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 بتكليف من منظمة العمل الدولية ف 
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بغية   أبو عزام،  إبراهيم  لمواءمة  صدام  الالزمة  يعية  التشر بالتعديالت  للخروج  ملموسة  ي تقديم توصيات 
القانون  اإلطار 

ي مع اتفاقية المنظمة )رقم  
ي عالم  206، والتوصية المرافقة، )رقم  2019(،  190األردن 

العمل،  (، بشأن العنف والتحرش ف 

ي للتحليل هو تأسيس إطار    إضافة إىل معايبر حقوق اإلنسان الدولية. 
يغي الهدف النهان  ي    تشر

عالم عمل خاٍل    إىل خلق يفض 

 لتمكير  النساء والرجال، بغض النظر عن الخلفيات، المسؤوليات، واألوضاع الوظيفية.  من العنف والتحرش

منسقة برامج منظمة العمل فريدا خان،    ضم  ة،مة العمل الدوليمنظفريق مختص من  من قبل    صمم التحليل وروجع فنيا 

ي األردن 
اندا فاجرمان، االجتماعي النوع واختصاصية الدولية ف  العمل، وريم  وقوانير  معايبر العمل الدولية اختصاصية ، مبر

. االختصاصية أصالن،  ي النوع االجتماعي
 الفنية ف 

  وبدعم من ،  واالتحاد العام لنقابات عمال األردن  ،ألردنية لشؤون المرأةمع اللجنة الوطنية ابتعاون وثيق    أعد التحليل 

ي الدوىلي 
وي    ج، الوكالة السويدية للتعاون اإلنمان   .وحكومة الب 

ات موثوقة    يمنح دستور ال   ي اعتمدها مؤتمر    للوثائق منظمة العمل الدولية مكتب العمل الدوىلي أي سلطة إلعطاء تفسبر
التر

. ال  ي   تحد العمل الدوىلي
يمكن أن تقدمها الهيئات   الحقة تعليقات من أثر أي هذا التحليلالتحليالت والتعليقات الواردة ف 

افية لمنظمة العمل الدولية   عليها.  صودق اتفاقية بشأناإلشر
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 تمهيد 

ي بيئة عمل خالية من العنف والتحرش. بالرغم من هذا المبدأ المقبول بصفة المن حيث المبدأ، للنساء وللرجال  
حق ف 

ي العنف  
 عامة، اليزال انتشار ظاهرنر

ً
ي عالم العمل قائما

، بدون معالجة فعالة أو دراسة وافية، مع تدن  نسبة والتحرش ف 

   اإلبالغ ضد العنف والتحرش. 

ي عالم العمل، إال 
ي قطاعات عدة ف 

ي مهن، أو ترتيبات عمل   أن  يتواجد العنف والتحرش ف 
انتشار الظاهرتير  قد يكون أكبر ف 

ي ينقصها حماية قانونية، مثل العمل  معينة، مثل خدمات الرعاية الصحية، الضيافة،  
والعمالء، إضافة إىل القطاعات التر

  . ، وغبر الرسمي ىلي
 المب  

ي عالم العمل، ال سيما "ذو الطبيعة الجنسية
ي 1تتأثر المرأة أكبر من الرجل بالعنف والتحرش ف 

" بسبب عالقات القوى ف 

ي تعزز عدم المساواة الممنهج
. 2ة، مع التأكيد بأن الرجل معرض أيضا للعنف والتحرش األطر االجتماعية والقانونية التر

الفرص   تكافؤ  الالئق، وتهددان  العمل  تتعارضان مع مبادئ ومعايبر  الكرامة اإلنسانية،  الظاهرتان تحرمان الشخص من 

 وخلق بيئات عمل آمنة، صحية، ومنتجة. 

 المجتمع الدوىلي أهداف2015عام  
ي  3التنمية المستدامة  ، تبت 

ي ، التر
ا للسالم واالزدهار ... اآلن وف 

ً
ك ا مشبر

ً
تمثل "مخطط

". تشكل العنارص األساسية لهذه األهداف ركائز العمل الالئق: خلق فرص عمل، الحماية االجتماعية، الحقوق 4المستقبل

االجتماعي  العمل، والحوار  ي 
أهدا5ف  تحقيق  ي صميم 

ف  المرأة  االجتماعي وتمكير   النوع  المساواة عىل أساس  التنمية  .  ف 

وللرجال.  للنساء  الالئق  العمل  ومعايبر  لضمان   المستدامة  الالئق  والعمل  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من 

ايدتير     التوظيف المنتج والالئق للنساء والرجال، كان المجتمع الدوىلي بحاجة إىل معالجة  
ي العنف والتحرش المبر

ظاهرنر

ي عالم العمل، خاصة ضد المرأة، وال 
 ف 

ً
ي تعيق تكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا

 . تر

ي 
، وجهت النقابات العمالية    ف  ي

ي    جهودها العقد الماض 
نحو إقناع المجتمع الدوىلي بأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف 

ي ذلك دخولها  
 حقيقًيا ضد المرأة، ويؤثر مادًيا عىل مشاركتها االقتصادية، بما ف 

ً
سوق العمل، واستمرارية  العمل يمثل خطرا

  MeToo# . ساعدت حركة6عملها والتقدم فيه 
ً
ي ال يزال مستوى اإلبالغ  )أنا أيضا

ي الكشف عن خطورة المشكلة، التر
( ف 

 . 7عنها غبر كاف 

أول اتفاقية شمولية لمعالجة العنف  مناقشات بشأن    2018من خالل منظمة العمل الدولية، بدأ المجتمع الدوىلي عام  

ي  
بالعمل. ف  المرتبطير   العنف  2019حزيران/يونيو    21والتحرش  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  الدوىلي  المجتمع  ي 

تبت   ،

بأغلبية  190)رقم    2019والتحرش،   أصل    439(،  من  ا 
ً
ي    476صوت

تبت  فقط عىل  أعضاء  دول  سبع  ضت  اعبر ا. 
ً
صوت

 .8ينها دولة عربية االتفاقية، ولم يكن من ب

ف االتفاقية رقم   ي    206والتوصية المرافقة رقم  ،  190تعبر
ي عالم عمل خاٍل من العنف أو التحرش، بما ف 

بحق كل فرد ف 

امات قانونية ملزمة للدول األعضاء، بينما تقدم  . تحدد  ذلك العنف والتحرش القائمان عىل النوع االجتماعي  االتفاقية البر 

 .9ملزمةغبر  توصياتالتوصية 

 
ي عالم العملمعالجة ا: دليل ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 1

 . 2019.  5ص.  ،لعنف والتحرش ضد المرأة ف 
ي عالم العمل ،األمم المتحدة للمرأةمنظمة العمل الدولية وهيئة   2

 . 2019 . 6،  5ص ، دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
ي   3

 . أهداف التنمية المستدامة، برنامج األمم المتحدة اإلنمان 
 . 2018، 2030خطة التنمية المستدامة لعام  :تحويل عالمنا ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  4
 . العمل الالئق ة،منظمة العمل الدولي 5
6 Equal Times  ا

ً
 . 0192، العنف والتحرش باالتفاقية بشأن صنعنا تاريخ

ات عىل أماكن العملMeTooبعد عامير  من إطالق حملة #أنا_أيضا )# ،هيومن رايتس ووتش 7 دِخل تغيبر
ُ
 . 2020   ،(، اتفاقية جديدة ت

ي االتفاقية رقم ا ية،الدول العمل منظمة8
ي للتصويت عىل تبت 

اتفاقية جديدة لحماية   - منظمة العمل الدولية : ووتش رايتس هيومن  . أيضا،2019، 190لمحض  النهان 
 . 2019، العمال/العامالت من العنف والتحرش

ي عالم العمل،  ة،الدولي العمل منظمة 9
 . 2019 ،(190)رقم  2019اتفاقية بشأن العنف والتحرش ف 

https://metoomvmt.org/
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https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/session_1_agenda2030_u2030.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.equaltimes.org/we-made-history-with-the-violence?lang=en#.YVhq5DFByHt
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/337556
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_711349/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_711349/lang--ja/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_711349/lang--ja/index.htm
https://www.hrw.org/news/2019/06/21/ilo-new-treaty-protect-workers-violence-harassment
https://www.hrw.org/news/2019/06/21/ilo-new-treaty-protect-workers-violence-harassment
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712157.pdf


يعات      6 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

تب  الغاية،  هذه  رقم    نتولتحقيق   نهًجا    190االتفاقية 
ً
 ،  شموليا

ا
و   ،متكامل  ، االجتماعي للنوع  التداببر    حددتومستجيًبا 

ي عالم العمل، من خالل 
 :الرئيسية للتصدي للعنف والتحرش ف 

ي عالم العمل  "لعنف والتحرشا"  بشأن  المصطلحات الرئيسية  تعريف . أ
عىل    القائمي   والتحرش  العنف  "، وف 

ي عالم العمل "النوع االجتماعي 
 .ف 

ي "  وتوسيع  العمل"  مكانتحدي المفهوم التقليدي ل  " .ب
ليشمل  العمل"  مكاننطاق الحماية من العنف والتحرش ف 

ي سياق العمل
أو ينشأ عنه من خالل إدخال مفهوم    ،يرتبط به  ،الحماية من العنف والتحرش الذي يحدث ف 

 . "عالم العمل" : جديد 

" الموظفات/ "الموظفير    عىل  الحماية   تقتض   ، بحيث ال 190رقم    تحديد األشخاص المحميير  بموجب االتفاقية .ج

ي القوانير  الوطنيةالعامالت/ و"العمال
بغض    العاملير  األشخاص  لتشمل  د  بل تمت،  فقط  " عىل النحو المحدد ف 

 :10التعاقدية األوضاعالنظر عن 

ي التدرب/التدريباألشخاص  -
 ؛ الضالعون ف 

 ؛ استخدامهمالعامالت من األشخاص اللذين انهي / العمال -

 ؛وظائفطالبات ال/ وطالبو ، عن عمل الباحثات/ الباحثير  المتطوعون/المتطوعات،  -

 .العمل صاحبة/ صاحب ، واجبات، أو مسؤولياتاألفراد الذين يمارسون سلطة -

اف بأن  .د  .أطراف ثالثةو  عامالت/ عمالمن قبل أو ضد  التحرش  و العنف العمل تشمل عالم قضايا االعبر

اف بالصلة بير    . ه ىلي االعبر
ىلي من تأثبر    ( الحد 1)ومحاولة  وعالم العمل،    العنف األشي/المب  

  العنف األشي/المب  

ىلي للكشف عن حاالت  استخدام عالم العمل  (  2)  و ؛  العمال/العامالتتشغيل  عىل  
والتصدي    العنف األشي/المب  

 .11له

ي االقتصاد المنظم    190االتفاقية رقم  تطبيق  قابلية  التأكيد عىل   . و
عىل جميع القطاعات الخاصة والعامة، سواء ف 

ية والريفية  ي جميع المناطق الحض 
 . 12أو غبر المنظم وف 

 

 

 
ي عالم العمل  اآلخرين  واألشخاص  العامالت/ العمال  االتفاقيةهذه    تحمي ":  190( من االتفاقية رقم  1)  2المادة     10

القوانير  والممارسات    بموجب  المستخدمات/ المستخدمون   : ف 
ي    واألشخاص،  األوضاع التعاقديةالعاملير  بغض النظر عن    فضال عن األشخاصالوطنية،  

  ، استخدامهم   انهي   اللذين  األشخاص  من   العامالت/ العمالالتدريب،  التدرب/ الضالعون ف 
 ." صاحب العمل، واجبات، مسؤوليات  الذين يمارسون سلطة واألفراد ، الوظائف طالبات/ طالبو  ،عن عملالباحثات / الباحثون تطوعات،  الم/ المتطوعون 

 أشيا"  190االتفاقية رقم    تعرفال   11
ً
ىلي ومكافحتهما   للوقاية من العنف ضد النساء  مجلس أوروبا  اتفاقيةان  ، إال  ما يشكل "عنفا

العنف عرفت    (2011اسطنبول  )  والعنف المب  
ىلي 
ل  ،النفسي ،  الجنسي ،  الجسدي"جميع أشكال العنف  بأنه    األشي/المب   ،  أو بير     ،أو االقتصادي الذي يحدث داخل األشة أو المب   كاء سابقير  أو حاليير  ن بغض النظر عأزواج أو شر

فة مع  ف/المقبر ي نفس المكان"إقامة المقبر
ا  . الضحية ف 

ً
 .190( من االتفاقية رقم 2) 4المادة  ،أيض

 . 190( من االتفاقية رقم 2) 2المادة  12

https://rm.coe.int/168046246c


يعات      7 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 : اإلطار المفاهيمي 1 الفصل  .1
ي األردن  عنخلفية عامة    الفصل قدم هذا  ي

 
، منهجية، وأهداف  نطاقإضافة إىل تحديد   ،سياق العنف والتحرش المرتبطير  بالعمل ف

 التحليل. 

ي األردن  .1.1
 
 السياق ف

ي األردن من األدن  عالميا،
 
إذ ظل متوسط هذا  ، ارتفاع نسب تعليم اإلناثمن الرغم اآلن، بحتر   معدل المشاركة االقتصادية للمرأة ف

ي بير   
اوح خالل العقد الماض  ي تحول دون دخول  بمنظمات حقوق المرأة    طالبت  . 13% 15و%  14المعدل يبر

وتقدم  إزالة الحواجز التر

ي  المرأة  
 
ي جهود    ،14سوق العمل ف

 
ي الحد من العنف ضد المرأة"فاعلية  "اإلجراء األكبر    شكلتف

 
شملت  .  15، بحسب دراسة حديثة ف

ي إجازة أمومة مدفوعة  إضافة إىل ضمان  عليه، يعتمد  ، ونقل آمن  عمل مرن،  أجور متساوية ،  ات نحضا توفبر  هذه المطالبات 
 
الحق ف

ة، ومنذ أن ترأس وزير العمل مؤتمر منظمة العمل الدولية  . 16األب واألم األجر وإجازة  ي اآلونة األخبر
 
ي عالم  بشأن ف

 
العنف والتحرش ف

ي يونيو  
 
ي عالم العمل، خاصة  إىل الوطنيةالجهود  توجهت،  2018العمل ف

 
 .النساء األثر عىل فهم واقع العنف والتحرش ف

ي 
 
ي عالم العمل بشكل أكبر  أثر النساء  تت ،  السياق العالمي   وكما الحال ف

 
ي أن    إال  17بالعنف والتحرش ف

قد تجعل    طبيعة المجتمع األردن 

ي عالم العمل. أظهرت دراسات أن  يتضفون وفق  الرجال الذين ال  من  
 
ا للعنف والتحرش ف

ً
التوقعات المجتمعية للذكورة عرضة أيض

الجنسي  التحرش  من  بير     يعد   الخوف  معدالت  الحواجز  "من  انخفاض  ي 
 
ف تسهم  ي 

التر ل االقتصادي  المشاركةالرئيسية  ي  ة 
 
ف لنساء 

األردن  والعامالت   العمالمن    % 41تعرض نحو  عالوة عىل ذلك،    . 18األردن"  ي 
 
مكان    شكل   إىل  ف ي 

 
التحرش ف أو  العنف  أكبر من  أو 

ي التحرش ضد النساءشكل زمالء العمل   . 19العمل  ثم  (،  %12.3)اإلدارة    موظفو و (، %21.7العمالء )(، يليهم  % 29.1)   غالبية مرتكتر

ي اتخاذ إجراءات قانونية   %75.3أن    %(، كما 11.6)   المديرون
ي مكان العمل لم يفكرن ف 

ي تعرضن للتحرش ف 
ي   . 20من النساء اللوانر

ف 

ي هم من النساء والفتيات.   الناجيات/ من الناجير    %90نفس الوقت فإن نحو  
ون  أن    ت دراساتوجدو  21من جرائم التحرش اإللكبر

 ( العمرية  عرضة   22( 25- 18الفئة  العالميةاألكبر  النتائج  تعكس  وهي حقيقة  للعنف    بأن  للتحرش،  عرضة  أكبر  والشبان  الشابات 

ي عالم العمل
 .23والتحرش ف 

ي عالم العمل  عالميا،  
يعية الخاصة بالعنف والتحرش ف  ي األردن نشأتحديثة الجهود التشر

بعض أشكال العنف    لمعالجةجهود    ، وف 

الجنسي  واالعتداء  التحرش  مثل  .    ،والتحرش،  االجتماعي النوع  القائم عىل  من  والعنف  تعّرف  ذلك،  بالرغم  يعال    ة الحالي   اتالتشر

ي   بوضوح
تعالجهما بصورة شاملة، وال تأخذهما بعير  االعتبار ف  العمل، وال تحظرهما أو  ي عالم 

السالمة    العنف والتحرش ف  تداببر 

يعية عقبات إجرائية   . لمهنيةوالصحة ا  ي ذلك:  تواجه الجهود التشر
 ومؤسسية عدة، بما ف 

يعية  ال  والمراجعة  صياغة الغياب   .أ ي عالم العمل  للمتطلبات معالجة ا   والمستجيبةمراعية  التشر
معايبر    وفق عنف والتحرش ف 

 .العمل الدولية

إىل .ب حماية   االفتقار  ذلك  ي 
ف  بما  حماية،  وآلية  يغي 

تشر عنهما،    إطار  /المبلغات  المبلغير  والتحرش،  العنف  ضحايا 

عىل  ، أو القطاعاتخارجًيا عىل مستوى    ،المؤسسات  عىل مستوىسواء داخلًيا  ،  من االنتقامعليهما    والشهود/الشاهدات

 
ي القوى العاملة،  دائرة اإلحصاءات    13

ي األردن منظمة العمل الدولية،  : أيضا  .سنة فأكبر   15العامة األردنية، مسح العمالة والبطالة، مشاركة المرأة ف 
  ؛2016، تعزيز العمل الالئق ف 

ي سوق العم" المجلس األعىل للسكان،
،  ، تقرير الفجوة العالمية القائمة عىل النوع االجتماعي ؛ المنتدى االقتصادي العالمي 2014، ملخص سياسات، لتفعيل مشاركة المرأة ف 

ي والم ؛ 2021
بية والعلم والثقافة )المركز الدوىلي للتعليم والتدريب الفت 

(، منظمة األمم المتحدة للبر ي
ي األردن هت 

 . 2020، تسهيل توظيف اإلناث ف 
ي األردن:  عجز العدالة، )المنطقة العربية( أكشن إيد   14

ي مكان العمل بشأن النساء ف 
 .2019، دراسة حالة عن العنف والتحرش ف 

ي مكان العملأكشن إيد )المنطقة العربية(،   15
ي األردن: دراسة حالة عن العنف والتحرش ف 

 .2019، عجز العدالة بشأن النساء ف 
، مبدأ األجر   تضمنت 2019قانون العمل عام   تعديالت   16 باإلضافة إىل مرافق الرعاية   ،إجازة األبوة، و ساعات العمل المرنة ،ترتيبات العمل المرن القائم عىل النوع االجتماعي

ي  العامالت من/ النهارية ألطفال العمال
ي  .2019 أيار/مايو  16 ذوي المسؤوليات األشية. نشر القانون المعدل ف 

تعزيز التمكير   "منظمة العمل الدولية، ل  موجز   تقرير تفاصيل ف 
ي األردن 

 . 2019"، االقتصادي للمرأة ف 
ي عالم العمل ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة   17

 . 2019 ،6، 5، ص.  دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
18  ،  . 2020 ،األردن يسغ إىل إدخال إصالحات قانونية لمكافحة التحرش الجنسي البنك الدوىلي
ي األردن  ة،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ19

ا،2017 ،دراسة ظاهرة التحرش ف 
ً
،  . أيض ي

عديالت قانون العمل المتعلقة بالتحرش الجنسي ال  تجمعية معهد تضامن النساء األردن 
 . 2021، امرأةالعمل ال سيما إذا كانت  صاحبة/ صاحبتشمل حاالت تحرش العامل/العاملة ب

 . 2018، نساء صامتاتالعربية للديمقراطية والتنمية، منظمة النهضة  20
ي مكان العملأكشن إيد )المنطقة العربية(،   21

ي األردن: دراسة حالة عن العنف والتحرش ف 
،  أيضا، .2019، عجز العدالة بشأن النساء ف  ي

العنف  جمعية معهد تضامن النساء األردن 
ي يهددان 

ون  نت من بينهن مليون طفلة  2.7والتحرش االلكبر ي األردن يستخدمن اإلنبر
 . 2019، مليون أنتر ف 

ي األردن دراسة ظاهرة الت ة،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ 22
 . 2017 ،حرش ف 

اليا    23 ي أسبر
ي عالم العملمنظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة، أيضا، وأذربيجان   ،أنغوال ، المملكة المتحدة، دراسات ف 

،  دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
كية للجنة ؛ وال2019، 55، 50، 26ص.  اتيجيات المستجيب لتحرشبشأن اعوامل الخطر   ،رص العملتكافؤ فاألمبر  . ةواالسبر

https://www.ilo.org/beirut/countries/jordan/WCMS_561678/lang--ar/index.htm
https://hpc.org.jo/sites/default/files/PDFs/temp_pdf_686.pdf
https://hpc.org.jo/sites/default/files/PDFs/temp_pdf_686.pdf
https://hpc.org.jo/sites/default/files/PDFs/temp_pdf_686.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://unevoc.unesco.org/yem/Female+unemployment+in+Jordan+YEM+Blog&context=.
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/the_justice_deficit_for_women_in_jordan.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/the_justice_deficit_for_women_in_jordan.pdf
https://www.ilo.org/beirut/information-resources/factsheets/WCMS_730743/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/information-resources/factsheets/WCMS_730743/lang--en/index.htm
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2020/02/19/how-legal-reforms-in-jordan-can-combat-sexual-harassment
https://www.women.jo/ar/node/7924
https://www.women.jo/ar/node/7924
https://www.women.jo/ar/node/7924
https://www.sigi-jordan.org/?p=10380
https://www.sigi-jordan.org/?p=10380
https://www.sigi-jordan.org/?p=10380
https://www.sigi-jordan.org/?p=10380
file:///C:/Users/prokh/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/79e7289c-c154-4f9d-8da9-39a812d2c859/silent_women_report_-_arabic.pdf
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/the_justice_deficit_for_women_in_jordan.pdf
https://www.sigi-jordan.org/?p=6211
https://www.sigi-jordan.org/?p=6211
https://www.women.jo/ar/node/7924
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.eeoc.gov/chart-risk-factors-harassment-and-responsive-strategies


يعات      8 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي المستوى  
ي الدعاوى المدنية    ،الوطت 

 
ي شامل    إن.  24الجزائية و ف

يغي وطت 
يبلغون  ذين  لحماية األشخاص الل وضع إطار تشر

ي عالم العمل عن
 
ورة ملحة.  العنف والتحرش ف  رص 

ي عالم العملبمعالجة ا  المهتمةأو / المختصة و االفتقار إىل تنسيق فعال بير  المؤسسات  .ج
 
 .لعنف والتحرش ف

ي 
 
األول  7  ف بقيادة  طرح ،  2020  ديسمبر / كانون  الوطنيون،  كاؤها  الدولية وشر العمل  األردن  ت منظمة  لنقابات عمال  العام  االتحاد 

ي عالم العمل"،  واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
 
اتيجية الوطنية للقضاء عىل العنف والتحرش ف المتوافقة مع أهداف    ، "االسبر

حة    نوقشت   . 190رقم    االتفاقية المقبر اتيجية  قبلاالسبر ،    من  الوطنيير  كاء  العمالية الشر النقابات  ذلك  ي 
 
ف الممثلة   ،بما    الجهات 

ي   ، العمل  صاحبات/ صحابأل 
المدن  المجتمع  الحكومية الدولية  المنظمات    ،منظمات  المرأة  ،غبر  حقوق  إىل    ونشطاء  باإلضافة 

. / مختصير   ي
ي والقضان 

ي النظامير  القانون 
 
اتيجيةهذه اعتمدت األطراف ذات العالقة مختصات ف  . تقرها الحكومةأن  وتأمل ، االسبر

 بمراجعة    مجلس النوابيقوم    ذلك،  ضافة إىلإ 
ً
ي حاليا

وع قانون معدل لقانون العمل  األردن  ي ب مشر
الحق  والعامالت  العمال  منح  يقض 

ي حال  التعويض  مع  القانونية    الحقوق بكامل    االحتفاظو   خدماتهمإنهاء  ب
 
ي عالم العملبعض أشكال    التعرضف

 
  ل العنف والتحرش ف

ي   رأيها   عن  ،نمس الدكتورة سلم  ،  ألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. عند سؤال ا االنتصاف  حلولكإحدى  
 
  هذه   ف

حة المقبر المهم  قالت:    ، التعديالت  ي    ع  جدا "من  التشر ي 
 
ف  

ا
بالتحرش رصاحة اف      كخطوة   االعبر

ا
أكبر شموال ي    ع  تشر نحو  األمام  إىل 

كبر  عىل  لمتطلبات معالجة ا واستجابة  
ا من البر

ً
. نأمل أن نتمكن الحق ي ذلك التحرش الجنسي

 
ي عالم العمل، بما ف

 
لعنف والتحرش ف

الوطنية    تنفيذ  اتيجية  عىل االسبر العمل   للقضاء  عالم  ي 
 
ف والتحرش  نحو  العنف  النهاية  ي 

 
ف والدفع  عىل،  رقم    االتفاقية  المصادقة 

190.25 " 

 الهدف  .1.2
رقم  المرافقة  التوصية  و   190رقم    باالتفاقية  التوعية  مستوى  رفع  إىل  الهادفة للجهود الجماعية    وضع أساس  إىل  يسغ هذا التحليل

يعية الالزمة لمواءمة  206   االتفاقية مع    ةاألردنيالمنظومة القانونية  ، باإلضافة إىل تقديم توصيات ملموسة بشأن التعديالت التشر

ي إىل خلق عالم  الدولية.  حقوق اإلنسان  ومعايبر  ،  206التوصية رقم  ،  190رقم  
يغي يفض  ي للتحليل هو تأسيس إطار تشر

الهدف النهان 

 . والتحرش لتمكير  النساء والرجال، بغض النظر عن الخلفيات، المسؤوليات، واألوضاع الوظيفيةعمل خاٍل من العنف  

 لمنهجية ا .1.3
 : التالية تبت  التحليل المنهجية 

 ؛ 206رقم    المرافقة والتوصية ، 190مراجعة شاملة لالتفاقية رقم   -

 ؛ 206رقم    المرافقة والتوصية،  190االتفاقية رقم بوالتعليمات ذات العالقة    ،األنظمة ، تحديد القوانير   -

يعات -  والقوانير  ذات الصلة.    تحليل عام للتشر

يعات الوطنية، و   بير  والقصور  التوافق، الثغرات، عدم االتساق،  اوجه    تحديد  -   المرافقة   والتوصية  ،190االتفاقية  التشر

 ؛ 206  رقم

يعيةتقديم توصيات بشأن  -  . 206، والتوصية المرافقة رقم 190 االتفاقية رقم  للتوافق مع ة المطلوب التعديالت التشر

 

 التحليل نطاق  .1.4
يعات ا العمل  نطاق هذشمل    التالية:   األردنيةتحليل ومراجعة التشر

 القواني    .1.4.1
ي لعام  -

 1952الدستور األردن 

 1960 عام( ل16قانون العقوبات رقم )  -

ي رقم )  -
 1963( لعام 43القانون المدن 

 
 للمرأةبرنامج العمل الالئق  ويتلقر بعد اإلبالغ عن حوادث عنف وتحرش. شاهدات انهيت خدماتهم / بانتظام من ضحايا وشهود ، وهما محام ومحامية، شكاوى  المؤلفان يتلقر    24
ي 
 عن العنف والتحرش.  اإلبالغشاهدات بسبب / وشهود  ضحايا من  االنتقام بشأن  منظمة العمل الدولية شكاوىف 

 .للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ةعامال ةميناأل د. سلم نمس،  25

 



يعات      9 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 1995 عام( ل13قانون االتصاالت رقم ) -

   1996 عام( ل 8قانون العمل رقم )  -

 2017 عام( ل15رقم )  العنف األشي قانون الحماية من  -

ونية ) -    2015 عام( ل27قانون الجرائم االلكبر

  2014( لعام 1قانون الضمان االجتماعي رقم )  -

 1961( لعام 9قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )  -

   2016 عام( ل13قانون مكافحة الفساد رقم )  -

   2019( لعام 15ن األحوال الشخصية رقم )قانو  -

 2017( لعام 20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )  -

 األنظمة  .1.4.2

 2020 عام ( ل9نظام الخدمة المدنية رقم ) -

 1998 عام( ل7نظام تشكيل لجان الصحة والسالمة المهنية رقم )  -

ي العمل وتعديالته رقم ) -
 1996 عام( ل56نظام مفتسر

ي السالمةتعليمات  -
 
ف    1998  عامل ( 7رقم ) القطاعات الخاضعة ألحكام تشكيل لجان مشر

 2017 عامل ( 22رقم )  نظام العمل المرن  -

ي حكمهم   -
 
ي المنازل وطهاتها وبستانييها ومن ف

 
 2009لعام ( 90رقم )نظام العاملير  ف

 ( 2021( لعام ) 19رقم )عمال الزراعة  نظام  -

 2018 عام( ل 119نظام المساعدة القانونية رقم )  -

ينو   الشهود و   نظام حماية المبلغير   - ي قضايا الفساد    المخبر
اء ف  ي الصلة   واألقاربوالخبر

(  62رقم )   بهم  واألشخاص وثيقر

 2014لعام 

 التعليمات   .1.4.3

 2011لعام   تعليمات السالمة والصحة المهنية  -

 1998لعام  تعليمات حماية العاملير  والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل  -

ي قائمة  -
م المؤسسات غبر تعليمات تصنيف المؤسسات ف   1998بأحكام قانون العمل لسنة  ة الملبر 

ي السالمة والصحة المهنية تعليمات القطاعات الخاضعة ألحكام نظام تشكيل لجان -
ف   1998لعام   مشر

وط الصحية العامة للصناعات  -  2019( لعام 2رقم )  تعليمات الشر

وط وإجراءات  - ي المناطق الصناعية المؤهلة ل لة غبر األردنية العما  استقدامتعليمات شر
 2007  عامف 

ي لعام  -
 1999تعليمات تنظيم عقد التدريب المهت 

 2000لعام  التعليمات التنفيذية إلصابات العمل -

ي الخدمة المدنية العمل تعليمات -
 2018لعام   المرن ف 

 قرارات وسياسات أخرى .1.4.4

 2009األردنية لعام ملحق معايبر العمل  -

ي ل -  2002 عامقرار صادر عن وزير العمل باعتماد مرجع طتر

ي ال يالو   العمل  الخاص بتحديد ساعات  69المادة    بشأنقرار صادر عن وزير العمل   -
العمل  للمرأة  سمح  قطاعات التر

 فيها 

ي ال  الخا   69المادة    بشأنقرار صادر عن وزير العمل بتعديل قراره السابق   -
ص بتحديد ساعات وقطاعات العمل التر

 ( لتاريخه العمل فيها )غبر منشور للمرأة  يسمح

  ة اض مهني أمر   النموذج الواجب عىل صاحب العمل او المدير تعبئته للتبليغ عن اي  بشأن  قرار صادر عن وزير العمل   -

 1999 العمال، لعاماو االشتباه بها لدى 

 1996 لعام ( 2) ملحق بقانون العمل رقم ، العجز الذي ينشأ عنها جدول االصابات المهنية وتقدير نسب  -

تب عليها تعويض األمراض جدول قائمة  - ي يبر
   2015لعام الملحق بقانون العمل  ،الصناعية التر

ي عالم العمل والتميبر  نموذج سياسة مواجهة العنف والتحرش  -
 لدى وزارة العمل  ،ف 

/عامالتعقد العمل الجماعي   - ي والنسيج واأللبسة  قطاع الغزل لعامىلي
م ف  ي المبر

ين الثان   2019 عام  نوفمبر / تشر



يعات      10 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 : التقارير الدولية 2 الفصل .2
 األساسية:  اتفاقيات منظمة العمل الدولية 8من   7صادق األردن عىل   

ي  بشأن اتفاقية -  ( 29رقم )  1930،  العمل الجبر

 (  98رقم )   1949،  ة الجماعي والمفاوضةحق التنظيم بشأن  اتفاقية  -

ي بشأن اتفاقية -  ( 105رقم )   1957،  إلغاء العمل الجبر

ي العمال والعامالت مساواة   بشأن اتفاقية -
 
 ( 100رقم )  1951، األجر عن عمل ذي قيمة متساويةف

 (  111رقم )   1985(،  االستخدام والمهنة)التميبر   بشأن اتفاقية -

 ( 138رقم )  1973االستخدام،  الحد األدن  لسن بشأن اتفاقية -

 ( 182رقم )  1999،  األطفال لأسوأ أشكال عم  بشأن حظر  اتفاقية -

ي عام  
 
اء   ، حددت2002ف ات / لجنة الخبر ي من التميبر     شكال   التحرش الجنسي  المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  الخببر

 
مكان    ف

ي العمل أن التحرش الجنسي   اللجنة تأوضح  . 26( 111) رقم المحظور بموجب االتفاقية   العمل
 
ي  يقع   ف

 
از عبر   ف  

اط )أ( االببر ء  اشبر ي
شر

ء آخر؛ و)ب( بيئالحصول عىل  مقابل   ي
. تتضمن الحالتان سلوكيات أو تضفات غبر مرغوبة أو غبر مرحب بها تؤدي  عدائيةعمل    ة شر

 .27" مسيئةأو ، مذلة ، مهينة،  عدائية،  ترهيبية ، إىل "انتهاك كرامة الشخص و/أو خلق بيئة

ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  الموجهة إىل األردن من قبل  تطلبا المالحظات و ال  أحدثتشمل   اء/الخببر  لجنة الخبر

ما يىلي   المعنية بحرية التنظيملجنة التحرش الجنسي وال
28: 

ي المادة  كحد أدن  تميبر  المباشر وغبر المباشر القائم  رصي    ح للوحظر    تعريف  -
  ( 1)(  1) عىل جميع األسباب المذكورة ف 

 العامالت. / العمال، وكافة جميع مجاالت التوظيف والمهنبصورة شاملة ل   ،( 111) أ( من االتفاقية رقم )

ء مق بصورتيهالتحرش الجنسي بشأن  واالنتصافتوفبر الحماية  - ي
اط شر از عبر اشبر  

ء آخر؛ االببر ي
  ابل الحصول عىل شر

 . عدائيةبيئة و 

ي أضيق   عمل المرأة عىل األمومة قيود عىل أي تقتض  أن  ضمان -
 .نطاقف 

عىل   - الحكومة  حماية    استمرار تشجيع  لضمان  المهاجرة  جهودها  المنازل  العمالة  ي 
الممارسات  من  ف 

ي  المسيئة،/ التعسفية  إىل العمل الجبر
ي قد ترفر

 .وظروف العمل التر

ي حاال   ،الحكومة عن عدد الشكاوى   تقديم معلومات من قبل -
ي    توالعقوبات المطبقة ف 

يعات الوطنية التر انتهاك التشر

ي المنازلتنظم 
 . عمل العمالة المهاجرة ف 

لضمان    اتخاذ  - الالزمة  يعية  التشر التداببر  منالعمالة  تمكير   الحكومة  ت  المهاجرة  ي 
 
ف نقابات    وقيادة  أسيساإلسهام 

 . العمل صاحبات/ أصحاب ومنظماتعمالية 

التداببر  اتخاذ   - يعية، لضمان  الالزمة الحكومة  ي ذلك التشر
ي جميع القطا   العمال/العامالت   كافةحق  ، بما ف 

ي  عات  ف 
ف 

طة. استثناء اختيار وتأسيس نقابات/منظمات، ب  القوات المسلحة والشر

ي  صناعة    واحدة لكل قطاع أو   نقابةأكبر من  لضمان تأسيس    الحكومة التداببر الالزمة لتعديل قانون العملاتخاذ   -
ف 

ي  العامالت/ رغب العمال حال
 . ذلكف 

ي  ل لحكومة  إنفاذ ا  -
ف بالحق ف  ي تعبر

يعات التر ي القطاع العام  ةالجماعي  المفاوضةلتشر
القطاع العام  وظفات  مموظفو/ )   ف 

 . إدارة الدولة( خارجهم  من  

العمل  اتخاذ   - قانون  لتعديل  الالزمة  التداببر  الكاملة    لضمان الحكومة  سن    لمنالحماية  ي العمل  بلغ 
  القانون 

ي  
/متدربات( ف   ة حق حرية التنظيم. ممارس )عمال/عامالت أو متدربير 

 . أي تدخالت ضد الحركات النقابيةتداببر من أجل تشديد العقوبات ضد  الحكومة اتخاذ  -

 
اء  منظمة العمل الدولية،   26 ات بشأن / تقرير لجنة الخبر  . 2003، 463 ، ص. من الدستور(  35و، 22، 19تطبيق االتفاقيات والتوصيات، )المواد الخببر
ي عالم العممنظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة،    27

ا  . 2019 . 6، ص.  لدليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
ً
ي  ،أيض   EC/2006/54 ، تعليماتاالتحاد األورونر

ي والمجلس من لمان األورونر ي التوظيف وا تطبيقبشأن   البر
ي المعاملة بير  الرجل والمرأة ف 

 .  2006تموز/يوليو  5، 36-23، ص. لمهنةمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ف 
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي للج مالحظةتبنيت  28 اء/الخببر ، اتفاقية   (2021لمؤتمر العمل الدوىلي ) 109 الجلسة ت، نشر 2020عام  نة الخبر

ي االستخدام والمهنة(، 
ي  مالحظة؛ تبنيت (1963: مصادقةاألردن ) -( 111)رقم  1958التميبر  )ف 

ت الجلسة 2017 عام أخرى لنفس اللجنة ف  لمؤتمر العمل الدوىلي   107، نشر
التقرير ، التنظيمحرية  حاالت وقضايا . أيضا، منظمة العمل الدولية، (1968:  مصادقة األردن ) -(  98)رقم  1949الجماعية،   ةحق التنظيم والمفاوضبشأن اتفاقية  ، (2018)

 . 2018أيلول/سبتمبر  15تاري    خ الشكوى:  -)األردن(  3337، القضية رقم 2021مارس آذار/ ،  393المؤقت رقم 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2003)1A.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:4062297
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3343696
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:4081866


يعات      11 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ذي القيمة المتساوية  مبدأ األجر المتساوي عن العمل    تطبيقعن طريقة  من قبل الحكومة م معلومات مفصلة يتقد -

ي المنازلقانون العمل، خاصة لنطاق    العمالة غبر الخاضعةعىل 
 
ي الزراعة العاملير  ف

 
 .وف

ي سوق  لالتداببر المتخذة    أثر الحكومة عن  ت من قبل  تقديم معلوما  -
 
تعزيز فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة ف

 المفتوح.  العمل

املتقوية   اتيجية وطنية شاملة لحقوق اإلنسان لمدة عشر    األردن  تبت    ،بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وظروف العمل الالئق  هالبر  اسبر

ي ذلك العنف ضد المرأة 2026 -  2016سنوات  
 
  كذلك   وتبت  .  تغطي مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان، بما ف

ي األردن    ، إضافة إىل203029األردن خطة وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة  
 
اتيجية الوطنية للمرأة ف ي  ،  2017-2013االسبر

التر

عام   الوزراء  مجلس  من  آخر عىل    2020صادق  محدثة  للمرأة  تؤكد  .  202530- 2020  ها نسخة  الوطنية  اتيجية  أهمية  االسبر عىل 

ورة  لة للمرأة عالمشاركة الفا  ي عملية التنمية، وعىل رص 
 
اكها وإدماجها ف اتيجية ب  طورت.  إشر   تشاور وتعاون وثيقير  مع جميع هذه االسبر

ي  ، العالقة ذاتاألطراف 
ي ذلك منظمات المجتمع المدن 

 
 . اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وعىل رأسها   ،بما ف

نتائج   تقرير  ي 
 
ف الواردة  الرئيسية  التوصيات  الضوء عىل  اإلنسان  السامي لحقوق  المفوض  الشاملة  سلط  الدوية  لألردن،  المراجعة 

ي دورته األربعير  العالقة ذات األطراف ملخًصا لمعلومات األمم المتحدة وتقارير   المتضمن
 
ي اعتمدها مجلس حقوق اإلنسان ف

.  ، والتر

  30  ية الشاملةر المراجعة الدو بعد توصيات الصادرة  ال احتوت
ً
   أمرا

ً
 :تشملو  31بالعمل،  مرتبطا

ي العمل   العامالت / منح جميع العمال -
 
ي ظروف عمل عادلة ومرضية  ،"الحق ف

 
قانون العمل    توافق"ضمان  ، و " والحق ف

ي ذلك السماح
كبر  عىل  "  تشكيل نقاباتب  األجنبية  ةمال للع  مع معايبر العمل الدولية، بما ف 

و"تعزيز حماية العمل مع البر

 ". المهاجرةالعمالة 

لية والعمالة المهاجرةالعمالة حماية حقوق ،  تجار بالبشر مكافحة اإل ،  حظر جميع صور الرق -  .  المب  

ي الحياة االقتصادية والسياسية"،  تعزيز " -
ي تحمي المرأة من العنف وتقويةدور المرأة ف 

 .القوانير  التر

ي ذلك االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع   -
وأفراد    المهاجرةالعمالة  المصادقة عىل االتفاقيات ذات الصلة، بما ف 

ي تمكن  ا أشه
وتوكول االختياري  إضافة إىل    ، نقابات ، من تكوين  األردنية ، خاصة غبر  العمالة ، التر اتفاقية  الملحق بالبر

 . أشكال التميبر  ضد المرأة القضاء عىل جميع 

 . المصلحة ير  أطراف وثيقوتعاون تنفيذ جميع خطط العمل الوطنية بتشاور   -

ي تقرير نتائج  
ي المجموع  226لألردن    المراجعة الدولية الشاملةورد ف 

 توصية ف 
ً
ي  أخذ  و ،  توصية   131عىل  وافق األردن    ،. رسميا

  االعتبار ف 

ي    . 32أكبر استفاضة   دراسةلتوصية    21  ، وأحالتوصية   74
الرزاز،  عمر  دكتور    ، أصدر رئيس الوزراء آنذاك،2019بريل نيسان/ا   10ف 

ي ذلك الوقت  
ي بلغ مجموعها ف 

علق أكبر  يت  . 33توصية   149خطاًبا طالب فيه جميع الجهات الرسمية بتنفيذ التوصيات المعتمدة، التر

   16  ، وتغطي بالنساء والفتياتالتوصيات    من ثلث
ً
، التمكير  االقتصادي للمرأة، الحماية من العنف،    ،أمرا ي ذلك االتجار بالبشر

بما ف 

لية  ىلي ، العمالة المب  
 . ، وزواج األطفالالعنف األشي/المب  

؛  الرجل أسوة ب  ،زوجها بناتها، ول / الجنسية ألبنائها   منح  منالمرأة األردنية  تمكن    تعديالتتنفيذ  بتوصيات  رفضت الحكومة األردنية  

ية ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليها، مثل الزواج المبكر أو  ب ي الممارسات التميبر 
جرائم  ما يعرف ب  "اتخاذ التداببر الالزمة للتحقيق ف 

ف ي  حق  ال  وقوف كل شخص م  "؛ وبضمان منحالشر
ي ومساعدة قانونية من لحظة القبض عليه، بغض    الحصول عىل تمثيل ف 

قانون 

 .النظر عن الجريمة

ي تهدف   ،34سحب تحفظاته عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأة   أيضا   رفض األردن
  ، إنهاء التميبر  ضد المرأةإىل    التر

وجات من غبر األردنيير  األردنيات    بنات / وأبناء   
العنضي  ذكرت . إضافة إىل ذلك،  المبر التميبر   القضاء عىل جميع أشكال  أن    لجنة 

لية   ي العمالة المب  
ي ،  واالعتداء الجسدي   ،التحرش ،  األجور   عدم دفع   عديدة تشمل   انتهاكاتمن    التزال تعان 

ساعات  ، و والجنسي   ،اللفط 

ي حاولت أن  وبينت اللجنة عمل طويلة. 
طة العمالة التر  و  ، سوء معاملةبسبب تلك االنتهاكات تلقت  أو اللجوء إليها  إبالغ الشر

 
ت  عيد أ

 
ي  ملخص المراجعة الدورية الشاملة لألردن  بشأن رسالة المفوض السامي لحقوق اإلنسان الموجهة إىل وزير الخارجية  29

 . 2019أبريل نيسان/  19ف 
اتيجية الوطنية  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، 30 ي االردن  للمرأةاالسبر

 . 2025-2020ف 
ي  دورية الشاملة لألردن ملخص المراجعة ال بشأن رسالة المفوض السامي لحقوق اإلنسان الموجهة إىل وزير الخارجية  31

 . 2019أبريل نيسان/  19ف 
 . 2018، جوردان تايمز صحيفة  ، حقوق اإلنسان بشأن توصية  226من  131 يقر  األردن   32
 . 2019بريل نيسان/إ 17، المراجعة الثالثة لألردن المراجعة الدورية الشاملة،  33
ا مساوًيا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ان عىل  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأةمن  9( من المادة 2تنص الفقرة )   34

ً
 .""تمنح الدول األطراف المرأة حق

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://women.jo/~women/ar/node/7935
https://women.jo/~women/ar/node/7935
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://jordantimes.com/news/local/jordan-endorses-131-human-rights-recommendations-out-uprs-226
https://www.upr-info.org/en/news/jordan-3rd-review-the-way-forward
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf


يعات      12 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

أصحاب العمل / إىل  ُرّحلت. جنُس ،  صاحبات  أو  العمل    ت،  وقوانير   سياسات  تطبيق  وجوب  عىل  اللجنة  سلمية  شددت  بصورة 

لية و   ،بشكل عام  العامالت،/ ون استثناء، لحماية العمالومتسقة، بد . 35من سوء المعاملة واالستغالل   ،بشكل خاص  ،العمالة المب  

جع
ُ
ي العمل؛ )ب(  ممارسات الضارة واالستغالليةالتوفبر حماية لجميع ضحايا   )أ( األردن عىل ش

 
إىل آليات   وصول الضحايا تسهيل  ف

ليةالعمالة  بشأن  (  189رقم ) ،  2011ة،  عىل اتفاقية منظمة العمل الدولي  مصادقةال  ؛ و)ج(ومالجر    ،القضاء ،  شكاوى    ت سلطو  36. المب  

ي   ، وممنوعة منمن حماية الحد األدن  لألجور   مستثناة  المهاجرةالعمالة  أن    اللجنة الضوء عىل 
 
خدمات  تكوين نقابات أو التسجيل ف

. ومن بواعث قلق اللجنة استبعاد بعض الفئات ) ليةالضمان االجتماعي من    البستانيات(/ ، البستانيير  الطاهيات / ، الطهاةالعمالة المب  

ي هذه القطاعات ، قانون العمل   تحتالحماية العامة 
 
 .37مع مراعاة الحاجة الملحة للحماية ف

ىلي دعت لجنة القضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأة إىل تعزيز حماية المرأة من  إضافة إىل ما تقدم،  
الذي    ،العنف األشي/المب  

بيانات  ارتفعت حاالته،   العامبحسب  إذ سجلت  38مديرية األمن  تداببر االستجابة  2018عام  حالة وشكوى    11,932،  لجائحة  . 

