


شركاء وأعضاء



اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور 2011 – 2020

عن اللجنة

بدعم من منظمة العمل الدولية، أسست الحكومة األردنية في عام 2011 اللجنة األردنية 
لإلنصاف في األجور لمعالجة الفجوة في األجور القائم على النوع االجتماعي، برئاسة مشتركة 

بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل. ُكلفت اللجنة بتعزيز سياسات 
وممارسات فعالة تحد من فجوة األجور القائمة على النوع االجتماعي. وتشمل اللجنة في 

عضويتها 22 مؤسسة تمثل الحكومة، العمال/العامالت، المجتمع المدني، أصحاب/صاحبات 
العمل، السلطة التشريعية، واإلعالم. 

تحديات

تبلغ فجوة األجور القائمة على النوع االجتماعي في األردن %18 في القطاع العام و14.1% 
في القطاع الخاص، بحسب تقرير دائرة اإلحصاءات العامة 1.2018 بلغ متوسط األجر الشهري 

للعاملين/للعامالت في القطاع العام 642 دينارا للذكور، مقابل 544 دينارا لإلناث. وتختلف 
فجوة األجور في القطاعين العام والخاص في األردن إذ تشير التقديرات إلى أن العاملين في 
القطاع الخاص يتقاضون أجورا أعلى من العامالت بنسبة %7، بينما تتقاضى العامالت في 

القطاع العام أجورا أعلى في المتوسط %13 من العاملين.

وتبلغ نسبة مشاركة المرأة2 في قوة العمل في األردن %14، مقابل %64 للذكور، بينما 
تقدر نسبة مشاركة اإلناث في قوى العمل ذات الطابع غير الرسمي، والقطاعات الهشة وغير 

المستقرة، مثل أعمال الزراعة في مزارع األسرة، والعمل لحسابهن الخاصة بنسبة 10%، 
مقارنة بـ %23 للذكور. أما في المشاركة في إجمالي المراحل المبكرة ألنشطة ريادة األعمال، 

فتبلغ نسبتها %3 لإلناث و%13 للذكور، بحسب تقرير مشترك3 لمنظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، منظمة العمل الدولية، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث. 

في المؤشر العالمي لفجوة النوع االجتماعي 4،2020 الصادر عن المنتدى االقتصادي 
العالمي، كان تصنيف األردن الكلي في المرتبة 138 من بين 153 دولة )المرتبة 145 في 

المشاركة االقتصادية والفرص(.
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فجوة األجور القائمة على النوع االجتماعي تبدو واضحة في قطاعات يتركز فيها عمل المرأة 
كقطاعي الصحة )%31.8( والتعليم )%30.2( الخاصين. وتدل هذه الثغرات على أن اإلناث 

يتمركزن في أعمال منخفضة األجر ويواجهن تمييزا في األجور، إذ يحصلن على أجور أقل 
مقابل نفس األعمال التي يقوم بها الذكور.

إنجازات

منذ تأسيسها، عملت اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور على تقييم تشريعات في مجال 
تمكين المرأة االقتصادي لموائمتها مع معايير منظمة العمل الدولية لضمان حقوق المرأة 

في العمل. ودعت اللجنة إلى وضع قوانين عمل أكثر مراعاة للنوع االجتماعي، واقترحت 
تعديالت في نظام الخدمة المدنية فنتج عنها إجازة أبوة لمدة يومين، ولكن العالوة العائلية 

ال تزال محصورة على الرجال إال في حاالت خاصة. وتقدمت اللجنة في بداية عملها باقتراحات 
إلجراء 11 تعديال في قانون العمل األردني. في عام 2019، نتج عن هذه االقتراحات تعديل 5 

مواد بشأن المساواة في األجور، حضانات لرعاية أبناء العامالت/العاملين، إجازة األبوة لمدة 
ثالثة أيام، والعمل المرن والجزئي. أما المواد األخرى المتعلقة بالحماية من العنف والتحرش 
في عالم العمل، حماية أجور العمال/العامالت كافة من خالل التحويالت اإللكترونية/البنكية، 

زيادة إجازة األمومة من 70 يوم إلى 98 يوم )14 أسبوعا(، ساعات العمل، المهن المغلقة 
للنساء، وحماية المرأة الحامل فال تزال قيد الدراسة من قبل الحكومة.

