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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

رأي  قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائــم علــى مبــادئ 
ــز علــى اصــاح سياســات العمــل وفــق هــذه  ــة وحقــوق االنســان، بالتركي الديمقراطي
المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيز سياســات الحمايــة االجتماعية 
وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن 
خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر واألوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر 

ــة التنمويــة. قــدرات الفاعليــن فــي العملي

تصميــم  الدراسة: نديم عبد الصــــــــــــــــــمد  
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    دعاء العجارمــة 

إعــــــــــــــــداد:    مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

أثر جائحة كورونا على ظروف 
عمل النساء في األردن

إعــــــــــــــــــــــــــــــداد:  مركز الفينيق للدراسات  

البــــــــــاحــــــــــــــثة:   عال بــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
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ملخص الدراسة

ــرص  ــر ف ــى توف ــا عل ــة كورون ــر جائح ــى تأثي ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
وظــروف العمــل للنســاء فــي األردن، والوقــوف علــى آثــاره طويلــة األمــد علــى 
عملهــن وحياتهــن األســرية، كمــا وهدفــت إلــى تحديــد الثغــرات والتحديــات التــي تواجــه 
جائحــة  تفشــي  عــن  الناجمــة  الرســمي  وغيــر  الرســمي  القطــاع  فــي  العامــات  النســاء 
العامــة  المقترحــات والتوصيــات علــى مســتوى السياســات والبرامــج  كورونــا، وتقديــم 
المتســقة علــى المدييــن القريــب والبعيــد. لتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم المنهــج 
علــى  الكميــة،  البيانــات  لجمــع  كأداة  اســتبانة  تصميــم  وتــم  الكمــي  التحليلــي  الوصفــي 
عينــة بلغــت )800( عاملــة، كمــا اســتخدمت الدراســة أيضــًا المنهــج الوصفــي النوعــي 
الشــخصية  المقابــات  طريــق  عــن  النوعيــة  البيانــات  لجمــع  اســتمارة  تصميــم  وتــم 
ــة عددهــا  ــار عينــة قصدي ــم اختي المعّمقــة، ولعــدم وجــود إطــار لمجتمــع الدراســة، فقــد ت
)25( ممثــا وممثلــة، وبواقــع )16( انثــى و)9( ذكــور، لممثليــن مــن المؤسســات الحكوميــة 
المجتمــع  ومنظمــات  األردن،  فــي  تعمــل  التــي  الحكوميــة  غيــر  الدوليــة  والمنظمــات 
المدنــي والناشــطين العامليــن فــي مجــال التنميــة وحقــوق المــرأة، مــع األخــذ  باالعتبــار 
التنــوع فــي المســتويات التعليميــة ومجــاالت العمــل.  كمــا تــم عقــد وتحليــل )6( جلســات 
نقــاش مركــزة روعــي فيهــا تنــوع المــكان، وتنــوع أعمــار المجموعــة مــن كا الجنســين. 

وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة وجــود أثــر اجتماعــي علــى توفــر فــرص وظــروف العمــل 
المــرأة  علــى  والرعائيــة  المنزليــة  الواجبــات  أعبــاء  بزيــادة  تمثــل  األردن  فــي  للنســاء 
إغــاق  البيــت، وخّلــف  إنتاجــي مــن الممكــن أن تمارســه خــارج  علــى حســاب أي نشــاط 
التعليــم،  تتجــأوز  كبيــرة  آثــارًا  الوجاهــي  التعليــم  عــن  واالنقطــاع  والمــدارس  الحضانــات 
األطفــال  رعايــة  خدمــات  توافــر  علــى  تعتمــد  األمهــات  مــن  كبيــرة  نســبة  ألن  نظــرًا 
ــزل. ــى عــبء ثالــث وهــو تدريــس األطفــال ومتابعتهــم فــي المن والمــدارس، باإلضافــة إل

 كمــا أشــارت النتائــج بمــا نســبته 44٪ مــن عينــة الدراســة، أن الرجــل يضيــف معيقــات كثيرة 
أمــام زوجتــه العاملــة بــل إن وجــوده فــي المنــزل ضمــن مســاحات ضيقــة وتوتــرات الوضــع 
الراهــن جعــل المــرأة عرضــة لمختلــف أشــكال العنــف النفســي واللفظــي والجســدي 
واالقتصــادي، كمــا أظهــرت النتائــج ان الــزواج بحــد ذاتــه ليــس ســببًا رئيســيًا لتــرك العمــل، 
وإنمــا األمومــة وأعباؤهــا الرعائيــة وخاصــة عنــد دخــول األطفــال إلــى المــدارس فــي ســن 6 
ســنوات هــو مــا دفــع المــرأة لانســحاب مــن العمــل، حيــث أظهــرت النتائــج أن نحــو ثلــث 
النســاء العامــات هــن فــي أول فتــرات الــزواج يليهــا في النســبة النســاء اللواتــي مضى على 
زواجهــن أكثــر مــن 20 ســنة.  وبينــت النتائــج ان أكبــر نســبة للنســاء العامــات فــي العينــة 
كانــت 49.5 % مــن النســاء اللواتــي لديهــن طفــل واحــد اقــل مــن ســنة، بينمــا بلــغ عــدد 
النســاء العامــات ممــن لديهــن طفليــن 14 %،وهــذا يــدل علــى أن نســبة النســاء العامــات 
فــي ســوق العمــل تقــل كلمــا زاد عــدد األطفــال الذيــن أعمارهــم أقــل مــن 6 ســنوات.

 كمــا بينــت النتائــج غيــاب تــام للنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي تدابيــر االســتجابة 
خطــط  فــي  أو  األزمــة  إدارة  فــي  ســواء  احتياجاتهــم  اهمــال  إلــى  أدى  ممــا  للفيــروس 
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التخفيــف مــن آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة كجــزء مــن جهــود االســتجابة. باإلضافــة 
إلــى غيــاب آليــات الشــكوى واإلبــاغ عــن العنــف وضعــف فاعليتهــا. كمــا وأثــرت جائحــة 
ــة للنســاء العامــات، مــن حيــث التقطــع  ــة الوظيفي ــى الحال ــج عل ــا كمــا بينــت النتائ كورون
فــي فتــرات العمــل حيــث اضطــرت النســاء تحــت ضغــط األعبــاء الجديــدة التــي فرضتهــا 
ــل ســاعات العمــل الرســمي،  ــد، كتقلي ــات الوضــع الجدي ــم مــع متطلب ــى التأقل الجائحــة إل
للنســاء.  الوظيفــي  الســلم  علــى  ســيؤثر  مــا  وهــو  بكثــرة،  مدفوعــة  االجــازات  وطلــب 

ــه  ــذي يقضين ــج ســواء ال ــه النتائ ــدى النســاء  كمــا بينت إن انخفــاض نســبة وقــت الفــراغ ل
مــع العائلــة أو االســتجمام والذهــاب إلــى النــوادي الرياضيــة والحدائــق والحيــاة االجتماعيــة 
أفقدهــن أي وســيلة قــد ينفســن بهــا عــن غضبهــن وتعبهــن، ممــا جعلهــن أكثــر عرضــة 
ُتبنــى كواقــع  للضغــط والتوتــر. كمــا تبيــن الدراســة أن األعمــال والوظائــف فــي األردن 
ســوق  فــي  األفقــي  المهنــي  العــزل  بظاهــرة  يســمى  مــا  النتائــج  فأظهــرت  مجّنــس، 
العمــل األردنــي، بمعنــى أن هنــاك وظائــف ومهــن تصنــف بالذكوريــة وال يستســاغ وجــود 
اإلنــاث فيهــا بحســب تصنيفــات المجتمــع، فعمــل اإلنــاث يتركــز فــي نشــاطي »التعليــم« 
و»الصحــة« بينمــا يبقــى قطاعــي األعمــال والمعلومــات قطاعــان ذكوريــان فــي الغالــب.

 كمــا توصلــت النتائــج إلــى وجــود أثــر اقتصــادي كان مــن أهــم مظاهــره األثــر المــادي نتيجــة 
تضــرر العديــد مــن وظائــف النســاء اللواتــي ترتكــز اعمالهــن علــى الوظائــف ذات األجــور 
المتدّنيــة مثــا ممــا يلحــق بهــن أضــرارا ماديــة تمثلــت بخفــض األجــور والرواتــب أو فقــدان 
الوظائــف وبالتالــي انســحابهن مــن ســوق العمــل. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن النســاء 
فــي ظــل األزمــة اتجهــن للعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي )غيــر المنظــم(، المفتقــد 
لقوانيــن تنظــم العاقــة التعاقديــة مــع صاحــب العمــل، ودون حقــوق عماليــة، حيــث تبيــن 
النتائــج أن أكثــر مــن ثلــث النســاء العامــات كــن يتقاضيــن أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور.

كمــا ظهــرت معيقــات وتحديــات تواجههــا النســاء فــي القطــاع الخــاص مــن حيــث غيــاب 
أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة لهــن، وضعــف الرقابــة التــي تحميهــن مــن الفصــل التعســفي 
وعــدد ســاعات العمــل الطويلــة، وتخفيض األجور بشــكل ال يتناســب مــع الراتب الممنوح، 
بنــاء علــى قــرارات الدفــاع رقــم )6( و)9( التــي جعلــت النســاء فــي مواجهــة غيــر متكافئــة مع 
صاحب العمل.  وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في الخدمات المساندة للنساء العامات 
كاألجهــزة والمعــدات التكنولوجيــة، ونقــص التدريــب والخبرة التكنولوجيــة والتقنية لديهن. 

باإلضافة إلى وجود ضعف في آليات وضوابط تطبيق العمل عن بعد أو العمل المرن في 
ظــل الجائحــة ممــا جعــل العامليــن والعامات يقأومون العمل المرن بما نســبته )٪40(.

وأشارت النتائج إلى تأثر قطاع الخدمات والنسـاء العامــات في قطاع التعليم الخاص 
بما نسبته )64٪( لكليهما، والعامات في القطاع الصناعي بما نسبته )٪20(.

 كمــا بينــت الدراســة تأثــر النســاء العامــات فــي القطــاع الصحــي بمــا نســبته )20٪( وتأثــر 
القطــاع الزراعــي بمــا نســبته )16٪(، باإلضافــة إلــى تأّثــر صاحبــات األعمــال والمشــاريع فــي 
األردن بمــا نســبته )8٪(. كمــا وأشــارت النتائــج إلــى وجــود أثــر قانونــي لجائحــة كورونــا كانــت 
ــة  ــون االســتثمار المعــدل لســنة 2020 مــن ناحيــة جندري أهــم نتائجــه عــدم حساســية قان
علــى المــرأة كمســتثمرة، كمــا بينــت النتائــج بمــا نســبته )60٪(  وجــود أثــر إيجابــي لتقليــل 
العــبء الضريبــي علــى الشــركات التــي تقودهــا النســاء والعامــات لحســابهن الخــاص. 
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كما ترجع أسباب عدم مشاركة النساء في مراكز التخطيط وصنع القرار المتعلق بتدابير 
االســتجابة لفيــروس كورونــا كمــا بينتهــا الدراســة قــد نتــج العتبــارات ثقافيــة عــن مجموعــة 
الممارســات والمعتقــدات فــي المجتمــع والتــي تشــير لعــدم صاحيــة النســاء للقيــادة، 
باإلضافة إلى نقص أساليب أو أدوات التمكين، في حين أشارت النتائج بما نسبته )٪84( 
إلــى عــدم كفايــة القوانيــن والتشــريعات لــردع موضوع العنف المبني علــى النوع االجتماعي.

الحمايــة  النهــوض بنظــم  التوصيــات كان مــن أهمهــا  بالعديــد مــن  الدراســة  وخرجــت 
االجتماعيــة للمــرأة، وخاصــة للنســاء العامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، والتوســع 
فــي توفيــر بيئــة صديقــة للمــرأة العاملــة، بتوفيــر الحضانــات وريــاض األطفــال مقابــل 
رســوم مشــجعة فــي مناطــق العمــل، وتفعيــل المــادة )72( مــن قانــون العمــل األردنــي.

كذلــك إيجــاد تشــريعات قانونيــة لتعديــل النظــام األساســي )النظــام الداخلــي الموحــد( 
للنقابــات، وإعطــاء العامليــن بأجــر الحــق فــي تأســيس نقابتهــم بإلغــاء المــادة )98( مــن 
قانــون العمــل األردنــي. وتعزيــز نظام النقل العام ووســائل المواصــات بحيث يلبي حاجات 
النســاء للذهــاب إلــى أماكــن عملهــن بيســر وأمــان، وإعــادة النظــر فــي تمويــل كلفــة نظــام 
ــة لتطبيــق  النقــل العــام بحيــث تتناســب وأجــور العامــات.  ووضــع خطــة مرحليــة متوازن
أنظمــة العمــل المــرن علــى مســتويات عــدة فــي ســوق العمــل األردنــي، ومتابعــة تطبيــق 
آلياتــه. كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة تبســيط إجـــراءات وعمليـــات التســـجيل والترخيـــص 
للمشـــاريع الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر أو للعامـــات لحســـابهن وتطويــر البنيــة التحتيــة 
ــة.  ــة الرقمي ــة، والتوســع فــي الخدمــات المالي للنظــام المالــي خاصــة فــي المناطــق الريفي
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فهرس المحتويات

رقم الموضوعالرقم
الصفحة

7مدخل إلى الدراسة1-1
9أهداف الدراسة

9منهجية الدراسة
10تعريف المصطلحات:1-2

10جائحة كورونا وأثرها على المرأة العاملة 2-1  
14واقع المرأة األردنية في سوق العمل2-2
20النساء والعمل غير المنظم2- 3
11النساء وريادة االعمال2- 4
23الحصول على الموارد والتمويل2- 5
25الشمول المالي للنساء2- 6
26النساء في المراكز القيادية واإلدارية العليا2- 7

29نتائج الدراسة ومناقشتها:
29األثر االجتماعي لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في االردن3- 1

29المعيقات والتحديات االجتماعية التي تواجها النساء العامالت بسبب تفشي جائحة كورونا3- 1- 1  
32العواقب المحتملة للتقسيم غير المتكافئ للعمل المنزلي بين الذكور واإلناث3-1- 2
36أسباب ازدياد حاالت العنف األسري ضد النساء في ظل انتشار جائحة كورونا3-1- 3
39تأثير نظرة المجتمع إلى بعض التخصصات في اختيار الوظائف بالنسبة لإلناث3-1- 4
41ضوابط عمل النساء في المجتمع االردني3-1- 5

ــة بشــأن االســتجابة 3-1- 6 ــي أن يســد بهــا الثغــرات الحكومي ــة التــي مــن الممكــن للمجتمــع المدن الســبل المحتمل
ــا فيمــا يتعلــق بالنســاء العامــالت 41لفيــروس كورون

48األثر االقتصادي لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في األردن3-2
48المعيقات والتحديات االقتصادية التي تواجه المرأة العاملة بسبب تفشي جائحة كورونا3-2- 1
54القطاعات االقتصادية التي تمّثلها النساء والتي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا3- 2- 2
59السبل المحتملة لتوفير فرص عمل للنساء بما يتناسب مع الوضع الحالي النتشار جائحة كورونا3-2- 3

الســبل المقترحــة لحمايــة المــراة مــن خطــر فقــدان وظيفتهــا الحاليــة وخاصــة فــي القطاعــات التــي تضــررت 3-2- 4
61بســبب جائحــة كورونــا

المهــارات المطلوبــة مــن النســاء لتزيــد مــن فــرص بقائهــا فــي ســوق العمــل أو الحصــول عليــه خــالل األزمــة 3-2- 5
65الحاليــة

الطــرق التــي تســاعد النســاء  فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم لتحســين دخلهــن فــي ظــل المعيقــات التــي 3-2- 6
67تواجههــن

الســبل المحتملــة لدعــم المزارعــات مــن االســتمرار فــي العمــل مــن حيــث توفيــر المــوارد والمــواد أو التســويق 3- 2- 7
70والتمويــل

مــدى وجــود برامــج تســتهدف النســاء والفتيــات لدمجهــن ببرامــج الشــمول المالــي أو توفيــر االستشــارة 3-2- 8
72الماليــة لهــن

73تأثير انسحاب المرأة من سوق العمل3-2- 9
76األثر القانوني لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في األردن3-3

77االمتيازات التي حصلت عليها النساء في تدابير االستجابة الحكومية الطارئة3-3- 1

مــدى اشــتمال تدابيــر االســتجابة أو التعافــي االقتصــادي علــى قوانيــن تراعــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل 3-3- 2
77عــام والنســاء ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص

79آليات الحماية القانونية للمرأة في قطاع العمل غير المنظم3-3- 3
81األطر القانونية المقترحة لدعم المرأة العاملة في قطاع التعليم الخاص3-3- 4
83أثر تعديل قانون االستثمار على المرأة الريادية في األردن3-3- 5

ــي تقودهــا النســاء والعامــالت لحســابهن الخــاص فــي ظــل 3-3- 6 ــي لدعــم الشــركات الت ــر تقليــل العــبء الضريب أث
ــة 85األزمــة الحالي

86أسباب عدم مشاركة النساء في مراكز التخطيط وصنع القرار المتعلق بتدابير االستجابة لفيروس كورونا3-3- 7
89كفاية النصوص القانونية والتشريعية لردع موضوع العنف المبني على النوع االجتماعي3-3- 8
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النــوع 3-3- 9 آليــات الدعــم واالســتجابة القانونيــة أو الخدماتيــة المقترحــة للتصــدي لمخاطــر العنــف القائــم علــى 
89االجتماعــي والتحــرش فــي مــكان العمــل

النــوع 3-3-10 آليــات الدعــم واالســتجابة القانونيــة أو الخدماتيــة المقترحــة للتصــدي لمخاطــر العنــف القائــم علــى 
92االجتماعــي فــي المنــزل

آراء الخبــراء والخبيــرات لتصويــب أوضــاع المــراة فــي ســوق العمــل األردنــي مــن الناحيــة القانونيــة واالجتماعيــة 3-3-11
94واالقتصادية

103االستنتاجات3- 4
107التوصيات3-5

107على مستوى سياسات العمل والسياسات المالية3-5- 1
108على مستوى التمويل ومشاريع المرأة3-5- 2
109على المستوى االجتماعي3-5- 3

110المصادر والمراجع
115الملخص باللغة االنجليزية

قائمة الجدأول

رقــــــــم 
الجدول

رقم عنوان الجدول
الصفحة

16معدالت المشاركة االقتصادية للسكان للربع الثالث من عام 12020

فــرص العمــل المســتحدثة لألفــراد فــي القطاعيــن العــام والخــاص للعــام 2017، ومتوســط الدخــل الجــاري 2
18الســنوي لألســرة لعــام 2018

 توزيــع االفــراد الذيــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر وحصلــوا علــى عمــل جديــد حســب النشــاط االقتصــادي، والحالــة 3
23العمليــة للنصــف األول 2019

توزيــع مالكــي األراضــي، الشــقق ومســاحاتها، واألفــراد المقترضــون مــن البنــوك والقيمــة اإلجماليــة للقــروض 4
20مــن البنــوك التجاريــة حســب الجنــس للعــام 2018

24 توزيع ملكية األراضي، الشقق، والمساحة المشتركة لألراضي والشقق للعام 52018
30توزيع النساء العامالت حسب عدد األطفال تحت سن ستة سنوات6
31توزيع النساء العامالت حسب عدد سنوات الزواج7
31توزيع النساء العامالت حسب عدد سنوات الخبرة8

ــزواج والمســؤوليات المترتبــة عليــه علــى قــرار المــرأة بالعمــل 9 ــر ال توزيــع النســاء العامــالت حســب مــدى تأثي
33واالســتمرار فيــه

35توزيع النساء العامالت حسب مسؤولية رعاية األطفال عند العمل10

توزيــع النســاء العامــالت حســب طريقــة التعامــل مــع المعيقــات والتحديــات التــي تواجــه المــراة العاملــة 11
36بســبب تفشــي جائحــه كورونــا

39توزيع النساء العامالت حسب وسيلة النقل التي تستخدمها للوصول إلى العمل12
41توزيع النساء العامالت حسب مدى اضطرارهن على العمل13
43توزيع النساء العامالت حسب سبب البقاء في العمل14
43توزيع النساء العامالت حسب درجة تأثير الزواج على قرار العمل15
49توزيع النساء العامالت حسب الدخل الشهري16
51توزيع النساء العامالت حسب قطاع العمل17
51توزيع النساء العامالت حسب المستوى التعليمي18
52أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النساء العامالت بسبب تفشي جائحة كورونا19
53توزيع النساء العامالت حسب األنظمة المّتبعة في الشركة/ المؤسسة للعمل20
58التحديات التي تواجه النساء صاحبات األعمال اثناء العمل21
59الحلول التي اتبعتها أو تنوي اتباعها المرأة القيادية لمواجهة التحديات التي تفرضها كورونا على عملها22
63توزيع النساء العامالت حسب الحقوق والمزايا التي توفرها المؤسسة23

 توزيــع النســاء العامــالت حســب مــدى توفــر الســبل الالزمــة للموظفــات للوصــول إلــى مراكــز إداريــة عليــا فــي 24
64المؤسســة أو الشــركة

70توزيع النساء العامالت حسب مدى تمّلك المرأة لألصول )األراضي، الشقق، األسهم(25
86توزيع العامالت حسب مدى تفضيلهن أن يكون المدير/ المسؤول في العمل أنثى26
89توزيع العامالت حسب مدى امتالكهن للقدرات والمؤهالت للعمل في مراكز قيادية27

قائمة األشكال
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رقم 
الشكل

عنوان الشكل
رقم 

الصفحة

14زيادة عدد النساء على عدد الرجال الذين يعملون في الخطوط االمامية1
16معدالت البطالة الكلية حسب الجنس واألرباع للسنوات 2018- الربع الثالث من عام 22020

نســبة اإلنــاث إلــى الذكــور فيمــا يتعلــق بالوقــت المســتغرق فــي أعمــال منزليــة وأنشــطة رعايــة وتطــوع غيــر 3
17مدفوعــة األجــر فــي مــدة 24 ســاعة

نســبة المعلميــن الذيــن طلــب منهــم مواصلــة التدريــس حســب المســتوى التعليمــي وأســلوب العمــل عــن 4
21ُبعــد

22أثر أغالق المدارس على أجور المشتغلين بالتعليم5
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فــي الثاثيــن مــن شــهر كانــون الثانــي عــام 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشــي فيــروس COVID-19 وصنفته 
كحالة طوارئ صحية، ثم ما لبثت أن أعلنته كجائحة عالمية في 11 آذار عام 2020، ودعت إلى مواجهته في محأولة للحد 
مــن انتشــاره1، اال ان تدابيــر الصحــة العالميــة الطارئــة التــي نفذتهــا الحكومــات اســتجابة له أدت إلى قيود غير مســبوقة 
علــى حقــوق االنســان بشــكل عــام والحقــوق االقتصاديــة بشــكل خــاص مــن حيــث نطاقهــا ومّدتهــا، أكثــر مــن األوقــات 
العادية وخاصة حرية التنقل والعمل والصحافة، نظًرا ألن COVID-19 يتسبب في توقف النشاط االقتصادي العالمي.

Who, 2020 1

مدخل 
إلى 

الدراسة
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فــي الثاثيــن مــن شــهر كانــون الثانــي عــام 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشــي فيــروس COVID-19 وصنفته 
كحالة طوارئ صحية، ثم ما لبثت أن أعلنته كجائحة عالمية في 11 آذار عام 2020، ودعت الى مواجهته في محاولة للحد 
مــن انتشــاره ، اال ان تدابيــر الصحــة العالميــة الطارئــة التــي نفذتهــا الحكومــات اســتجابة لــه أدت الى قيود غير مســبوقة 
علــى حقــوق االنســان بشــكل عــام والحقــوق االقتصاديــة بشــكل خــاص مــن حيــث نطاقهــا ومّدتهــا، أكثــر مــن األوقــات 
العادية وخاصة حرية التنقل والعمل والصحافة، نظًرا ألن COVID-19 يتسبب في توقف النشاط االقتصادي العالمي.

وتتفاقــم القيــود والحواجــز بالنســبة للمــرأة أمــام جهــود التمكيــن االقتصــادي بســبب الجائحــة، بشــكل غيــر متناســب 
ومختلــف عــن الرجــال، نظــرًا لزيــادة أعبــاء الرعايــة غيــر المدفوعــة للنســاء والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ممــا 
يدفع العديد من النساء لانسحاب من سوق العمل، إضافة إلى أن وجود النساء يتمثل في العديد من القطاعات 
والتي تعد األكثر تضررًا من فقدان الوظائف بســبب COVID- 19، مما يســتغرق وقتًا أكثر للتعافي خال وبعد األزمة. 

وبحســب اإلحصــاءات العالميــة،2ان 70٪ مــن النســاء فــي العالــم يعملــن فــي القطــاع غيــر الرســمي، مــع فــرص قليلــة 
ــد مــن القطاعــات  ــدا فــي العدي ــا مــا تكــون المــرأة ممثلــة تمثيــا زائ للوصــول إلــى شــبكات األمــان االجتماعــي، وغالًب
األكثــر تضــررًا مــن COVID-19 ، مــع وجــود  معيقــات فرضهــا عليهــا الوبــاء ممــا أدى إلــى تعزيــز التفأوتــات االقتصاديــة 
علــى عكــس فتــرات الركــود الســابقة، كتدابيــر التباعــد االجتماعــي نتيجــة النتشــار فيــروسCOVID-19 والــذي لــه تأثيــر 
كبيــر علــى القطاعــات التــي تهيمــن عليهــا اإلنــاث، مثــل الرعايــة الصحيــة والمابــس والصناعــات الخفيفــة والقطاعــات 
غيــر الرســمية، كتجــارة الســوق والزراعــة والســياحة والضيافــة، ممــا أدى إلــى خســارة حصــة عاليــة مــن الوظائــف 
للنســاء، ويتوقــع البنــك الدولــي3 حــدوث تباطــؤ فــي النمــو االقتصــادي مــن 3.2٪ إلــى 1.8٪ ، وهــو مــا ســوف يؤثــر علــى 
COV-  النســاء أكثــر مــن الرجــال وبشــكل خــاص علــى قطــاع العمــل غيــر الرســمي، ومــن المرجــح أيًضــا أن يوّســع
ID-19 فجــوة األجــور بيــن الجنســين، وهــو مــا سينعكســض علــى الجهــود المبذولــة لرفــع معــدل مشــاركة المــرأة فــي 
ســوق العمــل وفــي النشــاط االقتصــادي، وبكلمــات منهــاج بكيــن: »ان تمكيــن النســاء ومشــاركتهن الكاملــة علــى 
قــدم المســأواة فــي جميــع جوانــب حيــاة المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار وبلــوغ مواقــع 
الســلطة، أمــور أساســية لتحقيــق المســأواة والتنميــة والســلم«.4وفي ظــل تلــك الدعــوات ســارع األردن التخــاذ 
إجــراءات حكوميــة لتوفيــر أســباب الســامة للمواطنيــن بنــاء علــى المعاييــر الدوليــة الخاصــة لحمايــة هــذا الحــق، فقــد 
ــون الدفــاع لعــام 19925. ــل قان ــروس COVID-19 فــي 17 آذار 2020، وتفعي ــة الطــوارئ للحــد مــن انتشــار في ــن حال أعل

واألردن كغيــره مــن بلــدان العالــم الثالــث، كان يئــن وفــي زمــن الرخــاء واالســتقرار مــن ضعــف المشــاركة االقتصاديــة 
للمــرأة، وبمراجعــة معــدالت المشــاركة االقتصاديــة المنقحــة للمــرأة األردنيــة ال نجــد تحســنًا يذكــر فــي الســنوات 
العشــر األخيــرة، علــى الرغــم مــن كافــة الجهــود المبذولــة مــن كافــة الجهــات المعنيــة، فــدور المــرأة اقتصــر علــى 
وظيفتهــا التقليديــة فــي المنــزل ومشــاركة هامشــية فــي ســوق العمــل تركــزت اتجاهاتهــا فــي الغالــب علــى الوظائــف 
النمــو االقتصــادي  انعكــس ســلًبا علــى  للمــرأة، ممــا  أنهــا مائمــة  المجتمــع  التــي يعتقــد  الوســطى والقاعديــة 
واألســى.  المــرارة  مــن  لمزيــد  الواقــع  أحالــت  متاحقــة  أزمــات  فــي  تعيــش  المــرأة  وجعــل  التنميــة،  وعمليــات 
وبالتأكيــد فــإن تدهــور األوضــاع الحقوقيــة يتزايــد اآلن فــي ظــل جائحــة كورونــا، ممــا يجعــل الحقــوق االقتصاديــة 
ــا.  واالجتماعيــة فــي األردن تخضــع المتحــان صعــب، نظــرًا الن ال صــوت يعلــو علــى صــوت مواجهــة فيــروس كورون

إن غالبيــة تدابيــر اإلغاثــة والتعافــي االقتصــادي فــي االردن ال تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وال تســتهدف اآلثــار 
االقتصاديــة علــى المــرأة، فقــد أظهــرت الدراســات أن معظــم التدابيــر المحــددة تركــز على االســتجابة لحــاالت الطوارئ 
والحمايــة االجتماعيــة، حيــث تبّيــن أن 13 دولــة فقــط مــن أصــل 181 دولــة تمــت مراجعتهــا باســتخدام تدابيــر الحمايــة 
االجتماعيــة ولديهــا إجــراءات تســتهدف النســاء بطريقــة مــا، ممــا يشــير إلــى أن اســتجابات الحكومــة للطــوارئ فــي 
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جميــع أنحــاء العالــم تبــدو محايــدة جنســانيًا فــي الغالــب. 6وتســتهدف هــذه الدراســة التعــرف إلــى تأثيــر جائحــة كورونــا 
ــة األمــد علــى عملهــن وحياتهــن  ــاره طويل ــى آث علــى توفــر فــرص وظــروف العمــل للنســاء فــي األردن، والوقــوف عل
األســرية، ليــس مــن وجهــة نظــر النســاء العامــات فحســب ولكــن مــن وجهــة نظــر أعمــق وأشــمل تتضمــن أصحــاب 
العمــل وممثليــن عــن المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، باإلضافــة إلــى النســاء المنســحبات من 
ســوق العمــل بســبب انتشــار فيــروس COVID- 19، للحصــول علــى صــورة أكثــر اكتمــااًل لتأثيــر الجائحــة علــى النســاء 
مــن منظورهــن الذاتــي، وتقديــم المقترحــات والتوصيــات علــى مســتوى السياســات والبرامــج العامــة المتســقة علــى 
المدييــن القريــب والبعيــد، فــي إطــار اســتجابة تضمــن التخفيــف مــن آثــار جائحــة COVID- 19 علــى المــرأة، وتتيــح لهــا 
التعافــي منهــا بأقــل أضــرار ممكنــة، وذلــك بتحديــد مجــاالت معينــة ال تــزال تشــهد تفأوتــات بيــن الجنســين وخاصــة 
بعــد انتشــار COVID- 19، كمــا وتســتلزم اتخــاذ تدخــات مــن المؤسســات التنفيذيــة المعنيــة علــى صعيــد السياســات 

بشــأنها، لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد الوطنــي، والتخفيــف مــن انســحابها بســبب الجائحــة العالميــة.

تتشــكل  لــم  والتــي  االجتماعــي  بالنــوع  المتعلقــة  المخــأوف  ابرازهــا  فــي  الدراســة  بهــذه  االهتمــام  يأتــي  كمــا 
أن  حيــث   ،COVID- 19 لوبــاء  بالتصــدي  والمتعلقــة  الرجــال،  القــادة  رئيســي  بشــكل  يتخذهــا  التــي  القــرارات  فــي 
التصــدي لهــا بالشــكل الصحيــح ســيقود األردن إلــى مرحلــة تطــور وانتعــاش مــن خــال رفــع حجــم قــوة العمــل، 
فــي  للمــرأة  االقتصــادي  بالتمكيــن  المتعلقــة  االســتجابات  مــع  يتناســب  بمــا  مرونتــه،  وزيــادة  ســوقه  وتوســيع 
ظــل أزمــة CODID- 19، مــن قبــل الحكومــات والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة. 

اعتمــدت منهجيــة البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي باســتخدام أســلوب البحــث الكمــي والنوعــي، حيــث تــم 
مراجعــة مختلــف الدراســات واالدبيــات والمؤشــرات ذات العاقــة والمؤشــرات اإلحصائيــة كافــة التــي تتعلــق بتحوالت 
ســوق العمــل علــى الصعيــد الوطنــي والعالمــي، وتــم تصميــم اســتبانة كأداة لجمــع البيانــات الكميــة، علــى عينــة 

ــة، الملحــق )1( يتضمــن االســتبانة. بلغــت )800(عامل

كمــا تــم تصميــم اســتمارة لجمــع البيانــات النوعيــة عــن طريــق المقابــات الشــخصية المعّمقــة، ولعــدم وجــود 
ــة عددهــا )25( ممثــل وممثلــة، وبواقــع )16( انثــى و)9( ذكــور،  ــار عينــة قصدي ــم اختي إطــار لمجتمــع الدراســة، فقــد ت
لممثليــن مــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي تعمــل فــي األردن، ومنظمــات 
ــوع فــي  ــار التن ــة وحقــوق المــرأة، مــع األخــذ بعيــن االعتب ــي والناشــطين العامليــن فــي مجــال التنمي المجتمــع المدن
المســتويات التعليميــة ومجــاالت العمــل )وزارة العمــل، صنــدوق المعونــة الوطنيــة، المجلــس االعلــى للســكان، 
وزارة التنميــة االجتماعيــة،( )المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة العمــل الدوليــة، منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة، 
منظمــة األمــم المتحــدة، منظمــة دوت( )مؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل صداقــة، مؤسســة خيــط، مؤسســة 
تقاطعــات، مؤسســة نــور الحســين( باإلضافــة إلــى الناشــطين فــي حقــوق االنســان، الملحــق )2( يتضمن االســتمارة.

 كمــا تــم عقــد )6( جلســات نقــاش مركــزة روعــي فيهــا تنــوع المــكان )مدينــة، قريــة( مــن عــدة محافظــات فــي 
المملكــة )عمــان، اربــد، العقبــة(، وتنــوع أعمــار المجموعــة )شــباب، أعمــار متوســطة، كهــول( ومــن الجنســين، 
حيــث اشــتملت الجلســة األولــى علــى عامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، واشــتملت الجلســة الثانيــة علــى 
مجموعــة ممثلــة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي حقــوق المــرأة والتنميــة، ومنظمــات دوليــة تعمــل 
فــي األردن، واشــتملت الجلســة الثالثــة علــى مجموعــة مــن مــدراء األعمــال الذكــور الذيــن يديــرون شــركات تحتــوي 
الرابعــة مجموعــة مــن عينــة مختــارة مــن الســيدات المنســحبات  علــى كا الجنســين، فــي حيــن كانــت الجلســة 
مــن الضمــان االجتماعــي بعــد 21 آذار 2020،  وجــاءت الجلســة الخامســة مــع مجموعــة مــن النســاء فــي مراكــز 
مــع مجموعــة ممثلــة  األخيــرة فكانــت  الجلســة  امــا  الخاصــة،  أعمالهــن  يــدرن  الائــي  األعمــال  ورياديــات  قياديــة 
عــن المؤسســات الحكوميــة، الملحــق )3( يتضمــن قائمــة بأســماء المشــاركين فــي جلســات النقــاش المركــزة.
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1- 2 تعريف المصطلحات: 

1- الفضــاء االجتماعــي )العــام والخــاص(: هــو ناتــج اجتماعــي لســياقات ثقافيــة، حيــث ينقــل الفضــاء رمــوزا 
ومعانــي خاصــة بــه حســب المدلــول الثقافــي واالجتماعــي وحســب الرمزية التي يتشــكل منهــا وينتجها ويعيــد انتاجها، 
حيــث يحــدد عاقــات األشــخاص فــي المجتمــع، ويطــرح اعترافــات وانتمــاءات للممارســة والتعامــل، فيعطــى الفضــاء 
الخارجــي الــذي هــو فضــاء الثقافــة والسياســة والعمــل وفضــاء الشــأن العــام للرجــال، فــي حيــن تقبــع المــرأة فــي 
الفضــاء الداخلــي )المنــزل( وُيعهــد اليهــا بــكل األعمــال الخاصــة فيــه التــي وبالضــرورة تحيلنــا إلــى الطبيعــة المتعلقــة 

باإلنجــاب كالتنظيــف والطبــخ ورعايــة األطفــال وحتــى المواشــي.7

2- رأس المــال الثقافــي: المــوارد التــي يحوزهــا الفاعــل االجتماعــي مــن خــال عاقتــه بالثقافــة ســواء كانــت هــذه 
المــوارد موروثــة مــن خــال عمليــات التنشــئة االجتماعيــة مثــل اللغــة وعناصــر البنيــة العقليــة )أنمــاط التفكيــر، نظــم 

المعانــي( أو مكتســبة مــن خــال المؤهــات التعليميــة.8

2-1  جائحة كورونا وأثرها على المرأة العاملة: 

لقــد كفلــت الدســاتير والمعاهــدات الدوليــة حمايــة حقــوق االنســان وحرياتــه مــن خــال اإلحاطــة بالضمانــات الازمــة 
لصونهــا ســواًء أكانــت ضمانــات سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو قانونيــة، اال أن أوضــاع أي دولــة فــي العالــم ال 
يمكــن أن تســتمر بشــكل اعتيــادي، ومــن الطبيعــي أن تمــر بأوقــات اســتثنائية طارئة تعكر صفو الرتابــة االعتيادية، مثل 
التعرض لتهديد خارجي أو كوارث طبيعية أو صحية تهدد استقرار الدولة والشعب، اال أنه ال يوجد ما يمنع من تقييد 
هــذه الضمانــات; اذا كان هنــاك مــا يســتدعي ويبــرر ذلك كالظروف الطارئة أو الحــروب أو الكوارث الطبيعية والصحية، 
بهــدف المصلحــة العامــة للشــعب9، كمــا جــاء فــي المــادة )4( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية 
والمدنيــة:« انــه فــي حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تهــدد حياة االمة والمعلن قيامها رســميا، يجــوز للدول األطراف 
فــي هــذا العهــد ان تتخــذ فــي أضيــق الحــدود التــي يتطّلبها الوضــع، تدابير ال تتقيــد بااللتزامات المترتبــة عليها بمقتضى 
هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر لالتزامــات األخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي، وعــدم 
انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو األصــل االجتماعــي«.10. 

  ويحتــاج الوضــع الراهــن فــي حالــة انتشــار فيــروس كورونــا إلــى ممارســات اســتثنائية مــع مراعــاة لحقــوق االنســان، 
حيــث أشــارت األمــم المتحــدة 11 ان المواطنيــن فــي العالــم وخاصــة بعــض الفئــات بحاجــة إلــى عنايــة مضاعفــة 
كالنســاء واألشــخاص ذوي االعاقــة وكبــار الســن الذيــن هــم أكثــر عرضــة لألوبئــة، النهــم يرمــزون للضعــف فــي أثنــاء 
ــر عليهــم نفســيًا وجســديًا اذا مــا  االزمــات، مــع مراعــاة أن مثــل هــذه القيــود فيمــا يتعلــق بمكافحــة األوبئــة قــد تؤث
اســتمرت أكثــر مــن الــازم كتعرضهــم للعنــف المنزلــي، أو عــدم مقدرتهــم مــن الوصــول لتلقــي العــاج كغســيل 
الكلــى أو متابعــة الحمل،12ومــن الضــروري عــدم اســتخدام أزمــة كورونــا والصحــة العامــة كذريعــة إلضفــاء الشــرعية 
علــى االســتثناءات غيــر الضروريــة، كمــا يجــب أن تكــون تلــك االســتثناءات مطلوبــة بدقــة بمــا يتطّلبــه الموقــف ومــا 
ــة عــدم التنّصــل مــن التزاماتهــا  ــي،13 ممــا يســتوجب مــن الدول ــون الدول يتفــق مــع االلتزامــات األخــرى بموجــب القان
فيــروس  لمواجهــة  اتخاذهــا  الواجــب  االقتصاديــة  التنميــة  أعمــال  جميــع  أن  علــى  والتأكيــد  بالنســاء،  المتعلقــة 
COVID- 19 يجــب أن تعالــج التمييــز بيــن الجنســين وتعمــل علــى تقديــم عمــل أكثــر أماًنــا وعائــًدا أكبــر للنســاء.14

تعانــي النســاء مــن العديــد مــن المشــاكل التــي هــي أكثــر حــّدًة ممــا يواجهــه الرجــال ممــا يجعلهــن أكثــر عرضــة آلثــار 
ــى االحتياجــات األساســية  ــة، مــن حيــث انخفــاض الدخــل والوصــول إل ــة والصحي ــة واالجتماعي الصدمــات  االقتصادي

7 وردة، 2012

Bourdieu, 1986 8 

9 الشطنأوي، 1988. 

.United Nation, 2018 10

UN Women, 2020. 11 

Mark, 2020. 12 

OHCHR, 2019. 13 
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بســبب اإلغــاق الحكومــي، وتغييــر أدوار الجنســين فــي األســرة، حيــث تتحمــل النســاء العــبء األكبــر في رعاية أســرهن، 
ــة  ــد مــن أعمــال النظافــة والعناي ــة(، والمزي ــخ والصيان ــي )الطب ــد مــن العمــل المنزل ــب هــذه المواقــف المزي وتتطل
بالمرضــى وكبــار الســن بســبب الوبــاء، والافــت لانتبــاه أن إغــاق المــدارس يضيــف أعبــاًء أخــرى علــى كاهــل األســرة، 
حيــث يتــرك إغاقهــا األطفــال فــي ســن المدرســة تحــت المســؤولية الكاملــة لوالديهــم لمــدة 24 ســاعة فــي اليــوم، 
ســبعة أيــام فــي األســبوع لفتــرة زمنيــة ال تــزال غيــر معروفــة المــّدة، كمــا ويحتاجــون أيضــًا إلــى دعــم تعليمــي لمتابعــة 
المناهــج الدراســية فــي شــكل التعلــم عــن بعــد، ويبــدو واضحــًا أن إغــاق الحضانــات إلــى جانــب المــدارس مــن أصعــب 
ــة عــن عمــل فــي الوضــع الراهــن، فاألعــراف الجنســانية القائمــة  ــة أو الباحث ــي تواجههــا المــرأة العامل المشــاكل الت
منــذ فتــرة طويلــة، والتــي تنعكــس جيــًدا فــي التوزيــع الحالــي لألعمــال المنزليــة وأنشــطة رعايــة األطفــال، تجعــل مــن 
ــة اإلضافيــة. 15 ــر متناســب مــن واجبــات الرعاي ــًا غي المحتمــل جــًدا فــي معظــم الحــاالت أن تأخــذ النســاء أيًضــا نصيب

ان مــا يســتدعي االنتبــاه أن بعــض النســاء قــد تعمــل مــن المنــزل فــي أعمــال مدفوعــة األجــر، وهــو مــا يلقــي عليهــا 
بمســؤوليات مضاعفــة ويتركهــا تحــت ضغوطــات نفســية وصحيــة مقلقــة، فالتدابيــر الوقائيــة لهــا تأثيــر نفســي 
واجتماعــي كبيــر  علــى األشــخاص الذيــن يجــب عليهــم تكييــف حياتهــم فجــأة، وهــو مــا دفــع المفوضيــة األوروبيــة 
COV- أزمــة  الرجــال والنســاء، وتأثيــر  بيــن  المتكافــئ للعمــل  العواقــب المحتملــة للتقســيم غيــر  إلــى   لإلشــارة   16

ID-19 علــى قطاعــات ســوق العمــل المختلفــة، وال يــزال مــن غيــر المعــروف كيــف ســتتطور هــذه التأثيــرات قصيــرة 
ومتوســطة المــدى ومــا إذا كانــت ســتعيد تشــكيل التقســيم الحالــي للعمــل بيــن الجنســين علــى المــدى الطويــل. 

النســاء  وأيًضــا  العامــات  األمهــات  تضــع  أن  يمكــن  »التقليــدي«  المــزدوج  العــبء  فــي  الهائلــة  الزيــادة  إن 
مختلفــة  بطــرق  معــه  يتكيفــن  أن  يمكــن  صعــب،  موقــف  فــي  الرعايــة  مســؤوليات  يتحملــن  الائــي  األخريــات 
غيــر  أو  رســمي  بشــكل  ســواء  العمــل  ســاعات  عــدد  تقليــل  الضــروري  مــن  يكــون  وقــد  ظروفهــن،  حســب 
ذلــك  يكــون  عندمــا  األجــر  مدفوعــة  غيــر  أو  األجــر  مدفوعــة  إجــازة  كطلــب  المنــزل؛  مــن  العمــل  عنــد  رســمي 
المعاييــر  يناســب  بمــا  األجــر  مدفــوع   - الرجــل  عمــل  مــن  بــداًل   - اإلنــاث  عمــل  عــن  التخلــي  حتــى  أو  ممكًنــا، 
أزواجهــن.17  مــن  األســرة  دخــل  فــي  أقــل  بدرجــة  يســاهمن  مــا  عــادة  النســاء  ألن  نظــرا  القائمــة،  التقليديــة 

وبحســب صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان18تعتبر النســاء أقــل حظــًا مــن الرجــال فــي القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات فــي 
حاالت تفشي الوباء بشكل كبير، كالحصول على احتياجاتها الصحية واالنجابية، وفي أوقات عديدة فإن مستوى تمثيل 
النســاء في التخطيط لألوبئة غير كاف، مما يظهر بالفعل في العديد من االســتجابات الوطنية والعالمية لفيروس 
COVID-19. فاالفتقــار إلــى التــوازن بيــن الجنســين ومنظــور النــوع االجتماعــي فــي صنــع القــرار العالمــي بشــأن فيــروس 
كورونــا المســتجد يــؤدي إلــى االبتعــاد عــن جعــل المســأواة بيــن الجنســين حقيقــة واقعــة، ومــن هنــا يجــب أن ُينظــر إلى 
أزمة COVID-19 على أنها فرصة لتحدي الديناميكيات االجتماعية بطريقة تعود بالنفع على كل من النساء والرجال.19  

هنــاك مــن جهــة ، أدى فيــروس COVID- 19 إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف وعــدم المســأواة القائمــة بيــن الجنســين، ممــا 
يزيــد مــن مخاطــر إســاءة المعاملــة، علــى ســبيل المثــال عنــف الــزوج وأشــكال أخــرى مــن العنــف المنزلي، بســبب زيادة 
التوتــرات فــي األســرة، والتعايــش المشــترك القســري بيــن المــرأة والرجــل، وتفاقــم الضغــوط االقتصاديــة والقلــق 
مــن التعــرض لفيــروس كورونــا، ناهيــك عــن غيــاب آليــات الشــكوى واالبــاغ عــن حــاالت العنــف الــذي قــد تتعــرض لــه 
المــرأة فــي فتــرة الحظــر المفــروض مــن قبــل الدولــة، وغيــاب الرعايــة الصحيــة عندمــا يكــون مقدمــو الرعايــة الصحيــة 

.COVID- 19 مثقليــن باألعبــاء ومشــغولين بالتعامــل مــع حــاالت فيــروس كورونــا المســتجد

Laouan, 2020. 15 

European Commission, 2020 16

Roy, 2020 17

18 صندوق األمم المتحدة للسكان، 2020.

Blasko et al., 2020 19
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ومــن المتوقــع كمــا أشــارت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة20 أن يطــال الفقــر مزيــدًا مــن النســاء فــي المنطقــة العربيــة، 
ممــا ســيؤثر بالضــرورة علــى األســر التــي تعيلهــا النســاء، وكثيــرًا مــا يتفاقــم الوضــع مــن جــّراء تحيــزات ناتجــة عــن 
السياســات الحكوميــة التــي يضعهــا الرجــال، كمــا أن الجائحــة ســتؤثر علــى قطاعــات اقتصاديــة عــّدة فــي المنطقــة 
العربيــة كقطاعــي التصنيــع والخدمــات التــي تتشــكل غالبيتهــا مــن النســاء، ممــا ســيؤدي إلــى خســارة 1.7 مليــون 
وظيفــة، مــن بينهــا مــا يقــارب 700 ألــف وظيفــة تشــغلها النســاء، وهــو مــا ســيهدد بوقــوع اختــاالت جســيمة فــي 

ســوق العمــل بيــن الجنســين.