المستجد   وس كورونا  ىلي حاالت    زادت -COVID 19فبر
الجائحة  األشهر األوىل  بأن  ، ال سيما  % 33بنسبة    العنف األشي/المب   من 

ورة    دعت   . 39ة جتماعيال حماية ا الخدمات  ل ووصول محدود للغاية    ،كاملة   اتغالقتضمنت ا    تفتيشية   جهات يل  تشكاللجنة إىل رص 

ي العمل
 
ية ضد المرأة ف ية ومالية كافية لتمكينها من رصد الممارسات التميبر  ي    خاصة،  فعالةالعقوبات    وفرض  وتزويدها بموارد بشر

 
ف

 .40غبر الرسمي العمل  و   ،الخاص العمل  قطاعي 

وب المعاملة أو العقوبة القاسية، الالإنسانية، أو المهينة  األمم المتحدة  لجنة    أعربت ه من رص  المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب وغبر

  ة العمالضد النساء والفتيات ضحايا العنف بحجة حمايتهن، وكذلك ضد    ةخاص  بصورةمن أن االحتجاز اإلداري يستخدم    القلقعن  

إىل    واكدت.  ةالمسيئ  العمل   صاحبات / أصحاب  ممارسات   من  الفارة  المهاجرة الحاجة  عىل  اللجنة  ها  (  أ)توصيات  تداببر تكثيف 

ي جميع هذه الحاالت، مقاضاة الجناة، ، إجراء لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة 
ي  لل  واالنتصافتحقيق شامل ف 

ضحايا، بما ف 

وع قانون  (  ب)   و   ؛ ذلك تعويض عادل وكاف ىلي العنف ا الحماية من  بشأن  االنتهاء من سن مشر
اتخاذ تداببر فعالة لضمان  ،  ألشي/المب  

الواقع أرض  عىل  ذلك  إنفاذه  ي 
ف  بما  الالزمة  عبر ،  التنفيذ  القانون   فرقوتوعية    ، آلية  ي ،  إنفاذ 

القضان  العام،   ، الجهاز    االدعاء 

العقوبات  (  ج)و  ؛والمجتمع   المحاميات، / المحامير   ي قانون 
ف"  جرائم  " ، واالغتصابضد  إلغاء أي أحكام مخففة ف  أي  دون  بالشر

، ي مثل تلك الجرائمإلنهاء اإلفالت من العقاب  واتخاذ تداببر فورية    تأخبر
ي    ،ف 

ها من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماعي وف   . 41غبر

من أن العنف ضد المرأة ال يزال يمثل  أكدت عىل القلق  والثقافية  ،  االجتماعية ،  االقتصادية لحقوق  األمم المتحدة المعنية با   لجنة 
ي األردن

ة ف  ف"  جرائمما يعرف ب  "  مثل)  مشكلة خطبر من أحكام الحد األدن     العمالة المهاجرةستثناء  القلق من ا عن    وأعربت.  (الشر
نقابية  ا منعه،  لألجور  أنشطة  ي 

المشاركة ف  االجتماعي   ها ستثنائا ،  من  الضمان  نظام  توفبر حماية  ، و من  العمل    بموجبعدم  قانون 
/العامالت ي المشاري    ع المملوكة لألش   للعاملير 
لية، و   ،ف  ي قطاع الزراعةالعمالة المب  

ي هذه  وف 
. تزداد الحاجة إىل الحماية أثناء العمل ف 

ي  القطاعات
 .42األشخاص الذين يعملون فيها من اإلناث واألطفال غالبية  وألن  عىل مخاطر،غالًبا تنطوي بسبب ظروف العمل التر

وب المعاملة أو العقوبة القاسية، الالإنسانية، أو المهينة    بينت ه من رص  لجنة األمم المتحدة المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب وغبر
وتعويض عادل،   ،تقديم المساعدة، ضمان إجراء تحقيقات دقيقة ،  الحاجة إىل تعزيز تداببر مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة

ىلي ومراجعة قانون الحماية من 
 43. العنف األشي/المب  

 

 

 
/   16-15، لحقوق اإلنسان  ةالشامل ةالدوري  المراجعةريق فرير تق ،مجلس حقوق اإلنسان األمم المتحدة،   35 ي

ين ثان   . 2018نوفمبر تشر
 .2017، لألردن  (20-18الشاملة لحقوق اإلنسان ) الدوريةالمراجعة مالحظات ختامية عىل تقرير  36
ي لألردن ، المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة األمم المتحدة،  37

 .2000، مالحظات ختامية عىل التقرير الدوري الثان 
المحافظير     % منها إىل16.9وحولت  حالة إىل مكتب الخدمات االجتماعية، 640,5%. أحيلت 47.3بلغت نسبة ب، 2018عام  وشكوىحالة  11,932إدارة حماية األشة  تلقت  38

، بينما  ، بحسب تقرير إنجازات مديرية األمن  لإلدارةمن إجماىلي عدد الشكاوى والحاالت %،  13.5 االعتداءات الجنسية%، و 22.3 حاالت االعتداء الجسديبلغت نسبة اإلداريير 
 .2018، العام

ىلي العزل التام رفع : لس األعىل للسكان لمجاقناة "المملكة"،   39
ي األردن  العنف األشي/المب  

 .  2020، %33ف 
اير  16، مالحظات ختامية بشأن التقرير الدوري السادس لألردن ة، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأ 40  . 2017شباط/فبر
 . 2015، مالحظات ختامية عىل التقرير الدوري الثالث لألردن لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب،    41
ي لألردن،  األمم المتحدة، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مالحظات 42

 . 2000ختامية عىل التقرير الدوري الثان 
 . 2015، مالحظات ختامية عىل التقرير الدوري الثالث لألردن لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب،   43

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/JOIndex.aspx
https://www.almamlakatv.com/news/51501
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/JOR/CO/6
https://www.refworld.org/docid/58beafe04.html
https://www.refworld.org/docid/58beafe04.html


يعات      13 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

   الدستوري  اإلطار : 3 الفصل .3

الفصل   ي   190رقم  التفاقية  ا وضع  يبحث هذا 
ي   القانون 

الوطت  الصعيد  العالقة   ل يحل ت ، مع  عىل  الدستورية ذات  ومدى    ،النصوص 
يعات الوطنية.  لضمان إ  ها مكانية تفسبر إ  ي التشر

 
 دماج االتفاقية ف

 190رقم عىل االتفاقية  المصادقة  .3.1

رقم   االتفاقية  الدولية    190صدرت  العمل  لمنظمة  العام  المؤتمر  ي  عن 
 
ي ذ  النفا   حبر    دخلتو   ،2019  يونيو / حزيران  21ف

 
  25  ف

ي سارية المفعول   االتفاقية تصبح .  2021حزيران/يونيو 
 
ي ي  أ ف

 
   12بعد انقضاء    المنظمةمن الدول األعضاء ف

ً
 من تاري    خ تسجيل  شهرا

  . 44عليها الدولة   مصادقة

ي منظمة العمل الدولية، لم تصادق الحكومة حتر اآلن عىل 
 
ي األردن، وهو عضو ف

 
يغي  أي إ   تتخذ ولم  ،  190رقم  االتفاقية    ف

جراء تشر
ي  ينم عن  

 
اتحاد نقابات  ، ومنها  190هذه االتفاقية. طالبت جهات الحكومة األردنية بمصادقة االتفاقية رقم    عىل  مصادقةالالنية ف

   الحكومةخاطب  ، الذي األردن  عامالت/ عمال
ً
ي    رسميا

 
 .   2019  أغسطس/ آب 6بهذا الشأن ف

ي   .3.2
 الدستور االردئ 

ي أال  يتصدر 
ي   عىل مرتبةدستور االردن 

 
يعات الوطنية  ف ي الدولة   اإلطار يرسم وينظم  ، و التشر

 
  ويحدد حقوق وواجبات   ،العام للمؤسسات ف

  األحكام الدستورية   فيما يىلي بعض  . 45المؤسسات   بهذهوالسياسية الخاصة    ، اإلدارية، والصالحيات المالية  ، نظام الحكمالمواطنة،  
   : 190تفاقية رقم باال ذات العالقة  

 : 6المادة 

ي الحقوق والواجبات و مام القانون سواء ال األردنيون أ "
ي العرق او اللغة او الدينن اختإ تميبر  بينهم ف 

 ". لفوا ف 

بناءا عىل  التميبر   أو   الدستور لم يذكر عدم  ،  الجنس  المساواة    النوع االجتماعي . وهو من أهم ضوابط  النوع االجتماعي  القائمة عىل 
شيخوخة ويرع النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من اإلساءة  من نفس المادة: "يحمي القانون األمومة والطفولة وال   5تقول الفقرة  و 

 " واالستغالل. 

 : 23المادة 

ي والنهوض به.  .1
 العمل حق لجميع المواطنير  وعىل الدولة أن توفره لألردنيير  بتوجيه االقتصاد الوطت 

 يقوم عىل المبادئ اآلتية:  .2
ً
يعا  تحمي الدولة العمل وتضع له تشر

  .أ
ً
 يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. إعطاء العامل أجرا

 تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر.  .ب

ي أحوال التشي    ح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.  .ج
، وف   تقرير تعويض خاص للعمال المعيلير 

وط الخاصة بعمل النساء واألحداث.  .د  تعيير  الشر

 عد الصحية. خضوع المعامل للقوا  .ه

ي حر ضمن حدود القانون.  .و  تنظيم نقانر

  
ً
:  23لمادة لاستنادا  ما يىلي

 ، يتبي  

ورة    رصيحةشارة  النص إ   تضمن:  عمل النساء يعات العمل  تشملن  أاىل رص  وط  تشر هذا النص  .  خاصة بعمل النساء واالحداث  ا شر
يعات    تعالجأن    يجب  ، وعليه  ،بإطالقه والمطلق يشي    ، مطلق ي يتعلق بعمل النساء كل ما  التشر

ذلك حماية المرأة من العنف    ، بما ف 
ي عالم العمل

 .  والتحرش ف 

، ومن ثم  شارة اىل السالمة المهنيةإل ا   دون  ،الصحية  للقواعد خضوع المعامل  لزوم    عىل  المادة  نصت  : الصحة والسالمة المهنية
لمتطلبات صحية محددة. لم يحض النص الدستوري الصحة بالصحة الجسدية فقط ، لذا  المعامل  ُيخضع قانون العمل  أن    يجب 

يعات العمل إلنفاذ متطلبات   قد توجب المتطلبات الصحية وجود قواعد صحية جسدية ونفسية. بناء عىل ذلك، يمكن استخدام تشر
 محددة بشأن صحة العمالة الجسدية والنفسية. 

 
   . 190 االتفاقيةمن  3( فقرة 14المادة )، الوثائق والتقارير المقدمة إىل مؤتمر العمل الدوىلي منظمة العمل الدولية،  44
ي المحكمة الدستورية األردنية،  45

 . الدستور األردن 

 

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/lang--en/index.htm
http://www.cco.gov.jo/ar-jo/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A


يعات      14 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

العمل أن    23المادة    نص أشار    : التعويض عن إصابات  ي    يشملإىل وجوب 
 
التعويض ف العمل  العمل،    التشي    ح  حاالتقانون  من 

ي النص الدستوري،    ه. مصطلح "طوارئ" يشي بإطالقعن العمل  الناشئة"والطوارئ"    ، العجر ،  المرض
 
لعدم وجود أي قيد عليه ف

ه ليشمل  ي تفسبر
 
ار واإلصابات المتعلقةوال يوجد ما يمنع من التوسع ف    ما يحدث نتيجة للعنف و/أو التحرش.   ، ومنها العمل ب األرص 

/موظفات القطاع العام،  :  القطاع العام  عاملو/عامالت ي
وهو نظام يصدر من السلطة التنفيذية  يحكم نظام الخدمة المدنية موظق 

ي تنص   من الدستور  120المادة  . يصدر نظام الخدمة المدنية بمقتض  46النواب و عيان األ ، بشقيهمة مجلس األ تقديمه إىل دون  ب
التر

إدارتها وكيفية  أن    عىل الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج  الهاشمية وتشكيالت دوائر  المملكة األردنية  ي 
 
اإلدارية ف "التقسيمات 

بموافقة   الوزراء  مجلس  يصدرها  بأنظمة  تعير   واختصاصاتهم  صالحياتهم  وحدود  عليهم  اف  واإلشر وعزلهم  الموظفير   تعيير  
ي المادة  شارة اىل  بوضوح إ  يالنص الدستور   لم يتضمن.  47" الملك

 
ي يحكمها نظام الخدمة المدنية، باستثناء ما ذكر ف

  . 120األمور التر
ي ظل غياب حظر رصي    ح    من منظور دستوري،
 
ي    المرتبطعنف والتحرش  للتنظيم ا ف

 
ي نظام الخدمة المدنية  العملف

 
، ال يوجد ما  ف

بما   ي    ع  التشر تعديل  معيمنع  االتفاقية رقم    يتماشر  العلم،  190أحكام  ال  مع  هذا  ي    عأن  العنف    تشر أشكال  بعض  الواقع  ي 
 
ف يعالج 

ي تلحق أذى جسدي
 . 48ا أو جنسي ا،نفسيا،  والتحرش الجنسي التر

ي الدولةي كوثيقة    الدستور  
 
  عىل دور تنظيم العالقات بالتفصيل   يقع، إذ تفاصيلالال ينظم  و   ، حدد ضوابط عامة للقواعد والقوانير  ف

يعات .  األدن     التشر يغي
ي الهرم التشر

 
ي   بصورة رصيحة  بأن الدستور ال يعالج  يالحظبعد الدراسة،  ف

 
االتفاقية رقم    المسائل المذكورة ف

ي نفس الوقت من  ال يمنع، لكنه  190
 
يعات المحلية  190معالجة مضمون االتفاقية رقم    ف ي التشر

 
رصاحة بقانون  الدستور  ينيط  .  ف

 .  190رقم   مع روح االتفاقية يتماشر األمر الذي  –العمل دور تنظيم ضوابط العمل ومواجهة مخاطره  

ي المادة    غ فرا   يوجد ومع ذلك، 
 
يغي ف  عىل تقاطعية أشكاله، ومنها القائم  وال  ال تنص رصاحة عىل عدم التميبر    ألنها من الدستور    6تشر

، وهو   الجنس أو   عىل  لحقوق اإلنسان.   ، واإلطار الدوىلي معايبر العمل الالئق،  190لالتفاقية رقم  من المبادئ األساسية    النوع االجتماعي

 

 
ي نطاق المادة ) 1965( عام 1قرار رقم )أصدر المجلس األعىل لتفسبر الدستور  46

ي ينظمها تدخل ف 
 أن األمور التر

ً
ا ( من  120بشأن عدم دستورية نظام الخدمة المدنية، معتبر

 . الدستور 
 " . والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانير  خاصة الشؤون البلدية من الدستور: " 121المادة ، إذ تقول وكذلك البلديات 47
ي  48

.   4.2.1القسم تفاصيل أكبر ف  ي
ي قانون العقوبات األردن 

 المتعلق بالتحرش ف 



يعات      15 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي   تعريف مصطلحات: 4 الفصل .4
 
 190رقم  تفاقيةاال واردة ف

يعات الوطنية من حيث   يعات    190االتفاقية رقم    ونطاق مفاهيم  عالقتها بيحلل هذا الفصل التشر من أجل بيان مدى توافق هذه التشر
امات قانونية 190رقم  أحكام االتفاقيةمع االتفاقية الدولية.     غبر ملزمة. إرشادات   206، بينما تقدم التوصية المرافقة رقم  تنسر  البر 

ي عالم العمل : 1 المادة  .4.1
 
   تعريف العنف والتحرش ف

ي    " لعنف والتحرش"ا   190رقم    من االتفاقية   ( )أ( 1) المادة    تعرف 
 
من السلوكيات والممارسات غبر    نطاق "   أنهما    عىل  العمل  عالم  ف

ر جسديإ أو يحتمل أن تؤدي اىل    ، تؤدي  ، مرة واحدة أو تكررت، تهدفت  أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدث  ، المقبولة ،  لحاق رص 
  . 49" االجتماعي النوع ساس أ التحرش عىل  أو مل العنف وتش، أو اقتصادي  ،جنسي ،  نفسي 

عىل   ضد أشخاص هانالموج والتحرش العنف"  أنهما    عىل    " االجتماعي العنف والتحرش القائم عىل نوع  "( )ب(  1وتعرف المادة ) 
، أو أو نوعهم االجتماعي ،  نوع أو  جنس  من أشخاص  عىل    تناسب غبر ب يؤثران اللذان أساس جنسهم   ويشمل هذا  اجتماعي معير 

 .50" الجنسي  التحرش

ي عالم العمل   بمعالجة   للدول  ( 1)المادة    تسمح
 
هذه المصطلحات    وبتحليل ضمن مفهوم واحد أو مفاهيم منفصلة.    العنف والتحرش ف

رقم   االتفاقية  تتجاوز  بصورة   ، الدوليير  واإلطار  بالقانون  الرئيسية ضمن  190باالستعانة  المفاهيم  تعريف  يمكن    المصطلحات ، 
 المذكورة:  

،أي محاولة للحصول عىل فعل أو   ، أّي فعل جنسي "  : العنف الجنسي  - للضغط  تضفات ، يماءات، إ أي تعليقات أو    جنسي
، بغض  اإلكراه  عن طريق العنف أو   ميوله الجنسي   نتيجة لشخص  أو أي تضفات أخرى موجهة    ،لغاية جنسية فراد  أعىل  

بالضحية المعتدي  عالقة  عن  االغتصاب  يشمل .  51" النظر  الجنسي  يتضمن  ،  العنف  جنسي  فعل  )الذكور    اإليالج أي 
  ي ألشخاص ذو ا  ضد العنف الجنسي ، و 52الجنسي  التحرش ، إرادتهحمل الشخص عىل ارتكاب فعل جنسي دون ، (واإلناث
 . 53الذهنية جسدية أو الاإلعاقة 

يؤدي إىل انتهاك كرامة شخص آخر،    به  أو غبر مرحب  فيه  جنسي غبر مرغوب 54سلوك أو تضف أي  :  التحرش الجنسي  -
ء  55، مهينة، مذلة، أو مسيئة عدائيةخلق بيئة، ترهيبية،  أو  و/  ي

اط شر از عبر اشبر  
ي )أ( االببر

ي العمل يقع ف 
. التحرش الجنسي ف 

ء آخر؛ و)ب( بيئة عمل  ي
ء آخر .  عدائيةمقابل الحصول عىل شر ي

ء مقابل الحصول عىل شر ي
اط شر از عبر اشبر  

هو أي    االببر
، والذي يمكن   ي

للمتلقر ي ذو طبيعة جنسية، غبر مرغوب فيه، غبر معقول، ومستر  
أو غبر لفط   ، ي

تضف جسدي، لفط 
عامل/عاملة عىل  جنسية  طبيعة  ذا  طا  يمثل شر انه  عىل  معقولة  بصورة  ه  تدريب،   تفسبر ترقية،  توظيف،  فيما    مقابل 

التضف ك لهذا  إذعان شخص  أو  أو ضمنيا رفض  الشخص يستخدم رصاحة  هذا  يؤثر عىل عمل/وظيفة  قرار  . 56أساس 

ي تخلق بيئة  الجنسي الذي يتضمن خلق  التحرش  
 .57عمل ترهيبية، عدائية، أو مهينة بيئة عمل عدائية يشمل التضفات التر

 
 . 190االتفاقية رقم  من )أ(( 1المادة ) 49
ي االعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد المرأةبحسب   50

أي فعل  "  ، يعرف العنف ضد المرأة عىل انه1993كانون أول/ديسمبر    20، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة ف 
ي عنيف تدفع إليه 

تب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما ف  تب عليه أو يرجح أن يبر ذلك التهديد بأفعال من هذا عصبية الجنس ويبر
ي الحياة العامة أو الخاصة

ي من الحرية، سواء حدث ذلك ف 
ي إطار  )أ(  : مثالويشمل عىل سبيل ال ". القبيل أو القش أو الحرمان التعسق 

ي والجنس والنفسي الذي يحدث ف 
العنف البدن 
ه م ب والتعدي الجنسي عىل أطفال األشة اإلناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان اإلناث وغبر ي ذلك الض 

ن الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ،  األشة بما ف 
ي والعنف المرتبط باال  ي ذلك االغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة  )ب(  ستغالل؛  والعنف غبر الزوجر

ي إطار المجتمع العام بما ف 
ي والجنسي والنفسي الذي يحدث ف 

العنف البدن 
ي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، واالتجار بالنساء وإجبارهن عىل البغاء؛  

ي مكان العمل وف 
ي والجنسي والنفسي الذي ترتبالعنف الو )ج( الجنسية والتخويف ف 

كبه الدولة أو  دن 
، أو تعليقات أو عروض جنسية غبر مرغوب فيها، أو أعمال لإلتجار،  ويعّرف تتغاض  عنه، أينما وقع.  ، أو محاولة الحصول عىل فعل جنسي  العنف الجنسي عىل أنه: "أي فعل جنسي

ل  أو موجهة بطريقة أخرى، ضد النشاط الجنسي لشخص باستخدام اإلكراه، من قبل أي شخص بغض النظر   ي ذلك عىل سبيل المثال المب  
ي أي مكان، بما ف 

عن عالقته بالضحية، ف 
هيب النفسي راه  اإلكبضف النظر عن القوة الجسدية، قد يشمل  .  من درجات القوة  ال كام  نطاقا   إلكراهايشمل    ل. والعم از ،  البر ذى أالتهديد بإلحاق  أخرى )مثال،    أو تهديدات  ،االببر 

ا عندما يكون الشخص المعتدى عليه غبر قادر عىل الموافقة  اإلكراه . قد يحدث(عدم الحصول عىل وظيفة مطلوبةبأو ؛ بالفصل من العمل ؛جسدي
ً
ء عىل أيض ي

ي حالة  ما )مثال،  شر
ف 

 وقف(". نائم أو غبر قادر عقلًيا عىل فهم الم ، مخدر  ،سكر 
يك الحميم والعنف الجنسي ضد المرأة، الفصل  51  . 2012. 149(، ص. العنف الجنسي ) 6منظمة الصحة العالمية، العنف ضد المرأة: الشر
يك الحميم والعنف الجنسي ضد المرأة، الفصل   52    . 2012.  149(، ص.  العنف الجنسي )  6منظمة الصحة العالمية، العنف ضد المرأة: الشر

ً
تفاقية مجلس أوروبا للوقاية من  ا،  أيضا

ىلي ومكافحتهما )ا
، بما فيه ا (36المادة )، (2011سطنبول العنف ضد النساء والعنف المب    االغتصاب: لعنف الجنسي

يعية أو غبر التتخذ األطراف  - 1 ورية لالتداببر ها من تداببر تشر ، إذا ارتكب عمدا: تجريم الض   ما يىلي
ي ، المهبىلي اليالج  اإل  -أ  جر

ي ذالفموي غبر ، أو الشر
ي جسمطبيعة جنسية و رضان 

 من الجسم، أو بواسطة أداة؛ أي جزء، وبواسطة شخص آخر  ، ف 
ي مع شخص آخر  -ب 

 ؛ سائر األفعال األخرى ذات الطابع الجنسي الممارسة بشكل غبر رضان 
 ممارسة أفعال غبر رضائية ذات طابع جنسي مع شخص آخر. بشخص  التسبب بقيام -ج 
 .2012، هم ومعالجة العنف ضد المرأةفمنظمة الصحة العالمية،   53
ي عالم العمل ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 54

 . 2019.  6، ص. دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
ي    55 ي والمجلس  من   EC/ 2006/54  ، تعليماتاالتحاد األورونر لمان األورونر ي التوظيف والمهنة  تطبيق بشأن    البر

ي المعاملة بير  الرجل والمرأة ف 
، ص. مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ف 

 .  2006تموز/يوليو  5،  23-36
ات بشأن تطبيق االتفامنظمة العمل الدولية،  56 اء/الخببر  . 2003، 463، ص. من الدستور( 35، و 22، 19قيات والتوصيات، )المواد تقرير لجنة الخبر
رايتس ووتش،   57 العمل  هيومن  ي 

والتحرش ف  العنف  العالمية  –إنهاء  المعايبر  الدولية،  2018،  حالة  العمل  منظمة  أيضا،  االتفاقيات  .  بشأن تطبيق  ات  اء/الخببر الخبر لجنة  تقرير 
 . 2003، 463، ص. من الدستور(  35، و22،  19والتوصيات، )المواد 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2003)1A.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/2018_ilo_for_japan.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2003)1A.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2003)1A.pdf


يعات      16 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

االقتصادي - التحرشأ و/   والعنف  ،العنف  ر الذو    و  فعلقتصادي اال  ض  أي  عليه   قد   :  تب  مثل    يبر اقتصادي،  ر  رص 
ي األجو األجور،    عدم دفع/ احتجاز 

 
ي  االقتصادية.  أو الفرص    السيطرة عىل الدخل،  من الدخلالحرمان  ،  ر عدم المساواة ف

 
ف

ىلي  إطار 
خضع الضحية للمعتدي/المعتدية   خلق تبعية اقتصادية ، يشمل هذا النوع من العنف العنف األشي/المب  

ُ
 .58ت

التنمر النفسيان  والتحرش  العنف   - التحرش  ،يشمل  أو  بالعنف  ال   ،التهديد  ي لالتحرش 
اللفط  وغبر  ي 

والتعقب    ،فط 
 .  59والمالحقة 

بالعنف الجسدي:  - ها  الخنق، الركل، يشمل الض  ر الجسدي من  وغبر  . 60األفعال ذات الض 

يعات األردنية  .4.2 ي التشر
 
     العنف والتحرش ف

ي 190اقية رقم  فت( من اال 1باإلضافة إىل المادة )
، لعنف والتحرش القائمير  عىل النوع  ا و   ، تحدد العنف والتحرشتعرف و   ، التر   االجتماعي

العنف والتحرش  وتحظر  عرف  ت   ولوائح  قوانير  دولة عضوة  كل  ، وتماشيا معها، تعتمد  ( 1بالمادة )   المساس"دون  :  (7تنص المادة )
ي ذلك العنف

 
ي عالم العمل، بما ف

 
ي هذا "  . 61ع االجتماعي والتحرش عىل أساس النو   ف

عىل الدول األعضاء تعريف العنف والتحرش  أن    يعت 
ي عالم العمل بوضوح وبضاحة 

 
 . 190يتماشر مع االتفاقية رقم   بصورة تتوافقف

 قانون العقوبات .4.2.1

ة م   أفعاال   قانون العقوبات  يجرم "  مصطلح   عىل  ينص رصاحةأن    بدون  رتبطة بالعنف والتحرش، كثبر .  "التحرش" أو "التحرش الجنسي

ي أو التحرش  العنفبعض أنواع عقوبات ضد  قانون  يفرض الوال  
. تأن  إىل، أو يحتمل  ؤديتتهدف أو   ، التر ر نفسي    ؤدي إىل رص 

 إىل  
ا
ط قانون العقوبات  عام، وكمبدأ   ،ما تقدمإضافة  يشبر

ُ
ي  ق  تحق

 
أن    ، إذ ينص عىل القصد الجرمي الركن المعنوي للجريمة المتمثل ف

ي األفعال  يجب تحقق القصد الجرمي   لذلك،.  62عىل الفعل عن وعي وإرادة"   أقدمبعقوبة ما لم يكن قد    أحد "ال يحكم عىل  
المرتبطة    ف 

األمر العنف  ب ي ،  190االتفاقية رقم    يختلف عنالذي    والتحرش، 
نية تتطلب وجود    ال   التر أو  العنف و/أو    قصد  يتحقق فعل  حتر 

ي  التحرش كما ورد 
 .  االتفاقية ف 

ي قانون العقوبات  
 
 التحرش ف

العقوبات  أن    بالرغم من  "  ال قانون  الجنسي أو "التحرش  "التحرش"  يفرض عقوبات ضد يذكر  انه  إال  التحرش  عديد    ،  أشكال  من 
ي   ؛ ( 300،  298،  297،  296هتك الِعرض )   ؛( 305المداعبة المنافية للحياء ):  تحت مسميات مختلفة والتحرش الجنسي  

عمل مناف 
ي مكان عام  مناف للحياءل  فع ؛ ( 306للحياء ) 

از ) ؛( 320) ف   (.  360( و)190التحقبر ) و  ؛( 425االببر 

 التحرش الجنسي لجرائم المرتبطة با
 
 ل من داعب بصورة منافية للحياء  "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ك(:  305المادة )   ،اعبة المنافية للحياء دالم

ً
    ، شخصا

ً
ذكرا

ة من عمره دون رضا ، سواء أكمل أم لم يكمل سن انتر  مكان ا   " . الثامنة عشر
 " . سنوات أرب  ععن    تِقلمدة ال   باألشغالرض انسان عوقب كل من هتك بالعنف او التهديد ِع " (: 296المادة ) ، هتك العرض

ي بي   جريمالفرق 
 " هتك العرض"و  "للحياء المداعبة المنافية" تر

ي   أن الفقه  محكمة التميبر  وجدت  
ي المواد )  ، العرض   هتك والقضاء استقرا عىل أن الفارق بير  جريمة    القضان 

  - 296المنصوص عليها ف 
ي المادة    ،للحياء   ةالمنافي   عبة ا المدوجريمة    ، قانون العقوبات  من (  299

ي جسامة  ي   نفسه،من القانون    (305)المنصوص عليها ف 
كمن ف 

 ضد الضحية: الفعل 

ها وصونها   الفعل  إن استطال - ي يحرص الناس عىل سبر
ها المجتمع من العورات التر   هتك   فالجريمة هي   ،إىل مواضع يعتبر

 . عرض 
 . (305المادة  )للحياء  منافية  مداعبةفالجريمة هي  ، اللمس والمداعبة من غبر مساس بالعوراتعىل الفعل   اقتض إن  -

 
ىلي الع ،منظمة العمل الدولية  58

، . 2020، عىل عالم العمل وأثره  نف األشي/المب  
ً
ىلي ومكافحتهما )اسطنبول اأيضا

تفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المب  
 ." األشة واألفراد من خارج أو داخل"شكل محدد من العنف النفسي يعيق الوصول إىل العمل،  : تعريف آخر للعنف االقتصادي . (2011

ي مكان العمل، المؤسسة األوروبية لتحسير  ظروف المعيشة والعمل 59
  العنف النفسي  ،القانون التونسي للقضاء عىل العنف ضد المرأة بحسب. 2014، العنف الجسدي والنفسي ف 

ي كالقذف والشتم أو اإلكراه أو التهديد أو اإلهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات واإلهانة والتجاهل و " هو 
ي  كل اعتداء لفط 

ها من األفعال أو األقوال التر السخرية والتحقبر وغبر
ا "التحرش"، كمرادفات بغض النظر  ،"المضايقة"  اتالمصطلح". بعض البلدان استخدمت تنال من الكرامة اإلنسانية للمرأة أو ترمي إىل إخافتها أو التحكم فيها

ً
عن "التنمر"، وأحيان

 (. 162، ص. 1996، وهايب   ليمان  ديتبر زابف؛ 187، ص. 1996، سكوجستاد  أنديرسو  ستيل اينارسن؛ 3، ص. 2005، ستيل اينارسن) الفاعل
ي مكان مغلق ، يشملقانون الطالق الكندي بحسب 60

 .العنف الجسدي اللكم، الصفع، الركل، الدفع، الجر، الخنق، شد الشعر، العض، الطعن، وحبس شخص ما ف 
 . 190( من االتفاقية رقم 7المادة ) 61
.  ( من قانون العقوبات71المادة )  62 ي

 األردن 

https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/resources/WCMS_738117/lang--en/index.htm
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://www.eurofound.europa.eu/publications/foundation-findings/2014/working-conditions/foundation-findings-physical-and-psychological-violence-at-the-workplace
https://menarights.org/sites/default/files/2020-01/TUN_EliminationOfViolenceAgainstWomen_2017_AR.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272430458_The_nature_causes_and_consequences_of_bullying_at_work_The_Norwegian_experience
https://www.researchgate.net/publication/233447134_Bullying_at_work_Epidemiological_findings_in_public_and_private_organizations
https://books.google.jo/books?hl=en&lr=&id=l843u-A-acIC&oi=fnd&pg=PA161&dq=Mobbing+and+Victimization+at+Work&ots=kPssLQJ77Q&sig=qoM8VdCDPxil06NjOX1zm3hftAM&redir_esc=y#v=onepage&q=Mobbing%20and%20Victimization%20at%20Work&f=false
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-3.4/


يعات      17 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي والعرف االجتماعي لمنطق ا للمحكمة المختصة وفق عود  جسامة الفعل يتحديد 
 .63القانون 

ي الالفعل  
 
   كل من  أشهر بس مدة ال تقل عن ستة  يعاقب بالح"(:  306المادة )  ، للحياء   مناف

 
جه اي عبارات  فعال منافيا للحياء أو و    ض  ر  ع

نت، سواء  تلميحا باي وسيلة كا او قام بحركات غبر اخالقية عىل وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او االشارة تضيحا أو  

، باإلضافة إىل أي شخص أتم سن ا انتر   مشخص ذكر أكان ال ة من عمره تحت سن الخامسة عشر  ." هدون رضا ومن  لثامنة عشر

ي  
 
العقوبات عام  تعديالت  ف العقوبة،  2017قانون  ي    ضد   ضوعفت 

للحياء   المداعبة جريمتر   ، وحظر للحياء   مناِف عمل  و   ،المنافية 
ي حال التكرار.  بمخالفة مالية  الحبسعقوبة استبدال 

 
 : وقعت إذا العقوبة  تضاعف افة إىل ما تقدم، ضإ ف

ي ذلكأشخاص  قبل  من -
 
، بما ف استعمل السلطة  ف  فيه  و عامال أ  ]استقدام[  توظيفكان الفاعل.. مدير مكتب   إذا "  : معينير 

ي يستمدها من هذه السلطة ال 
ء ب فعل  ا رتكاو التسهيالت التر  "؛ 64مسي

  ارتكابىل  علشخص    إجبار   أو   ،خداع أو    ،عقىلي ، أو  من "ال يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي ،  عىل أشخاص معينير   -
 ؛"65الفعل 

 .66أكبر من شخص قبل من   -

ي الالفعل  
 
ي مكان عام  مناف

 
من فعل  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل  " (: 320) ، المادةللحياء ف

ي مكان عام
 
ي مجتمع عام او بصورة   67فعال منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء ف

 
ي مكان عام  يمكن ألي شخص او ف

 
يراه،  أن    ف

ف الفعل   إذا العقوبة تضاعف و  ي حالة التكرار.  أكبر  قبل   مناقبر
 " من شخص أو ف 

ي األماكن العامة، مثل  يتبير  من دراسة  
المرأة  برمي رقم هاتف  قيام  السوابق قضائية أن نطاق هذا النص يتسع ليشمل أفعال التحرش ف 

ي سيارة   ها مرافقتوطلب   ةالسبر خلف امرأ  ، داخل سيارة
ي مكان عام التناسلية أمام أ   األعضاء رض  ع  ،68عدة مرات   ف 

  فرك   ،69شخاص ف 
ي مكان يستطيع أن يراه الناس  األعضاء من فوق المالبسهذه  

ي مكان عام  امرأة   لمس  ،ف 
ي  المالبس ومن فوق    ف 

ي غبر المناطق التر
ف 

  . 70مثل الفخذ   ،"عورات"تعتبر  
 

   بصورة رصيحة التحرش الجنسي    لمعالجة   قانونية   تعديل نصوص   الحاجة إل 

طابع  الذات  يحة أو ضمنية،  رص ، الحركات، أو اإلشارات،  األقوال،  األفعالالقانون يفرض عقوبات ضد  بناءا عىل ما تقدم، يتبير  بأن  
ي  قصور يوجد . مع ذلك، جنسي ال

ي النص القانون 
 : ف 

ماهية األفعال    لتقرير صالحية واسعة للمحكمة    يمنح  كان الفعل يشكل جريمة أم ال إذا  لتحديد    ا " معيار م "الحياءا استخد -
ي 
ي "تناف 

ي  يار مع ال . هذا الحياء" التر
ي  ةيعتمد عىل قناع ذانر

،  ، معايبر المجتمع و   القاضية،/ القاض  بدون وجود معيار موضوعي
 أو مقاييس تعتمد عىل قناعة الضحية وغياب موافقتها عىل الفعل. 

ط - ي هذا ( أن تكون العبارات والحركات "غبر أخالقية"306المادة )   تاشبر
ي يعتمد  أن    . يعت 

ي أو أخالفر
تحديد ما هو غبر أخالفر

ي  عىل تفسبر  
ي  الضحية موافقتها عىل الفعل.  معايبر المجتمع، وليس عىل معايبر  وعىل  القاض 

  ، (306نص المادة )   نفس ف 
طاأل والحركات غبر  ،لعبارات ، ا األفعال ت ربط  . تكون منافية للحياء أن   خالقية بشر

)مثل اصدار أصوات معينة   جنسي ال طابع الذات  غبر المقبولة السلوكيات األخرى يفرض القانون عقوبات رصيحة ضد لم   -
 بأن نص المادة )   إيماءات جنسية(توجي ب  غبر الئقة

ً
األصل  .  هذه الحاالتبعض  ( يحتمل التوسع بالتفسبر ليشمل  306علما
ي قانون العقوبات أن يعالج هذه األ 

ي    معايبر وال تعتمد عىل    ، بمصطلحات تتماشر مع المعايبر الدوليةمور بضاحة و ف 
القاض 

 .  وتكييف المجتمع  الذاتية،
ي  -

ي مكان عام  والفعلمداعبة المنافية للحياء،  ئم الفعل المناف للحياء، الا جر   ف 
ي للحياء ف 

لم يعتبر القانون التهديد    ،المناف 
وع فيها جريمة  أو   باألفعال ها  الشر ا عىل  خاص  ا نص  وتتطلب   العامة لقانون العقوبات   تعتمد عىل المبادئ   جنحة، بل اعتبر

 
 63 محكمة التميبر  بصفتها الجزائية، قرار  رقم 1918/ 2020، وقرار رقم 1806/ 2020. 

 . ( من قانون العقوبات295المادة ) 64
  ( من قانون العقوبات297المادة )65
 . مكررة( من قانون العقوبات 206المادة ) 66
ي كل وقت وبغبر قيد او كان   عامالمحل العام او ال مكان ، يشمل الالعقوبات( من قانون 2المادة )بحسب  67

"كل طريق عام وكل مكان او ممر يباح للجمهور المرور به او الدخول اليه ف 
ي او كساحة مكشوفة

 ".  مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء او مكان يستعمل اذ ذاك الي اجتماع او حفل عمومي او ديت 
 . 2019لعام  4307رقم   قرار ، تميبر  بصقتها الجزائيةمحكمة ال  68
 . 2020/  2118رقم   قرار ، محكمة التميبر  بصقتها الجزائية 69
 . 2020لعام  1564قرار رقم ، محكمة التميبر  بصقتها الجزائية  70



يعات      18 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

" كتابة أو بواسطة    ديد إذا كان الته  التهديد بارتكاب جنحةأي عقوبة بشأن محاولة ارتكاب فعل. يفرض القانون عقوبة ضد  
 .71شخص ثالث" 

ي تتناول مختلف أشكال العنف  و 
 . 190م  رق االتفاقيةمع مبادئ وأحكام    تتسقال    والتحرشيالحظ أن أحكام قانون العقوبات التر

 التحرش غن  الجنسي الجرائم المرتبطة ب 
ي تشكل تحرشي

" ا جرم قانون العقوبات بعض األفعال التر    . غبر جنسي من خالل جريمة "التحقبر
 

يوجه اىل المعتدى عليه   -غبر الذم والقدح  -سباب  أو كل تحقبر ، التحقبر هو "من قانون العقوبات  (190لمادة ) بحسب ا  : التحقن  
 . 72" غليظةقاسية  و بمعاملة أو هاتفية أاو بمخابرة برقية  ا وإن لم يكن علني  ،او رسم ، بكتابة ،الحركات ، بوجها لوجه بالكالم

 
ي القطاع العام  الموظفة/ إضافية للموظف  ةحماي   القانونمنح  :  امة الوظيفة العتبط بالمر   التحقن  

 
غلظ عقوبة التحقبر  بحيث   73ف

الوظيفة  اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم   اذا وقع "   موظفة؛/ شهر إىل ستة أشهر إن كانت موجهة لموظف  من
ي إن وقعت عىل قا إىل سنتير  ستة أشهر من و  ؛ "ممن يمارسون السلطة العامة

ي منصة قضاء  قاضية/ ض 
 
 . 74ف

 
ي 
 
وئ ونية التحقبر  : التحرش االلكنر

ي إ موقع  ، قع باستخدام الشبكة المعلوماتية الذي ييجرم قانون الجرائم االلكبر
ون  أو أي نظام   ،لكبر

ي تحدث من خالل شبكات التواصل.  لأفعا  وقد يحتوي هذا عىل ، 75معلومات 
ي عالم العمل التر

 
 تحرش ف

ي قانون العقوبات 
 
 العنف المجرم ف
 العنف النفسي  

 الصور التالية من التهديد:   قانون العقوبات   جرم :  يد د الته 

ي التهديد  -
 . 76ارتبط بجناية إن  اللفط 

 .77التهديد بالسالح  -
ي أو من خالل شخص ثالث  -   . 79أو جنحة  78ارتبط بجناية إن التهديد الكتانر
)من    اآلخرين قانون العقوبات "العالنية" بقدرة  . يربط  80الضحية نفسي عىل  ويكون له تأثبر    عالنية   يحدثالتهديد الذي   -

 .   81أو مشاهدتها دون قيد  بقراءتها له بالفعل(   عالقة ال 

از  :  ا قانون العقوبات  جرم: االبنر  ي صورتير 
از ف   الببر 

فه او من قدر  أن    خبار عنه وكان من شانه و اإل أو افشائه  أ  أمر   تهديد شخص "بفضح  - ينال من قدر هذا الشخص او من شر

فه"  أحد   ؛ اقاربه او شر

 
.  ( من قانون العقوبات353المادة )  71 ي

 األردن 
ي ( 360)المادة  72

اللسان  بإطالةاو  عليه،الناس خارجا عن الذم والقدح قوال او فعال وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطالعه  أحد حقر "من   : من قانون العقوبات األردن 
ة دنانبر  غليظة،مخصوصة او بمعاملة أو إشارة عليه   ". يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل شهر أو بغرامة ال تزيد عىل عشر

، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية  ( من قانون العقوبات 169المادة ) 73  ي
ي السلك اإلداري أو القضان 

ي هذا الباب كل موظف عمومي ف 
 بالمعت  المقصود ف 

ً
: "يعد موظفا ي

األردن 
ي إدارة عامة." 

