
 بوجود إرادة سياســـية حقيقية تعنى بضمان زيادة مشاركة 
ً
 مدعوما

ً
 ملموســـا

ً
شـــهدت مشـــاركة المرأة في مواقع صنع القرار تقدما

النساء في الحياة العامة حيث تم:

         

_في_صنع_القرار والذي يعنى  بزيادة المشـــاركة 
ً
وعلى إثر مناقشـــة مشـــروع قانون الشـــركات في مجلس األمة، يرى تحالف #معا

االقتصادية للمرأة في األردن وتعزيز عمل الشـــركات من خالل زيادة التنوع والتوازن وتكافؤ الفرص بين الجنســـين فيها، والمكون من 

اللجنة الوطنية األردنية لشـــؤون المرأة وملتقى ســـيدات األعمال والمهن األردني وجمعية نادي صاحبات األعمال والمهن وجمعية 

المرأة في مواقع صنع القرار ومنظمة العمل الدولية ، أهمية أن يتضمن مشـــروع قانون الشـــركات نص لتمثيل المرأة في مجالس 

إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتحديد ضمن المواد 151 و135 من القانون.

إن وجود المرأة األردنية الكفؤة والمتمتعة بالقدرات والخبرات في مواقع صنع القرار ضرورة ملحة سواء كان ذلك في القطاع العام 

أو الخاص أو في مؤسســـات المجتمع المدني، بما يمكن هذه المؤسســـات من تطبيق مبادئ الحوكمة المبنية على أســـس التنوع 

وتكافؤ الفرص.

، حيث ارتفعت نســـبة النســـاء 
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
وقد أثبتت المرأة األردنية وجودها في مواقع صنع القرار وحققت نجاحات عديدة محليا

التي تشغل موقع أمين عام أو مدير عام في الحكومة األردنية إلى 18.5 % في العام 2023،  مما يجعل ضعف نسب وجود النساء 

فـــي مواقـــع صنـــع القرار في مؤسســـات وشـــركات القطاع الخاص غير منســـجم مـــع الجهود الوطنيـــة المبذولة نحـــو تمكين المرأة 

وإشراكها في الحياة العامة لتؤدي دورها الفاعل في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

- تعديـــل المادة السادســـة من الدســـتور األردني لتنص علـــى "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيـــام بدور فاعل في بناء 

المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل واإلنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".   

- تعديل العديد من القوانين واألنظمة بتضمينها تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشـــاركة النســـاء في الحياة العامة منها قانوني 

األحزاب السياسية واإلنتخاب لمجلس النواب.

- توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياســـة التي نصت على "اإليعاز بضمان تمثيل عادل للمرأة (ال يقل عن  30 %) 

في اللجان الحكومية المعنية بوضع خطط النمو والتعافي االقتصادي ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتعديل قوانين النقابات 

المهنيـــة والعماليـــة وغـــرف الصناعـــة والتجـــارة وقوانين الشـــركات والبنوك لتنـــصّ على هذه النســـبة كحدّ أدنـــى لضمان عدالة 

التمثيل".
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أهمية تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات

_في _صنع _ القرار
ً
تحالف #معا
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التوصيات:

 لتعزيز التنمية الوطنية المســـتدامة وتحفيز النمو االقتصادي في األردن. حيث أنه وحســـب 
ً
 حيويا

ً
ويعتبـــر تضييـــق الفجـــوة الجندرية أمرا

اســـتطالع لمنظمة العمل الدولية ل 13 ألف شـــركة في 70 بلد، أفاد نحو ثالثة أرباع الشـــركات التي رصدت التنوع بين الجنســـين في 

إدارتها، بأن األرباح زادت بنسبة 5 -  20 % بينما شهدت الغالبية من هذه الشركات نموا يتراوح بين 10 -  15 %.

كما أن هذا الجهد سيساهم في التقدم المنشود فيما يتعلق بالمشاركة االقتصادية الفعالة للمرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لشغل 

المناصب القيادية، وسيســـاهم في تحســـين أداء األردن بالمؤشـــر 5.5.2 من أهداف التنمية المســـتدامة والمتعلق بحصة المرأة في 

المناصب اإلدارية والذي تتولى منظمة العمل الدولية مسؤولية متابعة تحقيقه لدى كافة الدول األعضاء بالمنظمة بما فيها األردن.