كمــا فــرض الوبــاء العالمــي معيقــات تكنولوجيــة قــد تؤثــر علــى عمــل المــرأة نتيجــة لخضوعهــا أيضــًا لمعاييــر تمييزيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال قــد يتعــذر علــى اإلنــاث اقتنــاء حاســوب ليــس بفعــل ارتفــاع ثمنــه فحســب، بــل أيضــًا بســبب 
معاييــر تمييزيــة فــي األســر تعطــي األولويــة للذكــور، وُيخشــى أن هــذه الممارســات ســتحد مــن قــدرة النســاء والفتيات 

مــن الحفــاظ علــى وضعهــن التعليمــي أو المهنــي أثنــاء فتــرة العــزل المنزلــي.

وتتعــرض العامــات المهاجــرات ال ســيما المنخرطــات فــي األعمــال والرعايــة المنزليــة لمخاطــر محــددة نابعــة مــن 
طبيعــة وظائفهــن، ومــن المتوقــع ان ُيلحــق حظــر الســفر والقيــود اإلضافيــة المفروضــة عليهــن أضــرارًا بســبل 

ــة أســرهن فــي بادهــن االصليــة.21 عيشــهن وقدرتهــن علــى إعال

فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا اختــار األردن إعطــاء األولويــة بشــدة للصحــة العامــة التــي تخــص حيــاة النــاس علــى 
حســاب االقتصــاد، علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها والتــي تعكســها مؤشــرات البطالــة المرتفعــة 

والنمــو االقتصــادي البطــيء ونســبة المديونيــة المرتفعــة.

وتشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى انكمــاش االقتصــاد األردنــي ألول مــرة منــذ عقــود، وهــو مــا يدعــو للقلــق 
بصفــة خاصــة نظــرًا الن األردن اســتطاع تحقيــق نمــوًا بمتوســط قــدره 2٪؛ رغــم مــا تعــرض لــه االقتصــاد من صدمات 
ــى  ــي، وحت ــج المحل ــي النات ــى مــدار العقــد الماضــي حيــث بلغــت النســبة 44٪ مــن إجمال ــة عل ــة مطول ــة ودولي إقليمي
أثنــاء تنفيــذ اســتراتيجية ضخمــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، وبالتالــي فــإن هــذا االنكمــاش هــو دليــل واضــح علــى 

ضخامــة أثــر الجائحــة.

أمــام االســتثمار األجنبــي المباشــر،  النشــاط االقتصــادي العالمــي عقبــة  ومــن المتوقــع كذلــك أن يكــون تباطــؤ 
وتحويــات العامليــن فــي الخــارج، والتجــارة، والســياحة حيــث شــّكلت هــذه األخيــرة 10 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
فــي فتــرة مــا قبــل الجائحــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تضــرر أكثــر مــن 250 ألــف عامــل مــن عمــال الُميأومــة بســبب اإلغــاق 

العــام، فضــا علــى منشــآت األعمــال التــي تواجــه ضائقــة نقديــة.

 وتعــد تدابيــر عمليــة األمننــة الســابقة التــي تركــز علــى األمــن وتعيــد فيهــا الجهــات الفاعلــة السياســية تصنيــف 
ــذ  ــة، ففضــا عــن تنفي ــة، مــن الممكــن أن تســتثير النــاس وتضــر بمصالحهــم االقتصادي موضــوع مــا كمســألة أمني
ــة األخــرى، لــم  ــة واالجتماعي ــر االقتصادي ــر الصحــة العامــة مثــل الحجــر والفحوصــات وعمليــات اإلغــاق والتدابي تدابي
 غيــر تقليديــة علــى فيــروس كورونــا، مــن 

ٍ
يكــن أمــام األردنييــن– كالجهــات الفاعلــة السياســية– ســوى خيــار شــّن حــرب

ــا بعــض أقســى  ــروس كورون ــه لفي ــك أدرج األردن فــي مواجهت ــي، كنتيجــة لذل ــد األمن خــال وضعــه فــي إطــار التهدي
ــا بالســجن لمــدة عــام علــى الذيــن  د المــّدة، وُحكًم ا للتجــول غيــر محــدَّ التدابيــر ونّفذهــا، وشــملت هــذه التدابيــر حظــًر
ــذ كافــة هــذه التدابيــر بواســطة وزيــر الداخليــة بالتعــأون مــع  انتهكــوه، وإغــاق كافــة الشــركات فــي المملكــة، كمــا وُتنفَّ

»القــوات المســّلحة األردنيــة«، مــا يســّلط الضــوء أكثــر فأكثــر علــى أمننــة التهديــد.

وكمتطلــب للعمليــة الســابقة احتــوت تدابيــر االســتجابة األردنيــة العديــد مــن اإلجــراءات التــي تعتمــد علــى مبــدأ إعطــاء 
األولويــة لســامة االنســان، فوزعــت األغذيــة والمســتلزمات األساســية علــى األســر وخفضــت ضريبــة المبيعــات 
علــى أهــم المعــدات الوقائيــة، وإنشــاء صنــدوق لتغطيــة المصروفــات الطبيــة الطارئــة، وفــي نفــس الوقــت قدمــت 

20 هيئة األمم المتحدة للمرأة، 2020.

21 هيئة األمم المتحدة للمرأة، 2020.
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الحكومــة للشــركات مســاعدات مؤقتــة لتخفيــف أعبــاء التدفقــات النقدية وذلــك بتأجيل مدفوعات ضرائــب المبيعات 
بصفــة  االجتماعــي  الضمــان  اشــتراكات  وتخفيــض  المرافــق،  خدمــات  مدفوعــات  وتأجيــل  الجمركيــة،  والرســوم 
مؤقتــة، باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم للفئــات الهشــة مــن عمــال الميأومــة عــن طريــق صنــدوق المعونــة الوطنيــة.

ــض البنــك المركــزي األردنــي أســعار الفائــدة األساســية، كمــا قــام بضــخ الســيولة  وعلــى جانــب السياســة النقديــة خفَّ
عــن طريــق تخفيــض الحــد األدنــى اإللزامــي للودائــع محــددة األجل، كما خفف من شــروط برامج التمويل للمشــروعات 

المتوســطة والصغيــرة، ناهيــك عــن إعــان الحكومــة التزامهــا بتعويــض المتأخــرات المســتحقة للقطــاع الخاص.22

والافــت للنظــر صــدور أمــري الدفــاع رقــم 6 و 9 الذيــن جــاءا كنــوع مــن تدابيــر اســتجابة الحكومــة األردنيــة، بهــدف 
تنظيــم العاقــة بيــن أصحــاب العمــل والعّمــال، اال أن أوامــر الدفــاع الســابقة وضعــت العامــل فــي مواجهــة غيــر 
متكافئــة نظــرًا ألنــه الحلقــة األضعــف فــي العاقــة التعاقديــة، كمــا أن الحكومــة عملــت علــى اســتثناء الفئــات 
األضعــف كالعمــال والنســاء خــال التدابيــر الســابقة حيــن كان صوتهــم غائبــًا، بــل ومورســت بحقهــم انتهــاكات غيــر 
مســبوقة، وهــو مؤشــر خطيــر لــه تبعــات علــى ســوق العمــل األردنــي حيــث أن االقتصــاد الوطنــي يواجــه انكماشــًا 

ســتظهر تبعاتــه علــى معــدالت البطالــة المرتفعــة لإلنــاث. 

الرجــل  مــن  لــكل  العمــل  الحصــول علــى  أمــام  الرئيســي  العائــق  العاملــة  األيــدي  الطلــب علــى  ويشــكل ضعــف 
إلــى تضــرر العديــد مــن وظائــف النســاء والرجــال الذيــن ترتكــز اعمالهــم علــى الوظائــف ذات  والمــرأة، باإلضافــة 
الظــروف  ظــل  فــي  المؤقتــة،  العقــود  ذات  الوظائــف  أو  المنظــم،  غيــر  العمــل  قطــاع  فــي  أو  المتدّنيــة،  األجــور 
الراهنــة للجائحــة، كاألعمــال الموســمية أو أصحــاب المشــاريع الصغيــرة، ممــا يلحــق بهــم أضــرارا ماديــة ومعنويــة.

والمعلوماتية23علــى  االقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  أجراهــا  مســحية  دراســة  تشــير  الســياق  ذات  وفــي 
األردن  فــي  المتوفــرة  االجتماعيــة  بالحمايــة  المســتجيبين غيــر مشــمولين  مــن   ٪34.2 أن  إلــى  األردنــي  المجتمــع 
مــن   ٪36 أن  إلــى  النتائــج  أشــارت  ذلــك  جانــب  إلــى  العســكري(،  التقاعــد  المدنــي،  التقاعــد  االجتماعــي،  )الضمــان 
و٪45  بالكامــل،  توقفــت  ووظائفهــم  أعمالهــم  أن  أفــادوا  الخــاص  القطــاع  فــي  المشــتغلين  المســتجيبين 
مــن   ٪19.7 علــى   ٪30 نســبته  مــا  خصــم  تــم  فيمــا  جزئــي،  بشــكل  ووظائفهــم  أعمالهــم  توقفــت  قــد  منهــم 
الشــخصية. أجورهــم  مــن   ٪50 خصــم  تــم  المســتجيبين  مــن   ٪10.3 أن  حيــن  فــي  الدراســة،  فــي  المشــاركين 

 وبالمجمــل فــإن توقعــات منظمــة العمــل الدوليــة تفيــد أن أســواق العمــل المنظمــة علــى المســتوى العالمــي 
ســوف تخســر مــا يقــارب 10.5٪ مــن الوظائــف المنظمــة التــي كانــت موجــودة قبــل الجائحــة، ومــن هنــا ُيتوقــع أن 
140 ألــف وظيفــة للعامليــن فــي االقتصــاد المنظــم، والذيــن يقــدر عددهــم  يخســر االقتصــاد األردنــي مــا يقــارب 
ــة فــي مختلــف الوظائــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا ُيتوقــع أن تتراجــع  ــي 1.35 مليــون عامــل وعامل بحوال
ألــف عامــل وعاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم فــي األردن جــراء هــذه األزمــة.24    900 ســبل العيــش لمــا يقــارب 

االجتماعــي  للنــوع  حساســة  تكــن  لــم  لازمــة  اســتجابة  كتدابيــر  األردنيــة  الحكومــة  أقرتهــا  التــي  الدفــاع  أوامــر  إن 
التــي تعمــل فيهــا  القطاعــات  مــن  العديــد  األردنــي، فتعرضــت  المجتمــع  فــي  المهمشــة  الفئــات  علــى  وخاصــة 
إلــى ظــروف   COVID-19 النســاء للضــرر كقطاعــي التعليــم والصحــة. و تتعــرض المــرأة فــي ظــل انتشــار جائحــة 
تجعلهــا أكثــر قابليــة لإلصابــة بفيــروس كورونــا، نظــرا ألن غالبيــة العامــات فــي الخطــوط االماميــة التــي تســتلزم 
هــو كمــا  النســاء  مــن  االجتماعــي  الدعــم  وموظفــات  كالممرضــات  الصحــي  القطــاع  فــي  المرضــى  مخالطــة 

22 صندوق النقد الدولي، 2020. 

23 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، 2020. 

24 المجلس االقتصادي واالجتماعي، 2020. 
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الصحــة  قــوى  مــن  بالمئــة   67 النســاء  تشــكل  التقديــرات  بعــض  وبحســب  رقــم)1(،  الشــكل  فــي  موضــح   
إليــاء  الحاجــة  إلــى  وكذلــك  الرعايــة،  لجميــع مقدمــي  آمنــة  إلــى ضمــان ظــروف  االنتبــاه  يجــب  لذلــك،  العالميــة. 
األقنعــة.25 مثــل  الشــخصية  الحمايــة  معــدات  إلــى  كالوصــول  الرعايــة،  ومقدمــات  للممرضــات  خــاص  اهتمــام 

                                            الشكل رقم )1(: زيادة عدد النساء على عدد الرجال الذين يعملون في الخطوط االمامية

                   المصدر: إحصاءات منظمة العمل الدولية

وبالتزامــن مــع األزمــات الســابقة التــي خلفهــا انتشــار الفيــروس ازدادت مختلــف أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي ضــد المــرأة، وأن هــذه الزيــادة المزعجــة فــي معــدالت العنــف المنزلــي فــي البلــدان المتضــررة مــن كورونــا 
ومنهــا األردن، هــو مــا دفــع األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى توجيــه دعــوة عاجلــة لجعــل منــع العنــف المبنــي علــى 

النــوع االجتماعــي جــزء أساســي مــن خطــط االســتجابة الوطنيــة.26

وكغيــره مــن الــدول، فقــد ارتفعــت مؤشــرات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي فترة الحجــر المنزلي فــي األردن، 
واســتقبل »مركــز عفــت لإلرشــاد« التابــع لجمعيــة معهــد تضامــن خــال 3 أشــهر فقــط أكثــر مــن 800 حالــة عنــف، اال 
فــات فقــط لطلــب المســاعدة ومنهــن ٪3  أن مــا يصــدم فــي هــذه األرقــام لجــوء مــا نســبته 19٪ مــن النســاء المعنَّ
فقــط مــن النســاء مــن يلجــأن لحمايــة االســرة.27 كمــا تعرضــت المــرأة األردنيــة ألشــكال مختلفــة مــن العنــف كالعنــف 
النفســي واللفظــي والجســدي واالقتصــادي، وشــمل هــذا العنــف النســاء واألطفــال وذوي اإلعاقة، بينمــا كان األزواج 
فيــن جــدد كأصحــاب العمــل ومالكــي المنــازل ومقدمــي الخدمــات. هــم األكثــر ارتكابــًا للعنــف باإلضافــة إلــى ظهــور معنِّ

غيــر أن هــذه األرقــام واالحصــاءات ال تعكــس – علــى وجــه الدقــة – االنتشــار الفعلــي للعنــف ضــد المــرأة؛ نظــرًا 
ألن كثيــر مــن هــذه األفعــال ال يتــم اإلبــاغ عنهــا أو تســجيلها أو توثيقهــا، فحــوادث القتــل والحــوادث الخطيــرة 
تضامــن  دراســة معهــد  بحســب  األردن  فــي  الحــاالت  غالبيــة  أن  يعنــي  ممــا  فقــط،  عنهــا  اإلبــاغ  يتــم  التــي  هــي 
التــي  األردنــي،  المجتمــع  فــي  الســائدة  الذكوريــة  المجتمعيــة  الثقافــة  بســبب  الصمــت،  جــدران  خلــف  تظــل 
تتيــح للذكــور ضــرب النســاء والتحكــم بحياتهــن، علــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الفتيــات المتعلمــات فــي األردن.

2- 2 واقع المرأة األردنية في سوق العمل: 

ــة لهــا كشــريك  ــد لهــا فــي ســوق العمــل، وتمكنــت مــن أخــذ مكان ــة أن تشــق مســار جدي اســتطاعت المــرأة االردني
كامــل للرجــل فــي عمليــات التنميــة المســتدامة، وُوجــدن فــي جميــع المهــن وجميــع المســتويات التنظيمّيــة لتصبــح 

خيــارًا ومصــدرًا مــن خيــارات المؤسســات والشــركات. 

25 األمم المتحدة، 2020. 

26 البنك الدولي، 2020. 
27 تضامن، 2020. 
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التشريعات: 

وللوقــوف علــى مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل؛ ال بــد مــن فهــم البيانــات الخاصــة بمؤشــرات ســوق العمــل بهدف 
فهــم التغيــرات فــي مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة، وتأثيــر األبعــاد ذات الصلــة بالفــروق بيــن الجنســين علــى 

تشــغيل المرأة.

وعنــد التعــرض بالشــرح للفــرص المتاحــة للنســاء فــي المجــال االقتصــادي، يجــب التطــرق إلــى تحليــل الفجــوة بيــن 
الذكــور واإلنــاث فــي ســوق العمــل بمــا فــي ذلــك الحواجــز التــي يفرضهــا التمييــز فــي الوظائــف المأجــورة، وفــي الحصول 
علــى األصــول المنتجــة، وخدمــات تنميــة االعمــال، واكتســاب المهــارات والتكنولوجيــا، باإلضافــة إلــى الوقــت الطويــل 

الــذي تقضيــه المــرأة فــي العمــل المنزلــي والرعائــي.

وقبــل البــدء بالحديــث عــن عالــم العمــل المتعلــق بالمــرأة األردنيــة، يجــب التنويــه إلــى بعديــن مترابطيــن مــن أبعــاد 
النــوع االجتماعــي فــي العمــل:

1- تقســيم العمــل حســب نــوع الجنــس: وهــو مــا بــدا واضحــًا فــي الفصــل المهنــي، والتمييــز فــي األجــور، وفــي أغلــب 
األحيــان تتواجــد النســاء فــي مجموعــة ضيقــة مــن القطاعــات والمهــن، حيــث يرتفــع مســتوى تمثيلهــن فــي المهــن 

الوســطى والقاعديــة )الوظائــف متدنيــة االجــر ومنخفضــة الجــودة(.

 2- تحــدد األعــراف واالنمــاط الثقافيــة واالجتماعيــة أدوار ومهــام الجنســين التــي تربــط النســاء فــي الغالــب بخصائــص 
وقــدرات مقّيــدة فــي ســوق العمــل: وتقــوي هــذه األنمــاط واألعــراف أشــكال عــدم المســأواة بيــن الجنســين؛ بتبريرهــا 
ــر  ــاث، ممــا يؤث ــز فــي ســوق العمــل علــى الرغــم مــن التحســينات فــي مســتويات التعليــم والمهــارات لــدى اإلن التميي
حتمــًا علــى تفضياتهــن وبالتالــي مشــاركتهن فــي ســوق العمــل، كمــا تؤثــر تلــك األنمــاط الراســخة ألدوار الجنســين 
فــي المجتمــع علــى أنــواع العمــل الــذي يؤدونــه، وعلــى حجــم العمــل الــذي يقومــون بــه، مــع االخــذ فــي االعتبــار أن 
مســؤولية األعبــاء المنزليــة والرعائيــة غيــر مدفوعــة األجــر تقــع ضمــن مســؤولية النســاء، وأدت التفاعــات  بيــن هذيــن 

البعديــن إلــى اســتمرار الفجــوات بيــن الجنســين فــي فــرص العمــل.28

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المحليــة المبذولــة فــي تحســين أوضــاع المــرأة والمتمثلــة فــي إعــداد أول اســتراتيجية 
وطنيــة للمــرأة، ومتابعــة تنفيــذ خطــة عمــل وتوصيــات المؤتمــر الدولــي الرابــع للمــرأة خــال الفتــرة 2002/1998، 
2013/ 29،2017إال ان  ، واالســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة  إلــى األجنــدة الوطنيــة لألعــوام2015/2006  إضافــة 
المعطيــات تشــير ووفقــًا إلحصائيــات البنــك الدولــي30 أن األردن كان فــي المرتبــة 140 مــن أصــل 142 دولــة علــى 
المؤشــر العالمــي للمشــاركة االقتصاديــة للمــرأة، كمــا بلــغ معــدل مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل األردنــي خامس 
ــاج إلــى تظافــر الجهــود مــن أجــل حلهــا. ــًا، وهــذا االرقــام تلقــي بظالهــا علــى إشــكالية وأزمــة تحت أقــل معــدل عالمي

ــة المنقــح للمــرأة فــي األردن خــال  ــى اســتمرار ثبــات معــدل المشــاركة االقتصادي ــات أيضــًا إل كمــا وتشــير المعطي
العشــر ســنوات الماضيــة، حيــث بلــغ فــي نتائــج مســح القــوى العاملــة للربــع الثالــث من عــام 2020 ما نســبته )٪14.9( 

مقارنــة مــع  13.2٪ وذلــك للربــع الثالــث مــن عــام 31.2019

          

28 منظمة العمل الدولية، 2017. 

29 العووأودة، 2019. 

30 إحصائيات البنك الدولي، 2019

31 دائرة االحصاءات العامة، 2020
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     جدول رقم )1( معدالت المشاركة االقتصادية للسكان للربع الثالث من عام 2020

النسبةالجنسالفقرة
المشــاركة  معــدل 
المنقــح  االقتصاديــة 

14.9 %إناث

53.5 %ذكور
دائرة اإلحصاءات العامة، 2020

تشــير نتائــج مســح البطالــة والعمالــة والدخــل32 إلــى انخفــاض معــدل مشــاركة اإلنــاث االردنيــات فــي ســوق العمــل 
االردنــي مقارنــة بالذكــور االردنييــن حيــث بلــغ معــدل المشــاركة االقتصاديــة لإلنــاث 14.9 % مقابــل 53.5 % للذكــور.

فعاليــة  وعــدم  الطاقــات  فــي  هــدر  مــن  يعانــي  األردنــي  االقتصــاد  ان  عــام  بشــكل  الســابقة  األرقــام  تبّيــن 
االقتصاديــة،  الحيــاة  فــي  األردنيــة  المــرأة  مشــاركة  عــدم  نتيجــة  البشــري  المــال  بــرأس  االســتثمار 
شــهادة  حملــة  مــن   2020 عــام  اإلنــاث  المتعطــات  مــن   )٪77( حوالــي  ان  ذلــك،  مــن  خطــورة  واألكثــر 
صفــوف  فــي  الفقــر  حــدة  وارتفــاع  الجامعــي،  التعليــم  فــي  االســتثمار  مــردود  تدنــي  يعنــي  ممــا  البكالوريــوس،33 
الفقــر«. »بتأنيــث   1997 لعــام  المتحــدة  األمــم  عــن  الصــادر  البشــرية  التنميــة  تقريــر  عّرفــه  بمــا  اإلنــاث، 

وبالتوافــق مــع حالــة عــدم االســتقرار واألزمــة التــي خلفها انتشــار فيــروس COVID- 19، أدى إلى ارتفــاع معدالت البطالة 
بين النساء، وبمقارنة بسيطة بين األرقام سيلحظ المّطلع عليها حجم تأثر النساء بجائحة كورونا على النحو التالي:

 

الشكل رقم )2(: معدالت البطالة الكلية حسب الجنس واألرباع للسنوات 2018- الربع الثالث من عام 2020

                                           

المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة 2020

 تشــير نتائــج مســح البطالــة والعمالــة والدخــل إلــى أن معــدل البطالــة خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2020 ارتفــع 
ــة الربــع الثالــث مــن  ــة بالربــع الثالــث عــام 2019، حيــث بلــغ فــي صفــوف النســاء ليصــل فــي نهاي بمقــدار 6.1٪ مقارن
عــام 2020 إلــى مــا نســبته )33.6٪(، فــي حيــن بلــغ مــا نســبته )27.1٪( فــي نهايــة الربــع الثالــث عــام 34،2019 ممــا قــد 
ــة النتشــار  ــة قــد انســحبت مــن ســوق العمــل بســبب األوضــاع الراهن ــة العامل ــب أن المــرأة األردني يشــي فــي الغال
فيــروس COVID-19 الــذي خلــق تحديــات ومعيقــات ال يســتهان بهــا أدت فــي النهايــة النســحابها مــن ســوق العمــل.

كمــا تبيــن مــن الجــدول الســابق تأثــر الذكــور بفيــروس كورونــا ولكــن ليــس كمــا المــرأة، حيــث بلــغ معــدل البطالــة لــدى 
الذكور ليصل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى ما نسبته )21.2٪(، في حين بلغ ما نسبته )16.3٪( عام 35.2019

32 دائرة اإلحصاءات العامة، 2020

33 دائرة اإلحصاءات العامة، 2020

34 اإلحصاءات العامة، 2020

35 اإلحصاءات العامة، 2020



 17

وأشــارت دراســة لمنظمــة العمــل الدوليــة 36 ألكثــر مــن 100 دولــة مــن بينهــا األردن، أن المــرأة تعمــل يوميــًا ســاعات 
أطــول مــن الرجــل فــي كل مــن االعمــال المأجــورة وغيــر المأجــورة، وتقــوم بأعمــال منزليــة ورعويــة غيــر مأجــورة 
تفــوق مــا يقــوم بــه الرجــل بمرتيــن ونصــف علــى األقــل. وقّلمــا ناحــظ مســاعدة الرجــل للمــرأة فيهــا، والمطلــع 
علــى اإلحصــاءات العالميــة ياحــظ ان المــرأة ال زالــت ُتطالــب بالعــبء األكبــر بهــا كمــا يشــير الشــكل رقــم )3(.

الشكل رقم )3(: نسبة اإلناث إلى الذكور فيما يتعلق بالوقت المستغرق في أعمال منزلية و أنشطة رعاية وتطوع  غير مدفوعة األجر في مدة 24 ساعة

                                 إحصاءات منظمة العمل الدولية

ومــن هنــا تفضــل النســاء المتزوجــات المثقــات بتلــك األعباء االنســحاب من ســوق العمــل للتفرغ لألعمــال اإلنجابية 
والعناية باألسرة، وعلى الرغم من حيوية  هذه األعمال اإلنجابية لبقاء أفراد العائلة لكنه نادرًا ما يعتبر عما حقيقيا. 
كما أشار  للبنك الدولي37أن المرأة األردنية المتزوجة تميل إلى البقاء خارج قوة العمل، فقد بلغت الفجوة بين فئات 
الحالة االجتماعية في المشاركة في القوة العاملة ما نسبته 24٪، وتزيد الفجوة بين المتزوجات ومن لم يسبق لهن 
الــزواج فــي الفئــة العمريــة )22- 29 ســنة(، كمــا بّيــن مســح الســكان والصحة38 أن 85.5٪ من النســاء فــي األردن الائي 
سبق لهن الزواج لم يعملن مطلقًا، مما يشير إلى ان الزواج في سن مبكرة يتسبب في خروج أبكر من سوق العمل.

النمو االقتصادي وأوضاع سوق العمل:

لــم يتحــول النمــو االقتصــادي فــي األردن بالقــدر الكافــي إلــى تحســن أوضــاع المــرأة في ســوق العمل، بمعنــى انخفاض 
ــكا  ــم يشــهد التشــغيل ل ــاء النمــو المرتفــع فــي 2000- 2008، ول ــى أثن ــة حت ــة واســتحداث فــرص عمــل كافي البطال
الجنســين نمــوًا بالقــدر نفســه، فقــد بلــغ متوســط مرونــة نمــو التشــغيل 0.42 أثنــاء الفتــرة مــن 2000- 200839وهــو 
مــا يبقــى رقمــًا منخفضــًا، كمــا حالــت أســواق العمــل المجــّزأة بدرجــة كبيــرة دون عملهــن فــي القطاعــات عاليــة 
ــا  ــع ســيدات. ومــن هن ــة إال امــرأة واحــدة مــن كل أرب ــه ال تشــارك فــي القــوة العامل ــة النمــو، حيــث أن ــة وعالي اإلنتاجي
حــددت الحكومــة األردنيــة أهدافــًا طموحــة لزيــادة مشــاركة النســاء فــي العمــل، وهــو أمــر اذا مــا تحقــق واســتدام علــى 
المــدى الطويــل ســيكون لــه تأثيــر محتمــل كبيــر علــى النمــو االقتصــادي، ففــي الفتــرة مــا بيــن 2000- 2017 بلــغ معــدل 
النمــو االقتصــادي فــي األردن 1.5٪ وســاهمت الزيــادة فــي القيمــة المضافــة مــن عمــل المــرأة مــا نســبته ٪0.5، 
وقــد وضعــت الحكومــة نصــب عينهــا رفــع معــدالت مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة بحلــول عــام 2025 بمقــدار 
24٪، وفــي حــال تحققــت هــذه الزيــادات المســتهدفة فــي المشــاركة بخمــس نقــاط ليــس فقــط علــى مــدى خمــس 

36 منظمة العمل الدولية، 2016. 

37 البنك الدولي، 2016. 

38 مسح السكان والصحة األسرية،2017- 2018

39 االستراتيجية الوطنية للتشغيل، 2015. 
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ســنوات بــل اســتمرت لعقــد آخــر فــإن النمــو االقتصــادي الســنوي ســيزداد بمقــدار 2.5 نقطــة بحلــول عــام  2035. 40               

ويســتحوذ قطاعــا الصحــة والتعليــم علــى تفضيــات النســاء للمهــن، وهمــا قطاعــان يتســمان بكثافــة تشــغيل 
ــأن العامــات  ــد نســبة العامــات فــي كل منهمــا قليــا عــن 50٪، وهــذه االتجاهــات الكليــة تشــي ب ــاث، حيــث تزي اإلن
لســن عالقــات فــي قطاعــات تتميــز بالنمــو المنخفــض فحســب بــل أيضــًا فــي القطاعــات التــي تتســم بتدنــي إنتاجيــة 

ــم والصحــة واإلدارة العامــة. ــدًا التعلي ــة، وتحدي العمال

ويبــدو أن نواتــج ســوق العمــل األردنــي تعكــس فــي األســاس مجاالت الدراســة التي تميل اإلناث إلى دراســتها، فتكون 
أكثــر تركــزًا فــي الدراســات المتصلــة بالعلــوم اإلنســانية، مــع حضــور قليــل جــدا فــي المجــاالت التقنيــة والتخصصــات 

العلميــة بوجــه عــام41.

ويواصــل القطــاع العــام اســتحداث أكبــر عــدد مــن الوظائــف، ففــي عــام 2018 بلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع العــام 
مــا نســبته 39.9 ٪ مــن مجمــل العامليــن فــي القطــاع العــام، وتعمــل )44.4٪( مــن العامــات االردنيــات فــي األردن 
فــي ذلــك القطــاع. وعلــى الرغــم مــن تصــورات تجميــد التعيينــات، مــا زالــت الحكومــة تســاهم بنســبة 24٪ مــن جميــع 
صافــي الوظائــف المســتحدثة 42، ونظــرًا لكبــر عــدد المشــاركين مــن القــوة العاملــة عاليــة المهــارة وعــدد الوظائــف 
الكثيــرون عاطليــن عــن العمــل وخصوصــًا اإلنــاث منهــم، ويتســق هــذا  العــام، يظــل  المســتحدثة فــي القطــاع 
مــع معــدالت البطالــة المرتفعــة بيــن اإلنــاث الحاصــات علــى البكالوريــوس فأعلــى حيــث بلغــت مــا نســبته ٪77.

جدول رقم )2( فرص العمل المستحدثة لألفراد في القطاع العام والخاص للعام 2017، ومتوسط الدخل الجاري السنوي لألسرة لعام 2018

المملكةالجنسالفقرة

 15( لألفــراد  المســتحدثة  العمــل  فــرص 
2017 العــام  القطــاع  فــي  فأكثــر(  ســنة 

5259.3إناث
14272.7ذكور

9013.4فجوة النوع

 15( لألفــراد  المســتحدثة  العمــل  فــرص 
2017 الخــاص  القطــاع  فــي  فأكثــر(  ســنة 

10222.9إناث
22658.7ذكور

12435.8فجوة النوع

متوســط الدخــل الجــاري الســنوي لألســرة 
)2018(

9534.4إناث
11518.7ذكور

1984.2فجوة النوع
دائرة اإلحصاءات العامة )2017/ 2018(

يظهــر مــن الجــدول الســابق توزيــع فــرص العمل المســتحدثة لألفراد )15 ســنة فأكثر( حســب الجنــس وُيظهرارتفاع 
عدد فرص العمل المستحدثة للذكور مقارنة باإلناث في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بلغت الفجوة الجندرية 
بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص )9013.4، 12435.8( علــى التوالــي، كمــا تظهــر فجــوة النــوع لصالــح الذكــور فــي مجــال 
متوســط الدخــل الجــاري الســنوي لألســرة علــى مســتوى المملكــة، حيــث بلغــت الفجــوة الجندريــة بينهمــا ) 1984.2(.

بــأن النســاء ال يســتفدن كثيــرًا مــن  البــاد الصــادر عــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي43  ويشــير تقريــر حالــة 
فــرص العمــل التــي تنشــأ فــي كل عــام، بخاصــة أّن معظــم فــرص العمــل المتوفــرة ال تســتهدف المتعلميــن 
تعليمــًا عاليــًا والتــي تعــد نســبة اإلنــاث فيهــا عاليــة. حيــث تبيــن نتائــج مســح العمالــة والبطالــة44 بــأن نســبة اإلنــاث 

40 البنك الدولي 2020.

41 البنك الدولي، 2016.

42 دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب السنوي، 2018

43 المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 2018

44 دائرة اإلحصاءات العامة 2020. 
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الذكــور.  مــن   %  25.2 مــع  مقارنــة   %  77 بواقــع  البكالوريــوس  حملــة  مــن  معظمهــن  العمــل  عــن  المتعطــات 

وتفضــل النســاء العمــل فــي القطــاع العــام علــى الخــاص نظــرًا لمــا يوفــره القطــاع العــام مــن مكانــة اجتماعيــة 
وأمــان وظيفــي، إضافــة لمــا تتطلبــه وتيــرة العمــل األقــل تطلبــًا مــن ســاعات عمــل حيــث انــه يناســب تفضياتهــن 
النســوية  للعمالــة  طــاردًا  قطاعــًا  األردن  فــي  الخــاص  القطــاع  يعتبــر  بينمــا  العائليــة،  وقيودهــّن  المهنيــة 
والتدريــب  والــدورات  كالترقيــة  فيــه  التمييــز  اشــكال  مختلــف  مــن  تواجهــه  لمــا  نظــرا  الحتياجاتهــا؛  داعــم  وغيــر 
 .45 المتســأوية  العمــل  قيمــة  وفــي  والمهــارات  المهــن  فــي  واإلنــاث  الذكــور  بيــن  األجــور  وفجــوات  والبعثــات، 

وأظهــر تقريــر للبنــك الدولــي46أن الفجــوة الجندريــة فــي األجــور بيــن النســاء والرجــال العامليــن فــي مهــن مماثلــة 
ولديهــم التحصيــل العلمــي المماثــل والخبــرة المماثلــة، بلغــت حوالــي 17٪ فــي القطــاع الخــاص فــي األردن، وبالنظــر 
)163،328( بمجمــوع  كمتخصصــات  يصنفــن  األردن  فــي  العامــات  نصــف  ان  اإلحصائية47يتبّيــن  البيانــات  إلــى 
ــه  ــي )19.1٪(، وهــذا مــا يترتــب علي ــى أجــور أقــل مــن أجــور الرجــال المتخصصيــن وبحوال ــة، إال أنهــن يحصلــن عل عامل
عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة تؤثــر علــى المــرأة، كالتمييــز فــي الرواتــب التقاعديــة للمــرأة وضعفهــا عــن الرجــل 
نتيجــة التمييــز فــي األجــور ممــا يؤثــر علــى الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة، والمرّجــح ان معــدالت البطالــة المرتفعــة مــن 
جهــة وانخفــاض األجــور مــن جهــة ثانيــة يشــكان عنصــر إحبــاط لبعــض النســاء ويحــول دون بحثهــن عــن عمــل. 

لــم  وان  العالــم،  فــي  األوســع  مــن  واحــدة  هــي  العربــي  المشــرق  فــي  الجنســين  بيــن  الرقميــة  الفجــوة  وتعتبــر 
أن  الدولــي48  البنــك  تقديــرات  اضافيــًا، فتشــير  وعائقــًا  الرقمــي فرصــة مفقــودة  التحــّول  يصبــح  قــد  يتــم ســّدها 
الفجــوة فــي االردن بيــن الجنســين فــي اســتخدام االنترنــت تبلــغ مــا نســبته 10٪، اال ان فجــوة الهاتــف قــد بلغــت 
ال  أو  الرقمــي،  المجــال  فــي  العمــل  فــرص  علــى  يحصلــن  ال  الشــابات  ان  الرقميــة  الفجــوة  هــذه  وتعنــي   ،٪21
االجتماعيــة  واألعــراف  بالقوانيــن  يتعلــق  فيمــا  الســوق  لفشــل  نتيجــة  الشــبان،  يفعــل  مــا  بقــدر  فيهــا  يتفوقــن 
مياديــن  فــي  المــرأة  تتخصــص  المثــال،  العمــل، فعلــى ســبيل  مــكان  فــي  والتمييــز  والســامة  االمــن  ومخــأوف 
بعــض  تثنــي  قــد  حيــن  فــي  األردن،  فــي  الرجــل  مــن  أقــل  بأعــداد  والتكنولوجيــا  والعلــوم  والرياضيــات  الهندســة 
بســامتهن. تتعلــق  مخــأوف  بســبب  واســتخدامها  االنترنــت  إلــى  الوصــول  مــن  والنســاء  الفتيــات  األســر 

األجــور  فـــــــــــــــــــــي  الفجــوة  نعــزو  أن  يمكـــــــــــــن  ال  الدوليــة49  العمــل  منظمـــــــــــة  عــن  الصــادرة  التقاريــر  وبحســب 
عمــل  قيمــة  ببخــس  أيضــًا  ربطهــا  يمكــن  بــل  فقــــــــــــــــــط  الســن  أو  التعليــم  فــي  فــروق  وجــــــــــــــــــــــــود  إلــى 
أخــذ  إلــى  المــرأة  وبحاجــة  وبالتمييــز  عليهــا،  تهيمــن  التــي  القطاعــات  أو  المهــن  فــي  الازمــة  والمهــارات  المــرأة 
والمنزليــة. الرعائيــة  مســؤولياتها  لتتولــى  المأجــور  عملهــا  ســاعات  عــدد  خفــض  حتــى  أو  عملهــا  مــن  إجــازة 

إن قــراءة ســريعة للبيانــات اإلحصائيــة تشــير إلــى وجــود مــا يســمى بظاهــرة العــزل المهنــي األفقــي فــي ســوق 
يتركــز  اإلنــاث  باالنثويــة، فعمــل  )3(، فهنــاك وظائــف ومهــن تصنــف  رقــم  الجــدول  يبينهــا  األردنــي، كمــا  العمــل 
فــي نشــاطي »التعليــم« و«الصحــة والعمــل االجتماعــي«، نظــرا للفــرق بيــن أعــداد اإلنــاث والذكــور فــي الوظائــف 
المســتحدثة فــي هــذه القطاعــات، وهــو مــا يشــير إلــى ان المــرأة وان عملــت فــي المجــال العــام فــإن خطواتهــا 
بثنائيــات ممزوجــة  الــذي ُرســم لهــا مــن المجتمــع ســلفًا، وقّيــده  التقســيم االجتماعــي  لــم تتجــأوز  علــى االغلــب 
معلمــة(. أو  ممرضــة  أو  كطبيبــة  عملهــا  خــال  مــن  االم  دور  تتعــدى  لــم  فهــي   ( والثقافــي  الطبيعــي  بيــن  مــا 

وإدارة  واالتصــاالت(،  )المعلومــات  والتكنولوجيــة  والتأميــن(،  الماليــة  )األنشــطة  الماليــة  القطاعــات  ان  ويظهــر 
المشــاريع ال تــزال حكــرًا علــى الرجــال، األمــر الــذي يعكــس الكثيــر مــن الصــور النمطيــة التــي تــم بناؤهــا اجتماعيــًا 
النســاء. دون  الرجــال  بعمــل  والسياســة  والعلــم  التكنولوجيــا  كاقتــران  األردنــي،  المجتمــع  اعتبــارات  ضمــن 

45 العقربأوي، طالفحة، 2012. 

46 البنك الدولي، 2020. 

47 دائرة اإلحصاءات العامة، 2018. 
48 البنك الدولي، 2020. 

49 منظمة العمل الدولية، 2016. 
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  جدول رقم )3(: توزيع االفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر وحصلوا على عمل جديد حسب النشاط االقتصادي، والحالة العملية للنصف األول )2019(

          دائرة اإلحصاءات العامة )2019(

ومــن البيانــات الســابقة نســتخلص أن المــرأة األردنيــة ال تشــارك علــى قــدم المســأواة فــي خلــق قيمــة االقتصــاد 
األردنــي، وبالتالــي ال تشــارك فــي تحديــد الوســائل واالتجاهــات التــي يتــم بهــا خلــق القيمــة فــي االقتصــاد األردنــي ككل.

2- 3 النساء والعمل غير المنظم:

والعامليــن  الخــاص،  لحســابهم  العامليــن  جميــع  المنظــم  غيــر  العمــل  لقطــاع  العملــي  التعريــف  يشــمل 
غيــر مســجلة، حيــث  أو  اقتصاديــة مســجلة  أنشــطة  فــي  والعامليــن  األعمــال  أجــر وأصحــاب  األســرة دون  لــدى 
يكــون مســتوى األجــور فــي هــذا القطــاع عــادة متدنيــًا ودون متوســط األجــر المعــروف أو دون مســتوى األجــور 
الضمــان  أنظمــة  فــي  مشــمولين  غيــر  األنشــطة  هــذه  فــي  العامليــن  أن  كمــا  المنظــم،  العمــل  قطــاع  فــي 
ــى مــن  ــى الحــد األدن ــر المنظــم إل ــى افتقــار قطــاع العمــل غي االجتماعــي ومــا شــابهه مــن أنظمــة، هــذا باإلضافــة إل
المعاييــر المتصلــة بظــروف العمــل، ومــن األمثلــة علــى ذلــك مدقــق الحســابات الــذي يديــر عملــه مــن المنــزل، 
التعامــل معــه مــن خــال منزلــه.  يتــم  بــه، وإنمــا  المنــزل لاتصــال  أو مــكان محــدد خــارج  وال يوجــد لديــه مكتــب 

فــرص عمــل مســتحدثة،  وتوليــد  الوطنــي  االقتصــاد  قــدرة  تعزيــز  فــي  االقتصاديــة  السياســات  أدى فشــل  لقــد 
بعيــن  االخــذ  عــدم  نتيجــة  العمــل،  ســوق  متطلبــات  مــع  وتناســبها  التعليــم  مخرجــات  ضعــف  جانــب  إلــى 
االعتبــار حاجــات ســوق العمــل عنــد تصميــم البرامــج التعليميــة، فــي ظــل غيــاب الرقابــة الرســمية فــي تطبيــق 
المفأوضــة  حــق  مــن  األردن  فــي  العامليــن  المختلفــة، كذلــك سياســات حرمــان غالبيــة  العمــل  واحتــرام معاييــر 
معاييــر  تطبــق  ال  التــي  األعمــال  منشــآت  رقعــة  اتســاع  عــن  ناهيــك  النقابــي،  التنظيــم  خــال  مــن  الجماعيــة 
االجتماعــي. والضمــان  الصحــي  التأميــن  اشــتراكات  فيهــا  بمــا  العمــل  فــي  األساســية  االجتماعيــة  الحمايــة 

ان االلتزامــات واألعبــاء الضريبيــة والماليــة العاليــة التــي تترتــب علــى المشــاريع وتســجيل منشــآت األعمــال دفعــت 
العديــد مــن أصحــاب االعمــال إلــى عــدم تســجيلها لــدى الجهــات الرســمية، وهــو مــا أدى إلــى اتســاع رقعــة االقتصــاد 
غيــر المنظــم فــي األردن والــذي تلجــأ لــه النســاء لعجــز القطــاع الرســمي المنظــم عــن تأميــن فــرص عمــل رســمية 
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لهــا، أو تلجــأ لــه لتحســين دخلهــا، أو فــي مناســبات وظــروف محــددة يحكمهــا الموســم وظــروف ســوق العمــل50. 

وال يجب االغفال عن أهمية هذا النوع من العمل ودوره في االقتصاد الوطني، وبخاصة على مستوى المنشآت ذات 
العاقة باســتيعاب األيدي العاملة، والناتج المحلي اإلجمالي، اذ يوفر هذا القطاع فرصة مناســبة للكثير من الفقراء 
وذوي الدخــل المتدنــي وخاصــة النســاء لاســتفادة مــن المــردود المــادي الــذي يوفــره لهــم العمــل فــي هــذا القطــاع.

ــه علــى االســتمرار والبقــاء، كضعــف  ــد مــن المعيقــات والقيــود التــي تحــد مــن قدرت ويعانــي هــذا القطــاع مــن العدي
قــدرة مشــغلي المشــاريع فــي الوصــول إلــى األســواق والمــوارد، وإلــى خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية، ناهيــك 
عــن البيئــة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة التــي يعمــل فيهــا العاملــون فــي هــذا القطــاع والتــي هــي بيئــة غيــر 
ــة االجتماعيــة للعامليــن والعامــات، وضعــف القوانيــن التــي تنظمــه، وفــي الواقــع تعمــل  متعأونــة كغيــاب الحماي
هــذه المعيقــات علــى إضعــاف قدرتــه مــن العمــل علــى المشــاركة بفاعليــة فــي عمليــات التنميــة كالقطــاع المنظــم. 

وأشــارت منظمــة العمــل الدوليــة أن نســبة النســاء األردنيــات الائــي يعملــن فــي القطــاع غيــر المنظــم بلغــت 41 % 
مقابــل 59 % للذكــور، و8 % منهــن يعملــن مــن المنــزل و74 % منهــن يعملــن فــي مكتــب رســمي، وأن نســبة أكبــر مــن 

اإلنــاث مقارنــة بالذكــور يعملــن فــي الحــي القريــب مــن منازلهــن. 51

ويعــد قطــاع التعليــم الخــاص مــن أبــرز القطاعــات التــي تأثــرت بالجائحــة، حيــث ُكلــف المعلمــون بتطبيــق طرائــق 
التعليــم عــن ُبعــد وغالبــًا مــا كانــت دون توجيــه أو تدريــب أو مــوارد كافيــة، وفــي العديــد مــن الســياقات انتقــل التعليــم 

إلــى شــبكة االنترنــت أو عبــر الهاتــف وتطبيقــات الفيديــو كمــا فــي الشــكل رقــم)4(.

           الشكل رقم )4(: نسبة المعلمين الذين طلب منهم مواصلة التدريس حسب المستوى التعليمي  وأسلوب العمل عن ُبعد

                                      المصدر: األمم المتحدة، 2020

 ولكــن بعــض المعلميــن والمعلمــات المهمشــين ربمــا فاتتهــم فرصــة أي دعــم حكومــي، فيمــا تعــّرض بعضهــم إلى 
فقــدان مرتباتهــم واســتحقاقاتهم، ويواجــه البعــض االخــر وخاصــة المعلمــات زيــادة فــي أعبــاء المنــزل والمســؤوليات 
األســرية، ممــا دفــع بعــض البلــدان إلــى دمــج الدعــم النفســي فــي خططهــا وكتّيباتهــا نظــرًا للضغــط الشــديد، الــذي 

أدى لانهــاك التــام للمعلمــات والــذي أدى إلــى ارتفــاع معــدالت التغيــب أو االنســحاب مــن ســوق العمــل.

وفــي البلــدان منخفضــة الدخــل حيــث توقــف األهل عن دفع الرســوم أو حيث لم يكــن المعلمون قادرين على التدريس 

50 البرغوثي، 2005. 