ي الدولة أو ف 
 أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم ف 

:  ( من قانون العقوبات196المادة )  74 ي
 إذا او بغرامة من خمسير  دينارا اىل مائة دينار او بكلتا هاتير  العقوبتير  معا  أشهر بالحبس من شهر اىل ستة  (1) يعاقب عىل التحقبر "األردن 

كان الموظف المعتدى عليه بالتحقبر اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم    وإذا  (2؛ و )الوظيفةكان موجها اىل موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم 
ي منصة القضاء كانت العقوبة من  وقع التحقبر با وإذا ( 3؛ و )سنةالوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثالثة أشهر اىل 

لكالم او الحركات التهديدية عىل قاض ف 
.  أشهر ستة   " اىل سنتير 

ونية11المادة ) 75  . ( من قانون الجرائم االلكبر
.   ( من قانون العقوبات 351المادة )  76 ي

 األردن 
ي    ( من قانون العقوبات 349المادة )  77

كان السالح    وإذا (  2؛ و ) أشهر من هدد آخر بشهر السالح عليه، عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة  (  1")   : التهديد   - األردن 
 ." ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

.   ( من قانون العقوبات 352( و ) 350)   تان الماد  78 ي
 األردن 

.  ن قانون العقوباتم( 353المادة ) 79 ي
 األردن 

.  ( من قانون العقوبات354المادة ) 80  ي
 األردن 

ي مكان ليس من   (1ة )تعد وسائل للعلني" -  ( من قانون العقوبات73المادة ) 81
ي محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض لألنظار او حصلت ف 

االعمال والحركات إذا حصلت ف 
ي المحال المذكورةالمحال المذكورة غبر انها جرت عىل صورة يستطيع معها 

الكالم او الضاخ سواء جهر بهما او نقال بالوسائل اآللية بحيث ( 2؛ )ان يشاهدها اي شخص موجود ف 
ي الفعل

ي كال الحالير  من ال دخل له ف 
ي محل ( 3؛ و )يسمعها ف 

عام او مكان مباح الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واالفالم والشارات والتصاوير عىل اختالفها اذا عرضت ف 
ونية تمكن العموم من قراءتها أو مش ت بوسائل الكبر  " .اهدتها دون قيدللجمهور ، او معرض لألنظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت عىل اكبر من شخص أو نشر
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ه"  - وعة له أو لغبر از شخص "لجلب منفعة غبر مشر  .82اببر 

 العنف الجسدي  

اوح ما    جرم إن نتج    : الفعل  بناء عىل جسامةجنحة أو جناية  بير   القانون صور عديدة من العنف الجسدي تحت مسم "اإليذاء" ويبر
  جرم أو كان اإليذاء بأدوات حادة موجهة للوجه أو العنق.    ؛إن أحدث عاهة دائمة  ؛أيام  10أيام أو أقل من    10عنه تعطيل أكبر من  

 اإليذاء غبر 
ً
ي جميع الجرائم.  قاعدة العامةللاستثناءا ،  83المقصود القانون أيضا

 
ي تتطلب وجود القصد أو النية ف

 التر

 الجنسي    االعتداء / العنف 

المبينة   الجنسي  التحرش  القانون  سابقا باإلضافة إىل صور  ن   وترهيب تهديد  و   ، بغتصا اال ، يجرم 
 
ا تر  أ رتكاب مواقعة غبر  يؤدي إىل 

وعة   .84مشر

ي تقع عىل الذكر 
 وفصلها عن جريمة "هتك العرض".    - يتوجب إفراد بند خاص بجريمة االغتصاب التر

 قانون العمل  .4.2.2
ي لم  

ي عالم العمل من المفاهيم التر
 
يعات العمل األردنية   تعالجها العنف والتحرش ف قانون العمل العنف    وال يحظر   يعّرف  ال   إذ   ،تشر

العمل  ي عالم 
ف  . عال ةرصيح  بصورة   والتحرش ف  يعبر العمل  وة عىل ذلك، ال  العنف  قانون  عالم عمل خاٍل من  ي 

بالحق ف  رصاحة 
ي عالم العمل من منظور الصحة والسالم

 .ة المهنيةوالتحرش، وال يعالج العنف والتحرش ف 

يع  تناولت ي عالم العمل    أشكاال   ةالحالي  اتالتشر
ي لم تذكر   ،مصطلحات مختلفة تحت  معينة فقط من العنف والتحرش ف 

ي    التر
إال ف 

 . العمل عالقة   نهاءإ سياق 

ي انهاء عقد عمل الحق  عمل  ال  صاحبة / صاحب  منح قانون العمل
 
بموجب المادة    (أو تعويض   )دون إشعار مسبق  عاملة/عامل  ف

ي حا ( من قانون العمل 28)
 منها: ، محددةالت  ف 

ف واالخالق العامة " - ي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشر
 "85؛ إذا أدين العامل بحكم قضان 

- "  
ا
 مخل

ا
 او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقىلي او ارتكب عمل

ي حالة سكر بيرّ 
إذا وجد )العامل( اثناء العمل ف 
ي مكان العمل؛ 

    "86باآلداب العامة ف 
"إذا اعتدى العامل عىل صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو عىل أي شخص أخر أثناء العمل   -

ب أو التحقبر   "87. أو بسببه وذلك بالض 

ي    العامل/العاملةومنح قانون العمل  
 
  قانون العمل ( من  29بموجب المادة )  الحقوق،بكافة    االحتفاظمع  ،  العمل   إنهاء عالقةالحق ف

ب أو التحقبر " ي أثناء العمل أو بسببه وذلك بالض 
شكل من اشكال االعتداء    بأياو   إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه ف 

يعات النافذة المفعول  . 88" الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشر

  االنتصاف ، وتحدد سبل  التحرشلوحيدة إىل أشكال العنف و/أو  اإلشارة ا   ،المتعلقة بإنهاء العمل،  تتضمن األحكام القانونية المذكورة 
، أو  العاملة / األحكام بإنهاء العمل مع تعويض العاملهذه  العمل. تسمح    صاحبات/ أو أصحاب  العامالت / الوحيدة المتاحة للعمال

ي العمل،  صاحبة/ دون إشعار من جانب صاحب
: ف   أشكال محددة من العنف والتحرش وهي

ب   -  الض 
ي قانون العقوباتالتحقبر )  -

 ( ورد سابقا كما   –  تعريف التحقبر وارد ف 
 االعتداء الجنسي  -

 
ي    ( من قانون العقوبات 425المادة )  82

از   - األردن  كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او االخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او  (  1: ") االببر 
فه او من قدر   ي دينار   أحدمن شر

 اىل مائتر
ً
فه عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتير  وبالغرامة من خمسير  دينارا كل من اببر  شخصا لكي يحمله  (  2؛ و) اقاربه او شر

ه عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة  عىل جلب منفعة غبر   وعة له او لغبر ي دينار.   أشهر مشر
 " وبغرامة ال تقل عن خمسير  دينارا وال تزيد عىل مائتر

. ( من قانون العقوبات 344المادة ) 83 ي
 األردن 

.  ( من قانون العقوبات311( و )292) تان الماد  84 ي
 األردن 

   . قانون العمل ( فقرة )ز( من 28مادة )ال 85
 . قانون العمل( فقرة )ح( من 28)مادة ال  86
 . قانون العمل( فقرة )ط( من 28)مادة ال  87
 . قانون العمل( من 6)أ( ) 29مادة ال 88
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 فعل مخل باآلداب العامة   -
 

العقوبات(  قانون  استعان  : االعتداء الجنسي  ي تعريف   العمل بقوانير  أخرى )قانون 
 
الجنسي   ف اعتداء غبر  ،  االعتداء  ي   مجرمفأي 

 
  ف

يعات  ر  يشكل  ال األخرى التشر "،  ال يعرف قانون العقوبات مصطلح العمل.   إلنهاء  ا مبر  فهو يشمل "االعتداء الجنسي
ً
الجرائم   واجتهادا

القسم   ي 
 
ف ب   4.2.1المذكورة  الجنسي "  والمتعلقة  "  التحرش  الجنسي ي    والعنف 

"هتك  ن  تتضموالتر ، مثل  الجنسي االعتداء  أفعال 
 . 89العرض" 

 
ي تفسبر    الشخضي   العمل  صاحبة/ عتمد عىل معيار صاحبا و   ا مصطلح فضفاضالقانون  استخدم    : الفعل المخل باآلداب العامة

 
  إذا ف

ما  فعل     يعد   كان 
 
العامة  "مخل ال باآلداب  أم  الذي"  األمر  اجحاف  ،  يشكل  ي    ا قد 

 
صالحيات    العامل/العاملة،  حقف من  ويوسع 

ي فصل  صاحب/صاحبة العمل  
 
ي  صاحب/صاحبة العمل  ومع ذلك، فإن حق    . دون تعويضالعامل/العاملة بف

 
ا ونهائًيا ف

ً
ليس مطلق

ي من قبل صاحبب الدفع العاملة / للعامل يحق  إذ مثل هذه الحاالت، 
   العمل أمام المحاكم. صاحبة / الفصل التعسق 

 
يعي   القصور التشر

ي قانون العمل  ال يوجد 
 
حوادث العنف    يعالج قانون العملأن    يجب.  للعنف والتحرش المرتبطير  بالعمل  واضح  تعريف أو حظر   ف

 .90والصحة والسالمة المهنية ،عدم التميبر  ، والتحرش من خالل منظور قائم عىل الحقوق

 ( من قانون العمل  29( و )28)   ان المادتتقدم  
ا
ا فقط من    سبيل

ً
ي    االنتصافواحد

 
ي  ف

 
عالم العمل من  بعض أشكال العنف والتحرش ف

 .خالل إنهاء العمل مقابل تعويض

ف قانون العمل بحق الجميع   ي يجب أن يعبر
  العنف والتحرش وحظر    تعريف   مما يتطلب  العنف والتحرش، عمل خال من  عالم    ف 

ي وأح  ،يوض و .  190مع أحكام االتفاقية رقم    يتوافقبما    ،شكاله بشكل واضحأ بجميع  
كام االتفاقية  بناءا عىل مخرجات التحليل القانون 

يعات الناظمة لعالم العمل بهدف  إدخال أحكام شاملة جديدةب  ، 190رقم   ي التشر
ي    وحظر   تحديد   ف 

مختلف أشكال العنف والتحرش ف 
 :، من خالللعالم العم 

ي عالم العمل؛  .أ
 إدخال تعريف للعنف والتحرش والعنف الجنسي والتحرش ف 

ي ذلكلتحرش المختلفة ل  شمول هذا التعريف لألشكال .ب
ء   الجنسي )بما ف  ي

ء مقابل الحصول عىل شر ي
اط شر از عبر اشبر  

االببر
ي  نمر ، والتالتنمر ، المضايقةوالتحرش غبر الجنسي )، آخر، أو خلق بيئة عمل عدائية(

ون   ، إلخ(؛ والعدوانية ،  اإللكبر
اف بحق  .ج ي عالم خاٍل من العنف والتحرش؛   الجميع االعبر

 ف 
ي عالم العمللجميع أشكا  واضح ورصي    ح عىل حظر النص   .د

 .ل العنف والتحرش ف 

ي تعريف العنف والتحرش كمفهوم واحد أو كمفهومير  مستقلير   لدولمرونة ل  190االتفاقية رقم   توفر 
يطةف  توافق هذا التعريف   ، شر

  ، أو الممارسات "غبر المقبولة"  ،الحوادث "الفردية أو المتكررة" للسلوكيات  شمول، من حيث  91  190االتفاقية رقم    ( من1)   مع المادة
ي "تهدف

ر جسدي  ، تؤدي  ،التر  ."92أو اقتصادي، جنسي ، نفسي ، أو من المحتمل أن تؤدي إىل رص 

ي  
ي تمنح صاحب   ،(28سياق المادة )يضاف إىل ذلك ما ورد ف 

ي فصل عاملالصاحبة  / التر
دون سابق إنذار أو  ب  عاملة/ عمل الحق ف 

أعمال   ارتكاب  عند  عالم  معينة من  تعويض  ي 
ف  والتحرش  ب   ،العملالعنف  العامة. ال  ،  التحقبر ،  كالض  باآلداب  المخلة  األفعال  أو 

ال  إنهاء  ي قد تستدعي 
 أخرى من العنف والتحرش التر

ا
المادة أشكاًل   ، التنمر ،  التحرش كعقوبة، مثل بعض حاالت    عملتتضمن هذه 

ع بيئة  االتفاقية رقم  عدائيةمل  وخلق  تحديد   "مالئمة"  تتطلب فقط فرض عقوبات  190.  مع    ها شكل   بدون  تتناسب  انها  طالما 
   .93الفعل

ي سياق نص المادة ) 
ي    مع   عاملة/ عامل   قبل  من  عالقة العملنهاء  إ   من حيث  ،( من قانون العمل29حتر ف 

ي  التعويض  االحتفاظ ف 
ف 

وتحرش   حاالت يعالج  محددة   عنف  لم  الزمالء ،  من  التحرش  و/أو  العنف  أي    الزميالت، / النص  أو  ثالثة،  غبر  أطراف  شخص 
ي    صاحبة / صاحب

ي  من خالل    العاملة/ للعاملتكون سبل االنتصاف المتاحة    الحاالت،  هذه العمل أو من يمثله. ف 
قانون العقوبات ف 

ل فعل العنف و/أو التحرش جريمة يعاقب عليها القانون.  
ّ
 حال شك

 
:   ( من قانون العقوبات296مادة )ال89 ي

 .""يعاقب بالحبس مع الشغل مدة ال تقل عن أرب  ع سنوات كل من أخل بالسالمة الجنسية لإلنسان باستخدام العنف أو التهديد األردن 
 . 206من التوصية رقم  (2)قرة والف  ،190رقم  االتفاقية ( من7( و )1المادتان ) 90
: "مع عدم   190( من االتفاقية رقم 7تنص المادة ) 91 ي   1اإلخالل بالمادة عىل ما يىلي

وبما يتفق معها، يتعير  عىل كل عضو اعتماد قوانير  وأنظمة لتعريف وحظر العنف والتحرش ف 
ي ذلك العنف القائم عىل النوع االجتماعي والتحرش." 

 عالم العمل، بما ف 
 . 190من االتفاقية رقم  (1)المادة   92
 . 190)د( من االتفاقية رقم (10) المادة  93
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ي أفعال    االنتصاف  وسبل  العقوبات
 
ي االتفاقية رقم    العنف والتحرشف

 
ي الواقع، تنص المادة  .  94العمل   نهاءإ   ال تقتض عىل  190ف

 
ف

  ول    ضمان سهولة الوصول إىل وسائل انتصاف مالئمة وفعالة"،)أ(  "ل   تداببر    الدول  اتخاذ وجوب  عىل    190االتفاقية رقم    من  ( 10)
ي عالم العملالنص عىل عقوبات، حيثما كان  ")د(  

 
ي حاالت العنف والتحرش ف

 
  التوصية رقم  ( من14الفقرة )". تقدم  ذلك مالئما، ف

ي االستقالة مع التعويض".  االنتصافمجموعة من سبل    (، وتحدد 10غبر الملزمة تفاصيل بشأن المادة ) 206
 
، من بينها "الحق ف

ي أن تقتض سبل 
ي  االنتصافوبناءا عليه، ال ينبغ 

 
ومتناسبة مع   ،فعالة ، العنف والتحرش عىل إنهاء العمل، بل يجب أن تكون عادلة  ف

 الفعل.  

العمل بوضوح أن    يجب قانون  العنف   يعرف ويعالج  ي ذلك 
 
بما ف العمل،  عالم  ي 

 
النوع    انالقائم  والتحرش  العنف والتحرش ف عىل 

، بما   ي المرجع العام    القانون  لكي يصبح،  190( من االتفاقية رقم 7( و)1مع المادتير  ) يتوافقاالجتماعي
 
ي  ف

 
قضايا العنف والتحرش ف

 عالم العمل. 

 نظام الخدمة المدنية .4.2.3

ي القطاع العام  الموظفات/ يطبق نظام الخدمة المدنية عىل الموظفير  
 
وذات النفع العام    ،المؤسسات العامة،  وهذا يشمل الوزارات  ، ف
ي ال تعتبر مؤسسات مستقلة بقوانير  خاصة تنظمها.   

 التر
 

ي للموظف  2020من نظام الخدمة المدنية لعام    (10)ينظم الفصل  
 فيت الموظفة  / قواعد السلوك الوظيق 

ً
(  68)المادة    ضمن نصوصا

امات بشأن ال  ، منها: بر 

ي واخالقيات الوظيفة الع -
 .امة المقرة من مجلس الوزراءاحكام مدونة قواعد السلوك الوظيق 

معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعىل أساس الحياد والتجرد والموضوعية والعدالة دون تميبر  بينهم عىل أساس الجنس   -
 .أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التميبر  

ام وتطبيق مبدأ المشاركة  تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل اإلداري   - والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحبر
ي العمل

 .وبناء روح الفريق ف 
ي إبداء الرأي واإلفصاح عن جوانب الخلل واإلبالغ عنه مع الحرص عىل التأكد من   -

التحىلي بالصدق والشجاعة والشفافية ف 
 .المعلومات وعدم اغتيال الشخصية 

ي العمل بير  الرجل والمرأة التعامل بروح الزمالة   -
اكة ف  ام عالقة الشر  .95والتعاون وتبادل المعرفة واحبر

 أمورا، منها:  الموظفة/ عىل الموظف  ( رصاحة69)المادة  حظر النظام

والمعتقدات   - لآلراء  واإلساءة  العامير   والسلوك  واآلداب  األخالق  إىل  ء  تسي أعمال  أو  ممارسات  أو  تضفات  بأي  القيام 
 .ينية أو التحريض ضدها السياسية والد

ممارسة أي سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به بما يمس كرامة اآلخرين ويكون مهينا   -
ر الجسدي أو النفسي أو الجنسي بهم  .لهم ويؤدي اىل الحاق الض 

ي الدوائر ب -
ي باي صورة من الصور عىل أي من االطفال الموجودين ف 

ي ذلك المؤسسات التعليمية او  إيقاع عقاب بدن 
ما ف 

تصوير أي وثيقة أو تشيبها أو نشر أي معلومة أو  التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم  
 مقالة أو اعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يس  للدولة أو العاملير  فيها. 

أو نشر أي معلومة أو مقالة أو اعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يس  للدولة أو  تصوير أي وثيقة أو تشيبها   -
 العاملير  فيها. 

ا  يحظر  أو  يعرف  لم  المدنية  الخدمة  العملنظام  عالم  ي 
ف  التحرش  و/أو  وشاملة،  لعنف  واضحة  قبلسواء    بصورة  ضد    من  أو 

بأفعال، تضفات، أو سلوكيات ذات    من القيام  الموظف/ نص رصاحة عىل منع الموظف  . النظامالجمهور   أو   الموظفات/ الموظفير  
، ر فعىلي )جسدي بها أو االنخراط فيها،  أو التهديد   طابع جنسي

اط وقوع رص  ( عىل  ،نفسي  ،مع اشبر  .  الضحيةأو جنسي
 

ي القطاع/ يحكم سلوك الموظفبموجب نظام الخدمة المدنية،  
ي واخالقيات الوظيفة    مدونة قواعد العام    الموظفة ف 

السلوك الوظيق 
ي و  ،الصادرة عن رئاسة الوزراء  96العامة 

 عىل الموظف/الموظفة: أن   ذكرتالتر

 
 . 190من االتفاقية رقم )د( (10)المادة  94
  . 2020/ 2/ 2 ،697صفحة  ،  5619الجريدة الرسمية رقم  ،نظام الخدمة المدنيةمن  (68)حسب احكام المادة  95
ي واخالقيات الوظيفة العامة،  وزارة تطوير القطاع العام 96

 .  مدونة قواعد السلوك الوظيق 

http://csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=28&Itemid=315&lang=ar
http://gbd.gov.jo/uploads/files/code-ethics/code-ethics-ar.pdf


يعات      22 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

االمتناع عن أي تضفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك السلوك واآلداب العامة، واالمتناع عن اإلساءة إىل  )و(    : (6المادة ) -
عدم استغالل وظيفته لخدمة اغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو  )ح(  أراء ومعتقدات اآلخرين أو التحريض ضدها؛  

 جهوية أو شخصية. 
- ( )أ( 7المادة  اآلخرين    : (  ومصالح  حقوق  ام  وتجرد  احبر وحيادية  وكياسة  ولباقة  ام  باحبر معهم  والتعامل  استثناء،  دون 

النوع االجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع االجتماعي أو   وموضوعية دون تميبر  عىل أساس العرق أو 
 .  السن أو أي شكل من أشكال التميبر 

يعي    القصور التشر

،  ، طابع جنسي  ات ذ ، أو التهديد بأفعالاألفعال نظام الخدمة المدنية عالج  ي - ، أو جنسي ر جسدي، نفسي ي تؤدي إىل رص 
التر

ي ال تحمل طابعبدون معالجة  
 أفعال التحرش التر

ً
 جنسي  ا

ً
ي ال ،  )مثل التنمر( والمعاملة غبر الالئقة  ا

غبر   تصنف عىل أنها التر
 أخالقية. 

ر    ذات األفعال  يعالج النظام  ال   - ي من المحتمل أن تؤدي إىل رص 
)بحسب متطلبات    لكنها ال تؤدي فعال إليهالطابع الجنسي التر

ر عىل    األمر الذي  (،190االتفاقية رقم   اثبات تحقق الض  ي  .  الضحيةقد يضع عبء 
 
قد يكون هذا مهًما بشكل خاص ف

مداه أو  ر  الض  إثبات  ، حيث يصعب  النفسي األذى  "احتما   . حاالت  معيار  بدال استخدام  ر"  الض  وقوع  "تحقق    لية  من 
ر" .  األمر  يمكن تقييم إذ ،  الثغرةقد يخفف من هذه  الض  ي

 بالرجوع إىل معايبر أكبر موضوعية يتفق عليها المجتمع المهت 
ي    السلوكيات/ نما يشبر إىل بعض التضفاتإ النظام مصطلح العنف والتحرش،  ال يعرف   -

   تشكل التر
ً
  عنف ال  من صور   بعضا

   .سابقا تحرش كما هو مبير  ال و و/أ
 

ي المنازل .4.2.4
 
ي حكمهم وتعديالته وبستانيها   طهاتها و  نظام العاملي   ف

 
 ومن ف

العمالة   عمل  النظام  هذا  لية يحكم  أحكام  97المب   تشي  ال  حكمهم.  ي 
ف  من  واألشخاص  الطهاة/الطاهيات،  عىل  ،  العمل  قانون 

لية،  الخاضعير  لهذا النظام. ال تتماشر أحكام هذا النظام مع اتفاقية    العامالت/ العمال ،  ( 189)رقم  ،  2011العمل الالئق للعمالة المب  
ي التوصية المرافقة  ملزمة الغبر  ، واإلرشادات  190رقم    االتفاقية  مع أحكاموال  

أو حظر    ، عىل تعريفهذا النظام  ال يحتوي  .  206رقم    ف 
االعتداء الجنسي أو عىل  العنف والتحرش  ب  المرتبطنطاق الحماية القانونية    يقتض إذ    ،العمل بتبطان  المر للعنف والتحرش  شاملير   
ي    حير  المصطل   ينتعريف هذدون  ب  ،فقط الجسدي  االعتداء  

ي قانون العقوبات. يجب تعريف  النظامف 
العنف والتحرش    وحظر   أو ف 

 .190رقم    االتفاقية( من 7( و )1بشكل شامل بما يتماشر مع المادتير  )

ي  
البند المتعلق بالعنف والتحرش ف  ل تشكل اعتداء    عىل أنه " النظام المذكور  ينص  إذا كانت المخالفة المرتكبة من صاحب المب  

ا ألي من حقوقه األسا  ة والمطالبة بحقوقه جنسيا أو جسديا عىل العامل أو انتهاكا خطبر ال  ".  سية فيحق للعامل ترك العمل مباشر
الموضوع   بهذا  متعلقة  قضائية  سوابق  النصكيفية    لتوضيحتوجد  هذا  أو  عمليا   إنفاذ  اإلثبات،  المقدمة    طبيعة ، عبء  الحماية 

 . يةلضحل

 الزراعة  عمالنظام  .4.2.5
ي  
قر ،  2021  مايو / أيار   2ف 

 
ا مالة الزراعية  نظام جديد للع  أ

ً
ي عالم العمل، أو العنف    شاملير    أو حظًرا   ، ال يقدم تعريف

للعنف والتحرش ف 
، لكنه تضمن أحكاًما رئيسية تتعلق بالعنف والتحرش : وعدم ،  القائم عىل النوع االجتماعي  التميبر 

 98االعتداء الجسدي والجنسي  حظر  -
ي أو عمالة األطفال -  99حظر العمل الجبر
ي األجر عن عمل  ،األجور حماية  -

ي ذلك عدم التميبر  ف 
 100ذي قيمة متساوية  بما ف 

ي الضمان االجتماعي  -
 101التسجيل ف 

ام بتعليمات الصحة والسالمة المهنية الصادرة عن وزير العمل لهذه الغاية  -  102وجوب االلبر 

 
ف  97 اء اال  النظامُيعرِّ لية مثل التنظيف والطهي وكي المالبس وإعداد الطعام ورعاية أفراد األشة وشر ىلي بأنه "العمل المتعلق بالمهام المب  

لية ومرافقة  العمل المب   حتياجات المب  
 ".المرض  واألشخاص ذوي اإلعاقة والبستنة وما شابه ذلك

 .1202( لسنة 19رقم ) ةنظام عمال الزراع( من 13المادة ) 98
 2021( لسنة 19رقم )  ةعمال الزراع( من نظام 6( و )13المادتان ) 99

 مع  ،2021( لسنة 19رقم ) ةعمال الزراع( من نظام 8المادة ) 100
ً
ي األجر عن عمل ذي قيمة متساوية، تماشيا

 .(100)رقم  1989االتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت ف 
 .2021( لسنة 19رقم ) ةعمال الزراع( من نظام 12المادة ) 101
 .2021( لسنة 19رقم ) ةعمال الزراع( من نظام 11المادة ) 102

http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B3.pdf
http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_19_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2021.pdf
http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_19_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2021.pdf


يعات      23 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

   190نطاق االتفاقية رقم : 5 الفصل .5

ي  وناألشخاص المحمي .5.1
 
 190االتفاقية رقم  ف

رقم    تتطلب الحماية  امتداد    190االتفاقية  ذلك،  نطاق  ي 
 
ف بما  العمل،  عالم  ي 

 
ف اآلخرين  واألشخاص  العمال/العامالت، 

المستخدمون/المستخدمات بحسب تعريف القوانير  والممارسات الوطنية، فضال عن األشخاص العاملير  بغض النظر عن الوضع  
ي أنهي استخدامها، المتطوعون/المتطوعات، الباحثون/الباحثات  التعاقدي، األشخاص  

ي التدريب والتدرب، العمالة التر
 
الضالعون ف

وتنطبق االتفاقية  . 103عن عمل، طالبو/طالبات الوظائف، واألفراد اللذين يمارسون سلطة، واجبات، أو مسؤوليات صاحب/صاحبة 
ي ا وو العامة أعىل كافة القطاعات الخاصة   190رقم  

 
ية ،  القتصاد المنظم وغبر المنظمف ي المناطق الحض 

 
 . 104الريفية  و أسواء ف

ي  يوناألشخاص المحم .5.2
 
يعاتف  األردنية  التشر

   العمل  قانون .5.2.1

ي   ، عىل انه كل شخص يؤدي عمال لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته  العاملة/ عرف قانون العمل العامل
 
ذلك    بما ف

وي  العمل عىل انه كل شخص طبيغي او معن   صاحبة / صاحب  ف ي تعر   وعرف القانون  ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.  105األحداث
 .106كبر مقابل أجر يستخدم بأي صفة كانت شخصا او أ 

  قانون العمل  استثت   
ا
/موظفات القطاع العام، و رصاحة ي

ي    ه،البلديات من أحكامموظق 
ي  خضع لها  تونص عىل أن األحكام التر

 
العمالة ف

ي المنازل، طهاتها، وبستانيالزراعة،  
ي حكمهم"  يو"العاملير  ف 

ن يتضمن هذا النظام تنظيم عقود أ عىل  ،  بموجب نظام  تصدر ها، ومن ف 
 . 107باستخدام العمالةأخرى تتعلق  وأي أمور   ،التفتيش ، الراحة، العمل  وأوقات 

 :  يالحظ هنا ما يىلي
 

ي 
 
 قانون العمل:  حماية الفئات المشمولة ف

 العاملة؛ / تعريف العامل  ا من ينطبق عليه -
   ؛التأهيل أو تحت التجربة   العاملة/ العامل -
ي  ة المتدرب ةالعمال -

ي ف 
ي نطاق أحكام معينة  ،108التدريب المهت 

 .109ف 

ي 
 
 : قانون العمل حماية  الفئات غن  المشمولة ف

لبلديات. وضحت محكمة التميبر  بأن "العالقات الناشئة عن العمل الذي يؤدى لصالح  ا القطاع العام و   فو/موظفات موظ -
ي الشخاص االعتبارية العامة لأل الدولة أو  

 .110دولة ومؤسساتها ال تخضع لقانون العمل" ف 
اف  إ تحت  يعمل    ال   هذا الشخص أن    ، أي العامل/العاملة طبق عليه تعريف  ال يأي شخص   - مقابل  صاحبة  / صاحبوإمرة  شر

ي  أجر، ويشمل 
ي خدمات استشارية، مقاوالت، تطوع، وتدريب، إضافة إىل العمالة التر

/الضالعير  ف  هذا األشخاص العاملير 
ي حال لم ينطبق وغبر ذلك من األشخاص  ،  عن عمل   الباحثات/ الباحثير  أنهي استخدامها،  

العامل/العاملة،  عليهم تعريف    ف 
 .  سابقا كما هو مبير  

وعة.  ون/العامالتالعامل - ي أعمال غبر مشر
 ف 

 
 
 
 

 
 . 190رقم   االتفاقية( من 2المادة ) 103
 . 190رقم   االتفاقية( من 2المادة ) 104
ة.   ،انتر بلغ السابعة من عمره أو عىل ان الحدث هو كل شخص ذكرا كان  قانون العمل( من 2نصت المادة )  105  ولم يتم الثامنة عشر
 قانون العمل ( من 2المادة )  106
 . قانون العمل( من 3المادة ) 107
ي يتلقر  108

ي تعريف موقع العمل عىل انه المنشآت المختلفة التابعة للقطاعير  العام والخاص والتر
ي مجال  من خاللها يتلقر الشخص تضمنت تعليمات التدريب المهت 

 ف 
ً
 عمليا

ً
تدريبا

 . تخصصه
ي لسنة  ،( من قانون العمل38و)، (37)، (36المواد ) 109

ي الجريدة الرسمية رقم الم 1999وتعليمات تنظيم عقد التدريب المهت 
 . 4393نشورة ف 

 . 2019لعام  4127رقم ، قرار  محكمة التميبر  بصفتها الحقوقية 110



يعات      24 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي ي
 أحكام خاصة:  وتنظم عملها   العامل/العاملةطبق عليها تعريف نالفئات التر

 
ي المنازل   نص قانون العمل عىل

 
ي الزراعة، و"العاملير  ف

 
ي تخضع لها العمالة ف

ي حكمهم" تصدر  و األحكام التر
 
طهاتها وبستانيها ومن ف

عىل نظام،  باستخدام أن    بموجب  تتعلق  أخرى  أمور  وأي  التفتيش،  الراحة،  العمل،  وأوقات  عقود  تنظيم  النظام  هذا  يتضمن 
ي شهر مايو  . 111العمالة 

 
ي غبر الحاالت  ، صدر 2021أيار من عام /ف

 
نظام عمال الزراعة والذي نص عىل "تطبيق أحكام قانون العمل ف

ي النظام". 
 
 المنصوص عليها ف

 
  تير  القانون  يسلم  

ا
هذا مع    يتوافق  إىل نظام خاص. ها  بعملهذه الفئات من أحكامه، إال أنه أحال أمر تنظيم الظروف الخاصة رصاحة

اء  ات/ تقرير الحكومة المقدم إىل لجنة الخبر بشأن حق التنظيم    االتفاقيةب  فيما يتعلق  المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  الخببر
ي   لجنة بشأن تعديالتالالحكومة    (. بلغت98رقم  )  1949والمفاوضة الجماعية،  

 
ي  2008عام    قانون العمل ف

إىل توسيع    هدفت، التر
لية والزراعية، "خاصةنطاق الحماية لتشمل  ي المسائل المتعلقة باالتفاقية  العمالة المب  

 
 ". 112ف

 
ها للنص المشار إليه ذكرت  محكمة التميبر     لكن ي تفسبر

 
ع استثت  من تطبيق أحكام قانون العمل    يتبير  ":  ف عمال الزراعة  أن المشر

ي حكمهم ]سائق  وخدم البيوت وبساتينها 
 
 لما استقر عليه اجتهاد محكمة التميبر  المنازل   و وطهاة المنازل ومن ف

ً
. بالرغم من  "113[ وفقا

 
ا
لية،    من نطاقه  أن نص القانون لم يستير  رصاحة ي حكمهالعمالة الزراعية والمب  

 
/عامالت  بشأنكما فعل    ، ا ومن ف ،  القطاع العام  عامىلي

منقرارات محكمة التميبر  ال تحمل قوة القانون، إال أ   . ىل ذلكإال أن اجتهاد محكمة التميبر  استقر ع   المحاكم األخرى قبل  من    ها تحبر
/القانونيات  . والقانونيير 

 
ي ،  190رقم    ألحكام االتفاقية  االمتثاللغاية  

ي عالم العمل بمجرد    العامالت/ أن يتمتع هؤالء العمال  ينبغ 
بالحماية من العنف والتحرش ف 

ي التعديالت الالزمة    إجراء 
ي قانون العمل  إىل    باإلضافة   ، قانون العمل  ف 

وعدم    بالمساواة  المتعلقة الحقوق األساسية المنصوص عليها ف 
ي العمل 

 .114التميبر  ف 

 المدنية  الخدمة نظام .5.2.2

ي وظيفة  ":  وهو   "، الموظفة / الموظف "النظام عىل الشخص الذي يكتسب صفة    يطبق
الشخص المعير  بقرار من المرجع المختص، ف 

ي جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتض  قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف الُمعير  بموجب عقد  
مدرجة ف 

 
ً
 وال يشمل الشخص الذي يتقاض  أجرا

ً
 .  116تحت التجربة   الموظفة/ الموظف هذا  ويشمل "115يوميا

ي ذلك"،  الموظفة/ "الموظف لمدنية أي شخص ال يطبق عليه تعريفيستثت  من نطاق نظام الخدمة ا 
 :  بما ف 

   . القطاع الخاص عاملو/عامالت -
    . القطاع العام بأجر يومي عاملو/عامالت  -
 عون/المتطوعات. المتطو ، و عمل عن   الباحثون/الباحثات -
ي حال عدم إبرام والخبر  ون/المستشاراتالمستشار  -

ات، ف   المدة.  عقود تعيير  محددة اء/الخببر
   انتهت أو أنهي عقود عملهم. ذين لال  الموظفون/الموظفات -
 ون/المتدربات. المتدرب  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . قانون العمل( من 3المادة ) 111
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتمالحظة اعتمدت  112 اء/الخببر ت الجلسة 2014 عام لجنة الخبر حق التنظيم بشأن ، اتفاقية (2015) لمؤتمر العمل الدوىلي  104، ونشر

 (. 1968 : ، األردن )مصادقة(98رقم ) 1949الجماعية،  ةوالمفاوض
   . 2015لعام  3753رقم ، قرار  محكمة التميبر  بصفتها الحقوقية 113
 مع المادتير  114

ً
 . 190من االتفاقية رقم ( 6)و ( 5)تماشيا

ي أي نظام  النظام:  نفسمن ( 3نصت المادة ). ( من نظام الخدمة المدنية2المادة ) 115
ي الدوائر المدرجة وظائفهم   آخر، تشي"عىل الرغم مما ورد ف 

أحكام هذا النظام عىل موظق 
ي جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتض  قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي 

 من الدوائر األخرى." ودرجاتهم ورواتبهم ف 
. ب التجربةمدة  ن نظام الخدمة المدنية( م63المادة )حددت  116    سنتير 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189258
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189258
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189258


يعات      25 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 العقوبات قانون .5.2.3

/أردنيةقانون العقوبات عىل كل  تطبق أحكام ي
، وعىل  األردن و داخل أالقانون سواء خارج  ألحكامو جناية مخالفة أارتكب جنحة  أردن 

ي كل أعىل   ي األ عىل األمقيم    أجنبية/ جنتر
ي الحماية ليشمل    القانون  توسع  . 117بأي صفة   جنحة  أو   ردنية ارتكب جنايةراض 

 
كل من  ف

ي عىل األ  يتواجد 
 .  190االتفاقية رقم مع  ينسجم  ، وهذا ردنيةاأل راض 

 االجتماعي  الضمان انونق .5.2.4

ي العما  حدد هذا القانوني
 
 من أحكامه.   ةنطاقه والمستفيد ، ضمنضمان االجتماعي لل  العامة  مؤسسةالت المسجلة لدى آ المنش لة ف

  عقد   وصورة  مدة،  الجنسية   عىل أساسعمر دون أي تميبر   الالسادسة عشر من    أكملكل من    عىلقانون الضمان االجتماعي  يطبق  
يطة  ،  بيعة األجر العمل، وط اكات   أال شر بموجب  الحد األدن  لألجور    عنعىل أساسه    الضمان االجتماعي   يقل األجر الذي تحتسب اشبر

ي تنظم قواعد  بمع عدم اإلخالل  أو خارج األردن،  العمل بصورة رئيسية داخل    كانسواء  ،  قانون العمل النافذ 
االتفاقيات الدولية التر

ي 
 
: الفئات . التأميناتاالزدواج ف    الخاضعة للقانون هي

 . قانون العمل النافذ العمالة الخاضعة ل -
ي  ة غبر الخاضع العمالة -

ي أو العسكري ينالتقاعد للتقاعد بموجب قانون 
   . المدن 

ي  -
 
ي  عثات  الب  ،السياسية ،  الدولية ، و البعثات اإلقليمية  العمالة األردنية ف

 
ي  و  األردن،العسكرية العربية واألجنبية ف

 
الملحقيات  ف

 . والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها 
كاء   ،العمل  صاحبات/ أصحاب،  الخاص  م لحسابه  األشخاص العاملون - يكات/ الشر ي منشآته  من األشخاص العاملير    الشر

   . م ف 

ي كلمة المنشأة: "أي 
كة أو  لمقاصد قانون الضمان االجتماعي تعت  وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي شر

 أو أكبر من األشخاص الخاضعير  ألحكام هذا القانون أو أي ش خص  
ا
مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيغي أو اعتباري يستخدم عامل

 ."118هذا القانون  طبيغي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخ رى تحددها األنظمة الصادرة بمقتض  أحكام

ي المنازلعىل    الضمان االجتماعي   تأمينات  يجوز تطبيق( من هذا القانون،  3مع مراعاة أحكام المادة )
ي حكمه  العاملير  ف 

بقرار    ،مومن ف 
.    من مجلس الوزراء بناء عىل تنسيب مجلس هذه    تنظم جميع األمور المتعلقة بشمولإدارة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 .قانون الضمان االجتماعي التأمينات بموجب األنظمة الصادرة بمقتض  احكام العمالة ب
 

أ االجتماعي  الضمان  قانون  المتدربير  أجاز  احكامه عىل   عشر    ةست   تحت سن  المتدربات/ ن تشي 
ً
بعاما أي  دون  ،  المنشأة  تحمل 

اكات عن  . 119هؤالء   اشبر
 
 الفئات التالية:   من نطاقه قانون الضمان االجتماعي استثت  

ي  يدفعوناالشخاص الذين   -
اكات تقاعدية وفق أحكام قانون  ي   ينالتقاعد  اشبر

 العسكري.  و المدن 
ي  البعثات اإلقليمية، والدولية، السياسية، البع االشخاص غبر األردنيير  العاملون لدى   -

ثات العسكرية العربية واألجنبية ف 
ي الملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها 

 .  األردن، وف 
 . العمل صاحبة / بصاحبذات العالقة غبر المنتظمة   العمالة -

منتظمة وفقا لما يىلي العمل   صاحبة/ مع صاحب تعتبر العالقة
120  : 

 إن كانت تعمل  المياومةعمالة  -
ً
ي الشهر الواحد  ستة عشر يوما

 . فأكبر ف 
ي حكمهأ  ، بالنقلة، القطعة ،  بالساعة عمالة -

  تة ا إن كانت تعمل سو من ف 
ً
ي الشهر الواحد   عشر يوما

غض النظر عن  ب   ، فأكبر ف 
ي اليوم الواحد  ،القطع ، عدد ساعات العمل 

 . أو النقالت ف 

 
: "  من قانون العقوبات  (10)المادة   117 ي

ي عىل كل    (1)تشي احكام هذا القانون  األردن 
يكا محرضا او متدخال    -  أردن  ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة يعاقب عليها    -فاعال كان او شر

. كما تشي االحكام المذكورة عىل من ذكر ولو فقد الجنسية االردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية او الجنحة ي
ي يرتكبها خارج المملكة اي موظف  ( 2؛ )القانون االردن 

عىل الجرائم التر
ي أ

ي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك    (3إياها؛ )اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة ممارسته    ردن 
،عىل الجرائم التر ي ي يخولهم   الخارجر

والقناصل االردنيون ما تمتعوا بالحصانة التر
ي المملكة االردنية الهاشمية ، فاعال كان    (4؛ )اياها القانون الدوىلي العام

ي مقيم ف  يكا محرضا او متدخال ، ارتكب خارج المملكة االردنية الهاشمية جناية او جنحة  عىل كل اجنتر او شر
،يعاقب عليها القانون  ي

داده قد طلب او قبل األردن   ." اذا لم يكن اسبر
  . ( فقرة )ب( من قانون الضمان االجتماعي 2المادة ) 118
 . من قانون الضمان االجتماعي  (5)المادة  119
 . ( من قانون الضمان االجتماعي 3الفقرة )ب( ) (4)المادة  120
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ي تتقاض    -
 العمالة التر

ً
   أجرا

ً
ي الشهر الواحد   أيام العملبغض النظر عن عدد    ،شهريا

 
ي الشهر األول    باستثناء  ،ف

 
، إذ  العمل   ف

ي الشهر الواحد. مبدأ ستة عشر   يطبق
 
 يوم عمل فأكبر ف

قانون الضمان  شمول  ن يوسع مظلة  أتطوير نظام خاص من شأنه    عىل  ، وفق تضيحات رسمية،حاليا   تعملالحكومة االردنية  تعمل  
 .  فيهاالجتماعية  االجتماعي والتأمينات 

  عالم العمل .5.3

ي    190رقم    تضمنت االتفاقية
ي الخاص بعالم العمل من خالل تبت 

تعريف موسع لمكان العمل يشمل   121تحديد نطاق الحماية المكان 
ي سياق العمل 

 
ي   ،عنه  ا به أو ناشئ ا كون مرتبطي و  أأي فعل يحدث ف

 :  122وفق االنر

ي ذلك األماكن العامة والخاصة حيثما تشكل مكان عمل؛  -
 
ي مكان العمل، بما ف

 
 ف

احة، يتناول وجبة طعام،  - ي يتلقر فيها العامل/العاملة أجرا، يأخذ اسبر
ي األماكن التر

 
ومرافق   ،يستخدم مرافق صحية أو ف

   المالبس؛ وتغيبر  اغتسال

 ؛ ذات الصلة بالعمل  االجتماعيةنشطة و األ أ  التدريب، األحداث، ، السفر  ،خالل الرحالت  -

ي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  بما فيها تلكخالل االتصاالت المرتبطة بالعمل،  -
   التر

ي  -
 
ي يوفرها صاحبإلماكن ا أف

 ؛ عملصاحبة  / قامة التر

 والعودة منه.  ،التوجه اىل العمل  عند  -
 
يعات   العالقة   ذات   األردنية   التشر

 العمل  قانون .5.3.1

ي ا أش هنأ ال إ لم يتضمن قانون العمل تعريفا لمكان العمل 
أنها: "اصابة العامل  عرفها عىل ف " العملإلصابة تعريفه "ر إىل مكان العمل ف 

ة عمله أو عودته منه  ي حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشر
   ". 123نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر ف 

ي تعريف "إصابة العمل" واسع ويشمل  ا العمل كما هو مذكور ضمني عالممفهوم 
ي تحصل خالل العمل ف 

  ، المرتبطة به، الحوادث التر
 أو الناشئة عنه. 