ولمعالجة األسباب الجذرية للتمييز في األجور، شّكلت اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور 
حملة “قم مع المعلم” بقيادة مجموعة من معلمات قطاع التعليم الخاص، وبتنظيم من 

قبل مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي. خلقت الحملة تحركا نسائيا مع مؤسسات المجتمع 
المدني للمطالبة بمزيد من حقوق العمل، بما في ذلك إنصاف األجور. توصلت نقابة 

أصحاب/صاحبات المدارس الخاصة ونقابة العاملين/العامالت في التعليم الخاص إلى اتفاقية 
جماعية قطاعية عالجت ألول مرة في األردن قضايا بشأن فجوة األجور القائمة على النوع 
االجتماعي، ومنها تحويل األجور من خالل البنوك. مهدت االتفاقية الطريق أمام قوانين 
جديدة لحماية األجور وتحسين ظروف العمل في التعليم الخاص. وكان اخر إنجاز في هذا 
الصدد صدور نظام ترخيص وتجديد المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية، الذي ربط 

تجديد وترخيص المدارس الخاصة بتحويل أجور المعلمات والمعلمين عبر البنوك أو المحافظ 
اإللكترونية5، بالتنسيق مع البنك المركزي األردني، وباستصدار براءات ذمة تؤكد شمول 

المعلمات والمعلمين تحت مظلمة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. ويستفيد من هذا 
النظام نحو 37,000 معلمة ومعلم في المدارس الخاصة، معظمهم من اإلناث.

وسعيا لتمكين األمهات العامالت اقتصاديا، وإبقائهن في القوى العاملة، أقر األردن مؤخرا 
النظام رقم )93( لسنة 2020 بشأن الحماية االجتماعية المرتبط بتأمين األمومة.6
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وأطلق األردن االستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 - 7،2025 لمراجعة اإلجراءات والمبادرات 
المتعلقة بتمكين المرأة، وبحث معوقات تحد من استقاللها االقتصادي ووصولها للفرص، 

الموارد، والخدمات.

وجرى تقييم وتكريم مدارس خاصة لديها أنظمة موارد بشرية واضحة تراعي النوع االجتماعي، 
إضافة إلى تكريم شركات أردنية تأخذ أنظمتها الداخلية اعتبارات النوع االجتماعي، عبر تأمين 

حضانات، إجازة أمومة وأبوة، ترتيبات عمل مرن بأنواعه لألشخاص ذوي المسؤوليات 
العائلية، وحماية من العنف والتحرش في مكان العمل، إضافة إلى توفير منافع إضافية مادية 

ومعنوية )مرافق رياضية، مطاعم، مواصالت، وتأمينات صحية، إلخ(.

اعتراف دولي بجهود األردن

نتج عن عمل اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور، وفق أسس ومنهجية واضحة وشراكة 
حقيقية بين أعضائها، اعتراف دولي بعملها. فقد ُدعي األردن8 إلى االنضمام إلى التحالف 
الدولي للمساواة في األجور9، الذي أطلق في أواخر عام 2017، من قبل منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، منظمة العمل الدولية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة. وكان األردن البلد 
العربي الوحيد الذي تلقى الدعوة.

في عام 2019، أطلق في مؤتمر إقليمي “التحالف الدولي للمساواة في األجور في الدول 
العربية”10، بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع التحالف الدولي للمساواة 

في األجور. تهدف المبادرة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات عن الممارسات المثلى11 لردم 
فجوة األجور، ودعوة بقية الدول العربية إلى االنضمام إلى التحالف وفق معايير محددة.

نتج عن ذلك، إطالق 21 تعهد بتعزيز المساواة في األجور من قبل ست حكومات، تسع 
منظمات أصحاب/صاحبات عمل، خمس منظمات عمال/عامالت، وإحدى منظمات المجتمع 

المدني. كما عبرت الحكومة الفلسطينية، إضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة 
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن نيتها االنضمام إلى التحالف تعهدات الدول العربية.12 ومن 

المنطقة العربية، أصبحت مصر وتونس من الدول األعضاء في التحالف، إضافة إلى األردن.
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منظمة العمل الدولية أثنت على جهود الحكومة األردنية لحماية أجور المعلمين/المعلمات 
13في المدارس الخاصة عبر إقرار آليات دفع األجور إلكترونيا، وإلقرار النظام رقم )93( لسنة 

2020 بشأن الحماية االجتماعية المرتبط بتأمين األمومة14، الذي يوفر “أحد أفضل أنظمة 
حماية األمومة في المنطقة في عام 2020”.

العمل مستمر

- تحديث ورقة موقف، بحسب معايير منظمة العمل الدولية، تتناول مقترحات لتعديل قانون 
العمل بشأن:

إصدار نظام وتعليمات العمل المرن )وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان • 
االجتماعي(.

إقرار حماية أجور العاملين/العامالت كافة من خالل التحويالت اإللكترونية/البنكية.• 
زيادة فترة إجازة األمومة من 70 يوما إلى 98 يوما )14 أسبوعا(.• 
إزالة قيود عمل المرأة في مهن وساعات عمل محددة.• 
توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش لجميع العمال/العامالت.• 

- جهود لمصادقة اتفاقيات منظمة العمل الدولية )190 لمناهضة العنف والتحرش في عالم  
العمل، 183 لحماية األمومة، 156 لحماية األشخاص ذوي المسؤوليات العائلية(، خاصة بعد 

إقرار نظام تأمين األمومة، وفي ظل جهود األردن لموائمة تشريعاته مع هذه االتفاقيات.