51 مركز الفينيق، 2018 
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عــن بعــد فقــد المعلمــون مصــدر رزقهــم، وكشــفت دراســة اســتقصائية أجرتهــا الرابطــة الدوليــة للتعليــم أنــه من بين 
93 نقابة للمعلمين من 67 بلدا، أفاد ما يقرب الثلثين منها أن العاملين في المؤسسات الخاصة تأثروا بشكل كبير، 
حيــث تضــرر المعلمــون أصحــاب العقــود المؤقتــة وموظفــو الدعــم أكثــر مــن غيرهــم كمــا يوضــح الشــكل رقــم )5(.52

 الشكل رقم )5(: أثر أغاق المدارس على أجور المشتغلين بالتعليم    

                            المصدر: األمم المتحدة 2020

واألردن ليــس ببعيــد عــن تلــك اإلحصــاءات العالميــة التــي تشــير إلــى األثــر الكبيــر لجائحــة كورونــا علــى التعليــم بشــكل 
عــام والمعلمــات بشــكل خــاص، فبعــد صــدور البــاغ الحكومــي والــذي تضمــن تعديــات عــن أمــر الدفاع رقــم )6( وأتاح 
للمنشــآت فــي القطــاع الخــاص فرصــة أكبــر النتهــاك حقــوق العامليــن فيهــا، بــرزت المعانــاة علــى خلفيــة الســماح 
للمــدارس الخاصــة بخصــم يصــل إلــى 60٪ مــن رواتــب المعلميــن والمعلمــات غيــر المكلفيــن بعمــل دون الرجــوع إلــى 
وزارة العمل، وبما ال يقل عن 150 دينار، أي أقل من الحد األدنى لألجور 220 دينار بذريعة الحفاظ على ديمومة العمل.53

ممــا ســبق يتبيــن بــأن هنــاك قيــود وعوائــق تقــف أمــام مشــاركة النســاء فــي القطــاع الرســمي، والتدهــور االقتصــادي 
الــذي طــرأ علــى فــرص العمــل المتاحــة فــي الســنوات األخيــرة، وهــو مــا أجبــر المــرأة علــى المشــاركة فــي القطــاع 
المــرأة تعمــل  ثابتــة ودون حقــوق، ممــا يعنــي أن  المنظــم(، بصــورة متزايــدة وبــدون عقــود  الرســمي )غيــر  غيــر 
األردنيــة.54.  للمــرأة  واالجتماعــي  االقتصــادي  الوضــع  تدهــور  مــن  يزيــد  ممــا  اجتماعيــة  أو  قانونيــة  حمايــة  بــدون 

2 - 4 النساء وريادة االعمال:

ــة  ــبة فـــــــــــــــــــي تنظيــم إدارة االعمــال ذات الصلــة بهــا، باإلضافـــــــــــــــــــــــ ــا القــدرة والرغـــــــــــــــــ ُتعــرف الريــادة بأنهـــــــــــــــــــــــ
إلــى االبتــكار والقــدرة علــى تحمــل المخاطــر، فهــي إنشــاء شــيء جديــد ذي قيمـــــــــــة، وتخصيــص المــال والوقــت 
تتضمــن  التــي  الوظـــــــــــــــــيفة  انهــا  علــى  الريــــــــــــــــــــــادة  مفــــــــــــــــــــــهوم  إلــى  وينظــر  للمشـــــــــروع،  الــازم  والجهــد 
ــة. ــاج بصــورة فاعل ــد مدخــات اإلنت ــه وتوحي اســتثمار الفــرص المتاحــة فــي الســوق، اذ يشــمل هــذا االســتثمار توجي

وقــد ادركــت الــدول أهميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، حيــث تمثــل هــذه المشــروعات أكثــر مــن ٪90 
مــن المشــروعات فــي غالبيــة اقتصاديــات دول العالــم، إذ أنهــا تعــد مســاهم فــي التنميــة االجتماعيــة لدورهــا فــي 
ــن المــرأة، ونشــر ثقافــة العمــل الحــر. ــر فــرص العمــل والحــد مــن الفقــر، وتمكي ــر الشــرائح الضعيفــة، وتوفي تطوي

ومــن هنــا فــإن ريــادة المــرأة للمشــاريع يحّســن مــن وضعهــا مــن واجهــة أولــى، ومــن وضــع البلــد بشــكل عــام 
مــن واجهــة ثانيــة، اال أن المــرأة الرياديــة بحاجــة للدعــم والتشــجيع مــن قبــل العائلــة والحكومــة والمجتمــع كامــًا، 

52 األمم المتحدة، 2020

53 المرصد العمالي األردني، 2020

54 العقربأوي، طالفحه، 2012. 
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ــادة  ــادة المشــاريع ســتزيد مــن تمكينها.55وبحســب مرصــد الري كمــا أنهــا مــن خــال التدريــب والعمــل الجــاد فــي ري
العالمــي56 تســجل المــرأة األردنيــة أدنــى معــدل للنشــاط الريــادي حيــث أن 3.3٪ فقــط مــن اإلنــاث ضمــن الفئــة 
12.8٪ مــن الذكــور. بــدأن بتأسيســه فعليــًا مقابــل مــا نســبته  العمريــة )18- 64( قــد قمــن بتأســيس عمــل أو 

كمــا امتــدت مشــاريع النســاء االردنيــات إلــى العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة، حيــث تتركــز فــي قطــاع الحضانــات 
والتعليــم االبتدائــي وتصنيــع األلبســة والتجميــل، وتصنيــع مشــتقات الحليــب، وأن حوالــي ثلــث هــذه المشــاريع كان 

فــي مجــال الخدمــات57. 

ويوجــد ارتبــاط وثيــق بيــن دخــل الفرد والنشــاط الريادي لإلناث، فبحســب مرصــد الريادة العالمي،58بلغ متوســط الدخل 
الفــردي عــام 2009 فــي األردن حوالــي 3800.7$، فيمــا بلــغ النشــاط الريــادي لإلنــاث 10.24٪، مــن ناحيــة أخــرى ارتفــع 
متوســط الدخــل الفــردي خــال عــام 2016 إلــى 4940$ مقابــل انخفــاض معــدل النشــاط الريــادي للنســاء إلــى ٪3.3.

وتجدر اإلشارة إلى وجود بعض العوامل المؤثرة على ريادة االعمال في األردن، كالجوانب الثقافية واالجتماعية مثل دور 
العائلة ومسؤولياتها والتي من شأنها دعم أو عدم دعم ريادة االعمال لإلناث، وعلى الرغم من كون النساء متعلمات 
إال أن االلتزامــات األســرية هــي العائــق الرئيســي لعــدم تواجــد النســاء فــي ســوق العمــل، فــي حيــن أن النســاء الغنيــات 
الائي يستطعن توفير بديل لتلبية التزامات العائلة لديهن فرصة أفضل للمحافظة على ديمومة عملهّن الريادي.59

األعمــال  أصحــاب   « ان  علــى  تنــص  التــي  األردنــي  العمــل  قانــون  مــن   )72( المــادة  فــي  تظهــر  أخــرى  وإشــكالية 
ــاء  ــة بأبن ــة للعناي ــإدارة معلمــة مؤهل ــم ب ــر مــكان مائ ــن يوظفــون مــا ال يقــل عــن 20 ســيدة يجــب عليهــم توفي الذي
الســيدات العامــات فــي تلــك المنشــأة لمــن هــم دون ســن الرابعــة بشــرط أن ال يقــل عــدد األطفــال عــن 10«60 
الميكرويــة  المنشــآت  فــي  يعملــن  ومــن  االعمــال  صاحبــات  النســاء  تدعــم  ال  القانــون  مــن  المــادة  هــذه  أن  اال 
االعمــال. ريــادة  فــي  النســاء  ورغبــة  العمــل  توقــف  نســبة  مــن  يرفــع  بــدوره  والــذي  والمتوســطة،  والصغيــرة 

وبحسب مرصد الريادة العالمي61فإن مستوى البطالة يؤثر على معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة، حيث 
ترتفع األخيرة بدافع الضرورة عندما تكون مستويات البطالة مرتفعة.

2- 5 الحصول على الموارد والتمويل:

يعتبــر الحصــول علــى التمويــل مــن أبــرز العوائــق المباشــرة التــي تعانــي منهــا المــرأة الرياديــة، فالتمويــل بمثابــة 
ومســتلزمات  مــال  رأس  إلــى  يحتــاج  مشــروع  فــأي  المختلفــة،  للمشــاريع  بالنســبة  بالــدم  المغــذي  الشــريان 
التمويــل  إلــى  وتحتــاج  المــوارد  محــدودة  المــرأة  تكــون  مــا  وغالبــًا  فعلــي،  بشــكل  العمــل  يبــدأ  حتــى  إنتاجيــة 
علــى  للحصــول  الفنيــة  باآلليــات  معرفتهــا  لعــدم  نظــرًا  بســهولة  لهــا  يتأّتــى  ال  مــا  وهــو  واالقتــراض،  الخارجــي 
المســاعدات الماليــة، باإلضافــة إلــى صعوبــة اإلجــراءات الازمــة مثــل وجــود ضمانــات وكفــاالت ورهانــات كافيــة.

ويحتل األردن المرتبة 185 من بين 189 بلدا على مؤشر »الحصول على االئتمان« بحسب تقرير البنك الدولي62  وذلك 
بفضــل تــردي نظامــه الخــاص بالمعلومــات االئتمانيــة وقصــور قوانينــه المعنيــة بالضمانــات واإلفــاس، وبحســب 
المؤشــر العالمــي لتعميــم الخدمــات الماليــة كان هنــاك 25 % مــن األفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة ولديهــم 
حســاب فــي مؤسســة ماليــة )متوســط بلــدان الشــريحة العليــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل 71٪(، لكــن لــم يكــن 

55 العلي، النجار، 2006. 

56 المرصد العالمي لريادة االعمال، 2016.

57 المجلس االقتصادي واالجتماعي، 2020. 

58 البنك الدولي، 2009.

59 دودخ، 2016. 

60 المادة )72(: قانون العمل لسنة ، 1996

61 مرصد الريادة العالمي، 2009
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هنــاك إال 4٪ منهــم لديهــم مدخــرات رســمية )متوســط بلــدان الشــريحة العليــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل ٪32( ، 
فــي حيــن أن 14٪ منهــم كانــوا حاصليــن علــى قــروض رســمية )متوســط بلــدان الشــريحة العليا من البلدان متوســطة 
الدخــل 11٪(، بينمــا ال توجــد إال 16٪ مــن النســاء لديهــن حســاب فــي مؤسســة ماليــة، ان األرقــام الخاصــة بالمدخــرات 
صادمــة بوجــه خــاص؛ إذ تكشــف كيــف يتفاعــل نقــص إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل والمســأومات االجتماعيــة 
والسياســية. ويشــير جــدول رقــم )4( أن النســبة األكبــر لمالكــي األراضــي ومــن حيــث المســاحة لصالــح الذكــور بواقــع 
)48٪، 67.2٪( على التوالي وتنخفض النسبة لإلناث حيث بلغت )17٪، 10 %(. وكذلك الحال بالنسبة لمالكي الشقق 
والمســاحة األكبرمنهــا لصالــح الذكــور حيــث بلغــت )58.6٪، 69.4٪( مقارنــة ب )24.1٪، 23٪( علــى التوالــي لانــاث.63

جدول رقم )4(: توزيع مالكي األراضي، الشقق ومساحاتهم، واألفراد المقترضون من البنوك والقيمة اإلجمالية للقروض من البنوك التجارية حسب الجنس للعام 2018

63 دائرة اإلحصاءات العامة، 2018

 الفقرة  الجنس  المملكة

 إناث 17

 ذكور 48 مالكو األراضي

 فجوة النوع  31

 إناث 10.6

 ذكور 67.2 مساحة األراضي

 فجوة النوع  56.6

 إناث 24.1

 ذكور 58.6 مالكو الشقق 

 فجوة النوع  34.5

 إناث 23

 ذكور 69.4 مساحة الشقق

 فجوة النوع  46.5

 إناث 20.3

 ذكور 79.7 المقترضون من البنوك التجارية األفراد 

 فجوة النوع  59.4

 إناث 18.5

 ذكور 81.5 القيمة اإلجمالية للقروض من البنوك التجارية 

 فجوة النوع  63.1

 إناث 27

 ذكور 73 اجمالي قيمة الودائع 

 فجوة النوع  46

 إناث 23.6

 ذكور 76.4 المالية)أسهم( القيمة اإلجمالية للقروض واألوراق 

 فجوة النوع  52.8

 إناث 28.6

 ذكور 71.4 العاملون األردنيون المؤمن عليهم بالضمان االجتماعي 

 فجوة النوع  42.8
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وبلغــت نســبة الذكــور المقترضيــن مــن البنــوك التجاريــة حوالــي )79.7٪( مقابــل )18.5٪( لانــاث، فــي حيــن كانــت 
القيمــة اإلجماليــة للقــروض مــن البنــوك التجاريــة للذكــور واإلنــاث مــا نســبته )81.5٪، 18.5٪( علــى التوالــي. 

كمــا بلــغ اجمالــي قيمــة الودائــع للذكــور واإلنــاث مــا نســبته )76.4٪، 23.6٪( علــى التوالــي، فــي حيــن بلغــت نســبة 
العامليــن الذكــور المؤمــن عليهــم بالضمــان االجتماعــي حوالــي )71.4٪( مقابــل )28.6٪( لإلنــاث64. 

وفيمــا يتعلــق بنســبة األراضــي، الشــقق، مســاحة األراضــي، والشــقق المشــتركة بيــن الذكــور واإلنــاث يوضــح الجــدول 
رقــم )5( انخفــاض النســب حيــث بلغــت )35٪، 22.3٪، 17.4٪، 7.5٪( علــى التوالــي65.

جدول رقم )5( توزيع ملكية األراضي، الشقق، والمساحة المشتركة لألراضي والشقق للعام 2018

المملكةالفقرة
35.0الملكية المشتركة لألراضي

17.4الملكية المشتركة للشقق

22.3المساحة المشتركة لألراضي
7.5المساحة المشتركة للشقق

دائرة اإلحصاءات العامة 2018

تشــير البيانــات فــي الجدوليــن الســابقين إلــى عــدم امتــاك المــرأة األردنيــة العديــد مــن المــوارد الماليــة الازمــة 
ــة، ســواء أكان مــن العقــارات أو رأس المــال النقــدي أو األســهم وغيرهــا، وهــذا  ــل إقامــة مشــاريعها اإلنتاجي لتموي
يشــي بتدنــي نســبة النســاء صاحبــات األعمــال والعامــات لحســابهن الخــاص مــن خــال المشــاريع فــي األردن.

ومــن الطــرح الســابق نســتطيع تفســير أســباب بحــث غالبيــة النســاء عن قروض مــن مصادر تمويل صغيــرة بدال من 
البنــوك التجاريــة، حيــث أن غالبيــة النســاء فــي األردن ال تمتلــك ضمانــات كافيــة للحصــول علــى القــروض مــن البنــوك 
التجارية، وبسبب محدودية الوصول إلى دعم مالي بشكل رسمي تميل النساء إلى تمويل أعمالهن من خال مصادر 
تمويــل شــخصي كاالصدقــاء والعائلــة والمدخــرات وبإعــادة اســتثمار العائــدات. وبنــاًء علــى ذلــك يجــب تبنــي سياســات 
واستراتيجيات تزيد من فرص حصول النساء على التمويل وتوفير برامج ضمان للقروض يستهدف النساء الرياديات. 

2- 6 الشمول المالي للنساء:

تحيلنــا اإلحصــاءات الســابقة إلــى ضــرورة التعريــج علــى الشــمول المالي للمرأة نظرًا ألهميته بالنســبة للمــرأة الريادية 
اذ يعتبــر الشــمول المالــي مــن أهــم مــا تقدمــه المؤسســات الماليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجمعيــات االهليــة 
الحتياجات النساء كأفراد ورائدات أعمال، ويعني الشمول المالي أن ُيتاح لألفراد ومؤسسات االعمال فرص الحصول 
على مجموعة واسعة من المنتجات المالية الرسمية والخدمات الكافية وميسورة التكلفة على نحو مسؤول، وهو 
عامــل رئيســي فــي الســعي للحــد مــن الفقــر، فهــو يربــط االفــراد بالنظــام الرســمي، ويتيــح لهــم االدخــار واقتنــاء أصــول 
عقاريــة، ويســاعد علــى تيســير حياتهــم اليوميــة، والتخفيــف مــن الصدمــات المرتبطــة بحــاالت المــرض أو اإلصابــة أو 
الطوارئ، والقيام باستثمارات منتجة، و المشاركة في االقتصاد الرقمي وهي لبنة أساسية في بناء التنمية الرقمية66. 

وتبنى البنك المركزي األردني سياسة خاصة لتعزيز الشمول المالي ترتكز على المحأور التالية:

64 دائرة اإلحصاءات العامة، 2018. 

65 دائرة اإلحصاءات العامة، 2018.

66 البنك الدولي، 2017. 
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أ. تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خال قروض الصندوق العربي لإلنماء 
االجتماعــي واالقتصــادي، والبرنامــج الداخلــي الموجــه لقطاعــات الصناعــة والطاقــة المتجــددة والســياحة والزراعــة.

ب. توفيــر البنيــة التحتيــة الازمــة لتعزيــز الشــمول المالي، كتطوير نظم الدفع وتطويــر برنامج تثقيفي وطني وغيرها67. 

وعلــى الرغــم مــن جميــع التطــورات الماليــة التــي ظهــرت خــال الســنوات الماضيــة إال أنــه ال تــزال هنــاك نســبة كبيــرة 
مــن المجتمــع األردنــي ال يمتلكــون حســابات بنكيــة، حيــث أشــارت دراســة للبنــك المركــزي األردنــي أن 33٪ مــن البالغين 

فــي األردن و27٪ مــن النســاء فقــط يمتلكــون حســابات بنكيــة.68

وثمــة عــدد مــن األســباب التــي ســيقت لتعليــل هــذه الفجــوة69 منهــا قلــة البيانــات بشــأن جانبــي العــرض والطلــب فــي 
الســوق، وقلــة الوعــي فيمــا يتعلــق بالجــدوى االقتصاديــة الســتهداف النســاء، باإلضافــة إلــى غيــاب الثقــة بيــن البنــوك 

التــي تعتبــر النســاء قطاعــًا عالــي المخاطــر، وانخفــاض مســتوى اإللمــام باألمــور الماليــة بيــن النســاء. 

ــر  ويمكــن القــول أن الشــمول المالــي للنســاء األردنيــات عامــل رئيســي لتمكينهــن االقتصــادي وقدرتهــن علــى توفي
ســبل كســب الــرزق والمشــاركة فــي النمــو االقتصــادي، فتحريــر النســاء وأســرهن مــن الفقــر يتطلــب تدعيــم قدراتهــن 
االقتصاديــة كمنتجــات ورائــدات وعامــات فــي القطــاع غيــر الرســمي، حتــى يتمكــّن مــن الوصــول إلــى األســواق والتأثيــر 

عليهــا.

رئيســيان  عامــان  المالــي  والشــمول  االعمــال  ريــادة  ان  واإلقليميــة  الدوليــة  الخبــرات  ُتؤكــد  الســياق  هــذا  وفــي 
االعمــال. أنشــطة  وإدارة  والقانونيــة  التنظيميــة  النواحــي  مــن  داعمــة  بيئــة  تتوفــر  أن  شــريطة  المــرأة  لتمكيــن 

إن تحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين فــي معــدالت المشــاركة مــن شــأنه أن يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 12 % 
فــي الــدول المتقدمــة خــال الســنوات العشــرين المقبلــة، والزيــادة ســتكون أكبــر فــي األســواق الناشــئة70. لذلــك فــإن 
فعاليــة المــرأة فــي ســوق العمــل تعنــي زيــادة فــي الدخــل الفــردي واالســتقال المالــي، وبالتالــي ســتعم المنفعــة علــى 

األفــراد واألســر والمجتمعــات والشــركات واقتصــاد الــدول، وهــذا هــو الهــدف مــن التنميــة الشــاملة.

2- 7 النساء في المراكز القيادية واإلدارية العليا:

إن التنميــة ال تقــاس بارتفــاع نســبة اإلنتــاج واإلنتاجيــة، وبمســتوى معــّدالت النمــو فحســب، وإنمــا وفــي الحيــن ذاتــه 
بتأسيس مواطنة تمكن الفرد من المشاركة في الشأن العام، فا تنمية من دون مشاركة فاعلة في صناعة القرار 
لجميــع أطيــاف المجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلك المرأة، التي بغيابهــا يغيب بوعي أو غير وعي نصف المجتمع بأكمله.71

المراكــز  توليهــا  نســبة  أن  إال  العمــل،  ميــدان  فــي  تقدمــت  قــد  المــرأة  أن  األدبية72يجــد  للدراســات  المتتبــع  إن 
القيــادة  لمفهــوم  فقــدان  نــرى  زلنــا  فــا  محلًيــا،  بهــا  فكيــف  المتقدمــة  الــدول  فــي  ضئيلــة  زالــت  ال  القياديــة 
النســائية الحقيقيــة التــي ال تتعــدى كونهــا ممارســات دكتاتوريــة وعشــوائية متخبطــة فــي محيــط عالمنــا العربــي.

 فجميــع المصــادر والبيانــات تفيــد بانخفــاض نســبة النســاء فــي المناصــب العليــا فــي مراكــز صنــع القــرار والتمثيــل 
لمجلــس االدارة وحتــى فــي مجــال السياســة، ففــي عــام 2014 كان تمثيــل المــرأة ال يتجــأوز 22٪ مــن بيــن جميــع 
البرلمانــات المنتخبــة، امــا نســبة المديــرات التنفيذيــات ألكبــر مؤسســات العالــم فقــد بلغــت 5٪73، ويعــود ذلــك 
إلــى  وافتقارهــا  تمكينهــا  وضعــف  المــرأة،  دور  لتعزيــز  الشــركات  لــدى  والسياســات  الازمــة  التدابيــر  غيــاب  إلــى 

67 اتحاد المصارف العربية، 2017. 

68 البنك المركزي األردني، 2017

69 نصر، 2010. 
70 منظمة التعأون االقتصادي والتنمية، 2014. 

71 العتوم، 2012. 

72 بدر، 2019.

73 منظمة العمل الدولية،2015. 
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المهــارات األساســية للقيــادة ممــا أدى إلــى عــدم وصولهــا إلــى المواقــع المطلوبــة لصنــع القــرار، فــدور المــرأة 
اقتصــر علــى وظيفتهــا التقليديــة فــي المنــزل ومشــاركة هامشــية فــي ســوق العمــل تركــزت اتجاهاتهــا فــي الغالــب 
علــى الوظائــف الوســطى والقاعديــة التــي يعتقــد المجتمــع أنهــا مائمــة للمــرأة، ممــا انعكــس ســلًبا علــى النمــو 
االقتصــادي وعمليــات التنميــة، وجعــل المــرأة تعيــش فــي أزمــات متاحقــة أحالــت الواقــع لمزيــد مــن المــرارة واألســى.

وتعــد حصــة اإلنــاث فــي العمــل فــي المراكــز القياديــة مؤشــرًا جيــدا لقيــاس التمكيــن االقتصــادي للمــرأة، وتكمــن 
ــي:74.  ــادة النســوّية بمــا يل ــة القي أهمي

١- تمكيــن المــرأة وإعطاؤهــا مكانتهــا ودورهــا فــي عمليــات التنميــة المســتدامة كشــريك كامــل للرجــل فــي المــوارد، 
بعــض  فــي  الذكــور  علــى  اإلنــاث  تفــوق  كنســبة  فقــط  إليهــا  يشــيروا  لــم  النســوّية  القــوة  عــن  تحدثــوا  مــن  وأن 
 Women( المجــاالت، بــل تحدثــوا عــن زيــادة تأثيــر المــرأة فــي سياســات وأخاقيــات العمــل، وتحدثــوا عــن عالــم جديــد
Economic World( هوعالــم االقتصــاد النســوي، باالضافــة إلــى أن المــرأة أصبحــت تمتلــك قــوة اقتصاديــة كبيــرة 
بعيــًدا عــن الصــور النمطيــة، بــل ان زيــادة عــدد النســاء فــي اإلدارات العليــا ســيجعل المؤسســة مريحــة أكثــر.75 

٢- تحســين أداء المؤسســة أو البيــت بواســطة تحفيــز التابعيــن بأســلوب يمتــاز باأللفــة وشــحذ الهمــة والمــودة، 
والصبــر فــي التعامــل مــع المشــاكل والصراعــات، وخلــق تفاهمــات مشــتركة بينهــا وبيــن التابعيــن. أن القيــادة فــي 
العصــر الحديــث تحتــاج إلــى خصائــص جديــدة هــي أقــرب إلــى خصائــص المــرأة منهــا إلــى الرجــل كالتركيــز مــع القــدرة 

ــة، والعمــل الجماعــي التشــاركي وليــس الفــردي.76  ــة ال العضلي الذهني

وبالرغم من الجهود المبذولة لذلك إال أنه ال يختلف اثنان بأن أوضاع النساء في االردن تحتاج إلى تصويب، فتفاعل أفراد 
ا للعادات والتقاليد التي صنفت المرأة بأنها جنس من  المجتمع مع تلك الدعوات لم يكن على الوجه المطلوب، نظًر
الدرجة الثانية لتصبح التعاريف الخاصة بالمرأة القائمة على البيولوجيا بمثابة األيديولوجيا، وال بد من القول أن الصراع 
من أجل القيادة كان من الممكن أن يســتثني المرأة خارج تلك المواقع، ولكن الحركات النســوّية أوجدت ضغوطات 
كبيــرة فــي المجتمعــات الدوليــة مــن أجــل تصحيــح الحالــة العامــة للمــرأة بمــا فيهــا وجودهــا فــي المراكــز القياديــة77.

والمطلــع علــى األرقــام واالحصــاءات يلحــظ ارتفــاع مؤشــرات تواجــد المــرأة األردنيــة فــي المواقــع القياديــة علــى مــدار 
األعوام الماضية، فقد بلغت نســبة مشــاركة المرأة في المجلس التشــريعي األول  عام 2018 )15 %(، مع العلم أن 
هــذه  النســبة كانــت تبلــغ  )2.6%(عــام 1990، وبلغــت نســبة مشــاركة المــرأة في المجلس التشــريعي الثاني )15.4 %( 
عــام 2018 علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركتها فــي عــام 1990 . وبالنســبة لمشــاركة المــرأة فــي الحكومــة علــى المســتوى 
الوزاري فقد بلغت )24.1 %( في عام 2018 بعد ما كانت هذه النسبة )4.8%( عام1990 . اما بالنسبة لتواجد المرأة في 
السلك الدبلوماسي كانت مشاركتها ضعيفة بحيث شكلت ما نسبته )1.4%( في عام2001  وارتفعت إلى)11.6(  في 
2016، واخيرا فيما يتعلق بعمل المرأة في السفارات فقد وصلت إلى )11.1%( من اجمالي السفراء في عام 78.2016

كمــا تبيــن  أن نســبة التمثيــل النســائي فــي مجالــس إدارة الشــركات األردنيــة يعتبــر ضمــن أدنــى المعــدالت العربيــة 
والعالميــة، حيــث ان النســاء يشــغلن 21 % مــن المناصــب التنفيذيــة العليــا فــي الشــركات المســاهمة العامــة، 
ــة المختلفــة. 79  ــل النســائي فــي مجلــس اإلدارة تبعــًا للقطاعــات االقتصادي ــك إختافــات فــي نســبة التمثي  وأن هنال
وفــي دراســة بيــت الحوكمــة االردنــي80 التــي شــملت 237 شــركة مدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث وصل مجمــوع أعضاء 
مجالس إدارتها 1866 عضوًا، بينت الدراسة بأن أعلى تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات المصنفة كان ضمن 
القطــاع الخدماتــي الصحــي وبنســبة 10.7 %، ووصلــت أدنــى نســبة تمثيــل للنســاء 4 % فــي شــركات قطــاع الخدمــات 

74 بدر، 2019. 
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77 العتوم، 2012

78 قاعدة بيانات مجلس األعيان، 2018

79 تضامن، 2015. 

80 بيت الحوكمة األردني، 2015. 
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الماليــة، ولــم يكــن هنالــك أي تمثيــل نســائي في مجالس إدارة كل من قطاعات الهندســة واالتصــاالت والتكنولوجيا81.

 ويجــب أن نــدرك بــأن مشــاركة المــرأة فــي مجــال العمــل القيــادي لــم تعــد مطلبــًا نابعًا مــن احتياجاتهــا أو رفاهيتها، بل 
تخطــى ذلــك إلــى كونــه ضــرورة تنمويــة ملحــة، وتطــور طبيعــي ومنطقــي لــدور المــرأة المتنامــي فــي تنميــة المجتمــع، 
فهــي قــادرة علــى البــذل والعطــاء، وبالتالــي فــإن وعــي األمــة لطاقــات المــرأة يفتــرض وقــف الهــدر القائــم لقدراتهــا 
وإمكاناتهــا، والتــي لــو أعطــي لهــا مجــال المســاهمة الفعليــة ألثــرت فــي تقــدم وتطــور األمــة، وتحقيــق األهــداف 
المرجــوة مــن التنميــة المســتدامة، وإن أهــم عامــل فــي مســاهمة تلــك القــدرات، هــو االنتقــال بهــا نقلــة نوعيــة مــن 

مســتوى المســاهمة التنفيذيــة إلــى مســتوى المشــاركة فــي القيــادة وصنــع القــرار. 

اال ان السياســات المتبعــة فــي المؤسســات والشــركات الحكوميــة والخاصــة ال تــزال دون المســتوى المطلــوب وال 
يــزال الغمــوض يلتبســها ســواء فــي وضــع كورونــا أو غيرهــا فالنتيجــة ال تــزال واحــدة. 

إن ضعــف المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي ســوق العمــل انعكــس علــى ضعــف مشــاركتها أيضــا فــي التنظيــم 
النقابــي، فبحســب االتحــاد العــام لنقابــات عمــال األردن فــإن نســبة مشــاركة النســاء فــي عــام 2018 وصلــت إلــى قرابــة 

17 % مــن مجمــوع أعــداد المنتســبين إلــى النقابــات الســبعة عشــر..82

كمــا وان النقابــات وإداراتهــا ال تراعــي المســأواة الجندريــة فــي التمثيــل فــي هياكلهــا لذلــك ال تولــي االهتمــام الكافــي 
لتمكيــن النســاء فــي مشــاريعها مــن أجــل رفــع كفــاءات النســاء النقابيــات القياديــة ومســاعدتها للوصول إلــى مواقع 

صنــع القــرار فــي هياكلهــا اإلداريــة وزيــادة مشــاركة النســاء فــي العمــل النقابــي بشــكل عــام.

األفــكار  أن  هــو  والقيــادة  النقابــات  عضويــة  فــي  النســاء  مشــاركة  عــدم  إلــى  دفعــت  التــي  األســباب  بيــن  مــن 
النمطيــة ال تــزال قائمــة حــول قــدرات المــرأة وتفضياتهــا وأدوارهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك النظــرة الذكوريــة حيــث 
أن المجتمــع يحتكــر العمــل فــي النقابــات للذكــور، كمــا أن عــدم وعــي العامــات بأهميــة العمــل النقابــي وفائدتــه 
فــي ضمــان حقوقهــن العماليــة يقــف حاجــزا بطريــق انضمامهــن للنقابــات وترأســهن لمناصــب قيادية،83وتبيــن 
إلــى أوقــات اإلجتماعــات والنشــاطات  أبــرز المعوقــات، باإلضافــة  أن ضعــف النقابــات العماليــة ذاتهــا يعــد مــن 
العماليــة.84 النقابــات  عمــل  عــن  الديموقراطيــة  اآلليــات  وغيــاب  العمــل  ســاعات  خــارج  تتــم  التــي  النقابيــة 

العمــل،  ســوق  فــي  المــرأة  إدمــاج  تســهيل  علــى  أكبــر  بشــكل  العمــل  ينبغــي  بأنــه  القــول  يمكــن  وبعــد، 
لتســليحهن  النســاء  قــدرات  بنــاء  يســتلزم  وهــذا  اســتحداثها،  تــم  التــي  والقطاعــات  المهــن  دخولهــا  وتشــجيع 
للمــرأة،  وصديقــة  جاذبيــة  أكثــر  بيئــات  العمــل  وأماكــن  الوظائــف  لجعــل  طــرق  وتحديــد  المطلوبــة  بالمهــارات 
مشــاركتها،  مــن  تحــد  التــي  القانونيــة  واألطــر  والتشــريعات  القوانيــن  تعديــل  علــى  العمــل  مــع  تزامنــًا  وذلــك 
مــا  الواقــع  ألن  والرجــل،  المــرأة  مــن  لــكل  القــدر  بنفــس  المســأواة  تحقــق  حمايــة  مظلــة  توفيــر  خــال  مــن 
تشــريعات  إلــى  العالــم  دول  مــن   %  60 تفتقــر  إذ  الجنســين،  كا  بيــن  تمييزيــة  سياســات  وجــود  يؤكــد  زال 
متســأوية.85 قيمــة  ذي  لعمــل  المتســأوي  األجــر  ومقاضــاة  التوظيــف،  عمليــة  فــي  الفــرص  تكافــؤ  تضمــن 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

فيمــا يلــي ســيتم اســتعراض نتائــج الدراســة الــذي اشــتمل علــى تحليــل المقابــات المعمقــة لخبــراء وخبيــرات فــي 

مجــال المــرأة، كمــا ســيتم اســتعراض لنتائــج تحليــل بيانــات الدراســة المســحية حــول أثــر جائحــة كورونــا علــى توفيــر 

فــرص العمــل وظــروف العمــل للنســاء فــي األردن، والــذي تــم تعبئتــه مــن قبــل عينــة بلغــت )800( عاملــة.

النقــاش المركــزة والبالــغ عددهــا )6( جلســات بهــدف تحقيــق فهــم أعمــق  نتائــج جلســات   كمــا ســيتم تحليــل 

لتأثيــر جائحــة كورونــا علــى توفــر فــرص العمــل وظــروف العمــل للنســاء فــي األردن، وتعزيــز فــرص حصولهــن علــى 

الحمايــات االجتماعيــة وظــروف عمــل الئــق ليــس بلســان النســاء فــي ســوق العمــل فحســب، بــل بلســان الرجــال 

ومــدراء العمــل ورؤســاء النقابــات العماليــة ســعيًا للحصــول علــى صــورة أكثــر اكتمــااًل لواقــع المــرأة فــي العمــل مــن 

منظورهــم الذاتــي فــي محأولــة لتفكيــك وتعريــة هــذه الظاهــرة، نظــرًا النبنائهــا علــى عناصــر مركبــة ومــدى رســوخها 

فــي البنــى االجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع، ومــدى معاندتهــا لمبــادرات التغييــر المســتميتة التــي دأب المجتمــع 

الدولــي بشــكل عــام والمجتمــع األردنــي بشــكل خــاص علــى القيــام بهــا منــذ أكثــر مــن ثاثــة عقــود.

3- 1: األثر االجتماعي لجائحة COVID- 19 على ظروف عمل النساء في االردن

3- 1- 1 المعيقــات والتحديــات االجتماعيــة التــي تواجــه المــرأة العاملــة بســبب تفشــي جائحــة كورونــا:

العقبــات  مــن  العديــد  وظهــور  واالجتماعــي،  االقتصــادي  التفــأوت  تفاقــم  إلــى   COVID- 19 فيــروس  انتشــار  أدى 
التــي  التــي تواجــه المجتمــع علــى مســتوى األفــراد والحكومــات بشــكل عــام والمــرأة بشــكل خــاص،  والتحديــات 
انتشــار  وترافــق  لهــا.  الطــاردة  العمــل  ظــروف  مــن  الرغــم  علــى  عملهــا  مواصلــة  فــي  بحقهــا  اليــوم  تطالــب 
الفيــروس مــع القلــق والتوتــر مــن تخبــط سياســات الحكومــات فــي مواجهــة الفيــروس حيــث اتخــذت غالبيتهــا 
العامــة.  اليوميــة  والحيــاة  االعتيــادي  االقتصــادي  النشــاط  تعطيــل  إلــى  أدى  ممــا  لمواجهتــه  صارمــة  تدابيــر 

لقــد أظهــرت النتائــج ان جائحــة COVID- 19 أكبــر مــن أن تنحصــر فــي أزمــة صحيــة فقــط، فهــي كارثــة إنســانية أدت 
إلــى تغيــرات وتحــوالت ضخمــة وإيجــاد معيقــات اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة تعصــف بالمــرأة العاملــة وتحــد مــن 

مشــاركتها فــي ســوق العمــل وخاصــة بعــد انتشــار الوبــاء العالمــي.

األردنــي كآليــة قويــة فــي ترســيم  المجتمــع  زالــت تعمــل فــي  العائلــة ال  أن  النتائــج كيــف  اتضــح مــن خــال  كمــا 
الحــدود وتوزيــع األدوار وفــرض هويــات تعّبــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن الثقافــة التقليديــة المهيمنــة، 
والتــي زادتهــا جائحــة COVID- 19 وتمكنــت مــن تعريتهــا، حيــث أشــار جميــع المشــاركين مــن الجنســين علــى زيــادة 
أعبــاء الواجبــات المنزليــة والرعائيــة علــى المــرأة علــى حســاب أي نشــاط إنتاجــي مــن الممكــن أن تمارســه خــارج 
البيــت، وفــي هــذا تقــول رنــدا86: »التحديــات التــي فرضتهــا كورونــا هــي نفــس التحديــات قبلهــا ولكنهــا تفاقمــت 
ُبعــد  عــن  العمــل  مــع  الرعائــي  العــبء  تداخــل  الجائحــة  وخــال  الرعايــة،  عــبء  موضــوع  وأولهــا  وتضاعفــت، 
ــرة  ــارًا كبي ــف آث ــم الوجاهــي خّل ــات والمــدارس واالنقطــاع عــن التعلي ومســؤولياته«، ومــن المؤكــد أن إغــاق الحضان
ــر علــى قــدرة المــرأة علــى العمــل، نظــرًا ألن نســبة كبيــرة مــن األمهــات تعتمــد علــى توافــر  تتجــأوز التعليــم، منهــا مــا أثَّ
خدمــات رعايــة األطفــال والمــدارس، باإلضافــة إلــى عــبء ثالــث وهــو تدريــس األطفــال ومتابعتهــم مــن المنــزل.

لديهــن  اللواتــي  العامــات  النســاء  علــى  يؤثــر  والمــدارس  الحضانــات  إغــاق  أن  يعــرف  »الجميــع  بــال87:  أفــاد 
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وتضيــف  معهــم«،  بالــغ  شــخص  دون  المنــزل  فــي  اطفالهــن  يتركــن  لــن  األمهــات  غالبيــة  ألن  نظــرًا  أطفــال، 
هــي  األم  جعلــت  المنــزل  فــي  األوقــات  جميــع  فــي  وتواجدهــم  األطفــال  تعليــم  مســؤولية  »ان  آســيا88: 
الرجــال«. مــن  أكثــر  كورونــا  بأزمــة  تتأثــر  النســاء  جعــل  مــا  وهــو  أيضــًا،  والعاملــة  والطباخــة  والمعلمــة  المربيــة 

 وبالنظــر إلــى أن النســاء تتحمــل النصيــب األكبــر مــن المهــام الرعائيــة والمنزليــة فإنهــا تضطــر تحــت وطــأة هــذه 
الظــروف إلــى التأقلــم مــع متطلبــات الوضــع الجديــد بأخــذ االجــازات ســواء مدفوعــة األجــر أو غيــر مدفوعــة وفــي 
ــاد األعبــاء المنزليــة عليهــا، تقــول رامــا89: »لقــد اضطــرت بعــض  أحيــان كثيــرة قــد تنســحب مــن ســوق العمــل الزدي
يتحمــل  ال  الرجــل  أن  خاصــة  فيــه،  األطفــال  وجــود  بســبب  بعــد  عــن  والعمــل  المنــزل  فــي  للجلــوس  الســيدات 
مســؤولية الدراســة والتربيــة، ولــو نظرنــا لســجات النســاء اللواتــي يعملــن فــي الحكومــة نجــد ان كثيــرًا منهــن 
ــم األطفــال، فالمــرأة تضحــي بإجازاتهــا مــن أجــل أوالدهــا أمــا الرجــل فــا يفعــل«. قــد قطعــن مــن اجازاتهــن لتعلي

كمــا أثــر إغــاق المــدارس والحضانــات ســلبًا بشــكل مباشــر علــى إيجــاد بيئــة مناســبة للعمــل فــي المنــزل بوجــود 
النوعيــة  المقابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  مــن   )٪16( أظهــر  حيــث  ضيقــة،  مســاحات  وضمــن  فيــه  األطفــال 
ان عــدم توفيــر متطلبــات بيئــة عمــل صديقــة للمــرأة العاملــة مــن أكثــر الصعوبــات التــي تؤثــر علــى إنتاجيــة المــرأة 
واســتقرارها فــي العمــل، يوضــح أنــس90: »ان وجــود األطفــال فــي المنــزل ســيقلل مــن تركيــز المــرأة خــال العمــل، 
مــكان  فــي  يكــون  ان  ويجــب  زووم،  مثــل  التكنولوجيــة  والبرامــج  التطبيقــات  علــى  تكــون  كلهــا  االجتماعــات  ألن 
ــزل وصراخهــم وعــدم قــدرة  ــًا آخــر للمــرأة«، ويضيــف ماهــر91: »ان وجــود األطفــال فــي المن هــادئ ممــا يشــكل تحدي
األم مــن الســيطرة عليهــم، يحرجهــا أحيانــًا خــال االجتماعــات المباشــرة ممــا قــد يســبب لهــا ضغطــًا نفســيًا«.

وتشــير نتائــج الدراســة المســحية  كمــا جــاءت فــي الجــدول رقــم )6( بان أكبر نســبة للنســاء العامات فــي العينة كانت 
49.5 % مــن النســاء اللواتــي لديهــن طفــل واحــد اقــل من ســنة، بينما بلغ عدد النســاء العامات ممــن لديهن طفلين 
)14 %(، في حين كانت نســبة النســاء اللواتي لديهن ثاثة أطفال )3.7 %(، وهذا يدل على أن نســبة النســاء العامات 
فــي ســوق العمــل تقــل كلمــا زاد عــدد األطفــال الذيــن أعمارهــم أقــل مــن 6 ســنوات، وعليــه يمكــن القــول أن الوضــع 
االجتماعــي واألمومــة ورعايــة األطفــال مــن أهــم محــددات مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، حيث يوضــح الجدول ان 
المــرأة العاملــة تنســحب مــن ســوق العمــل عندمــا يــزداد عــدد األطفــال تحــت ســن )6( ســنوات، حيــث تعد هــذه الفئة 
العمرية من أكثر فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية وتستنزف الكثير من الوقت والجهد لألم، وهو ما يقتضي توفير 
الخدمــات االجتماعيــة المســاعدة كالحضانــات، وبالتالــي ســتتأثر المــرأة فــي حــال إغاقهــا أو عدم توفرها في المنشــأة.

              جدول )6(: توزيع النساء العامات حسب عدد األطفال تحت سن ست سنوات

النسبة%الفئاتالمعلومات الديمغرافية

 6 ســن  تحــت  االطفــال  عــدد 

ت  ا ســنو

32.7 %ال يوجد أطفال 

49.5 %طفل واحد

14.0 %طفلين

3.7 %ثالثة أطفال 
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كمــا تبّيــن النتائــج أن 44٪ مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات النوعيــة، وكلهــم مــن الذكــور يؤكــدون ان الرجــل قــد 
يضيف معيقات أمام زوجته العاملة حتى في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها، والتي تبدأ من عدم مساعدته 
لهــا فــي أعمــال المنــزل، بــل وال يتهــأون فــي أي تقصيــر لدورهــا االنجابي فيه يقول ليث92: »حتــى وان كانت المرأة تعمل 
مــن المنــزل العديــد مــن األزواج يؤكــدون بضــرورة أن تعمــل أعمالهــا المنزليــة علــى أكمــل وجــه وال يقبلــوا بالتقصيــر 
فيــه، وربمــا يكــون هــذا ســببًا للطــاق فــي العديــد مــن الحــاالت«، ويشــاركه ماهــر93 فيقــول: »تؤثــر نظــرة الــزوج لزوجتــه 
وخصوصًا في هذه الظروف، ومن الممكن ان ينظر لها نظرة تقصير بواجباتها مما يسبب مشاكل اجتماعية ألنها 
المســؤول األول عن أعمال البيت من تنظيف وطبخ، بينما تكمن مســؤوليته في تأمين احتياجاتهم المادية فقط«.

وتشــير النتائــج المســحية إلــى توزيــع النســاء المتزوجــات العامــات حســب عــدد ســنوات الــزواج، حيــث نجــد كمــا 
يشــير الجــدول رقــم )7( ان حوالــي ثلــث العامــات المتزوجــات هــن حديثــات الــزواج، حيــث تتــرأوح فتــرة زواجهــن خمــس 
ســنوات فأقــل، يليهــا المتزوجــات منــذ فتــرة زمنيــة طويلــة )20 ســنة فأكثــر( بنســبة ) 20.1%(، بينمــا تقــل نســبة 
النســاء المتزوجــات العامــات اللواتــي مضــى علــى زواجهــن )11- 15( ســنة بنســبة ) 14.2%(، والعامــات المتزوجــات 
اللواتــي مضــى علــى زواجهــن )6- 10( ســنة فيشــكلن )15.2 %(. وهــذا يشــي ان الــزواج بحــد ذاتــه ليــس ســببًا رئيســيًا 
لتــرك العمــل، وإنمــا األمومــة وأعبائهــا الرعائيــة وخاصــة عنــد دخــول األطفــال إلــى المدارس في ســن 6 ســنوات، هو ما 
دفــع المــرأة لانســحاب مــن العمــل، حيــث اظهــر الجــدول أن حوالــي ثلــث النســاء العامات هــن في أول فتــرات الزواج 
يليهــا فــي النســبة النســاء اللواتــي مضــى علــى زواجهــن أكثــر مــن 20 ســنة، بمعنى أن األعبــاء الرعائية قــد خفت لديهن.

                                  

                               جدول )7(: توزيع النساء العامات حسب عدد سنوات الزواج

النسبة%   الفئات  المعلومات الديمغرافية

      مدة الزواج

34.0 %اقل من 5 سنوات
15.2 %6 - 10 سنوات

14.2 %11 - 15 سنة
16.5 %16 - 20 سنة

20.1 %أكثر من 20 سنة

فيمــا يبيــن الجــدول رقــم )8( توزيــع النســاء العامــات حســب عــدد ســنوات الخبــرة فــي العمــل، حيــث كانــت فئــة 5 
ســنوات فأقــل هــي أكثــر الفئــات تكــرار فــي العينــة بنســبة )53.3 %( حيــث مثلــت أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة، امــا فئــة 
6 - 10 ســنوات فكانــت الفئــة الثانيــة بنســبة )24.4 %(، فــي حيــن كانــت أقــل الفئــات تكــرار فــي ســنوات الخبــرة هــي 15-11 
ســنة بنســبة )10.7 %(. يظهــر ان العاقــة عكســية بيــن عــدد ســنوات الخبــرة واالنســحاب مــن ســوق العمــل، وهــذه 
النتيجــة تشــير إلــى قصــر العمــر المهنــي للغالبيــة العظمــى مــن النســاء، ممــا يؤكد على انســحابهن من ســوق العمل 
مبكــرا وعــدم العــودة اليــه مــرة أخــر، كمــا لــن تمكنهــن ســنوات خدمتهــن مــن الحصــول علــى راتــب تقاعــدي مســتقبا. 

                جدول )8(: توزيع النساء العامات حسب عدد سنوات الخبرة

النسبة%      الفئاتالحالة الديمغرافية

سنوات الخبرة

53.3 %5 سنوات فأقل
24.4 % 6 - 10 سنوات

10.7 %15-11 سنة
11.7 %أكثر من 15 سنة

92 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

93 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة



 32

وبالنظــر إلــى النتائــج الســابقة فــإن الفضــاء فــي األردن ُيبنــى كواقــع مجّنــس، وهــو مــا تــّم بنــاؤه بنــاًء علــى وجهــة 
ــن وتبعــًا آلرائــه، فيعطــى الفضــاء الخارجــي الــذي هــو فضــاء الثقافــة والسياســة والعمــل وفضــاء 

ِ
نظــر المهيم

الشــأن العــام للرجــال، فــي حيــن تقبــع المــرأة فــي الفضــاء الداخلــي )المنــزل( وُيعهــد اليهــا بــكل األعمــال الخاصــة 
فيــه التــي وبالضــرورة تحيلنــا إلــى الطبيعــة المتعلقــة باإلنجــاب كالتنظيــف والطبــخ ورعايــة األطفــال وحتــى المواشــي.