 ،  آمن يتطلب من الحكومة اتخاذ تداببر كافية لضمان سالمة األماكن العامة ووسائل النقل. عما خلق عالم  وبالتاىلي

 العقوبات انونق .5.3.2

ط  إال أنه  ،فعل مناف للحياء جريمة  و  أالتحرش  لم يحدد قانون العقوبات مكان وقوع جريمة   ي جرائم  العالنية  اشبر
معينة ذات طبعة    ف 

ي مكان عام  فعل مناِف للحياء  جريمة   مثل   مشابهة، 
ط العالنية ي ملو   الفعل. إذا ارتكب  124ف    يمة من أركان الجر ن يسقط رك  ،تحقق شر

ي للحياء تقد   هذه الحالةأن    إال   الفعل،  يجرموال  
ي   ،شكل جريمة من نوع أخر )مثل الفعل المناف  ِ

 من الفعل المناف 
ا
ي مكان    للحياء  بدال

ف 
 (. عام

 االجتماعي  الضمان قانون .5.3.3

 
 : نها أ اصابة العمل عىل  القانون هذا   عرف

 
ي الجداول الملحقة   -

ي )المرض الجسدي كما هو مبير  ف 
 ؛ بالقانون( المرض المهت 

ي يتواجد خاللها للقيام بالعم  -
ي مكان العمل أو التر

ي يقضيها العامل ف 
ة التر  ل"؛ الحوادث أثناء أداء العمل: وتشمل "الفبر

 ؛ الحوادث بسبب العمل، أي أن اإلصابة تحدث بسبب ظروف العمل أو طبيعته )أي لوال العمل لما حدثت اإلصابة( -

 
 . 190من االتفاقية رقم  (3)المادة  121
 . 190من االتفاقية رقم  (3)المادة  122
    . قانون العملمن  (2)المادة  123
ي مكان عام  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة : "( من قانون العقوبات320)المادة  124

وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعال منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء ف 
ي مكان عام ان يراه

ي مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان ف 
  ". او ف 
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يطةمن وإىل العمل،   التنقلأثناء  الحوادث -  . 125المعتاد من وإىل العمل العاملة / يحدث ذلك أثناء تنقل العامل  أن  شر

 المدنية  الخدمة نظام .5.3.4

شيان   نطاق  النظام  هذا  عىل  أ حدد  ي حكامه 
العام   موظفات / موظق  إىل  ،  126القطاع  عىل    السلوكياتإضافة  يحظر  ي 

التر
ط. القيام بها  الموظف/ الموظف ي النظام  لم يشبر

 
ي مكان  تلك السلوكيات  حدوث الحاالت معظمف

 
ي ذلك محدد عمل ف

 
  فعال أ، بما ف

ي  ها منصوص علي
 
 ، ومنها: (69المادة )  ف

والمعتقدات   - لآلراء  واإلساءة  العامير   والسلوك  واآلداب  األخالق  إىل  ء  تسي أعمال  أو  ممارسات  أو  تضفات  بأي  القيام 
 .السياسية والدينية أو التحريض ضدها 

سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به بما يمس كرامة اآلخرين ويكون مهينا  ممارسة أي   -
ر الجسدي والنفسي والجنسي بهم  .لهم ويؤدي اىل الحاق الض 

ي ذلك المؤسسات التعليمية او   -
 
ي الدوائر بما ف

 
ي باي صورة من الصور عىل أي من االطفال الموجودين ف

إيقاع عقاب بدن 
 .هيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهمالتأ

تصوير أي وثيقة أو تشيبها أو نشر أي معلومة أو مقالة أو اعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يس  للدولة أو   -
 .  العاملير  فيها 

ي   عامالنفع  الذات    تقلةمسال  مؤسسات الال يشمل نظام الخدمة المدنية    إضافة إىل ما تقدم، 
نظمة خاصة  أ و قوانير     يحكم عملها   التر

 . بها 

ونية الجرائم قانون .5.3.5    اإللكنر

 
ونية التحقبر 

  تجريمب يسمح  األمر الذي ،127باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات الواقع يجرم قانون الجرائم االلكبر

ي تحدث من خالل  ا أفع
ي عالم العمل التر

 التواصل الحديثة.  وسائلل التحرش ف 

 االتصاالت قانون .5.3.6

 
إهانة أو رسائل منافية   ب  "توجيه رسائل تهديد أو   ،لة من وسائل االتصاالتييجرم قانون االتصاالت كل من يقوم، بأي وس 

يغي لي يتسع النصقد  . 128لآلداب"  ي تحدث من خالل وسائل   الأفعشمل التشر
ي عالم العمل التر

التحرش أو العنف النفسي ف 
    االتصاالت. 

 
.   (2)المادة  125  من قانون الضمان االجتماعي
ي جدول تشكيالت الوظائف   "تشي أحكام نظام الخدمة المدنية: 2020ن نظام الخدمة المدنية لعام ( م3)المادة  126

ي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم ف 
عىل موظق 

 " . الصادر بمقتض  قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر األخرى
ون11المادة ) 127   ية. ( من قانون الجرائم االلكبر
وني11المادة ) 128   ة. ( من قانون الجرائم االلكبر
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 المبادئ األساسية : 6الفصل  .6

ي عالم عمل خال من العنف والتحرش : 190من االتفاقية رقم  (4المادة ) .6.1
 
 حق الجميع ف

م كل دولة عضو 190رقم من االتفاقية   (1( ) 4) المادة  بحسب ي  االتفاقيةعىل هذه  تصادق، "تحبر
 
، وتعزز وتطبق حق كل إنسان ف

يعات األردنية ال تعالج إال أن " من العنف والتحرش  بعالم عمل خال التمتع  . ةشمولي  بصورةهذا الحق  تنظم / التشر

لقوانينها وظروفها الوطنية، وبالتشاور مع المنظمات  : "تعتمد كل دولة عضو، وفقا  190من االتفاقية رقم  (  2)(  4المادة )  وتقول
 
ا
   الممثلة ألصحاب/صاحبات العمل وللعمال/العامالت، نهجا شامل

ا
   ومتكامل

ً
لقضايا النوع االجتماعي من أجل منع العنف    ومراعيا

ي االعتبار العنف وال
 
ي مثل هذا النهج أن يأخذ ف

 
ي ف

ي عالم العمل والقضاء عليها. وينبغ 
 
ي تكون أطراف ثالثة ضالعة  والتحرش ف

تحرش التر
 :  فيه، حيثما ينطبق ذلك، وأن يشمل ما يىلي

ي  حظر  -
   ؛عنف والتحرش لل قانون 

 ؛ تتناول السياسات المعنية العنف والتحرش  أنضمان  -
اتيجية شاملة   اعتماد  -  ؛ تداببر كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما   ترمي إىل تنفيذ اسبر
 ؛ ليات لإلنفاذ والرصد آأو تعزيز  إرساء -
 ؛ ودعم للضحايا   انتصافسبل توفبر  ضمان  -
   ؛عقوبات النص عىل   -
 بنسق ميشة حسب مقتض  الحال؛ ،  والتوعية   ،التدريب، التعليم ، رشاد اإل وتوفبر  ، وضع األدوات -
ي حاالت العنف والتحرش  ،وسائل فعالة للتفتيش  ضمان -

ي ذلك  ،والتحقيق ف 
ها  أو  هيئات تفتيش العمل    من خالل  بما ف  غبر

 الهيئات المختصة. من 

النهج الشامل والمتكامل  190، المرافقة لالتفاقية رقم  206التوصية رقم    وفق ي عىل الدول األعضاء، عند اعتماد وتنفيذ 
، " ينبغ 

ي المادة )والمراعي لقضايا ال
، المشار إليه ف  ي قانون  2(، الفقرة )4جنسير 

ي عالم العمل ف 
( من االتفاقية، أن تتناول العنف والتحرش ف 

، حسب مقتض  الحال" ي
ي القانون الجنان 

، وف   .129العمل، العمالة، السالمة والصحة المهنية، المساواة، وعدم التميبر 

يعات    العالقة  ذات والسياسات  التشر

اتيجيةاال  .6.1.1 ي  والتحرش العنف من للوقاية الوطنية سنر
 
 عليهما  والقضاء العمل عالم ف

ي 
، ناقش أصحاب المصلحة بقيادة االتحاد العام لنقابات عمال األردن واللجنة الوطنية األردنية لشؤون  2020  ديسمبر / كانون أول  7  ف 

ي عالم العمل" بالتوافق مع االتفاقية رقم 
اتيجية الوطنية للقضاء عىل العنف والتحرش ف    ، 190المرأة ومنظمة العمل الدولية "االسبر

بم   وذلك الرئيسيير   المصلحة  أصحاب  فيهمبحضور  ي    ن 
المدن  المجتمع  ومنظمات  العمل  أصحاب  وممثىلي  العمالية  النقابات 

الدولية،   الحكومية  غبر  إىلوالمنظمات  قانونيير  وقضائيير  ممثلير    باإلضافة  بير     بمثابة مسودة عمل  اتيجية 
االسبر تزال هذه  . ال 

   اعتمادها  أن يتمأصحاب المصلحة الذين يأملون 
ً
 .من قبل ممثىلي الحكومة رسميا

 والرصد  اإلنفاذ آليات .6.1.2

يعتطرق  تلم   ي    بوضوح  ات الوطنيةالتشر
  ، التفتيش  ،الرصد ،  ال توجد آليات واضحة لإلنفاذ   لذا   ،العملعالم  إىل العنف والتحرش ف 

 130أن تفتيش العمل يمكن أن يكون أداة للرصد واإلنفاذ. عبر إرشادات غبر ملزمة   206رقم  التوصية توضح . وجمع البيانات

ي نطاق قانون العمل وتعليمات السالمة والصحة المهنية 
 
 التفتيش ف

 من
ً
ام المنشآت بأحكام قانون العمل  وزارة العمل   قبل  استمارات تفتيش العمل المعتمدة حاليا ي رصد البر 

ات    بضعةتتضمن    ف  مؤشر
ي المادة    بوضوح  المذكورة  بشأن بعض أشكال العنف والتحرش،

. من قانون العمل، والمت  (28) ف  ب واالعتداء الجنسي ي الض 
مثلة ف 
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يعات      29 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ار الجسدية عبر    مانصممت استمارات التفتيش لض ووسائل الوقاية    ،أدوات،  توفبر معداتحماية العمالة من األمراض المهنية واألرص 
 . 131للعمالة ات  وخزائن وحمام  ، لطعاملتناول ا مثل وجود مكان منفصل    ،معايبر العمل الالئق   بشأنتداببر  ، إضافة إىل  والسالمة العامة 

وري ي عالم العمل، بعد تعريفها تفتيش العمل    ومعايبر   استمارات  وتعديل  مراجعة  من الض 
 
لشمول أشكال أخرى من العنف والتحرش ف

ي ذلك من خالل إدارة معايبر 
 
 . السالمة والصحة المهنية أعالهومعالجتها، بما ف

ي أيضا 
 :  132من خالل  للنوع االجتماعي   مستجيبتهيئة نظام تفتيش  ينبغ 

  مفتشات العمل. تعيير  عدد أكبر من   -
المفتشير   - الالئق   المفتشات/ تدريب  العمل  معايبر  مفاهيم  عىل  إىل  إضافة  االجتماعي ،  النوع  ،  النوع  عىل  ي 

المبت  العنف 
   . العنف والتحرشو  ،االجتماعي 

ي عالم العمل  تطوير معايبر  -
 
ات للعنف والتحرش ف  . ومؤشر

اتو   المعايبر  عىل تلك  المفتشات/ تدريب المفتشير   -  . المؤشر
 

ة إىل لية،وبشأن العمالة المب   عالوة عىل ذلك،  ي لمعالجة الشكاوى والتحقيق فيها، مشبر
ي    :أوضحت الحكومة المسار غبر القضان 

 
"ف

العمال  تقديمحال   بانتهاك حقوق  تتعلق  أو معلومات  امات صاحببأو    العامالت،/ شكاوى،    صاحبة / العمل )صاحب   صاحبة / البر 
اع ودًيا.   ل(، يجوز لوزارة العمل استدعاء كل طرف لحل الب   إذا كانت    العاملة/ تفتيش سكن العامل   مفتش أو مفتشة العمل ل   يحقالمب  

تتعلق   السكنالشكوى  ي حالبهذا 
 
. اإلبالغخالل أسبوع من تاري    خ    لتسويتها العمل  صاحبة  / صاحب  ينذر ،  حدوث أي مخالفة   . ف

ي المنازل  العامالت/ العاملير  شؤون  لة  لجن  تأسست،  إضافة إىل ما تقدم
العمالة  توظيف  استقدام و بشأن  من أجل حل أي مسألة    ف 

لية ي حالالمب  
ل/ العامل،  العمل  صاحبة/ دعوة صاحبذه اللجنة هتستطيع   وجود خالف، . ف  ي المب  

من   وكالة االستقدامو ،  العاملة ف 
 "133. مالئمةأجل الوصول إىل حلول  

 والتحرش العنف لضحايا التعويضو  االنتصاف سبل .6.1.3

 
ي 
 الدستور األردئ 

 
ي    تعويضا قانون  نصت احكام الدستور عىل تضمن ال

العمل.    الناشئة عن"والطوارئ"    ، العجز،المرض من العمل،    التشي    ح  حاالتف 
 
ً
ي النص الدستوري، وال يوجد ما    إطالقهعىل الناشئة عن العمل  طوارئال مصطلح "، يشي  كما ذكر سابقا

لعدم وجود أي قيد عليه ف 
ه ليشمل إصابات العمل  ي تفسبر

ي ذلك ما يحدث نتيجة للعنف و/أو التحرش  ،يمنع من التوسع ف 
ي عالم العملبما ف 

 .  ف 

 قانون العقوبات 
 

 للقواعد العامة، يجوز 
ً
ر النفسي و/أو الجسدي المطالبة بتعويض   للضحيةوفقا ، الذي  عن الض  ي

 ألحكام القانون المدن 
ً
ه استنادا وغبر

ر"" أن  ينص عىل  ار بالغبر يلزم فاعله ولو غبر ممبر  بضمان الض   .134كل ارص 

،و  ر   بالتاىلي للمتض  رة  / يجوز  الجزائية  المتض  الدعاوى  ي 
"المطالبة  ف  الشخضي بالحق  "االدعاء  تحت  للقاعدة    بالتعويض   

ً
استنادا

 المذكورة: 

امن  -  أو ؛  ة الجزائيةالقضي مع نفسبالبر 
ي حال تم رفع دعوى  فور صدور قرار االتهام  المدنية   رفع دعوى منفصلة لدى المحاكم المختصةب -

ي االدعاء بالحق  . ف 
ف 

رفع الدعوى الجزائية، سيتم تعليق الدعوى المدنية حتر    قبلالشخضي أمام المحكمة المدنية المختصة بشكل منفصل  
ي الدعوى الجزائية

ي ، صدور حكم ف 
   135. قرار اتهام، تتابع المحاكم المدنية دعوى التعويض الشخضي  حال صدر  وف 

 
 206من التوصية رقم  (21) الفقرة 131
ي عالم العمل ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة 132

ن التوصية ( م21و )( 20) الفقرتان أيضا، . 2019. 27-28، ص. دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
 . 206رقم 

ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 133 اء/الخببر (، اعتمد )طلب م لجنة الخبر ت الجلسة  8201 عام باشر ،  104، ونشر العمل  بشأن ، اتفاقية (9201)لمؤتمر العمل الدوىلي
ي ا المادة ) (. 1966 : ، األردن )مصادقة(29رقم  ) 1930، الجبر

ً
ي المنازل 11أيض

ي حكمهم لعام  وبستانييها  وطهاتها ( من نظام العاملير  ف 
 . 2009ومن ف 

ي 256المادة ) 134
.  ( من القانون المدن  ي

   األردن 
صول المحاكمات الجزائي 1/ ( 3المادة )135

َ
  ة. )أ( من قانون أ

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work


يعات      30 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ط ي بعض الجرائم اتخاذ صفة االدعاء بالحق الشخضي لتحريك الدعوى، أي أن الدعوى مبنية عىل    يشبر
 
ر  قانون العقوبات ف الض 

"، فال يجوز أن تقام الدعوى إن لم   ر نتيجة    الضحية  دعت والمطالبة بالتعويض، مثل دعوى "التحقبر لفعل الجرمي )الذم  ا وقوع رص 
(.    ،والقدح  والتحقبر

 قانون العمل 
 

ي  كما ذكر  
 
ي عالم العمل    وال يحظر   يعالج  ال ،  4.2.2  القسمف

 
لتعويض الوحيد  ا بصورة واضحة وشاملة.  قانون العمل العنف والتحرش ف

ي تتعرض أل المتاح  
المادة )   ،شكال معينة من العنف و/أو التحرش للعمالة التر ي 

 
هو إنهاء العمل مع    ، ( من قانون العمل29الواردة ف

ي يرتكبها زمالء   التحرشال تتناول حوادث العنف و/أو  هذه المادة  تعويض، مع مالحظة أن  ال
أو أي    ، أطراف ثالثة  ، العمل  زميالت / التر

 اإلنابة. بأي شخص   العمل أو  صاحبة / شخص آخر غبر صاحب
 

ي تنص عىل إنهاء العمل بالتعويض كأحد سبل    ،( 29ألغراض المادة ) 
ح إدخال    لضحايا المتاحة    االنتصافالتر العنف والتحرش، ُيقبر

تمنح   جديدة  اال   العامالت/العاملير  فقرة  سبل  )كأحد  تعويض  مقابل  العمل  إنهاء  ي 
 
ف ي  المتوفرة  صافتن الحق 

 
ف العنف  (  حاالت 

ي يرتكبها    لتحرشوا
  اإلنابة، بغبر صاحب/صاحبة العمل أو أي شخص   أطراف ثالثة، أو أي شخص آخرزمالء/زميالت العمل،  التر

ر إنهاء الخدمة بما يتماشر مع ي تبر
ي    ما   والتر

 
أي تعديل من هذا القبيل يجب أن يوازن بير  حقوق ومصالح  .  206136  رقم  التوصيةورد ف

 عديد   أم ال، مع مالحظة أنالعمل  ان يستدعي إنهاء  طبيعة الفعل المرتكب، سواء كبناء عىل  العمل    صاحبة/ صاحبالعاملة و / العامل
ً
  ا

 .العمل تستدعي إنهاءال أشكال العنف والتحرش من 

من النص  القانون  خلو    بسبب   ، وذلك137العمل لدفع األجور  صاحبات / صحابالمحاكم االنتهاكات المتكررة من قبل أ  قراراتتوثق  
 قانوني  م عملهل   العامالت/العاملير    إنهاءعىل جواز  رصاحة  

ً
األجور ب  المطالبة و   ،ا ي حالة عدم دفع 

لكنالتعويض ف  المحاكم   .    قرارات 
ي حال البإنهاء الخدمة مع    بأنها تسمح(  29المادة )   فشت

ال تحدد    القراراتهذه  مع مراعاة أن  ،  138عدم دفع األجور بالكامل   ةتعويض ف 
ة   ي من شأنها أن تسمح   األجور   دفع  االمتناع عن فبر

لضوء عىل أن االفتقار  هذا التحليل ا تعويض. يسلط مع ال   عملها إنهاء  بللعمالة التر
ي قد يدفع  

ي النص القانون 
ي    . للحصول عىل تعويض  المحاكم إىل اللجوء إىل    العامالت /العاملير  إىل مثل هذا الوضوح ف 

ي الحاالت التر
ف 

 من أشكال العنف و/أو ال  دفع األجر يكون فيها عدم  
ا
ي قد    تحرششكل

ر اقتصادي،  التر االفتقار إىل الحماية    ربما يشكلتؤدي إىل رص 
 . 190لالتفاقية رقم ، عدم امتثال القانونبغض النظر عن حق اللجوء إىل ،  المناسبة 

 عن إصابات العمل واألمراض المهنية   التعويض 

ي أحال قانون العمل مسأل  
قانون    أحكامالخاضعة له. تطبق    للمنشآتقانون الضمان االجتماعي  لعن اإلصابات    والتبليغ  التعويض  تر
 . االجتماعي ألحكام قانون الضمان  الخاضعات/ العمل عىل غبر الخاضعير  

 قانون العمل: 

ي عالم العمل ضمن مفهوم "إصابة العمل" -
العمل بتعويض    صاحبة / يلزم صاحب  الذي قد   ال يشمل العنف والتحرش ف 

   العاملة. / العامل
ي القانونصاحب/صاحبة العمل  مطالبة    المصابة/ لمصابا يحظر عىل   -

  ، صابات العملإ   بشأن  بأي تعويضات غبر واردة ف 
 . 139العمل  صاحبة/ كانت ناشئة عن خطأ صاحب  إذا ال إ 

ي قانون الضمان االجتماعي والتعليمات التنفيذية 
 
 : لإصابة العم، تشمل 140ف

- ) ي الجداول الملحقة بقانون الضمان االجتماعي
ي )المرض الجسدي كما هو مبير  ف 

 . المرض المهت 
ي يتواجد خاللها للقيام بالعمل، بما ذلك الحوادث أثناء أداء العمل -

ي مكان العمل أو التر
ي يقضيها العامل ف 

ة التر  ." "الفبر
 ( مل )لوال العمل لما حدثت اإلصابةالع  أو طبيعة أي أن اإلصابة تحدث بسبب ظروف ،العمل  بسبب  حوادث -
ي  الحوادث -

 .الطريق من وإىل العمل  ف 

 
 . 206ن التوصية رقم ( م14الفقرة ) 136
 . 2019/ 8219 ،2020/ 1635 ،2020/ 2994 ،2021/ 1595أرقام   قرارات، محكمة التميبر   137
 . 2019/ 3176رقم قرار  ، محكمة التميبر   138
  من قانون العمل.  (89)المادة  139
ي عدد الجريدة الرسمية رقم 3المادة )140

 . 17/ 09/ 2000بتاري    خ  4455( من التعليمات التنفيذية إلصابات العمل الصادرة ف 



يعات      31 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ر جسدي لجسم اإلنسانعن    نتجأن ي  عىل وجوبص التعليمات  تن  اعتباره حادث    من أجل  ، إلخ(حروق ،  كسور ،  )جروح   الحادث رص 
ي وقت قصبر  فجأة يقع وأن  عمل،

 
 .وف

ة من قبل صاحب/صاحبة العمل غبر واردة  إضافي  اتأي تعويضالعمالة المصابة   قانون الضمان االجتماعي   ( من 37المادة )   منحت ال  
ي القانون بشأن 

 
 (. العمل صاحبة/ صاحب)المنشأة اإلصابة ناتجة عن خطأ مادي من قبل  ، إال إذا كانتإصابات العملف

تب عليها تعويض هي فقطي ي يبر
   ستنتج مما سبق أن إصابات العمل التر

ً
را ي تلحق رص 

 التر
ً
ي  ،جسديا

الضمان  و العمل   وفق أحكام قانون 
ي حال    صاحبة / رفع دعوى ضد صاحب  للعاملة / هذه القاعدة، يجوز للعامللوكاستثناء    . االجتماعي 

 
أو خطأ جسيم    ، خطأ   وقوعالعمل ف

قبل   محكمة  العمل.    صاحبة/ صاحبمن  أوضحت  ذلك،  ،ومع  االستثناء،    التمسك ألغراض    التميبر  وقوع  إن  بهذا  إثبات  عبء 
ي خطأ أو خطأ جسيم يقع عىل 

 
 .141العاملة / عاتق العاملصاحب/صاحبة العمل ف

ر عىل وقوع بالتعويض عن إصابات العمل   بةالمطال   ال يتسق اقتصار  ي مع تعريف إصابة العمل   جسدي  رص 
 
ي  ف

الضمان  و العمل    قانون 
  ، ي  إذ يشمل التعريف ا االجتماعي

إىل    لجوء ال  ضحايا العنف والتحرش حق   يملك بسبب العمل أو أثناء أدائه. يجب أن    تقع لحوادث التر
ي تعتبر إصابة عمل؛ )1عند االقتضاء من خالل )  المطالبة بالتعويضو   ، المحاكم

( دعوى ضد  2( الضمان االجتماعي عن األفعال التر
ي حال عدم    صاحبة/ صاحب

 
امحرش، أو  تصدي ألعمال العنف والت الالعمل ف البر  ي حال عدم 

 
  بمتطلبات العمل    صاحبة/ صاحب   ف

ا للمبادئ العامة للمسؤولية  مرتكب/مرتكبة الفعل( دعوى ضد  3)و والصحة المهنية؛    السالمة
ً
ي وقانون     وفق

بموجب القانون المدن 
 .العقوبات، حسب االقتضاء

 : 206رقم    التوصيةو  ،190االتفاقية رقم  وفق

ي تضمير   -
ي إدارة السالمة والصحة المهنية  ينبغ 

 ؛ 142العنف والتحرش ف 
"تهدف   يشمل - ي 

التر األفعال  والتحرش  جسدي  ،تؤدي   ،العنف  ر  رص  إىل  تؤدي  أن  يحتمل  أو    ،جنسي   ،نفسي   ،أو 
 "؛143اقتصادي 

ي عالم العمل من الوصول إىل  ضحايا يجب أن يتمكن   -
 لالتفاقية    ،مناسبة وفعالة   انتصافسبل  "العنف والتحرش ف 

ً
وفقا

 .144  190رقم  
 منها: 145إرشادات بشأن التعويضات  206تورد التوصية رقم  -

ي االستقالة مقابل  •
 ؛ تعويض ال الحق ف 

 ؛ إعادة الحال إىل ما كان عليه  •

ار؛  •  تعويض مناسب عن األرص 

ي تتطلب اتخاذ تداببر ذات قوة تنفيذية فورية لضمان إيقاف سلوك معير   •
 تغيبر سياسات أو ممارسات؛  أو    ، األوامر التر

 للقوانير  والممارسات  •
ً
   الوطنية؛الرسوم والتكاليف القانونية وفقا

ي حاالت اإلصابة النفسية أو الجسدية •
وليس  ،  أو أي إصابة أو مرض ينتج عنه عدم القدرة عىل العمل  ،التعويض ف 

ر جسدي ي تؤدي إىل رص 
 .146فقط الحوادث التر

ي سابقا كما ذكر  
ا لقانون 

ً
ي  و العمل    ، وفق

ي تؤدي إىل المطالبة بالتعويض هي اإلصابات التر
، فإن إصابات العمل التر الضمان االجتماعي

ًرا جسدي  تسبب رص 
َ
ي حالة وقع خطأ أو    صاحبة / رفع دعوى ضد صاحب  للعاملة / هذه القاعدة، يجوز للعاملوكاستثناء ل،  ا

العمل ف 
، ألغراض التمسك بهذا االستثناء،  . ومع ذلك،  صاحب/صاحبةخطأ جسيم من قبل   عبء  إن  ومع ذلك، أوضحت محكمة التميبر 

ي خطأ أو خطأ جسيم يقع عىل عاتق العامل/العاملة
  . 147  إثبات وقوع صاحب/صاحبة العمل ف 

 

 
 . 2019 لسنة 7326، وقرار رقم 2007 لسنة 349رقم ، قرار الحقوقية )هيئة عامة(محكمة التميبر  بصفتها  141
 (190( من االتفاقية رقم )9الفقرة )ب( من البند ) 142
 . 190( من االتفاقية رقم 1المادة ) 143
 (. 190( من اتفاقية رقم )10الفقرة )ب( من المادة ) 144
 . 206من التوصية رقم  (14الفقرة ) 145
   . 206( من التوصية رقم 15الفقرة )  146
 . 2019لسنة  7326، وقرار رقم 2007لسنة  349رقم ، قرار محكمة التميبر  بصفتها الحقوقية )هيئة عامة( 147



يعات      32 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي المنازل وطهاتها  
 
ي حكمهم نظام العاملي   ف

 
   وبستانيها ومن ف

ي   االنتصافتشمل سبل  
 
إذا كان االنتهاك يشكل اعتداء جسدًيا    التعويض اإلنهاء الفوري للعمل مع    هذا النظاممن العنف والتحرش ف

 .148العمالةأو أي انتهاك جسيم آخر لحقوق ، أو جنسًيا 

   عمال الزراعة نظام  

   النظام  ا هذنص  ي ال  
ا
ي  ي ، بل  التحرشو   العنف من  االنتصاف  سبل    عىل   رصاحة

 
 ف

ا
إىل األحكام  النظام  حيل أي أمور غبر مدرجة رصاحة

ي العامة 
 
 .149قانون العمل ف

 العقوبات  .6.1.4

 
 العمل   صاحبات / أصحاب   ضد العقوبات  

 
 قانون العقوبات 

ي مضاعفة العقوبات    عىلمن قانون العقوبات    ،مكرر   (،306) نصت المادة   
 
ي  306( و) 305)   المادتير    الواردة ف

 
"إذا    منها   حاالت( ف

ي المادة )
ي ذلكمن هذا القانون ("  295كان الفاعل أحد األشخاص المشار إليهم ف 

بعير     القانون". أخذ  مدير مكتب استخدام"   ، بما ف 
ي  العاملة. كان ين / الرتكاب جريمة تنتهك العامل  لسلطة العمل مدير/مديرة مكتب االستخدام  إمكانية استغالل    االعتبار 

ي التوسع ف 
بغ 

  العمل   صحبة / ، مثل صاحبالعاملة/ سلطة فعلية عىل العامل  له ممن  شخص باإلنابة،    العمل أو أي   صاحبة/ صاحب  لشمول  القانون
لية  بالنسبة  أصحاب  ،مكتب االستخدام(مديرة  / )وليس فقط مدير   للعمالة المب  

ً
  بالنسبة للعمالة المهاجرة العمل    صاحبات/ وأيضا

ي مساكن 
ي تقيم ف 

 . العمل لصاحبة/ لصاحب   ةتابعالتر

ف مديروها او  ، " ( 36المادة )  بحسب  كة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خال االدارات العامة إذا اقبر يمكن وقف كل نقابة وكل شر
ي حبس عىل  

لكن    األقل". اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او بإحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتر
ي معظم  هذه المادة ال تطبق  
من    لكثبر الحال بالنسبة  ليس  هو  و ،  الجريمة المرتكبة عن سنتير  عقوبة    تقل  أال   ، إذ يجبحاالتال ف 

ي القسم  
 . 4.2.1150جرائم التحرش المذكورة ف 

 قانون العمل

 
ي حال مخالفة صاحب العمل ألحكام قانون العمل  : ( )ج( 9المادة ) -

 لتقرير    ف 
ً
"تحكم المحكمة عىل    ،العمل  تفتيشوفقا

خمسمائة دينار وال يجوز تخفيض الغرامة عن  المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة ال تقل عن خمسير  دينارا وال تزيد عىل  

 .  حدها األدن  ألي سبب من األسباب التقديرية المخففة"

ب او بممارسة اي شكل من اشكال  ( )ب(:  29المادة ) - "إذا تبير  للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالض 

ي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة  أن    االعتداء الجنسي عىل العاملير  المستخدمير  لديه، فله 
يقرر اغالق المؤسسة للمدة التر

يعات اخرى نافذة المفعول  " . احكام اي تشر

ي المنازلنظام 
 
ي حكمهم وبستانييها والطهاة   العاملي   ف

 
 ومن ف

ي العمل سلطة إصدار تقرير بالمخالفة ومنع صاحب العمل من كفالة أو تشغيل  " :  11المادة  
ي  لمفتسر

ي    المنازلالعاملير  ف 
للمدة التر

ي حال تبير  وجود مخالفات لألنظم
 " . ةيحددها وزير العمل ف 

ي الدخول عنوة إىل  و 
ل العاملة / العامل  مكان عمليمنح النظام وزارة العمل الحق ف  ي المب  

ي الحاالت التالية ف 
 :ف 

ة ى الوزارةإذا كانت لد  -  ؛ أسباب تدعو إىل االعتقاد باحتمال ارتكاب جريمة خطبر

 
ي حكمهم لعام  (11)المادة  148

ي المنازل والطهاة والبستانيير  ومن ف 
 . 2009من نظام العاملير  ف 

 . 2021لعام  19رقم   عمال الزراعةمن نظام  (16)المادة  149
ي وضع حد أدن  أو  150

ي تعنف و ضد فعل نص خاص يتضمن امكانية ايقاع هذه العقوبة المبدأ األساشي يكمن ف 
ي عالم العمل ف 

العمل   صاحبة/ تقصبر صاحب ،التكرار  حاالتحرش ف 
 الفاعل/الفاعلة. عدم ايقاع عقوبات رادعة بحق من  أو  بشأن هذا،عن اتخاذ تداببر خاصة 



يعات      33 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 العمل عىل التفتيش؛   صاحبة/ قة صاحبعدم مواف -
ي حال وافقت المحكمة -

 
 .ف
 

 الزراعة عمالنظام 

امات صاحب  "(:  14المادة )  ي حال ورود أي شكوى أو معلومة إىل الوزارة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي أو استغالله أو بالبر 
 
ف

ي هذا 
 
 النظام للوزارة اتخاذ اإلجراءات التالية: العمل الزراعي والعامل الزراعي المنصوص عليها ف

 .استدعاء كل من صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي اىل الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي -
 .إنذار صاحب العمل الزراعي إذا تبينت مخالفته ألحكام القانون أو هذا النظام عىل أن يزيل المخالفة خالل أسبوع -
ي القانونتحرير ضبط بحق صاحب العمل الزر  -

 
 .اعي واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة المنصوص عليها ف

ي يحددها الوزير  -
ي للعمل لديه للمدة التر

 ." منع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال عامل زراعي غبر أردن 
 

ي أفعال العنف و/أو التحرش    غن  أصحاب العمل  من  العقوبات الرادعة لمرتكت 

 قانون العمل 

 ( المادة  ا ألحكام 
ً
الجناة وألشكال  28وفق فرض عىل 

ُ
ت ي 
التر الوحيدة  العقوبة  الخدمة دون تعويض هو  إنهاء  العمل، فإن  ( من قانون 

ب" هو صاحب العمل أو   " أو "الض  ي حال كان مرتكب "االعتداء الجنسي
 
ي ذات المادة. ف

 
ا من العنف والتحرش مذكورة ف

ً
محددة جد

ة زمنية محددة  من يمثله، يمنح قانون العمل  .وزير العمل سلطة إغالق المؤسسة لفبر

، وأن ينص عىل عقوبات مختلفة للجناة  
ا
ي عالم العمل بصورة أكبر شموًل

يجب أن يغطي قانون العمل حوادث العنف والتحرش ف 
   .تتناسب مع الفعل المرتكب

( المادة  العمل  28باإلشارة إىل  إنهاء  ا، فقد يكون 
ً
العمل تحديد العنف  ( من قانون  المفروضة عىل بعض أعمال  العقوبات  كإحدى 

 غبر كاٍف لال 
ا
ي حوادث العنف والتحرش  نتصاف والتحرش سبيل

ي ف 
. يشبر المؤلفان إىل أهمية منح أصحاب العمل خيار إنهاء عمل الجان 

ي تستدعي إنهاء العمل مع وجود ضوابط، مثل
 :التر

إنهاء  وضع عبء اإلثبات عىل صاحب/صاحبة العمل بأن   - طبيعة الفعل الذي ارتكب من قبل العامل/العاملة يستدعي 
/المشتكية بارتكاب العامل 151العمل  ي صاحب/ صاحبة العمل أدلة كافية لدعم ادعاء المشتكي

العاملة  /ويستلزم ذلك تلقر
ير إنهاء العمل؛ أو  ي لتبر

ة بما يكق   أعمال عنف و/ أو تحرش، وأن هذه األفعال كانت خطبر
ام بفت - ح تحقيق داخىلي من قبل لجنة أو جهة خارجية مستقلة. وبناءا عىل نتائج هذا التحقيق، يحدد ما إذا كانت أعمال  االلبر 

 الرتباطه بإمكانيات  
ً
ح نظرا العنف والتحرش المبلغ عنها تستدعي إنهاء العمل. يدرك هذا التحليل صعوبة تنفيذ هذا المقبر

 وطبيعة عمل صاحب/صاحبة العمل. 
 

 لمدنيةنظام الخدمة ا 

اوح ما بير   
ي تبر

ي حال انتهاك القوانير  أو قواعد السلوك، والتر
ي    التنبيه يغطي نظام الخدمة المدنية إجراءات التأديب اإلداري ف 

اللفط 
المختصة،  إىل اإليقاف عن العمل أو الفصل. وإذا كان الفعل يشكل جريمة جنائية، فيجوز إحالة األمر إىل النيابة العامة و/أو المحاكم 

 152عىل أال يقيد ذلك اإلجراءات التأديبية أو يؤخرها. 

ي العمل  190( من االتفاقية رقم 6( و)5المادتان ) .6.2
 
 : تعزيز الحقوق األساسية ف

ا للمادة ) 
ً
ي االتفاقية رقم  5وفق

م كل دولة عضو وتعزز  : "190( ف  ي عالم العمل والقضاء عليها، تحبر
بغية منع ظاهرة العنف والتحرش ف 

الجماعية والقضاء عىل  وت المفاوضة  الفعىلي بحق  اف  النقابية واالعبر الحرية  العمل، السيما  ي 
المبادئ والحقوق األساسية ف  حقق 

 
ي الفقرة ) 151

حه هذا التحليل، وهو يتماشر مع اإلرشادات غبر الملزمة ف  ي إجراءات أخرى غبر  بشأن "نقل عبء اإل   206( من التوصية رقم 16االجراء يقبر
ثبات، حسب االقتضاء، ف 

 . "اإلجراءات الجنائية
ي تطبيقها، أو أقدم عىل عمل  " :  ( من نظام الخدمة المدنية142المادة ) 152

ي الخدمة المدنية أو ف 
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانير  واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ف 

اداء واجباته او اعتدى  أهمل او ه او قض أو تضف من شأنه اإلخالل بالمسؤوليات والصالحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو اإلساءة إىل أخالقيات الوظيفة وواجب   ات الموظف وسلوك
ي الشهر، 3(، اإلنذار، )2( التنبيه، )1)ة:  عىل اموال الدولة ومصالحها، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالي

( الحسم من الراتب الشهري األساشي بما ال يزيد عىل سبعة أيام ف 
 " ( العزل. 8( االستغناء عن الخدمة، )7( حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، )6السنوية لمدة ثالث سنوات، )  ( حجب الزيادة5( حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة، )4)



يعات      34 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

باالستخدام والمهنة،   التميبر  فيما يتعلق  الفعىلي عىل عمل األطفال والقضاء عىل  اإللزامي والقضاء  أو  ي  الجبر العمل  جميع أشكال 
 "  .قفضال عن تعزيز العمل الالئ 

ي  ( من نفس االتفاقية6تنص المادة )و 
 
التميبر  ف ي المساواة وعدم 

 
: "تعتمد كل دولة عضو قوانير  ولوائح وسياسات تضمن الحق ف

المجموعات   من  أكبر  أو  مجموعة  إىل  ينتمون  الذين  اآلخرين  واألشخاص  والعمال  للعامالت  ذلك  ي 
 
ف بما  والمهنة،  االستخدام 

ي المستضعفة أو  ي عالم العمل بشكل غبر تناستر
 
ي أوضاع استضعاف، تكون متأثرة بالعنف والتحرش ف

 
 " .المجموعات ف

التوصية رقم   ي توفر  206وأكدت 
فيهم    إرشادات، والتر العمل، بمن  العمال وأصحاب  أن: "لجميع  ملزمة، عىل أهمية ضمان  غبر 

ي يكونون فيها  
ي القطاعات والمهن وترتيبات العمل التر

 
اف  العاملون ف أكبر عرضة للعنف والتحرش، أن يتمتعوا بالحرية النقابية وباالعبر

  ( 87)رقم  1948الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،    االتفاقية بشأنالفعىلي بحق المفاوضة الجماعية عىل أكمل وجه، تماشًيا مع  
اف الفعىلي بحق المفاوضة الجماعية عىل    (". وبالتاىلي 98)رقم    1949حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  واالتفاقية بشأن   153 "االعبر

ىلي عىل عالم  
كافة المستويات كوسيلة لمنع ظاهرة العنف والتحرش والتصدي لها، وقدر اإلمكان، معالجة انعكاسات العنف المب  

 العمل". 

ي للدول األعضاء أن تضمن أن تراعي األحكام بشأن العنف والتحرش  
ي القوانير  واللوائح والسياسات  وبحسب التوصية: "ينبغ 

 
الواردة ف

ي األجور،  
 
، بما فيها اتفاقية المساواة ف ( وتوصية  100)رقم    1951الوطنية، صكوك منظمة العمل الدولية بشأن المساواة وعدم التمبر 

ي األجور،  
 
ي االستخدام والمهنة(،  90)رقم    1951المساواة ف

 
وغبر    فقة لها،ا المر   صيةوالتو   (،111)رقم    1958(، واتفاقية التميبر  )ف

 ."154ذلك من الصكوك المعنية 

يعات   العالقة ذات التشر

 النساء عمل  عىل المفروضة القيود .6.2.1

 عرضة للخطر يتأثرون بشكل غبر متناسب بالعنف والتحرش. لذلك،    190تبير  االتفاقية رقم  
هن من الفئات األكبر أن النساء وغبر

يعات العنف   ي غاية األهمية لخلق عالم  يصبح الربط بير  تشر
والتحرش وقوانير  وأنظمة وسياسات المساواة ومكافحة التميبر  أمًرا ف 

ي الفقرة  
ي ذلك ألولئك األكبر عرضة له. تنص التوجيهات غبر الملزمة ف 

من التوصية رقم    12عمل خاٍل من العنف والتحرش، بما ف 
تد  206 ي 

تفض   
ّ
أًل تضمن  أن  األعضاء  للدول  ي 

"ينبغ  أنه  تقيعىل  إىل  والتحرش  العنف  منع  والمجموعات  ياببر  النساء  مشاركة  د 
ي المادة ) 

ي وظائف أو قطاعات أو مهن بعينها، أو تستبعد منها النساء والمجموعات المشار إليها ف 
 ( من االتفاقية." 6المستضعفة ف 

ي قانون العمل بموجب المادة )
يطة الحصول عىل  69يستثت   شر

ا
ي صناعات ومهن معينة، ويسمح لها بالعمل ليل

( المرأة من العمل ف 
ي عدد محدود من القطاعات والوظائف. هذا االستبعاد الضي    ح هو شكل من أشكال التميبر  ضد المرأة، ويمثل  

موافقة وزير العمل وف 
ا ألحكام ا  ً ا مباشر

ً
ي صادق عليها األردن، ويحرم المرأة من فرص إدرار الدخل  155  111التفاقية رقم  انتهاك

 .156التر

ي العديد من  
ي ال يسمح للمرأة العمل فيها. حالًيا، ُيحظر عمل المرأة ف 

منح القانون وزير العمل سلطة تحديد األوقات والوظائف التر
ي ذلك منشآت التعدين وتوليد الطاقة النووية

ي العمل الليىلي من الساعة  القطاعات، بما ف 
مساءا حتر    7، وال يمكن توظيف النساء ف 

ي أواخر عام  157صباًحا   7الساعة  
ي بعض المهن الخطرة. ف 

،  2018. ويحظر قرار الوزير كذلك تشغيل النساء الحوامل والمرضعات ف 
، إال أن هذا القرار لم ينشر  أصدر وزير العمل قراًرا بتضييق نطاق هذه القيود لتوفبر الحماية للمرأة الحامل والمرض ي

ي الحرف 
ع بالمعت 

ي هذا الشأن، من المهم تعديل المادة )
ي الجريدة الرسمية بعد. ومع ذلك، وبغض النظر عن أي قرارات تصدر ف 

( ألن صيغتها  69ف 
مصادق عليها. يجب أن  ال  111الحالية تمبر  بشكل رصي    ح ضد المرأة، وهذه األحكام ال تتماشر مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

ي المادة )
ي 69تتناول التعديالت ف 

 :( اآلنر

 
 206من التوصية رقم  (3)الفقرة  153
 206 من التوصية رقم (5)الفقرة  154
 

ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي  لج مالحظةتبنيت  155 اء/الخببر ت الجلسة  2020عام نة الخبر التميبر   (، اتفاقية 2021لمؤتمر العمل الدوىلي ) 109، نشر
ي االستخدام والمهنة(، 

 (. 1963األردن )مصادقة:   -( 111)رقم  1958)ف 
ي يحظر تشغيل النساء فيها )أ( يحدد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات الرسمية المختصة ، "القيود عىل عمل المرأة. قانون العملمن  (69مادة )ال 156

؛ الصناعات واألعمال التر
ي ال يجو 

 .ز تشغيل النساء فيها والحاالت المستثناة منها)ب( االوقات التر
 . 2010 ديسمبر / كانون األول  1، 6828رقم  بالغ 157
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يعات      35 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي  -
 
للنساء الحوامل والمرضعات بالمعت  الحرف الحامل  158توفن  الحماية  المرأة  النص عىل عدم جواز عمل  ، من خالل 

يطة اتخاذ إجراءات بديلة لضمان استمرار عمل المرأة الحامل أو  ي المواقع الخطرة، شر
 
المرضعة. )مثل العمل  والمرضعة ف

ي مكاتب إدارية بعيدة عن المواقع الخطرة(. 
 
