
ردم الفرق بين معدالت األجور بين 
الجنسين في األردن

إّن المس��اواة ف��ي األج��ر حق 

أيض��اً  ه��ي  ب��ل  ال  أساس��ي. 

لضم��ان  ض��روري  ش��رط 

العدال��ة والكرام��ة، باإلضافة 

من��ع  ف��ي  مس��اهمتها  إل��ى 

ذلك،  عل��ى  وع��اوة  التميي��ز. 

تُعتب��ر المس��اواة ف��ي األجور 

المجتم��ع  يق��ّدر  مقياس��اً 

م��ن خال��ه إمكان��ات الم��رأة 

وقدراته��ا. وه��ي أيض��اً تأكيد 

لمب��ادئ المس��اواة والعدال��ة

أسمى خضر، رئيسة اللجنة 
الوطنية األردنية لشؤون املرأة

التي  األردن،  في  األجور  في  المساواة  سياسات  موجز  ملخص  نتائج  أشارت 

وضعته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون 

االردن.  في  الجنسين  بين  األجور  معدالت  في  التمييز  استمرار  إلى  المرأة، 

وقد اقترحت التوصيات المنبثقة عن الطاولة المستديرة حول االنصاف في 

الفرق  ردم  للبدء في  المساواة في األجور  تركز على  األجر وجوب وضع مبادرة 

التي  المحددة  األنشطة  وشملت  هذا  الجنسين.  بين  األجور  معدالت  في 

اقترحتها الجهات  الوطنية للمضي قدماً في عملية ازالة الفرق بين معدالت 

على  للعمل  قوي  مؤسسي  إطار  إنشاء  االردن  في  الجنسين  بين  األجور 

المساواة في األجور، ووضع سياسات وخطط عمل مبنية على األدلة، فضاً 

عن تعديل التشريعات الحالية.

األجور  في  لالنصاف  الوطنية  التوجيهية  اللجنة  أنشئت  متوز/يوليو٢٠١١،  وفي 
بدعم فني من منظمة العمل الدولية لتعزيز املساواة في األجور )األجر املتساوي 
عن العمل ذي القيمة املتساوية( بني الرجال والنساء العامالت في األردن. ترأستها 
وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون املرأة، وضمت ممثلني عن النقابات العمالية 
الصناعة  وغرفة  التجارة  وغرفة  احلكومية  والهيئات  املدني  واجملتمع  واملهنية 

والقطاع اخلاص.  

أهداف اللجنة التوجيهية الوطنية لانصاف في األجور
األجور  الوطنية لانصاف في  التوجيهية  اللجنة  أهداف  تتلخص 
العمل  خطة  تنفيذ  أجل  من  أعضائها  بين  التعاون  تعزيز  في 
الوطنية حول المساواة في األجور، وتنسيق األنشطة الرامية إلى 
تحقيق المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في 

األردن. وفي هذا الصدد، تّم إنشاء لجنتين فرعيتين:

• جلنة فرعية قانونية تركز على تعزيز السياسات والتشريعات من أجل 	

املساواة في األجور، وتقدمي توصيات بشأن تعديل التشريعات القائمة. 

وقد ناقشت هذه اللجنة حتى اآلن واتفقت على منهجية إلجراء 

مراجعة قانونية لرسم السياسات.

• جلنة فرعية للبحوث والدراسات تركز على إجراء بحوث متعمقة حول 	

التمييز في األجور من أجل توجيه السياسات والبرامج. وهي حالياً 

بصدد اختيار قطاع محدد إلجراء البحث األول.

المكتب اإلقليمي للدول العربية بالتعاون مع برنامج تعزيز إعان منظمة 
العمل الدولية حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل

عن  املتساوي  األجر  مبدأ  فهم  أجل  من 

فهما  املتساوية  القيمة  ذي  العمل 

افضل وتطبيقه، تخطط منظمة العمل 

اللجنة  ألعضاء  تدريبية  لدورات  الدولية 

في  للمساواة  الوطنية  التوجيهية 

في  منها  األولى  الدورة  وستعقد  األجور، 

٧-٨ تشرين األول/اكتوبر ٢٠١١ في البحر 

امليت.

أولوية  األجور  في  املساواة  أصبحت  وقد 
في كل من االستراتيجية الوطنية للمرأة 
التشغيل  استراتيجية  وفي   ٢٠١١-٢٠١٥
على  للتغلب  وسيلة  باعتبارها  الوطنية 
الوظائف ذات األجور املتدنية التي تشمل 
النسائية  العاملة  اليد  غالبيتها  في 
وكذلك وسيلة من اجل املضي قدماً في 

زيادة مشاركة املرأة في القوى العاملة.

�وملزيد من املعلومات مبكن االتصال بـ: رمي أصالن )البريد اإللكتروني:

reem.aslan @gmail.com( في عمان، أو بـ: سمال إشم 

)البريد اإللكتروني : esim@ilo.org( في بيروت، أو بـ: ليزا وونغ 

)البريد اإللكتروني : wong@ilo.org( في جنيف.