ووفقــًا لنفــس االســتراتيجية الســابقة فــان تقســيم الفضــاءات فــي األردن بنــاء علــى النتائــج التــي توصلــت اليهــا 
ــرك  ــح الفضــاء فــي األردن بشــكل ال يت ــه، بحيــث يصب ــة والســيطرة في ــا مــن فهــم مســارات الهيمن الدراســة يمّكنن
مجــااًل للشــك ذكوريــًا إلــى حــد كبيــر اذا مــا قيــس الفضــاء الشــرعي )المســموح( للرجــال مــن وظائــف ومناصــب 
توزيــع  مجــرد  ليــس  الســابق  التقســيم  وهــذا  المنــزل  خــارج  للنســاء  مخصــص  هــو  بمــا  العــام  التواجــد  وحتــى 
ــاًء عليهــا  ــة بن ــة كامل ــة اجتماعي ــر عــن رؤي ــي لألعمــال، وإنمــا هــو تعبي ــات والتقســيم المهن ــألدوار والواجب اعتباطــي ل
يتــم تقســيم الزمــان واالدوار والفضــاءات، وعــادة مــا يتــم حمــل االعتقــاد بهــذه األدوار وترســيخها وتمريرهــا فــي 
الحــس العــام المشــترك وعنــد عامــة النــاس إلــى ان تظهــر فــي الممارســات اليوميــة وكأنهــا عفويــة وطبيعيــة 
وفــوق المســاءلة وهــو مــا أظهرتــه نتائــج المقابــات المعمقــة المتمثلــة ابتــداًء بمقولــة ايمــان94: ان التقســيم 
الــزوج  ســاعد  اذا  حتــى  لألعمــال،  المجتمــع  نظــرة  ســببه  والنســاء  الرجــال  بيــن  المنزلــي  للعمــل  المتكافــئ  غيــر 
زوجتــه يكــون مــن بــاب المســاعدة والفضــل وليــس ألنــه هــو مجبــر أيضــًا علــى أعمــال المنــزل، ممــا قــد يــؤدي 
فــي أحيــان كثيــرة إلــى انســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل ألنهــا مــن الممكــن أن تتنــازل عــن وظيفتهــا لكــن مــن 
تــرك الوظيفــة  غيــر الممكــن ان تتنــازل عــن مســؤولياتها فــي المنــزل، فلــن تســمع فــي المجتمــع ان رجــا قــد 
للتفــرغ للمنــزل وأعمالــه«. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء فــي إجابــات الخبــراء والخبيــرات عــن الســؤال التالــي:

3- 1- 2 العواقب المحتملة للتقسيم غير المتكافئ للعمل المنزلي بين الذكور واإلناث:

  ان مــن الذكــور مــن حّمــل المــرأة المســؤولية الكاملــة عــن األطفــال نتيجــة عملهــا خــارج المنــزل يقــول أنــس95: »يجــب 
علــى االم العاملــة ان تراعــي اطفالهــا ونفســياتهم، فعملهــا تكــون عواقبــه علــى المــدى البعيــد الن الطفــل ســوف 
يصبــح لديــه مــرض نفســي، وانــا لمســته عندمــا كنــت فــي المدرســة فالعديــد مــن أصدقائــي كانــوا يتعبــون كثيــرًا عندما 
يعــودون وال يجــدوا أمهــم فــي المنــزل، وبرأيــي اذا بقيــت االم مقّصــرة بحــق أوالدهــا ســيصابون بأمــراض نفســية«.

 ويشــير )84٪( مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة إلــى اســتمرارية هــذا التقســيم لألعمــال كآليــة 
وبمــا  واالنثويــة،  الذكوريــة  والحــدود  الفــوارق  رســم  وإعــادة  الفواصــل  تثبيــت  أجــل  مــن  رمــزي  ونظــام  اجتماعيــة 
يعمــل علــى المحافظــة علــى الهيمنــة الذكوريــة فــي المجتمــع األردنــي، وهــذا مــا يــدل عليــه مــا جــاء فــي خطابــات 
»هــذا  الســاحقة:  االغلبيــة  وتشــاركها  تقــول هديــل96  الجنســين،  كا  مــن  المعمقــة  المقابــات  فــي  المشــاركين 
التفكيــر ان لــم يتغيــر فــي المســتقبل فســوف نســير فــي اتجــاه مؤلــم فــي حــق المــرأة التــي ُظلمــت منــذ قــرون 
لتتبّناهــا«.  ولــدت  بــل  أولوياتهــا  مــن  المنــزل  أعمــال  ان  الرجــال  يجــزم  كانــت عاملــة  حتــى وان  زالــت، فالمــرأة  وال 

للمحافظــة  الثقافيــة  اآلليــات  بعــض   )٪33( وبنســبة  المعمقــة  المقابــات  فــي  الذكــور  الخبــراء  عنــد  وتظهــر 
علــى تلــك الهيمنــة الذكوريــة، فــإن النســاء وان عملــت فــي المجــال العــام فإنــه ال يعفيهــا مــن أدوارهــا المنزليــة، 
والفضــاءات  األدوار  بحــدود  تذكيــر  كنواقيــس  تعمــل  واالعــام  الدينيــة  المؤسســة  ان  فقــد أظهــرت خطاباتهــم 
عــن  بعيــدًا  الدينيــة  بالمعاييــر  وااللتــزام  األصالــة،  رؤيــة  ضمــن  المــرأة  صناعــة  إعــادة  والمتضمــن  والوظائــف، 
يقــول أســامة97: »خــال عملــي كمســؤول  المجتمــع،  تتناســب مــع ثقافــة  للغــرب والتــي ال  الحداثيــة  الخطابــات 
ــا  ــي وضمــن ثقافتن ــا فــي الوطــن العرب ــدر والمســأواة بنســبة )100٪(، ألنن ــق الجن للمــوارد البشــرية ال يجــوز أن نطب
اإلســامية نراعــي المــرأة أكثــر مــن الجنــدر والمســأواة التــي فرضهــا الغــرب، فالمســأواة التــي ينــادي بهــا الغــرب لــم 

94 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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ُتكــّرم المــرأة بــل علــى العكــس انهكتهــا وأتعبتهــا، فالتقســيم هنــا غيــر متكافــئ الن مســؤولية المــرأة ان تعمــل 
ــد لهــا ان تعمــل عمــل ليــس مــن ضمــن  ــه اتعبهــا نفســيًا، فنحــن ال نري ــزل وداخل ــزل وبعملهــا خــارج المن فــي المن
طاقاتهــا فــا يكّلــف هللا نفســًا اال وســعها« ويشــاركه همــام98 الطــرح الســابق: »أنــا اعتقــد ان التركيبــة الغربيــة 
ــي،  ــأ للعمــل المنزل ــر مهي ــا كمجتمــع شــرقي، فالرجــل غي التــي وضعهــا الغــرب والخاصــة بعمــل المــرأة ال تصلــح لن
كمــا ان الفــرص المتاحــة للعمــل محــدودة، فــإذا توافــرت الفرصــة للرجــل مــن الممكــن ان يفتــح بيــت، ولكــن اذا 
توافــرت لألنثــى ال يمكــن ان تفتــح بيــت فهــذه مســؤولية ذكوريــة« ويضيــف ليــث99: »عواقــب هــذا التقســيم بــدأت 
تظهــر بوضــوح فــي فتــرة الحجــر المنزلــي حيــث زاد العــبء علــى المــرأة فــي أعمــال المنــزل وأصبــح يشــكل تحديــًا 
ــرًا«. ــه يمــس رجولتهــم أواًل وأخي ــه نظــرًا ألن ــن يســمحوا ب ــزل وهــو مــا ل ــزوج لُيظهــره الحلقــة األضعــف فــي المن لل

تظهــر مــن إجابــات المبحوثيــن الســابقة ان قــوى التقليــد فــي األردن مــا زالــت هــي الفاعــل والمهيمــن األكبــر الــذي بــه 
ومــن خالــه ُتعطــى الشــرعية وُتشــّرع الخطابــات، فعمــل المــرأة خــارج المنــزل لــم يعفهــا بــأي مــن أدوارهــا التقليديــة 
ولــم يــؤدي إلــى إعــادة تقســيم اجتماعــي للوظائــف، فــإن اختــارت العمــل خــارج المنــزل فعليهــا مضاعفــة جهدهــا 
واجتهادهــا لكــي توفــق بيــن الدوريــن واال ســتواجه النقــد واالتهــام بالفشــل والتقصيــر، ومــن هــذا الطــرح الســابق 
يظهــر أن هــذه القــوى هــي التــي تمكنــت مــن »فبركــة« امــرأة اردنيــة تتميــز اجتماعيــًا وثقافيــًا بكونهــا »ُصنعــت« 
لتكــون امــرأة الشــأن الخــاص، علــى خــاف النمــوذج الســويدي مثــا الــذي يعمــل علــى انتــاج امــرأة الشــأن العــام.

ســؤال  عنــد   )9( رقــم  الجــدول  فــي  ورد  كمــا  للعامــات  المســحية  الدراســة  نتائــج  تشــير  أن  عجــب  وال 
واالســتمرار  بالعمــل  المــرأة  قــرار  علــى  عليــه  المترتبــة  والمســؤوليات  الــزواج  تأثيــر  بمــدى  العامــات  النســاء 
.)%37.7  ( بنســبة  )ال(  اإلجابــة  كانــت  حيــن  فــي  )بنعــم(  النســاء  مــن   )%  62.3( أجابــت  حيــث  فيــه، 

                  جدول )9(: توزيع النساء العامات حسب مدى تأثير الزواج والمسؤوليات المترتبة عليه على  قرار المرأة بالعمل واالستمرار فيه

النسبة %الفئاتاألسئلة

مدى تأثير الزواج والمسؤوليات المترتبة عليه 
على

قرار المرأة بالعمل واالستمرار فيه

62.3 %نعم 
37.7 %ال 

بيــن  حتــى  واالختــاف  التمايــز  والتــي صنعــت  النســاء  علــى  الســابقة  اآلليــات  تلــك  بأثــر  االســتهانة  الخطــر  ومــن 
مغايــرة  امــرأة  لصناعــة  تنطلــق  فإنهــا  للمــرأة  داعمــًا  العائلــة  فــي  الذكــر  كان  فــإذا  أنفســهن،  النســاء  فئــة 
يتســبب  قــد  مــا  وهــو  الذكــر،  قبــل  مــن  لهــا  المعطــاة  الحــدود  تلــك  ضمــن  ولكــن  بنفســها  خطابهــا  تنتــج 
تســتفيد  المــرأة  تجعــل  لــم  التــي  هــي  األســباب  تلــك  ولعــل  العمــل،  ســوق  مــن  وانســحابها  المــرأة  بإحبــاط 
العمــل  إلــى فــرص  بالنظــر  ايجابيــًا عليهــا  بهــا األردن ولــم تنعكــس  التــي مــر  مــن فتــرات اإلنعــاش االقتصــادي 
األردنيــة.100 غيــر  العمالــة  إلــى   )٪42.2( نســبته  مــا  ذهبــت  والتــي   2008  -2004 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  المســتحدثة 
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ان  فنجــد  والمهــن  الوظائــف  عالــم  ليقســم  المنــزل  واإلنــاث  الذكــور  بيــن  الفضائــي  التقســيم  ويتجــأوز 
علــى  والتعليــم  الصحــة  قطاعــا  يســتحوذ  حيــث  الغالــب،  فــي  معينــة  مهــن  إلــى  اتجهــت  قــد  األردنيــة  المــرأة 
العامــات  نســبة  تزيــد  حيــث  اإلنــاث،  تشــغيل  بكثافــة  يتســمان  قطاعــان  وهمــا  للمهــن،  النســاء  تفضيــات 
قطاعــات  فــي  عالقــات  لســن  العامــات  بــأن  تشــي  الكليــة  االتجاهــات  وهــذه   ،٪50 عــن  قليــا  منهمــا  كل  فــي 
العمالــة.101 إنتاجيــة  بتدنــي  تتســم  التــي  القطاعــات  فــي  أيضــًا  بــل  فحســب  المنخفــض  بالنمــو  تتميــز 

الخــاص،  الفضــاء  عمليــًا  تتعــدى  لــم  فإنهــا  والصحــة  التعليــم  فــي  للعمــل  النســاء  اتجاهــات  تتبعنــا  مــا  واذا 
لمجــاالت  االجتماعــي  فالتقســيم  عنــه،  تخــرج  ولــم  بالعائلــة  االهتمــام  حيــث  مــن  األم  بــدور  بقيــت  انهــا  إذ 
الذكــوري،  المجتمــع  اعتبــارات  ضمــن  اجتماعيــًا  بناؤهــا  تــم  التــي  النمطيــة  الصــور  مــن  الكثيــر  يعكــس  العمــل 
الســتكمال  باكــرًا  العــودة  مــن  وتمكنهــا  قصيــرة  عملــه  ســاعات  ألن  نظــرًا  للمــرأة  مناســب  فالتعليــم 
المجتمــع. فــي  الذكــور  مــن  العديــد  يفضلــه  الــذي  االختــاط  عــدم  إلــى  باإلضافــة  المنزليــة  اعمالهــا 

ويبــدو أن نواتــج ســوق العمــل األردنــي تعكــس فــي األســاس مجــاالت الدراســة التــي تميــل اإلنــاث إلــى دراســتها، والتي 
صنعتهــا تلــك اآلليــات الســابقة، فتكــون أكثــر تركــزا فــي الدراســات المتصلــة بالعلــوم اإلنســانية، مــع حضــور قليــل جــدا 

فــي المجــاالت التقنيــة والتخصصــات العلميــة بوجــه عام.102 

لقــد عــّرت وكشــفت جائحــة كورونــا عــن التقســيم الســابق للفضــاءات وجعلتــه أكثــر وضوحــًا للعيــان، فالواجبــات 
المنزليــة الكثيــرة واالعتنــاء بالــزوج واألوالد ومــا فرضــه إغــاق المــدارس وتعليــم األوالد عــن بعــد باإلضافــة إلــى 
االعتنــاء بكبــار الســن احيانــًا، مــع االهتمــام المضاعــف بصحــة العائلــة لــم تتــم إعــادة ترتيبهــا وفقــًا لتغيــر األدوار 
فــي المجتمــع، أو لمــا جــاءت بــه الشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان متمثلــة باتفاقيــة ســيدأو التــي دعــت إلــى النظــر 
إلــى األمومــة االجتماعيــة كمســؤولية مشــتركة بيــن الزوجيــن، ممــا يهــدد بتــآكل الديمقراطيــة وحقــوق االنســان 
فــي األردن اذا مــا انســحبت النســاء مــن ســوق العمــل بســبب هــذه التحديــات، حيــث أشــارت نتائــج المقابــات 
المعمقــة بمــا نســبته )62٪( مــن النســاء إلــى أن الضغــط الــذي ســببه فيــروس COVID- 19علــى النســاء ســيجعل 
الغالبيــة منهــن تفكــر باالنســحاب مــن ســوق العمــل، تقــول زهــور103: »ان عــدم قــدرة المــرأة علــى ان توافــق بيــن 
عملهــا المأجــور وعملهــا المنزلــي فعلــى األكيــد ســوف تختــار واحــدًا منهــم وهــو الــدور المنزلــي وبالتالــي تنســحب 
تعزيــز  علــى  عملــت  التــي  العاملــة  االم  للمــرأة  المســاندة  الخدمــات  علــى  اللــوم  رنــدا104  وتضــع  العمــل«،  مــن 
هــذا التقســيم بيــن الذكــور واإلنــاث، وهــو مــا لمســه المجتمــع عنــد إغــاق الحضانــات والمــدارس : »هــذه الصــور 
ــه ال توجــد أي جهــة فــي األردن تتبنــى  النمطيــة لتقســيم األعمــال تتســبب بانســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل، ألن
ــادة نســبة مشــاركة المــرأة يجــب ان تتحمــل العــبء  ــة زي احتياجــات النســاء وتشــجيع التشــاركية، فــاذا ارادت الدول
الرعائــي مــع المــرأة، لتصبــح هــذه األعبــاء مســؤولية المــرأة وعائلتهــا والمجتمــع والدولــة، ولكــن وجدنــا العكــس 
الدولــة أغلقــت الحضانــات والمــدارس، والرجــل ال يتقاســم معهــا االعمــال وخاصــة فــي ظــل فتــرات الحجــر المنزلــي«.

وُتظهر نتائج الدراسة المسحية بحسب الجدول رقم )10( ان النساء العامات في ظل COVID-19، اعتمدت بشكل 
كبيــر علــى األهــل فــي رعايــة اطفالهــن خــال جائحــة كورونــا، حيــث أجابــت النســاء العامات بنســبة )70.1 %( مــن العينة 
بأن األهل كانوا مســؤولين عن رعاية اطفالهن في حين كان اعتمادهن على الحضانات حوالي )16.3 %(. وربما يعود 
السبب إلى اإلغاقات المتكررة للحضانات أو الوضع االقتصادي السيء الذي فرضته الجائحة العالمية من تخفيض 
للرواتــب فــي ظــل األجــور المتدنيــة للمــرأة العاملــة ممــا جعلهــا تميــل إلــى وضــع األطفــال عنــد أهلهــا توفيــرًا للنفقات.

            

101 البنك الدولي، 2016
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جدول )10(: توزيع النساء العامات حسب مسؤولية رعاية األطفال عند العمل

النسبة%الفئاتالحالة العملية

توزيع النساء العامالت حسب مسؤولية 
رعاية األطفال عند العمل

16.3 %الحضانة
70.1 %األهل

0.9 %الجيران
1.8 %عاملة منزل

10.9 %البقاء بالبيت لوحدهم

وظهــر مــن بيــن خطابــات الذكــور فــي المقابــات المعمقــة خطــاب تبنــى منظومــة حداثيــة فــي التفكيــر ترفــض 
لألعمــال  المتكافــئ  غيــر  التقســيم  ضــد  »انــا  ابراهيــم105:  يقــول  المنزليــة  لألعمــال  المتكافــئ  غيــر  التقســيم 
المنزليــة، فعواقــب هــذا التقســيم ســتكون وخيمــة علــى الجيــل الجديــد، حيــث ستتشــكل لــدى األطفــال صــورة 
نمطيــة ان االم مســؤولة عــن هــذه االعمــال، وان الرجــل مســؤول عــن العمــل خــارج المنــزل ممــا قــد يســاهم 
المــرأة«. بحــق  العادلــة  غيــر  الصــورة  هــذه  تنتهــي  ان  نريــد  ولكننــا  أخــرى،  ألجيــال  الصــورة  هــذه  تســتمر  ان  فــي 

ان الخطــاب الســابق إلبراهيــم يحيلنــا إلــى دور رأس المــال الثقافــي )مــدى مــا يمتلكــه الشــخص مــن ثقافة( فــي التمايز 
بين الجنسين والذي عملت الجائحة على ترسيخه وابرازه حتى من ناحية اقتصادية، فالقوانين التي تتحكم باالقتصاد 
هي ذاتها التي تتحكم بالثقافة، فقانون التراكم له في الثقافة ما له في االقتصاد من جدوى، فالمال يذهب إلى المال 
والثقافة إلى الثقافة، وهذا يعني ان كل من كان له رأس مال ثقافي فهو وارث شرعي للثقافة ومالك لها، وهو الفاعل 
فــي الفضــاء العــام حيــث يتكّلــم ويعــّرف عــن نفســه ويعــّرف اآلخريــن، فالمــرأة تنظــر إلى نفســها من خــال المهيمنين 
وبالتالــي إن أردنــا إعــادة التقســيم  المتكافــئ لألعمــال والوظائــف فــا بــّد مــن البــدء بالذكــور وتوعيتهــم لتوســيع فضــاء 
الحريــة واالســتقالية للمــرأة ســواء للخــروج مــن األزمــة الحاليــة أو زيــادة نســبة مشــاركتها فــي ســوق العمــل األردنــي.

الحجــر  المنــزل  خــال فتــرات  فــي  الــزوج  أن وجــود  إلــى   )٪80( بنســبة  المعمقــة  المقابــات  نتائــج  كمــا أشــارت 
ــر ســلبيًا علــى عمــل المــرأة، فبينــت وجــود معيقــات يضعهــا الــزوج أمــام  المنزلــي المتواصــل أو أيــام الجمعــة فــد أّث
زوجتــه العاملــة تبــدأ بعــدم تفهمــه لوضعهــا قبــل وخــال أزمــة كورونــا ومطالبتهــا بتوفيــر الظــروف المناســبة 
الثقافــة  علــى  بنــاًء  لهــن  المعطــاة  الصاحيــات  قلــة  وبالتالــي  األزواج  قبــل  مــن  الشــديدة  والمركزيــة  لعملــه، 
المجتمــع  فــي  الذكوريــة  تعــزز  التــي  المختلفــة  االجتماعيــة  التنشــئة  عمليــات   خــال  الجنســين  اكتســبها  التــي 
أثنــاء العمــل  الــزوج فــي المنــزل  والنظــرة الســلبية تجــاه المــرأة األم العاملــة، وفــي هــذا أفــادت عــا106: »وجــود 
بشــكل عــام يشــكل عائقــًا أمــام المــرأة وخاصــة اذا كان الرجــل يعمــل عــن ُبعــد مــن المنــزل« وتضيــف ثريــا107: 
» ان وجــود الرجــل فــي المنــزل يشــكل ضغطــًا علــى النســاء فــإذا كان يعمــل مــن المنــزل فهــي مجبــرة أن تهيــأ 
إلــى ان تتحمــل عــبء  بــاألوالد، وان كان مــن عمــال الميأومــة فهــي مضطــرة  لــه األجــواء المناســبة وان تعتنــي 
لهــا  تســبب  نفســية  أو  اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  كانــت  ســواء  جميعهــا  الضغوطــات  وهــذه  المصاريــف  زيــادة 
الضغــط والتوتــر«، يشــير الطــرح الســابق إلــى اســتحالة فــرز العناصــر التــي تشــد العاقــات األســرية بيــن اقتصاديــة 
واجتماعيــة ونفســية وبيولوجيــة الن هــذه العاقــات مــن األســاس قــد تشــابكت وتفاعلــت فيهــا تلــك العوامــل.

 من هنا فإن التأثيرات االجتماعية السابقة التي تعرضت لها المرأة العاملة دفعتها إلى اتخاذ بعض التدابير لمواجهة 
األزمــة والتأقلــم مــع وضعهــا الجديــد بوجــود األطفــال فــي المنــزل كما أشــار إلها الجــدول رقم )11( من  نتائج الدراســة 
المســحية للعامــات، والتــي ترأوحــت مــا بيــن تقليــل ســاعات العمــل الرســمي )49.9 %(، طلــب اجــازة مدفوعــة األجــر 
بكثــرة )16.8 %(، إهمــال بعــض األمــور الرعائيــة كتنظيــف المنــزل واالعتناء باألطفال وتقليل ســاعات تدريســهم )8.4 
%(، طلب اجازة غير مدفوعة األجر)%8.4(، وبلجوء المرأة إلى تقليل ساعات العمل الرسمي والمغاالة في االجازات 
)المدفوعــة وغيــر المدفوعــة( ســيؤثر بالضــرورة علــى ترقيتهــا وعلــى التوزيــع الهرمــي للوظائــف فــي النهايــة بســبب 
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انقطاعها المتكررعن العمل،  فنجد الرجال هم من يصلون إلى المراكز اإلدارية والقيادية العليا على عكس النساء. 

ــى تقديــم تضحيــات مهنيــة،  ــج الدراســة ربمــا بالفعــل ســتدفع النســاء إل ان المســؤوليات األســرية كمــا بينتهــا نتائ
وفــي أحيــان كثيــرة نجــد أن المــرأة قــد تضطــر تحــت وطــأة هــذا الضغــط إلــى االنســحاب مــن ســوق العمــل، كمــا 
ظهــر مــن النتائــج الســابقة مــن أجــل رعايــة أســرهن، وخاصــة فــي ظــل وجــود األوالد أو كبــار الســن فــي العائلــة.

جدول )11(: توزيع النساء العامات حسب طريقة التعامل مع المعيقات والتحديات التي تواجه المرأة العاملة بسبب تفشي جائحه كورونا

النسبة%التعامل مع تحديات كورونا
49.9 %تقليل ساعات العمل الرسمي

16.8 %طلب اجازة مدفوعة األجر بكثرة
8.4 %طلب اجازة غير مدفوعة األجر

5.5 %التخلي عن العمل مدفوع األجر
5.4 %الضغط على الزوج للمساعدة في أعمال المنزل

وتقليــل  باألطفــال  واالعتنــاء  المنــزل  كتنظيــف  الرعائيــة  األمــور  بعــض  إهمــال 
تدريســهم ســاعات 

% 8.4

5.7 %البحث عن عمل آخر أو عمل إضافي 

ان اإلجابــات الســابقة قــد تدفعنــا للتســاؤل: لمــاذا ال تلجــأ المــرأة إلــى مســاعدة الــزوج فــي االعمــال الرعائيــة بمعنــى 
األمومــة بمفهومهــا االجتماعــي وليــس البيولوجــي؟ 

الرجــال  اليهــا  اســتند  التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  السياســية  األرضيــة  تلــك  بتحديــد  تبــدأ  اإلجابــة  إن  والواقــع 
الرجــال والنســاء  بيــن  فــي معظــم المجتمعــات اإلنســانية، ومفتاحهــا هــو األدوار االجتماعيــة وتقســيم العمــل 
وزعــت  التقســيم  هــذا  ظــل  وفــي  األداء،  فــي  والبراعــة  المهــارة  أســاس  علــى  وليــس  الجنــس،  أســاس  علــى 
القياديــة  واألدوار  المأجــورة،  المهنيــة  بــاألدوار  الرجــال  فحظــي  الجنســين  بيــن  المهنيــة  األدوار  المجتمعــات 
بقــاء  وبالتالــي  بامتيــاز،  رجولــي  اختصــاص  العــام  الرئيســي  الخــط  فــي  تعتبــر  التــي  السياســية  األدوار  وتتضمنهــا 
ال  والــذي  التقســيمات،  هــذه  وتباركــه  تشــرعنه  لمــا  حاصــل  كتحصيــل  )المنــزل(  الخــاص  المجــال  فــي  المــرأة 
يعتبــر بــذات أهميــة المجــال العــام. ووفقــا للخطابــات التقليديــة وقــوى الهيمنــة االجتماعيــة يظهــر ان المجتمــع 
األردنــي أكثــر انصياعــًا وامتثــااًل لهــا بحيــث يرفــض تجــأوز تلــك التقســيمات أو محأولــة تغييرهــا واســتمراره فــي 
ــًا.   ــًا وثقافي ــمَّ تحــدي هــذه النظــرة فــإن المتحــدي يتــم وصمــه اجتماعي ــة الثقافــة نفســها، واذا مــا ت ــاع لهيمن االنصي

ان الطــرق التــي تعاملــت فيهــا المــرأة العاملــة مــع المعيقــات التــي فرضهــا الوبــاء العالمــي تشــير إلــى ضــرورة 
كمــا  األمومــة  واســتحقاقات  األســرية  المســؤوليات  وأخــذ  العاملــة،  للمــرأة  صديقــة  تشــغيل  سياســات  تبنــي 
االجتماعيــة  للعنايــة  تحتيــة  بنيــة  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  الدوليــة،  والمواثيــق  الوطنيــة  التشــريعات  عليهــا  نصــت 
إلــى الحــد مــن خيــارات النســاء  البنــى أدى  والخدمــات المســاندة ذات الكلفــة والجــودة المعقولــة، فغيــاب هــذه 
المهنيــة واضطرارهــن إلــى قبــول ترتيبــات العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم والــذي غالبــًا مــا يقمــن بــه مــن المنــزل. 

3- 1- 3 أسباب ازدياد حاالت العنف األسري ضد النساء في ظل انتشار جائحة كورونا

 أشــارت نتائــج المقابــات المعمقــة بإجمــاع الخبــراء والخبيــرات إلــى أن وجود الزوج في المنزل ضمن مســاحات ضيقة 
وتوتــرات الوضــع الراهــن والتغيــرات المتســارعة التــي تحــدث فــي المجتمــع األردنــي بســبب فيــروس كورونــا، ورجــوع 
ــذي جعــل  ــد مــن التصــادم واالختــاف، األمــر ال ــى المزي ــى المجــال الخــاص بســبب اإلغــاق الحكومــي أدى إل الرجــل إل
المــرأة عرضــة لمختلــف أشــكال العنــف النفســي واللفظــي والجســدي واالقتصــادي، يقــول ماهــر108: »ان الضغــط 
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النفســي لجميــع أفــراد العائلــة وعــدم القــدرة علــى التأقلــم بســبب األوضــاع الراهنــة، ســبب مشــاكل في البيــت، حتى أنا 
شــخصيًا تســببت في مشــاكل مع أفراد أســرتي«، ويشــير ليث109 إلى ان الســبب المادي وعمل المرأة المأجور هو ما 
دفــع الرجــال لتبنــي الســلوك العنيــف: »بســبب خفــض الرواتــب وبقــاء المصاريــف علــى حالهــا زاد العــبء االقتصــادي 
للعائلــة وخلــق أجــواء مــن التوتــر واللجــوء للعنــف، باإلضافــة إلــى عمــل المــرأة المأجــور مــن المنــزل وفــي نفــس الوقــت 
عــدم قدرتهــا علــى الموازنــة بيــن عملهــا المنزلــي، هــذا يأخــذه الــزوج كمأخــذ عليهــا ممــا فاقــم حــدة المشــاكل بينهمــا«، 
ويكمــل منــذر110: »النقطــة األساســية أن كثيــر مــن أربــاب األســر الذيــن جلســوا في البيــوت وتعطلوا عــن أعمالهم مثل 
عمــال الميأومــة والحرفييــن كالنجاريــن والحداديــن هــو مــا أّثــر عليهــم نفســيًا وبذلك انعكــس بالضرورة على نفســيات 
أســرهم«، وتشــير عبيــر111 ان التواجــد فــي أماكــن ضيقــة وزيــادة الفــراغ بالنســبة للرجــل هــو مــا يدفعــه للعنــف فتقــول: 
»ألن كل أفــراد االســرة فــي بيــت واحــد وال يوجــد وســيلة للترفيــه أدى بهــم إلــى االصطــدام مــع بعضهــم البعــض«.

فــة ســواء فــي العمــل أو فــي المنــزل،  ــارا112 الضــوء علــى قضيــة مهمــة تتعــرض لهــا المــرأة المعنَّ ويســّلط طــرح ي
متمثلــًة بغيــاب آليــات الشــكوى واإلبــاغ وضعــف فاعليتهــا، فــي ضــوء قوانيــن ال تؤمــن الحمايــة الكاملــة للمــرأة 
التــي تتعــرض للعنــف فــي حــال الشــكوى فتقــول: »يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار ان اللواتــي تعرضــن للعنــف لــم يكــنَّ 
قــادرات علــى الشــكوى، ممــا أوجــب علــى المؤسســة ان تتجــه لسياســات بديلــة عــن طريــق حمــات كبيــرة لتوعيــة 
النســاء وتعليمهــن أنشــطة يســتطعن مــن خالهــا تفريــغ طاقاتهــن فــي حــال التوتــر الــذي رافــق األزمــة الحاليــة«.

مــن  والتعافــي  االســتجابة  تدابيــر  صياغــة  عنــد  بالحســبان  تؤخــذ  أن  يجــب  الشــكوى  نتيجــة  فاعليــة  عــدم  ان   
الشــكوى  علــى  تقــدم  ال  منهــن  الغالبيــة  يجعــل  ممــا  النســاء،  بقيــة  علــى  أيضــًا  تؤثــر  قــد  ألنهــا  الحاليــة  األزمــة 
ــف، وهــو مــا قــد يفســر النتائــج التــي توصــل اليهــا معهــد  لمعرفتهــا مســبقًا بعــدم وجــود عقوبــات رادعــة للمعنِّ
تضامــن النســاء االردنــي113 فــي ورقــة السياســات التــي أعّدهــا، حيــث أشــار إلــى ارتفــاع مؤشــرات العنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي فــي فتــرة الحجــر المنزلــي، حيــث اســتقبل »مركــز عفــت لإلرشــاد« التابــع لجمعيــة معهــد 
تضامــن خــال 3 أشــهر فقــط أكثــر 800 حالــة عنــف، اال أن مــا يصــدم فــي هــذه األرقــام هــو ان مــا نســبته ٪19 
فــات فقــط يطلبــن المســاعدة ومنهــن 3٪ فقــط مــن النســاء مــن يلجــأن لحمايــة األســرة. مــن النســاء المعنَّ

الضغــط  نوعــًا مــن  COVID-19، تشــكل  انتشــار  العنــف بســبب  المســتحدثة مــن  أو  القديمــة  كل هــذه األوضــاع 
شــرارة  أول  لــدى  لإلنفجــار  ومســتعّدة  الدائــم  للتوتــر  عرضــة  تجعلهــا  بحيــث  المــرأة  علــى  الداخلــي  النفســي 
وجــه. أكمــل  عــى  العمــل  واجبــات  المــرأة  تأديــة  عــدم  ينتــج  العمــل ممــا  إلــى  بيتهــا  فتنقــل مشــاكل  تصادفهــا، 

 كمــا أن تكاليــف العنــف الممــارس ضــد المــرأة ســواء أكان عنــف منزلــي أو وظيفــي أو حتــى الكترونــي باهظــة، اذ 
ــة، ناهيــك  ــر فــي العمــل، وفقــدان الدخــل، والتكاليــف القضائي ــة، والتغيــب أو التقصي ــاة الطبي تشــمل تكلفــة المعان
ــز فــي عملهــا فتنخفــض  ــًا مــا تجــد نفســها عاجــزة عــن التركي ــة العنــف غالب ــة التــي تقــع ضحي عــن أن المــرأة العامل
إنتاجيتهــا، وتقــل ثقتهــا بنفســها االمــر الــذي يجعلهــا عرضــة للفصــل والفقــر والتبعيــة مــن جديــد، وفــي حــاالت 
الــزوج فــي المنــزل قــد زاد مــن حــاالت  إلــى الطــاق وتفــكك األســرة تقــول زهــور114: »ان وجــود  تــؤدي  كثيــرة قــد 
العنــف األســري وبالتالــي ازديــاد حــاالت الطــاق » وتضيــف ثريــا115: »فــي وقــت كورونــا زادت المشــاكل ألن الــزوج 
ال يســاعدها فــي أعمــال المنــزل باإلضافــة إلــى عــدم وجــود متنفــس لهــا للخــروج إلــى العمــل أو الترفيــه، فهــي 
مضطــرة ان تعمــل طــوال اليــوم فــي المنــزل دون مســاعدة مــن احــد ممــا جعلهــا أكثــر عدوانيــة فــي التعامــل 
الرجــل  ُيبــرز  شــعبي  بمثــل  الوضــع  غــادة116  وتلخــص  والطــاق«  العنــف  حــاالت  ازديــاد  يبــرر  وهــذا  اآلخريــن،  مــع 
ــن والمــرأة هــي الجنــس الخاضــع فتقــول علــى لســان الرجــل: »النــاس تقتلنــي وانــا بقتــل مرتــي«.

ِ
كجنــس مهيم

109 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

110 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

111 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

112 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

113 معهد تضامن النساء االردني، 2020

114 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

115 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

116 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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طريــق  تعتــرض  وهميــة  زجاجيــة  ســقوف  وتكريــس  إنشــاء  إلــى  تــؤدي  بمجملهــا  الســابقة  المنظومــة  هــذه 
المــرأة فــي ســعيها لارتقــاء فــي الهــرم االجتماعــي، أو االنتقــال مــن األطــراف إلــى المركــز فــي صناعــة القــرارات، 
ومــن هنــا تختبــئ الهيمنــة وراء المســّلمات والثوابــت التــي تبــدو وكأنهــا خارجــة عــن الثقافــة، ولعــل تحويــل هــذه 
الهيمنــة الثقافيــة إلــى طبيعيــة هــو مــا أعطاهــا تلــك القــوة والتأثيــر والقــدرة علــى االســتمرار والبقــاء، وهــو مــا 
لمســناه فــي تبريــر العنــف مــن قبــل النســاء وغيــاب التقســيم المتكافــئ لألعمــال المنزليــة فــي خطابــات الذكــور 
باســتثناء خطــاب حداثــي واحــد، حيــث تشــترك تلــك الخطابــات بنفــس الصيــرورة التــي صنعــت المــرأة العاملــة 
األردنــي. المجتمــع  فــي  واإلنــاث  الذكــور  بيــن  والحــدود  والفــوارق  الحواجــز  فعــّززت   ،COVID- 19 أزمــة  ظــل  فــي 

كمــا أدت الجائحــة إلــى خفــض نســبة وقــت الفــراغ لــدى الســيدات ســواء الــذي تقضيــه مــع عائلتهــا أو االســتجمام 
الرياضيــة والحدائــق والحيــاة االجتماعيــة بشــكل عــام، حيــث أفــاد مــا نســبته )20٪( مــن  النــوادي  إلــى  والذهــاب 
الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة أن جائحــة كورونــا أفقدتهــا أي وســيلة قــد تنفــس بهــا عــن غضبهــا 
وتعبهــا وجعلتهــا عرضــة للضغــط والتوتــر المصاحبــان لهــا والتــي فــي حــاالت كثيــرة يــؤدي إلــى اصابتهــا بالعديــد 
ــه مــع أوالدي  ــذي أقضي ــى وقــت الفــراغ ال ــا عل ــرت كورون ــار117: »لقــد أث ــاب، أفــادت من مــن األمــراض النفســية كاالكتئ
وذهابنــا إلــى النــوادي الرياضيــة لتفريــغ طاقاتهــم، ممــا زاد فــي الضغــط النفســي علينــا الــذي قــد يولــد االكتئــاب« 
وتضيــف رنــدا: »لقــد تفاقمــت أعمــال المــرأة فــي فتــرة كورونــا وانــا متأكــدة إذا أجرينــا دراســة فإننــا ســنجد ان عــدد هــذه 
الســاعات زاد علــى األقــل إلــى 8  ســاعات، وهــذا كلــه علــى حســاب النــوم والراحــة وحياتهــا االجتماعيــة وتطويــر ذاتهــا«.

فــي  تمثلــت  العاملــة  المــرأة  لهــا  تتعــرض  أخــرى  معيقــات  النقــاش118  جلســات  فــي  المشــاركين  أحــد  وأضــاف 
مشــكلة وســائل المواصــات والتنقــل إضافــًة إلــى القيــود التــي تســبب بهــا اإلغــاق الحكومــي فــي ظــل الجائحــة، 
فــي  الغالبيــة  فتأتــي  لديهــن ســيارات خاصــة،  تتوفــر  العامــات ال  النســاء  مــن  كبيــرة  فــراس119: »نســبة  فيقــول 
الدولــة  فيــه  تفــرض  الــذي  الجمعــة  يــوم  فــي  حتــى  الحظــر  أيــام  وفــي  زوجهــا،  يوصلهــا  أو  العامــة  المواصــات 
اإلغــاق، يســتلزم علــى الكــوادر الطبيــة العمــل فيهــا، فبعــض العامــات معنــا لــم يصــدر لهــا تصريــح،  وبعــض 
النســاء فــي أحيــان كثيــرة ممــن يضطــر زوجهــا إلــى ايصالهــا للعمــل ُتســحب ســيارته لعــدم حملــه التصريــح«.

ان غياب وسائط النقل اآلمنة تؤثر من الناحية العملية على عمل المرأة قبل جائحة كورونا، وازدادت الحاجة اليها بعد 
األزمــة بشــكل كبيــر، نظــرًا لعــدم مقــدرة نســبة ال بــأس بهــا مــن اإلنــاث علــى تحمــل تكلفــة المواصات مقارنــة بالدخل.

 )12( رقــم  الجــدول  فــي  أشــارت  حيــث  العامــات،  للنســاء  المســحية  الدراســة  نتائــج  مــع  يتفــق  مــا  وهــو   
مــن   )%  15.8( كانــت  بينمــا   )%  63.4( بنســبة  العــام  النقــل  وســائل  يســتخدمن  العامــات  غالبيــة  أن  إلــى 
انهــا  أو  المنــزل  مــن  العمــل  مــكان  لقــرب  الســبب  يعــود  ولربمــا  نقــل،  وســيلة  أي  تســتخدم  ال  النســاء 
مقارنــة  المــرأة  حريــة  علــى  ُتفــرض  التــي  القيــود  إلــى  بالنظــر  القــول  يمكــن  وعليــه  اصــًا،  المنــزل  مــن  تعمــل 
النائيــة. المناطــق  فــي  وخاصــة  العمــل  ســوق  فــي  المــرأة  لخيــارات  محــددا  التنقــل  مشــكلة  تبقــى  بالرجــل، 

        جدول )12(: توزيع النساء العامات حسب وسيلة النقل التي تستخدمها للوصول إلى العمل

النسبة %الفئات العبارة

   وسيلة النقل التي تستخدمها  

       للوصول إلى العمل

12.2 %سيارتي الخاصة    
4.6 %سيارة االهل 

4.1 %سيارة مقابل اجر شهري   
63.4 %وسائل النقل العام

15.8 %ال استخدم اي وسيلة نقل 

117 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

118 جلسة النقاش المركزة الثانية/ محافظة عمان/ 14- 12- 2020

119 أحد المشاركين في جلسات النقاش



 39

3- 1- 4 تأثير نظرة المجتمع إلى بعض التخصصات في اختيار الوظائف بالنسبة لإلناث:

أظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة للخبــراء والخبيــرات أن )92٪( مــن أفــراد العينــة يربطــون مــا بيــن نظــرة المجتمــع 
ــن  ــي بي ــون بالفصــل المهن ــى أدق يؤمن ــاث، بمعن ــف بالنســبة لإلن ــار الوظائ ــى بعــض التخصصــات وأثرهــا فــي اختي إل
COV- ــادة ترســيخه األزمــة الحاليــة لفيــروس ــًا بيــن أفــراد المجتمــع، وكان مــن أســباب زي  الوظائــف المبنيــة اجتماعي
ID- 19،  فهــي أعــادت رســم األدوار فــي الفضــاءات مــرة أخــرى، تقــول عــا120: »ان نظــرة المجتمــع وعــدم التقســيم 
العــادل للعمــل يجعــل المــرأة تختــار خيــارات تتناســب مــع حاجاتهــا االســرية مثــل ان تكــون ســاعات العمــل محــددة 
وضغــط العمــل فيهــا قليــل، وهنــاك وظائــف تتســم بالذكوريــة حتــى فــي ظــل القطــاع الواحــد مثــل الطــب نجــد ان 
ــى طــب األطفــال والنســائية«، ويضيــف إبراهيــم121:  ــات يتجهــن إل ــه مــن الذكــور امــا الطبيب تخصــص الجراحــة غالبيت
»تتواجــد النســاء أكثــر فــي تخصصــات التربيــة واآلداب والتعليــم، ونــادرًا مــا نجــد مهندســة ميكانيــك أو مشــرفة فــي 
موقــع بعيــد كالقطرانــة مــع انهــا قــادرة علــى العمــل هنــاك، اال ان نظــرة المجتمــع تحــد مــن وجودهــا«، وتشــير 
غــادة122: »ان عمليــات التأثيــر علــى المــرأة الختيــار التخصصــات تأتــي مــن عــّدة مســتويات  أولهــا األســرة ثــم األصدقــاء، 
ــى ذلــك  ــا عل ــر كورون ــارا123 أث ــن ي ــر بســرعة«، بينمــا تبّي ــن آراء الغي ــات ويقبل ــى النســاء ألنهــن عاطفي ــرون عل فهــم يؤث
التقســيم االجتماعــي: »خــال فتــرة كورونــا أصبــح هنــاك ربــط بيــن األعمــال التــي مــن الجيــد ان تقــوم بهــا المــرأة 
ــزوج فــي المنــزل، وبالتالــي هــي  ــا ال ــاألدوار االجتماعيــة وبســاعات عمــل قليلــة نظــرا لوجــود األوالد وأحيان والمرتبــط ب
لــن تصــل إلــى مراكــز صنــع القــرار أو القياديــة للخلــل الــذي أصــاب توزيــع القــوى مــا بيــن الجنســين فــي األردن«. 

األردنيــة  المــرأة  ان  إلــى  يشــير  لإلنــاث  بالنســبة  والوظائــف  التعليميــة  للتوجهــات  الســابقة  التقســيمات  ان 
العــام  المجــال  إلــى  التخــرج  بعــد  تتوجــه  لــم  الذكــور؛  ألعــداد  تقريبــًا  مســأوية  بأعــداد  للتعليــم  خرجــت  التــي 
نظــرًا  العمــل  فــرص  وقلــة  اإلنتاجــي  النمــو  بقلــة  تتســم  وظائــف  فــي  عالقــات  فغالبيتهــن  النســبة  بنفــس 
المتعطــات  )77 %( مــن  ان حوالــي  األرقــام  اإلنــاث، وتشــير  تقبــل عليهــا  التــي  الوظائــف  بتلــك  الســوق  إلشــباع 
مــردود  تدنــي  يعنــي  ممــا  البكالوريــوس،  شــهادة  حملــة  مــن   2020 العــام  مــن  الثالــث  الربــع  خــال  اإلنــاث 
اإلنــاث.124 صفــوف  فــي  الفقــر  حــدة  ارتفــاع  وبالتالــي  البطالــة  معــدل  وازديــاد  الجامعــي،  التعليــم  فــي  االســتثمار 

كمــا بينــت النتائــج ان المــرأة األردنيــة وان درســت تخصصــات تصنــف بالذكوريــة فإنهــا لــن تجــد فــرص عمــل مناســبة 
لرفــض أربــاب العمــل توظيفهــا خوفــًا علــى أنفســهم مــن اإلدانــة االجتماعيــة، ومــن تلــك المســببات ظهــرت ثقافــة 
»العيــب« فــي المجتمــع األردنــي والتــي تعمــل كآليــة اجتماعيــة  مــن آليات ضبــط المجتمع بما تعززه مــن أنظمة رمزية 
كاللغــة والقرابــة والفــن والديــن وغيرهــا، فيوضــح همــام125: »بنــاًء علــى نظــرة المجتمــع لألعمــال ومن ناحيــة ان عملها 
للضرورة فقط في غالب األحيان وليس كالرجل، أصبحت المرأة تتجه إلى التخصصات األكاديمية واألشياء المقبولة 
اجتماعيــًا أكثــر، وأســتغرب لمــاذا تــدرس اإلنــاث تخصصــات صناعيــة وميكانيــك مثــًا وهــي تعلــم ان فــرص العمــل لهــا 
فــي هــذه المجــاالت قليلــة، مــع ان المــرأة قــادرة جســديًا ان تعمــل فــي هــذه االعمــال اال ان المجتمــع ال يســمح لهــا«. 

ان مــا يدعــم النتيجــة الســابقة هــو قــراءة ســريعة للبيانــات اإلحصائيــة التــي تشــير إلــى وجــود مــا يســمى بظاهــرة 
العــزل المهنــي األفقــي فــي ســوق العمــل األردنــي، بمعنــى أن هنــاك وظائــف ومهــن تصنــف بالذكوريــة وال يستســاغ 
وجــود اإلنــاث فيهــا بحســب تصنيفــات المجتمــع، فعمــل اإلنــاث يتركــز فــي نشــاطي »التعليــم« و«الصحــة والعمــل 
االجتماعــي«، نظــرًا للفــرق بيــن أعــداد اإلنــاث والذكــور فــي الوظائــف المســتحدثة فــي هــذه القطاعــات، حيــث بلــغ 
عــدد اإلنــاث اللواتــي حصلــن علــى عمــل جديــد فــي الوظائــف المســتحدثة لمهنــة التعليــم )3219( مقارنــة بالذكــور 
)2410(، فــي حيــن يظهــر الفــارق فــي مجــال ريــادة االعمــال بالنســبة لإلنــاث والذكــور )58، 994( علــى التوالــي، كمــا 
ــاث والذكــور )616، 2192( علــى  يظهــر الفــارق فــي األعمــال المســتحدثة فــي قطــاع األنشــطة الماليــة والتأميــن لإلن
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التوالــي،126 وهــو مــا يشــير إلــى أن المــرأة وان عملــت فــي المجــال العــام فــان خطواتهــا علــى األغلب لم تتجأوز التقســيم 
ــده بثنائيــات ممزوجــة مــا بيــن الطبيعــي والثقافــي فقــام هــذا  االجتماعــي الــذي ُرســم لهــا مــن المجتمــع ســلفًا، وقّي
الفصــل بنــاء علــى توزيــع األدوار فــي المجتمــع  ) فالمــرأة لــم تتعــدى دور االم مــن خــال عملهــا كطبيبــة أو ممرضــة 
أو معلمــة(، بينمــا الرجــل الــذي بيديــه القوامــة ومســؤوليات الصــرف فــي العائلــة يتجــه إلــى األمــور الماليــة وإدارة 
ــات التطبيــع  ــم ايضــًا علــى عملي ــج الســابقة ان هــذا الفصــل قائ ــادة بشــكل عــام، كمــا أظهــرت النتائ االعمــال والقي
المســتندة إلــى البيولوجيــا واالختافــات الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة، وقــدرة الرجــل علــى تحمــل األعمــال الشــاقة. 