 عن بعد أو العمل ف

ي القوى العاملة -
 
. ويمكن تحقيق ذلك من خالل إلزام أصحاب المنشآت  خلق الظروف الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة ف

نفيذ تداببر مختلفة، تتضمن عىل سبيل  باتخاذ إجراءات إضافية لتمكير  المرأة من العمل، بما يستلزم خلق بيئة آمنة عبر ت 
 :المثال

 

 اعتماد أطر السالمة والصحة المهنية المراعية للنوع االجتماعي وتداببر الوقاية من المخاطر والحد من أثرها؛ •

المثال، وضمان   • سبيل  عىل  بالتنقل،  المتعلقة  للمرأة، كتلك  االقتصادية  المشاركة  أمام  الرئيسية  العوائق  تحديد 
افية والرقابية لصاحب العمل؛   ها إىل أقض حد ممكن وبما يتناسب مع اإلمكانات اإلشر  توفبر

ي عالم   •
 
العمل بالقدر الممكن وبما يتناسب  اتخاذ جميع التداببر الوقائية ووضع خطط االستجابة للعنف والتحرش ف

ي ذلك سياسات عدم التسامح؛  
 
افية والرقابية لصاحب العمل، بما ف  مع اإلمكانات اإلشر

ي والفرص الوظيفية.  •
 ضمان عدم حرمان النساء العائدات من إجازة ألمومة من التقدم الوظيق 

  عيةالجما ضةوالمفاو  التنظيم حرية .6.2.2

ي اإلرشادات غبر    190م  ( من االتفاقية رق5تربط المادة )
 
هذه الوثيقة الدولية مع معايبر العمل الدولية األخرى، كما هو موضح ف

ي التوصية  
 . 206الملزمة ف 

ي من هذه الدراسة، أثارت طبيعة امتثال األردن لالتفاقية المصادق عليها رقم  
ي الفصل الثان 

، ولمبادئ حرية التنظيم  98كما ورد ف 
اف الفعال   اء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، وأفضت  واالعبر ة للجنة الخبر ي المفاوضة الجماعية، المالحظات األخبر

بالحق ف 
ا   3337إىل توصيات لجنة الحريات النقابية )يرجر االطالع عىل القضية رقم  

ً
(. وقد حددت المالحظات والتوصيات المشار  159تحديد

ي حوار اجتماعي فعال ومفاوضات  
إليها التوجهات واإلجراءات الرئيسية الالزمة لضمان مشاركة جهات اجتماعية مستقلة ومؤثرة ف 

ي مكان العمل.  
 جماعية بشأن تداببر مكافحة ومنع العنف ف 

 القانونية  السن دون  العمالة حماية .6.2.3

األحداث )حتر لو  عاًما، ويحظر عمل  16ىل تداببر خاصة لحماية األحداث، إذ يحظر تشغيل من هم دون سن ينص قانون العمل ع 
األحداث   المساء. ويمنع أصحاب(  عاًما   16فوق  بلغ سن  ي ساعات 

الخطرة وف  الصناعات والمهن  ي 
العمل كذلك من    صاحبات/ ف 

ي العطل الرسمية دون موافقة وىلي األمر األحداث تشغيل 
 . 160ف 

قر عام 
 
ي لمكافحة عمالة األطفال الذي أ

، وصادق عىل االتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل  2011تبت  األردن كذلك اإلطار الوطت 
 (.  138، رقم ) 1973( واتفاقية الحد األدن  لسن االستخدام 182، )رقم  1999األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

لية العمالة حقوق .6.2.4  المن  

ي المنازل وطهاتها وبسيخضع  
لية ألحكام نظام العاملير  ف   

ي حكمهم وتعديالتاتينعمل العمالة المب 
، الذي يهدف إىل توفبر  هها ومن ف 

لية وتحقيق ظروف عمل الئقة. ومع ذلك، تشبر الدراسات إىل أن النظام لم يحقق الغرض منه بعد،    
الحماية القانونية للعمالة المب 

ي قانون العمل ال تنطبق عىل العمالة الخاضعة لهذا النظام. وأشار تقرير صادر  خاصة أن األحكام العامة  
وإجراءات الحماية الواردة ف 

ي لحماية  البناء  عن منظمة العمل الدولية إىل أن "تعزيز  
لية  لقانون  ي العمل وممارسات اإلتجار  العمالة المب  

لم يحد كلًيا من االستغالل ف 
ي هذا القطاع حيث تق

ي البشر ف 
،  ف  دم مئات الشكاوى كل عام إىل وزارة العمل، وعبر الخط الساخن لوحدة مكافحة االتجار بالبشر

ي المنظمات غبر الحكومية وسفارات البلدان األصلية. تشمل الشكاوى الخصومات غبر القانونية  
وكذلك من خالل قنوات المساعدة ف 

ي القشي والقيود المفروضة عىل حري 
 . "161ة التنقل واالحتفاظ بأوراق الهوية والتهديدات والعنف الجسديمن األجر والعمل اإلضاف 

 

 
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي  لج مالحظةتبنيت  158 اء/الخببر ت الجلسة  2020عام نة الخبر (، اتفاقية التميبر   2021لمؤتمر العمل الدوىلي ) 109، نشر
ي 
 . التقرير القطري عن األردن أيضا،  (. 1963األردن )مصادقة:   -( 111)رقم  1958االستخدام والمهنة(، )ف 

 . 2018أيلول/سبتمبر  15تاري    خ الشكوى:  -)األردن(  3337، القضية رقم 2021، آذار/مارس 393، التقرير المؤقت رقم حاالت وقضايا حرية التنظيممنظمة العمل الدولية،  159
.  ( من قانون العمل76 - 73المواد ) 160 ي

  ألردن 
ي منظمة العمل الدولية،  161

ي األردن  المنازلالعمالة المهاجرة ف 
ي قطاع صناعة األلبسة ف 

منظمة . أيضا، والقوانير  والسياسات ذات الصلةباألشخاص، تحليل أساشي لالتجار  -وف 
" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان،  لية بير  البطالة وضغط العمل"تمكير   

 . 2020،  العمالة المب 
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يعات      36 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

المبينة أدناه. ويمكن أن يؤدي عدم وجود مثل هذه األحكام والحقوق وتداببر   النظام ألنه ال يغطي المسائل  ي هذا 
 
يوجد قصور ف

ي 
 
يعات الوطنية إىل زيادة احتمالية تعرض العمالة للعنف والتحرش ف ي التشر

 
عالم العمل والحد من قدرتهم عىل اإلبالغ عن  الحماية ف

ي هذا النظام غياب تداببر الحماية واإلجراءات الالزمة لضمان ما  162مثل تلك األفعال والمطالبة بإنصافهم
 
. تشمل أوجه القصور ف

 :يىلي 

ي المفاوضة الجماعية  -
 
اف بالحق ف  .163حرية التنظيم واالعبر

ي القضاء عىل جميع أشكال العمل  -  .164الجبر
ي التوظيف والمهن.  -

 
 القضاء عىل التميبر  ف

 .165نقل عامل/عاملة من جهة عمل إىل أخرى بدون الحاجة إىل تنازل من جهة العمل األوىل  -
لية  تمتع  تداببر حقيقية وفعالة لضمان   - ي العمالة المب  

 
الحماية الالزمة من جميع أشكال اإلساءة والتحرش والعنف، وضمان    ف

 .166اللجوء إىل القضاء قدرة العمالة عىل 
ي االعتبار عدم وجود متابعة من قبل وزارة العمل   -

 
مراقبة مستمرة وزيارات دورية ألصحاب/لصاحبات العمل، مع األخذ ف

لية  .167أو وكالة االستقدام بعد توظيف العمالة المب  
ي التفاوض بشأن ترتيبات اإلقامة مع صاحب/صاحبة العمل قبل بدء التوظيف العمالة حق  -

 
 .168ف

ات الراحة اليومية واألسبوعية، أو اإلجازات السنوية.  - ي مسكن صاحب/صاحبة العمل خالل فبر
 
 عدم إلزام العمالة بالبقاء ف

ي االحتفاظ بوثائق السفر وبطاقات الهوية الخاصة بها  -
 
 .169حق العمالة ف

ي التواصل بحرية مع األشة واألشخاص خارج العمل. يستلزم -
 
ي    هذا   حق العمالة ف

 
تعديل النص المتعلق بحق العمالة ف

الشهر( واستبداله    ا االتصال بأشه ي 
 
إتاحة"يجب عىل    بالنص: )مرة واحدة ف العمل  إمكانية استخدام    صاحب/صاحبة 

نت  ." التوظيفمنذ بداية  للعمالة اإلنبر
ي اإلتجار بالبشر  -

ي لغايات مراقبة دفع األجور لتالف 
ون  ار  واألع،  االستغالل ،  آلية دفع إلكبر تب عليها أرص  ي يبر

مال األخرى التر
 .170اقتصادية 

ي  المهاجرة  العمالة .6.2.5
 
 واأللبسة  نسيجالو  الغزل صناعة قطاع ف

 
 
الغزلأ اتفاقيات جماعية لقطاع صناعة  ين  قطاع األلبسةالنسيج واأللبسة )و   برمت ثالث  ي تشر

اتفاقية جماعية ف  (، ونصت آخر 
ي 
عىل ما يىلي  2019من عام  نوفمبر / ثان 

171 : 

   ،منع التميبر  بكافة أشكاله -
 ، منع العنف والتحرش  -
ي العمل  -

ي سياسة داخلية للحماية من العنف والتحرش ف 
   ، و تبت 

 . عىل محتوى السياسة المعنية بالعنف والتحرش وعىل آلية الشكاوى ة تدريب العمال -

ي قطاع األلبسة سياسات داخلية لمعالجة الع 
. يؤكد تقرير  172نف والتحرش والتميبر  تبت  عديد من أصحاب العمل/صاحبات العمل ف 

نامج   النوع االجتماعي لبر اتيجية  نامج  ال  أنعىل    2020لعام    " األردن  -  عمل أفضل" مرحىلي السبر عمل عىل ضمان توافق جميع  " بر

 
" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان،  162 لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   

 . 2020، العمالة المب 
ي  163

لية.  قانون العمل( من 98المادة ) تستثت  /األردنيات من حق يستحق تأسيس النقابات، بينما تهيمن العمالة غبر األردنية قطاع العمالة المب    غبر األردنيير 
(، اعتمد  164 ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )طلب مباشر اء/الخببر ت الجلسة  2018عام لجنة الخبر ، ) 104، ونشر العمل   ، اتفاقية بشأن (2019لمؤتمر العمل الدوىلي

ي،  لية المهاجرةاتخاذ التداببر لضمان حماية االستمرار تطلب اللجنة من الحكومة  (. 1966، األردن )مصادقة: (29رقم  ) 1930الجبر من الممارسات التعسفية    العمالة المب  

ي.   إىل العمل الجبر
ي قد ترفر

 وظروف العمل التر

" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان،  165 لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   
 . 2020، العمالة المب 

ل طوال اليوم، بحسب عمال/عامالت، أدى  166 ي المب  
ات راحة. يوميا، بدون ساعة  16 إىل زيادة وقت العمل إىلباستمرار، ه وتنظيفه تعقيمو بقاء األشة ف  مجموعة  تحدثت فبر

ا أن  ذكرتعن ظروف عمل مماثلة، لكنها من العمال/العامالت أخرى 
ً
إنهاك هؤالء العمال/العامالت، وأثر عىل   من العمل زاد   صاحبات/ أصحابالضغط النفسي الذي أصاب أيض

ي عوملوا بها من قبل 
" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان تابعت  . العمل  صاحبات/ أصحابالطريقة التر ي حاالت  4منظمة "تمكير 

ان   . منازل لعمال/لعامالت ف  أبلغ جبر
من  وأخرج العمال/العامالت من هذه الحاالت،  3 بشأن بوحدة مكافحة االتجار بالبشر  "تمكير  "انتهاكات. اتصلت صاحبات العمل عن تعرض هؤالء العمال/العامالت إىل  / أصحاب

" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، .  هذه المنازل لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   
 . 2020، العمالة المب 

ي حال تقديم شكوى. هذه المتابعة ليست مطلوبة بموجب القانون  167
" للمساعدة القا  تقرير  أوض، إال ف  ورة تنفيذ عمليات تفتيش عىل نونية وحقوق االنسان منظمة "تمكير  "بض 

ليةظروف العمل والمعيشة  " للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، .  "للعمالة المب   لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   
 . 2020، العمالة المب 

العمل قبل   صاحبات/ وأصحاب ةالعمل. ال يوجد اتصال مباشر بير  العمال لصاحبة/ بطاقة الهوية الوطنية لصاحب  عبر استخدام التنسيب بالتوظيف  االستقدام تؤكد وكاالت 168
 التنسيب. هذا 

" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان،  169 لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   
 . 2020، العمالة المب 

" أوض تقرير  170 ليةب  "تفعيل آلية تحمي أجور منظمة "تمكير  " للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، .  "العمالة المب   لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   
،  العمالة المب 

2020 . 
ي واأللبسة ابرمت   ،النسيج، الغزل صناعة االتفاقية الجماعية لقطاع 171

ين  21 ف  ي ثتشر
  . 2019عام  نوفمبر / ان 

ي قطاع  صاحبات/ من أصحاب  األردن" - عمل أفضل"قر برنامج تل 172
عليها  المصادق العنف والتحرش والتميبر  بشأن  عدة نسخ من السياسات الداخلية صناعة األلبسةالعمل ف 

 وزارة العمل. من قبل 

https://tamkeen-jo.org/newsDetails/585/en
https://tamkeen-jo.org/newsDetails/585/en
https://tamkeen-jo.org/newsDetails/585/en
https://tamkeen-jo.org/newsDetails/585/en
https://tamkeen-jo.org/newsDetails/585/en
https://tamkeen-jo.org/newsDetails/585/en


يعات      37 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي سيا 
ي تتطلب من المصانع "اتخاذ الخطوات الالزمة وتبت 

سات تضمن  األنظمة الداخلية للمصانع مع اتفاقية المفاوضة الجماعية" التر
ي مكان العمل"  ،الحماية من العنف، التحرش 

 
 . 173والتميبر  ف

اجتماعات مع عديد من أصحاب العمل / بعد عقد  ي قطاع  صاحبات 
 
األلبسة،   ف التحليل   صناعة  الداخلية    يالحظ هذا  الجهود  أن 

ي مكان العمل واالمتثال لها تشمل عدة تداببر  
 
ة/ ( تعيير  خببر أمثل )العتماد سياسة لمنع العنف والتحرش والتميبر  ف ي النوع    خببر

 
ف

؛ ) ا قائمير  عىل النوع االجتماعي   يمثل( تدريب العمالة واإلدارة الوسط عىل ما  ج( إنشاء لجان تحقيق )ب االجتماعي
ً
ا وتحرش

ً
  ، عنف

؛ )  كبر  عىل التحرش الجنسي
ي    آلية/ ( العمل عىل إنشاء عمليةه حتوى السياسة؛ )توعوية بم ( تنظيم حمالت  دمع البر

واضحة لتلقر
 174. هذه الفئة وعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد   ،مع ضمان سالمة الضحايا   ،والتميبر  ومعالجتها  ،التحرش ، شكاوى العنف

 اإلعاقة ذوي  األشخاص من ةالعمال .6.2.6
ي والعمالة  

التأهيل المهت  اتفاقية  األمم المتحدة  واتفاقية   175( 159رقم  ، ) 1983،  ( )األشخاص من ذوي اإلعاقةصادق األردن عىل 
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةل

ا للمادة ) 
ً
ي التوظيف. وفق

 
ف  27تنص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل المساواة وعدم التميبر  ف (: "تعبر
ي العمل، عىل قدم المساواة مع اآلخرين ]...[  

 
ي  الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 
وتحمي الدول األطراف إعمال الحق ف
ي ذلك  

 
ي ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة بما ف

 
العمل وتعززه، بما ف

 : يعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يىلي  سن التشر

ي ظروف عمل عادلة ومالئمة، عىل )ب(
 
ي ذلك تكافؤ الفرص  حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 
 قدم المساواة مع اآلخرين، بما ف

ي أجر متساٍو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل  
ي ذلك الحماية من التحرش، واالنتصاف    األمنة وتقاض 

والصحية، بما ف 
 من المظالم. 

 .176والنقابية عىل قدم المساواة مع اآلخرين)ج( ضمان تمكير  األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية 

ها من الت يعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية وغبر اًما عىل الدول األطراف ب اتخاذ جميع التداببر التشر داببر  تفرض االتفاقية كذلك البر 
االستغالل والعنف واالعتداء، بما  المناسبة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها عىل السواء، من جميع أشكال  

ي ذلك جوانبها القائمة عىل 
 . 177االجتماعي نوع الف 

ي ذلك عولجت 
ي  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما ف 

ي  ف 
 :من خالل ، العمل، عىل الصعيد الوطت 

 .قانون العمل -
( الذي يعكس إىل حد كببر اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي  2017قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) -

 اإلعاقة؛ 
ي  -

ي والتقت 
اتيجية التوظيف والتدريب والتعليم المهت   .178إسبر

ية   - اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشر  .2025179 - 2016اإلسبر
اتيجية الوطنية لألشخاص ذوي  -  .180( 2015  - 2010المرحلة الثانية ) -اإلعاقة اإلسبر

 
ي  13تلزم المادة ) 

( من قانون العمل أصحاب/صاحبات العمل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة حسب النسب المنصوص عليها ف 
ي  
التر إرسال بيان للوزارة يحدد األعمال  العمل  يشغلها ذوي  قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ويتعير  عىل صاحب/صاحبات 

األردن   ي 
ف  اإلعاقة  ذوي  من  العمالة  نسبة  تبلغ  العملية،  الناحية  من  منهم.  وأجر كل  نسبة  %16.1اإلعاقة  تبلغ  حير   ي 

ف   ،
/العاطالت عىل العمل  /النشطات اقتصادًيا.   %82.2، و%1.7العاطلير  وتشبر التقديرات كذلك إىل أن معدل   181نسبة غبر النشطير 
ي القطاع العام ويبلغ  %1.0ة ال يتجاوز  توظيف األشخاص ذوي اإلعاق

ي القطاع الخاص  %0.5ف 
 .182ف 

 
اتيجية النوع االجتماعي األردن"،  - عمل أفضل"تلقر برنامج  173  . تقرير مرحىلي  -اسبر
ي قطاع  جهاتمقابالت فردية مع  أجريت 174

ي المقابالت عامال / ألف عامل 30توظف أكبر من  األلبسة صناعة عمل ف 
ية،إدارة الموارد أصحاب/صاحبات عمل، . شارك ف    البشر

 وعمال/عامالت. 
ي والعمالة )األشخاص من ذوي اإلعاقة(،  175

 ( 159، )رقم 1983اتفاقية التأهيل المهت 
 . اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( من 27المادة ) 176
 . اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( من 16المادة ) 177
178  ،) ي

ي والمهت 
بية والعلم والثقافة )المركز الدوىلي للتعليم والتدريب الفت 

  . التقرير القطري عن األردن منظمة األمم المتحدة للبر
ي،  179 يةاللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشر اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشر  . اإلسبر
اتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة األمم المتحدة،  180  . 2015  - 2010اإلسبر
ي األردن  181

 . 2018. حالة األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، تقرير عن  182 ي

ي األردن، المرصد العماىلي األردن 
 . 2015توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2020/11/Better-Work-Jordan-Gender-Strategy.pdf
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_jor_en.pdf
https://www.hrd.jo/alastratyjyh-alwtnyh
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/Jordan_National-Strategy-for-People-with-Disabilities-2010-%E2%80%93-2015.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/Jordan_National-Strategy-for-People-with-Disabilities-2010-%E2%80%93-2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bb22804ed915d258ed26e2c/Persons_with_disabilities_in_Jordan.pdf


يعات      38 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

لتمكير    المبذولة  الجهود  ولتعزيز  العمل  أصحاب/صاحبات  قبل  من  اإلبالغ  متطلبات  لمتابعة  آلية  ي وضع 
ينبغ  ذلك،  ي ضوء  فتر

ي سوق العمل
 
 .183األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصادًيا وزيادة مشاركتهم ف

ي األردن إىل أن نقص البيانات "هو الشاغل األكبر  أشار تقرير  
 
ي بشأن تطبيق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

المجتمع المدن 
ي  
 
ي ذلك تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 
، بما ف ي

والعائق الرئيسي أمام تقييم الواقع والسياسة، وإحداث التغيبر والتحول الحقيقر
" العمل عىل أساس تكافؤ الفرص وعد ي ذلك  184م التميبر 

 
ي لها العديد من التداعيات، بما ف

. ويشبر التقرير إىل انتشار "ثقافة العار"، التر

ي يتعرض لها األشخاص من  
ي التوظيف التر

 
تخوف النساء من اإلبالغ عن حاالت التحرش. ويكشف التقرير كذلك عن أشكال التميبر  ف

ي كثبر من األحيان مثل "الممارسات ال
 
ية، بدًءا من التقليل من قدرة الشخص، ومحاولة عزله، وعدم تكليفه بمهام ذوي اإلعاقة ف تميبر 

ي عىل أساس اإلعاقة " 
 .185وظيفية حقيقية، وربما الفصل التعسق 

اء  الخبر لجنة  من  مباشر  طلب  أخر  ات/ تضمن  والتوصيات    الخببر االتفاقيات  بتطبيق  الحكومة  المعنية  عام  إىل  ي 
 
تقديم    2015ف

ي لألشخاص ذوي اإلعاقة. معلومات عن 
ي والتدريب المهت 

 تأثبر التداببر المتخذة إلتاحة خدمات التوظيف والتوجيه المهت 

  األساسية الدولية العمل منظمة اتفاقيات عىل ردناأل مصادقة .6.2.7

 عىل: صادق األردن    المذكورة،باإلضافة إىل االتفاقيات 
 

ي لعام  ي لعام  29)رقم    1930االتفاقية بشأن العمل الجن   (  105)رقم  1975(، واتفاقية إلغاء العمل الجن 

ي.  و   أثار كل من قطاع الغزل ي مخاوف جدية بشأن العمل الجبر
ي األردن خالل العقد الماض 

لية ف  النسيج واأللبسة، وقطاع العمالة المب  
ال ي قطاع 

ي نتيجة للجهود المحلية والدولية  طرأت تحسينات عىل ظروف العمل ف 
غزل والنسيج واأللبسة عىل مدى العقد الماض 

ي  
ي صناعة الغزل والنسيج واأللبسة، ومنظمة العمل الدولية ف 

ي تقودها النقابة العامة للعاملير  ف 
ي ذلك الجهود التر

كة، بما ف  المشبر
وع عمل أفضل األردن، وممثىلي أصحاب/صاحبات العمل

ها من الجهات المعنية. واعتباًرا األردن من خالل مشر ، ووزارة العمل وغبر
القشية   2016من عام   المتحدة للعمالة  الواليات  القطاع من قائمة  يثبر  186أزيل  لية، فال يزال   

المب  العمالة  أما بالنسبة إىل قطاع   .

ي  .بواعث قلق جدية بشأن العمل الجبر

ي األردن لمعالجة العمل الاتخذت ، 105ورقم  29  االتفاقيتير  رقمع تماشًيا م
ي،عديد من التداببر ف  ي ذلك  الجبر

 :بما ف 

لية.  -  تنظيم عمل العمالة المب  
ي وزارة العمل، وفرض عقوبات جنائية ضد   -

المنازل ف  ي 
العاملير  ف  تعزيز الرقابة عىل مكاتب االستقدام من خالل مديرية 

ي استغالل السلطة. 
 تعسف هذه المكاتب ف 

قانون   - أقر  إصدار  ي 
األردن  األمة  مجلس  بأن  علًما  والمراقبة،  والتنفيذ  لإلبالغ  متكاملة  آلية  يحدد  والذي  بالبشر  اإلتجار 

ي  
وع المعدل من القانون ف   . 2021مارس   3المشر

ي تضم أطراف مصلحة مختلفير  يمثلون منظمات   -
، والتر ي واإلتجار بالبشر إنشاء وحدة تنسيق مركزية لقضايا العمل الجبر

ي والهيئات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون. المجتمع ا 
 لمدن 

ي واإلتجار بالبشر والتحقيق فيهما ومقاضاة مرتكبيها.  - ي تحديد جرائم العمل الجبر
 تعزيز قدرات إنفاذ القانون ف 

ها اتحاد  ي األردن  2020عام  ةاألردني  المرأةوجدت دراسة حديثة نشر
ي أن عدد حاالت االتجار بالبشر ف 

طة بير   تعاملت معه التر ا الشر
ىلي القشي    لتصدر "العم و "  224كان    2019و  2009عامي  

يبدو هذا الرقم    . من بير  هذه الحاالت  %55.8بنسبة    المكانة األعىل المب  
بعدد   مقارنة  ا 

ً
األردن  المهاجرةالعمالة  منخفض ي 

من  ،  ف  أكبر  إىل  الموثقة وصل  غبر  المهاجرة  العمالة  عدد  أن  سيما  ألف    800ال 
 .187  عامل/عاملة

ة بشأن االتفاقية رقم   ا للمالحظات األخبر
ً
ي المالحظات:  29وفق

ي األردن مصدر قلق. فقد ورد ف 
، ال يزال وضع العمالة المهاجرة ف 

ي اتخاذ التداببر الالزمة  
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات( من الحكومة االستمرار ف  اء/الخببر "تطلب اللجنة )لجنة الخبر

ي لضم ي قد تصل إىل حد العمل الجبر
لية المهاجرة من الممارسات التعسفية وظروف العمل التر  ."188ان حماية العمالة المب  

 
ي األردن  تقرير  183

 . 2017، الظل/الموازي بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
ي األردن  184

 . 2017، تقرير الظل/الموازي بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
ي األردن  185

 . 2017، تقرير الظل/الموازي بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ف 
ي من قائمة العمالة صناعة قطاع  حذف 186

كية. القشية األم األلبسة األردن   بر
وع  187 ي األردن  "،بورغن"مشر

 . 2021، مكافحة االتجار بالبشر ف 
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )ل 188 اء/الخببر ت الجلسة  2018عام (، اعتمد طلب مباشر جنة الخبر ، ) 810، ونشر ، اتفاقية بشأن العمل  (2019لمؤتمر العمل الدوىلي

ي،   (. 1966، األردن )مصادقة: (29رقم  ) 1930الجبر

http://haqqi.info/ar/haqqi/research/shadow-report-status-implementation-convention-rights-persons-disabilities-jordan
http://haqqi.info/ar/haqqi/research/shadow-report-status-implementation-convention-rights-persons-disabilities-jordan
http://haqqi.info/ar/haqqi/research/shadow-report-status-implementation-convention-rights-persons-disabilities-jordan
https://borgenproject.org/human-trafficking-in-jordan/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3958289,103201,Jordan,2018


يعات      39 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

م اتفاقيات ثنائية مع بلدان المنشأ للعمالة الوافدة  ي تبر
ق األوسط التر ي الشر

 
ي المقابل، لوحظ أن األردن هو واحد من الدول القليلة ف

 
  ف

ي    198. يتماشر ذلك مع توصية منظمة العمل الدولية رقم  189قبل أن تبدأ عملية التوظيف 
بشأن عالقة االستخدام/التوظيف، التر

ي سياق عالقة  
 
تيبات القائمة لحماية العمال ف تنص عىل: "إبرام ترتيبات ثنائية لمنع ممارسات اإلساءة والتدليس بغرض التهرب من البر

 ."190استخدام

القانو  للمساعدة   " المهاجرة.    19-نية وحقوق االنسان إىل أن جائحة كوفيدأشارت منظمة "تمكير  العمالة  أدت إىل مفاقمة وضع 
العمل".   أصحاب/صاحبات  معاملة  من سوء  مختلفة  أشكال  إىل  "التعرض  فيها  ورد  ي 

التر الشكاوى  من  العديد  المنظمة  استلمت 
ي  
 
ايد نتيجة بقاء األشة ف ل طوال اليوم ]...[ مما أدى إىل العمل لمدة  وسلطت الشكاوى المقدمة الضوء عىل ضغط العمل المبر  المب  

ات راحة. أبلغت مجموعة أخرى من العمالة عن ظروف مماثلة، لكنها أضافت أن الوضع أصبح    16 ي اليوم الواحد دون أي فبر
 
ساعة ف

ا بسبب شعور أصحاب/صاحبات العمل بالتوتر بما أثر سلًبا عىل معاملة العمالة 
ً
 .191أكبر تعقيد

ي األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية اتفاقية م
 
 ( 100)رقم  1951ساواة العمال والعامالت ف

ي األجور عام  
 
ي تتضمن عضوية العديد من أطراف المصلحة، ليكون بذلك  ،  192  2011شكل األردن اللجنة الوطنية لإلنصاف ف

والتر
ي هذا  

 
ي تتخذ إجراءات ملموسة ف

ي المنطقة العربية التر
 
المجال. أدى ذلك إىل إدخال قوانير  وسياسات تعزز المساواة  من أوائل الدول ف

ي قانون العمل. يحظر قانون العمل، الذي ينطبق عىل  
 
ي األجور ف

 
ف عىل إنفاذها، كان آخرها نصوص تحظر التميبر  ف ي األجور وتشر

 
ف

ي أجر العمال/ 
 
ف بأنه "التميبر  ف ي األجور، وهو ُيعرَّ

 
ي القطاع الخاص، التميبر  ف

 
مقابل العمل متساوي القيمة عىل    لعامالتا العمالة ف

ا للمادة ) 193أساس الجنس 
ً
تب عىل مخالفة النص فرض مخالفة مالية تصل إىل 53". ووفق  .دينار  1,500( من قانون العمل، يبر

اء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  ي وجهتها لجنة الخبر
ة التر لالتفاقية   تثالهإىل األردن بشأن درجة ام أشارت المالحظات األخبر

وج يستحق عالوة  2013( لعام  82)ب( من نظام الخدمة المدنية رقم )   25إىل المادة    100رقم   ي تنص عىل أن "الموظف المبر 
، والتر

ا أو كانت معيلة ألوالدها أو مطلقة ال تتقاض  نفق 
ً
ي حاالت استثنائية )إذا كان زوجها مقعد

ي حير  تمنح هذه العالوة للمرأة ف 
  ة عائلية، ف 

عية عن أطفالها بسن ال يزيد عن   ا فيما يتعلق بالمساواة باألجور ويخالف أحكام    18شر ً ا مباشر سنة("، مؤكدة بأن هذا "يشكل تميبر ً
 التفاقية".  

تمنح رصاحة العالوة العائلية    2013لعام    82)ب( من النظام رقم    25وتطلب اللجنة "من الحكومة توضيح ما إذا كانت صياغة المادة  
ي ظروف  إىل"  

اض أن الرجل هو "الُمعيل" وأن المرأة تستحق العالوة العائلية ف  ي حال افبر
. وف  ، سواء أكان ذكًرا أو أنتر الُمعيل" الرئيسي

استثنائية فقط، تحث اللجنة الحكومة عىل اتخاذ الخطوات الالزمة لتعديل النظام عىل وجه الشعة وضمان حق النساء والرجال  
ي الحصول عىل جميع ال

ي ذلك العالوة العائليةف 
 ."194عالوات بالتساوي، بما ف 

ي عام 
ي النص ذاته المبير  أعاله بخصوص العالوة   2020تجدر اإلشارة أن نسخة محدثة من نظام الخدمة المدنية قد صدرت ف 

وبقر
ي المادة )

 .195( )ب( من النظام الجديد 24العائلية دون تعديل ف 

ي مجال االستخدام والمهنة  بشأن تفاقية اال
 
 ( 111)رقم  1958التمين   ف

ي األجور عىل أساس الجنس 
ي االستخدام والمهنة أو يحظره، باستثناء حظر التميبر  ف 

 . 196ال يعّرف قانون العمل بشكل رصي    ح التميبر  ف 
ي األجور

وأوصت بتعريف   ، 111باالتفاقية رقم  مراجعة قانونية للقوانير  ذات الصلة   أجرت اللجنة التوجيهية الوطنية لإلنصاف ف 
ي المادة  

ي جميع مجاالت  1)   1التميبر  المباشر وغبر المباشر وحظره بناءا عىل جميع األسس الواردة ف 
، وف  ( )أ( من االتفاقية كحد أدن 

 .197االستخدام والمهنة وأن تشمل جميع فئات العمالة

للت  محاولة  ي 
ف  األردن  اتخذها  ي 

التر المهمة  الخطوات  الوعي  تشمل  لزيادة  إرشادي  "دليل  إعداد  الجنس  أساس  للتميبر  عىل  صدي 
كاء االجتماعيير  ومفتشية العمل، و")  ي مكان العمل" من قبل الشر

( إعداد واعتماد سياسة توجيهيه للحماية من  1بالتحرش الجنسي ف 
ي يتعهد أصحاب العمل بموجبها بتوفبر بيئة عمل آمنة

ي عالم العمل والتر
وصحية خالية من جميع أشكال العنف    العنف والتحرش ف 

 
" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان،  189 لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   

 . 2020، العمالة المب 
 . ( )ب(7، المادة )2006، االستخدام/التوظيفبشأن عالقة  198توصية منظمة العمل الدولية رقم  190
" للمساعدة القانونية وحقوق االنسان،  191 لية بير  البطالة وضغط العملمنظمة "تمكير   

ا . 2020، العمالة المب 
ً
ي قطاع منظمة العمل الدولية،  ،أيض

ي المنازل وف 
العمالة المهاجرة ف 

ي األردن 
 . ات الصلة تحليل أساشي لالتجار باألشخاص، والقوانير  والسياسات ذ -صناعة األلبسة ف 

ي األجر،  192
 . األردن التحالف الدوىلي للمساواة ف 

 . قانون العملمن ( 52( و )2المادتان )  193
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتل ةمالحظ  194 اء/الخببر ت الجلسة 2020عام ، تبنيت جنة الخبر ي 2021) 109، ونشر

، اتفاقية المساواة ف  ،  األجر ( لمؤتمر العمل الدوىلي
 (. 1966ن )مصادقة األرد -( 100)رقم  1952

 2020لعام  9نظام الخدمة المدنية رقم  195
 . قانون العمل( من 53( و )2المادتان ) 196
، للج مالحظة 197 ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي اء/الخببر ت الجلسة 2020تبنيت عام نة الخبر (، اتفاقية  2021لمؤتمر العمل الدوىلي ) 109، نشر
ي االستخدام والمهنة(، التم

 (. 1963األردن )مصادقة:  -( 111)رقم  1958يبر  )ف 
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يعات      40 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ء آخر؛ و )  كات ينص  2والتهديد بالعنف والتميبر  والتحرش والتخويف وأي سلوك مسي ي األنظمة الداخلية للشر
 
( إدراج بند خاص ف

ي حال لم يتوفر مثل هذا البند، لن تصادق مفتشية ال 
 
ي عالم العمل. وف

 
ي سياسة بشأن الحماية من العنف والتحرش ف

عمل  عىل تبت 
كة  عىل النظام الداخىلي للشر

198 ." 

االتفاقية رقم   ة بشأن  ي مالحظاتها األخبر
 
االتفاقيات والتوصيات ف بتطبيق  المعنية  اء  الخبر اتخاذ "  111حثت لجنة  الحكومة عىل 

 بناءا عىل جميع  ( حظر التميبر  المباشر وغبر المباشر 1، من أجل: )1996لعام  8التداببر الالزمة دون تأخبر لتعديل قانون العمل رقم  
ي المادة  

 
ي جميع مجاالت االستخدام والمهنة؛1)  1األسس الواردة ف

 
، وف ( عىل أن تشمل جميع فئات  2) ( )أ( من االتفاقية كحد أدن 

لية ي ذلك العمالة المب  
 
ي القطاعات الرسمية وغبر الرسمية، بما ف

 
 ". 199العمالة ف

اء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إىل عدم وجود   - أساس الجنس  ( )أ( )أ( التميبر  عىل 1فيما يتعلق بالمادة )  تشبر لجنة الخبر
ي تحكم عالم العمل، وبالتاىلي "تطلب من الحكومة: ) 

ي القوانير  التر
 
( تكثيف جهودها  1تعريف رصي    ح للتحرش الجنسي أو حظر واضح ف

)المقاي بنوعيه  الجنسي  للتحرش  واضح  شامل وحظر  تعريف  إدراج  العمل، وضمان  لضمان  قانون  ي 
 
ف العدائية(  العمل  وبيئة  ضة 

ي ذلك إطالق مبادرات التوعية بشأن التحرش الجنسي  2استخدام لغة حيادية الجنس؛ ) 
 
ي اتخاذ التداببر الوقائية، بما ف

 
( االستمرار ف

تس أن  عىل  المسألة،  بهذه  المرتبطة  االجتماعية  الوصمة  عىل  الضوء  وتسليط  والمهنة،  االستخدام  ي 
 
العمالة  ف المبادرات  تهدف 

 ( و  المتاحة؛  والحلول  اإلجراءات  تحديد  مع  القانون،  إنفاذ  عن  والمسؤولير   والمؤسسات  العمل  تقديم  3وأصحاب/صاحبات   )
ي االستخدام والمهنة اكتشفها مفتشو العمل وتعاملت معها  

 
معلومات عن عدد وطبيعة ونتائج أي شكاوى أو حاالت تحرش جنسي ف

 . 200" يئة أخرى المحاكم أو أي ه

القيود  التعامل مع  ي 
 
النهج المتبع ف ي 

 
اللجنة من الحكومة األردنية "إعادة النظر ف ي إطار مالحظاتها بشأن ذات االتفاقية، طلبت 

 
ف

، بحيث تقتض  6828من قانون العمل والقرار رقم   69المفروضة عىل عمل المرأة، واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تعديل المادة  
اضات نمطية تتعلق بقدرتها أي قيود ع ، وال تستند إىل افبر ي

ىل العمل الذي يمكن أن تقوم به المرأة عىل حماية األمومة بالمعت  الحرف 
ي المجتمع" 

 . بهذا الخصوص   6.2.1. يرجر االطالع عىل القسم  201ودورها ف 

 
، للج مالحظة 198 ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي اء/الخببر ت الجلسة 2020تبنيت عام نة الخبر (، اتفاقية  2021لمؤتمر العمل الدوىلي ) 109، نشر

ي االستخدام والمهنة(، 
 (. 1963األردن )مصادقة:  -( 111)رقم  1958التميبر  )ف 

، جلل مالحظة 199 ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي اء/الخببر ت الجلسة 2020تبنيت عام نة الخبر (، اتفاقية  2021لمؤتمر العمل الدوىلي ) 109، نشر
ي االستخدام والمهنة(، 

 . 6.2.6القسم  عةمراجذوي اإلعاقة،   للعمالة من األشخاصبالنسبة (. 1963األردن )مصادقة:  -( 111)رقم  1958التميبر  )ف 
، للج مالحظة 200 ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التحرش الجنسي اء/الخببر ت الجلسة 2020تبنيت عام نة الخبر (، اتفاقية  2021)لمؤتمر العمل الدوىلي  109، نشر

ي االستخدام والمهنة(، 
 (. 1963األردن )مصادقة:  -( 111)رقم  1958التميبر  )ف 

ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )ل201 اء/الخببر ت الجلسة  2018عام (، اعتمد طلب مباشر جنة الخبر ، ) 108، ونشر فاقية بشأن العمل  ، ات(2019لمؤتمر العمل الدوىلي
ي،   (. 1966، األردن )مصادقة: (29رقم  ) 1930الجبر
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يعات      41 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 : الحماية والوقاية 7 الفصل .7

 : الدور األساسي للدولة 190 االتفاقية رقم( من 8( و)7) المادتان .7.1
 

: "دون المساس بأحكام المادة ) 190االتفاقية رقم   ( من7تنص المادة )  ( وتماشًيا معها، تعتمد كل دولة عضو قوانير   1عىل ما يىلي
ي ذلك العنف والتحرش عىل أساس نوع الجنسولوائح تعّرف ظاهرة العنف 

 
ي عالم العمل وتحظرها، بما ف

 
 . "والتحرش ف

، طالما أن المفاهيم المقدمة تحدد 190تسهل هذه المادة عىل الحكومات تعريف المصطلحات األساسية بموجب االتفاقية رقم  
 التفاقية.  جميع أشكال العنف والتحرش وتحظرها بما يتماشر مع المادة األوىل من ذات ا 

ي الفصل  
 
، بما يستدعي من  4وكما هو موضح ف ي عالم العمل مجزأ إىل حد كببر

 
يغي المتعلق بالعنف والتحرش ف ، ال يزال اإلطار التشر

ي عالم العمل بصورة شاملة ووضع اإلجراءات الالزمة لحظره. 
 
 األردن تعريف العنف والتحرش ف

ي االقتصاد غبر المنظم  ،190( من االتفاقية رقم 8أما بالنسبة للمادة )
 
 :فتسلط الضوء عىل دور الدولة ف

ي ذلك
 
ي عالم العمل، بما ف

 
 :تتخذ كل دولة عضو تداببر مناسبة لمنع العنف والتحرش ف

ي االقتصاد غبر المنظم؛  .أ
 
ي حالة العاملير  ف

 
 التسليم بالدور المهم الذي تضطلع به السلطات العامة ف

العمل .ب القطاعات والمهن وترتيبات  ا    تحديد 
ً
المعنيون أكبر تعرض العمال/العامالت واألشخاص اآلخرون  ي يكون فيها 

التر
للعنف والتحرش، وذلك بالتشاور مع منظمات أصحاب/صاحبات العمل والمنظمات العمالية المعنية ومن خالل وسائل  

 أخرى؛ 
 اتخاذ تداببر ترمي إىل حماية هؤالء األشخاص حماية فعلية.  .ج

الفقرة   الت  11كما توضح  المنظم إىل    206وصية رقم  من  االنتقال من االقتصاد غبر  للدول األعضاء، عند تسهيل  ي 
ا أن "ينبغ 

ً
أيض

االقتصاد المنظم، أن توفر الموارد والمساعدة لعمال وأصحاب عمل االقتصاد غبر المنظم ورابطاتهم لمنع ومعالجة العنف والتحرش  
ي االقتصاد غبر المنظم". 