للمزيد من المعلومات:

ريم أصالن
أخصائية النوع االجتماعي، مسؤولة برنامج العمل الالئق للمرأة 

منظمة العمل الدولية
aslan@ilo.org :بريد إلكتروني

هاتف خلوي: 962179156712704++
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اإلنصاف في األجور في األردن ومالحظات منظمة العمل الدولية

مصادقة األردن التفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن التمييز في االستخدام 

والمهنة (رقم 111)، 1958.

وجود فجوة واضحة في األجور قائمة 
على النوع االجتماعي، السيما القطاع 

الخاص.

كبر حجم التمييز في مكان/سوق العمل.

غياب نصوص واضحة وصريحة ترسخ 
مبدأ المساواة في األجور.

تأسيس اللجنة األردنية لإلنصاف في 
األجور خطوة هامة.

دعوة الحكومة األردنية إلى تبني اقتراحات 
بتعديل قانون العمل.

ترحيب بتركيز اللجنة األردنية لإلنصاف 
في األجور على التشريعات والدراسات.

ترحيب بزيادة نسبة تمثيل المرأة في 
مناصب القطاع العام القيادية.

 انضمام األردن كأول دولة عربية إلى 
التحالف الدولي للمساواة في األجور1.

دعوة إللزام أصحاب/صاحبات العمل 
بالتقيد بحد األجور األدنى.

دعوة الحكومة األردنية إلى تبني مبدأ 
المساواة في األجور.

تعديل مادة 69 من قانون العمل إلزالة 
قيود عمل المرأة في مهن وساعات 

عمل محدد.

انضمام مصر وتونس إلى التحالف 
الدولي للمساواة في األجور.

 1.التحالف أطلق عام 2017 من قبل منظمتي التعاون االقتصادي والتنمية، والعمل الدولية، وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

دعوة إلى توفير حماية من العنف 
والتحرش في عالم العمل.

إطالق التحالف الدولي للمساواة في 
األجور في الدول العربية، بجهود من 

األردن.

1963
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2011

2015

2015

2017

2018

2018

2019

2020

مصادقة األردن التفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المساواة في األجر (رقم 

.1951،(100



 مصاريف زي ومعدات العمل

مكافآت مالية ونهاية خدمة

إجازات مدفوعة األجر (سنوية، 
مرضية، أمومة، أبوة، إلخ )2

تأمينات حماية اجتماعية (صحية، بطالة، 
شيخوخة، إصابة عمل، أمومة، أسرية، إلخ.)

بدل عمل إضافي
بدل السكن

استخدام مركبات العمل

تكاليف حضور اجتماعات رسمية

راتب

األجر1

١. بحسب قانون العمل األرني، ١٩٩٦، وتعديالته، يشمل األجر االستحقاقات النقدية والعينية للعمال والعامالت.

٢. قانونا العمل والضمان االجتماعي في األردن.



 ١. اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجر (رقم ١٠٠)، ١٩٥١، ومادة ٢ من قانون العمل االردني لعام ١٩٩٦ 
وتعديالته.

 2. اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجر (رقم ١٠٠)، ١٩٥١

اإلنصاف في األجر

أجر متساو للذكور واإلناث عن عمل ذي قيمة متساوية١

نسبة ونوع األجر تعتمدان على تقييم موضوعي للعمل 
ولوظائف قد تتطلب مؤهالت، مهارات، أو مسؤوليات 
مختلفة في ظروف عمل متساوية القيمة في المجمل.

أجر متساو للذكور واإلناث عن عمل متساو2

أجر عن عمل يتطلب المهارات، الجهد، والمسؤوليات 
ذاتها في ظروف عمل واحدة

معلمةمعلم

٩٥ د.أ اقل اسبوعيًا

١٨٤ د.أ اقل شهريًا

رعاية منزليةنقل بضائع



١.  تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش، ٢٠١٩ (رقم ١٩٠) الظاهرتين بأنهما "نطاق من السلوكيات 
والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي 

إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع االجتماعي"، ويتضمن هذا 
التنمر والمضايقة، وغيرها من األمور.

العنف و التحرش١ في عالم العمل 
يعيقان تحقيق اإلنصاف في األجور

يؤثران سلبا على األجور، التقدم الوظيفي، وظروف العمل

يقوضان المساواة في العمل

يدفعان العمال والعامالت إلى ترك العمل
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أجر متساو عن عمل ذي قيمة متساوية