كمــا ألقــت نتائــج الدراســة الضــوء علــى أهميــة الظــروف االجتماعيــة فــي بنــاء الشــخصية والهويــات، وكيــف أن لظــرف 
طــارئ كالحــروب أو انتشــار فيــروس كورونــا ان يصنــع التمايــز واالختــاف حتــى بيــن النســاء أنفســهن، فبّينــت نتائــج 
المقابات المعمقة ان ما نسبته )12٪( من افراد العينة يؤمنون بدور الفضاء بالمعنى األنثروبولوجي للكلمة أو قل 
المورفولوجيا )توزع البشــر في األرض وطريقة انتشــارهم( لفهم التقســيم الســابق لألعمال، فكان االختاف واضحًا 
مــن حيــث التمســك بــاألدوار والتقســيمات الســابقة لألعمــال بيــن القــرى والمــدن ومــا بيــن العاصمــة عمــان وباقــي 
المحافظــات، يفيــد بــال127: »تؤثــر نظــرة المجتمــع إلــى بعــض التخصصــات المناســبة للمــرأة بحســب المحافظــات، 
ففــي المناطــق البعيــدة عــن المــدن يفضلــون ان تكــون المــرأة معلمــة، أو أي وظيفــة ال يوجــد فيهــا جهــد كبيــر ووقــت 
طويــل بحيــث تصــل المــرأة إلــى المنــزل قبــل وصــول زوجهــا بحيــث ال تؤثــر عليــه، امــا فــي المــدن يوجــد اكثــر تحــرر، ومــع 
ذلــك ال تســتطيع المــرأة حتــى فــي المدينــة ان تعمــل لســاعات طويلــة« ويضيــف محمــد128: »كلمــا ابتعدنــا عــن المــدن 
كاالتجاه إلى الشمال والجنوب يظهر تفضيل المجتمع لمهنتي التعليم والصحة وفي االعمال البعيدة عن الرجال«.

 ولســنا بحاجــة إلــى بحــوث سوســيولوجّية معّمقــة )بحــوث تــدرس المجتمعــات والقوانيــن التــي تحكــم تطورهــم 
عمــان  فامــرأة  ايضــًا،  الواحــدة  المدينــة  فــي  يحصــل  التمايــز  إن  بــل  الســابقة  النتيجــة  إلــى  لنصــل  وتغيرهــم( 
تبــدو  اإلنــاث  تناســب  التــي  التخصصــات  نمــوذج  ــل  فتمثُّ الشــرقية،  عمــان  امــرأة  ذاتهــا  هــي  ليســت  الغربيــة 
أكثــر وضوحــًا لــدى الطبقــات الفقيــرة علــى عكــس الطبقــات الغنيــة التــي ُتبــدي تجأوبــًا أكبــر مــع نمــوذج المــرأة 
الحاضــرة فــي الشــأن العــام، يفيــد بــال129: »ان للبيئــة المحافظــة ضوابــط تختلــف عــن البيئــة المنفتحــة وهــو مــا 
ــة الدراســة والعمــل«.  ــر فــي نوعي ــة أعلــى وجــرأة أكب ــى مراكــز قيادي ــة المنفتحــة للوصــول إل يســاعد المــرأة فــي البيئ

اســتحقاقات  وفــق  بنــاؤه  يتــم  أيضــًا  هــو  قبلهــا  ومــا  الجائحــة  خــال  األردنــي  الفضــاء  أن  القــول  يمكــن  وبهــذا   
النســاء  دفــع  خالــه  ومــن  بــه  يتــم  مبنيــًا  واقعــًا  هنــاك  ان  أخــرى  وبعبــارة  وسياســية،  وثقافيــة  اقتصاديــة 
الشــأن  فــي  المشــاركة  عــن  ويقصيهــا  البيــت  إلــى  يرجعهــا  معاكســًا  آخــر  وواقعــًا  العــام  الفضــاء  إلــى 
مــن  واســتثنائها   COVID- 19 ظاهــرة  انتشــار  عنــد  المنــازل  إلــى  النســاء  ارجــاع  عنــد  حصــل  مــا  وهــو  العــام، 
المركــزة. النقــاش  مجموعــات  تحليــل  نتائــج  أظهــرت  كمــا  االســتجابة  تدابيــر  أو  الماليــة  اللجــان  فــي  المشــاركة 

االقتصاديــة  المعطيــات  علــى  بنــاًء  النمطيــة  القوالــب  بعــض  تغييــر  إمكانيــة  إلــى  تشــير  ايمــان130  أن  اال 
راقصــة  امــا  الليــل  فــي  تخــرج  التــي  المــرأة  قديمــًا)ان  يقــول  لحــام  دريــد  الفنــان  »كان  فتقــول:  الماديــة  والحاجــة 
بعــد  اإلنــاث،  مــن  التمريــض  قطــاع  معظــم  أصبــح  الماديــة  االحتياجــات  بســبب  الزمــن  وبتغيــر  ممرضــة(،  أو 
الصعبــة  األوضــاع  بســبب  النقــود  إلــى  بحاجــة  النــاس  الن  نظــرًا  أخاقيــة،  غيــر  تعتبــر  الوظيفــة  تلــك  كانــت  ان 
فإنــه  االنثــى وظيفيــًا  بتقــدم  ماديــة  لــه مصلحــة  كانــت  لــو  الذكــر  أن  إلــى  أشــير  مــا  دائمــا  فأنــا  بهــا،  يمــرون  التــي 
المعيــب قديمــًا  انــه كان مــن  ذلــك  دليــل علــى  الدعــم، وخيــر  لهــا  يقــدم  لديــه مصالــح ال  يكــن  لــم  يدعمهــا، وان 
باالنتخابــات«. تفــوز  ان  أجــل  مــن  الشــوارع  فــي  تكــون  فصورهــم  االن  امــا  البنــات  أو  الزوجــات  صــور  نشــر 

المفروضــة  الضغوطــات  زادتهــا  والتــي  األردنــي  المجتمــع  فــي  االجتماعيــة  التمّثــات  أن  إذن  الواضــح  مــن  بــات 
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ــًا مــن المغامــرة،  ــى معارضتهــا ضرب ــة تمتلــك مــن الســلطة والقــوة مــا يجعــل الجــرأة عل بســبب الجائحــة العالمي
أدوار  مــن  المجتمــع  عليــه  يفرضــه  بمــا  ملزمــًا  يصبــح  أنثــى  أم  كان  ذكــرًا  الجنســية  الفــرد  هويــة  تحــّدد  فحيثمــا 
األدوار  هــذه  فــي  خلــل  أي  حــدوث  وعنــد  لألعمــال  اليوميــة  الممارســة  فــي  انتاجهــا  ويعــاد  تتحقــق  وســلوكيات 
تظهــر آليــات الضبــط التــي ترفــض المســأواة متمثلــة بســقف زجاجــي اجتماعــي جديــد اســمه »ثقافــة العيــب«.

التعليــم  مثــل  الرجــل  مــن  أكفــأ  فيهــا  المــرأة  تكــون  العمــل  فــي  مجــاالت  »هنــاك  أســامة131:  أفــاد  هــذا  وفــي 
اعمــال  أو  تاكســي  ســائقة  تعمــل  ان  مثــل  فيهــا  تعمــل  ان  المــرأة  تصلــح  ال  أخــرى  مجــاالت  ويوجــد  والصحــة، 
يقــول كام غيــر مــدروس  الرجــل والمــرأة  بيــن  باألعمــال كافــة  بالمســأواة  بدنيــًا، والــذي يطالــب  تتطلــب جهــدًا 
وظيفــة. المجتمــع  فــي  شــخص  لــكل  اعطــى  مــن  وهــو  خالقنــا  هــو  فاللــه  المجتمــع،  هــدم  برأيــي  وهدفــه 

يظهــر الديــن كاآلليــة األقــوى لتقســيم األعمــال فــي المجتمــع األردنــي كمــا جــاء فــي العديــد مــن الخطابــات الســابقة 
للخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات وغالبيــة نتائــج دراســة جلســات النقــاش المركــزة، ويجــب اإلشــارة إلــى أن التقســيم 
الجنســاني الســابق لألعمــال ال يســتند اال إلــى بقيــة مــن عــادات وتقاليــد جاهليــة أو التشــدد والغلــو عنــد بعــض 
المســلمين واالجتهــادات الخاطئــة لــدى بعــض العلمــاء، ورحــم هللا الشــوكاني132، حيــن قــال: أن التعصــب لإلمــام 
بــأن تجعــل مــا يصــدر عنــه مــن الــرأي واالجتهــاد حجــة عليــك وعلــى ســائر العبــاد فــكل عالــم يصيــب ويخطــئ وجــل مــن 
ال يخطــئ والحكــم هنــا كتــاب هللا وســنة رســوله ومــن هنــا نــرى أن المــرأة تســتطيع أن ترســم خطــوط مســتقبلها 
ــى حيــن قــال: »وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا«.133 ــا لشــريعة هللا تعإل ــى جنــب مــع الرجــل دون تعقيــد ووفًق ــا إل جنب

3- 1- 5 ضوابط عمل المرأة:

جــاءت نتائــج المقابــات المعمقــة االتــي تتعلــق بضوابــط عمــل المــرأة مســتندًة إلــى بعــض االجتهــادات الفقهيــة لدى 
بعــض المســلمين بمــا نســبته )36٪( مــن أفــراد العينــة، فبعضهــم يــرى فــي األســاس أن عملهــا للضــرورة، فــي حين 
يشــير البعــض اآلخــر إلــى جميــع الضوابــط الدينيــة الــواردة فــي اإلســام، وبعضهــم يــرى بضــرورة االحتشــام واالتجــاه 
إلــى األعمــال التــي ال تتطلــب االختــاط، يقــول منــذر134: »ضوابــط عمــل المــرأة هــي نفســها ضوابــط الشــريعة فقــط، 
كعملهــا للضــرورة وعنــد الحاجــة متضمنــة عــدم العــودة متأخرة في الليل« وتوافقه منار135 فتقول: »كل شــيء يخص 
الثقافــة والديــن، مثــا ال يجــوز أن ارفــع صوتــي« وتشــير عبيــر136 إلــى الضوابــط التــي تناســب الفتــاة فــي بيئــة العمــل: 
»الديــن والعــادات والتقاليــد هــي الضابــط األساســي للعمــل، فــكل بيئــة لهــا ضوابطهــا وعلــى المــرأة االلتــزام بهــا«.

 )% أجابــت)86.9  حيــث   ،)13( رقــم  الجــدول  فــي  وتظهــر  للعامــات  المســحية  الدراســة  نتائــج  أكدتــه  مــا  وهــو 
لتظهــر  اليــه،  واضطرارهــا  للضــرورة  هــو   COVID- 19 جائحــة  رغــم  العمــل  فــي  بقاءهــن  بــأن  العامــات  مــن 
مــن  التفكيــر،  فــي  حداثيــة  منظومــة  تبنيهــا  نتيجــة  تعمــل  ألنهــا  وليــس  للرجــل  احتياطــي  كجيــش  المــرأة 
الرجــل. أدوار  تــوازي  بــأدوار  المجتمــع  فــي  المشــاركة  وتســتطيع  تنمــوي  مشــروع  صاحبــة  أنهــا  منطلــق 

131 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

132 الشوكاني،1973

133 البقرة،143

134 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

135 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

136 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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                        جدول )13(: توزيع النساء العامات حسب مدى اضطرارهن للعمل

النسبة%الفئاتالحالة العملية

مدى اضطرار المرأة للعمل

86.9 %نعم
13.1 %ال

ونظــرًا لتبنــي الذكــور بعــض االجتهــادات الخاطئــة لــدى بعــض العلمــاء، نــورد مــن بــاب االفاضــة واإلغنــاء بعــض 
التســاؤالت المنطقيــة التــي ال بــد مــن نشــرها بيــن أوســاط الذكــور واإلنــاث، فــإذا كان العمــل مباًحــا للضــرورة فتــرى 
الباحثــة أن هــذا يعنــي أن كل النســاء الغنيــات آثمــات، فهــل كانــت الســيدة خديجــة آثمــة بالعمــل لكونهــا غنّيــة؟

وإذا كان عمــل المــرأة للضــرورة فســوف يوجــد فــي أبــواب الفقــه عنــد بــاب الضــرورات، فلمــاذا وضعــه العلمــاء 
القدامــى تحــت بــاب الضوابــط الشــرعّية؟ ولــو كان خــروج المــرأة مــن البيــت وتقســيم االعمــال بينهــم مــن ناحيــة 
أليــس  الغــزوات،  فــي  االعمــال  تلــك  عليــه وســلم   الرســول صلــى هللا  ذلــك  يقّســم  ان  األولــى  يكــن  الــم  دينيــة، 
أخطــر علــى المــرأة أن تشــارك فــي الحــرب وُتقتــل أو ُتســبى مــن أن تشــارك فــي الحيــاة االجتماعيــة لتغنــي نفســها 
عــن الحــرام وتكســب وتتصــدق ممــا تكســب؟ فــأم عطيــة مثــًلا قــد غــزت ســبع غــزوات، وكــنَّ يغزيــن حتــى فــي 
البحــر كمــا وقــع ألم حــرام بنــت ملحــان التــي غــزت قبــرص مــع زوجهــا عبــادة بــن الصامــت وماتــت هنــاك، وهــي 
التــي طلبــت مــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أن يدعــوا لهــا بــأن تكــون أول مــن يغــزو فــي البحــر. 137 ويبــدو 
أن هــذه المســألة مــن البداهــة بحيــث ال تحتــاج إلــى نقــاش فــإن أرادت المــرأة ان تعمــل حتــى فــي األعمــال التــي 
تتطلــب جهــدًا بدنيــًا فــا يوجــد مــا يمنعهــا مــن ناحيــة دينيــة وانمــا هــي ذريعــة لتوزيــع الســلطة فــي المجتمــع.

ان التمثــات االجتماعيــة لعمــل المــرأة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الواقــع الــذي تعيشــه، فهــي بنــاًء علــى األيديولوجيــا 
الســابقة لــن تجــد الخيــارات التــي تعطيهــا طابــع المــرأة الحداثيــة، بــل تقبــع فــي الصــورة التــي تفّنــن فــي رســمها 
المبنــي  النهضــوي  خطابهــا  عــن  بعيــدًا  الذكــور  بلغــة  لتتكلــم  المختلفــة،  المــرأة  صناعــة  آليــات  ضمــن  الذكــور 
كمــا  للعامــات  المســحية  الدراســة  نتائــج  بّينــت  حيــث  االنســان،  حقــوق  مفهــوم  مــع  يتقاطــع  مــا  كل  علــى 
لديهــن  ذاتــي  طمــوح  لدعــم  يعملــن  اللواتــي  الحالمــات  النســاء  مــن  نســبته  مــا  أن   )14( رقــم  الجــدول  يشــير 
المــرأة المعيلــة  كانــت )%2(، فــي حيــن كان أهــم أســباب بقــاء النســاء فــي العمــل رغــم جائحــة كورونــا هــي ان 
العائليــة  لالتزامــات   

ٍ
كاف غيــر  الــزوج  دخــل  ان  هــو  لعملهــن  الثانــي  والســبب   ،33.6% بنســبة  للعائلــة  الوحيــدة 

االختيــار. حريــة  لهــا  يتــاح  أن  حتــى  ودون  تعلــم  أن  دون  وذاتهــا  حقهــا  تنقــص  بذلــك  وهــي   ،  )27.8%( بنســبة 

                 

137 الحجري،1996
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                 جدول )14(: توزيع النساء العامات حسب سبب البقاء في العمل

النسبة%الفئاتالعبارة

سبب البقاء في العمل

27.8 %دخل الزوج ال يكفي لاللتزامات العائلية
33.6 %انا المعيلة الرئيسية للعائلة

19.5 %لدي قرض مالي
12.7 %لتغطية مصاريفي الخاصة

4.4 %لدعم والدي
2.0 %لدعم طموحي الذاتي

100.0 %المجموع

ولفــت الخبــراء والخبيــرات النظــر إلــى أن المجتمــع األردنــي مجتمــع قبلــي قائــم علــى الديــن وهــو مقيــاس عمــل المــرأة  
فــي المجتمــع كمــا يقــول بــال138: »ان مجتمعنــا شــرقي قبلــي حتــى لــو أنــه غيــر متديــن، اال ان للمجتمــع األردنــي ثقافــة 
دينيــة ومتماســكة وعلــى المــرأة ان تراعــي ذلــك«، ويشــير أســامة139:  إلــى قوامــة الرجــل علــى المــرأة وضــرورة موافقتــه 
فــي المقــام األول: »كل عمــل لــه ضوابطــه وظروفــه وانــا مــع عمــل المــرأة بشــرط موافقــة الــزوج عليــه، وان تأخــذ 

المــرأة بعيــن االعتبــار ان تعمــل ســاعات عمــل أقــل نظــرًا لدورهــا المنزلــي«.

ان الطــرح الســابق للمبحــوث يتفــق مــع نتائــج الدراســة المســحية للعامــات، كمــا يشــير الجــدول رقــم )15( بمــدى 
تأثيــر الــزواج علــى قــرار العمــل لــدى المــرأة، حيــث أجابــت مــا نســبته )63.1 %( مــن النســاء العامــات بــان الــزواج يؤثــر 
بدرجــة كبيــرة علــى قرارهــن بالعمــل، فــي حيــن أجابــت مــا نســبته )2.7 %( مــن العامــات تــرى تأثيــره بدرجــة منخفضــة.

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى مــدى الهيمنــة والســلطة لــدى الذكــور فــي المجتمــع األردنــي المطتبــع بمــا 
فرضتــه مؤسســة الــزواج علــى المــرأة، علــى حســاب أي نشــاط يمكــن ان تمارســة خــارج مؤسســة الــزواج، ممــا يؤثــر 

علــى نمــوذج المــرأة المواطنــة فــي المجتمــع األردنــي.

                          جدول )15(: توزيع النساء العامات حسب درجة تأثير الزواج على قرار العمل

الفئاتالعبارة

 درجة تأثير الزواج على قرار العمل

36.1 %بدرجة عالية جدا
27.6 %بدرجة عالية

33.6 %بدرجة متوسطة 
1.9 %بدرجة منخفضة 

0.8 %بدرجة منخفضة جدا 

فــي حيــن جــاءت نتائــج المقابــات للخبــراء والخبيــرات المتعلقــة بضوابــط عمــل المــرأة والمســتندة إلــى الضوابــط 
الموجــودة فــي قانــون العمــل والقانــون الدولــي بمــا نســبته )40٪( مــن العينــة، تقــول هديــل140: »ضوابــط عمــل 
المــرأة هــي ضوابــط قانــون العمــل الــذي لــم يفــرق بيــن الرجــل والمــرأة، فأنــا مــع ضوابــط العمــل الائــق فــي أي 
الســابق  الطــرح  مــن  يظهــر  والمــرأة«،  الرجــل  مــن  كل  تضبــط  التــي  هــي  األخاقيــة  الضوابــط  هــذه  ألن  مــكان 
الفجــوات  مــن  بالعديــد  المتمثــل  األردنــي  العمــل  قانــون  فــي  القصــور  بمــدى  المبحوثــة  لــدى  الوعــي  غيــاب 
الزوجــة  وشــمول  المــرأة،  عليهــا  تحصــل  وال  المتــزوج  الرجــل  عليهــا  يحصــل  التــي  العــألوات  مثــل  الجندريــة 
واألوالد فــي التأميــن الصحــي للرجــل وال ينطبــق ذلــك علــى المــرأة، والفجــوات فــي ســن تقاعــد المــرأة  وغيرهــا.

وتشــير لينــدا141:  إلــى الضوابــط التــي قــد تمنــع عمــل المــرأة: »ان المــرأة ال تســتطيع العمــل فــي أوقــات مســائية واذا 
138 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

139 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

140 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

141 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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ارادت العمــل مــا يمنعهــا هــو عــدم توفيــر الحمايــة االجتماعيــة واألمــان لهــا بمعنــى توفيــر مواصــات آمنــة وخدمــات 
رعائيــة نظــرًا لعــدم توفــر حضانــات مســائية فأنــا مــع المســأواة فــي العمــل ولكــن بعــد توفيــر الســبل المناســبة«، 
وتضيــف رامــا142: »ان أماكــن العمــل يجــب ان تكــون محميــة بالقانــون، وتوفيــر نظــام شــكأوي واضــح حتــى تســتطيع 
المــرأة العمــل« ويشــدد ماهــر143: علــى هــذا الطــرح  فيقــول: »ان تأميــن المــرأة مــن التحــرش والعنــف الواقــع عليهــا 
هــو مــا يشــكل الضابــط األول لعملهــا ومــن هنــا يفضــل ان ال تعمــل المــرأة خــال الليــل اال اذا توفــرت لهــا شــروط 
الحمايــة مــن التحــرش« وتشــاركهم ريــم144 وهــي موظفــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة فتقــول: »يجــب ان يكــون 
الضابــط لعمــل المــرأة هــو معاييــر العمــل الدوليــة، ممــا يوجــب تعديــل قانــون العمــل األردنــي بمــا يتناســب معــه 
فمثــًا مــادة )96( مــن قانــون العمــل تقــول ان المــرأة ال تســتطيع ان تعمــل فــي أوقــات معينــة ووظائــف معينــة، 
وهــذا القانــون ال زال ســاري المفعــول  منــذ عــام 2010، وكان هنــاك مطالبــات مع منظمات المجتمــع المدني واللجنة 
الوطنيــة لانصــاف فــي األجــور بــان يتــم الغاؤهــا أو علــى األقــل ســحب القــرار الــوزاري الــذي اطلــق عــام 2010، فــا يجــب 
وجــود ضابــط فــي هــذه الفقــرة بــل يجــب ان ُيعطــى لهــا الخيــار طبعــًا مــع تأميــن الحمايــة لهــا ان كانــت حامــًا مثــًا«،  
يظهــر مــن النتائــج الســابقة أهميــة الجانــب التشــريعي والقانونــي كآليــة امــا ان ُتعــزز وامــا ان تمنــع المــرأة مــن دخــول 
ســوق العمــل، فالممارســات الخاطئــة التــي ُتمــارس بحــق المــرأة والتــي لمســناها مــن اإلجابــات الســابقة للمبحوثيــن 
هــي مــا تؤثــر علــى أنمــاط مشــاركة المــرأة االقتصاديــة، وُتضيــف تحديــات أمامهــا كان أبرزهــا متعلقــًا بظــروف العمــل 
وتوجههــا إلــى االعمــال التــي تســتطيع مــن خالهــا التوفيــق بيــن العمــل والمنــزل، ومــدى التطــور االجتماعــي والثقافــي 
للمجتمــع المحيــط بهــا وخاصــة الرجــل فــي حياتهــا كأب أو زوج والــذي ينعكــس علــى مــدى خروجهــا مــن المنــزل.

3- 1- 6 الســبل المحتملــة التــي مــن الممكــن للمجتمــع المدنــي أن يســد بهــا الثغــرات الحكوميــة بشــأن 
ــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة العاملــة: االســتجابة لفيــروس كورون

لقــد أظهــرت نتائــج مقابــات الخبــراء والخبيــرات بعــض الســبل المحتملــة التــي مــن الممكــن للمجتمــع المدنــي أن 
ــى مســتوى  ــة، فعل ــق بالمــرأة العامل ــا فيمــا يتعل ــروس كورون ــة بشــأن االســتجابة لفي يســد بهــا الثغــرات الحكومي
لمنظمــات  الحكومــة  اشــراك  بضــرورة  تنــادي    )٪36( نســبته  بمــا  النتائــج  جــاءت  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
المجتمــع المدنــي كخطــوة أولــى كونهــم أعلــم بظــروف واحتياجــات المجتمــع المحلــي، وان المجتمــع المدنــي ال 
يســتطيع المســاندة الفعالــة دون إشــراكه مــن الحكومــة، وفــي هــذا تقــول يــارا145: »دائمــًا منظمــات المجتمــع المدني 
صوتهــا أقــرب للنــاس ألنهــم منهــم، ومــن هنــا يجــب علــى الحكومــة فــي هــذه الظــروف الطارئــة إشــراكهم فــي صنــع 
ــم اإلعــان  ــي ت ــع قــرار أفضــل مــن الت ــى يســتمعوا اليهــم النهــم مــن الممكــن ان يســاعدوا فــي صن القــرارات أو حت
عنهــا«، وتشــاركها منــال146: »غيــاب التنســيق الواضــح مــا بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مرحلــة 
اإلغــاق ومــا بعــده، كان واضحــًا علــى المجتمــع كامــا وخاصــة المــرأة فمعظمهــن لــم يحصلــوا علــى تصاريــح، وكان 
هنــاك عــدم تنســيق أو األخــذ بالمشــورة والتشــاركية مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العديــد مــن القــرارات«. 

ويــرى همــام147 أن القــرارات الحكوميــة لتدابيــر االســتجابة للفيــروس أّثــرت علــى المجتمع المدنــي والمنظمات المحلية 
أيضــًا بشــكل مباشــر: »حتــى المجتمــع المدنــي تعــرض لقــرارات غيــر صائبــة مــن الحكومــة فأنــا مثــا لــدي جمعيــة غيــر 
ربحيــة وعندمــا تــم قــرار اإلغــاق فأنــا كجــزء مــن المجتمــع المدنــي لــم أســتطع الوصــول إلــى األفــراد المحتاجيــن، 
فــكان إغــاق الجمعيــات الخيريــة فــي ذلــك الوقــت كارثــة مــن خــال عــدم القــدرة علــى إيصــال المســاعدات«، وتشــاركه 
غــادة148 فتقــول: »كان بإمــكان منظمــات المجتمــع المدنــي أن يســّدوا احتياجــات المجتمــع المحلــي، لكــن اعتقــد ان 
الحكومــة فشــلت فــي إدارة ملفاتهــم ومســاعداتهم فــي حــل االزمــات التــي فرضتهــا كورونــا، وخاصــة احتياجــات المــرأة 
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وهــي الفئــة األكثــر تضــررًا والمحتاجــة للدعــم خاصــة النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي«.

كمــا ان تدابيــر االســتجابة الحكوميــة قــد اســتثنت حاجــات الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع األردنــي كمــا أفــاد )٪12( 
ــد  ــز مــزدوج عن ــي المــرأة ذوات اإلعاقــة أيضــًا مــن تميي ــرات فــي المقابــات المعمقــة، حيــث تعان ــراء والخبي مــن الخب
اســتثنائها مــن التدابيــر الســابقة، نظــرًا ألنهــن األكثــر عرضــة للحرمــان االجتماعــي مثــل الفقــر والتشــرد واالعتمــاد 
علــى رعايــة اآلخريــن التــي تجعــل تلبيــة احتياجاتهــن اليوميــة والبقــاء آمنــات أثنــاء الوبــاء أكثــر صعوبــة، وممــا يثيــر 
القلــق بشــكل خــاص أن العديــد مــن خدمــات دعــم العنــف المنزلــي غيــر متاحــة أو مجهــزة للتعامــل مــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الذيــن قــد يتعرضــون للعنــف المنزلــي، تقــول آســيا149: »لــم يتــم اخــذ احتياجــات المــرأة المعاقــة بعيــن 
االعتبــار فأنــا امــرأة عاملــة ولــدي إعاقــة، فلــم يتــم إعطائــي تصريــح ممــا منعنــي مــن الذهــاب إلــى أماكــن يجــب أن 
ــر  ــار فــي التدابي ــة بعيــن االعتب ــم اخــذ احتياجــات االم العامل ــم يت ــات العمــل« وتشــاركها كارول150: »ل أصــل اليهــا لغاي
كثيــرًا«. عليهــا  األمــور  ســيصعب  ممــا  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  مــن  أوالدهــا  كان  ان  وخصوصــًا  الحكوميــة 

كمــا تشــير نتائــج المقابــات المعمقــة وبمــا نســبته )32٪( ان المجتمــع المدنــي باســتطاعته ان يكــون كآليــة للرقابــة 
علــى الحكومــة مــن خــال عمليــات الحشــد وكســب التأييــد، والتــي يجــب ان تقــوم علــى أســاس متطلبــات الواقــع 
الحالــي للمــرأة األم العاملــة والتــي كانــت فريســة للتجاهــل، مــن أجــل التأثيــر فــي المواقــف والسياســات العامــة 
ــه، تقــول  ــذي ينبغــي الوصــول الي ــق الواقــع ال ــى تحقي ــة إل ــر االســتجابة، وهــو مــا ســيؤدي فــي النهاي المتعلقــة بتدابي
ايمــان151: »أكثــر مــا يســاعد بــه المجتمــع المدنــي يكــون مــن خــال الحمــات االجتماعيــة كنشــر التوعيــة بضــرورة 
التقســيم المتكافــئ بيــن الرجــل والمــرأة لاعمــال المنزليــة، واهميــة العمــل المــرن باإلضافــة إلــى عمليــات الحشــد 
ــر  ــي تكــون مــن خــال مســؤوليتهم لتغيي الشــعبي وكســب التأييــد« وتضيــف زهــور152: » مســؤولية المجتمــع المدن
القــرارات غيــر الصائبــة مــن الحكومــة، ألن الحكومــة تصــدر قــرار وتنتظــر ردة فعــل الحشــد، فالقــرار ســيتغير اذا 
رأت الحكومــة ان المجتمــع المدنــي يرفــض هــذا القــرار«، وتضــرب لينــدا153 مثــااًل للعمليــات الســابقة فــي تدابيــر 
قــرارات  الثغــرات فــي  احــدى  الحضانــات فتقــول: »كانــت  إغــاق  الحكومــة فــي مســألة  الصــادرة مــن  االســتجابة 
الحكومــة إغــاق الحضانــات، ونحــن كمجتمــع مدنــي ال نســتطيع مخالفــة القوانيــن وفتــح المــدارس أو الحضانــات، 
القــرارات«. هــذه  مثــل  لتغييــر  المناصــرة  المدنــي  المجتمــع  فــي  وناشــطين  كمؤسســات  نســتطيع  ولكننــا 

المدنــي متمثــًا  للمجتمــع  التوعــوي  الــدور  إلــى  المعمقــة  المقابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  مــن   )٪12( وأشــار 
بمنظماتــه، يقــول ليــث154: »ال بــد مــن توعيــة األزواج واألســر علــى أهميــة التعــأون، فالقــرارات الحكوميــة لديهــا ثغــرات، 
وعلــى المجتمــع أن يكــون علــى وعــي بهــا ويتعلــم كيــف يخطــط علــى مســتوى االســرة الواحــدة ابتــداًء لتجنــب القــرارات 
الخاطئــة التــي قــد تقررهــا فــي ظــل الظــروف الحاليــة، ثــم علــى مســتوى األســراالخرى والجيــران بالتكاتــف والتعــأون 
للخــروج مــن االزمــات وخاصــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة كالتوعيــة بآثــار العنــف بالمجتمــع«، ويشــير بــال155 وهــو 
يعمــل فــي المعهــد الجمهــوري الدولــي )منظمــة أمريكيــة(: »يجــب ان يكــون أفــراد المجتمــع المدنــي أوعــى بالخدمــات 
ــا أعمــل فــي مجــال  التــي تقــدم لهــم علــى مســتوى المنظمــات االمريكيــة ممــا سيســاعد فــي تجأوزهــم لألزمــة، فأن
التنميــة لمــدة 9 ســنوات وأرى ان الخدمــات التــي تقــدم للنــاس ممتــازة ولكــن لألســف ليــس لــدى النــاس وعــي عنهــا ».

إلــى دور المجتمــع المدنــي فــي تقديــم  فــي حيــن أشــار )16٪( مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة 
المســاعدات الماديــة للفئــات المتضــررة أو المهمشــة، أفــادت رنــدا156: »المجتمــع المدنــي لعــب دورا كبيــرا فــي 
جائحــة كورونــا، ولفــت النظــر إلــى التحديــات خصوصــًا مؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالعمــل، ولكــن كان 
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مــن الممكــن ان يكــون بطريقــة ممنهجــة أكثــر، فــكان هنــاك دعــم مــادي وإعــادة النظــر فــي البرامــج التمويليــة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي، بحيــث اعــادت برامجهــا بمــا يســاعد الفئــات المتضــررة أكثــر« فنحــن فــي مؤسســتنا 
مثــًا اعدنــا النظــر فــي البرامــج المقدمــة للحضانــات، ووضعنــا برنامــج للدعــم المــادي لهــم« ويضيــف منــذر157: »لقــد 
ســاعد المجتمــع المدنــي بالدعــم المالــي مــن خــال التبرعــات مثــل صنــدوق همــة وطــن، وبإمــكان أربــاب العمــل 
ــا اال انهــم لألســف ونســبة كبيــرة منهــم قللــت رواتــب الموظفيــن وتســريح  ــر فــي ظــل كورون مســاعدة النــاس أكث
النــاس المحتاجيــن  بعضهــم«، وتشــاركهم هديــل158: »مــن الممكــن للمجتمــع المدنــي إيجــاد بدائــل كمســاعدة 
األردنــي«. الشــعب  ونخــوة  أخاقيــة  ناحيــة  مــن  احتياجاتهــم  بتوفيــر  المزمنــة  االمــراض  وأصحــاب  اإلعاقــة  وذوي 

علــى   COVID-19 فيــروس  انتشــار  ظــل  فــي  الدولــة  لمســاعدة  المحتملــة  الســبل  الســابق  الطــرح  مــن  يظهــر 
ــر اســتجابة غيــر حكوميــة  مســتوى األفــراد واألســر، متمثلــة بنخــوة المجتمــع األردنــي المعروفــة ب«الفزعــة« كتدابي
إيجابيــة علــى عكــس مــا تظهــر فــي مواقــف أخــرى كثيــرة، مــن ناحيــة توجههــا لتحقيــق مصلحــة ال تلحــق الضــرر 
اآلخريــن. وحــب  االجتماعــي  والتفاعــل  المبــادرة  بســمات  وتتســم  والقانــون،  النظــام  حــدود  تتجــأوز  ولــم  باآلخــر 

كمــا أضــاف المشــاركون فــي جلســات النقــاش المركــزة 159 أدوارًا تعــد حجــر األســاس فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق 
االســهام  فــي  يتمثــل  أساســي  دور  عاتقهــا  علــى  يقــع  حيــث  خــاص،  بشــكل  والمــرأة  عــام  بشــكل  االنســان 
الفعــال فــي التنميــة وتحقيــق التقــدم، فهــي تؤثــر فــي قــرارات وإجــراءات الحكومــات وتكمــل دورهــا، كمــا وتعــد 
مســتوى  ورفــع  لاســتمرار،  القابــل  واالجتماعــي  االقتصــادي  النمــو  تحقيــق  فــي  فعاليــة  الطــرق  أكثــر  مــن 
والدراســات. البحــوث  وإجــراء  االنســان  حقــوق  آلليــات  النــاس  تعبئــة  إلــى  باإلضافــة  المعلومــات  وتبــادل  الوعــي 

تشــير االء160: »ان لمنظمــات المجتمــع المدنــي دور كبيــر فــي اعــداد البحــوث والدراســات التــي تلقــي الضــوء علــى 
النتائــج  إلــى  للوصــول  تحليــًا علميــًا  النســاء  علــى  كورونــا  اثــار  وتحليلهــا، كقضيــة  المجتمــع  فــي  قضايــا مهمــة 
التــي تعمــل علــى تصويــب األوضــاع فــي مجــاالت عــدة«، ويســاهم الطــرح الســابق بمــا يخــرج مــن  والتوصيــات 
الدراســات وتوصياتهــا مــا يســاعد فــي تعديــل القوانيــن المحليــة بمــا يكــرس ويعــزز المســأواة بيــن الرجــل والمــرأة.

البــاد  انحــاء  كافــة  فــي  المــرأة  بحقــوق  مختصــة  شــبكات  تكويــن  فــي  المنظمــات  دور  إلــى  روان161  وتشــير 
واقعهــن  وتلمــس  شــكواهم  وتلّقــي  الريفيــة،  المناطــق  فــي  وخــاص  النســاء  إلــى  الوصــول  لتســهيل 
المــرأة  منهــا  تتعلــم  مــا  غالبــًا  والتــي  االجتماعيــة  الشــبكات  إنشــاء  فــي  دور  »للمنظمــات  فتقــول:  وتوعيتهــن 
مــن  ًللتفكيــر  بديلــة  طرقــًا  تعطــي  فهــي  وثبــات،  بقــوة  المشــاكل  مجابهــة  علــى  والقــدرة  بالنفــس  الثقــة 
القــرار«. أصحــاب  امــام  التمييــز  لمقأومــة  ضاغطــة  مجموعــات  إليجــاد  دورهــا  إلــى  باإلضافــة  عــدة،  وجهــات 

قاعــدة  توســيع  فــي  المنظمــات  تلعبــه  الــذي  الــدور  إلــى  يشــير  الســابق  الطــرح  ان 
الجهــود  بتنســيق  وذلــك  المنظــم،  الجماعــي  العمــل  وتعزيــز  المــرأة  بحقــوق  المهتميــن 
فاعليــة.  أكثــر  لنتائــج  بهــا  والتوعيــة  المــرأة  حقــوق  تعزيــز  مجــال  فــي  تعمــل  التــي  للمنظمــات 

كمــا أظهــرت النتائــج أيضــًا دور المنظمــات فــي تأســيس قاعــدة بيانــات وطنيــة خاصــة بحقــوق المــرأة فــي ظــل 
الجائحــة العالميــة والتــي تســهم فــي توفيــر المعلومــات المتعلقــة بحقــوق المــرأة واالنتهــاكات المرتكبــة بحقهــا، 
يقــول محمــد162: »ال بــد مــن العمــل علــى أســاس علمــي والوقــوف علــى أبعــاد الظاهــرة مــن نــواح مختلفــة كمعرفــة 
ــر  أعــداد النســاء التــي تتعــرض للعنــف بســبب العــزل المنزلــي مثــا وهــو مــا تســاعد المنظمــات فــي ايجــاده  بتوفي
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قواعــد البيانــات« ان للــدور الســابق فــي انشــاء قواعــد بيانــات مصنفــة حســب الجنــس هــو االســاس لتصميــم 
وتنفيــذ النشــاطات والبرامــج التــي تهــدف إلــى رفــع الوعــي العــام بقضايــا المــرأة ولمختلــف القطاعــات المجتمعيــة.

وكان مــن ضمــن النتائــج مــا تقــوم بــه تلــك المنظمــات فــي نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي للشــباب للمســاعدة فــي 
التخفيــف مــن أثــر الفيــروس علــى النســاء الرياديــات وخاصــة المزارعــات، يقــول عيســى163: »ان العمــل التطوعــي فــي 
ظــل األزمــة الحاليــة مــن شــأنه أن يســهم فــي دعــم بعــض األعمــال التــي تقــوم بهــا النســاء وخاصــة فــي قطــاع العمل 
غيــر المهيــكل، كمســاعدة المزارعــات فــي قطــف الثمــار وتســويقها، وهــو مــا تســاعد فــي نشــر الوعــي بأهميتــه 

وتنظيــم العمــل بــه منظمــات المجتمــع المدنــي«.

ويظهــر مــن النتائــج ان العمــل التطوعــي فــي األردن هــو حلقــة للتواصــل والتفاعــل والترابــط بيــن األفــراد أنفســهم 
وبيــن األفــراد والجمعيــات والمنظمــات والمبــادرات مــن كافــة طبقــات المجتمــع، وبمعنــى آخــر يصبــح التفاعــل 
بيــن المتطــوع ومنظمــات المجتمــع المدنــي عمليــة انعكاســية بالضــرورة، فاألنشــطة والفعاليــات التــي تقــوم بهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي لنشــر الثقافــة التطوعيــة لــدى طلبــة المــدارس والجامعــات مــن شــأنها ان تلعــب دورًا 

هامــًا للتخفيــف مــن أثــر أزمــة COVID-19 علــى النســاء.

وبعــد،،، أظهــرت النتائــج ان لجائحــة  COVID-19 عواقــب وخيمــة وتأثيــرات اجتماعيــة عديــدة علــى حيــاة المجتمــع 
بشــكل عــام وحيــاة المــرأة العاملــة بشــكل خــاص علــى مــدى األشــهر العديــدة الماضيــة، ففــي حيــن ُطلــب مــن المــرأة 
العاملــة العمــل عــن ُبعــد لــم يكــن البيــت مكانــًا آمنــًا للحفــاظ علــى ســامتها مــن واجهــة أولــى، أو بيئــة عمــل صحيــة 
لهــا ومحفــزة علــى اإلنتاجيــة مــن واجهــة ثانيــة، نظــرًا لارتفــاع فــي حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي الــذي 
ــام آلليــات الشــكوى  ــه المــرأة فــي المنــزل أو مــن أصحــاب الممتلــكات واالعمــال، فــي ظــل غيــاب شــبه ت تتعــرض ل
وعــدم وضــوح إجراءاتهــا وعواقــب مرتكبــي العنــف، ناهيــك عــن زيــادة األعبــاء المنزليــة بســبب إغــاق المــدارس 
المنــزل. خــارج  العمــل  ُطلــب منهــن  اللواتــي  للنســاء  خــاص  المنــزل وبشــكل  فــي  الجديــدة  النظافــة  وإجــراءات 

كمــا أظهــرت النتائــج غيــاب تــام للمــرأة فــي تدابيــر االســتجابة للفيــروس ممــا أدى إلــى اهمــال احتياجــات نصــف 
ســواء  للجائحــة  االســتجابة  فــي  ووضعهــا  النســاء  مكانــة  لتعزيــز  ملحــة  ضــرورة  النتائــج  لُتظهــر  الســكان، 
االســتجابة. جهــود  مــن  كجــزء  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  آثارهــا  مــن  التخفيــف  خطــط  فــي  أو  األزمــة  إدارة  فــي 

واظهــرت النتائــج الكيفيــة التــي تمــت بهــا »صناعــة » شــخصية المــرأة األردنيــة قبــل وأثنــاء جائحــة COVID-19، حيــث 
تبّيــن اآلليــات والميكانيزمــات التــي اّتبعتهــا الثقافــة األردنيــة المهيمنــة فــي حلبــة الصــراع االجتماعــي لخلــق امــرأة 
الشــأن الخــاص قبــل كورونــا ومحأولــة إرجاعهــا إليــه فــي ظــل األزمــة؛ بمســؤوليتها التامــة عــن األعبــاء المنزليــة 
والصحيــة وعــدم المســامحة أو التهــأون فــي التقصيــر بهــا ولــو اضطــرت المــرأة إلــى تــرك العمــل فــي النهايــة، 
وظهــر جلًيــا اســتثنائها مــن اللجــان المتعلقــة بالمــال فــي تدابيــر االســتجابة أو حصولهــا علــى الــدورات وهــو مــا 
ســتعرضه الدراســة فــي التأثيــر االقتصــادي لجائحــة كورونــا علــى المــرأة األردنيــة، ويبــدو واضحــًا ان هــذه الميكانزمــات 
الماضيــة. العقــود  خــال  األردن  خطاهــا  التــي  المســأواة  وعمليــات  المواَطنــة  ضــد  ســتقف  مــا  هــي  الســابقة 

حالــة  مــع  وباالقتــران  االجتماعيــة،  المســأواة  عــدم  مــن  بالفعــل  األردن  منــه  يعانــي  ســياق  فــي  يأتــي  هــذا  كل   
فــي  بمــا  الجنســية،  الفجــوات  تفاقــم  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  المحتمــل  فمــن  الراهنــة  االقتصــادي  االضطــراب 
السياســية.   والمشــاركة  الجنســينة  لــكا  العلميــة  التخصصــات  ونوعيــة  العمــل  فــرص  علــى  الحصــول  ذلــك 

ويبــدو لنــا أنــه ال يمكــن البّتــة ردم هــذه الهــّوة أو علــى األقــل تضييقهــا اال اذا عملنــا علــى تنميــة شــاملة وقائمــة 
علــى  بنــاء  بهــّن  لحــق  الــذي  االجتماعــي  الغبــن  مــن  وانصافهــن  النســاء،  ضــد  والتحّيــز  التمييــز  مواجهــة  علــى 
بيــن الذكــورة واالنوثــة، وبالتالــي تمايــز وتوزيــع العمــل وتكاملــه  تمّثــات وصــور نمطيــة عملــت علــى التمييــز مــا 
والنســاء.  الرجــال  بيــن  المتكامليــن  الشــقين  مســأواة  يحقــق  الــذي  النحــو  علــى  والمجتمــع  األســرة  فــي 

163 أحد المشاركين في جلسات النقاش المركزة
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3- 2 األثر االقتصادي لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في األردن:

تعــد األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة COVID- 19 الصدمــة األكبــر واألعمــق مــن نوعهــا فــي التاريــخ الحديــث، 
ومــن الممكــن أن ُتلحــق ضــررًا طويــل المــدى باالقتصــاد األردنــي، نظــرًا للطابــع غيــر المســبوق الــذي تتســم بــه 
الخارجيــة  المدفوعــات  وميــزان  العامــة  الماليــة  فــي  الضعــف  لمواطــن  المرتفــع  والمســتوى  الحاليــة  التحديــات 
ــرة  ــر هــذه األزمــة لفت ــل فــي أن يســتمر أث ــل األزمــة، ممــا يجعــل األردن فــي مواجهــة احتمــال مــرّوع يتمث ــذ مــا قب من
توقعــات صنــدوق  بحســب  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  ينخفــض  أن  ُيتوقــع  المحتمــل  الســيناريو  وبحســب  أطــول، 
النقــد الدولــي التــي تشــير إلــى انكمــاش االقتصــاد األردنــي ألول مــرة منــذ عقــود، ممــا ســيزيد مــن معــدالت البطالــة.

3- 2- 1 المعيقــات والتحديــات االقتصاديــة التــي تواجــه المــرأة العاملــة بســبب تفشــي جائحــة كورونــا:

ان األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر بهــا األردن فــي ظــل الجائحــة دفعــت االم العاملــة ثمنهــا باهظــًا، فاآلثــار 
االقتصاديــة العميقــة لألزمــة تمــس اليــوم معظــم نســاء األردن بصــرف النظــر عــن وضعهــن االقتصــادي، ســواًء كــّن 
عامــات فــي قطــاع العمــل المنظــم أو غيــر المنظــم، بإضافــة تحديــات وأعبــاء جديــدة عليهــا فــي الوقــت الــذي ال زالــت 
تطالــب بحقهــا فــي مواصلــة عملهــا بالرغــم مــن ظــروف العمــل الطــاردة لهــا، وفــي ظــل غيــاب سياســات العمــل 

المرنــة والدعــم المــادي واالجتماعــي.