 ف 

ي عام    فيما يتعلق باالقتصاد غبر 
ي    2015المنظم، اعتمد األردن ف 

إطاًرا وطنًيا لتنظيم االقتصاد غبر المنظم بعنوان "نحو إطار وطت 
ي األردن

ي عام   .202" لالنتقال إىل االقتصاد المنظم ف 
ي دراسة حديثة أجريت ف 

ي غبر المنظم يساهم    2020وورد ف 
أن "االقتصاد األردن 

القومي    25بنحو   الدخل  المائة من  ي 
المملكة 46ويعمل به حواىلي  ف  ي 

العاملة ف  القوى  اآلونة    . 203" % من إجماىلي  ي 
وسجل األردن ف 

ي مع عدم  
ا من نطاق قانون العمل األردن 

ً
ا من خالل إصدار نظام عمال الزراعة، إذ كانت هذه الفئة مستبعدة سابق ً ة تقدًما كببر األخبر

 .204توفر نظام يحكم حقوقها 

ية والمالية الكافية  أشارت لجنة القضاء عىل جميع أ  ورة إنشاء جهات تفتيش وتزويدها بالموارد البشر شكال التميبر  ضد المرأة إىل رص 
ي القطاعير  الخاص وغبر  

ي مجال العمل وفرض العقوبات المناسبة، ال سيما ف 
ية ضد المرأة ف  لتمكينها من رصد الممارسات التميبر 

 .205الرسمي 

لية خارج مظلة   ي تنص عىل  ال تزال العمالة المب  
، إال أن لرئيس الوزراء الصالحية بإصدار التعليمات التر مؤسسة الضمان االجتماعي

ي نطاق تغطية المؤسسة 
لية ف   لتحقيق ظروف عمل الئقة لهذه الفئة. ، 206إدراج العمالة المب  

ً
 وذلك مهم جدا

ي االقتصاد غبر ا 
ها من الفئات العاملة ف  لية وغبر  

لمنظم، توضي اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  وبالمثل، بالنسبة للعمالة المب 
ي تبلغ حالًيا 

، التر وتؤكد اللجنة عىل أن  . 207%، لهذه الفئة بهدف خفضها 21.75بإعادة تقييم اقتطاعات مؤسسة الضمان االجتماعي
ي  
ي التنظيم وتشكيل النقابات والمفاوضات الجماعية هو أمر أساشي لحماية حقوق العمالة ف 

االقتصاد غبر المنظم لضمان  الحق ف 
 .208تحقيق معايبر العمل الالئق 

 
ي لتنظيم االقتصاد غبر المنظممنظمة العمل الدولية،  202

 . 2015، األردن يصادق عىل إطاٍر وطت 
رص  االقتصاد حالة   ،القدس للدراسات السياسيةمركز  203

ُ
ي األردن: ف

اتيجي. أيضا، 2019 . وتحدياته االندماجغبر الرسمي ف  ،  اتمنتدى االسبر ي
ي األردن:  األردن 

العمالة غبر الرسمية ف 
 . 2020 . 19-دروس من كوفيد 

 .2021( لسنة 19رقم )  ةنظام عمال الزراع 204
 .2017، نهائية بشأن التقرير الدوري السادس لألردن توصيات ،  اللجنة المعنية بالقضاء عىل التميبر  ضد المرأة 205
 . ( من قانون الضمان االجتماعي 4المادة ) 206
ي األردن ، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 207

ي االقتصاد غبر المنظم ف 
 . 2018، ، ورقة سياساتتعزيز حماية النساء ف 

ي ، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 208
ي االقتصاد غبر المنظم ف 

 . 2018، ، ورقة سياساتاألردن تعزيز حماية النساء ف 
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يعات      42 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االقتصاد غ
 
ي قدمتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة إىل الحكومة األردنية إلنفاذ تداببر حماية المرأة ف

بر  تتضمن التوصيات التر
 :المنظم ما يىلي 

ي لتنظيم االقتصاد غبر المنظم تحت ع -
ي  دعوة إلنفاذ اإلطار الوطت 

 
ي لالنتقال إىل االقتصاد المنظم ف

نوان "نحو إطار وطت 
 .األردن"، من خالل وضع خطة تنفيذ وخارطة طريق

-   
ا
تيبات عمل مرنة "بالتنسيق" مع صاحب/صاحبة العمل، بدال تعديل نظام العمل المرن بما يتيح للعمالة إمكانية التمتع ببر

 من "موافقة صاحب/صاحبة العمل". 
/المخالفات من أصحاب/صاحبات العملدعوة لتطبيق أدوات ا  -  .لتفتيش وتشديد العقوبات عىل المخالفير 
إجراء دراسة - ورة  يمكن من   رص  ي 

التر األساسية  الظروف  المنظم لتحديد  االقتصاد غبر  ي 
 
الحاىلي ف الوضع  لتقييم  أساسية 

 ائرة اإلحصاء. خاللها قياس التحسينات والنتائج، واعتماد تداببر وآليات مراقبة وتقييم واضحة من قبل د
ة والمتناهية الصغر.  - ي األعمال الصغبر

 
 دعم رائدات األعمال ف

 

 : األدوار التكميلية 190رقم  االتفاقية( من 9المادة ) .7.2
 

)   بحسب االتفاقية رقم  9المادة  العمل أن يتخذوا خطوات  ،  190( من  تعتمد كل دولة عضو قوانير  ولوائح تستلزم من أصحاب 
افية والرقابية[  مراقبتها مناسبة تتناسب مع درجة   ي العنف والتحرش عىل    ]امكاناتهم االشر

 
ي عالم العمل، بما ف

 
لمنع العنف والتحرش ف

 عملًيا، 
ا
 :بما يىلي أساس نوع الجنس، وال سيما أن يقوموا بقدر ما يكون ذلك معقوًل

 اعتماد وتنفيذ سياسة مكان عمل بشأن العنف والتحرش، بالتشاور مع العمال وممثليهم؛  .أ
 ؛ 209راعاة العنف والتحرش والمخاطر النفسية واالجتماعية المرافقة لها عند إدارة السالمة والصحة المهنيتير  م .ب
   ؛ و تحديد وتقييم مخاطر العنف والتحرش، بمشاركة العمال وممثليهم، واتخاذ اإلجراءات لمنعها والسيطرة عليها  .ج
هم من األشخاص المعنيير    .د مقتض  الحال  بأشكال يسهل الوصول إليها حسب    بالمعلومات والتدريب تزويد العمال وغبر

ي ذلك حقوق ومسؤوليات العمال  ما وتداببر الوقاية والحماية المرتبطة به  لتحرشبشأن المخاطر المحددة للعنف وا 
، بما ف 

هم من األشخاص المعنيير  فيما يتعلق   .لسياسة المشار إليها أعالهبا وغبر

ا للمادة )عند تقييم مسؤوليات أ
ً
  ة، الرقاب،  المالءمة  معايبر ضمن    تقييم هذه المسؤوليات   التأكيد عىل   (، يجب9صحاب العمل وفق

 . والتطبيق العمىلي 

يعات   العالقة ذات التشر

 والتحرش العنف  بشأن الداخلية السياسة .7.2.1

ي عام    تبنت
ي عالم العمل تتماسر إل حد كبن   سياسة داخلية نموذجية للتصدي للعنف والتحرش    2019وزارة العمل ف 

 
والتمين   ف

كة لديها    .190210عىل الرغم من اعتماد السياسة الداخلية قبل صدور االتفاقية رقم   190مع االتفاقية رقم  تلزم وزارة العمل أي شر
"السياسة النموذجية" وثيقة  عمال/عامالت أو أكبر أن تتبت  هذه السياسة النموذجية كجزء من أنظمتها الداخلية. وتمثل هذه    10

ي عدم تبنيها بصيغتها المطروحة طالما أنهم يزودون وزارة العمل بأنظمة  
ي أن ألصحاب/صاحبات العمل الحرية ف 

شاديه مما يعت  اسبر
 .داخلية توفر الحماية الكافية من العنف والتحرش والتميبر  بحسب تقدير وزارة العمل

 ( المادة  العمل أصح55تلزم  قانون  العمل ممن يوظفون  ( من  تنظم    10اب/صاحبات  أنظمة داخلية  ي 
تبت  أكبر  أو  عمال/عامالت 

ي إطار الصالحية الممنوحة لوزير العمل بموجب   211المسائل المتعلقة بمكان العمل 
عىل أن يصادق وزير العمل عىل هذه األنظمة. وف 

ي سياسة  55المادة ) 
تبت  أدلة عىل  للمصادقة تقديم  الوزارة  ط  الناحية  (، تشبر . من  العنف والتحرش والتميبر  داخلية تغطي حاالت 

ي حال عدم تقديم مثل هذه  
ي مرحلة مبكرة بعد تسجيل األعمال. وف 

العملية، يضع أصحاب/صاحبات العمل األنظمة الداخلية ف 
 .السياسة، لن تصادق وزارة العمل عىل األنظمة الداخلية

 
ي عام  209
، والظروف   ، عرفت منظمة العمل الدولية1984ف  ي

العوامل النفسية واالجتماعية )المخاطر( عىل أنها "التفاعالت بير  بيئة العمل وفيما بينها، والمحتوى الوظيق 
ة،  ،خارج الوظيفة للعمالة ، واالعتبارات الشخصيةوالثقافة، واالحتياجاتقدرات، الالتنظيمية و  ي قد تؤثر، من خالل التصورات والخبر

والرضا   ،عملأداء ال، الصحةعىل التر
 ". الوظيف

ي حير  أن "
ًرا جسدًيا أو نفسًيا، إال أنه  الضغط النفسي ف  ي حد ذاته ال يشكل رص 

ته و/أو شدتهف  " منظمة العمل الدولية،  ،إصابات نفسية وجسدية تسببيطول يمكن أن  طول فبر
 . 2020، خالية من العنف والتحرشو  ،صحية، بيئات عمل آمنة

ي  210
ي عالم العمل،   ،التحرش، لعنفلمعالجة ا سياسة  وبعد عدة حوارات اجتماعية، تبنت وزارة العمل نموذج، 2019يونيو عام حزيران/ ف 

من قبل   عتمادهال والتميبر  ف 
ا ل األنظمة الداخليةالعمل كجزء من  صاحبات/ أصحاب

ً
 (. 55المادة ، قانون العمل)وفق

 ": قانون العمل( من 55المادة ) 211
ً
ة عمال فأكبر أن يضع نظاما    عىل كل صاحب عمل يستخدم عشر

ً
ات الراحة اليومية   داخليا ي مؤسسته يبير  فيه أوقات الدوام وفبر

لتنظيم العمل ف 
ي ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها 

طبيعة العمل ويخضع النظام الداخىلي   واألسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتداببر المتخذة بشأنها بما ف 
 " فوضه ويعمل به من تاري    خ تصديقه. للمؤسسة لتصديق الوزير او من ي

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_751832/lang--en/index.htm


يعات      43 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 نيةالمه والصحة السالمة منظور من والتحرش لعنفا .7.2.2
ي التوصية رقم  

 
ة بير  االتفاقية رقم    206تربط التوجيهات غبر الملزمة ف ومعايبر منظمة العمل الدولية األخرى    190بصورة مباشر

ي ألحكام السالمة والصحة المهنيتير  بشأن العنف والتحرش،  
المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية. وتنص التوجيهات عىل أنه ينبغ 

ي القوانير  و 
 
اللوائح والسياسات الوطنية، أن تراعي االتفاقيات المعنية بالسالمة والصحة المهنيتير  الصادرة عن منظمة العمل  الواردة ف

 ، ي للسالمة والصحة المهنيتير   212  (155)رقم   1981الدولية، من قبيل اتفاقية السالمة والصحة المهنيتير  ويجر ، واتفاقية اإلطار البر
 .213( 187  رقم)  2006

يعات    214لم يصادق األردن بعد عىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة أعاله بشأن السالمة والصحة المهنيتير   كما أن التشر
ي أحكام قانون العمل  األردنية ال تغطي العنف والتحرش من منظور الصحة والسالمة المهنية حتر اآل

 
ن. ومع ذلك، فإن اللغة الحالية ف

ي عالم العمل من  84-78بشأن السالمة والصحة المهنيتير  )المواد  
 
( ال تحول دون وضع قوانير  تحظر بضاحة العنف والتحرش ف

 .  منظور السالمة والصحة المهنيتير 

 المخاطر النفسية واالجتماعية 

حو  وقوع  ي 
 
ف العوامل  من  العديد  النفسية  تسهم  بالمخاطر  متعلقة  عوامل  ذلك  ي 

 
ف بما  العمل،  مكان  ي 

 
ف والتحرش  العنف  ادث 

ي إصابات  .  واالجتماعية وضغوطات العمل
 
ًرا جسدًيا أو نفسًيا، إال أنها قد تتسبب ف ي حد ذاتها رص 

 
ي حير  ال تشكل ضغوطات العمل ف

 
ف

ة طويلة أو بدرجة عالية  ي تزيد من  .  215نفسية وجسدية عند التعرض لها لفبر
تصنف مختلف عمليات تخطيط األعمال وإدارتها التر

 216. ضغوطات العمل عىل أنها مخاطر نفسية واجتماعية

ي عرفت  
ابطة التر أصدرت منظمة العمل الدولية مؤخًرا تقريًرا يستعرض مجموعة من المخاطر النفسية االجتماعية الرئيسية والمبر

ة إىل حاالت العنف والتحرش،  بأنها "تؤدي إىل ضغوطات مرتبطة بالعمل وبا  ي تؤدي مباشر
لتاىلي تزيد من خطر العنف والتحرش أو التر

ي الوظيفة،  
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض، متطلبات العمل، والتحكم ف 

 من أشكال التحرش" بما ف 
ا
ي تعتبر بحد ذاتها شكًل

أو التر
ي مكان العمل، وأنماط  

، وبيئة العمل  وتصميم المهام، ووضوح الدور، والعالقات ف  القيادة، والعدالة التنظيمية، وإدارة التغيبر التنظيمي
 .217المادية

ي عالم العمل
ي بعد بالصلة بير  المخاطر النفسية واالجتماعية وبير  ظهور أو انتشار العنف والتحرش ف 

ف القانون األردن   .لم يعبر

 مخاطر العمل 
ي جزًءا يتعلق  

بالسالمة والصحة المهنية، إال أنه ال يتطلب من أصحاب/صاحبات العمل اتخاذ االحتياطات  يشمل قانون العمل األردن 
ي عالم العمل

 .218والتداببر الالزمة لمنع العنف والتحرش ف 

 ألحكام المادة )
ً
 ( من قانون العمل: 78وفقا

 :يتوجب عىل صاحب العمل ما يىلي  .أ

لحماية   .1 الالزمة  والتداببر  االحتياطات  اآلالت  توفبر  العمل وعن  تنجم عن  ي قد 
التر االخطار واالمراض  العمال من 

 .219المستعملة فيه 

توفبر وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملير  من اخطار العمل وامراض المهنة كالمالبس، والنظارات والقفازات  .2

ها وارشادهم اىل طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعىل نظافتها   .واالحذية وغبر

احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات   .3

ي تصدر بهذا الشأن 
 .220وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق االنظمة والقرارات التر

ي المؤسسة وفقا لل .4
ي للعمال ف  ي تحدد بقرار من الوزير بعد استطالع  توفبر وسائل واجهزة االسعاف الطتر

مستويات التر

 .اراء الجهات الرسمية المختصة

ي الفقرة )أ( من هذه المادة .ب
تب عىل تنفيذ او توفبر ما ورد ف   .ال يجوز تحميل العمال اي نفقات تبر

 
212  ،  (. 155، )رقم 1981االتفاقية بشأن السالمة والصحة المهنيتير 
213  ، ي للسالمة والصحة المهنيتير  ويجر  . 206التوصية رقم ( من 6. أيضا، الفقرة )(187، )رقم2006االتفاقية بشأن اإلطار البر
ي صادق عليها األردن االتفاقيات منظمة العمل الدولية،  214

 . التر
 . 2020، خالية من العنف والتحرشو  ،صحية، بيئات عمل آمنةمنظمة العمل الدولية،  215
 . 2020، خالية من العنف والتحرشو  ،صحية، بيئات عمل آمنةمنظمة العمل الدولية،  216
 . 2020، بيئات عمل آمنة، صحية، وخالية من العنف والتحرشمنظمة العمل الدولية،  217
 . 2011( من تعليمات السالمة والصحة المهنية لسنة 5المادة ) 218
 . قانون العمل( من 78)المادة  219
 . قانون العمل( من 78المادة ) 220
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يعات      44 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

  مؤسسة الالمطبقة عىل المؤسسات المسجلة لدى   2011221تنص تعليمات السالمة والصحة المهنية لعام    سبق،باإلضافة إىل ما  
ي المادة ) 222ضمان االجتماعي العامة لل

 
ي  ( عىل  2ف

 
ام اإلدارة العليا ف ام بمعايبر الصحة والسالمة المهنية، والبر   

أن عىل المؤسسات االلبر
الخطط و  المكتوبة وإعداد  السياسات واألهداف  المهنيتير  من خالل وضع  بالسالمة والصحة  اتخاذ المنشأة  امج، ومن خالل  البر

 : مثل التداببر الالزمة لضمان اإلدارة الفعالة،  

 تحديد المخاطر المهنية واإلجراءات الوقائية والتخفيفية  -
ي جوانب الصحة والسالمة المهنية  -

 
 مشاركة العمالة وممثليها ف

 لعمالة. رفع كفاءة العمالة وتنظيم برامج تدريبية عىل الصحة والسالمة المهنية لجميع فئات ا  -
-  .  رصد وقياس وتقييم أداء السالمة والصحة المهنيتير 
-  .  إدارة وتوثيق نظام وبرنامج السالمة والصحة المهنيتير 

 ، ا لألحكام القانونية المذكورة أعاله بشأن السالمة والصحة المهنيتير 
ً
 :حظ ما يىلي يال وفق

مخاطر العمل وال يستبعدهما. لذلك، يرى المؤلفان  ال يتطرق قانون العمل إىل العنف والتحرش بصورة رصيحة كجزء من   -
أن العنف والتحرش يمكن اعتبارهما من مخاطر العمل وهذا من شأنه أن يتيح إصدار تعليمات إضافية للتصدي للعنف  
، قد يشكل ذلك وسيلة قانونية شيعة لمواجهة   المؤلفير  العمل. فمن وجهة نظر  والتحرش باعتباره خطًرا من مخاطر 

بما  العنف   العمل  قانون  يعية شاملة عىل  تشر تعديالت  إدخال  لحير   المهنيتير   والصحة  السالمة  من منظور  والتحرش 
 . 190يتماشر مع االتفاقية رقم  

بالرغم من أن األنظمة والتعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتير  ال تغطي سوى الصحة البدنية للعمالة )مثل توفبر   -
( تلزم صاحب/صاحبة العمل رصاحة بتوفبر وسائل الحماية  79( و ) 78(، إال أن أحكام المادتير  )خوذة والتهوية واإلنارة 

ي عالم العمل ضمن "مخاطر العمل
، يصنف العنف والتحرش ف   .223والوقاية من مخاطر العمل. وعىل الصعيد العالمي

ي عالم ا بناءا عىل ذلك،   -
ي تقديم تداببر شاملة لمعالجة العنف والتحرش ف 

.  ينبغ  لعمل من منظور السالمة والصحة المهنيتير 
ي إىل حماية الصحة البدنية والعقلية للعمالة، وأن يركز عىل الوقاية  

ويجب أن يهدف إطار السالمة والصحة المهنيتير  األردن 
ي ذلك المخاطر النفسية واالجتماعية والعنف والت 

ي  من جميع المخاطر المتعلقة بالعمل وإدارتها ومعالجتها، بما ف 
حرش ف 

 .224مكان العمل 

ي   بالوقاية والحماية من العنف والتحرش تتعلقبإدخال تداببر   هذا التحليل يوضي  
من خالل تفعيل صالحية وزير العمل الممنوحة ف 

يعية الالزمة. من خالل هذه التعليمات،  78المادة ) ( بشأن إصدار تعليمات الصحة والسالمة، وذلك لحير  إجراء التعديالت التشر
ي عالم العمل يمكن 

 . إدخال وتطوير تداببر تتعلق بالوقاية والحماية من العنف والتحرش ف 

:  206تدعو التوصية رقم   ي
كبر  بشكل خاص عىل المخاطر التر

 إىل البر

ية، حسب مقتض  الحال؛  -  تنجم عن ظروف وترتيبات العمل وتنظيم العمل وإدارة الموارد البشر
 الزبائن والعمالء ومقدمي الخدمات والمستخدمير  والمرض  والجمهور؛ تنخرط فيها أطراف ثالثة من قبيل  -
تنشأ عن التميبر  واستغالل عالقات القوة ومعايبر متعلقة بنوع الجنس ومعايبر ثقافية واجتماعية تغذي العنف   -

 والتحرش. 
 

ي يجب مراعاتها   المسائلالضوء عىل  هذا التحليل يسلط 
حالرئيسية التر ي    ع المقبر ي التشر

 225: ف 
 

ي مكان العمل بمشاركة العمالة و/أو ممثليها؛  -
 تقييم مخاطر العنف والتحرش ف 

 تقييم المخاطر لتشمل الخصائص المادية والتنظيمية لمكان العمل /المهنة؛  -
ي صناعات وقطاعات معينة؛  -

 المظاهر الشائعة للعنف والتحرش ف 
البيئية عىل أساس تقييم المخاطر، مثل إعادة   - التداببر  ات والحراسةاتخاذ  الكامبر  تصميم المساحات ووضع 

 واإلضاءة والنقل؛ 

 
ي    أقرت 221

إدارة  2011/ 3/ 5تعليمات السالمة والصحة المهنية بموجب قرار مجلس الوزراء ف  العمل / رئيس مجلس  الوزراء قراره عقب االطالع عىل كتاب وزير  . أصدر مجلس 

ي  2938/ 140المؤسسة العامة للضمان االجتماعي رقم 
ي وبناء عىل تنسيب لجنة التنمية االقتصادية  2011/ 4/ 14 ف 

 .2011/ 4/ 26خ جلستها بتاري    ف 
ي كلمة المنشأة أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة": ( من قانون الضمان االجتماعي 2المادة ) 222

كة أو مؤسسة أو جمعية  لمقاصد هذا القانون تعت  رسمية أو عامة أو أي شر
 أو أكبر من األشخاص الخاضعير  ألحكام هذا  

ا
طبيغي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخ رى تحددها األنظمة  القانون أو أي ش خصأو أي شخص طبيغي أو اعتباري يستخدم عامل

 هذا القانون."  الصادرة بمقتض  أحكام
ا ومستمًرا لصحة العمال" 223 ً ا كببر

ً
ي مكان العمل تهديد

ي   تير  المهني والصحة السالمة". "تنص قوانير   يتير  اإلنتاجية والسمعة التنظيمإضافة إىل ، ا وسالمته ةيمثل العنف والتحرش ف 
ف 

ي مكان العملالعمالة حماية صحة  وجوب عدد من البلدان عىل 
خالية و  ،صحية، بيئات عمل آمنةمنظمة العمل الدولية، " من قبل أصحاب/صاحبات العمل.  البدنية والعقلية ف 

 . 2020،  من العنف والتحرش
 . 2020، خالية من العنف والتحرشو  ،صحية، بيئات عمل آمنةمنظمة العمل الدولية،  224
 . 2020، خالية من العنف والتحرشو  ،صحية، بيئات عمل آمنةمنظمة العمل الدولية،  225

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_751832/lang--en/index.htm
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ووضوح قنوات التواصل،   تقديم إجراءات تنظيمية بناءا عىل تقييم المخاطر، مثل التحديد الواضح لألدوار،  -
العمل بشكل فعال وآمن،   التثقيفية حول كيفية  الموارد  المعلومات وإعداد  التدريبية، وتوفبر  الدورات  وعقد 

وع، والوعي بالصحة النفسية ودعمها واعتم  .اد برمجيات إدارة المشر
قبل    - من  للجميع(  ومفهومة  واضحة  )بصورة  للعمالة  التدريبية  والدورات  المعلومات  توفبر  وجوب 

 عن حقوق العمالة  
ا
أصحاب/صاحبات العمل بشأن المخاطر وتداببر الوقاية واالستجابة للعنف والتحرش، فضل

اماتها   .226والبر 
  

ي    ع، وبمجرد إقرار مثل هذا   ي    التشر
 
حة ف   كوادر العمل و   ية، حيث يجب أن يخضع مفتش206رقم    التوصية يمكن تنفيذ التداببر المقبر

ي عالم    النوع االجتماعي   بشأن، لتدريب  مقتض  الحالالسلطات المختصة األخرى، حسب  
 
بهدف تحديد ومعالجة العنف والتحرش ف

ي  
 
 .227من العمالة ذلك المخاطر النفسية والعنف القائم عىل النوع االجتماعي والتحرش والتميبر  ضد مجموعات معينة  العمل، بما ف

ي عقوبات عىل  أما بالنسبة إىل فرض   تخضع العمالة للمساءلة الفردية عن مدى االمتثال  ،228أفعال العنف والتحرش مرتكبات/ مرتكتر
ي إطار المادة ) لمتطلبات السالمة والصحة  

 
ي تنص عىل أن العمالة قد تكون "تحت طائلة التعرض  82المهنيتير  ف

( من قانون العمل التر
ي حال عدم االمتثال لمعايبر الصحة والسالمة المهنية

 
ي النظام الداخىلي للمؤسسة" ف

 
 .للعقوبات التأديبية المنصوص عليها ف

ي الس
 
ف متطلبات تشكيل لجان داخلية للصحة والسالمة   229  المة والصحة المهنيةباإلضافة إىل ذلك، يحدد نظام تشكيل لجان ومشر
ي يزيد عدد العمالة فيها عن  

كات التر ي الشر
 
اف الداخىلي عىل المنشأة، وتتضمن    . 230  شخصا   20المهنية ف ي اإلشر

 
يتمثل دور هذه اللجان ف

الت عدم االمتثال، وإصدار القرارات والتوصيات  مسؤولياتها وضع السياسات المناسبة، ومراقبة امتثال طواقم العمل، وتسجيل حا 
ذات الصلة. حالًيا، ال تشمل صالحيات هذه اللجان حاالت العنف والتحرش، إذ لم تدرج مثل هذه الحوادث ضمن اإلطار التنظيمي  

يعات ذات الصلة، ستعمل ه ذه اللجان بوصفها  للسالمة والصحة المهنية. وبمجرد إدخال التعالت الالزمة عىل قانون العمل والتشر
 جهة تنفيذية داخلية. 

 
ا الفقرة 190( )د( من االتفاقية رقم 9المادة ) 226

ً
 .206)د( من التوصية رقم  16. أيض

 .206من التوصية رقم  (20) الفقرة   227
 . 190)د( من االتفاقية رقم   10( )و( و2( )4المواد )    228
ي الجريدة الرسمية رقم  229
ي 1998لعام  4274ف 

 . 1259، صفحة  1998/ 4/ 16، المنشورة ف 
ي السالمة والصحة المهنية لسنة  ( من  2مادة )ال 230

ف  طاع المناجم والمحاجر وجميع انواع الصناعات المتعلقة  : ق1998تعليمات القطاعات الخاضعة ألحكام نظام تشكيل لجان ومشر

ها او تنظيمها او اصالحها او زخرفتها او حلقها او اعدادها للب ي تقوم بتنفيذ شكل المواد  باستخراج مواد من باطن االرض والصناعات المعدة لصنع المنتجات او تغبر
يع والصناعات التر

ي ذلك بناء السفن وتفكيك االدوات 
ي  .ب. قطاع التشييد والبناء .وكذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلهاويدخل ف  ج. قطاع النقل البر

و.   .والفندقية والمحال العامة والمالهي ه. قطاع المنشآت السياحية  .د. قطاع االعالم والصحافة والطباعة والنشر والتوزي    ع .والبحري والمواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية

،   .ز. القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات .قطاع الشحن والتفري    غ والتخزين ي الموان  
ح. قطاعات الخدمات وتشمل )النظافة، األمن، الخدمات البحرية للسفن ف 

ول، خدمات المجتمع، المنشآت الصحية ولط. قطاع ال .خدمات الببر كات   .ي. قطاع الصناعات التحويلية .ببر ك. المرافق والهيئات العامة للضف الصجي والمياه والكهرباء والغاز وشر

 توزيعها. 
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 231صاف تاالن: اإلنفاذ وسبل 8الفصل   .8

 190رقم  االتفاقية( من 10المادة ) .8.1
 تتخذ كل دولة عضو تداببر مالئمة ترمي إىل:  ،( من االتفاقية10لمادة )بحسب ا

ي عالم  . أ
 العمل؛ رصد وإنفاذ القوانير  واللوائح الوطنية المتعلقة بالعنف والتحرش ف 

آليات وإجراءات آمنة وعادلة وفعالة لإلبالغ   .ب انتصاف مالئمة وفعالة وإىل  الوصول إىل وسائل  ضمان سهولة 
ي ذلك

ي عالم العمل، بما ف 
ي حاالت العنف والتحرش ف 

اعات ف   :ولتسوية الب  
ي مستوى مكان العمل .1

اعات ف  ي الحال، آليات تسوية الب  
 ؛إجراءات الشكاوى والتحقيق، وحيثما يقتض 

اعات خارج مكان العمل؛ .2  آليات تسوية الب  
 المحاكم أو هيئات القضاء؛ .3
غير  من التعرض لألذى أو األعمال االنتقامية؛ .4

ّ
 حماية مقدمي الشكاوى والضحايا والشهود والمبل

ي واإلداري لمقدمي الشكاوى والضحايا؛  .5 ي واالجتماعي والطتر
 تداببر الدعم القانون 

المعنيير    .ج األفراد  خصوصية  سوء حماية  عدم  وضمان  الحال،  مقتض   وحسب  اإلمكان  قدر  الشية  وحماية 
اطات الخصوصية وحماية الشية.   استخدام اشبر

ي عالم العمل؛  .د
ي حاالت العنف والتحرش ف 

 النص عىل عقوبات، حيثما كان ذلك مالئًما، ف 
ي عالم العمل، سبل الو  . ه

صول الفعلية إىل  النص عىل أن تتاح لضحايا العنف والتحرش عىل أساس نوع الجنس ف 
اعات، إىل جانب الدعم والخدمات وسبل  آليات فّعالة وآمنة ومراعية للجنسير  لتقديم الشكاوى وتسوية الب  

 االنتصاف؛
ي عالم العمل؛  . و

 عملًيا، تخفيف أثره ف 
ا
، وبقدر ما يكون ذلك معقوًل ىلي

اف بانعكاسات العنف المب    االعبر
ي االنسحاب من   .ز

ا  ضمان أن يكون للعمال الحق ف 
ً
ا وشيك

ً
وضع عمل يعتقدون لسبب معقول أنه يشكل تهديد

تب عليهم من ذلك أعمال   ا عىل حياتهم أو صحتهم أو سالمتهم بسبب العنف والتحرش، دون أن يبر ً وخطبر
ر لها، ويقع عليهم واجب إعالم اإلدارة بذلك؛   انتقامية أو عواقب أخرى ال مبر

ها من   .ح الهيئات المعنية، حسب مقتض  الحال، سلطة التصدي للعنف  ضمان أن تمتلك مفتشيات العمل وغبر
بالتوقف عن   ي ذلك إصدار أوامر تستلزم تداببر لها قوة اإلنفاذ الفوري وأوامر 

ي عالم العمل، بما ف 
والتحرش ف 

ي الطعن أمام سلطة قضائية  
ا بأي حقق 

ً
ي حاالت وجود خطر وشيك عىل الحياة أو الصحة أو السالمة، رهن

العمل ف 
 . دارية قد ينص عليه القانونأو إ
 
يع   العالقة   ذات   ة األردني   ات التشر

اعات  وفض الشكاوى .8.1.1  الخالفات/الن  
 قانون العمل

ي القسم 
ي عالم    4.2.2كما هو موضح ف 

من هذه الدراسة، ال يتطرق قانون العمل بشكل واضح وشامل للعنف والتحرش ف 
. باإلضافة إىل ذلك، ال يتضمن قانون العمل  

ا
 العمل وال يحظره رصاحة

ً
ي عالم    نظاما

لإلبالغ عن حوادث العنف والتحرش ف 
، ال توجد آلية رصد   .ومراقبة فعالةالعمل، وبالتاىلي

ي عالم العمل 
ي آليات واضحة للشكاوى وتسوية المنازعات  لقضايا العنف والتحرش ف 

 يجب أن يوفر قانون العمل األردن 
وخارجها  المؤسسة  مستوى  عىل   

ً
العنف  داخليا من  للحماية  نموذجية  سياسة  األردن  ي 

ف  العمل  أصحاب  بعض  تبت    .

تها و  ي عالم العمل نشر
ي القسم  والتحرش والتميبر  ف 

. يجب أن يوفر القانون كذلك  أعاله  7.2.1زارة العمل والمشار إليها ف 

تب من تعويضات( باتنسبل اال  ي ترك العمل مع االحتفاظ بالحقوق القانونية وما يبر
إلضافة إىل صاف )بخالف الحق ف 

ي إنهاء العمل
 .تحديد العقوبات المناسبة للفعل المرتكب، وليس حض الحل ف 

أن توفر الدول وسائل انتصاف مناسبة وفعالة، وآليات وإجراءات آمنة   190االتفاقية رقم   ( )ب( من10تتطلب المادة )
ي حاالت العنف والتحرش. بموجب قانون العمل، فإن الخيار الوحيد المتاح  

اعات ف  وعادلة وفاعلة لإلبالغ وتسوية الب  
ي المادة )

ي تتعرض ألشكال معينة من العنف و/أو التحرش هي المدرجة ف 
العمل أال وهي إنهاء    ( من قانون29للعمالة التر

 
 . 190من االتفاقية رقم  (10)المادة  231
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ي التعويض، مع اإلشارة أن المادة )
ي يرتكبها زمالء العمل أو 29العمل مع الحق ف 

( ال تتناول حوادث العنف والتحرش التر
 .أطراف ثالثة أو أي شخص آخر غبر صاحب/صاحبة العمل أو من يمثله

ي حاالت ال يوفر قانون العمل سبل انتصاف أخرى لحاالت العنف والتحرش  
ي ترك العمل مقابل تعويض ف 

بخالف الحق ف 
ي   .محددة، كما ال يوفر قنوات إبالغ وآليات لمعالجة الشكاوى غبر القضائية سواء عىل الصعيد الداخىلي أو الخارجر

عىل وجوب إيقاع عقوبات عىل الجناة. وتطرق قانون العمل    190()د( من االتفاقية رقم  10عالوة عىل ذلك، تنص المادة )
ي المادة )إ

ي يتم فرضها عىل الجناة  28ىل ذلك فقط ف 
ي تنص عىل إنهاء العمل دون تعويض باعتباره العقوبة الوحيدة التر

( التر
ي المادة )

ا من العنف و/أو التحرش المذكورة ف 
ً
ي أشكال محددة جد

ي حال ارتكب صاحب/صاحبة العمل أو من  28وف 
(. ف 

ب"، يمنح   " أو "الض  ة زمنية محددة. يمثله "االعتداء الجنسي  قانون العمل وزير العمل صالحية إغالق المؤسسة لفبر

ي عالم العمل بشكل أكبر شمولية وأن ينص عىل عقوبات للجناة تتناسب 
يجب أن يعالج قانون العمل العنف والتحرش ف 

 مع الفعل المرتكب. 

 المدنية  الخدمةنظام 

 الشكاوى وفض المنازعات 

ي تقديم الة العميمنح نظام الخدمة المدنية  
ي حال:  شكاوىالحق ف 

 232ف 

ي الدائرة أو لها عالقة   .1
وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانير  واألنظمة والتعليمات إذا كانت تتعلق بطبيعة العمل ف 

 .بالموظف المتظلم وشؤونه والقرارات المتخذة بحقه
، أو اإلخالل  صدور أي تضف أو مخالفة من شأنه اإلخالل بأخالقيات الوظيفة العامة  .2 ي

وقواعد السلوك الوظيق 
اهة  .بمبادئ العدالة والب  

 للتضف   .3
ً
 أو مرؤوسا

ا
 أو زميل

ً
وع من أي موظف سواء كان رئيسا التعرض إىل أي ضغط أو إكراه أو طلب غبر مشر

الموظ لواجبات   
ً
انتهاكا يشكل  أن  شأنه  بإجراء معير  من  القيام  االمتناع عن  أو  القيام  أو  ي 

قانون  ف  بشكل غبر 
اهة والشية  .المتعلقة بالب  

ات   ي يخضع تقديمها إلجراءات وفبر
ي الشكاوى، التر

ي كل دائرة معنية للنظر ف 
، يشكل الوزير لجنة خاصة ف  ي

من منظور إجران 
ي  الحظ هنا أن  ي.  233محددة

النظام ال يوفر آلية واضحة لتقديم الشكاوى وتسوية المنازعات لقضايا التحرش والعنف ف 
ي العنف القائم عىل النوع االجتماعي  عالم العمل أو  

ة ف  العنف القائم عىل النوع االجتماعي أو التحقيق من قبل لجنة ذات خبر
ي االتفاقية رقم    ة والتحرش، مع األخذ بعير  االعتبار أن هذا المطلب غبر وارد

ي التوجيهات غبر    ةمدرج  ا ، ولكنه 190ف 
ف 

ي التوصية
 .234  206  رقم  الملزمة ف 

رين من أعمال العنف و/أو التحرش  باإلضافة إىل  ذلك، ال ينص النظام عىل تقديم أي تعويضات أخرى لألشخاص المتض 
ي عالم العمل مما ال يتماشر مع أحكام المادة )

 ( )ب(. 10ف 

 المبلغات/ المبلغي    وحماية والشية العدالة إل الوصول .8.1.2

ي قضايا  
 
اء ف ين والخن  ي الصلة بهم نظام حماية المبلغي   والشهود والمخن 

 الفساد وأقارب  هم واألشخاص وثيقر

ا لقانون   235صدر هذا النظام 
ً
ي حال صلتهم بجرائم فساد يعاقب عليها وفق

بهدف توفبر الحماية لألشخاص المشمولير  به ف 
اهة ومكافحة الفساد رقم   ي ال يكو 2016لعام    13الب  

هم التر اعات والشكاوى بير  األفراد وغبر  
ي هذا القانون الب 

ن  . يستثت 
ا". و 

ً
العنف والتحرش  بموضوعها "فساد القانون  يعالج  السلطة، فال  القانون، يشمل "الفساد" إساءة استخدام  حسب 

يعية يجب معالجتها بشكل مالئم ك فجوة تشر  . رصاحة، مما يبر

 1961( لسنة  9رقم )   قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 
 . ( من نظام الخدمة المدنية216) المادة 232
ي رئيس قسم الشكاوى  أكد ذلك 233

 . ديوان الخدمة المدنيةف 
ي  موقعالتضمن  234

ون  ي  ديوان الخدمة المدنية أيقونة للشكاوى دون اخذ العنف والتحرش ل اإللكبر
 عير  االعتبار. ف 

 .  2014/  5/ 15 تاري    خ ،3100، الصفحة 5286رقم  عدد الجريدة الرسمية    235

http://www.csb.gov.jo/web/index.php?lang=ar


يعات      48 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ها والنظر فيها إىل حير  إصدار الحكم.  يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراءات   اإلبالغ عن القضايا الجنائية وسبر
إليها الشكاوى، وآلية رفع الدعاوى، والمواعيد المخصصة لتقديم الشكاوى والدفاع   ي تقدم 

ويوضح كذلك الجهات التر
يقدمون ش اللذين  لألشخاص  الحماية  يوفر  ال  النظام  هذا  أن  إال  ذلك.  إىل  وما  الشهود  أو وإفادات  شكاوى،  أو  هادات 

ي عالم العمل. 
ي حاالت العنف والتحرش ف 

/المبلغات، ولهذا يحتاج إىل مراجعة لتغطية إجراءات الشية والحماية ف     للمبلغير 

 قانونيةال مساعدةال .8.1.3

 1961( لسنة  9رقم )   أصول المحاكمات الجزائية قانون  

 
ي تكون عقوبتها اإلعدام ( من قانون أصول المحاكمات  208بموجب المادة )

ي الجنايات التر
 
ي ف

ي المجان 
الجزائية، ُيمنح التمثيل القانون 

ي حال كان المتهم غبر قادر عىل تعيير  محام 
 
أو األشغال المؤبدة أو االعتقال المؤبد أو األشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات أو أكبر ف

 إىل جنايات يعاقب  
ر
ي ترف

ي الجرائم التر
 
عليها باألشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو العتبارات مالية. ف

ي أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامير  لتقديم  
 
المحكمة المختصة ف

 .236المساعدة القانونية له أمام المحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك

  مقيمة / أو مقيم  مواطنة/ أو مؤسسة ذات صلة، أو أي مواطن مختصة، يسمح قانون أصول المحاكمات الجزائية ألي سلطة رسمية و 
األردن   ي 

 
قدرة  ف محامبدون  تعيير   العدل    محامية/ عىل  وزير  إىل  طلب  ي بتقديم 

نقابة    لتلقر مع  بالتنسيق  القانونية  المساعدة 
ا لل المحاميات/ المحامير  

ً
ي األردن وفق

 
يعات ف  .237النافذةتشر

ي ضوء ما سبق، يجب مراجعة المادة )
ي  208ف 

( المذكورة لتوسيع خدمات المساعدة القانونية لتشمل ضحايا العنف والتحرش ف 
ي المادة ) 

 . 190( من االتفاقية رقم  10عالم العمل، كما هو مطلوب ف 

  2018( لسنة  119نظام المساعدة القانونية رقم ) 

 :مساعدة قانونية استحقاق الحصول  معايبر  238المساعدة القانونية  يحدد نظام

ي 400)  طالب/طالبة المساعدة القانونيةأال يتجاوز إجماىلي الدخل الشهري ألشة   -
 .( دينار أردن 

 منقولة، باستثناء الدخ  -
ا
ل  عدم تملك طالب/طالبة المساعدة القانونية أي أموال غبر منقولة باستثناء بيت السكن أو أمواًل

ي هذه الفقرة
 . الشهري المنصوص عليه ف 

 .الجريمة جناية أن تكون -
ي طالب/طالبة المساعدة القانونية  عىل جناية أو جنحة    سوابقعدم وجود   -

 .قطغي بحكم قضان 

رة الموافقة عىل تقديم المساعدة القانونية لمن يملك الرغم ب ي حاالت خاصة ومبر
ي هذه المادة، للوزير ف 

 غبر منقولة مما ورد ف 
ا
  أمواًل

239. 

