متكني املر�أة اقت�صاد ًيا يف �شكل خا�ص ،تعتمد على خدمات
امل�شاريع ال�صغرية .وهذا النوع من م�شاريع التمكني ال يخدم يف ال�شكل الكايف الهدف يف تعزيز �إمكانيات توظيف املر�أة وقدراتها ورفع كفاءتها
لكي تربز بقوة يف �سوق العمل الوطني .كما ينبغي تعزيز قدرات املنظمات غري احلكومية ،ل�ضمان �إدماج مقاربات متكني املر�أة يف م�شاريعها
ومن املفيد يف هذا املجال العمل من خالل ال�شراكات مع نقابات العمال ومنظمات �أ�صحاب العمل.
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