لقــد أظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة وجــود آثــار اقتصاديــة تعصــف بالمــرأة األردنية خــال أزمــة COVID- 19، متمثلة 
بدايــة باآلثــار الماديــة بنســبة )80٪( مــن أفــراد العينــة، نتيجــة تضــرر العديــد مــن وظائــف النســاء الذيــن ترتكــز اعمالهــم 
علــى الوظائــف ذات األجــور المتدّنيــة، أو فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، أو الوظائــف ذات العقــود المؤقتــة، فــي ظــل 
الظــروف الراهنــة للجائحــة، كاألعمــال الموســمية أو أصحــاب المشــاريع الصغيــرة، ممــا يلحــق بهــم أضــرارا ماديــة 
ومعنويــة تمثلــت بخفــض األجــور والرواتــب أو فقدهــن لوظائفهــن وبالتالــي انســحابهن مــن ســوق العمــل، ومــن أبــرز 
مؤشــرات ذلــك164 ان معــدل البطالــة ارتفــع بمقــدار 6.1٪ مقارنــة بالربــع الثالــث 2019، حيــث بلــغ فــي صفــوف النســاء 
ليصــل فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2020 إلــى مــا نســبته )33.6٪(، فــي حيــن بلــغ مــا نســبته )27.1٪( فــي نهايــة 
ــة قــد انســحبت مــن ســوق العمــل  ــة العامل ــع الثالــث عــام 2019،  ممــا قــد يشــي فــي الغالــب أن المــرأة األردني الرب
بســبب األوضــاع الراهنــة النتشــار فيــروس COVID-19 الــذي خلــق تحديــات ومعيقــات ال يســتهان بهــا، أدت فــي النهايــة 

النســحابها مــن العمــل.

ــه األغلبيــة: »ان أكبــر مشــكلة قــد تعرضــت لهــا المــرأة العاملــة هــي فقــد جــزء  تشــير ايمــان165 وهــو رأي يشــاركها ب
مــن أجرهــا أو خســارته كليــًا« وتضيــف هديــل166: »الضغوطــات الماديــة لبعــض األشــخاص الذيــن فقــدوا أعمالهــم، أو 
تخفيــض أجورهــم، فهــو ال يؤثــر فقــط علــى الدخــل األســري بل يســبب مشــاكل اجتماعية أيضًا كازدياد حــاالت العنف«، 
بينمــا تــرى منــال167: »ان المــرأة فــي ظــل كورونــا تعرضــت لاســتغال مــن حيث خفــض اجورها بطريقة غيــر مبررة مما 
أدى إلــى فقدانهــا العديــد مــن االمتيــازات والدخــل تحــت مســمى العمــل عــن ُبعــد، والضغــط عليهــا بســبب رغبتهــا 
فــي االســتمرار بالعمــل، فــزادوا ســاعات الــدوام، وســاعات عمــل مفتوحــة فــي الليــل والنهــار لدفعهــا إلــى االســتقالة«.

وليــس أدل علــى ذلــك مــا أشــارت اليــه نتائــج الدراســة المســحية للعامــات، حيــث يظهــر الجــدول رقــم )16(، ان 
النســاء اللواتــي يتقاضيــن رواتــب اقــل مــن 220 دينــار فــي الشــهر قــد مثلــوا )%40.9(، امــا مــن كان دخلهــن الشــهري 
مــن 220 إلــى 349 دينــار فقــد مثلــن )37.6(، وهاتــان الفئتــان كانتــا اعلــى الفئــات تكــرار بيــن فئــات الدخــل الشــهري. 

164 دائرة اإلحصاءات العامة والدخل للسنوات )2018- الربع الثالث من عام 2020(

165 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

166 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

167 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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قوانيــن  دون  المنظــم(،  )غيــر  الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  تعمــل  النســاء  غالبيــة  أن  القــول  يمكــن  وعليــه 
تتقاضــى  النهــا  نظــرًا  حقــوق،  ودون  ثابتــة  عقــود  وبــدون  العمــل،  صاحــب  مــع  التعاقديــة  العاقــة  لتنظــم 
تعمــل  المــرأة  أن  يعنــي  ممــا  العمــل،  وزارة  قوانيــن  عليــه  نصــت  الــذي  لألجــور  مــن  األدنــى  الحــد  مــن  اقــل 
األردنيــة.  للمــرأة  واالجتماعــي  االقتصــادي  الوضــع  تدهــور  مــن  يزيــد  ممــا  اجتماعيــة  أو  قانونيــة  حمايــة  بــدون 

                                 جدول )16(: توزيع النساء العامات حسب الدخل الشهري

النسبة%الفئاتالمعلومات الديمغرافية 

الدخل الشهري 

40.9 %أقل من 220 دينار 
37.6 %220 - 349 دينار

11.5 % 350 - 499 دينار
5.5 %500 -  699 دينار
1.8 %700 - 1000 دينار

2.8 %أكثر من 1000 دينار

ان النتيجــة الســابقة التــي توصلــت اليهــا هــذه الدراســة باتجــاه النســاء إلــى ســوق العمــل المنظــم خــال الجائحــة 
ســتنعكس علــى درجــة االســتقرار النفســي واالجتماعــي للمــرأة، ممــا ســينجم عنــه تأنيــث الفقــر، واضاعــة عــدد مــن 
المــردودات المحتملــة التــي اســتثمرت فــي تعليــم المــرأة، وخاصــة ان توقعات منظمة العمل الدولية تفيد أن أســواق 
العمل المنظمة على المستوى العالمي سوف تخسر ما يقارب 10.5٪ من الوظائف المنظمة التي كانت موجودة 
قبل الجائحة، ومن هنا ُيتوقع أن يخسر االقتصاد األردني ما يقارب 140 ألف وظيفة للعاملين في االقتصاد المنظم، 
والذين يقدر عددهم بحوالي 1.35 مليون عامل وعاملة في مختلف الوظائف في القطاعين العام والخاص، كما ُيتوقع 
أن تتراجــع ســبل العيــش لمــا يقــارب 900 ألــف عامــل وعاملــة فــي القطــاع غير المنظــم في األردن جراء هــذه األزمة.168 

العاملــة  للمــرأة  المســاندة  الخدمــات  توفــر  عــدم  ان   )٪12( نســبته  بمــا  المعمقــة  المقابــات  نتائــج  وبّينــت 
كاألجهــزة والمعــدات التكنولوجيــة، باإلضافــة إلــى االشــتراك فــي خدمــات االنترنــت مــن المعيقــات التــي ظهــرت 
خــال أزمــة كورونــا، فيــرى محمــد169: »ان غيــاب الخدمــات التقنيــة والتكنولوجيــة للمــرأة تشــكل عائقــًا امــام عمــل 
فــي  االنترنــت  خدمــات  فــي  واالشــتراك  األجهــزة  عنــاء  فتتكّبــد  الفقيــرة،  األماكــن  فــي  وخاصــة  المأجــور  المــرأة 
ظــل أجــور متدنيــة ممــا يجعلهــا تفضــل االنســحاب مــن ســوق العمــل لعــدم المنفعــة الماديــة فــي النهايــة«. 

ســوق  مــن  المــرأة  النســحاب  مهــم  كمؤشــر  الجنســين  بيــن  األجــور  فــي  الفجــوة  آثــار  تظهــر  وبهــذا 
المنخفــض،  النمــو  ذات  القطاعــات  مــن  تعــد  التــي  والصحــة  التعليــم  قطاعــي  فــي  لترّكزهــا  نظــرًا  العمــل، 
مــن  الجائحــة  فرضتهــا  التــي  االلتزامــات  مــع  يتناســب  لــم  مــا  وهــو  فيهــا،  األجــور  بانخفــاض  تتســم  والتــي 
العمــل. ســوق  مــن  تنســحب  وبالتالــي  مربحــة،  غيــر  العمــل  مــن  االقتصاديــة  الجــدوى  جعلــت  تكاليــف 

 وبالنظــر إلــى البيانــات اإلحصائيــة170 يتبّيــن ان نصــف العامــات فــي األردن يصنفــن كمتخصصــات بمجمــوع )163،328( 
عاملة، اال انهن يحصلن على أجور أقل من أجور الرجال المتخصصين وبحوالي )19.1٪( ، وهذا ما يترتب عليه عواقب 
اجتماعيــة واقتصاديــة تؤثــر علــى المــرأة، كالتمييــز فــي الرواتــب التقاعديــة للمــرأة وضعفهــا عــن الرجــل، ممــا يؤثــر علــى 
الحماية االجتماعية للمرأة، والمرّجح ان معدالت البطالة المرتفعة من جهة وانخفاض األجور من جهة ثانية يشكان 
عنصــر إحبــاط لبعــض النســاء ويحــول دون بحثهــن عــن عمــل وخاصــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة للجائحــة العالميــة.

ــة لديهــن؛  ــة والتكنولوجي ــة والعلمي ــب المعلوماتي ــر الجوان ــة وتطوي ــب النســاء وتنمي ــى تدري  كمــا ظهــرت الحاجــة إل
إلحــداث ذلــك التغييــر الســلوكي اإليجابــي فــي مهاراتهــن وقدراتهــن المختلفــة، ممــا يؤثــر علــى أدائهــن الوظيفــي 
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وإحــداث التغييــر اإليجابــي المطلــوب للعمــل عــن ُبعــد، وفــي هــذا أفــاد ليــث171: »لقــد أظهــرت كورونــا ضعــف تقنــي لــدى 
النســاء فــي اســتخدام التكنولوجيــا وبرامــج الكمبيوتــر المختلفــة علــى عكــس الرجــال، ممــا يعنــي ضــرورة ان تســتثمر 
المــرأة فــي نفســها وتنمــي مهاراتهــا األساســية الازمــة لمتطلبــات العصــر وخاصــة فــي ظــل األزمــة الحاليــة«.

ان النتيجــة الســابقة التــي توصلــت لهــا الدراســة تبرزهــا احصــاءات الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين فــي المشــرق 
العربــي والتــي هــي واحــدة مــن األوســع فــي العالــم، وان لــم يتــم ســّدها قــد يصبــح التحــّول الرقمــي فرصــة مفقــودة 
ــًا، فتشــير التقديــرات172 ان الفجــوة فــي االردن بيــن الجنســين فــي اســتخدام االنترنــت تبلــغ مــا نســبته  وعائقــًا اضافي
10٪، اال ان فجــوة الهاتــف قــد بلغــت 21٪، وتعنــي هــذه الفجــوة الرقميــة أن الشــابات ال يحصلــن علــى فــرص العمــل 
فــي المجــال الرقمــي، أو ال يتفوقــن فيهــا بقــدر مــا يفعــل الشــبان، نتيجــة لفشــل الســوق فيمــا يتعلــق بالقوانيــن 
واألعــراف االجتماعيــة ومخــأوف االمــن والســامة والتمييــز فــي مــكان العمــل، فعلــى ســبيل المثــال، تتخصــص 
ــا بأعــداد أقــل مــن الرجــل فــي األردن، فــي حيــن قــد  المــرأة فــي مياديــن الهندســة والرياضيــات والعلــوم والتكنولوجي
تثنــي بعــض األســر الفتيــات والنســاء مــن الوصــول إلــى االنترنــت واســتخدامها بســبب مخــأوف تتعلــق بســامتهن.

فــي حيــن أظهــرت النتائــج فــي جميــع إجابــات الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة وجلســات النقــاش المركــزة 
أن إغــاق الحضانــات قــد أّثــر بشــكل مباشــر علــى المــرأة العاملــة كمــا جــاء فــي األثــر االجتماعــي، اال أن الافــت للنظــر 
هــو مــا طالعنــا بــه أســامة173 وهــو موظــف فــي وزارة العمــل: »كانــت المشــكلة فــي بدايــة كورونــا هــي ان الحضانــات 
أغلقــت، فاضطررنــا ان نعطــي اجــازات لامهــات العامــات فــي الــوزارة، نظــرًا الن الحضانــة فــي الــوزارة أغلقــت«، ان 
الطــرح الســابق علــى بســاطته الظاهــرة لــه أبعــاد خطيــرة فــي ســوق العمــل مــن ناحيــة التقــدم الــذي أحــرزه األردن على 
المســتوى الحقوقــي والعدالــة الجندريــة المطلوبــة، فمــا قامــت بــه الحكومــة قــد يعمــل بالضرورة علــى تبخيس قيمة 
عمــل المــرأة المأجــور، نظــرًا ألن قيمــة العمــل يتــم تحديدهــا مــن قبــل نــوع العمــل ونظــرة النــاس إلــى هــذا النــوع، فــاذا 
تــم االســتغناء عنهــا فــي ظــل الجائحــة واعادتهــا إلــى المنــزل وانقطاعهــا عــن العمــل هــو مــا ســوف ُيظهرهــا كطبقــة 
عاملــة مــن الدرجــة الثانيــة وكجيــش احتياطــي يعــودون اليــه وقــت الحاجــة، ناهيــك عــن أثــر تقطــع فتــرات العمــل لــدى 
المرأة وتأخير الترقية الوظيفية أو المشــاركة في الدورات والندوات، باإلضافة إلى وقوعها فريســة إلجراءات الفصل 
ــر عوامــل طــاردة لعمــل المــرأة ومعيقــة لمحــأوالت تمكينهــا االقتصــادي. التعســفي وانهــاء الخدمــة، وكلهــا تعتب

كمــا وُيظهــر االتجــاه الــذي ســلكته الحكومــة االردنيــة بقرارهــا إغــاق الحضانــات عــدم تناســب كثيــر مــن األنظمــة 
المطبقــة مــع ظــروف المــرأة وواقعهــا، ممــا يســتوجب إعــادة صياغــة القوانيــن ووجــوب تفعيلهــا ومراقبــة تطبيقهــا 

مــن أجــل إفســاح المجــال للمــرأة لممارســة دورهــا بصــورة متجــددة وفّعالــة.

ويواصــل القطــاع الخــاص كمــا أبــرزت نتائــج المقابــات المعمقــة بمــا نســبته )28٪( مــن أفــراد العينــة فــرض 
تحديــات علــى العامــات فيــه مــن حيــث غيــاب أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة لهــن، وضعــف الرقابــة التــي تحميهــن 
الراتــب  مــع  يتناســب  ال  بشــكل  األجــور  وتخفيــض  الطويلــة،  العمــل  ســاعات  وعــدد  التعســفي  الفصــل  مــن 
القطــاع  تجعــل  مــا  هــي  األســباب  تلــك  ان  العاملــة.  للمــرأة  الوظيفــي  االســتقرار  علــى  أّثــر  مــا  وهــو  الممنــوح، 
فــي  النســاء  »ان  رامــا174:  تفيــد  الحتياجاتهــا،  داعــم  وغيــر  النســوية  للعمالــة  طــاردًا  قطاعــًا  األردن  فــي  الخــاص 
القطــاع الخــاص قــد تضــرروا أكثــر مــن النســاء العامــات فــي القطــاع العــام، حيــث قــام األخيــر بتوفيراالســتقرار 
الوظيفــي للعامــات، وســاعات عمــل مرنــة ورواتــب واجــازات محفوظــة« وتضيــف رنــدا175: »ان النســاء فــي القطــاع 
الخــاص تعانــي معانــاًة صامتــة وغيــر مســّلط عليهــا الضــوء وخصوصــًا النســاء فــي قطــاع التعليــم الخــاص«.

وجــاءت نتائــج الدراســة المســحية حــول العامــات لتشــير كمــا فــي الجــدول رقــم )17(، إلــى أن مــا نســبته )69 %( 
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ــي يمتلكــن اعمــال حــره فقــد مثلــن )22.3 %(  ــّن فــي القطــاع الخــاص، امــا العامــات اللوات مــن العامــات كــّن يعمل
فــي حيــن بلغــت نســبة العامــات فــي القطــاع العــام )8.8 %(. علــى عكــس مــا هــو مفتــرض ومطبــق عالميــًا، فــإن 
القطــاع العــام فــي المملكــة بــات مشــبعًا وغيــر قــادرًا علــى إيجــاد فــرص عمــل نوعيــة جديــدة، فمعــدالت النمــو 
الحاليــة ال تســمح بتوليــد فــرص عمــل تكفــي للخريجيــن الجــدد، مــا يعنــي ارتفاعــًا مســتمرًا فــي معــدل البطالــة ألن 
عــدد الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل يفــوق عــدد فــرص العمــل المولــدة، ونتيجــة لذلــك فــإن الغالبيــة العظمــى 
تلجــأ إلــى القطــاع الخــاص، وال حــل لهــذه المعضلــة ســوى بزيــادة معــدل النمــو االقتصــادي الــذي لــن يتأّتــى اال 
الشــركات واالفــراد.            الضرائــب علــى  بتخفيــض  الدولــة والتــي تقتضــي منهــا تشــجيع االســتثمار  بسياســات مــن 

                    جدول )17(: توزيع النساء العامات حسب قطاع العمل

النسبة %الفئاتالمعلومات الديمغرافية

قطاع العمل
8.8 %القطاع العام

69.0 %القطاع الخاص
22.3 %عمل حر غير منتظم

ونظــرًا لكبــر عــدد المشــاركين مــن القــوة العاملــة عاليــة المهــارة وعــدد الوظائــف المســتحدثة فــي القطــاع العــام، فــي 
ظــل ارتفــاع العجــز المالــي واتجــاه الحكومــات المتعاقبــة إلــى زيــادة االعتمــاد علــى القطــاع الخــاص، يظــل الكثيــرون 
عاطليــن عــن العمــل وخصوصــًا اإلنــاث منهــم، ويتســق هــذا مــع معــدالت البطالــة المرتفعــة بيــن اإلنــاث الحاصــات 
علــى البكالوريــوس فأعلــى، وطــول فتــرة االنتظــار التــي تنتهــي باإلحبــاط مــن الحصــول علــى عمــل ودخــول شــريحة غيــر 
ــًا، وهــو مــا جــاءت بــه نتائــج الدراســة المســحية للعامــات كمــا يظهــر مــن الجــدول رقــم )18(،  النشــيطين اقتصادي
فقــد كانــت مرحلــة ثانــوي فاقــل هــي أكبــر عــدد افــراد العينــة بنســبة )43.9 %( وتلتهــا مرحلــة البكالوريــوس بنســبة 
37.3 %، فالدبلــوم المتوســط بمــا نســبته )16.1 %( ممــا يشــي ان غالبيــة النســاء فــي عينــة الدراســة تتجــه إلــى العمــل 
غيــر المنظــم أو العمــل لحســابهن الخــاص حيــث يعــد المســتوى التعليمــي غيــر ضــروري للحصــول علــى الوظيفــة.

جدول )18(: توزيع النساء العامات حسب المستوى التعليمي

النسبة %الفئاتالمعلومات الديمغرافية

المستوى التعليمي 

43.9 %ثانوي وأقل
16.1 %دبلوم متوسط

37.3 %بكالوريوس
0.5 %دبلوم عالي

2.3 %دراسات عليا 

وبعــد،،، لقــد بــدا واضحــًا مــن إجابــات المبحوثيــن والمبحوثــات أن المــرأة األردنيــة العاملــة تعانــي مــن العديــد مــن 
المشــاكل التــي هــي أكثــر حــّدة ممــا يواجــه الرجــال، األمــر الــذي يجعلهــّن أكثــر عرضــة آلثــار الصدمــات االقتصاديــة 
ــة. وخاصــة فــي ظــل انتشــار فيــروس COVID- 19، مــا لــم تكــن تدابيــر االســتجابة مــن صانعــي القــرار ســريعة وفّعال

فقــد أشــارت نتائــج الدراســة المســحية للعامــات أن أزمــة كورونــا تؤثــر علــى مجمــل نســيج االقتصــاد مــن )شــركات، 
وأنظمــة تقديــم خدمــات والقطــاع العائلــي(، كمــا ان التأثيــر اإلجمالــي لتفشـــي فيروس كورونا المســـتجد، ســـيؤدي إلى 
تزايــد واضـــح فــي البطالــة نظــرًا لفرضــه المزيــد مــن المعيقــات أمــام تقــدم المــرأة فــي العمــل، ويشــير الجــدول رقــم 
)19( بــأن بيئــة العمــل فــي األردن هــي بيئــة غيــر صديقــة للنســاء، مــن حيــث توفيــر الخدمــات االجتماعيــة وســد الثغــرات 
ــر لعمــل المــرأة بمــا نســبته )26.3 %( مــن أفــراد  ــة التشــريعية، فــكان تخفيــض الدخل/األجــر التحــدي االكب فــي البيئ

العينــة، نظــرًا لتدنــي نســبة أجــور العامــات حيــث ان غالبيتهــن يحصلــن علــى الحــد األدنــى مــن األجــور
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 وأقــل، ممــا  يجعــل الجــدوى مــن العمــل غيــر مربحــة، وبــرزت مشــكلة إغــاق المــدارس ومتابعــة المناهــج الدراســية 
لــألوالد )التعليــم عــن ُبعــد( فــي المرتبــة الثانيــة للمعيقــات التــي واجهتهــا النســاء العامــات بنســبة )16.6 %(، فهــو 
بمثابــة دوام كامــل لألمهــات، ومــع كورونــا أصبــح هنــاك تعليــم األوالد عــن بعــد ومتابعتهــم واالهتمــام بالــزوج وأحيانــًا 
كبــار الســن فــي العائلــة، وهــذه األعمــال تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت والجهــد، ناهيــك عــن وجــود الــزوج فــي المنــزل 
وعــدم مســاعدته فــي األعبــاء المنزليــة األمــر الــذي أضــاف عليهــا صعوبــات جديــدة وبنســبة )6.4 %(، وهــو مــا يجعــل 
ــبة )4 %(، فــي ظــل  المــرأة عرضــة لمختلــف أشــكال العنــف النفســي واللفظــي والجســدي واالقتصــادي بنســـــــــــــــ
غيــاب آليــات الشــكوى واإلبــاغ وضعــف فاعليتهــا وقوانيــن ال تؤمــن الحمايــة الكاملــة للمــرأة التــي تتعــرض للعنــف 
فــي حــال الشــكوى وهــو مــا يجعــل الغالبيــة منهــن ال تقــدم علــى الشــكوى لمعرفتهــا مســبقًا عــدم وجــود عقوبــات 
ــف، حيــث لــم تبــرز عــدم وجــود آليــات للشــكوى عــن حــاالت العنــف ســواء فــي مــكان العمــل أو المنــزل  رادعــة للمعنِّ
كمشــكلة جوهريــة فــي ظاهرهــا، فقــد كانــت أقــل المعيقــات والتحديــات التــي تواجــه المــرأة العاملــة بنســبة )1.5 %( 
لعــدم توافــر الرغبــة فــي التبليــغ العتبــارات اجتماعيــة أوردتهــا الدراســة الحاليــة ســابقًا. ومــن هنــا تأتــي أهميــة التوســع 
فــي توفيــر بيئــة صديقــة للمــرأة العاملــة، حيــث تبّيــن أن اتاحــة فــرص العمــل فقــط يعــد أمــرًا غيــر كاف بــل ال بــّد مــن 
ماءمــة ظــروف العمــل والبيئــة التشــريعية حتــى نضمــن اســتجابة المــرأة، وتغيــر الصــورة النمطيــة التــي ينظــر بهــا 

المجتمــع إلــى النســاء المتزوجــات علــى أنهــن عامــات محفوفــات بالمخاطــر. 

          جدول رقم )19( أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المرأة العاملة بسبب تفشي جائحة كورونا

النسبة %أهم المعيقات التي تواجه المرأة العاملة
26.3 %تخفيض الدخل/األجر     

14.5 %ضعف وسائل النقل والمواصالت
12.5 %عدم وجود حضانات لرعاية األطفال   

16.6 %إغالق المدارس ومتابعة المناهج الدراسية لألوالد )التعليم عن بعد(
6.4 %وجود الزوج في المنزل وعدم مساعدته في األعمال المنزلية

4.9 %عدم القدرة على الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية
3.2 %العمل في المؤسسة/ الشركة من المنزل 

4.0 %التعرض للعنف األسري أثناء الحجر من الزوج أو األب أو األخ 
ضعــف القــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمات المالية واســتخدامها كالمدفوعــات واالئتمان 

واالدخــار والتأمين. 
% 4.4

1.5 %عدم وجود آليات للشكوى/ التبليغ عن حاالت العنف
5.8 %معيقات تكنولوجية كعدم امتالك حاسوب أو خبرة في األمور التكنولوجية

ونظــرًا للظــروف الطارئــة واالســتثنائية وحرصــًا مــن الحكومــة علــى ســامة العامليــن والحــد مــن انتشــار الوبــاء 
العالمــي  تــم اعتمــاد تطبيــق العمــل عــن ُبعــد، وجــاءت نتائــج المقابــات النوعيــة لتشــير إلــى ان مــا نســبته )40٪( مــن 
الخبــراء والخبيــرات يتخوفــون مــن نظــام العمــل المــرن علــى المســار الوظيفــي باإلضافــة إلــى العقبــات التــي فرضهــا 
هــذا النظــام علــى ســاعات العمــل غيــر المحــددة  ممــا جعــل العامليــن والعامــات يقأومــون العمــل المــرن ويدعــون 
إلــى العــودة للعمــل التقليــدي، نظــرًا ألنــه يصطــدم ببعــض الحقــوق المقــررة للعاملــة مثــل حقهــا فــي احتــرام حياتهــا 
الخاصــة، فأشــارت النتائــج إلــى ضعــف فــي آليــات وضوابــط تطبيــق العمــل عن بعــد أو العمل المرن في ظــل الجائحة،  
تقــول كارول176: »اننــا مــن خــال العمــل عــن ُبعــد نعمــل بشــكل مضاعــف كنــا بالمؤسســة نعمــل لمــدة 8 ســاعات 
ثــم اصبحنــا نعمــل لمــدة 12 ســاعة« وتشــاركها يــارا177: »ان أكبــر معيــق واجهنــاه فــي العمــل هــو العمــل مــن المنــزل، 
فأصبــح الحمــل علينــا أكثــر، ألننــا اصبحنــا ملزميــن بإنهــاء المهــام بنفــس الكفــاءة أو أعلــى خصوصــًا فــي ظــل الظروف 
الحاليــة، مــن إمكانيــات محــدودة ونقــص المعــدات والبرامــج وصعوبــة التواصــل والذهــاب إلــى الجهــات المعنيــة«.

176 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

177 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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وتضيــف زهــور178: »مــا زال هنــاك ســوء فهــم لــدى األشــخاص حــول مفهــوم العمــل عــن ُبعــد، فوجودنــا فــي المنــزل 
ال يعنــي أننــا متفرغــون ومســتعدون للعمــل فــي أي وقــت«.

يظهــر مــن الطــرح الســابق غيــاب واضــح لمفهــوم العمــل عــن بعــد بالنســبة للعامليــن والعامــات والمــدراء علــى 
حــد ســواء، بالنظــر إلــى غيــاب األطــر الزمنيــة لتحديــد ســاعات العمــل، وتقديــم الخدمــات وتنفيــذ المهــام، ونقــص 
فــي التجهيــزات التقنيــة والوصــول إلــى األنظمــة الرئيســية والفرعيــة، وتجــدر اإلشــارة إلــى ان أحــدًا مــن المبحوثيــن 
والمبحوثــات قــد أشــار إلــى تطبيــق أي معاييــر حوكمــة ومعاييــر األمــن الســيبراني عنــد اســتخدام مختلــف الوســائل 
التقنيــة فــي تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد، لذلــك تظهــر ضــرورة ملحــة فــي ظــل الوضــع الراهــن لتوضيــح عناصــر 
وآليــات العمــل عــن بعــد مــن قبــل الدولــة ومؤسســاتها الخاصــة والعامــة، لكــي ُتســهل االتفــاق بيــن أطــراف عقــد 
العمــل مــن حيــث الســاعات واألجــور واالجــازات وغيرهــا، نظــرًا الن القوانيــن فــي األردن لــم تحســم مســألة العمــل 
عــن بعــد وتوضيــح طبيعــة العاقــة التعاقديــة بيــن أصحــاب العمــل والعامليــن، كمــا أنهــا لــم توقــع علــى االتفاقيــة 
الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )177( بشــأن العمــل فــي المنــزل لعــام 1996، واكتفــى األردن 
بمــا أورده قانــون لنظــام العمــل المــرن، والــذي يختلــف فــي بنــوده عــن العمــل عــن بعــد179 بحيــث تســمح أنمــاط 
العمــل المــرن أو العمــل الجزئــي أو العمــل عــن بعــد بدرجــة مرونــة تتماشــى مــع ظروفهــا ومــع قيامهــا بــدور 
ــي،  ــة )العمــل الجزئ ــر التقليدي ــة التــي أظهــرت توســعًا فــي أنمــاط العمــل غي ــة وخاصــة فــي ظــل األزمــة الحالي الرعاي
فيبيــن  للعامــات،  المســحية  الدراســة  نتائــج  اليــه  أشــارت  كمــا  المنــزل(  مــن  والعمــل  المرنــة،  الــدوام  ســاعات 
الجــدول رقــم )20( أن نظــام العمــل الجزئــي هــو أكثــر أنظمــة العمــل شــيوعًا فــي المنشــآت التــي عملــت فيهــن 
النســاء بنســبة )45 %( مــن أفــراد العينــة، وبمــا نســبته )29.1 %( مــن المنشــآت اللواتــي امتثلــن ألوامــر الدفــاع 
وطبقــن نظــام العمــل مــن المنــزل، امــا المنشــآت التــي صممــت نظامــًا خاصــًا للعمــل المــرن كانــت نســبتهم 
)25.9 %(، وقــد يكــون التوســع فــي هــذه األنمــاط غيــر التقليديــة بمــا توفــره مــن مرونــة عاليــة مــن حيــث وقــت العمــل 
ومكانــه وبمــا يمّكــن المــرأة فــي اآلن ذاتــه مــن متابعــة شــؤون أســرتها هــو مــا قلــل مــن نســبة انســحاب المــرأة 
مــن ســوق العمــل فــي ظــل األوضــاع الصعبــة التــي تعانيهــا المــرأة العاملــة نتيجــة انتشــار الجائحــة العالميــة. 

          جدول رقم )20(: توزيع النساء العامات حسب األنظمة المّتبعة في الشركة/ المؤسسة للعمل

النسبة%    الفئة  العبارة
األنظمة المّتبعة في الشركة/ المؤسسة 

للعمل
29.1 %من البيت

45.0 %عمل جزئي
25.9 %المؤسسة توفر نظامًا للعمل المرن

ــا علــى الموظفيــن والموظفــات فــي األردن  ان التحــدي المتعلــق بنظــام العمــل عــن بعــد الــذي فرضتــه أزمــة كورون
ال يختلــف عــن التحديــات التــي فرضهــا العمــل عــن ُبعــد بالنســبة للمديريــن والمديــرات وأصحــاب األعمــال، حيــث 
أظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة ان مــا نســبته )12٪( مــن المبحوثيــن يؤكــدون علــى غيــاب واضــح أيضــًا مــن قبــل 
مــدراء العمــل بآليــات العمــل عــن بعــد، واســتمرارتكليف الموظفيــن بالمهمــات حتــى بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي.

لمســوها  بأنهــم  الســابقة  الخطابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  عنهــا  تحــدث  التــي  الســابقة  الصعوبــات  ان 
منــذ  بعــد  عــن  العمــل  بنظــام  تعمــل  التــي  الــدول  تواجههــا  تــزال  ال  مشــكات  أصــا  هــي  الجائحــة  خــال 
بالعمــل  مقارنــة  بعــد  عــن  العمــل  تحديــات  أهــم  أن  واإلدارة180  القيــادة  لمعهــد  دراســة  أشــارت  حيــث    ،1996
فريــق  فعاليــة  )ضمــان  كانــت  العامليــن  االفــراد  إدارة  فــي  تحديــًا  أيضــًا  تشــكل  والتــي  المنظمــة  داخــل  المــرن 
اســتخدام  كفــاءة  مــن  التأكــد  تواجههــم،  التــي  الشــخصية  القضايــا  مواجهــة  علــى  األفــراد  قــدرة  العمــل، 
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طاقاتهــم(. بأقصــى  يعملــون  األفــراد  أن  مــن  والتأكــد  العامليــن  األفــراد  مــع  شــخصية  عاقــات  بنــاء  الوقــت، 

ان المعيقات السابقة تقودنا دون شك إلى واقع المرأة األردنية في بيئة العمل، فالمعرفة الشائعة والعامة تسعى 
إلــى التقريــب بيــن الواقــع والفكــر، فقــد جــاءت النتائــج الســابقة لتشــير وبوضــوح إلــى خطــورة اســتمرار هــذه المعيقــات 
فــي ظــل المرحلــة الحاليــة التــي يشــهدها األردن بســبب الجائحــة العالميــة وانتشــار فيــروس COVID- 19، ممــا يتطلــب 
مــن كافــة أطيــاف المجتمــع الرســمي والمدنــي ضــرورة االســتجابة لهــذه المتطلبــات التــي تفرضهــا تلــك المرحلــة.

3- 2- 2 القطاعــات االقتصاديــة التــي تمثّلهــا النســاء والتــي تضــررت بســبب انتشــار فيــروس كورونــا

تؤثــر جائحــة كورونــا علــى مجمــل نســيج االقتصــاد، مــن شــركات وأنظمــة تقديم خدمــات وقطاعات، من خــال تعطيل 
االمــدادات الناجــم عــن انخفــاض االيــدي العاملــة ونقــص الســلع الوســيطة وانخفــاض اإلنتاجيــة وصدمــة الطلــب، 
ويتعاظــم األثــر بســبب إجــراءات اإلغــاق المتكــررة ويتعقــد بســبب تدنــي القــدرة علــى الحصــول علــى القــروض وزيــادة 
أجــواء الغمــوض فــي حــال اســتمرار الجائحــة، وتشــير نتائــج المقابــات المعمقــة المتعلقــة بالقطاعــات االقتصاديــة 
األكثــر تضــررًا بســبب انتشــار فيــروس COVID- 19 التــي تمثلهــا النســاء ان قطــاع الخدمــات والعامــات فــي قطــاع 
التعليــم الخــاص كــّن األكثــر تضــررًا بالجائحــة وبنســبة متســأوية بلغــت )64٪( لــكل منهمــا، حيــث أشــار الخبــراء 
ــة  ــى القطاعــات الخدماتي ــرات ان اإلغاقــات عّمقــت مــن مشــاكل االعمــال ممــا انعكــس بشــكل مباشــر عل والخبي
خاصــة القطــاع الســياحي بمــا نســبته )48٪(، يقــول ماهــر181: »لقــد تضــررت تقريبــا جميــع القطاعــات االقتصاديــة التــي 
تمثلهــا النســاء اال ان قطــاع الخدمــات وعلــى رأســه القطــاع الســياحي والمطاعــم والنــوادي الرياضيــة هــم علــى رأس 
القائمــة«، وتضيــف منــار182: » أكثــر القطاعــات المتضــررة هــي القطاعــات التــي تعمــل بشــكل مباشــر مــع الزبائــن مثــل 
القطــاع الســياحي« وأكمــل بــال183: »كافــة المجــاالت الســياحية كشــركات الطيــران والمطاعــم والفنــادق ومضيفــات 
الطيــران«، ان النتائــج الســابقة ســوف تنعكــس بالضــرورة علــى الفــرد والدولــة علــى حــد ســواء، نظــرًا لغيــاب المــردود 
االقتصــادي العائــد للدولــة مــن القطــاع الســياحي، حيــث تشــير احصائيــات غرفــة تجــارة عمــان ان القطــاع الســياحي 
ــر دخــًا لخزينــة الدولــة بلــغ 4 مليــار دينــار لعــام 2019 184بينمــا أثــرت الجائحــة بمــا نســبته )44٪( علــى النســاء  قــد وّف
العامــات فــي المحــات التــي تعتمــد علــى اســتخدام تجــارة التجزئــة مــن محــات )أدوات منزليــة، ســوبرماركت، مابــس، 
جواهــر(، فــي حيــن كانــت نســبة مــن تأثــرن فــي محــات صالونــات التجميــل والخياطــة )32٪( والعامــات فــي شــركات 
التنظيــف وصــاالت االفــراح بنســبة )24٪(، يقــول أنــس185: »لقــد تضــررت النســاء العامــات فــي القطــاع الخدماتــي 
وخاصــة الســياحة والعامــات فــي صالونــات الســيدات ومحــات الخياطــة وصــاالت االفــراح« وأكملــت زهــور186: »تأثــر 
القطاعــات الخاصــة التــي تعمــل فيهــا النســاء مثــل معــارض األدوات المنزليــة والســوبرماركت وخاصــة الكبيــرة منهــا 

مثــل الســيفوي ومحــات بيــع المابــس(.

ويســهم قطــاع الخدمــات187 بمــا نســبته 31٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باإلضافــة انــه يشــغل أكثــر مــن 193 ألــف 
ــي، ممــا يتطلــب  ــره باألزمــة يمــس مباشــرة االقتصــاد الوطن ــة، ويضــم 22 ألــف شــركة ممــا يجعــل تأث عامــل وعامل

التعاطــي معــه باإلجــراءات الحكوميــة لتمكيــن العامليــن فيــه مــن الصمــود واالســتمرار.

كمــا أظهــرت النتائــج الحاليــة ان جائحــة كورونــا قــد تهــدد العامــات فــي التعليــم بأزمــة هائلــة، فــي وقــت يعانــي فيــه 
األردن بالفعــل مــن أزمــة تعليميــة وأشــار )64٪( مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة تأثــر قطــاع التعليم 
وخاصــة فــي قطــاع التعليــم الخــاص حيــث تعانــي فيــه العامــات مــن هشاشــة نظــم الحمايــة وتعرضهــن لضغــوط 
ماليــة بســبب خفــض الرواتــب أو التأخــر فــي دفعهــا، أو حتــى انهــاء الخدمــة، وأشــار العديــد مــن الخبــراء فــي العينــة 
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أن أوامــر الدفــاع التــي أقرتهــا الحكومــة األرنيــة اســتجابة لألزمــة، لــم تكــن حساســة للنــوع االجتماعــي، اذ أن أثرهــا كان 
ســلًبيا، وأشــد وطــأة علــى الفئــة النســاء فــي المجتمــع، ومــن ضمنهــا العامــات فــي قطــاع التعليــم الخــاص نظــرًا 
ألنــه مــن القطاعــات التــي تعمــل فيهــا النســاء بنســبة أكبــر مــن الرجــال، أفــادت عــا188: »قطــاع التعليــم وخاصــة 
ــة فــي  ــة األنثوي ــدي العامل ــد مــن االي ــر القطاعــات المتضــررة نظــرًا ألنهــا تســتقطب العدي التعليــم الخــاص مــن أكث
األردن، فهــذا القطــاع حتــى قبــل كورونــا كان يعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل وبســبب قانونــي الدفــاع رقــم )6، 9( 
تــم تخفيــض أجــور العامــات وتســريح أعــداد كبيــرة منهــن« وأكملــت رامــا189: »ان المعلمــات تضــرروا بالجائحــة مــن 
تســريح وانهــاء عقــود وابتــزاز واســتغال لهــن علــى الرغــم مــن تدخــل منظمــة العمــل الدوليــة«، ويلفــت منــذر190 
النظــر إلــى ســلبيات التعليــم االلكترونــي فيقــول: »ان التعليــم االلكترونــي قــد قلــل الحاجــة إلــى أعــداد المعلمــات ممــا 

أدى إلــى االســتغناء عــن نســبة ال يســتهان بعددهــا فــي قطــاع التعليــم الخــاص«.

ــات المعمقــة تضــرر النســاء العامــات فــي القطــاع الصناعــي بمــا نســبته )20٪(، وخاصــة  ــج المقاب ــم بينــت نتائ ث
النســاء العامــات فــي المصانــع حيــث تعــد المصانــع بؤرًا للتجمعات البشــرية ممــا يزيد معدالت اإلصابــة بالفيروس 
العامــات  تخفيــف ألجــور  األولــى  الدرجــة  فــي  تطــال  توقيــف مرتفعــة،  تكلفــة  وتحمــل  المصنــع  إغــاق  وبالتالــي 
وتســريحهن فــي النهايــة، يفيــد أســامة191: »لقــد تأثــرت النســاء العامات فــي المصانع نظرًا الن نســبة االيدي العاملة 
االنثويــة فيهــا عاليــة« وتضيــف هديــل192: »تضــرر العامــات فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة والتموينيــة، وقطــاع 
التغليــف والــورق وصناعــة المنســوجات والمابــس« وتضيــف غــادة193: »تضــرر القطــاع الصناعــي وخاصــة للعامــات 
غيــر االردنيــات، مــن حيــث تعرضهــن لتخفيــض األجــور وحبســهن فــي المصانــع احيانــًا ممــا يثيــر مســائل حقوقيــة 
أخــرى كتعرضهــن للعنــف فــي أماكــن العمــل« وهــو مــا يدعمــه طــرح ريــم194 التــي تعمــل فــي منظمــة العمــل الدوليــة: 
»لقــد تضــررت العامــات فــي المصانــع بشــكل كبيــر خــال األزمــة، حيــث وصلــت منظمــة العمــل الدوليــة العديــد 
مــن الشــكأوى بخصــوص التمييــز فــي األجــور وتعرضهــن ألشــكال مختلفــة مــن العنــف خــال الجائحــة العالميــة«.

وبالنظــر إلــى مــا يلعبــه القطــاع الصناعــي مــن دور هــام وحيــوي فــي االقتصــاد الوطنــي، وتشــغيله ألعــداد ال يســتهان 
بهــا مــن االيــدي العاملــة وارتباطــه بالعديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، فــإن ضعــف االشــراف والرقابــة 
المســتمرة مــن الجهــات المعنيــة علــى هــذه المصانــع ســتؤثر علــى ازديــاد بطالــة النســاء وتأّثــر صحتهــن نظــرًا ألنهــا 
تعتبــر بــؤرًا النتشــار الفيــروس، باإلضافــة إلــى تأثيرهــا المباشــر علــى الناتــج المحلــي، فقــد بلغــت نســبة مســاهمة 
قطــاع الصناعــات التحويليــة التــي تســتقطب الجــزء األكبــر مــن العمالــة االنثويــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال 

الربــع الثالــث مــن عــام 2019 مــا نســبته )٪19.4(.195 

ــر النســاء العامــات فــي القطــاع الصحــي بمــا نســبته )20٪( مــن أفــراد  ــات المعمقــة تأث ــج المقاب ــن مــن نتائ وتبّي
العينــة، وكانــت التأثيــرات فــي هــذا القطــاع ال تتعلــق باألجــور أو التســريح مــن العمــل بقــدر مــا تتعلــق بتأثرهــن 
حــاالت  فــي  كالتصاريــح  العاملــة  للمــرأة  المســاندة  الخدمــات  ونقــص  المرضــى  مخالطــة  حيــث  مــن  الصحــي، 
اإلغــاق وخاصــة يــوم الجمعــة حيــث يتطلــب مــن العامــات فــي القطــاع الصحــي الــدوام فــي المستشــفيات فــي 
ظــل غيــاب منظومــة المواصــات واعتمادهــا علــى العائلــة للتنقــل، يقــول همــام196: »لقــد تأثــرت العامــات فــي 
القطــاع الصحــي بســبب التمــاس المباشــر مــع المصابيــن، ونقــص فــي المعــدات والتصاريــح اثنــاء اإلغاقــات 
وخاصــة يــوم الجمعــة، حيــث يتعــرض زوجهــا للتوقيــف وســحب الســيارة نظــرًا لعــدم حملــه تصريــح كزوجتــه«.

188 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

189 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

190 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

191 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

192 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

193 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

194 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

195 دائرة اإلحصاءات العامة، بيانات الحسابات القومية، في الربع الثالث من عام 2019

196 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة
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كمــا وأوضحــت نتائــج المقابــات المعمقــة تأثيــر الجائحة على أوضاع العامات في القطاع الزراعي بما نســبته )٪16(، 
حيــث تمثــل النســاء نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة، وقــد ُيســبب انتشــار الوبــاء تدميــر المجتمعــات الريفيــة 
الفقيرة ومنتجات األغذية على النطاق الضيق، فهم يواجهون تحديات قد تضعف قدرتهم على الصمود، وانخفاض 
دخلهم  بسبب اإلغاقات الحكومية المتكررة باعتمادهن على االجر اليومي، ومحدودية الوصول إلى الموارد والخدمات، 
وفــي هــذا أفــادت رنــدا: »لقــد تضــررت القطاعــات غيــر المنظمةبشــكل كبيــر خــال األزمــة، وخاصــة النســاء فــي القطــاع 
الزراعي بسبب ضعف الخدمات المقدمة اليهن وانخفاض اجورهن بسبب اإلغاقات المتكررة وخاصة يوم الجمعة 
ممــا ســوف يؤثــر علــى الدخــل بشــكل مباشــر والــذي يعــد أصــا مــن األجــور المنخفضــة وغيــاب الحمايــة االجتماعيــة«.

كمــا بينــت نتائــج المقابــات المعمقــة تأّثــر صاحبــات االعمــال والمشــاريع فــي األردن بمــا نســبته )8٪(، حيــث امتــدت 
مشــاريع النســاء االردنيــات إلــى العديــد مــن القطاعات االقتصاديــة التي تتركز في قطاع الحضانــات والتعليم االبتدائي 
وتصنيــع األلبســة والتجميــل، وتصنيــع مشــتقات الحليــب.197 وكان تأثيــر كورونــا واضحــًا النخفــاض عــدد المشــاريع أو 
االيــدي العاملــة أو حتــى فقدهــن لمؤسســاتهن، وهــو مــا ســوف يؤثــر علــى وجــود النســاء فــي مجــال االعمــال والريــادة، 
حيــث تشــير االحصائيــات فــي األردن إلــى تدنــي نســبة مشــاركة النســاء فــي االقتصــاد األردنــي كصاحبــات لألعمــال، حيث 
ــة ببقيــة الــدول حيــث أن 3.3٪ فقــط مــن اإلنــاث ضمــن  ــاث األدنــى مقارن ــادي المبكــر لإلن ــر معــدل النشــاط الري يعتب
الفئــة العمريــة )18- 64( قــد قمــن بتأســيس عمــل أو بــدأن بتأسيســه فعليــًا مقابــل مــا نســبته 12.8٪ مــن الذكــور.198

تقــول منــال199: »لقــد تأثــرت قطاعــات االعمــال للســيدات بشــكل كبيــر خــال األزمــة حيــث تــم تقليــل عــدد المشــاريع 
أو إغــاق العديــد منهــا، ممــا ضغــط علــى المؤسســة لتخفيــف الــكادر الوظيفــي أو حتــى االنســحاب الكلــي مــن مجــال 

االعمــال، وخاصــة لصاحبــات االعمــال اللواتــي يعانيــن حتــى قبــل ازمــة كورونــا«

وعنــد دراســة حالــة المــرأة القياديــة فــي األردن نجــد أنهــا تعانــي كثيــًرا مــن ظلــم المجتمعــات لهــا وتنامــي ثقافــة 
ي، فتعيــش الغالبيــة منظمــة بشــكل هرمــي، ويحتكــر الرجــال الســمات 

ِ
الخضــوع مــن خــال ذلــك النظــام الســلطو

والمهــارات القياديــة لنفســهم بــل ويجتهــدون فــي توكيــد نســبها إليهــم، ممــا يجعــل العمــل علــى تخريــج قيــادة 
نســوّية ليــس بتلــك الســهولة التــي نتوقعهــا، ألننــا ســنقوم بعمليــة تجزئــة للســلطة وتوزيعهــا بيــن الرجــال والنســاء 
ممــا يعنــي أن تصبــح القيــادة تشــاركية شــاملة فــي مجتمــع تعليمــي مترابــط لتحقيــق األهــداف المشــتركة، وهــذا ال 
يتحقــق إال بوعــي كامــل مــن المجتمــع، فظهــور هــذه القيــادات يكــون ضرًبــا مــن المســتحيل أو مجــرد شــذرات متفرقــة 
وجهــود فرديــة مشــتتة، إن لــم تتوفــر الثقافــة الداعمــة والمناســبة لذلــك وخاصــة بمــا يعصــف بالمجتمــع مــن أزمــات 
متمثلــة بانتشــار فيــروس COVID- 19، وال يــزال علــى الســيدات فــي مجــال االعمــال التعامــل مــع عــدد مــن المعيقــات 
ــة  ــد مناصــب بعينهــا مثــل أعضــاء مجالــس اإلدارات والرؤســاء التنفيذييــن واألعمــال الريادي ــى يتســّنى لهــن تقّل حت
المختلفــة، فــي الوقــت الــذي أحــرزت فيــه النســاء تقدمــًا فــي مجــال االعمــال واإلدارة، علــى مــدار العقــد الماضــي 

لتحطيــم ذلــك الحاجــز الزجاجــي.