ا لما يىلي  الطلب، ضعف مقدم   حسب( من نظام المساعدة القانونية ترتيًبا لألولوية للتأهل للمساعدة القانونية  4تحدد المادة )
ً
 :وفق

 المتهمات تحت السن القانونية. / المتهمون -
ات/ كبار  -  . السن كببر
 . لنساء ا  -
 . ذوي اإلعاقة األشخاص -
 . العدلأي فئة أخرى يقررها وزير  -

ي تكون مدة عقوبتها أطول 
ي الجنايات، تمنح األولوية للجناية التر

  ف 
ً
لطالب المساعدة القانونية ضمن األشة  ، و تعطي األولوية أيضا

 .ذات العدد األكبر 

يتأ  ال  لذلك،  جنًحا.  تعتبر  للحياء،  المنافية  المداعبة  مثل  والتحرش،  العنف  أشكال  من  العديد  أن  يالحظ  سبق،  ما  ي ضوء 
هل  ف 

األولوية   ذات  الفئات  تشمل  وال  قانونية.  المساعدة  عىل  للحصول  والتحرش  العنف  من  األشكال  لهذه  المتعرضون/المتعرضات 

 
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية 208من المادة  (3)الفقرة  236
 . من قانون أصول المحاكمات الجزائية 208من المادة  (4)الفقرة  237
ي الجريدة الرسمية رقم  2018لسنة  119نظام المساعدة القانونية رقم  238

 .2018/ 1/ 11تاري    خ ، 6675 فحة ص 5541المنشور ف 
 .2018القانونية لسنة ( من نظام المساعدة 3لمادة )ا 239



يعات      49 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

عالم   ي 
 
ف والتحرش  االجتماعي  النوع  القائم عىل  العنف  والتحرش، وكذلك  العنف  من  /الناجيات  والناجير  الضحايا  أعاله  المذكورة 

 أيض العمل.  ويجب أن يعطي النظام
ً
ي االقتصاد غبر المنظم أو العمالة الهشة.  ا

 
 أولوية الحصول عىل المساعدة القانونية للعمالة ف

لي  العنف .8.1.4
 األرسي/المن  

لي قانون الحماية من  
 2017( لسنة  15رقم )   العنف األرسي/المن  

 
األشي العنف  ات  تأثبر ىلي / تمتد 

العمل  المب   عالم  قدرة  .  240  إىل  عىل  بشكل كببر  يؤثر  جهة  العمل  فمن  لسوق  للدخول  الشخص 
. ومن جهة أخرى، يمكن استخدام موارد العمل الرتكاب   ي

واالستمرار والتقدم فيه، كما من شأنه أن يزيد من اعتماد الضحية عىل الجان 
ىلي / بعض من أشكال العنف األشي

ىلي / األشيالعنف  عىل مستوى المؤسسة، قد يزيد    . 241المب  
من حاالت التغيب عن العمل    المب  

المطلوبةوي المرضية  اإلجازات واأليام  اإلنتاجية ويزيد عدد  العمل كوسيلة    . 242  قلل  عالم  االستفادة من  المهم  ي ضوء ذلك، من 
 
ف

ىلي / األشيللتخفيف من آثار العنف 
 .المب  

يع ي التشر
 
ىلي  / العنف األشي  عولج  ، ةاألردني  ات ف

والذي    2008( لسنة  6أول مرة من خالل قانون الحماية من العنف األشي رقم )المب  
ت   ي أثبر

ي بسبب االنتقادات التر
ي عام    17، وأصدر قانون الحماية من العنف األشي رقم  بشأنهألغ 

 
يتضمن    . 243 2017الحاىلي الذي أقر ف

ىلي / األشيهذا القانون العديد من األحكام الخاصة بالحماية من العنف  
ي يرتكبها  المب  

، ويغطي "الجرائم الواقعة عىل األشخاص التر
ي مواجهة أي من أفرادها"، فيقصد بمصطلح "الجرائم الواقعة عىل األشخاص" الجرائم المرتكبة بير  األشخاص  

 
أحد أفراد األشة ف

ي القسم  
 
ي قانون العقوبات، وبعضها مذكور ف

 
آخرين  م من قبل أحد أفراد األشة ضد أفراد  رتكب هذه الجرائت.  4.2.1كما هو مذكور ف
ي القانون  من نفس األشة

 
يكات / ال ُيدرج األزواج  الذي، عىل النحو المحدد ف كاء/الشر  .244األشة السابقير  كأفراد من الزوجات، والشر

ىلي ينص قانون الحماية من 
ي يمكن   العنف األشي/المب  

ىلي للحماية من  استخدامها عىل بعض أشكال الحماية التر
  العنف األشي/المب  

 :عالم العملب  المرتبط

ي قضايا  ،  (11لمادة )بحسب ا  -
العنف  يجوز للمحكمة المختصة اتخاذ أي من اإلجراءات التالية كجزء من ترتيب التسوية ف 

ىلي 
ي تشمل  األشي/المب  

 ور". ستة الشه  تزيد عنلمدة ال    أو محل مكان ارتياد أي من   العنف األشي مرتكب  "حظر ، والتر
ورة حماي"   ،(16المادة )   بحسب - ر وأي من أفراد األشة وبناء عىل  تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بض  ة المتض 

ي غياب أو حضور مرتكب العنف األشي أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يىلي 
 :طلب أي منهما وف 

ر أو أي من أفراد األشة أو التحريض عىل التعرض لهما  •  ؛ عدم التعرض للمتض 

ر أو ألي • من األشخاص المحتمل تعرضهم لألذى بسبب    أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفبر حماية فاعلة للمتض 
 . "عالقتهم به

التوصية رقم   العمل، توفر  عالم  ي 
العنف األشي ف  تأثبر  انتشار  ي يمكن    206للتخفيف من 

التر التداببر  ملزمة بشأن  توجيهات غبر 
الدولية أفضل   العمل  للمرأة ومنظمة  المتحدة  الغاية. كما جمعت هيئة األمم  لهذا  الممارسات حول أدوات دعم ضحايا  اعتمادها 

ي عالم العمل
 .245العنف األشي ف 

ي  
ي يمكن اعتمادها ف 

ف بالصلة بير  العنف األشي وعالم العمل، فإن اإلجراءات الموض بها والتر
بالنظر إىل أن قانون العمل ال يعبر

ي تشمل 
ي    ع األردن   :التشر

لي من خالل قانون الحماية من 
 :العنف األرسي/المن  

 
لصاحب/صاحبة العمل، بالتشاور مع الضحية وبموافقتها، بالتقدم بطلب للحصول عىل أمر حماية يشمل عالم    السماح -

وط صارمة ي ظل شر
 246 العمل ف 

ي ألمر الحماية ليشمل عالم العمل -
 247  توسيع النطاق الجغراف 

 

 
ىلي منظمة العمل الدولية،  240

 . 2020، وأثره عىل عالم العمل العنف األشي/المب  
هيب أجهزة وموارد العمل  الجناةقد يستخدم  241 كاء أو التحرش بهم.  لبر ىلي منظمة العمل الدولية،  الشر

 . 2020، وأثره عىل عالم العمل العنف األشي/المب  
ىلي منظمة العمل الدولية،  242

 . 2020، وأثره عىل عالم العمل العنف األشي/المب  
 . 2017/ 5/ 15تاري    خ ، 3345 فحةص  5460الجريدة الرسمية عدد  243
ىلي قانون الحماية من  ( من  3المادة ) 244

األقارب بالنسب حتر الدرجة    -الزوج والزوجة؛ ب  -لغايات هذا القانون يقصد بأفراد األشة أ  : "2017لسنة    15رقم    العنف األشي/المب  
ي البيت األشي؛ ه األقارب بالنسب من الدرجة الرابعة واألقارب بالم  -األقارب بالمصاهرة حتر الدرجة الثانية؛ د  -الثالثة؛ ج

يطة اإلقامة ف    - صاهرة من الدرجتير  الثالثة والرابعة شر
يعات النافذة.  كاء  الزوجات/ . ومع ذلك، ال يشمل القانون األزواج"الطفل المشمول بحضانة شخص طبيغي أو أشة بديلة وفقا ألحكام التشر يكات/ أو الشر  . السابقير   الشر

ا  . 206ن التوصية ( م18الفقرة ) 245
ً
ي ع ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،أيض

 . 26و 25ص. ، الم العملدليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
ي ألمانيتوجد  246

ي عالم العمل ،منظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأةا. ممارسات واعدة ف 
 . 25ص.   ،دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 

ي عالم العمل ،ة للمرأةمنظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحد 247
 . 26و 25ص. ، دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_738117.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_738117.pdf
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 :248من خالل قانون العمل
 

اف بالعنف   - ىلي االعبر
 العمل. كقضية مرتبطة بعالم   األشي/المب  

ىلي إدراج العنف   -
 كجزء من تقييم مخاطر الصحة والسالمة المهنية إىل أقض حد ممكن ومعقول.   األشي/المب  

ي العمل.  -
 
ي الحصول عىل الدعم والحماية ف

 
اف بحق العمالة ف  االعبر

ىلي حظر التميبر  واألعمال االنتقامية ضد العمالة بناء عىل أوضاعها بوصفها ضحايا للعنف  -
 . األشي/المب  

ىلي توفبر إجازة مدفوعة األجر و/أو غبر مدفوعة األجر لضحايا العنف  -
 . األشي/المب  

 ضمان استمرارية العمل حتر بعد اإلجازة المذكورة.   -
ي حال توافرها.   -

 
ي عالم العمل، واإلحالة إىل الخدمات الخارجية عند الحاجة وف

 
 تقديم خدمات الدعم للضحايا ف

عىل    - يتعير   ي 
التر الخطوات  اتخاذتحديد  العمل  )بالقدر    ها أصحاب/صاحبات  العمل  عالم  ي 

 
ف العمالة  سالمة  لضمان 

افية والرقابية(.   المعقول، الممكن، والمتناسب مع اإلمكانات اإلشر
 

 2017249( لسنة  22المرن رقم )   نظام العمل 

 :تخضع ألحكام هذا النظام الفئات التالية 

ي الخدمة لدى  -
 
ي أمضت ف

 صاحب/صاحبة العمل ثالث سنوات متواصلة. العمالة التر
ي ترع أطفال أو أفراد من األشة،   -

ي ذلك المرأة الحامل، أو العمالة التر
 
ي لديها مسؤوليات عائلية، بما ف

العمالة التر
ات السن بسبب إعاقة أو مرض.   أو كبار/كببر

 العمالة المنتظمة بالدراسة الجامعية.  -
 العمالة من األشخاص ذوي اإلعاقة.  -

 
ىلي إىل ضحايا النظام  ذا شبر هي ال 

 .العنف األشي/المب  

ي    ع والرأي بعد حوار اجتماعي مسودة أحدث للنظام تخضع حالًيا للمراجعة من قبل أطراف المصلحة. يمكن   طرح ديوان التشر
ا ضحايا العنف األشي

ً
النظام أيض ىلي / أن يشمل 

ي ذلك  ،  المب  
ي ترتيبات عمل مرنة بموجب  بما ف 

ا    ،القانون الحق ف 
ً
وليس وفق

 .لتقدير صاحب/صاحبة العمل

ي الخدمة المدنية لعام  
 
 2018250تعليمات العمل المرن ف

ي 
ة التجربة المحددة بموجب النظام. يستثت     أنهوا ممن  الخدمة المدنية   موظفات/ تشي أحكام هذه التعليمات عىل موظق  فبر

ة التجربة المحددة الموظفة الحامل   رعاية  ، أو  الذي يتوىل رعاية أحد أفراد األشة حسب دفبر العائلة   والشخصمن إكمال فبر
الشخص   األب،  أو  الجامعيةاألم  بالدراسة  من المنتظم  األفراد  أو  عىل    ،  التعليمات  هذه  تشي  ال  اإلعاقة.  ذوي 

ي حكمهم وشاغىلي الوظائف القيادية الموظفات/لموظفير  ا 
 بنظام المناوبات وشاغىلي وظائف الفئة العليا أو من ف 

 . العاملير 

ي السماح لجميع فئات العمالة باالستفادة من هذه التعليمات بناءا عىل طبيعة عملها، وكذلك شمول ضحايا العنف األشي  
ينبغ 

ة ا   .لتجربة الخاصة بهمبشكل رصي    ح من استثناءات إكمال فبر

 العمل  صاحبة/ صاحب  قبل من  العقوبات فرض عىل عامة قيود .8.1.5

 
ا للمادة )

ً
ة عمال فأكبر أن يضع  "  ،251  ( من قانون العمل55وفق   عىل كل صاحب عمل يستخدم عشر

ً
 نظاما

ً
لتنظيم العمل    داخليا

ات الراحة اليومية واألسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتداببر المتخذة بشأنها  
ي مؤسسته يبير  فيه أوقات الدوام وفبر

ف 
ي ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخىلي للمؤسسة  

بما ف 
 ". فوضه ويعمل به من تاري    خ تصديقهلتصديق الوزير او من ي

 
ي عالم العمل ،يئة األمم المتحدة للمرأةمنظمة العمل الدولية وه 248

 . 206من التوصية رقم  (18)قرة أيضا الف . 26و 25ص. ، دليل: معالجة العنف والتحرش ضد المرأة ف 
 .2017، 5450الجريدة الرسمية عدد  249
 . 2018، 5779صفحة  5530الجريدة الرسمية عدد  250
 . قانون العمل( من 55المادة ) 251

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/handbook-addressing-violence-and-harassment-against-women-in-the-world-of-work
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ي أو فرض غرامة عىل العامل  صاحبة/ صاحبعىل  قانون العمل    وحظر  لمخالفة غبر واردة    العاملة / العمل اتخاذ أي إجراء تأديتر
ي الئحة العقوبات المعتمدة من وزارة العمل

 
 .252ف

ا يمكن 
ً
 معين

ً
ي النظام الداخىلي ترتيبا

 
بموجبه إيقاع العقوبات عىل العمالة المخالفة للنظام الداخىلي أو  تضمنت الئحة الجزاءات ف

يتعرض أصحاب/صاحبات   العقوبات،  قائمة  ي 
 
الوارد ف تيب  بالبر العمل  ام أصحاب/صاحبات  البر  ي حالة عدم 

 
العمل. ف قانون 

اوح ما بير  غرامة ال تقل عن ) 
/المخالفات لعقوبات تبر ( دينار، وإمكانية إغالق  1000( دينار وال تزيد عىل ) 300العمل المخالفير 

وال يحق للمحكمة ممارسة سلطتها التقديرية    . 253المنشأة مع اتخاذ تداببر لضمان عدم انقطاع أجور جميع العمال/العامالت 
ي يرتكبها صاحب/صاحبة العمل

 .لتخفيض العقوبة وتحدد العقوبة حسب المخالفة التر

ي  ةالعمال حق .8.1.6
 
 اآلمنة  غن   العمل أوضاع  عن النفس إبعاد ف

 
ي  19نصت المادة ) 

ي الحدود التر
 
م العمالة بتعليمات أصحاب/صاحبات العمل الخاصة بالعمل ف ( من قانون العمل عىل أن تلبر 

ال يوضح القانون ما إذا كان يقع عىل العمالة أو الشهود واجب  .  ال تعرضها للخطر أو تنتهك القوانير  أو اآلداب العامة المعمول بها 
العنف والتحرش  إبالغ   للحماية من  الداخلية  السياسة  يعات ونموذج  التشر القبيل. كما وال تفرض  اإلدارة بأي حادث من هذا 

ي تحمي  
يعات التر ي ضوء غياب التشر

 
ام عىل الشهود باإلبالغ عن الحوادث واالنتهاكات ف ي عالم العمل أي البر 

 
األشخاص  والتميبر  ف

/المبلغات  اللذين يقدمون شهادات أو شكاوى، أو لل  . مسؤوليةتحمل  من أعمال انتقامية أو  مبلغير 

يتوافق   )ال  المادة  ) (  19نص  المادة  االتفاقية رقم  10مع  من  )ز(  ي    190( 
 
ف الحق  للعمال  يكون  أن  "ضمان  عىل  تنص  ي 

التر
ا عىل حياتهم أو صحتهم أو   ً ا وخطبر

ً
ا وشيك

ً
سالمتهم بسبب  االنسحاب من وضع عمل يعتقدون لسبب معقول أنه يشكل تهديد

ر لها، ويقع عليهم واجب إعالم اإلدارة   تب عليهم من ذلك أعمال انتقامية أو عواقب أخرى ال مبر العنف والتحرش، دون أن يبر
 بذلك". 

 
 . قانون العمل( من 48المادة )252
يعات  : "قانون العملمن )ب( ( 77المادة ) 253 ي التشر

ية   النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورةاضافة اىل اي عقوبة ورد النص عليها ف  جبر
ي ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة ال تقل عن باإلكراهاو تحت التهديد او باالحتيال او 

يك  دينار، ألف( 1000)خمسمائة دينار وال تزيد عىل ( 500) بما ف  ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشر
ي 
 . قانون العمل( من 84أيضا المادة ) ." هذا االستخداموالمحرض والمتدخل ف 
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 : النتائج والتوصيات  9 الفصل .9

ي ضوء نتائج 
 :الحظ ما يىلي التحليل، ي هذ ف 

ي عالم  -
 .العمل أو حظرهما الشامل والضي    حيخلو قانون العمل من تعريف العنف والتحرش ف 

ي عالم العمل باستثناء خيار  -
ال يوفر قانون العمل خيارات للعمالة للتصدي لحوادث العنف والتحرش ف 

 .إنهاء العمل
ي ذلك الضحايا،   -

األشخاص اللذين  ال توجد حماية لألشخاص المرتبطير  بحاالت العنف والتحرش، بما ف 
/المبليقدمون شهادات أو شكاوى، أو المب  . غاتلغير 

 .ال توجد آلية مركزية لجمع البيانات والرصد والتقييم -
ي عالم العمل، األمر الذي  -

ال تغطي الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان حاالت العنف والتحرش ف 
. ومن المرجح إدراج هذه القضية 190إىل حداثة االتفاقية رقم    هذا التحليل  قد ُيعزى من وجهة نظر 

 مستقبلية.   ضمن أي خطط

 عىل مستوى السياسات توصيات .9.1

يعات الوطنية مع  يقدم التحليلبناءا عىل ما سبق،   ي تهدف إىل ضمان مواءمة التشر
االتفاقية رقم    التوصيات التالية التر

يغي يعزز إيجاد عالم عمل خاٍل من العنف والتحرش190  :، إلنشاء إطار تشر
 

ي عالم  . أ
العمل، والعنف والتحرش القائمير  عىل النوع االجتماعي كمفهوم واحد  اعتماد تعريف للعنف والتحرش ف 

ا مع محتوى
ً
. يجب أن يكون التعريف متسق بحيث يغطي "مجموعة"  190االتفاقية رقم   أو مفهومير  منفصلير 

ي "تهدف  
من السلوكيات والممارسات و"التهديدات" المتعلقة بها، سواء كانت "لمرة واحدة" أو "متكررة" والتر

ار جسدية ونفسية وجنسية واقتصادية أو   ."تؤدي إىل، أو من المحتمل أن تؤدي إىل" أرص 
ام عام عىل أصحاب/صاحبات العمل باتخاذ خطوات تتناسب مع   .ب افية والرقابية لمنع    اإلمكاناتوضع البر  اإلشر

ي عالم العمل
 .العنف والتحرش ف 

ضمان سالمة األماكن العامة ووسائل النقل كجزء من الحكومة إدخال تداببر كفيلة بيستلزم  عالم عمل آمن  خلق   .ج
 من عالم العمل.  

ي أطر الصحة والسالمة المهن .د
 .يتير  مراعاة العنف والتحرش ف 

 .معالجة العنف والتحرش من منظور قائم عىل الحقوق وعدم التميبر   . ه
ي  ()ب( فيما يتعلق  3توسيع نطاق قانون العمل ليشمل الفئات المستثناة من المادة ) . و

لية ومن ف  بالعمالة المب  
يعات   ي تشر

ي ال تكون منظمة رصاحة ف 
ي األمور التر

حكمها، والنص رصاحة عىل خضوعها ألحكام قانون العمل ف 

االجتماعي  الضمان  قانون  ي 
ف  ذلك  عىل  رصاحة  النص  ويجب  الفئة.  لهذه  الحقوق   254المخصصة  لضمان 

ها  التميبر  وغبر التنظيم وعدم  ي العمل وحرية 
( من  6( و )5من الحقوق مما يتماشر مع المادتير  )  األساسية ف 

ي   ، 190االتفاقية رقم  
ي هذا االتجاه مع العمالة الزراعية من خالل نظام عمال الزراعة الصادر ف 

مع اإلشارة إىل تبت 
2021. 

بالج .ز اف  االعبر مع  المنظم  غبر  االقتصاد  ي 
ف  للعمالة  الحماية  توفبر  ي 

ف  استباقًيا  دوًرا  الحكومة  تؤدي  هود  أن 
 . العمالة الزراعيةالملحوظة والتقدم الناتج عن إصدار نظام 

األشخاص   .ح لحماية  فعالة  آلية  ذلك  بدعاوى/ ب  المرتبطير  وضع  ي 
ف  بما  والتحرش  العنف  الضحايا،  شكاوى 

/المبل   . غاتاألشخاص اللذين يقدمون شهادات أو شكاوى، أو المبلغير 

 

 

 
ي حكمهم رقم 254

ي المنازل وطهاتها وبستانييها ومن ف 
 . 2009سنة ( ل90) نظام العاملير  ف 
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 الدولية  االتفاقيات  مستوى  عىل  توصيات .9.2

 المصادقة عىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتبنيها:  -

ي عالم العمل، والتوصية رقم    190اتفاقية رقم   •
، مع  206بشأن القضاء عىل العنف والتحرش ف 

يعات الوطنية.  ي التشر
 ضمان إدراجهما ف 

 (. 87، )رقم 1948االتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  •

ي مجال الضمان االجتماعي   •
(، واالتفاقية 157)رقم    1982االتفاقية بشأن الحفاظ عىل الحقوق ف 

 ( 183)رقم  2000بشأن حماية األمومة 

 (  155)رقم  1981السالمة والصحة المهنيتير   االتفاقية بشأن  •

ي للسالمة والصحة المهنيتير  عام   • ويجر  ( 187)رقم   2006االتفاقية بشأن اإلطار البر
وأفراد أشهم"المصادقة عىل   - المهاجرين  العمال  لحماية حقوق جميع  الدولية  (  1990)  "االتفاقية 

 . واعتمادها 
يعات الوطنية، والعمل  - ي التشر

يعية وطنية واضحة لضمان دمج االتفاقيات الدولية ف  اعتماد آلية تشر
يعات الوطنية واالتفاقيات.   عىل ضمان التوافق الكامل بير  محتوى التشر

يعي   إلطار وصيات تال .9.3  206  رقم   والتوصية 190 رقم  االتفاقية مضمون  مع يتماسر  تشر

ي عالم العمل، وضمان  -
تطوير آلية وطنية لمعالجة الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بالعنف والتحرش ف 
ي عالم العمل. 

 جاهزية اآلليات القائمة، وقدرتها عىل التصدي للعنف والتحرش ف 
ي    تطوير خدمات الدعم للفئات -

ي تغطي الدعم القانون 
ي عالم العمل، التر

رة من العنف والتحرش ف  المتض 
ي ذلك الصحة النفسية(. 

ي )بما ف   والطتر
ي عالم العمل، ولقياس مستوى  -

ات التفتيش لتشمل العنف والتحرش ف  مراجعة وتطوير معايبر ومؤشر
 اتخاذ تداببر للحماية والوقاية للحد من مثل هذه األفعال. 

.  العمل عىل تطوي -  ر منظومة تفتيش تراعي النوع االجتماعي
ي عالم العمل -

 .تمكير  مفتشية العمل من التعامل مع حاالت العنف والتحرش ف 
ي عالم  -

مراجعة اتفاقيات المفاوضة الجماعية إلضافة نصوص للحماية والوقاية من العنف والتحرش ف 
 .العمل

تعريف بأهمية التصدي للعنف والتحرش  تدريب وبناء قدرات النقابات عىل المفاوضات الجماعية، وال -
ي عالم العمل

 .ف 
 .تعزيز قنوات وآليات الحوار االجتماعي بير  جميع األطراف -
ي األردن دون تميبر  عىل اإلطالق -

 .ضمان حرية التنظيم للعمالة وأصحاب/صاحبات العمل ف 
جانب وضع خطة للوقاية  النص عىل أن تتضمن األنظمة الداخلية للمؤسسات معايبر العمل الالئق، إىل   -

ي عالم العمل. 
 والحماية من العنف والتحرش ف 

ي عالم العمل، وتعزيز أطر الحماية الخاصة  -
تحديد الفئات األكبر عرضة لإلساءة والعنف والتحرش ف 

/الالجئات، مع   ىلي والالجئير 
بها والسيما األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء وضحايا العنف األشي/المب  

اال  الفئات إىل  األخذ بعير   الفئات. ويجب أن تخضع قواعد حماية هذه  بير  هذه  التداخل  أثر  عتبار 
 المراجعة بصورة دائمة ومستمرة. 

ي تداببر الحماية من العنف والتحرش ضمن قانون العمل ليشمل كافة  -
توسيع نطاق الفئات المشمولة ف 

ي حكمهم"افئات  
ي المنازل وطهاتها وبستانييها ومن ف 

يشمل كذلك أطر العمل الجديدة  ، ول"لعاملير  ف 
ة ومتناهية الصغر.    والمستحدثة مثل المشاري    ع الصغبر
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 القواني    .9.3.1

 قانون العمل  

ي االقتصاد غن  المنظم والعمالة الهشة: 
 
 حماية الفئات ف

ي حكمهم   -
ي المنازل وبستانييها ومن ف 

تطبيق أحكام قانون العمل المتعلقة بالعنف والتحرش عىل العاملير  ف 
ي لديها أنظمة خاصة تحكم عملها )المادة  من 

 . /ب(3الفئات التر
ي إنشاء النقابات واالنضمام إليها وإىل هيئاتها اإلدارية )المادتان   -

 .(98/ب، و3منح العمالة المهاجرة الحق ف 

: )المادة   ( 2وضع تعريف شمولي لما يىلي
ي نطاق االتفاقية رقم  -

 . (111التميبر  )ف 
ي عالم  -

(  1العمل، والعنف والتحرش القائم عىل النوع االجتماعي بما يتماشر مع المادة )العنف والتحرش ف 
( 190االتفاقية رقم  من  . )ضمن مفهوم واحد أو مفهومير  منفصلير 

 . "أثناء العمل أو بسببه"( -تعريف "عالم العمل" )أو استخدام التعاببر المتماشية مع القانون  -

ي عالم عمل خاٍل 
 
 من العنف والتحرشحق كل عامل وعاملة ف

ي عالم العمل بشكل واضح ورصي    ح -
 . حظر العنف والتحرش ف 

ي   -
إضافة حكم جديد يلزم أصحاب/صاحبات العمل عىل اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع العنف والتحرش ف 

افية والرقابية  . عالم العمل، بما يتناسب مع إمكاناتهم اإلشر
المدر  - المحمية  الفئات  ليشمل  الحماية  نطاق  )مثتوسيع  االتفاقية  ي 

ف  /المتدربات  جة  المتدربير  ل 
/المتطوعات ي عالم العملوالمتطوعير 

 . ( ضمن نطاق تداببر الحماية من العنف والتحرش ف 
ي عالم العمل، تتيح للعاملة إمكانية اإلبالغ  -

وضع آلية داخلية لتقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف والتحرش ف 
 . (78و 55ل. )المادتان عن الحوادث مع ضمان البقاء عىل رأس العم

ي بعض حاالت العنف والتحرش، حيث فشلت جميع محاوالت منعها م -
ي إنهاء العمل ف 

نح العمالة الحق ف 
 . (29أو التصدي لها، مع ضمان الحفاظ عىل جميع حقوق التعويض لضحايا العنف و/أو التحرش )المادة  

 معالجة الشكاوى العنف والتحرش كجزء من السالمة والصحة المهنية وآلية 
 :يجب عىل صاحب/صاحبة العمل

ي عالم   -
العنف والتحرش ف  لمنع  افية  الرقابية واإلشر المناسبة بما يتناسب مع اإلمكانات  الخطوات  اتخاذ 

 . العمل
 . (78إجراء تقييم للمخاطر )يشمل العنف والتحرش( )المادة  -
ي عالم العمل   -

 . (78واالستجابة لها )المادة وضع خطة للوقاية من حوادث العنف والتحرش ف 
العمل  - بدء  قبل  العمل(  عالم  ي 

ف  والتحرش  بالعنف  المتعلقة  تلك  ذلك  ي 
ف  )بما  بالمخاطر  العمالة  إعالم 

 . (78)المادة 
لديها حول آليات الوقاية والحماية وتقديم الشكاوى الخاصة بالعنف   ةوعيتإعالم العمالة ورفع مستوى ال -

 . والتحرش
ة من العنف والتحرش تتماشر مع النموذج المعتمد من قبل وزارة العمل بعد عقد اعتماد سياسة للحماي -

 :( وتشمل79و 55حوار اجتماعي مع ممثىلي العمالة وأصحاب/صاحبات العمل )المادتان 

ي ذلك العنف والتحرش القائم •
 . عىل النوع االجتماعي  ير  توضيح ماهية العنف والتحرش بما ف 

 . يا تحديد الخدمات المساندة للضحا •

 . وضع آلية لتقديم الشكاوى )الداخلية والخارجية( •

ات • ين/المخبر  . الشية والحماية للمخبر

 . الحماية من األعمال االنتقامية •

 . التعويضات •

 . العقوبات •
 

ي  
 :للعمالة الحق ف 

انفسهم  - )،  العمل غبر اآلمنة  أوضاععن    ابعاد  المادة  تعديل  ، يجب  ي  19وبالتاىلي
الحق ف  العمالة  لمنح   )

أو  حياتهم  عىل  ا  ً وخطبر ا 
ً
وشيك ا 

ً
تهديد يشكل  أنه  معقول  لسبب  يعتقدون  عمل  وضع  من  "االنسحاب 
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تب عليهم من ذلك أعمال انتقامية أو عواقب   صحتهم أو سالمتهم بسبب العنف والتحرش، دون أن يبر
ر لها، ويقع عليهم و   ."اجب إعالم اإلدارة بذلكأخرى ال مبر

والخضوع   - والعنف  الجنسي  بالتحرش  الخاصة  والسياسات  السلوك  قواعد  ومدونات  بالقواعد  ام  االلبر 
 . (82للتداببر التأديبية عند انتهاكها )المادة 

 
 :إلنفاذ ما سبق، بحيثتعديل القانون 

ي حال ارتكاب فعل   -
ي عالم العمل  يحق لصاحب/صاحبة العمل فصل العامل/العاملة ف 

عنف أو تحرش ف 
ا للقسم 

ً
 . (28( )المادة  6.1.4يستدعي إنهاء الخدمة بموجب ضوابط وقيود معينة )وفق

 . (48يحق لصاحب/صاحبة العمل فرض عقوبات تتماشر مع سياسة العنف والتحرش )المادة  -

 ( 69تمكي   المرأة )المادة 
ي قطاعا

ي العمل ف 
 :ت/مهن معينة واالستعاضة عنها بما يىلي إزالة الحظر المفروض عىل حق المرأة ف 

ي  -
 . تداببر الحماية األساسية للحوامل والمرضعات دون المساس بأمنهن الوظيق 

من   - والمهن  كات  والشر القطاعات  ي جميع 
ف  المشاركة  من  المرأة  بتمكير   العمل  ام أصحاب/صاحبات   

البر
ها خالل توفبر تداببر الوقاية والحماية المناسبة، مثل اإلضاءة والنق   . ل اآلمن والحراسة وغبر

ي عالم العمل 
 
 العنف األرسي كقضية مرتبطة ف

ي )المادة   -
 . (65منح إجازة لضحايا العنف األشي دون المساس بأمنهم الوظيق 

المرن   - العمل  نظام  من  )كجزء  األشي  العنف  المرنة لضحايا  العمل  ترتيبات  مختلفة من  أشكال  اعتماد 
ح المعدل(  . المقبر

 والتحرش كإصابة عمل العنف 
العمل  ي عالم 

ف  العنف والتحرش  الناتج عن  الجسدي  األذى غبر  ليشمل  العمل  إصابات  تعويضات  نطاق  توسيع 
 . (88)المادة 

ي تشكيل النقابات
 
 حق العمالة ف

ي تشكيل النقابات، بما يحقق التمثيل الفعىلي للعمالة من
ي تحد من حقوق العمال ف 

خالل    تعديل األحكام القانونية التر
 . ("د"و  "ج" 98النقابات )وإنهاء التمثيل غبر المتناسب للعمالة مقابل أصحاب العمل( )المادة 

 اإلعفاء من الرسوم
ي عالم العمل

 عىل أن قضايا العنف والتحرش ف 
ا
هي جزء من نزاعات العمل وبالتاىلي تكون معفاة من   النص رصاحة

 . (137دة كافة رسوم الدعاوى القضائية والتنفيذية. )الما

 قانون مؤسسة الضمان االجتماعي 

ي االقتصاد غبر المنظم والعمالة الهشة   -
توسيع نطاق قانون مؤسسة الضمان االجتماعي ليشمل العمالة ف 

 . (3/ ب/ 4)المادة 
ي نطاق تغطية الضمان االجتماعي )المادة  -

لية مشمولة ف  ي تنص عىل أن العمالة المب  
   . (4إصدار األنظمة التر

ي تصنف عىل أنها إصابة   -
تعديل األحكام المتعلقة بالتعويض عن إصابة العمل لتشمل جميع الحوادث التر

( للمادة  ا 
ً
وفق الجسدية 3عمل  غبر  اإلصابات  تشمل  ي 

والتر العمل،  إلصابات  التنفيذية  التعليمات  من   )
ي عالم العمل

 . لعمل(( من التعليمات التنفيذية إلصابات ا4)المادة ) .والعنف والتحرش ف 

 قانون العقوبات

 التحرش الجنسي  
 "غبر أخالقية"  مثل "الحياء" أو شخصية تعريف جريمة التحرش الجنسي بشكل واضح دون استخدام معايبر 

اط أن يكون لألفعال أو السلوكيات "داللة جنسية" أو أن تكون "مرتبطة بجنس الشخص   . واشبر
-  

 الظروف المشددة للعقوبة
الجنسي لتشمل األفعال  توسيع نطاق الظروف المشددة للعقوبة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالعنف والتحرش

الذي   الشخص  أو  العمل  صاحب/صاحبة  يرتكبها  ي 
)مثل التر العمل.  عالقة  عن  ناشئة  فعلية  بسلطة  يتمتع 

لية(  مكررة )ب(( 306و 295)المواد  صاحب/صاحبة العمل للعمالة المب  

لي / قانون الحماية من العنف األرسي
 المن  

 توسيع نطاق الحماية 
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والنفسي   والجنسي  )الجسدي  العنف  من  أخرى   
ا
أشكاًل ليشمل  القانون  نطاق  إىل  توسيع  باإلضافة  واالقتصادي( 

كاء  الزوجات/ العنف الذي يرتكبه األزواج يكات/ أو الشر  . (2السابقون. )المادة  الشر

لي / الحماية من العنف األرسي 
ي عالم العمل المن  

 
 ف

 . (16)المادة  السماح لصاحب/صاحبة العمل بطلب أمر حماية يشمل عالم العمل -
ي للحماية  -

 . (16و 11ليشمل عالم العمل )المادتان توسيع النطاق الجغراف 
/العامالت  - بموافقة الضحية، إبالغ صاحب/صاحبة العمل بشأن إصدار أمر حماية يتعلق بأحد العاملير 

العمل  أو صاحب/صاحبة  للضحية  ا 
ً
تهديد هناك  أن  المحاكم  رأت  إذا  المعتدي(  أو  الضحية  )سواء كان 

/الجان ي
الجان  ي حال كان 

العمل  والزمالء والزميالت. ف  /العامالت، يمكن لصاحب/صاحبة  العاملير  ية أحد 
منع العامل/العاملة من استخدام موارد العمل لتنفيذ أفعال العنف األشي، ويمكن كذلك تقديم الدعم  

. )المادة   . (16النفسي واالجتماعي
 

/المنظمتدريب العمالة  ي االقتصاد الرسمي
 
 عىل تأثن  العنف األرسي عىل عالم العمل  ف

ي القضاء وأجهزة حماية األشة عىل العنف االقتصادي بوصفه أحد أسباب العنف األشي تدر 
ىلي / يب العمالة ف 

  المب  
 .وكيفية التعامل معه

 الجزائية المحاكماتقانون أصول 

 :  مراجعة القانون ليتضمن ما يىلي
وتقديم   - العمل  عالم  ي 

ف  العنف  أو  التحرش  بأفعال  الخاصة  الشكاوى  لتقديم  موحدة  آلية وطنية  تطوير 
 الخدمات الداعمة. 

النص رصاحة عىل أن إجراءات شكاوى العنف والتحرش هي إجراءات شية وال يجوز إفشاؤها، دون أي  -
 استثناءات إال بموافقة الضحية. 

 نظام الخدمة المدنية

 :اعتماد تعريف واضح لما يىلي 
ي نطاق االتفاقية رقم  -

 . (111التميبر  )ف 
ي عالم العمل والعنف والتحرش القائم عىل النوع االجتماعي بما يتماشر مع المادة   -

من    1العنف والتحرش ف 
( 190االتفاقية رقم    . )ضمن مفهوم واحد أو مفهومير 

 . لقانون مثل " خالل العمل أو بسببه"تعريف "عالم العمل" أو استعمال مصطلحات تتماشر مع ا  -

 من العنف والتحرش  العامالت/حماية جميع العمال

ي القطاع العام، بغض النظر عن   -
توسيع نطاق الحماية من العنف والتحرش ليشمل جميع فئات العمالة ف 

ي ذلك العمالة بنظام 
، بما ف  ي

هاالمياومةوضعهم الوظيق   .، والطواقم االستشارية وغبر

 آلية معالجة الشكاوى 

ي عالم  
العمل عىل أن تشمل هذه اآللية معايبر واضحة  تطوير واعتماد آلية شكوى واضحة وفعالة للعنف والتحرش ف 
ي الشكاوى ومراجعتها وتقييمها مع الحفاظ عىل الشية

 .لتلقر

 تدابن  الوقاية واالستجابة والحماية

ي عالم العمل
ام المؤسسات بوضع جميع تداببر الوقاية واالستجابة والحماية من العنف والتحرش ف   

 .النص عىل البر

 المراقبة والتوثيق

 ود نظام مراقبة وتوثيق فعال )يحدد بوضوح نوع الشكوى وموضوعها وآلية التعامل معها(وج

اء  تعديل قواعد الشر

للعنف   للتصدي  وإجراءات  سياسات  ي 
بتبت  الخارجيير   العطاءات  الموردين/مقدمي  إللزام  اء 

الشر قواعد  تعديل 
ي عالم العمل

 .والتحرش ف 

 

 األنظمة  .9.3.2
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 نظام العمل المرن 

ي لهذه الفئة عىل الرغم  
ي تتعرض للعنف األشي كوسيلة لضمان األمن الوظيق 

مراجعة األنظمة لتشمل العمالة التر
 .من حوادث العنف األشي

ي حكمهم 
 
ي المنازل وطهاتها وبستانييها ومن ف

 
 نظام العاملي   ف

ي مكان العمل وسائر أحكام قانون  
شمول العمالة وفق هذا النظام بكافة أحكام الحماية الخاصة بالعنف والتحرش ف 

ي النظام الخاص.  
ي األمور غبر المنصوص عليها ف 

 العمل ف 

 نظام المساعدة القانونية 

ي مكان العمل ضمن الفئات المشمولة بهذا  
ي تستفيد من خدمات  شمول فئة ضحايا العنف والتحرش ف 

النظام التر
 المساعدة القانونية. 

ي الصلة بهم 
ي قضايا الفساد وأقارب  هم واألشخاص وثيقر

 
اء ف ين والخن   نظام حماية المبلغي   والشهود والمخن 

ي   -
ف  والشهود  المبلغير   بحماية  خاص  ي 

وطت  حماية  إطار  ليصبح  النظام  هذا  ي 
ف  المشمولير   نطاق  توسع 
ي عالم العمل. الجرائم ذات الطبيعة ال

ي جرائم العنف والتحرش ف 
 خاصة ومن ضمنها المبلغير  والشهود ف 

ي    ع   - ي هذه الحالة، يجب سن تشر
ي القطاع العام. ف 

أو توسيع نطاق هذا النظام ليشمل العنف والتحرش ف 
ي القطاعات والمهن األخرى. 

ي حاالت العنف والتحرش ف 
ين والشهود ف   جديد لتوفبر الحماية للمخبر

 

 التعليمات  .9.3.3
 تعليمات السالمة والصحة المهنية

مراجعة تعليمات السالمة والصحة المهنية لتشمل المعايبر المتعلقة بالوقاية من العنف والتحرش واالستجابة لهما  
ي ذلك سياسة العنف والتحرش، وكذلك البنية التحتية واإلضاءة واألماكن الخاصة وما إىل ذلك(  

ي عالم العمل )بما ف 
ف 

 لتصبح هذه المعايبر جزًءا من عملية التفتيش عىل المنشأة. 

ي الخدمة المدنية
 
 تعليمات الدوام المرن ف

ي يجوز  
ي ذلك العنف األشي، من ضمن الفئات المشمولة بهذه التعليمات والتر

اعتبار ضحايا العنف والتحرش، بما ف 
 لها االستفادة من الدوام المرن.  

 1998تعليمات حماية العاملي   والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 

 :تعديل التعليمات عىل النحو التاىلي 
ي عالم العمل كجزء من مخاطر تحديد العنف  -

 . بيئة العمل والتحرش ف 
مطالبة أصحاب/صاحبات العمل بوضع خطط وقائية مناسبة عند تطوير البنية التحتية وتصميم أماكن  -

 .العمل للتأكد من أنها ال تؤدي إىل العنف أو التحرش

مي   بأحكام قانون العمل  ي قائمة غن  الملنر 
 
 تعليمات تصنيف المؤسسات ف

ي عالم العمل. مراج
 عة هذه التعليمات لتتضمن معايبر تقييم تتعلق بالعنف والتحرش ف 

وط الصحية العامة للصناعات  تعليمات الشر

ي عالم العمل. 
 مراجعة وتحديث المعايبر والمواصفات لتشمل المقاييس والمعايبر المتعلقة بالعنف والتحرش ف 

ي 
 تعليمات تنظيم عقد التدريب المهت 

/المتدربات ومنحهم  النص   ام صاحب/صاحبة العمل بتوفبر عالم عمل خاٍل من العنف والتحرش للمتدربير  عىل البر 
ي عالم العمل. 

ي حالة تعرضهم أثناء التدريب للعنف والتحرش ف 
ي إنهاء العمل والمطالبة بالتعويض ف 

 الحق ف 



يعات      58 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

يعات  موائمة جدول .9.4   190 رقم االتفاقية مع وطنيةال  التشر

 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

 (7)و (1)
 

 لتعريف والحظر ا

يشبر  1)  1المادة    :)
"العنف   مصطلح 
عالم   ي 

ف  والتحرش" 
"مجموعة   إىل  العمل 
السلوكيات   من 
غبر   والممارسات 
التهديدات   و 

ٔ
ا المقبولة 

سواء  بها،  المرتبطة 
و  
ٔ
ا واحدة  مرة  حدثت 

و تٔودي  
ٔ
تكررت، تهدف ا

ٕاىل   تٔودي  ن 
ٔ
ا يحتمل  و 

ٔ
ا

و  
ٔ
ا جسدي  ر  ٕالحاق رص 

و  
ٔ
ا جنسي  و 

ٔ
ا نفسي 

وتشمل   اقتصادي، 
عىل   والتحرش  العنف 

  . نوع الجنس" أساس

 :7مادة 

بأحكام   المساس  "دون 
معها،   ١المادة    

ً
وتمشيا

عضو  دولة  كل  تعتمد 
تعرف   ولوائح  قوانير  
ظاهرة العنف والتحرش  
العمل   عالم  ي 

ف 
ذلك   ي 

ف  بما  وتحظرها، 
عىل   والتحرش  العنف 

  .أساس نوع الجنس"

 

 رصي    ح ال يوجد تعريف وال حظر  ال يوجد تعريف
 
 

( إىل  29( و)28تشبر المادتان )
أشكال محددة من العنف و/أو 

ب والتحقبر واألفعال  التحرش )الض 
ي المواد  

المخلة باآلداب العامة( ف 
ي تنص عىل حق العمالة  

التر
ي إنهاء 

وأصحاب/صاحبات العمل ف 
 .عالقة العمل كتعويض أو عقوبة

ال يوجد تعريف وال حظر  
 حرصي    

 

 ( المادة  من  69تحظر   )
العموميير    الموظفير   النظام 

 من: 
أو   • تضفات  بأي  القيام 

ء إىل   ممارسات أو أعمال تسي
والسلوك   واآلداب  األخالق 
لآلراء   واإلساءة  العامير  
السياسية  والمعتقدات 
 والدينية أو التحريض ضدها.  

 
سلوك     • أي  ممارسة 

جسدي أو شفهي ذي طبيعة 
التهديدات  أو  جنسية 
بما يمس كرامة   به  المرتبطة 
لهم   مهينا  ويكون  اآلخرين 
ر   الض  الحاق  اىل  ويؤدي 
أو  النفسي  أو  الجسدي 

 الجنسي بهم.  
 

باي    • ي 
بدن  عقاب  ايقاع 

صورة من الصور عىل أي من  
ي 
ف  الموجودين  االطفال 

ذلك   ي 
ف  بما  الدوائر 

او  المؤسسا التعليمية  ت 
التدريبية او دور  او  التأهيلية 
الحاق   او  الحماية  او  الرعاية 

 اذى باي منهم. 
 
تصوير أي وثيقة أو    •

تشيبها أو نشر أي معلومة 
أو مقالة أو اعادة نشر أي  

منها بأي وسيلة من الوسائل 
بما يس  للدولة أو العاملير   

 فيها. 

 ال يوجد تعريف واضح 

خالل   من  من  الحظر  مجموعة 
ي تشمل 

 الجرائم التر

 :التحرش الجنسي 

للحياء   المنافية  المداعبة 
(305( العرض  هتك   ،)296  ،

ي  300،  298،  297
(، فعل مناف 

( ي  306للحياء 
مناف  فعل   ،)

( عام  مكان  ي 
ف  (،  320للحياء 
 (190(، التحقبر )296التهديد )

 )360و )

بعض   العقوبات  قانون  يجرم 
ي  
التر ا األفعال 

ً
تحرش غبر    تشكل 

جريمة   خالل  من  جنسي 
 .""التحقبر 

 :  التحرش غن  الجنسي

: نصت المادة ) ( 190التحقبر
من قانون العقوبات عىل أن 
التحقبر هو " كل تحقبر أو  

  -غبر الذم والقدح   -سباب 
يوجه إىل المعتدى عليه وجًها 
لوجه بالكالم أو الحركات أو  

بكتابة أو رسم لم يجعال علنيير  

( النظام  11المادة  من   )
كانت  "إذا  أنه  تنص 

ي  
التر يرتكبها  المخالفة 

تشكل   ل  المب   صاحب 
  
ً
جسديا أو   

ً
جنسيا اعتداءا 

 
ً
ا  خطبر

ً
عىل العامل أو انتهاكا

حقوقه   من  حق  ألي 
للعامل   يحق  األساسية، 
والمطالبة   

ً
فورا العمل  إنهاء 

 " .بحقوقه
 
 
 
 
 
 
 

( من نظام  13المادة )
عمال الزراعة تحظر  
االعتداء الجسدي 

 . والجنسي 

ي قانون العمل: اعتماد تعريف 
ف 
ي   أو 

ف  والتحرش  للعنف  أكبر 
ي ذلك العنف 

عالم العمل بما ف 
القائم عىل النوع االجتماعي بما 

مع رقم   يتماشر  االتفاقية 
ا 190

ً
نطاق أوسع  فذلك   ،
الضحية؛  حول  ومتمحور 
من  "مجموعة"  فيتضمن 
السلوكيات "غبر المقبولة" بما 
ي من 

ي ذلك "التهديدات" "التر
ف 

المحتمل أن تؤدي إىل" األذى  
والنفسي  الجسد والجنسي  ي 

واالقتصادي " حيث ال اعتبار 
ي تقرير تحقق  

القصد ف  لوجود 
 الفعل. 