الوضع الحالي:

يحتل األردن المرتبة الـ 135 من بين 156 دولة في التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين لعام 2022. وتظهر النتائج أنه على الرغم 

من بعض التحسينات التي شهدها األردن في مجال تعليم الفتيات والمشاركة السياسية، إال أن الفجوة الجندرية ال تزال كبيرة.

ا بنســـبة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضـــي، ويتصدر المرتبة الثانية  وفيمـــا يتعلق بمؤشـــرات الفجـــوة الجندرية حقق األردن تقدمً

 لبيانات 
ً
عشـــرة في العالم في مجال تعليم الفتيات، إال ان ذلك لم ينعكس على مشـــاركتهن في مواقع صنع القرار ، حيث أنه وفقا

مركـــز إيـــداع األروراق المالية تبلغ نســـبة النســـاء في مجالس إدارة البنوك األردنية حوالـــي 8.1 % مقارنة بالعراق 35 % وتونس 22 % 

وجيبوتي 14 % وسوريا 12 % . 

وحيث أن الحكومة األردنية أعلنت األجندة الوطنية (2006-2015) وتطرقت إلى المرأة في العديد من المحاور في إطار تمكين النساء 

من ممارســـة مواطنتهن الكاملة وتفعيل دورهن في عملية التنمية وأوصت بضرورة "تطوير سياســـات تهدف إلى تمكين المرأة من 

التمتـــع بكافـــة حقوقها وإزالة أشـــكال التمييز في التشـــريعات وتحقيق المســـاواة للمرأة األردنية وضمان زيادة مشـــاركة المرأة بنســـب 

مقبولة في مواقع صنع القرار".

وكما أكدت االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن (2020 - 2025)  في هدفها األول على "زيادة فرص وصول المرأة إلى المواقع 

القيادية في القطاع العام والخاص والمجتمعي والقطاع األمني والعسكري وفي الحياة السياسية بدون تمييز".

وتضمنـــت اســـتراتيجية تمكيـــن المرأة في رؤيـــة التحديث االقتصـــادي وخارطة طريق تحديث القطـــاع العام مبادرات تهـــدف إلى زيادة 

مشـــاركة المـــرأة فـــي مواقع صنـــع القرار في القطاعيـــن العام والخاص منها مبادرة ختم المســـاواة بين الجنســـين المؤسســـي في 

اســـتراتيجية تمكيـــن المـــرأة فـــي رؤية التحديـــث االقتصـــادي، فإنه من الضـــروري العمل علـــى توفير الفـــرص المتكافئـــة في مختلف 

المؤسسات بما فيها مواقع صنع القرار، وتغيير النظرة النمطية لعمل المرأة.

- ضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة ضمن نسبة تحددها وتنظم أسسها وآلية تنفيذها تعليمات 

الحوكمة الصادرة بموجبه مما يتطلب تعديل المادة 151 من مشروع قانون الشركات.

- ضرورة تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو شخصية 

اعتبارية عامة أخرى واللجان المنبثقة عنها ضمن نسبة تحددها وتنظم أسسها وآلية تنفيذها تعليمات تصدر لهذه الغاية.

- ضرورة أن تتضمن تعليمات الحوكمة الخاصة بالشـــركات المســـاهمة العامة الصادرة بموجب قوانين الشـــركات واألوراق المالية 

 تنظم تمثيل النساء على مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، وأن يكون هنالك تقرير إفصاح سنوي يوضح 
ً
والبنوك، بنودا

 سبب غيابهم في حال خلو مجالس اإلدارة من النساء.
ً
نسب النساء الموجودة في مجالس اإلدارة، ويوضح ايضا

1 Global Gender gap report, 2022, retrieved from WEF_GGGR_2022.pdf (weforum.org)  
2 Project: New Directions in Advancing the Numbers of Jordanian Women on the BOSS at the GASEs Listed Companies Focused on the Banking sector 2022
3

Women in Business and Management: A global survey of enterprises, ILO, retrieved from wcms_702196.pdf (ilo.org  )

2

1

2

3

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_702196.pdf