وتشــير النتائــج إلــى ان النســاء االردنيــات مــا زلــن مســتبعدات عــن المناصــب االداريــة األعلــى فــي دوائــر صنــع القــرار، 
باإلضافــة إلــى الفجــوة الجندريــة الواضحــة  بيــن أصحــاب االعمــال الذكــور واإلنــاث فــي األردن، حيــث بلــغ عــدد االفــراد 
الذيــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر مــن أصحــاب االعمــال الذكــور مقارنــة باإلنــاث )1311، 431( علــى التوالــي، 200 كمــا بينــت 
نتائــج المقابــات المعمقــة وجلســات النقــاش المركــزة شــيوع التصــورات النمطيــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي 
كربــط القيــادة بالذكــورة والثقافــة المؤسســية التــي ال تتناســب وظــروف المــرأة، باإلضافــة إلــى نقــص تدابيــر ضمــان 
التخلــص مــن أشــكال التحّيــز ألحــد الجنســين مــن أول عمــل يحصلــون عليــه إلــى تدابيــر اســتجابة الحكومــة لفيــروس 

COVID-19 الــذي أّثــر علــى أعمالهــن بشــكل مباشــر.

197 المجلس االقتصادي واالجتماعي، 2020

198 المرصد العالمي للريادة، 2016

199 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

200 دائرة اإلحصاءات العامة 2018
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وتشــير نتائــج جلســة النقــاش المركــزة201 ان النســاء فــي المراكــز القياديــة وصاحبــات االعمــال يعانيــن مــن معيقــات 
كّل بحســب مشــروعها ووظيفتهــا وطريقــة تعاملهــا مــع األزمــة، فمــن الســيدات مــن تأثــرن ولــم يســتطعن الخــروج 
مــن األزمــة لظــروف قاهــرة خارجــة عــن أي حلــول مــن الممكــن ان تقدمهــا، حيــث ان اإلجــراءات الحكوميــة التــي هدفــت 
للســيطرة علــى انتشــار الفيــروس منــذ اعــان تطبيــق قانــون الدفــاع وإعــان حظــر التجــول وتعليــق جميــع الرحــات 
الجوية من وإلى األردن، قد أثر على العديد من المشــاريع التجارية ولم يكن هناك أي قرارات تعطي أفضلية للنســاء 
االردنيــات صاحبــات االعمــال تقــول شــيرين202: »طبيعــة العمــل الدولــي يقتضــي العمــل مــع الحكومــة كثيــرًا، ومــن هنــا 
ــا، وفــي ظــل  ــا اســتورد النفــط مــن العــراق وأبيعــه إلــى كوري فــان أي قوانيــن متعلقــة باإلغــاق تؤثــر علــى عملــي، فأن
كورونــا عندمــا تفتــح األردن الحــدود تغلقهــا العــراق وهكــذا، كنــا ســنفتح فــرع كبيــر فــي العقبــة وليس مجــرد مكتب في 
عمــان اال ان الوضــع الراهــن صعــب جــدا، كمــا انــه لــوال وجــود الفــرع الرئيســي فــي العــراق لكنــت عاطلــة عــن العمــل«.

ومن التحديات التي واجهت صاحبات المشاريع في األردن هي الصعوبات المالية، وخاصة إذا كان المشروع ال يزال في 
بداياته، وعند استحقاقات دفع الرواتب واألجور تقول هبة203: »ان اإلمكانات المادية للمشروع تعّد من أكثر العوائق 
التــي واجهتنــا صعوبــة خــال األزمــة الحاليــة، فاضطــررت إلــى إغــاق أحــد االفــرع الجديــدة للســوبرماركت فــي الوحــدات 
بســبب كورونــا، فعــدم إيجــاد التمويــل الــازم ســواء أكان ذاتيــًا أو خارجيــًا هــو العامــل األساســي فــي إنجــاح المشــروع«.

 ومــن المؤكــد أن إغــاق المــدارس كان هــو العــبء األكبــر الــذي خّلفتــه الجائحــة العالميــة، حيــث أشــارت جميــع 
المشــاركات فــي جلســات النقــاش المركــزة )باســتثناء الســيدات اللواتــي ليــس لديهــن أطفــال فــي ســن الذهــاب 
إلــى المدرســة( أنهــن أرهقــن نفســيًا وجســديًا علــى حــد قولهــن فتقــول هبــة204: »مثــا انــا أرفــض أي عمــل خــارج 
وقــت الــدوام كالمبــادرات واللقــاءات، فقــط اريــد ان أنجــز عملــي األساســي وأعــود للمنــزل«، وأفــادت أمــل205: »ان 
للدراســة،  الهــدوء  يحتــاج  فالطالــب  المنــزل،  داخــل  الجميــع  تواجــد  هــي  المنــزل  فــي  واجهتنــي  التــي  المعيقــات 
أيضــًا«. صعبــًا  أمــرًا  وارضاؤهــم  االفــراد  جميــع  بيــن  التوفيــق  فــكان  والحركــة،  المســاحة  يحتاجــون  واألطفــال 

بينمــا تســلط إرادة206 الضــوء إلــى تلــك األصــوات الهادمــة فتقــول : »لقــد عانيــت كثيــرا بســبب منصبــي فالكثيــرون 
ــي لتــرك منصبــي  ــرة فــي الســن ألذهــب واقضــي باقــي عمــري مــع أوالدي، وأصــوات أخــرى تدعون يخبروننــي اننــي كبي
ــوا أمرهــم امــرأة، اال اننــي كنــت ابتســم  للشــباب، أو الذكــور نظــرًا الن المــرأة ال تصلــح للقيــادة وانــه ال يفلــح قــوم وّل
الكبيــر  األثــر  المجتمــع بشــكل عــام  للثقافــة المؤسســية فــي  ان  وأكمــل مســيرتي فــي العطــاء«، وتــرى فــرح207 
التــي تصــادف المــرأة  علــى المــرأة وتقدمهــا فــي العمــل: »ان الثقافــة المؤسســية الذكوريــة مــن أكثــر العوائــق 
فــي تطّورهــا الوظيفــي، فالذكــور متحيــزون جــدا ويرتابــون عندمــا تكــون مديرتهــم انثــى، ودائمــًا مــا ينعتــون المــرأة 
بأنهــا ناقصــة عقــل وديــن حتــى فــي أمريــكا عندمــا كنــت أدرس فــي الجامعــة قــد ســمعت مــن يــروج لهــذا الحديــث 
ولألســف لــم اســتطع أن أرد عليــه بعــد ان تأكــدت مــن أنــه حديــث صحيــح، وفــي االجتماعــات نســمع منهــم أصواتــًا 
عندمــا يغضبــون يدعــون زمياتهــم بالذهــاب إلــى المطبــخ، وهــذه ظاهــرة منتشــرة عنــد الذكــور حتــى النائبــات لــم 
تعطيهــا الحصانــة تلــك الصــورة المغايــرة لصــورة المــرأة فــي المطبــخ كمــا ســمعنا فــي العديــد مــن القصــص«.

يظهــر مــن الطــرح الســابق أثــر المعيقــات الثقافيــة التــي تتغلغــل عميقــا فــي نفــس المــرأة وبخاصــة الســلطة 
الدينّيــة وبنيتهــا، لمــا لهــا أثــر فــي مجتمعاتنــا ذات الطابــع الدينــي، بــل وَيهولهــا األمــر عنــد االصطــدام بالفقهــاء 
فيتعهدهــا بعضهــم بالقوالــب النمطيــة الذهنيــة المتجــذرة والصيــغ المستســاغة التــي ال تائــم رغــم فصاحتهــا 
المشــاركة  مــن  األردنيــة  المــرأة  لتفريــغ  اليــوم هــو محأولــة  فيــه. فمــا يحصــل  تعيــش  الــذي  العصــر  متطلبــات 
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فــي  تقــف  أن  إال  منهــا  يكــون  فــا  لهــا،  الرمــزي  الــوأد  بمثابــة  هــو  الــذي  والقيــادة،  العامــة  الحيــاة  فــي  الفعليــة 
موقــف ال تحســد عليــه وتســير مــن نقيــض إلــى نقيــض، فمــا تحتــاج لــه المــرأة األردنيــة ليــس تأســيس خطــاب 
ومــكان. زمــان  لــكل  اإلســام  صاحيــة  مــع  يتناســب  بمــا  النصــوص  لهــذه  تأليفيــة  قــراءة  بــل  جديــد  اســامي 

ان التحديــات الســابقة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ومــا قبلهــا أشــارت لهــا نتائــج الدراســة المســحية للعامــات 
حيــث يظهــر الجــدول رقــم )21( ان هنــاك معيقــات مؤسســية وقانونيــة متمثلــة ضعــف القــدرة علــى التســويق 
تبيــن  كمــا   ،)%  13.5( بنســبة  الماليــة  الخدمــات  إلــى  والوصــول   ،)%  20.4( نســبته  بمــا  المنتجــات  وتوزيــع 
جديــدة  رعائيــة  مســؤوليات  مــن  المــدارس  إغــاق  فرضــه  الــذي  بالعــبء  متمثلــة  مجتمعيــة  معيقــات  وجــود 
باإلضافــة إلــى العــبء المــزدوج مــا بيــن المنــزل والعمــل وبمــا نســبته ) 14.7 %(، يليهــا تدخــل الــزوج أو االهــل 
وبمــا نســبته )4.9 %(، فــي حيــن بينــت النتائــج أن المعيقــات الذاتيــة هــي أصعــب التحديــات التــي تواجــه المــرأة 
القياديــة وصاحبــة العمــال حيــث يظهــر الجــدول بــأن الخــوف مــن الفشــل وضيــاع رأس المــال شــّكل )22.7 %( 
التــي تواجهــن. يليهــا  تطويــر قدراتهــا ومهاراتهــا الشــخصية المناســبة للعمــل بنســبة )%16(. التحديــات  مــن 

تشــير المعيقــات الســابقة إلــى مجموعــة مــن الممارســات والمعتقــدات المرتبطــة بثقافــة المجتمــع، ومــدى قدرتــه 
علــى توفيــر الدعــم المــادي والمعنــوي للنســاء اللواتــي غــردن خــارج الســرب وتحولــن بعملهــن القيــادي والريــادي إلــى 
ذوات فاعلــة تنشــئ خطابــًا جديــدًا لهــا، ويمكــن القــول ان للمجتمــع والثقافــة دور رئيســي فــي ترســيخ االختافــات 
ــي تعمــل  ــة الت ــة بالتنشــئة االجتماعي ا للثقافــة المجتمعي ــة افــراًز ــة التقليدي ــر الذهني ــن الرجــل والمــرأة، حيــث تعتب بي
علــى تكريــس هــذه المعتقــدات الســلبية كاألســرة والمدرســة ووســائل اإلعــام وشــبكات التواصــل االجتماعــي.

                    جدول رقم )21( التحديات التي تواجه النساء صاحبات األعمال اثناء العمل 

              
النسبةالتحديات التي تواجه النساء صاحبات األعمال اثناء العمل

16.0 %تطوير قدراتي ومهاراتي الشخصية المناسبة للعمل
13.5 %ضعف القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية

20.2 %ضعف القدرة على التسويق وتوزيع المنتجات
5.5 %المعيقات التكنولوجية

4.9 %معيقات شخصية كتدخل الزوج أو االهل
22.7 %الخوف من الفشل وضياع رأس المال
14.7 %الموازنة بين متطلبات العمل واألسرة

2.5 %عدم ثقة الموظفين في القرارات التي أصدرها

تنــوي أن تتبعهــا  أو  القياديــات  اتبعتهــا  التــي  الدراســة المســحية للعامــات بعــض الســبل  نتائــج  كمــا أظهــرت 
أظهــرت  حيــث   ،)22( رقــم  الجــدول  اليهــا  يشــير  كمــا  أعمالهــن  علــى  كورونــا  تفرضهــا  التــي  التحديــات  لمواجهــة 
إجابــات العامــات بــأن أغلــب صاحبــات األعمــال تصرفــن أو يفكــرن فــي التصــرف لمواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا 
ــة فــي ســاعات العمــل، يليهــا االتجــاه  ــم المرون ــا مــن خــال العمــل عــن بعــد بنســبة )21.1 %(، ومــن ث جائحــة كورون
االعمــال  صاحبــات  تحــأول  ولكــن   ،)%  20.4( بلغــت  لكليهمــا  متســأوية  بنســبة  االنترنــت  عبــر  التســويق  نحــو 
االبتعــاد عــن أخــذ قــروض ماليــة جديــدة أو تخفيــض أجــور الموظفيــن لــدى مؤسســتها وذلــك لمواجهــة التحديــات 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا علــى رائــدة االعمــال حيــث كانــت نســبة اجابتهــم هــي )7.9 %(، )7.2 %( علــى التوالــي.

ان النتائــج الســابقة تشــير إلــى أن المــرأة تفهــم القيــادة مــع الجماعــة علــى أنهــا نشــاط جماعــي بســبب الصــور 
النمطيــة التــي أحاطــت بالمــرأة القياديــة فــي الحيــاة، فهــي ال تمتلــك تلــك الســلطة الكافيــة كالرجــل للســيطرة علــى 
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الجماعــة، فتقــود الجماعــة بالمشــاركة وليــس بالســيطرة، فيكــون تركيزهــا علــى االهتمــام بالموظفيــن كمــا ظهــر مــن 
النتائــج الســابقة، حيــث لــم تلجــأ المــرأة القياديــة إلــى التخفيــف مــن أعــداد الموظفيــن أو أجورهــم اال بنســبة منخفضــة.

إن النمط السابق في قيادة المرأة يمثل مزايا للقيادة النسوّية بما تملكه من شمولية التفكير والحكمة واالستقرار 
ا لوجــود العاطفــة فــي قيادتهــا ممــا يجعلهــا كثيــرة الحــذر فــي اتخــاذ القــرارات، وأن ممــا يميــز قيادتهــا عــن الرجــل  نظــًر
أيضــا هــو خلــق التعــأون واالهتمــام بالعاقــات داخــل المنظمــة وبتخطيطهــا للمســتقبل والمرونــة والتعامــل مــع 
التغييــر أكثــر مــن الرجــل، وهــو مــا يجعــل القيــادة النســوّية عمــل صعــب وشــاق وفيــه تحــد كبيــر للمــرأة، ألنهــا تســتلزم 
العديــد مــن المهــارات وتتطلــب منهــا اســتخدام تقنيــات مختلفــة لكســب المصداقيــة فــي المهنــة واثبــات وجودهــا.

                 جدول رقم )22( الحلول التي اتبعتها أو تنوي اتباعها المرأة القيادية لمواجهة
                              التحديات التي تفرضها كورونا على عملها

النسبةالحلول التي اتبعتها أو تنوي اتباعها
20.4 %اتجه نحو التسويق عبر االنترنت

7.9 %أخذ قروض مالية جديدة
9.9 %التخفيف من اعداد الموظفين لدى مؤسستي

7.2 %تخفيض أجور الموظفين لدى مؤسستي
21.1 %العمل عن بعد

20.4 %المرونة في ساعات العمل
13.2 %االنسحاب من سوق العمل

وعليــه، ان النتائــج الســابقة تشــي بالضــرورة إلــى ان ازديــاد الفجــوات الجندريــة فــي القطاعــات المختلفــة ســيزداد 
والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الحكومــة  مــن  يســتوجب  ممــا  والبعيــد  المتوســط  المــدى  علــى 
فــي ســوق  المــرأة  بواقــع مشــاركة  يتعلــق  فيمــا  الجنســين  بيــن  الهــوة  لــردم  الراميــة  الجهــود  تعزيــز  العالميــة 
باألثــر  التكهــن  يســتطيع  مــن  يوجــد  ال  حيــث  الجائحــة،  مــن  التعافــي  إجــراءات  فــي  وخاصــة  األردنــي  العمــل 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لجائحــة كورونــا ألننــا باختصــار ال نعلــم حتــى اآلن أمــد بقائهــا، ولكــن وجــب النظــر 
بعــد كورونــا إلــى العمــل مــن زأويــة مختلفــة، تنظــر إلــى التخصصــات الرابحــة والمطلوبــة بعــد األزمــة، أو النظــر 
عمــل.  عــن  الباحثــات  أو  العمــل  رأس  علــى  الموظفــات  بهــا  تحظــى  ان  يجــب  التــي  المطلوبــة  المهــارات  إلــى 

:COVID- 19 3- 2- 3 السبل المحتملة لتوفير فرص عمل للنساء بما يتناسب مع الوضع الحالي النتشار جائحة

فيمــا يتعلــق بنتائــج اإلجابــة عــن تمكيــن النســاء، مــن حيــث الســبل المحتملــة لتوفيــر فــرص عمــل لهــن وبمــا 
لتشــير  المعمقــة  المقابــات  نتائــج  جــاءت   COVID- 1 فيــروس  انتشــار  ظــل  فــي  الحالــي  الوضــع  مــع  يتناســب 
بنســبة )40٪( إلــى التوجــه الســتخدام شــبكات االنترنــت للحصــول علــى الوظائــف )التجــارة االلكترونيــة(، بســبب 
ــة أو المابــس أو المســتلزمات الخاصــة، خصوصــًا مــع وجــود  ــة لألفــراد لشــراء المــواد الغذائي ظهــور حاجــات ملّح
التطبيقــات المتخصصــة بــكل صنــف، يقــول همــام208: »علــى المــرأة ان تكــون ذكيــة فــي خياراتهــا، مثــل االتجــاه 
إلــى األعمــال أون اليــن والبيــع االلكترونــي، فالنــاس ال تــزال تخشــى االختــاط أو قيــاس الثيــاب مثــا فــي المحــات 
ــي لهــا، عليهــا ان تعــرف فقــط الفــرص المتاحــة  خوفــًا مــن اصابتهــم بالعــدوى ممــا يرجــح كفــة التســويق االلكترون
فالجائحــة  اليــن  أون  العمــل  فــرص  خــال  مــن  تعمــل  ان  المــرأة  »تســتطيع  أنــس209:  ويشــاركه  الســوق«،  فــي 
أثبتــت ان كثيــر مــن االعمــال تصلــح أونايــن فتكــون قــد وفــرت كثيــر مــن التكاليــف اذا مــا أرادت فتــح مشــروعها، 
وغيرهــا«. االســتقبال  موظــف  مثــل  ووظائــف  والتنظيــف  والمــاء  الكهربــاء  فواتيــر  ودفــع  مبنــى  حجــز  مثــل 

بينمــا يظهــر العمــل مــن المنــزل كخيــار مناســب للعديــد مــن الوظائــف التــي قــد تتجــه لهــا النســاء فــي ظــل الوضــع 
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الراهــن، حيــث يشــير إلــى ذلــك مــا نســبته )32٪( مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة يقــول إبراهيــم210: 
»نجــد ان قطاعــات )freelance( مــن القطاعــات غيــر المتضــررة خــال الجائحــة، ومــن الممكــن ان تلجــأ النســاء للعمــل 
بهــا مــن المنــزل وبذلــك تحســن مــن مســتوى دخلهــا« وتســتطرد عــا211: »أصبــح مــن الممكــن للســيدات ان يعملــن 
)freelance( مــن المنــزل مثــل الترجمــة أو البحــث العلمــي أو المحاســبة وغيرهــا مــن االعمــال الممكــن إنجازهــا مــن 

المنــزل«. 

فــي حيــن يــرى البعــض بنســبة )24٪( ان الخيــار يكــون باالتجــاه إلــى العمــل غيــر المنظــم، بســبب تضــرر ســوق العمــل 
مــن جائحــة كورونــا تقــول رامــا212: »يجــب علــى النســاء حاليــا ان تفكــر بعمــل خــاص، مثــا الطبــخ مــن المنــزل أو عمــل 

المخلــات والمقــدوس، فبســبب الحجــر بدايــة ازمــة كورونــا ظهــرت المواهــب النســوية بإيجــاد مصــادر دخــل أخــرى«.

وتضيــف لينــدا213: »انــا مــع االتجــاه إلــى العمــل غيــر الرســمي للنســاء فــي تلــك الفتــرة، اال انــه يجــب التقليــل مــن 
ــر المنظــم  ــار214 بعــض المشــاريع فــي العمــل غي ــى هــذا القطــاع«، وتطــرح من ــي ضّيقــت عل ــة الت اإلجــراءات الصعب
ــا: »تســتطيع المــرأة بســبب إغــاق المطاعــم ان تطبــخ وتبيــع مــن  والتــي زاد الطلــب عليهــا بســبب انتشــار كورون

المنــزل، أو ان تســتقبل كل ربــة منــزل 3 أطفــال عوضــًا عــن إغــاق الحضانــات«.

يظهــر مــن الطــرح الســابق ان قطــاع العمــل غيــر المنظــم يوفــر بدائــل للمــرأة فــي ظــل كورونــا وخاصــة ان العديــد مــن 
النســاء اللواتــي يترأســن أســرهن فقــدن مصــادر دخلهــن، نتيجــة اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان االتجــاه إلــى العمــل غيــر المنظــم فيــه انتهــاك للعديــد 
مــن حقوقهــن كافتقارهــن للحمايــة االجتماعيــة، والتمييــز فــي األجــور، والحصــول علــى الوظائــف ذات األجــور المتدنيــة، 
ناهيــك عــن ظــروف العمــل القاســية احيانــًا والتــي تتعــارض مــع القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة والمعاييــر الدوليــة. 

كمــا أشــارت النتائــج إلــى تزايــد اللجــوء للتقنيــات والبرمجيــات المختلفــة للتواصــل وأداء االعمــال اليوميــة، وهــو مــا 
ســيوفر فــرص عمــل فــي مجــال تطويــر وهندســة البرمجيــات أفــادت غــادة215: »انــا أؤمــن ان العمــل المــرن فــي 
تخصصــات مســتحدثة وجديــدة للنســاء تتناســب مــع احتياجــات المــرأة فــي زمــن كورونــا، كالتوجــه إلــى البرمجيــات التــي 

باتــت مطلوبــة فــي المــدارس والجامعــات وجميــع المؤسســات«.

وبالنظــر إلــى المؤشــرات االقتصاديــة يظهــر ان الفجــوة الجندريــة فــي ســوق العمــل ســتزداد بازديــاد االعتمــاد علــى 
تلــك التخصصــات فالمــرأة ال تفضــل التوجــه إلــى دراســة التخصصــات التكنولوجيــة بنفــس توجهــات الرجــل حيــث بلــغ 
عــدد اإلنــاث والذكــور الذيــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر وحصلــوا علــى عمــل جديــد فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت 
)920، 2682( علــى التوالــي،216 األمــر الــذي يعكــس الكثيــر مــن الصــور النمطيــة التــي تــم بناءهــا اجتماعيًا ضمــن اعتبارات 

المجتمــع األردنــي، كاقتــران التكنولوجيــا والعلــم والسياســة بعمــل الرجــال دون النســاء.

وكان لطــرح آســيا217 فــي التخلــص مــن ثقافــة العيــب األثــر الكبيــر فــي توفيــر فــرص عمــل للســيدات فــي ظــل األزمــة 
الحاليــة أو بدونهــا، ووصمهــا اجتماعيــًا اذا اتجهــت إلــى مهــن تصّنــف بالذكوريــة كســائقة أو عاملــة فــي محطــة وقــود، 
بــل يتجــأوز االمــر ذلــك حيــن يرفــض الرجــل حتــى ان تكــون مديرتــه انثــى فتقــول: »يجــب ان يتخلــص المجتمــع مــن ثقافــة 
العيــب إليجــاد مهــن جديــدة للنســاء مثــل الوظائــف التــي توظــف عمــال وافديــن كالمصانــع، فــكان االجــدر توظيــف 
أبنــاء األردن، واســتغال المســاحات الزراعيــة الفارغــة، وليــس الجميــع لديهــم هــذه الثقافــة وان كانــت مترســخة لــدى 
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نســبة كبيــرة، كرفــض الرجــل ان تكــون مديرتــه أنثــى مثــا«. 

ان العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة تتغلغــل فينــا إلــى أعمــق ممــا نتخيــل، حتــى انهــا مصنــع ال يســتهان به فــي العملية 
االقتصاديــة ايضــًا، فالفــرد يقــوم بإنشــاء فكــرة معينــة تكــون مرتكــزة علــى خلفيــة اجتماعيــة مثــل العائلــة والعــادات 
واألعــراف والتقاليــد وصفــات المجتمــع ومــا يجــوز عملــه ومــا ال يجــوز، كثقافــة العيــب التــي تمنــع النســاء مــن التوجــه 
إلــى االعمــال بنــاء علــى تصنيفــات المجتمــع، وهــو مــا تخبرنــا بــه عمليــة تنشــئة النــوع االجتماعــي وكيفّيــة تشــّكل هويــة 
الجنــدر، التــي ال تعنــي فقــط الهويــة الفرديــة فحســب بــل هــي القاعــدة العريضــة للمؤسســات االجتماعيــة لدرجــة 
انهــا تمنحهــا النمــط الجنــدري، الــذي يبــرز علــى شــكل توقعــات مختلفــة وفــرص خاصــة بالذكــور وأخــرى لإلنــاث، وهــو 
مــا يســبب للمــرأة مــا يعــرف باالغتــراب الثقافــي نتيجــة تلــك التقســيمات، وهــو ذاتــه مــا دفــع بالعديــد مــن النســاء 
الســتبطان العالــم ورؤيتــه مــن خــال عيــون الرجــال المهيمنيــن ال بــل الدفــاع عنهــا إلــى الحــد الــذي تصبــح فيــه المــرأة 
مــة فيهــا أكثــر مــن المتكّلــم نفســه، متناســين أن هــذه التقســيمات التــي اســتنبطّناها عبــر أجيــال عديــدة ال بــد من  متكلِّ
العمــل علــى زحزحتهــا وتغييرهــا كمــا قــال عالــم النفــس األمريكــي وليام جيمس » اننــا حين نغير تفكيرنــا تتغير حياتنا«.

ــر لمــا ســبق جــاءت نتائــج المقابــات المعمقــة لُتظهــر وبنســبة )28٪(، عــدم التفــاؤل مــن وجــود  وفــي وضــع مغاي
الوظائــف المســتحدثة فــي ظــل األزمــة الحاليــة، وهــو مــا يشــي بحصــول إشــكالية قادمــة واختــاالت فــي العاقــات 
ــه بمــا يتضمنــه مــن عوائــق تعتــرض ادمــاج  ــًا فــي حــد ذات ــًا تنموي ــة بيــن الرجــل والمــرأة، ممــا ســيفرض تحدي الجندري
ــاد نســبة الفقــر فــي صفــوف النســاء،  ــة وازدي ومســاهمة المــرأة فــي ســوق العمــل، وتأثيرهــا علــى معــدالت البطال
تشــير زهــور218: »فــي الوقــت الراهــن النــاس تخــاف مــن فقــدان وظيفتهــا بســبب األوضــاع االقتصاديــة، فكيــف 
ــدة للنســاء«،  ــر فــرص عمــل جدي ــم توفي ــرة للتعافــي ث ــاث، ســنحتاج فت ــر فــرص عمــل ســواء للذكــور أو اإلن ــا بتوفي لن
ويشــاركها بــال219: »نحــن فــي األصــل نعانــي مــن بطالــة مرتفعــة فــي صفــوف النســاء فكيــف بهــا حاليــًا، ففــي هــذه 

ــر مــن النســاء«. ــة أكب ــر ألن مســؤولياتهم المادي ــا ان نســاعد الرجــال أكث ــة علين المرحل

ان النتيجة السابقة تؤكد على دور الثقافة مرة أخرى في صناعة المرأة األردنية العاملة وتطبيعها ضمن قواعد الضبط 
االجتماعي وتقسيمها لألدوار والمكانات االجتماعية في المجتمع األردني، والتي تعبر عن رؤية اجتماعية متكاملة يتم 
من خالها بناء الحس العام للناس، إلنتاج وإعادة إنتاج التمثّلات والرؤى التي تظهر في سلوك األفراد وكأنها طبيعية.

3- 2- 4 السبل المقترحة لحماية المرأة من خطر فقدان وظيفتها الحالية وخاصة في القطاعات التي 
تضررت بسبب جائحة كورونا:

لقــد أشــارت نتائــج المقابــات المعمقــة إلــى كل مــن الــدور الحكومــي والســبل الذاتيــة لتحقيــق ذلك، فبينت بما نســبته 
)72٪( مــن أفــراد العينــة ضــرورة ان يعتمــد واضعــو السياســات برامــج اصــاح شــاملة لتحســين المؤسســات، وأطــر 
العمــل التــي تكفــل العــودة فــي نهايــة المطــاف إلــى تحقيــق نمــو قــوي بعــد انحســار جائحــة كورونــا، فأشــارت النتائــج 
إلــى دور الحكومــة الجوهــري فــي تمهيــد الطريــق امــام النســاء آلفــاق أكثــر اشــراقًا علــى المــدى المتوســط والبعيــد، 
وفــي هــذا يشــير ليــث220: »ان الحــل األول هــو دور الحكومــة مــن خــال التخفيــف علــى أصحــاب العمــل مــن خــال تقليــل 
الضرائــب والترخيــص خصوصــًا للقطاعــات المتضــررة مــن الجائحــة حتــى تتمكــن مــن المحافظــة علــى الموظفيــن 
لديهــا وعــدم تســريحهم، فمثــا يعفــى المحــل التجــاري مــن بعــض الضرائــب اذا ابقــى علــى الموظفيــن لديــه أو 
ُيعطــى بعــض التســهيات«، وتشــاركه ايمــان221: »تحتــاج المــرأة إلــى سياســات داعمــة مــن الحكومــة كالمحافظــة 
علــى الحضانــات وعــدم إغاقهــا وتنظيــم العمــل عــن ُبعــد« وتشــير كارول222 إلــى ضــرورة ايجــاد قوانيــن تنظــم العمــل: 
»يجــب علــى الحكومــة وضــع قوانيــن قويــة ورادعــة مــن حيــث عــدم الســماح بانتهــاك حقــوق المــرأة«، حيــث تضــرب 
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ــة الــذي نصــت عليهــا  ــااًل لمســت نتائجــه علــى عملهــا والــذي يمثــل احتياجــًا مــن احتياجــات األمومــة البيولوجي ــا مث لن
االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمــرأة وخاصــة اتفاقيــة ســيدأو، فتقــول: »ومثــال ذلــك عندمــا عّدلــوا قانــون الضمــان 
االجتماعــي وجعلــوا أي امــرأة خاضعــة للضمــان تأخــذ 70 يــوم إجــازة مدفوعــة االجــر، فعليــا هــذا القانــون لــم يكــن 
مفّعــل عندمــا كنــت حامــل، واضطــررت إلخفــاء حملــي 7 أشــهر حتــى ال أخســر وظيفتــي حيــث كانــت مهــّددة بســبب 
الحمــل ألن اخســرها، حيــث كان صاحــب العمــل يقــول انــا لســت مضطــرًا لتوظيــف امــرأة ادفــع لهــا راتــب 70 يومــًا 
وهــي ال تعمــل«، كمــا وتســتطرد عــا223 بأهميــة تلــك القوانيــن وخاصــة لقطــاع التعليــم الــذي أظهرت النتائج الســابقة 
تضــرره الشــديد خــال الجائحــة: »يجــب علــى الحكومــة تعديــل بعــض القوانيــن مــن خــال وزارة التربيــة والتعليــم 
اللواتــي تعرضــن ألنهــاء خدماتهــن«،  المعلمــات وتعويــض  بحــق  االنتهــاكات  مــن  العمــل حتــى تخفــف  وزارة  أو 
وتشــاركهم هديــل224: »ان مســتقبل االعمــال يتــم مــن خــال العمــل مــن المنــزل فــي ظــل توجيهــات الحكومــة إلــى 
تبنــي ُنظمــه، اال ان علــى الحكومــة ان تقــوم بإجــراء تســهيات وخاصــة عنــد التســجيل ممــا يســاعد علــى تمكيــن المــرأة 
اقتصاديــًا«، ويضيــف ماهــر225 علــى مــا ســبق: »ان علــى الحكومــة دور فــي اطــاق المنصــات االلكترونيــة الحكوميــة 
التــي مــن الممكــن ان تعلــن عــن وظائــف شــاغرة وخصوصــًا للعمــل مــن المنــزل وهــو مــا ســوف يســهل علــى 
النســاء فــي المحافظــات وخاصــة البعيــدة فــي أقصــى الشــمال والجنــوب مــن المجــيء إلــى العاصمــة كل يــوم مثــًا«.

كمــا وبينــت النتائــج ان علــى الحكومــة دور ال بــد مــن الوفــاء بــه تجــاه النســاء فتســتكمل لينــدا226: » يجــب ان ال تتخلــى 
الحكومــة عــن العامــل، وخاصــة عندمــا وضعتــه أمــام صاحــب العمــل وهــو األضعــف فــي العاقــة التعاقديــة، ومــن 
هنــا يجــب علــى الحكومــة ان تعــوض أصحــاب العمــل والعمــال، الن كل شــخص أو منشــأة لديهــم التزامــات قــد 
تدخلهــم الســجن فــي النهايــة ال لشــيء اال لظــروف قاهــرة كانتشــار الفيــروس«، ويلفــت أنــس227 األنظــار إلــى مــا 
ــه حكومــات الــدول المتقدمــة إلشــراك المــرأة فــي مختلــف عمليــات التنميــة المســتدامة كالعمــل بنظــام  قامــت ب
النســب أو الكوتــا )الحصــص النســائية( ليــس علــى الصعيــد السياســي فحســب بــل علــى الصعيــد االقتصــادي أيضــًا: 
»انــا مــع وضــع الحكومــة لنســب محــددة إلشــراك النســاء وخاصــة فــي مراكــز صنــع واتخــاذ القــرار، وحتــى بالنظــر 
لباقــي القطاعــات المصنفــة باألنثويــة مثــل المنظمــات التــي تعمــل فيهــا النســاء بنســبة ال تقــل عــن 70٪ أو أكثــر«.

كمــا بينــت نتائــج المقابــات المعمقــة بمــا نســبته )36٪( من العينة، دور المظلة االجتماعية في اســتمرار بقاء المرأة 
في ســوق العمل، وتحســين برامج الحماية االجتماعية للمرأة، تقول هديل228: »من خال العمل المنظم والضمان 
االجتماعــي اعتقــد ان المــرأة ســتكون محميــة بموجــب قانون الضمان« وتضيف منار229: »يجــب إيجاد مظلة اجتماعية 
أوســع ممكــن ان نعمــل عليهــا مثــا إيجــاد تســهيات اكثــر للمــرأة العاملــة فــي مظلــة الضمــان االجتماعــي كالتأميــن 
الصحــي أيضــًا، ومــن الممكــن مــن خــال الحمايــة االجتماعيــة كالتــي قــام بهــا صنــدوق المعونــة الوطنيــة عندمــا دعــم 
عمــال الميأومــة، والدعــم التكميلــي، ان مثــل هــذه البرامــج تحمــي المرأة وتســاعد صاحب العمل مــن االحتفاظ بهن«.

وأكــدت نتائــج الدراســة المســحية للعامــات كمــا يشــير الجــدول رقــم )23(، أن لوســائل الحمايــة دور ال يســتهان 
غالبيتهــن  اشــتركت  حيــث  للجائحــة،  الصعبــة  الظــروف  مــن  الرغــم  علــى  العمــل  فــي  المــرأة  اســتمرار  فــي  بــه 
بالضمــان االجتماعــي الــذي شــكل مــا نســبته )49.4 %( مــن وســائل الحمايــة االجتماعيــة للنســاء العامــات، وجــاء 
التأميــن الصحــي فــي المرتبــة الثانيــة للحقــوق والمزايــا التــي توفرهــا المؤسســات أو الشــركات للنســاء العامــات 
بنســبة )20.4 %( وكانــت المواصــات بمرتبــة متوســطة بيــن الحقــوق والمزايــا التــي توفرهــا المؤسســات بنســبة 
مــن  الرغــم  علــى   ،)%  3.7( نســبته  بمــا  الحضانــات  وفــرت  قــد  المنشــآت  ان  النتائــج  بينــت  حيــن  فــي   ،)%  14.4(
وجــود نــص قانونــي فــي المــادة )72( يشــير ان علــى صاحــب العمــل توفيــر حضانــة للنســاء العامــات اذا توافــرت 
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ســابقًا. الدراســة  أوضحتهــا  كمــا  االهــل  عنــد  اطفالهــا  لتضــع  النســاء  غالبيــة  دفــع  مــا  وهــو  لذلــك،  الشــروط 

    جدول رقم )23(: توزيع النساء العامات حسب الحقوق والمزايا التي توفرها المؤسسة

النسبة %الحقوق والمزايا التي توفرها المؤسسة
49.4 %ضمان اجتماعي

2.0 %تامين على الحياة
20.4 %تامين صحي

3.7 %حضانة أطفال  
14.4 %مواصالت 

2.7 %صندوق ادخار 
7.6 %مكافأة نهاية الخدمة 

وأشــارت نتائــج المقابــات المعمقــة أهميــة نظــام العمــل المــرن بنســبة )36٪( مــن العينــة، حيــث بــرزت أهميتــه فــي 
ــا، فالمســتوى األول بالنســبة للمــرأة،  بقــاء المــرأة فــي ســوق العمــل مــن حيــث ثــاث مســتويات خــال أزمــة كورون
حيــث يســمح هــذا النظــام لهــا بالموازنــة بيــن المســؤوليات الشــخصية والمهنيــة، تقول زهــور230: »ان دعــم القطاعات 
بنظــام العمــل المــرن يســاعد المــرأة مــن عــدم االنســحاب مــن ســوق العمــل حيــث تســتطيع الموازنــة بيــن عملهــا 

المأجــور والعمــل الرعائــي«. 

وعلــى المســتوى الثانــي تظهــر فوائــده بالنســبة للمنظمــة المطبقــة لهــذا النظــام، حيــث يمكــن القــول ان مــد 
ســاعات العمــل الفعليــة للمنظمــات يزيــد مــن الوقــت الفعلــي لإلنتــاج أو تقديــم الخدمــات، والقــدرة علــى مواجهــة 
أي طــارئ خاصــة لمنتجــات وخدمــات متذبذبــة وخاصــة فــي ظــل األوضــاع الراهنــة ممــا يســاعد المنظمــات فــي 
االحتفــاظ بالموظفــات نتيجــة تقليــل بعــض األجــور المكتبيــة وزيــادة اإلنتاجيــة يقــول بــال231: »ان العمــل المــرن 
يســاعد بالتخفيــف مــن التكاليــف التــي تدفعهــا المنظمــة نظــرا ألنــه يســمح للمنظمــة باســتغال أفضــل لمعداتهــا 

ــرة«. ــى تســريحهن فــي حــاالت كثي ومبانيهــا، ممــا يســاعد فــي إبقــاء الموظفــات وعــدم الحاجــة إل

وعلــى المســتوى الثالــث تظهــر فوائــد العمــل المــرن بالنســبة للمجتمــع ككل، حيــث تبيــن ان لــه انعكاســات إيجابيــة 
خاصــة تقليــل وقــت الــذروة الــذي تعانــي منــه المــدن الكبــرى، باإلضافــة إلــى ان األخــذ بهــذا النظــام يجعــل الفــرد 
أكثــر رفاهيــة وراحــة وبذلــك أقــل توتــرًا وعنفــًا كمــا جــاء فــي نتائــج الدراســة النوعيــة بقــول ابراهيــم232: »انــا أؤمــن 
باالقتراحــات غيــر التقليديــة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة المحيطــة بعمــل المــرأة، كالعمــل المــرن أو العمــل عــن 
بعــد النعكاســاته اإليجابيــة ليــس علــى مســتوى المــرأة فحســب بــل علــى مســتوى المجتمــع كحــل مشــكلة البطالــة 
والتخفيــف مــن الوقــت الــذي تقضيــه المــرأة فــي التنقــل بســبب االزدحــام المــروري فــي ســاعات الــذروة ممــا يجعلهــا 

أكثــر راحــة وتوتــرا«.

لقد بينت النتائج ان المرأة نفســها قد تكون الســبب في انســحابها من ســوق العمل، كعدم وعيها بكامل حقوقها، 
وعــدم ثقتهــا بنفســها نتيجــة خوفهــا مــن الفشــل، فتقــرر فــي النهايــة الهــرب مــن المواجهــة والبقــاء فــي الخطــوط 
الخلفيــة ألي موقــع وظيفــي، تقــول عبيــر233: »يجــب علــى الســيدات انفســهن ان يكــّن واعيــات بحقوقهــن، فهــي تقبــل 
الخصــم مــن الراتــب حتــى ال تفقــد عملهــا، أو تقبــل بالفصل التعســفي وخســارتها جملة من حقوقها دون ان تشــتكي، 
ــي  ــع العــبء الرعائ ــة بإعــادة توزي نظــرًا لعــدم وجــود مــن يســاندها أو لضعــف ثقتهــا بنفســها«، كمــا تظهــر التوعي
كاســتراتيجية بعيــدة المــدى فــي محأولــة لتغييــر الثقافــة الســائدة بخصــوص عمــل المرأة والمســأواة بين الجنســين، 
ويكــون ذلــك بتفعيــل دور وســائل االعــام والمــدارس والمؤسســات الدينيــة، االمــر الــذي مــن شــأنه تخفيــف العــبء 
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الرعائــي علــى المــرأة بمــا يتعلــق باالمومــة االجتماعيــة والتــي تعــد مســؤولية مشــتركة مــا بيــن االبويــن، تقــول رنــدا234: 
»يجــب توزيــع العــبء الرعائــي بشــكل متشــارك مــا بيــن أفــراد االســرة وبيــن االســرة والمجتمــع« وتضيــف ريــم: »يجــب 
تحويل اعمال الرعاية إلى اعمال مشتركة بين االم واألب وحتى األوالد، وذلك بتفعيل دور وسائل االعام والمدارس«.

وال ريــب أن علــى المــرأة التغلــب علــى هــذه المخــأوف ومعرفــة أماكــن القــوة لديهــا، ومــن ثــم إبرازهــا بشــكل إيجابــي 
لمعرفــة الوظائــف التــي تائــم مقدرتهــا الذاتيــة ضمــن إطــار العمــل المنتــج حتــى تصل إلــى التفوق والنجــاح المطلوب.

ــات المعمقــة هــو  ــرات فــي المقاب ــراء والخبي ــي تحمــي المــرأة كمــا أشــار اليهــا الخب ــة الســبل الت كمــا كان مــن جمل
وجودهــا فــي أماكــن صنــع القــرار بمــا نســبته )12٪(، فمشــاركتها فــي عمليــة صنــع القرارهــو مــا ســيعمل علــى مراعــاة 
ــار نظــرًا ألن المــرأة أقــدر علــى فهــم احتياجــات جنســها،  ــر واخــذ احتياجاتهــا بعيــن االعتب ــة أكث ظــروف المــرأة العامل
اســتدركت منــال235: »يجــب ان يكــون هنــاك شــراكة فــي مراكــز صنــع القــرار المتعلقــة باالســتجابة لفيــروس كورونــا، 
ولكــن مشــاركة النســاء كانــت عبــارة عــن ردود فعــل لقــرارات صــدرت بالفعــل«، واســتكملت رنــدا236: »يجــب ان يكــون 
هنــاك برامــج متكاملــة تأخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات النســاء فــي السياســات الموضوعــة وهــذا ال يتحقــق اال بوجودهــا 
فــي مراكــز صنــع القــرار«، ان اســتبعاد النســاء عــن تواجدهــا فــي مراكــز صنــع القــرارو وتحولهــا إلــى ذات فاعلــة تنتــج 
الخطــاب السياســي واالجتماعــي بــدال مــن تلقيــه،  مــن شــأنه ان يــؤدي إلــى إنشــاء وتكريــس ســقوف زجاجيــة وهميــة 
تعترض طريقها في سعيها لارتقاء في الهرم االجتماعي، أو االنتقال من األطراف إلى المركز في صناعة القرارات.

للترشــح  إلــى وضــع أســس موضوعيــة  المــرأة االردنيــة بحاجــة  الدراســة المســحية للعامــات ان  نتائــج  وتشــير 
إلــى المناصــب العليــا، وتطبيــق الامركزيــة والتــي مــن الممكــن ان توفــر فرصــًا قياديــة أكثــر، ســواء علــى مســتوى 
الازمــة للموظفــات  المنشــآت توفــر الســبل  الجــدول رقــم )24( ان  الخاصــة. ويبّيــن  أو  الحكوميــة  المؤسســات 
للوصــول إلــى مراكــز إداريــة عليــا وبمــا نســبته )28.3 %(، وهــذا يــدل أن الغالبيــة العظمــى بنســبة )71.7 %( مــن 
النســاء تبقــى حبيســة وظائــف إداريــة بعينهــا، وليــس بوســعها الصعــود إلــى المراكــز العليــا فــي الهــرم التنظيمــي.

جدول رقم )24(: توزيع النساء العامات حسب مدى توفر السبل الازمة للموظفات للوصول إلى مراكز  إدارية عليا في المؤسسة أو الشركة

النسبة %     الفئات  العبارة
مدى توفر السبل الالزمة للموظفات للوصول إلى مراكز 

إدارية عليا في المؤسسة أو الشركة
28.3 %     نعم 

71.7 %      ال 

وكان مــن بيــن نتائــج المقابــات المعمقــة خطــاب يدعــو إلــى قيــام الحكومــات والمنظمــات والمراكــز البحثيــة بإجــراء 
دراســات أوســع وأكثــر عمقــًا حــول أثــر جائحــة كورونــا علــى النســاء العامــات وشــمول عينــات أكبــر وأكثــر تمثيــًا 
وإنشــاء قواعــد بيانــات مصنفــة حســب الجنــس، يقــول همام237:«يجــب عمــل دراســات أكثــر وتحديــد وضــع العائلــة 
ومعرفــة الظــروف التــي تدفعهــا للعمــل وقبــول التمييــز الــذي قــد تتعــرض لــه كاألرملــة مثــا أو المــرأة التــي تعيــل 
اســرتها، ومراعــاة الظــروف الثقافيــة فــي الدراســات، فالمــرأة الشــرقية لهــا كيانهــا واحترامهــا وخصوصيتهــا فــي 
ــات مصنفــة حســب  ــات مصنفــة حســب الجنــس«. إن إنشــاء قواعــد بيان ــى انشــاء قواعــد بيان العمــل، باإلضافــة إل
الجنــس كمــا أشــار اليهــا المبحــوث هــو األســاس لتصميــم وتنفيــذ النشــاطات والبرامــج التــي تهــدف إلــى رفــع الوعــي 

ــة. ــا المــرأة ولمختلــف القطاعــات المجتمعي العــام بقضاي

 وأظهــرت النتائــج ان التكنولوجيــا باتــت أفضــل وســيلة لضمــان االســتمرار فــي العمــل، نظــرًا لإلقبــال الشــديد 
ــع مهامهــم  ــت ألداء جمي ــى شــبكات االنترن ــن والموظفــات عل ــل كل مــن صاحــب العمــل والموظفي عليهــا مــن قب
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اليوميــة، تقــول عــا238: »تســتطيع المــرأة ان تنمــي مهاراتهــا أكثــر فأنــا فــي بعــض األيــام اســتطعت ان أحضــر 
ذلــك«. اســتطعت  لمــا  اليــن  أون  المحاضــرات  هــذه  تكــن  لــم  ولــو  واحــد  يــوم  خــال  ومحاضــرات  دروس   5

فــي  العمــل  فــي  لاســتمرار  ناجحــة  كوســيلة  المهــارات  تنميــة  فــي  واالســتثمار  والتأهيــل  التدريــب  يظهــر  كمــا 
علــى  وخاصــة  بتدريبهــم  يبــدأ  النســاء  تمكيــن  »ان  ثريــا239:  تقــول   ،)٪24( نســبته  وبمــا  الحاليــة  األزمــة  ظــل 
فــي  ضروريــة  مهــارات  واكســابهن  تمكينهــن  علــى  يعمــل  ان  شــأنه  مــن  الــذي  واالنترنــت  الكمبيوتــر  اســتخدام 
العمــل«، يشــير الطــرح الســابق علــى بســاطته إلــى أهميــة كبيــرة تتمثــل بتعلــم المهــارات قبــل وبعــد الدخــول 
المســؤولية  مــن  فيهــا  بمــا  الضروريــة،  المهــارات  بعــض  وجــود  العمــل  يتطلــب  حيــث  العمــل،  ســوق  إلــى 
والشــجاعة وتحمــل المخاطــرة وإعطــاء الذهــن مســاحة أعمــق وأوســع للتفكيــر فــي المســتقبل، فهــي ليســت 
اســاليبها ودروســها. تعلــم  علــى  فائقــة  وقــدرة  واســتعدادات،  ذاتيــة  مــن خصائــص  بمــا فيهــا  للجميــع  متاحــة 

3- 2- 5 المهارات المطلوبة من النساء لتزيد من فرص بقائها في سوق العمل أو الحصول عليه خالل 
األزمة الحالية:

تشير نتائج المقابات المعمقة إلى ضرورة توفر المهارات الازمة للعمل لدى النساء، حيث أفادت رندا240: »المهارات 
مطلوبــة مــن أي شــخص، وخاصــة للمتخرجيــن الجــدد غيــر المدربيــن عمليــًا ممــا يعــزز ثقتهــم للتقــدم للوظيفــة« 
وتشاركها هديل241: »ان المهارات مطلوبة للذكور واإلناث سواء في وقت كورونا أو غيرها، الن سوق العمل األردني 
منافس جدا ولكن لألسف تكمن الفجوة بعدم حصول النساء على التدريب الذي من شأنه تعزيز مهارات المرأة«.  