 
ف قانون العمل  يوض بأن يعبر
ي عالم عمل خاٍل من 

ف  بالحق 
العنف والتحرش باإلضافة إىل  
والتحرش   العنف  حظر 

 رصاحة. 
 
 

يحكم   الذي  ي    ع  التشر يحظر 
لية والعمالة   العمالة المب   عمل 

االعتد الزراعة  ي 
الجنسي ف  اء 

وبالتاىلي   فقط،  والجسدي 
أحكام   مع  التوفيق  إىل  نحتاج 

رقم     190االتفاقية 
لقانون  حة  المقبر والتعديالت 

 العمل. 
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يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

او هاتفية او  أو بمخابرة برقية
  255بمعاملة غليظة"

الوظيفة العامة )المادة تحقن  
 .( من قانون العقوبات196
 
 

 التهديد كجريمة: 
أشكال   العقوبات  قانون  يجرم 

 التهديد التالية: 
 256  • التهديد بسالح

ي أو تهديد من  •  هديد كتانر
خالل شخص ثالث إذا كان  

 258أو جنحة 257مرتبطا بجناية 
ي  • التهديد 

الذي يحدث ف 
األماكن العامة وله تأثبر نفسي  

ي   259عىل الضحية، 
مع األخذ ف 
االعتبار أن قانون العقوبات 

يربط كلمة "عام" بقدرة  
اآلخرين )الذين ليس لديهم  

اع( عىل  ي الب  
مصلحة ف 

 260مشاهدتها دون تقييد. 
ي إذا ارتبط 

• التهديد اللفط 
 261بجناية

 

ي قانون العقوبات، تصنف 
أما ف 

جرائم التحرش الجنسي بمعيار  
شخضي عىل أساس "األخالق"  

 . "الحياءو "
 من اإلشارة إىل 

ا
فيوض، بدال

السلوكيات  أن هذه األفعال أو 
تخدش  "غبر أخالقية" و "

"، بمعالجة قضية الحياء
التحرش الجنسي بجميع  
اط أن يكون   أشكاله، واشبر

لألفعال أو السلوكيات "داللة  
جنسية" أو أن تكون "مرتبطة  

 264" بجنس الشخص

ف نظام الخدمة المدنية  ال ُيعرِّ
ي عالم 

العنف والتحرش ف 
العمل، ولكنه يشبر إىل بعض  
ي تشكل بعض  

السلوكيات التر
أشكال العنف و/أو التحرش،  
. كما ال يتطرق  

ً
كما ذكر مسبقا

ي  
النظام إىل أعمال التحرش التر
ليس لها داللة جنسية )مثل  

والتنمر( والمعاملة   تحرشال

 
 لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد من قانون العقوبات: " 360المادة  255

ً
 وجها

ا
 أو فعل

ا
 عن الذم والقدح قوال

ً
اطالعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل شهر أو من حقر أحد الناس خارجا

 . ة دنانبر  " بغرامة ال تزيد عىل عشر
ه بسالح يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر  . 1بالسالح.  التهديد : " ( من قانون العقوبات349المادة ) 256  " .كان السالح سالحا ناريا فاستخدمه الفاعل تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر  ا إذ . 2؛ من هدد غبر
 . ( من قانون العقوبات352( و )350) تان الماد 257
 . ( من قانون العقوبات353مادة ) ال258
 ت. ( من قانون العقوبا354المادة ) 259
ي مكان ليس من المحال المذكورة غبر أنها جرت(  1تعد وسائل للعلنية ):  ( من قانون العقوبات73المادة ) 260

ي محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو حصلت ف 
عىل صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص   األعمال والحركات إذا حصلت ف 

ي المحال المذكور؛ )
ي الفعل؛ )( الكالم أو الضاخ سواء جهر بهما أو نقال بالوسائل اآللية بحيث يس2موجود ف 

ي كال الحالتير  من ال دخل له ف 
ي محل  3معها ف 

( الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم والشارات والتصاوير عىل اختالفها إذا عرضت ف 
 عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت عىل أكبر من شخص. 

  ن العقوبات ( من قانو 351المادة ) 261
ي ذلك كندا وبلجيكا  264

ي عدة دول، بما ف 
 . معيار معتمد دولًيا ف 
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 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

 جسدي العنف ال
أشكال   من  العديد  العنف  يعد 

بموجب   جريمة  الجسدي 
قانون   ي 

ف  "اإليذاء"  جريمة 
اوح هذه الجرائم   العقوبات. وتبر
من جنحة إىل جناية عىل أساس  
يلحق   الذي  ر  الض  جسامة 

عليه.  ي 
يعاقب    بالمجت  كما 

غبر  اإليذاء  عىل  القانون 
كاستثناء عن المبدأ    262المقصود

نية   وجود  ي 
يقتض  الذي  العام 

ي جميع الجرائم. إجرا 
 مية ف 

 
 

 العنف الجنسي / االعتداء 
التحرش   باإلضافة إىل جرائم

الجنسي المذكورة أعاله، فإن 
االغتصاب وأعمال التهديد 

ي تؤدي إىل ارتكاب  
هيب التر والبر

ي تشكل  
اتصال جنسي غبر قانون 

ا
ً
 263. جرائم أيض

ي ال  
غبر المالئمة )ولكن التر
 تعتبر غبر أخالقية(. 

كما ال تتناول األفعال ذات  
ي من  

الطبيعة الجنسية التر
ر  ا لمحتمل أن تؤدي إىل رص 

ي الواقع  
ولكنها لم "تؤدي" ف 

ر  كما هو مسموح به    - إىل رص 
مما   -  190بموجب االتفاقية 

ر   قد يضع عبء إثبات الض 
عىل عاتق الضحية. قد يكون 

ي  
هذا مهًما بشكل خاص ف 

، حيث   حاالت األذى النفسي
ر أو مداه.   يصعب تحديد الض 

ر قد   تغطية احتمالية الض 
ه الفجوة،  يخفف من هذ

حيث يمكن تقييمها بالرجوع  
إىل معايبر أكبر موضوعية  

ي 
 .يتفق عليها المجتمع المهت 

 
 

 المشمولون  األشخاص 2
ي 
 
   190رقم  االتفاقيةف

ة  ينطبق القانون عىل العمال 
 .العمل  صاحبات/ وأصحاب

 
يعّرف قانون العمل "العامل" عىل  
 ،  كان أو أنتر

ً
أنه كل شخص، ذكرا

 مقابل أجر 
ا
ويكون تابًعا يؤدي عمل

  -لصاحب العمل وتحت إمرته 
  كان ومن   265األحداث ذلك ويشمل 

 .قيد التجربة أو التأهيل
 

ُيعّرف "صاحب العمل" بأنه كل  
شخص طبيغي أو اعتباري يستخدم  

الضمان  ينطبق قانون 
عىل كل من أكمل   االجتماعي 

ة من عمره، دون   السادسة عشر
أي تميبر  عىل أساس الجنسية  

أو مدة العقد أو الشكل أو  
ط أال يقل   طبيعة األجر، بشر
األجر الذي تحسب عليه 
اكات عن الحد األدن   االشبر
 بغض  

ً
لألجور. وينطبق أيضا

النظر عما إذا كان العمل يتم 
بشكل أساشي داخل المملكة أو 

اإلخالل  خارجها )دون 

ينطبق القانون عىل 
 .الموظفير  العموميير  

  
ف "الموظف" بأنه "   ُيعرَّ
الشخص المعير  بقرار من  

ي وظيفة 
المرجع المختص، ف 

ي جدول تشكيالت  
مدرجة ف 

الوظائف الصادر بمقتض  
قانون الموازنة العامة أو  
موازنة إحدى الدوائر 

والموظف الُمعير  بموجب  
عقد وال يشمل الشخص  

ي 
يعاقب عىل الجرائم المرتكبة ف 
ي األردنية بغض النظر 

األراض 
 عن جنسية مرتكب الجريمة. 

ي ينطبق عىل 
 العاملير  ف 

هم  المنازل والطهاة وغبر
 .ممن لهم وضع مماثل

 

"العمل   النظامعرف ي
ىلي عىل أنه" العمل  

المب  
لية   المتعلق بالمهام المب  

مثل التنظيف والطبخ وكي 
المالبس وإعداد الطعام  

ال يطبق قانون العمل عىل أي  
شخص ُيستثت  من نطاق  
من تعريف "العامل" أو يكون 

 من   الفئات
ا
المستثناة رصاحة

نطاق القانون )مثل الموظفير  
ي  العموميير  

والعاملير  ف 
 ( المنازل

 
يوض بتوسيع نطاق الحماية  

ليشمل األشخاص الذين  
 بغ
ا
ض النظر عن  يؤدون عمل

عالقة العمل الخاصة بهم  

 
 ( من قانون العقوبات 344المادة ) 262
 . ( من قانون العقوبات311( و )292) ان المادت 263
ة : "قانون العمل( من 2المادة ) 265  كان او انتر بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر

ً
 ". الحدث كل شخص ذكرا
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 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

بأي صفة شخًصا أو أكبر مقابل  
 .266أجر

 
 :المستبعدة  ةفئات العمال

 
موظفو القطاع العام وموظفو   .1

 .البلديات
كل من ال ينطبق عليه تعريف   .2

ي قانون العمل، أي الذي  
"العامل" ف 

اف   ال يعمل بأجر تحت إشر
وتعليمات صاحب العمل ويشمل  

ذلك المستشارين والمقاولير   
  العمالوالمتطوعير  والمتدربير  و 

الذين انتهت مدة عملهم أو انتهت 
صالحيته والباحثير  عن عمل، كما 

هو الحال بالنسبة للمتدربير   
هم  .والصناعيير  وغبر

ي المنازل. 3
والطهاة   العمالير  ف 

ي حكمهم. 
 والبستانيون ومن ف 

باالتفاقيات الدولية بشأن 
 .)  ازدواجية التأمير 

فئات العمال الخاضعير    
 الضمان االجتماعي هم:  لقانون 

 
جميع العمال الخاضعير    -

ألحكام قانون العمل  
 .النافذ

 
العمال غبر الخاضعير    -

للتقاعد   بموجب أحكام  
ي أو  

قانون التقاعد المدن 
 .قانون التقاعد العسكري 

 
ي   -

األردنيون العاملون ف 
البعثات اإلقليمية  
والدولية والبعثات  

السياسية أو العسكرية 
ي 
العربية واألجنبية ف 

المملكة والملحقون  
ومراكزهم الفنية 

 والتعليمية. 
 

العاملون لحسابهم   -
الخاص  
  صاحبات/ وأصحاب

كاء   العمل والشر
ي  
التضامنيون العاملون ف 

 مؤسساتهم
ا 
ً
 تم تعريف "المؤسسة" أيض

ألغراض قانون الضمان  
:  االجتماعي عىل النحو  التاىلي

  
ً
الذي يتقاض  أجرا

 
ً
" يشمل هذا  .268يوميا

ا المو 
ً
ظفير   التعريف أيض

 .269الخاضعير  للمراقبة
 

اء  ورعاية أفراد األشة وشر
لية  االحتياجات المب  

ومرافقة المرض  
واألشخاص ذوي اإلعاقة  
 " .والبستنة وما شابه ذلك

 

 

  ةعمال الزراعنظام نطبق  ي
عىل أي "شخص طبيغي  

بعمل زراعي مقابل   يقوم
  .”أجر لصاحب العمل

باإلضافة إىل األشخاص  
ي المادة الثانية  

المحددين ف 
 .منه

 
ال يطبق نظام الخدمة المدنية 

عىل أي شخص ال ينطبق 
" عليه تعريف "الموظف

فيه، ومن هؤالء   الوارد 
 :األشخاص

ي القطاع   .1
العاملون ف 

 .الخاص
ي القطاع  المياومةعمال   .2

ف 
 .العام
األشخاص الباحثون عن  .3

 .فرص العمل والمتطوعون 
اء ما لم   .4 المستشارون والخبر

موا عقد تعيير  لمدة  يبر
 .محددة

الموظفون الذين انتهت  .5
أو الذين تمت  عقودهم
 إقالتهم. 

 
 . قانون العمل( من 2المادة ) 266
  . ( من نظام الخدمة المدنية2المادة )  268
 ( من نظام الخدمة المدنية.  63مدة التجربة سنتان وفق أحكام المادة ) 269



يعات      62 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

" أي وزارة أو إدارة حكومية أو  
هيئة أو مؤسسة رسمية أو 

كة أو مؤسسة أو   عامة أو أي شر
جمعية أو أي شخص طبيغي أو 
 أو أكبر  

ا
اعتباري يستخدم عامل

مع مراعاة أحكام هذا القانون أو 
أي شخص طبيغي يعمل 

 لحسابه الخاص أو أي جهة
أخرى تحددها األنظمة الصادرة  

 267" .بموجب القانون 

ال يحدد قانون العمل ما الذي    "تغطية "عالم العمل 3
يشكل مكان العمل، بل يشبر إىل  
ي تعريفه "إلصابة 

مكان العمل ف 
عّرف إصابة العمل   حيث العمل"

ي تقع نتيجة حادث أثناء 
بأنها التر

أداء العمل أو بسببه، وتشمل 
ي تقع أثناء الطريق من  

الحوادث التر
 .وإىل العمل

  الضمان   مؤسسة   قانون   يدمج 

  يشكل   ما   عوالم   االجتماعي 

  تعريف   ضمن   العمل   مكان 

ي   العمل   إصابة 
 :تشمل   والتر

  العمل:   أداء   أثناء   الحوادث  •

ة   وتشمل  ي   "الفبر
  يقضيها   التر

ي   العامل 
ي   أو   العمل   مكان   ف 

  التر

  للقيام   خاللها   يتواجد 

 ."بالعمل 

  العمل،   بسبب   الحوادث  •

ي   أي 
  بسبب   تحدث   التر

  )أي   طبيعته   أو   العمل   ظروف 

  حدثت   لما   العمل   لوال 

 اإلصابة( 

ادث أثناء الطريق من وإىل ح •
ط أن يحدث ذلك   العمل، بشر

( السلوك  29تحدد المادة )
ط أن  المحظور  وال يشبر

 . ي مكان معير 
 يرتكب ف 

 .( أعاله69انظر المادة )

ي بعض 
يعتبر ارتكاب   الجرائم،ف 

ا" مطلًبا أساسيا  
ً
الفعل "علن

ي  
لقيام الجريمة، كما هو الحال ف 

ي للحياء جرائم 
عرض فعل مناف 

ي للحياء  306)
( عرض فعل مناف 

ي مكان عام )
 ( 320ف 

 

ي حالة ارتكاب مثل  لذلك،
ف 

ي مكان ال تتحقق 
هذه األفعال ف 

، فقد ال تشكل  271 العلنيةفيه 
هذه األفعال جريمة عىل  
اإلطالق أو يمكن اعتبارها  

 .جريمة مختلفة

ي تعتبر  
تتطلب بعض الجرائم التر

ي أماكن  
ا ارتكابها ف 

ً
ا وتحرش

ً
عنف
مثل جرائم  أوقات معينة / 

ي للحياء )
(  306عرض فعل مناف 

ي  
ي للحياء ف 

عرض فعل مناف 
 ( 320مكان عام )

تحظر القوانير  االعتداء 
الجنسي والجسدي وال  
تربطهما ببعض المعايبر  

 .الخاصة

إن خلق عالم آمن للعمل  
يتطلب من الحكومة اتخاذ  
تداببر كافية لضمان سالمة  
األماكن العامة، واألماكن،  

 النقل. ووسائل 

 
 . )ب( من قانون الضمان االجتماعي  (2)المادة  267
ي مكان عام أن يراه. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعال منافيا للحياء أو أبدى إشارة  -1: "من قانون العقوبات 320المادة  271

ي مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان ف 
ي مكان عام أو ف 

  -2منافية للحياء ف 
ي الفقرة )

ف الفعل المنصوص عليه ف  ي حالة التكرار1تضاعف العقوبة إذا اقبر
 " .( من هذه المادة من أكبر من شخص أو ف 



يعات      63 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

أثناء تنقل العامل المعتاد من 
 .270وإىل العمل

ونية  يجرم قانون الجرائم اإللكبر
التشهبر الذي يحدث باستخدام  

لومات أو المواقع  شبكة المع
ونية أو أي أنظمة   اإللكبر

ي قد  272أخرى معلومات 
، والتر

ي عالم  
تشمل أعمال التحرش ف 

ي تحدث من خالل  
العمل التر

 .وسائل االتصال الحديثة

يجرم قانون االتصاالت أي  
بأي وسيلة   يقوم،شخص 
"بنقل رسائل تهديد أو   اتصال،
غبر أخالقية"   رسائل إهانة أو 

ي قد تشمل أ273
عمال  والتر

ي  
التحرش أو العنف النفسي ف 
ي تحدث من 

عالم العمل التر
 .خالل وسائل االتصال

ام وتعزيز وتطبيق   4 احبر
ي  
حق كل إنسان ف 

عالم عمل خاٍل  ب التمتع
 .من العنف والتحرش 

تعتمد كل دولة عضو، 
 لقوانينها وظروفها 

ً
وفقا

الوطنية وبالتشاور مع 
المنظمات الممثلة  
ألصحاب العمل  

  
ا
 شامل

ً
وللعمال، نهجا

 
ً
 ومراعيا

ا
ومتكامل

لقضايا الجنسير  من 
منع ظاهرة العنف   اجل

ي عالم  
والتحرش ف 

العمل والقضاء عليها. 

تنص األحكام الدستورية  
عىل وجوب شمول  

ي للالقانون 
تعويض ف 

ظروف التشي    ح والمرض  
ي  
والعجز و "الطوارئ" التر
تنشأ عن العمل. وكما  
ا، يمكن  

ً
وجدنا سابق

تفسبر مصطلح  
"الطوارئ" من العمل  

ليشمل إصابات العمل، 
ي ذلك تلك الناجمة 

بما ف 
عن العنف و/أو التحرش 

ي عالم العمل
 .ف 

 :والتفتيش المراقبة
 

تتضمن استمارات تفتيش العمل  
ات عىل بعض أشكال   بعض المؤشر
العنف والتحرش المنصوص عليها 

ي المادة )
  - ( من قانون العمل28ف 

ب أو أي شكل من  لتحقبر أو ا الض 
 .أشكال االعتداء الجنسي 

 
 

 :والدعم للضحايا  نتصافسبل اال 
 

العالج الوحيد المتاح للعمال الذين 
يتعرضون ألشكال معينة من العنف  

ي المادة   لتحرشو/أو ا
المدرجة ف 

( من قانون العمل هو إنهاء 29)

 
 العقوبات.  

ينظم نظام الخدمة المدنية  
ي حالة  

التأديب اإلداري ف 
مخالفة القوانير  أو قواعد  
ي يمكن أن 

السلوك، التر
اوح من اإلنذار الشفهي   تبر
إىل اإليقاف وإنهاء الخدمة.  
وإذا كان الفعل يشكل جريمة 
جزائية فيجوز إحالة األمر  

إىل النيابة العامة و/أو  
المحاكم المختصة، وال  

وز لهذه اإلجراءات أن  يج

 التعويض:  
ا للقواعد العامة، يجوز  

ً
وفق

والتحرش تقديم   لضحية العنف
ار   مطالبة بالتعويض عن األرص 
ر النفسي و/أو  المتعلقة بالض 
الجسدي الذي لحق به، من 
ا ألحكام  

ً
بير  أمور أخرى، وفق

 . ي
 القانون المدن 

 
 

 :العقوبات 
 

( مكرر من 306نصت المادة )
قانون العقوبات عىل مضاعفة  
ي  
العقوبات المنصوص عليها ف 

ي أي  306( و )305المادتير  )
( ف 

ي  
الطريق غبر القضان 
لمعالجة الشكاوى  

 :والتحقيق فيها
يجوز لوزارة العمل  

استدعاء كل طرف لحل  
ي حالة 

اع ودًيا. وف  الب  
يتم  مخالفة،حدوث أي  

إنذار صاحب العمل  
إنشاء   كما تمإلصالحها.  

ي  لجنة شؤون 
العاملير  ف 

من أجل حل أي   المنازل
مسألة تتعلق بتوظيف 

ي  وتوظيف 
العاملير  ف 

ي حالة   المنازل
األجانب. ف 

التعارض، يمكنها دعوة 
والعاملير   صاحب العمل 

اتيجية   ي واعتماد "اإلسبر
تبت 

الوطنية للقضاء عىل العنف  
ي  
ي عالم العمل" التر

والتحرش ف 
احها والمصادقة عليها  تم اقبر
من قبل أصحاب المصلحة 

ي 
اللجنة   ذلكالوطنيير  بما ف 

لشؤون المرأة   الوطنية األردنية
عمال  االتحاد العام لنقابات و 

األردن بدعم من منظمة 
 .العمل الدولية

 
مراجعة نماذج ومعايبر تفتيش 
العمل لتشمل أشكال العنف 
ي عالم  

والتحرش األخرى ف 
العمل بواسطة تعريف هذه 

ومعالجتها  المصطلحات 

 
.  (2)المادة  270  من قانون الضمان االجتماعي
ونية (11)لمادة ا 272  . من قانون الجرائم اإللكبر
ونية (11)لمادة ا 273  . من قانون الجرائم اإللكبر



يعات      64 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

ي مثل هذا 
ي ف 
وينبغ 

ن 
ٔ
ي   يأخذ النهج ا

ف 
اهرة العنف االعتبار ظ 

ي تكون 
والتحرش التر

ثالثة ضالعة   أطراف
فيها، حيثما ينطبق  

  .ذلك

 
ف كل دولة عضو   تعبر
باألدوار والوظائف  

المختلفة والتكميلية 
ي تقوم بها  

التر
الحكومات وأصحاب  

العمل والعمال  
ومنظمات أصحاب  
العمل ومنظمات  
العمل مع مراعاة  

اختالف طبيعة ومدى  
 مسؤوليات كل منهم. 

تعويض، مع مالحظة أن الالعمل مع 
( ال تتناول حوادث  29المادة )

ي يرتكبها   أو التحرشالعنف و/ 
التر

زمالء العمل أو أطراف ثالثة أو أي 
شخص آخر غبر صاحب العمل أو  

  .من ينوب عنه
 
عويض كأحد سبل عالج إصابات  الت

 العمل. 

تب عليها  ي يبر
إصابات العمل التر

ي تلحق  
تعويض هي فقط تلك التر

 
ً
را  رص 

ً
وفق أحكام قانون   جسديا

  . العمل وقانون الضمان االجتماعي
 إىل ما سبق، وكاستثناء من 

ا
إضافة

هذه القاعدة، يجوز للعامل رفع  
ي حالة  

دعوى ضد صاحب العمل ف 
وقع "خطأ" أو "خطأ جسيم" من  
قبل صاحب العمل. ومع ذلك،  
أوضحت محكمة التميبر  أنه، 

ألغراض الدفع بهذا االستثناء، يقع  
لعامل المصاب عبء  عىل عاتق ا

ي  
إثبات وقوع صاحب العمل ف 
األحكام  "خطأ" أو "خطأ جسيم". 

المقيدة للمطالبات بالتعويض عن 
العمل تتعارض إصابة العمل  
بموجب قانون العمل وقانون 

،الضمان    تعرفحيث  االجتماعي
"إصابة العمل" لتشمل الحوادث  
ي تحدث "بسبب" العمل أو 

التر

تقيد اإلجراءات التأديبية أو  
 274. تؤخرها 

من الحاالت اآلتية: أ. إذا كان  
ي من األشخاص المشار  

الجان 
ي المادة )

( من هذا  295إليهم ف 
القانون وكان من بينهم "مدير 

 ."مكتب االستقدام
 

( من  36لمادة )كما نصت ا
قانون العقوبات عىل أنه من 

ي يمكن  
بير  العقوبات التر

توقيعها عىل أصحاب العمل  
كة أو نقابة أو  سواء كانت شر

جمعية أو أي شخص اعتباري  
باستثناء المؤسسات   ،آخر 

العامة، إيقاف مديري  ها وأعضاء  
ي حال ارتكب ممثلوها 

إدارتها ف 
أو عمالها باسمها أو بإحدى 

ا وسائلها جنا
ً
ية أو جنحة عمد

لمدة  حبسيعاقب عليها بال
 .عامير  عىل األقل

ي المنازل
وكذلك وكالة    ف 

االستقدام من أجل 
الوصول إىل الحلول  

 " .275المناسبة
 
 

من   نتصافتشمل سبل اال 
ي هذه 

العنف والتحرش ف 
ء الفوري األنظمة اإلنها 

للعمل مع تعويض إذا كان 
االنتهاك يشكل اعتداء 
جسدًيا أو جنسًيا أو أي  

انتهاك جسيم آخر لحقوق  
 .276العمال

ي ذلك  
، بما ف 

ا
بشكل أكبر شموال

الل إدارة تداببر الصحة  من خ
والسالمة المهنية. فيعد إنشاء 

نوع  تفتيش عمل يراعي ال
باإلضافة إىل تمكير    االجتماعي 

ي العمل من التعامل مع  
مفتسر

ي عالم 
العنف والتحرش ف 
 .العمل أمر أساشي 

 
ي أن تقتض سبل 

ال ينبغ 
والعقوبات عىل   نتصافاال 

العنف والتحرش عىل إنهاء 
العمل، بل يجب أن تكون 
عادلة وفعالة ومتناسبة مع  

 .الفعل
 
 
 

 
ي تطبيقها، أو أقدم عىل عمل أ": "من نظام الخدمة المدنية (142)المادة  274

ي الخدمة المدنية أو ف 
نوطة به، أو و تضف من شأنه اإلخالل بالمسؤوليات والصالحيات المإذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانير  واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ف 

( الحسم من الراتب الشهري األساشي بما ال  3(، اإلنذار، )2( التنبيه، )1)ة: اداء واجباته او اعتدى عىل اموال الدولة ومصالحها، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالي أهملعرقلتها أو اإلساءة إىل أخالقيات الوظيفة وواجب   ات الموظف وسلوكه او قض او 
ي الشهر، )يز 

 " ( العزل. 8( االستغناء عن الخدمة، )7( حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، )6( حجب الزيادة السنوية لمدة ثالث سنوات، )5( حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة، )4يد عىل سبعة أيام ف 
ات المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 275 اء/الخببر (، اعتمد  لجنة الخبر ت الجلسة  8201 عام )طلب مباشر ،  104، ونشر ي، اتفاقية (9201)لمؤتمر العمل الدوىلي ا المادة )(. 1966، األردن )مصادقة: (29رقم ) 3019، بشأن العمل الجبر

ً
( من نظام 11أيض

ي المنازل 
ي حكمهم لعام  وبستانييها  وطهاتها العاملير  ف 

 . 2009ومن ف 
ي حكمهم رقم 276

ي المنازل وطهاتها وبستانييها ومن ف 
 . 2009سنة ( ل90) نظام العاملير  ف 



يعات      65 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

إصابات   "أثناء أدائه" وال تحد من
العمل ألولئك الذين يسببون أذى 

 جسدي فقط. 

 
 العقوبات: 

 
(  28عىل العامل: تسمح المادة )

  عمل العامللصاحب العمل بإنهاء 
مرتكب ألشكال محددة من العنف  ال

ي المادة لتحرشو/ أو ا
 . الواردة ف 

 
يمكن أن  عىل صاحب العمل: 

اوح العقوبات من الغرامات إىل   تبر
 .إغالق المنشأة

ام وتعزيز وإعمال   6و 5 احبر
المبادئ والحقوق 
ي العمل 

 األساسية ف 
 

ي  
ضمان الحق ف 

المساواة وعدم التميبر   
ي التوظيف والمهن

 .ف 

تحمي الدولة   : ٢٣ ةالماد
  العمل وتضع له  

ً
يعا تشر
 ة: يقوم عىل المبادئ اآلتي

 
  أعطاء العامل إ

ً
جرا

يتناسب مع كمية عمله  
  ه. وكيفيت

 
تحديد ساعات العمل  

االسبوعية ومنح العمال  
ايام راحة اسبوعية 

 ر جوسنوية مع األ 
 

تقرير تعويض خاص 
 ، ي  وللعمال المعيلير 

ف 
احوال التشي    ح والمرض  
والعجز والطوارئ الناشئة  

 .عن العمل
 

وط الخاصة   تعيير  الشر
 بعمل النساء واالحداث 

 

( المرأة من العمل  69تمنع المادة ) 
ي أوقات  

ي قطاعات ومهن معينة وف 
ف 

 .معينة
 

يوفر قانون العمل الحماية  
من خالل حظر تشغيل  قارصينلل

عاًما   16تقل أعمارهم عن من 
ي الصناعات الخطرة   وحظر 

عملهم ف 
. كما تبت  األردن  16ولو بلغوا 

ً
عاما

ي لمكافحة 
  عمالةاإلطار الوطت 

ي عام 
األطفال، والذي تم تبنيه ف 

كما صادق عىل اتفاقية أسوأ   2011
)رقم  1999أشكال عمل األطفال، 

لسن ( واتفاقية الحد األدن  182
 ( 138)رقم  ، 1973، االستخدام

 
( من قانون العمل  13نصت المادة )

يل  عىل أن عىل أصحاب العمل تشغ
ذوي اإلعاقة حسب   أشخاص

ي قانون 
النسب المنصوص عليها ف 

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 

 
 وافدينال ُيسمح للعمال ال   

بتكوين نقابات أو أن يكونوا  
 .جزًءا من إدارتها

 
ي   استبعاد العاملير  يتم 

  ف 
المنازل من نطاق قانون 

من   يدوا العمل وال يستف
الحقوق والحماية العامة 
الواردة فيه، مثل حرية 

تكوين الجمعيات، وحماية 
ي إنهاء 

األجور، والحق ف 
الخدمة بتعويض وما إىل 

 .ذلك
 

تم إبرام ثالث اتفاقيات  
جماعية لقطاع 

المنسوجات والمالبس  
الجاهزة وتتناول أحدث 

اتفاقية للمفاوضات  

ي 
يجب رفع القيود الواردة ف 

القيود   واقتصار ( 69المادة )
المفروضة عىل العمل الذي  

يمكن أن تقوم به المرأة 
بحماية األمومة بالمعت   

 الدقيق للكلمة بما يتماشر مع
ألن هذا  111رقم   االتفاقية

ا ضد   ً ا مباشر يشكل تميبر ً
 .المرأة

 
ي حرية 

باإلضافة إىل الحق ف 
ي األ 

ردن تكوين الجمعيات ف 
للعمال وأصحاب العمل دون 

 .تميبر  عىل اإلطالق



يعات      66 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

خضوع المعامل للقواعد 
 الصحية 

 
ي حر ضمن   تنظيم نقانر

  .حدود القانون 
 

ي نوفمبر  
مة ف  الجماعية المبر

ما يىلي  2019
277: 

منع التميبر  والعنف  •
 والتحرش 

اعتماد سياسة داخلية   •
ي  
بشأن العنف والتحرش ف 
عالم العمل وتدريب  

العاملير  عىل مثل هذه  
 .اآللية

ي اتخاذ   8
دور الدولة ف 

التداببر المناسبة لمنع  
ي  
العنف والتحرش ف 
ي  
عالم العمل، بما ف 

االقتصاد غبر  ذلك 
 . المنظم

 
ي تحديد  

دور الدولة ف 
)بالتشاور مع أصحاب 

العمل ومنظمات  
العمال( القطاعات  

والمهن وترتيبات العمل  
ي يكون فيها العمال  

التر
هم من األشخاص   وغبر
المعنيير  أكبر عرضة  

 .للعنف والتحرش

  
  سلطة   لديه   الوزراء   رئيس 

  عىل   تنص   تعليمات   إصدار 

ي   المنازل   عامالت   شمول 
  ف 

  الضمان   مؤسسة   قانون 

 .  278  االجتماعي

  للعمالةنظام أصدر األردن   
ي الزراعة 

ي كانتف 
  التر

ا من نطاق   تبعدةمس
ً
سابق

ي 
، قانون العمل األردن 

ا ً  بذلك تقدًما كببر
ا
  .مسجل
ليةتبقر ولكن    العمالة المب  

خارج مظلة مؤسسة 
 .الضمان االجتماعي 

 
ي  
يهدف إطار العمل الوطت 

االقتصاد غبر لتنظيم 
بعنوان "نحو إطار   المنظم

ي لالنتقال إىل  
وطت 

ي   االقتصاد المنظم
ف 

األردن" الذي أقرته وزارة  
الضمان  ؤسسة  العمل، وم
 ، االتحاد العام  و االجتماعي

، ردن لنقابات عمال األ 
كة الدولية   واللجنة المشبر

ي عام 
إىل تعزيز   2015ف 

 إلضفاء  
ا
نهج أكبر تكامل

الطابع الرسمي عىل القطاع 
ي األردن من 

غبر الرسمي ف 
أجل ضمان العمل الالئق 
وظروف المعيشة والعدالة  

ي  
دعوة لتطبيق اإلطار الوطت 

 غبر المنظماالقتصاد لتنظيم 
ي  
بعنوان "نحو إطار وطت 

 االقتصاد المنظملالنتقال إىل 
ي األردن" والتأكد من أن هذه 

ف 
الخطة تشمل الحماية من 
ي عالم 

العنف والتحرش ف 
 .العمل

 
ي  ،النسيج، الجماعية لقطاع الغزل  المفاوضة اتفاقيةوقعت   277

/  21واأللبسة ف  ي
ين ثان   . 2019نوفمبر تشر

 . ( من قانون الضمان االجتماعي 4المادة ) 278



يعات      67 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

االجتماعية وزيادة 
اإلنتاجية والنمو 

 279االقتصادي 

 :األدوار التكميلية  9
اعتماد قوانير  ولوائح "

تستلزم من أصحاب  
العمل أن يتخذوا 
خطوات مناسبة  
تتناسب مع درجة  

مراقبتها لمنع العنف  
ي عالم  

والتحرش ف 
العمل، بما فيه العنف  
والتحرش عىل أساس  

 نوع الجنس."

السياسة الداخلية الخاصة   
 :بالعنف والتحرش

 
ي عام 

  2019تبنت وزارة العمل ف 
نموذج سياسة داخلية للحماية من  
ي عالم  

العنف والتحرش والتميبر  ف 
بما يتماشر إىل حد كببر مع  العمل، 

. هذه 190280االتفاقية رقم  

السياسة مطلوبة كجزء من األنظمة 
الداخلية اإللزامية بموجب المادة 

ي  55)
كات التر ( من قانون العمل للشر

ة )  .( عمال أو أكبر 10يعمل بها عشر
 

ي الممارسة  يتم تطب
ط ف  يق هذا الشر

ي  
العملية باستخدام سلطة الوزارة ف 
  -التصديق عىل األنظمة الداخلية 

 عىل األنظمةلربط موافقتهم 
ي  
الداخلية بتقديم دليل عىل تبت 

ي  
سياسة بشأن العنف والتحرش ف 

 .عالم العمل
 
 

العنف والتحرش من منظور  
 :الصحة والسالمة المهنية 

 
ط إطار   الصحة والسالمة  ال يشبر

المهنية الحاىلي بموجب قانون  
العمل عىل أصحاب العمل اتخاذ 

االحتياطات والتداببر المتعلقة بمنع  
ي عالم العمل 

 .العنف والتحرش ف 

  مؤسسة   قانون   يتصدى   ال 

  للعنف  االجتماعي   الضمان 

ي   والتحرش 
  الصحة   إطار   ف 

  المهنية.   والسالمة 

أن قانون  المؤلفان الحظ    
العمل ال يعالج وال يستبعد  
رصاحة العنف والتحرش من 

  وبناء عىل ذلك مخاطر العمل
 ه يمكنأن المؤلفان يرى 

العنف  للقانون أن يشمل 
"مخاطر  نضموالتحرش 

العمل" ومن ثم إمكانية إصدار  
تعليمات تكميلية للتصدي  
للعنف والتحرش باعتباره  

ا بالعمل
ً
 .282خطًرا متعلق

 
ي لتنظيم االقتصاد غبر المنظممنظمة العمل الدولية،  279

 . 2015، األردن يصادق عىل إطاٍر وطت 
ي  280
ي عالم العمل،   ،التحرش، لعنفلمعالجة ا سياسة  وبعد عدة حوارات اجتماعية، تبنت وزارة العمل نموذج، 2019يونيو عام حزيران/ ف 

ا ل األنظمة الداخليةالعمل كجزء من  صاحبات/ من قبل أصحاب عتمادهال والتميبر  ف 
ً
 (. 55المادة ، قانون العمل)وفق

 . قانون العمل( من 78المادة ) 282

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_364150/lang--ar/index.htm


يعات      68 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

فإنه يتطلب من  ذلك،ومع 
توفبر   العمل " صاحبات/ أصحاب

االحتياطات والتداببر الالزمة  
لحماية العمال من االخطار  

ي قد تنجم عن العمل  األمراض و 
التر
 ."281وعن اآلالت

 

اإلنفاذ وسبل   10
 :صافتاالن
 

يعات   مراقبة التشر
وإنفاذها، وضمان 
الوصول إىل سبل 

المناسبة   نتصافاال 
والفعالة، وآليات  

وإجراءات إبالغ آمنة 
وفعالة ومراعية للنوع 
االجتماعي وتسوية 

ي حاالت  
المنازعات ف 

العنف والتحرش.  
النص عىل العقوبات،  
وضمان الخصوصية  

ا 
ً
اف أيض   والشية. االعبر

العنف  بآثار 
ىلي 
عىل   األشي/المب  

عالم العمل. للعمال  
ي إبعاد أنفسهم  

الحق ف 
ي  
عن أوضاع العمل التر
 
ً
 وشيكا

ً
 . تشكل خطرا

ال يوجد نظام لإلبالغ عن حوادث  
ي عالم العمل،  

العنف والتحرش ف 
وبالتاىلي ال يوجد لديه آلية فعالة  

 .للرصد
 

إن السبيل الوحيد المتاح للعمال  
الذين يتعرضون ألشكال محددة من 

ي  
العنف و/أو التحرش المدرجة ف 

( من قانون العمل هو  29المادة )
إنهاء العمل مقابل تعويض. ال يوفر  

أخرى،   انتصافقانون العمل سبل 
وال قنوات إبالغ وآليات غبر قضائية 

لمعالجة الشكاوى سواء داخل  
 جها. المنشأة أو خار 

 
ف قانون العمل بالصلة   كما ال يعبر

ىلي بير  
وعالم   العنف األشي/المب  

 .العمل
 
( من قانون العمل  19ص المادة )تن

ام العمال بتعليمات  وجوب عىل  البر 
ي  
أصحاب العمل الخاصة بالعمل ف 
ي ال تعرضهم للخطر أو 

الحدود التر
تنتهك القوانير  أو اآلداب العامة  

 .المعمول بها
 
 

  آلية   عىل   القانون   ينص   ال 

  المنازعات.   لتسوية   واضحة 

ا   يوفر   ال   كما 
ً
  أي   أو   تعويض

  أخرى   واضحة   انتصاف   سبل 

رين   لألشخاص    من   المتض 

  التحرش   أو   /   و   العنف   أعمال 

ي 
 .العمل   عالم   ف 

ال يوفر قانون العقوبات )أو   
يعات ذات الصلة(   التشر

الحماية للضحايا والشهود 
ي حاالت العنف  

ين ف  والمخبر
 .والتحرش

 
 

( من  208بموجب المادة )
قانون أصول المحاكمات  

ي  
الجزائية، ُيمنح التمثيل القانون 
ي تصل  

ي الجرائم التر
ي ف 
المجان 

إىل جنايات عقوبة اإلعدام أو 
أو السجن  األشغال المؤبدة

المؤبد أو األشغال المؤقتة لمدة  
،عشر سنوات أو  ي حال   أكبر

ف 
كان المتهم غبر قادر عىل تعيير   

 .ات ماليةمحام العتبار 

تطوير آلية وطنية لمعالجة  
الشكاوى والتظلمات للعنف 
ي عالم العمل أو 

والتحرش ف 
توسيع نطاق صالحيات  

 .اآلليات القائمة

يجب أن يوفر قانون العمل  
)بخالف ذلك  نتصافسبل اال 

اإلنهاء بالتعويض( باإلضافة 
إىل العقوبات المناسبة للفعل  

  عىلالحض  دون المرتكب، 
 .العمل إنهاء

تعديل قانون العمل لمنح  
ي إبعاد أنفسهم  

العمال الحق ف 
عن وضع العمل الذي لديهم  
ر معقول لالعتقاد بأنه   مبر
ا   ً ا وخطبر

ً
يمثل خطًرا وشيك

عىل الحياة أو الصحة أو  
السالمة بسبب العنف  

، دون التعرض والتحرش
لالنتقام أو عواقب أخرى ال  
داعي لها، والنص عىل واجب  

 .غ اإلدارةإبال 

تطوير خدمات الدعم  
رين من العنف   للمتض 

ي  
ي عالم العمل والتر

والتحرش ف 
تقدم خدمات قانونية وطبية 

 
 . قانون العمل( من 78المادة ) 281



يعات      69 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

ي االتفاقية رقم  المادة
 
المادة ف

190 
ي المنازل  قانون العقوبات  نظام الخدمة المدنية  االجتماعي قانون الضمان  قانون العمل  الدستور 

 
نظام العاملي   ف

ي  وبساتينها وطهاتها 
 
ومن ف

 حكمهم 
 

 الزراعة  عمالنظام 
 

يعات وسياسات   وتشر
 أخرى 

 الثغرات والتوصيات 

يعات  ال  يوفر قانون العمل )أو التشر
ذات الصلة( الحماية للضحايا 
ي حاالت  

والشهود والمبلغير  ف 
 . العنف والتحرش

ي ذلك دعم الصحة 
)بما ف 

 النفسية(
 

إبالغ  النص عىل وجوب 
ام    عن البر 

ا
اإلدارة، فضل

الشهود باإلبالغ مع ضمان  
الحماية الكافية للمبلغير  عن 

المخالفات والشهود من  
 تقام. االن
 

 يتم تناول العنف  11
ي السياسات  

والتحرش ف 
ي ذلك 

الوطنية، بما ف 
السالمة والصحة  
المهنيتير  وعدم  

 .التميبر  
 

اإلرشاد والتدريب 
 والتوعية

ي    ع الرئيسي    قانون العمل هو التشر
الذي يتعامل مع ظروف العمل  
ي  
والسالمة والصحة المهنية ف 

)السالمة والصحة   9األردن. الفصل 
)إصابات العمل(  10والمهنية( 

 أساسية بشأن هذه  
ً
يضعان أحكاما

هناك   ذلك،القضايا. إىل جانب 
  القرارات والتعليماتالعديد من 

األخرى المتعلقة بمسائل الصحة  
ي تنظم جوانب

  والسالمة المهنية التر
فو الصحة والسالمة  أخرى  مثل مشر

ي مكان 
  العمل،المهنية واللجان ف 

ي 
  العمل،والخدمات الطبية ف 

من  البيئية،والحماية من المخاطر 
 .بير  أمور أخرى

 
ال تتصدى سياسات الصحة  

والسالمة المهنية الحالية بشكل  
لعنف والتحرش من منظور  واضح ل

 الصحة والسالمة المهنية. 

 
اتيجية    تتناول االسبر

الوطنية لألشخاص ذوي 
المرحلة الثانية  -اإلعاقة 

( بعض  2015 - 2010)
أشكال العنف والتحرش  

 .واالستغالل
 

يوشك المجلس األعىل  
لألشخاص ذوي اإلعاقة  

 إصدار سياسة جديدة. عىل 

تعريف وحظر العنف 
ي  
يعات التر ي التشر

والتحرش ف 
ي ذلك  العمل،تحكم عالم 

بما ف 
من منظور الصحة والسالمة  

وإدراج العنف  المهنية،
ي تقييم مخاطر  

والتحرش ف 
 .الصحة والسالمة المهنية

توفبر المواد واألدوات الداعمة  
العمل واألطراف  ألصحاب  

لدعم   األخرى ذات العالقة
 .التنفيذ

اتيجية اال اعتماد  وطنية ال سبر
حة للتصدي للعنف  ال مقبر

ي عالم العمل
 .والتحرش ف 

ي  
شمول العنف والتحرش ف 

ي تحكم 
السياسات الوطنية التر

ي ذلك  
عالم العمل، بما ف 

 .الصحة والسالمة المهنية

 للعنف 
ا
معالجة أكبر شموال

والتحرش المرتبطير  بالعمل  
اتيجية الوطنية  ي االسبر

ف 
لألشخاص ذوي اإلعاقة  

.  صدورها المتوقع 
ً
 قريبا



يعات      70 ي عالم العمل مدى توافق التشر
 
 : (190)رقم  2019األردنية مع االتفاقية بشأن العنف والتحرش ف

يعية               تحليل فجوات تشر
 

 