ويمكــن اإلشــارة إلــى ان المهــارات المطلوبــة مــن النســاء ليســتطيعن االنتقــال مــن المتــاح )الممارســات المعتــادة( 
إلــى الممكــن )القــدرة علــى اســتثمار الطاقــات الكامنــة والمــوارد غير المســتغلة( كمــا جاءت في النتائــج تتمثل بما يلي:  

 أواًل: المهارات الذهنية

العوامــل  فهــم  إلــى  إضافــة  فيهــا،  تحــدث  التــي  والتغيــرات  المحيطــة  البيئــة  أثــر  معرفــة  علــى  المــرأة  قــدرة  ان 
المؤثــرة فــي العمــل، كانــت مــن المهــارات المطلوبــة لتزيــد مــن فــرص بقــاء المــرأة فــي ســوق العمــل وبنســبة 
)12٪( مــن آراء الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة، وهــذه المهــارة تتطلــب القــدرة علــى حــل المشــكات 
إلــى اآلراء والقــرارات المناســبة، تقــول ريــم242: »يجــب علــى المــرأة ان تكــون قــادرة  التــي تواجــه المــرأة للتوصــل 
علــى اتخــاذ القــرارات وتحليــل المشــكات و التعامــل مــع المتغيــرات التــي تتطلــب أحيانــا إعــادة صياغــة وتحديــد 
أهدافهــا وتنظيــم وقتهــا والقــدرة علــى المفأوضــات، وان تجعــل صوتهــا مســموعًا فــي مراكــز صنــع القــرار وخاصــة 
فــي تدابيــر االســتجابة، فكمــا كان ماحــظ كان تركيــز الحكومــة علــى قطاعــات غالبيتهــا رجــال كالقطــاع الســياحي، 
ولــم نســمع قــرارات لهــا عاقــات بالقطاعــات الرعائيــة كالمــدارس والحضانــات« كمــا دعــت آســيا243 إلــى ضــرورة 
اكتســاب مهــارة تنظيــم الوقــت: »ال يجــب علــى النســاء إضاعــة وقتهــم بالــكام بــل اســتثمار وقتهــم فــي العمــل 
والمعرفــة« وتضيــف عبيــر244: »هنــاك مهــارات تمّيــر النســاء مثــل القــدرة علــى التركيــز أكثــر والتحمــل والصبــر«.

ثانياً: المهارات الفنية

وجــاءت تلــك المهــارة بمــا نســبته )72٪( مــن آراء الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة، وتكمــن أهميتهــا 
المتخصصــة  المعرفــة  فهــي  الصحيــح،  بالشــكل  المطلــوب  العمــل  أداء  علــى  المــرأة  لقــدرات  تعزيزهــا  مــن 
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المتخصصــة  معرفتهــا  اســتخدام  علــى  قدرتهــا  تعنــي  للمــرأة  الفنيــة  فالمهــارة  العلــم،  فــروع  مــن  فــرع  فــي 
والوســائل واألســاليب الازمــة إلنجــاز العمــل وتتمثــل خصائــص المهــارة الفنيــة كمــا أشــارت لهــا النتائــج بمــا يلــي:

1- تبــدو واضحــة أكثــر مــن المهــارات األخــرى حيــث يمكــن التحقــق مــن توافرهــا لــدى المــرأة بســهولة، تقــول منــال245: 
»يجــب علــى المــرأة ان تكتســب المهــارات االلكترونيــة التــي يتضــح انهــا تنقصهــا للتعامــل مــع ســوق العمــل 

واالســتمرارية فيــه«.

2- هــي أســهل فــي اكتســابها وتنميتهــا مــن المهــارات األخــرى تقــول آســيا246: »ان المهــارة تأتــي بالمعرفــة والخبــرة 
فــي العمــل نفســه، وعليهــا تطويــر خبراتهــا ومعارفهــا فــي تخصصهــا الــذي تعلمتــه وتريــد ان تعمــل فيــه«.

ــارا247: »مــن  ــة بقــول ي ــز بمقدرتهــا علــى التحليــل وتبســيط اإلجــراءات المتبعــة فــي مجــال التخصــص، متمثل 3- تتمي
المهــارات المطلوبــة لتســاعد المــرأة فــي ظــل تلــك الجائحــة مهــارة التنظيــم والتحليــل، والقــدرة علــى انجــاز 
المهــام فــي الوقــت المحــدد وبأحســن كفــاءة، وأيضــًا مهــام أخــرى تتعلــق بطبيعــة العمــل الــذي تقــوم بــه 

وقدرتهــا علــى التحليــل واالبــداع والســعي وراء أفــكار جديــدة لتنفيذهــا«.

        كمــا تحــوي المهــارات الفنيــة الفهــم العميــق لقوانيــن المســمى الوظيفــي الــذي تعمــل فيــه النســاء باإلضافــة 
إلــى القوانيــن المتعلقــة بحقوقهــا وخاصــة فــي ظــل األزمــة الحاليــة التــي شــهدت تطــأوالت علــى حقــوق العمــال 
اســتطردت منــال248: »يجــب ان يكــون لــدى المــرأة ذلــك الفهــم العميــق بالقانــون التشــريعي المتعلــق بعملهــا، 
وخصوصــًا الجوانــب المتعلقــة بحقوقهــا فــي توافــر بيئــة آمنــة وداعمــة لهــا مثــل العمــل المــرن أو ترخيــص 

االعمــال مــن المنــزل«.

كمــا بــرزت التكنولوجيــا كحــل مثالــي لمواجهــة الظــروف الراهنــة وبمــا نســبته )44٪( نتائــج المقابــات المعمقــة، 
ــي قــد تدعــم عمــل المــرأة وتمكنهــا مــن االســتمرارية  ــات الت ــد مــن األدوات والبرمجي ــر العدي ــى توّف اذ أشــاروا إل
كالتباعــد  الراهــن  الوضــع  فــي  العامــة  الســامة  إجــراءات  مــع  تتماشــى  انهــا  إلــى  باإلضافــة  العمــل،  فــي 
االجتماعــي، وفــي هــذا تقــول ايمــان249: »ان المهــارات المطلوبــة فــي ظــل كورونــا هــي مهــارات التكنولوجيــا 
مــن  حيــث  االنترنــت،  خــال  مــن  كورونــا  بعــد  الجديــد  العالــم  فــي  التواصــل  فســيتم  الحاســوب،  واســتخدام 
الممكــن ان تســاعد المــرأة فــي االحتفــاظ بعملهــا أو العمــل مــن المنــزل أو حتــى إنشــاء عملهــا الخــاص«.

وجــاء االســتثمار بتعلــم لغــات العصــر الحديثــة وخاصــة اللغــة اإلنجليزيــة كمتطلب مهــم في المهــارات الفنية بما 
نسبته )16٪( من نتائج المقابات المعمقة، أفاد ماهر250: »تعد اللغة اإلنجليزية لغة العصر واالعمال، خصوصًا 
عنــد العمــل فــي المنظمــات التــي تشــترط اللغــة اإلنجليزيــة كمتطلب أساســي«، وبكلمات ليــث251 نلخص مجمل 
المهارات الفنية: »ان المهارات األفضل في وقت كورونا هي مهارات استخدام الحاسوب والتكنولوجيا، واللغة 
اإلنجليزية وإدارة الوقت، والوعي بمتطلبات عملها، فإن لم تتوافر لديها مهارات تطوير الذات وإدارة الوقت فإنها 
ســوف تنســحب مــن ســوق العمــل لعــدم قدرتهــا علــى تنظيــم وقتهــا مــا بيــن العمــل الرعائــي والعمــل المأجــور«.

وتبــرز أهميــة مهــارة إدارة الوقــت بالنســبة للمــرأة وخاصــة فــي ظــل ازديــاد األعباء الرعائية بســبب انتشــار فيروس 
كورونــا، وأن علــى المــرأة األم العاملــة فــي مثــل هــذه المواقــف أن تبــدأ بالســؤال عــن جــدوى الطريقة التــي تتعامل 
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بهــا مــع الوقــت، فتبــدأ بالتركيــز علــى النتائــج الملموســة ذات القيمــة وليــس أن تكــون مشــغولة فقــط، فتقــوم 
ــة  ــى كيفي ــوم حســب األنشــطة األساســية وبهــذا تســتطيع أن تتعــرف عل ــة مجموعــة األوقــات خــال الي بتجزئ
توزيــع الوقــت لمختلــف النشــاطات، وقــد تتفاجــأ المــرأة أن بعض النشــاطات قد تســتغرق وقتا أكثــر مما تتوقع.

 

ثالثاً: المهارات اإلنسانية

 تتوفــر تلــك المهــارات لــدى المــرأة بالوســائل والقــدرات واألســاليب التــي تمكنهــا مــن التأثيــر علــى ســلوك اآلخريــن 
ــات المعمقــة ان هــذه  ــرات فــي المقاب ــراء والخبي ــق روح العمــل الجماعــي، فأشــار مــا نســبته )36٪( مــن الخب وخل
المهــارة تتطلــب تكامــل الشــخصية ومراعــاة االتــزان لتحقيــق التوافــق والتكامــل بيــن أخاقهــا وســلوكها، ســواء 
فــي ظــل انتشــار الجائحــة أو مــا قبلهــا وبعدهــا، نظــرًا الن المهــارات اإلنســانية كمــا جــاءت علــى لســان المبحوثيــن 
بنــاء  فــي  المــرأة هنــا  المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، وتكــون كفــاءة  أهــم ســمات ومهــارات  والمبحوثــات هــي 
ــدة فــي التعامــل معهــم، كمــا أظهــرت  ــاب العمــل وظهــور أخاقهــا الجي عاقــات إنســانية مــع باقــي الزمــاء أو أرب
النتائــج بعــض المهــارات اإلنســانية كالتفــأوض واالتصــال والقــدرة علــى التواصــل، ومهــارة العمــل ضمــن إطــار 
فريــق واحــد، وتذكــر غــادة252 بعــض تلــك المهــارات فتقــول: »ان المهــارات الحياتيــة ضروريــة للعمــل فــي ظــل 
صاحبــات  للنســاء  وبالنســبة   ،)collective action( الجماعــي  والعمــل  االتصــال  كمهــارات  بدونهــا  أو  كورونــا 
ــر ليــس  ــى االدارة، فيكــون التحــدي األكب ــك تكتســب القــدرة عل ــر مهاراتهــا وبذل المشــاريع تكــون باالســتثمار بتطوي
ــز  بعــدم توفــر رأس مــال بــل كيفيــة إدارة رأس المــال الــذي يتطلــب منهــا تلــك المهــارات«، وتشــير لينــدا253 إلــى تمّي
المــرأة بتلــك المهــارات عــن الرجــل فتقــول: »انــا أفضــل العمــل مــع النســاء ألنهــن أكثــر التزامــًا وأمانــة وصدقــًا 
ولديهــم القــدرة علــى التحمــل وهــذا ليــس تحّيــزًا وانمــا مــن تجربتــي الشــخصية، فبشــكل عــام يجــب ان تتوفــر 
لــدى المــرأة بعــض المهــارات الذاتيــة كاالتصــال والتواصــل« وتلفــت زهــور254 النظــر إلــى ضــرورة تدريــب المــرأة 
إلــى  كإجــراء للتعافــي مــن األزمــة الحاليــة بانتشــار الفيــروس فتقــول: »يجــب إعــادة تأهيــل للمــرأة عنــد العــودة 
ــى المــدى القريــب«.  العمــل التقليــدي وذلــك بســبب العمــل عــن بعــد ومــا خّلفــه مــن مشــاكل ســتظهر آثارهــا عل

وممــا ســبق يتوجــب علــى المــرأة لتســتطيع الدخــول أو البقــاء فــي ســوق العمــل ممارســة مجموعــة مــن األدوار 
عملهــا،  اســتمرارية  تحقيــق  إلــى  بســعيها  المثبــت  دور  فتلعــب  والفاعليــة،  األهــداف  تحقيــق  إلــى  تهــدف  التــي 
والكفــاءة  الخدمــة  بتحســين  يقــوم  الــذي  المحلــل  ودور  العامليــن،  رضــى  تحقيــق  إلــى  بســعيها  المشــجع  ودور 
والقضايــا. المشــاكل  حــل  علــى  التركيــز  فــي  المنظمــة  يســاعد  الــذي  المرشــد  دور  وأخيــرا  المشــكات  حــل  فــي 

3- 2- 6 الطرق التي تساعد النساء في قطاع العمل غير المنظم لتحسين دخلهن في ظل المعيقات 
التي تواجههن: 

يعــد العمــل غيــر المنظــم مــن القطاعــات التــي تضــررت خــال الجائحــة وخاصــة أنــه يوفــر فرصــة مناســبة للكثيــر 
ــذي يوفــره لهــم العمــل فــي هــذا القطــاع،  مــن الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود لاســتفادة مــن المــردود المــادي ال
العاملــة،  األيــدي  باســتيعاب  العاقــة  ذات  المنشــآت  مســتوى  علــى  وبخاصــة  الوطنــي  االقتصــاد  فــي  ودوره 
غيــر  العمــل  قطــاع  فــي  المــرأة  لهــا  تلجــأ  التــي  بالكيفيــة  المتعلقــة  النتائــج  فجــاءت  اإلجمالــي،  المحلــي  والناتــج 
فــي ظــروف  المــرأة علــى تحســين دخلهــا خاصــة  قــدرة  بعــدم  المتشــائمين  بيــن  مــا  لتحســين دخلهــا  المنظــم 
انتشــار الفيــروس ومــا بيــن عــدة توصيــات قــد تســاعد فــي جعــل هــذا العمــل فّعــاال أكثــر فــي عمليــات التنميــة.

أظهــرت نتائــج المقابــات النوعيــة وبنســب متســأوية بلغــت )48٪( مــن أفــراد العينــة ممــن ينــادون بسلســلة مــن 
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اإلجــراءات الحكوميــة التــي مــن شــأنها ان تجعــل مــن هــذا العمــل منظمــًا أكثــر، باإلضافــة إلــى توفيــر أنظمــة للحمايــة 
االجتماعيــة وخاصــة توســعة الشــمول بالنســبة للضمــان االجتماعــي.

تســتطرد رنــدا255 بالحديــث: »ان تحســين وضــع المــرأة فــي العمــل غيــر المنظــم لــه عاقــة بالسياســات وليــس 
القــرارات والسياســات، وحتــى سياســات االســتجابة  اليهــم فــي كل  يتــم االلتفــات  المــرأة، فيجــب ان  مســؤولية 
لألســف لــم نجــد تشــريعا مراعيــا الحتياجــات المــرأة العاملــة وخصوصــًا فــي القطــاع غيــر المنظــم«، وتضيــف غــادة256 
بضــرورة بنــاء بيئــة اســتثمارية صديقــة للمــرأة العاملــة الرياديــة علــى حســاب شــروط ومعاييــر العمــل الائــق التــي 
باتــت مهــددة فــي الوقــت الحالــي بســبب فيــروس كورونــا، بحيــث يتــم بنــاء عاقــة متوازنــة تعمــل علــى تشــجيع 
المســتثمرين مــن جانــب واحتــرام معاييــر العمــل الائــق مــن جانــب آخــر: » يجــب توفيــر أدوات تســاعد فــي تطويــر 
عمــل المــرأة غيــر المنظــم بحيــث يصبــح قانونــي ومنظــم، ممــا يجعلهــا تشــعر باألمــان االقتصــادي واالجتماعــي، 
ــا والتــي مــن الممكــن ان تتعــرض  ــا علــى الحكومــة ان تســاعد هــذه االعمــال الصغيــرة غيــر المســجلة حالي ومــن هن
لعمليــات اســتغال، فيســتطيعون تجــأوز هــذه المرحلــة الصعبــة بــأن يصبــح لهــم عضويــة فــي غرفــة التجــارة«، 
ويــرى ماهــر257 بضــرورة إعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة وخاصــة المتعلقــة باالســتثمار بحيــث يتــم تقديــم 
الحوافــز والتســهيات التــي مــن شــأنها توليــد فــرص عمــل الئقــة الســتيعاب الداخليــن الجــدد مــن األيــدي العاملــة، 
ــح  ــة الصغــر، ومن ــرة والمتناهي ــات التســجيل والترخيــص للمشــاريع الصغي ــى تبســيط إجــراءات وعملي باإلضافــة إل
هــذه المشــاريع إعفــاءات ضريبيــة وحوافــز تشــجيعية: »يجــب ان تعطــي الحكومــة الصاحيــات للعمــل غيــر المنظــم 
مــن غيــر فــرض ضرائــب، فأنــا اعتقــد ان النــاس ال ُترّخــص عملهــا كــي ال تدفــع الضرائــب، فالمطلــوب هــو تعــأون 
الحكومــة بالســماح للنــاس ان تعمــل مــن المنــزل وتنشــر اعمالهــا دون الحاجــة إلــى دفــع الضرائــب عنــد الترخيــص« 
وهــو مــا أشــارت لــه زهــور258 بقولهــا: »لألســف ال يوجــد قانــون يحمــي هــذا العمــل، فهــو قطــاع غيــر مرخــص فكيــف 
للحكومــة تقديــم الدعــم لهــم، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود بيانــات ومؤشــرات وال يوجــد لهــم قواعــد بيانــات أو حتــى 
نقابــات لكــي نســاعدهم بشــكل مــدروس، ولكــي نشــجع النســاء علــى الترخيــص ال بــد ان يكــون هنــاك حلــول وبدائــل«.

بــات واضحــًا مــن النتيجــة الســابقة ضــرورة توفيــر بيانــات ومعلومــات عــن االقتصــاد غيــر المنظــم وتصنيفهــا بحســب 
الجنــس، لتتمكــن الحكومــة مــن التخطيــط والتأثيــر علــى هــذا الجــزء الكبيــر مــن االقتصــاد األردنــي، ممــا يتطلــب تطويــر 
ــرة اإلحصــاءات  ــه مــن قبــل دائ ــة قيــاس واجــراء قياســات منتظمــة لهــذا االقتصــاد والعامــات في واعتمــاد منهجي

العامــة. 

وتضــرب لنــا زهــور259 مثــاال فتقــول: »عندمــا تريــد ســّيدة تتلقــى معونــة شــهرية ترخيــص مشــروع لهــا فالمعونــة 
الشــهرية ُتلغــى، ومــن هنــا ال يوجــد للمــرأة فرصــة لتعزيــز مشــروعها فهــي بحاجــة إلــى وقــت لكــي تربــح«.

إن الطريقــة التــي يعامــل فيهــا أصحــاب العمــل المــرأة فــي القطــاع غيــر المنظــم والمفتقــد ألدنــى درجــات الحمايــة 
يكشــف عــن مــدى االســتغال والقهــر الــذي تتعــرض لــه المــرأة العاملــة فــي هــذا القطــاع، والكيفيــة التــي يتــم مــن 

خالهــا التعامــل مــع قــوة عملهــا مــن فتــرة ألخــرى حســب حاجــات المجتمــع ومصالحــه.

ومــن النتائــج الســابقة تبــرز الحاجــة إلــى تنفيــذ اإلطــار الوطنــي لانتقــال إلــى االقتصــاد المنظــم فــي األردن، الــذي أصــدره 
األردن بالتعــأون مــع منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2014 260وبمــا حــدده مــن مجــاالت للتدخــل لنقــل هــذا القطــاع إلــى 
االقتصــاد المنظــم، باإلضافــة إلــى ضــرورة انفــاذ القوانيــن التــي مــا زالــت تــؤدي إلــى زيــادة رقعــة العمــل غيــر المنظــم، 
فكمــا أظهــرت نتائــج الدراســة فــي مجموعــات التركيــز قصــورًا فــي قــدرة المؤسســات الحكوميــة على انفاذ تشــريعات 
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العمــل بمختلــف مســتوياتها ســواء أكانــت قوانيــن وأنظمــة وضعــف عمليــات التفتيــش وفاعليتهــا، نتيجــة نقــص 
اعداد المفتشــين وبهذا تتســع بشــكل كبير رقعة العمل غير المنظم الذي تنتشــر فيه االنتهاكات القانونية وخاصة 
للنســاء الائــي يشــّكلن عمالــة مهمشــة ويتوقــف دخولهــن أو خروجهــن مــن ســوق العمــل كّلمــا دعــت الحاجــة لهــن.

امــا فيمــا يتعلــق باشــارة الخبــراء والخبيرات إلى تأمين الحماية االجتماعيــة للعامات في القطاع غيرالمنظم، وخاصة 
مــا طرحتــه ريــم261 للتخفيــف مــن حــّدة التهــرب التأمينــي بامتنــاع عــدد ال يســتهان بــه مــن أصحــاب األعمال من تســجيل 
العامــات لديهــم فــي الضمــان االجتماعــي أو بتســجيلهن بأجــور أقــل مــن أجورهــن الحقيقيــة، وذلــك بإعــادة النظــر 
بنســب االقتطاعــات للضمــان االجتماعــي بهــدف تخفيضهــا عــن نســب المســاهمات الحاليــة: »نســتطيع مســاعدة 
النســاء فــي القطــاع غيــر المنظــم بحكــم قانــون الضمــان وتوســعة الشــمول تحــت دائــرة الضمــان االجتماعــي، فــكان 
هنــاك نــوع مــن العقــود بيــن النســاء وبيــن أصحــاب العمــل لكن بأجــور وهمية وبعدم تســجيلهم بالضمــان االجتماعي 
أحيانــا وذلــك ليتهربــوا مــن التأميــن، فبتقديــم التســهيات الصحــاب العمــل تســتطيع المــرأة ان تنــال الحمايــة 
االجتماعيــة وتســتفيد مــن الصناديــق الموجــودة فــي مؤسســة الضمــان االجتماعــي ومــن التأمينــات المختلفــة فيــه« 
وتوافقهــا آســيا262 وتضيــف بضــرورة توعيــة المــرأة: »لألســف نســبة كبيــرة مــن النســاء يعملن في ذلــك القطاع وهن 
غيــر قــادرات علــى التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي، فيجــب علــى الضمــان االجتماعــي ان يحميهــم بتســهيل إجراءات 
دخولهــن  إليــه، وزيــادة التوعيــة فــي صفــوف النســاء عــن أهميــة اشــتراكها فــي نظــم الحمايــة«، وتشــير رامــا263 انــه بــات 
مطلوبــًا تطويــر آليــة أفضــل لاشــتراكات االختياريــة، أو تخصيــص صنــدوق خاص للعاملين فــي االقتصاد غير المنظم 
بحيــث يتــم تمويلــه مــن موازنــة الدولــة الســنوية لدفــع جــزء مــن هــذه االشــتراكات: »ُيفتــرض بالضمــان االجتماعــي ان 
يكــون مهيــأ لألزمــات وليــس فقــط ان يعــوض المتضرريــن 3 أشــهر، فنحــن فــي جائحــة كورونــا مثــا ال نعــرف كــم مــن 
الزمــن ستســتغرق، وأيضــا يجــب تخصيــص جــزء مــن هــذا الصنــدوق للعامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم« 
ويشــاركها منذرطرحهــا: »يجــب وجــود مظلــة اجتماعيــة أوســع ممكــن أن يعمــل عليهــا الضمــان بآليــة أفضــل 
لاشــتراكات، وتســهيات تشــجع علــى االنخــراط فيــه، ولكــن لألســف كورونــا ظــرف صعــب علــى العالــم كلــه ومــن 
الممكــن ان تشــمل الحمايــة أيضــًا اطــاق برامــج لتشــمل العامــات فــي القطــاع غيــر المنظم، أو كما قــام به صندوق 
المعونــة الوطنيــة مــن خــال دعــم عمــال الميأومــة والدعــم التكميلــي ودعــم الخبــز ولكــن بإيجــاد برامــج تدعــم المــرأة«.

وأظهــرت النتائــج آليــة آخــرى آلليــات دعــم القطــاع غيــر المنظــم والــذي تســتطيع المــرأة مــن خالــه البقــاء واالســتمرار 
فــي العمــل وخاصــة بســبب المعيقــات والتحديــات التــي فرضهــا وجــود الوبــاء العالمــي، فأشــار )32٪( مــن الخبــراء 
ــز مهاراتهــا فــي العمــل كالتســويق االلكترونــي والحصــول علــى  والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة بضــرورة تعزي
الــدورات المهنيــة والتقنيــة، تقــول لينــدا264: »الحــل األفضــل هــو ان تجيــد التســويق الشــبكي للحصــول علــى عــدد أكبــر 
ــا قــد ضعفــت«، ويشــاركها أنــس265: »نظــرًا إلقبــال النــاس  مــن الزبائــن، نظــرًا الن القــوة الشــرائية فــي ظــل كورون
علــى التســوق عبــر االنترنــت ال بــد مــن تعليــم النســاء كيفيــة تســويقهن لمنتجاتهــن وحثهــن علــى االبــداع واالبتــكار 
فــي ذلــك«، وبنفــس التصــورات الســابقة عــن الموضــوع يضيــف إبراهيــم266: »نظــرًا الن اغلــب النســاء تتوجــه للعمــل 
فــي المطبــخ اإلنتاجــي أو االعمــال اليدويــة أو االعمــال التــي تعتمــد علــى المهــارة فــي الغالــب، مــن الممكــن ان ُتعطــي 
 .»))Zoom, Team Viewer ــت فــي ظــل انتشــار ــى برامــج االنترن ــدة عل ــغ زهي ــي تتقنهــا بمبال المــرأة دورات للحــرف الت

التــي تطلقهــا  المبــادرات  بــدور  المعمقــة  المقابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  مــن   )٪12( مــا نســبته  أفــاد  بينمــا 
المنظمــات فــي دعــم النســاء فــي هــذا القطــاع، يقــول بــال267: »للمنظمــات دور ال يســتهان بــه فــي التســويق 
ألعمــال النســاء«، وتضيــف يــارا: »مــن الممكــن للمبــادرات ان تدعــم المنتجــات المحليــة مثــل إنشــاء بــازار الكترونــي«.
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3- 2- 7 السبل المحتملة لدعم المزارعات لالستمرار في العمل من حيث توفير الموارد والمواد أو 
التسويق والتمويل :

االســتجابة  عنــد  االعتبــار  بعيــن  الزراعــي  القطــاع  أخــذ  ضــرورة  علــى  لتشــدد  المعمقــة  المقابــات  نتائــج  جــاءت 
للفيــروس، والنظــر إليــه كقطــاع اســتراتيجي مهــم لتحقيــق االمــن االقتصــادي واالمــن الغذائــي واالجتماعــي، وال 
تختلــف الســبل لدعــم القطــاع الزراعــي كجــزء مــن منظومــة العمــل غيــر المنظــم، حيــث اعتمــدت الســبل لدعــم 
)52٪(، تســتطرد منــال268: »مشــكلتنا  بمــا نســبته  الحكومــة  باالعتمــاد علــى  العمــل  فــي  المزارعــات لاســتمرار 
األساســية هــي عــدم االعتــراف بالمــرأة كمزارعــة مالكــة لــألرض وانمــا ُتعامــل كعاملــة، فــكل اإلجــراءات التــي كانــت 
موجــودة ســواء مــن وزارة الزراعــة أو منظمــة اإلقــراض الزراعــي تتعامــل مــع صاحــب العمــل وليــس مــع العامليــن 
لديهــم، اليــوم ال يوجــد لدينــا أي دراســات واضحــة عــن هــذا القطــاع، وقلــة فــي البرامــج المســتدامة لتعزيــز دور 
ــر المــوارد  ــة التــي تعمــل فيهــا المــرأة حتــى قبــل توفي ــة فــي البيئ ــز الحماي ــى وجــوب تعزي ــة باإلضافــة إل المــرأة الريفي
ــاث فــي امتاكهــم ألصــول االســرة مــن  ــة مــا بيــن الذكــور واإلن ــى  الفجــوة الجندري لهــا«، ان الطــرح الســابق يشــير إل
أراضيوشــقق وأدوات وهــو مــا يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية كبيــرة علــى االمــن الغذائــي وإمكانيــة خروجهــن مــن دائــرة الفقــر. 

مــدى  عــن  ســؤالهن  عنــد   )25( رقــم  الجــدول  فــي  للعامــات  المســحية  الدراســة  نتائــج  بّينتــه  مــا  وهــو 
بلغــت  وبنســبة  الســاحقة  الغالبيــة  أشــارت  حيــث  األســهم(،  الشــقق،  )األراضــي،  لألصــول  تملكهــن 
فقــط   %  7.5 نســبته  مــا  يبقــي  مــا  وهــو  وأســهم،  وشــقق  أراض  مــن  لألصــول  تملكهــن  بعــدم   )%  92.5(
لتمويــل  الازمــة  الماليــة  المــوارد  مــن  العديــد  المــرأة  امتــاك  عــدم  ان  اقتصاديــًا.  متمكنــات  العامــات  مــن 
يشــي  وغيرهــا،  األســهم  أو  النقــدي  المــال  رأس  أو  العقــارات  مــن  أكان  ســواء  اإلنتاجيــة،  مشــاريعها  إقامــة 
األردن. فــي  المشــاريع  خــال  مــن  الخــاص  لحســابهن  والعامــات  االعمــال  صاحبــات  النســاء  نســبة  بتدنــي 

      جدول رقم )25(: توزيع النساء العامات حسب مدى تمّلك المرأة لألصول )األراضي، الشقق، األسهم(

النسبة%الفئات    العبارة
مدى تمّلك المرأة لألصول )األراضي، الشقق، 

األسهم(
7.5 %نعم 

92.5 %ال 

االجتماعيــة  والمســأومات  التمويــل  علــى  الحصــول  إمكانيــة  نقــص  يتفاعــل  كيــف  تكشــف  األرقــام  وتلــك 
والسياســية، وعليــه نســتطيع تفســير أســباب بحــث غالبيــة النســاء عــن قــروض مــن مصــادر تمويــل صغيــرة 
ــى القــروض  ــة للحصــول عل ــات كافي ــة النســاء فــي األردن ال تمتلــك ضمان ــة، حيــث أن غالبي ــوك التجاري ــداًل مــن البن ب
تمويــل  إلــى  النســاء  تميــل  رســمي  بشــكل  مالــي  دعــم  إلــى  الوصــول  محدوديــة  وبســبب  التجاريــة،  البنــوك  مــن 
العائــدات. اســتثمار  وبإعــادة  والمدخــرات  والعائلــة  كاالصدقــاء  شــخصي  تمويــل  مصــادر  خــال  مــن  اعمالهــن 

وهومــا يجعلهــا لنفــس االســباب تتأثــر بالجائحــة أكثــر إن لــم تســتطع الســداد ويجعــل نســبة النســاء الغارمــات 
)النســاء الائــي يقترضــن مــن شــركات التمويــل المالي الصغيــرة الخاصة لتغطية احتياجاتها أو احتياجات مشــروعها( 

تــزداد خــال الفتــرات الماضيــة.269 
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وأشــارت نتائــج المقابــات النوعيــة إلــى أن تأميــن إعفــاءات علــى فوائــد القــروض سيســاعد فــي دعــم القطــاع الزراعــي، 
نظرًا الن سداد القروض في ظل األزمة الحالية ُترهق المزارعين وتثقلهم، كما أشارت إلى ضرورة النظر في صندوق 
المخاطــر الزراعيــة األردنــي ليغطــي حــاالت الفيضانــات وإغــاق الحــدود كمــا يغطــي الصقيــع أفــادت زهــور270: »ان أغلب 
المزارعــات تلجــأ للقــروض مــن صنــدوق الزراعــة لتأميــن المواد الخام، ومن ناتج عملهم يتم تســديد هذه األرباح، ولكن 
بعــد أزمــة كورونــا وإجــراءات الحجــر، فهــم لــم يحصلــوا علــى رواتــب العتمادهم على العمــل اليومي وبذلــك ترتب عليهم 
فوائد ال بد من تســديدها، ومن هنا تســتطيع الحكومة مســاعدتهم بتأجيل تســديد القروض أو الغاء تلك الفوائد«.

ويشــير ليــث271 إلــى حجــم الكارثــة التــي لحقــت بهــذا القطــاع فيقــول: »لقــد شــاهدنا الكثيــر مــن الفيديوهــات لمحــات 
الخضــار حيــث تــم اتافهــا بســبب اإلغــاق، فــكان مــن الواجــب علــى الحكومــة اتبــاع اســتراتيجية أفضــل عنــد اإلغــاق 

الحكومــي فــي تدابيــر االســتجابة لتجنيــب المزارعيــن الضــرر«. 

بينمــا كان علــى الحكومــة بحســب مــا قالتــه غــادة272 ان تعمــل علــى تنظيــم هــذا القطــاع بالقوانيــن وتقليــل االســتغال 
مــن قبــل التجــار وكســر حلقــات االحتــكار فــي الســوق المركــزي للخضــار والفواكــه كونهــا تســهم فــي رفــع األســعار 
علــى المســتهلك وال تعــود بالفائــدة علــى المزارعيــن: »يجــب بنــاء منظومــة تشــريعية توفــر حمايــة لهــم وتحــدد 
أجورهــم وســاعات عملهــم باإلضافــة إلــى إيجــاد قوانيــن تحمــي النســاء مــن التحــرش والعنــف وبالتالــي تقــل نســبة 
االســتغال مــن قبــل التجــار وأصحــاب المــزارع ومحاربــة االحتــكار في الســوق المركــزي«، ويضيف اســامة273: »كان من 
المفــروض علــى الحكومــة دعــم القطــاع الزراعــي فــي ظــل األزمــة علــى األقــل ثمــن المــواد الخــام والمــوارد، ولكــن مــن 
الصعــب حصــر العامــات فــي هــذا القطــاع، ومــن هنــا وجــب تنظيــم العمــل الزراعــي كــي تتــم مســاعدتهم بســهولة« 
ان خطــاب المبحــوث الســابق يتشــارك مــع خطــاب ريــم274 التــي أشــارت إلــى دور االعمــال التطوعيــة فــي القطــاع 
الزراعــي: »يجــب تنظيــم القطــاع الزراعــي فهــو ال زال مبعثــر وملكيــات األراضــي الزراعيــة فيــه مختلفــة، اال ان هنــاك 
العديــد مــن الحمــات التطوعيــة تمثلــت بمســاعدة الشــباب للمزارعــات، مــن خــال تســويق منتجاتهــم أون اليــن«.

كمــا طــرح منــذر275 ضــرورة إيجــاد البرامــج الداعمــة للمــرأة العاملــة فــي القطــاع الزراعــي كغيــره مــن القطاعــات، 
فيقــول: »ان هــذه القطاعــات ال يمكــن دعمهــا اال مــن خــال الحمايــة االجتماعيــة، فيوجــد مثــًا فــي صنــدوق المعونــة 
ــًا وهــو يســتهدف األشــخاص فــي القطــاع الســياحي والذيــن ال  الوطنيــة برنامــج اســمه تكافــل ثــاث ســيطلق قريب
يعملــون منــذ بدايــة الجائحــة، وبالتالــي يجــب إيجــاد مثــل هــذه المعونــات أو المنصــات والبرامــج لحمايــة المزارعــات 
وتخصيــص مبلــغ لهــن أو تزويــد المســجات فــي المنصــة بالمــواد الخــام مثــا ممــا ســيخفف عليهــن آثــار األزمــة«.

وأظهــرت النتائــج ان القطــاع الزراعــي كغيــره مــن القطاعــات غيــر المنظمــة يفتقــر إلــى الحمايــة االجتماعيــة وتوســعة 
برامــج الشــمول مــن قبــل الضمــان االجتماعــي وبمــا نســبته )36٪( مــن آراء الخبــراء والخبيــرات، وتلفت رنــدا276 االنتباه 
إلــى هشاشــة أوضــاع العامــات فــي الزراعــة فتقــول: »فــكان من المفروض مــع بداية الجائحة عمــل برنامج فوري من 
الضمان االجتماعي لشمولهم فيه، نظرا الن نسبة كبيرة من المزارعات غير مشموالت ببرامج الضمان االجتماعي 
وغيــر مؤمنــات صحيــًا مــع انهــن معرضــات لإلصابــات فــي عملهــن، وتركناهــن لوحدهــن فــي مواجهــة تلــك المنظومــة، 
وهن حتى غير مذكورات في أي قانون عمل ما عدا مسودة نظام العمل والتي يتضح انها غير شاملة وال تأخذ بعين 
االعتبار الظروف الخاصة للنساء المزارعات مثل تعرضهن لإلصابة أو عدم استمرار اعمالهن ألنها موسمية مثا«. 

الزراعــي بالنســبة للمزارعــات وبمــا نســبته )28٪( مــن  نتائــج المقابــات المعمقــة أهميــة التســويق  بّينــت  كمــا 
أفــراد العينــة، حيــث ال تقــل أهميــة التســويق عــن اإلنتــاج نظــرا لتكاملهمــا، وخاصــة التصنيــع الزراعــي التــي تلعــب 
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دورا هامــا فــي تســويق المنتوجــات يذكــر أنــس277: »هــذا القطــاع لألســف غيــر محمــي وغيــر مهتــم فيــه حتــى قبــل 
الوقــت  فــي  اتافهــا  مــن  بــدال  الجائحــة  خــال  منتجاتهــم  وتســويق  حمايتهــم  الحكومــة  بإمــكان  فــكان  كورونــا، 
التســويق  بتشــجيع  نســاعدهم  ان  »يجــب  عبيــر278:  وتضيــف  والفواكــه«،  الخضــار  أســعار  فيــه  ارتفعــت  الــذي 
لهــم«. والمــوارد  المــواد  وتوفيــر  منتجاتهــم  لبيــع  كبيــر  ســوق  يشــكل  ممــا  الزراعــي  التصنيــع  وزيــادة  المحلــي 

وجــاء خطــاب مــن أحــد الخبــراء فــي المقابــات المعمقــة يدعــو إلــى االبــداع واالبتــكار حتــى فــي القطــاع الزراعــي 
والخــروج عــن المألــوف فــي التدريــب اإلبداعــي كأن يتعلــم المزارعــون اســتراتيجيات متنوعــة للتفكيــر المتشــعب 
وشــكل  بنيــة  فــي  تحليليــة  ودراســة  التشــكل  علــم  )أي  المورفولوجــي  بالتحليــل  يســمى  مــا  وهــو  )التباعــدي( 
ليتــم  لــكل بعــد  ثــم وضــع عناصــر  زراعــي مثــًا(،  أبعــاد مختلفــة لنظــام معيــن )منتــج  الشــيء(، ويكــون بوضــع 
بعدهــا ماحظــة وتفحــص هــذه األبعــاد، وهــذه الطريقــة تشــجع علــى اختيــار وتقييــم األبعــاد ثــم اســتبعاد كل بعــد 
ــر القائمــة علــى تحليــل االحتياجــات، فمــن  ــدة فــي التفكي ــه، يقــول همــام279: »يجــب تبنــي اســتراتيجيات جدي ال قيمــة ل
الممكــن ان تســير المزارعــات علــى مبــدأ الزراعــة االحترافيــة أي ان يعرفــن مــاذا يزرعــن واختيــار منتجــات معينــة غيــر 
مغطــاة فــي الســوق المحلــي مثــل زراعــة األلوفيــرا التــي تســتخدم فــي مســتحضرات التجميــل وزراعــة الزعفــران 
نظــرًا ألننــا نســتورده مــن الخــارج والجــرام الواحــد ثمنــه مرتفــع جــدًا، فمعرفــة االحتيــاج المجتمعــي هــو الحــل«.

 لهذا يجب على المزارعين مواكبة تلك المتغيرات بإحداث تغيير يستجيب لمتطلبات الحاضر والتعامل مع المستقبل، 
ووضــع نمــاذج جديــدة قــد تخــدم منتجاتهــم، فالفكــرة وإن بــدت غيــر منطقيــة قــد تكــون هــي الحــل األمثــل والمائــم.

كمــا وأظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة اســتراتيجية ذاتيــة متوافقــة 
مــع الحكومــة والمنظمــات العالميــة المعنيــة فــي شــؤون الغــذاء لدعــم المزارعــات ومشــاريعهن الزراعيــة، وفــي هــذا 
أفــادت هديــل280: »ال يمكــن مســاعدت هــذا القطــاع اال اذا أصبــح منظمــًا، وتكــون مســاعدتهن بطريقــة فّعالــة مــن 
خــال تعــأون منظمــات المجتمــع المدنــي مــع المنظمــات فــي المناطــق الزراعيــة والمنظمــات العالميــة وتزويدهــم 
بالموارد واألدوات الازمة«، ويذكر إبراهيم281 بعض المبادرات والمؤسسات التي ولدت من رحم المعاناة لمساعدة 
ــى الســيدات،  ــا لتخفيــف الضــرر عل ــي انطلقــت مــن رحــم جائحــة كورون تلــك النســاء العامــات: »مؤسســة خيــط الت
ومحأولتهــا تســويق منتجــات النســاء مــن الخضــار والفواكــه، مــن خــال توفيــر التصاريــح الازمــة والتنقــل وغيرهــا«.

3- 2- 8 مدى وجود برامج تستهدف النساء والفتيات لدمجهم ببرامج الشمول المالي أو توفير 
االستشارة المالية لهن: 

لقــد كانــت نتائــج المقابــات النوعيــة صادمــة إلــى حد كبير فلم تكــن غالبية أفراد العينة على علم بتلك البرامج التي توفر 
النظم االئتمانية المناســبة لمســاعدة المرأة وبخاصة في الريف ومناطق جيوب الفقر بنســبة )84٪( منهم، وتجأوز 
األمــر ذلــك حيــث ان )80٪( مــن الخبــراء والخبيــرات يجزمــون بأثرهــا الســلبي علــى المزارعــات بزيــادة نســبة الغارمــات 
فيهــا، تقــول رنــدا282: »ســمعت عــن عــدد مــن المبــادرات لكــن لــم أســمع عــن برنامــج شــمول مالــي قــد يســاعد المــرأة، 
ومن الجيد إيجاد مثل هذه البرامج وتدريســها ضمن المناهج المدرســية«، ويضيف همام283 ويشــاركه األغلبية: »ان 
مثــل هــذه البرامــج مدمــرة للمــرأة بســبب القــروض، مثــل شــركات ريادة االعمال فــي صندوق اقراض المــرأة، فالنتائج 
ُتظهــر تعثــر النســاء ماديــا بســبب تلــك القــروض والبرامــج، نظــرا الن الــزوج فــي غالــب األحيــان يجبرهــا علــى االقتراض، 
وبالنظــر إلــى ان غالبيــة النســاء غبــر مســتقلة ماليــا وال تتخذن القرارات المالية فهــن معرضات ألن يصبحن غارمات«. 
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في حين جاءت نتائج المقابات المعمقة وبنسبة )20٪( لتشير إلى قلة تلك البرامج وضرورة إيجاد الوعي لدى النساء 
mi-(  284: »هنــاك برامــج محــدودة ولكن لألســف ال يوجد ربط مباشــر بين هــذه البرامج مع لبأهميتهــا، حيــث تقــول منــا
cro credit( والحصول على المســاندة والمشــورة المالية، ومن هنا ارتبطت هذه البرامج بالمخاطر أكثر ما ارتبطت 
بتحسين األوضاع االقتصادية للمرأة وتشجيعها على االستثمار من خال قضايا الغارمات«، وتضيف آسيا285: »يوجد 
برامج قليلة جدًا ولكن ال يوجد وعي كاف لدى النســاء، فهي لو علمت بها ســيكون عن طريق زوجها لمصالحه هو«.

وتذكــر ريــم286 مــا قدمــه البنــك المركــزي فــي دعــم برامــج الشــمول المالــي فتقــول: »لقــد عمــل البنــك المركــزي األردنــي 
علــى برنامــج لــه عاقــة بالحســاب األساســي مــن أجــل تشــجيع النســاء ان تعمــل حســابات بنكيــة لهــا، كمــا اشــتغل 
البنك المركزي على االدخار المالي، ويوجد في البنك عدة برامج تعمل على هذا الموضوع، ســواء من البنك المركزي 
نفسه أو من المؤسسة التي انبثقت عنه واسمها »جموباي« وهي مؤسسة لها عاقة بالمحافظ البنكية وهدفها 
زيــادة الشــمول المالــي للمــرأة«. وتذكــر غــادة287: »ان برامــج الشــمول المالــي نــادرة وذلــك نــراه مــن خــال قلــة نســبة 
الحســابات البنكيــة وعــدم علــم النســاء عــن المحافــظ البنكيــة، فــإن كنــا نتكلم عن تمكيــن المرأة في ســوق العمل فا 
بــّد مــن توعيــة المــرأة وتثقيفهــا بــأن تعــرف األدوات المالية االقراضيــة وإدارة القروض، ولكن أجــد ان الحكومة األردنية 
تضــع اســتراتيجيات بنــاء علــى البنــك الدولــي وصنــدوق النقد الدولي، دون معرفة االنعكاســات لها على ارض الواقع«.

الدولــي ال تعكــس  النقــد  الدولــي وصنــدوق  البنــك  التــي وضعهــا  السياســات  ان  إلــى  الســابق يشــير  الطــرح  ان 
الواقــع الحقيقــي للمــرأة األردنيــة ولــم توجــد لديهــم برامــج تســتهدف النســاء بشــكل يراعــي خصوصيــة البلــدان، أو 
ماحظــة انعــكاس تلــك األدوات علــى المــرأة األردنيــة وهــو مــا زاد مــن نســبة النســاء الغارمــات خــال الفتــرة األخيــرة. 

3- 2- 9 تأثير انسحاب المرأة من سوق العمل: 

األردن  فــي  الســكانية  الفرصــة  مــن  واالســتفادة  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  فــي  أعلــى  نمــو  تحقيــق معــدالت  ان   
ســوق  فــي  للمــرأة  أعلــى  مشــاركة  معــدالت  تحقيــق  بالضــرورة  يتطلــب   ،2030 عــام  الــذروة  بلوغهــا  والمتوقــع 
العمــل األردنــي، وبالتالــي فــإن رفــع مســتوى مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل إلــى مســتوى مشــاركة الرجــل 
ــر انســحاب  ــى أن تأثي ــج المقابــات المعمقــة لتشــير إل ــي. وجــاءت نتائ ــج المحلــي اإلجمال ــى رفــع النات ــؤدي إل ســوف ي
المــرأة مــن ســوق العمــل ال يؤثــر علــى المــرأة فحســب بــل علــى الدولــة واالقتصــاد ككل وعلــى عــدة مســتويات:

المستوى األول: تأثيرها االجتماعي على المرأة

أظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة ان انســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل يؤثــر علــى المــرأة والمنــزل بشــكل مباشــر 
وبمــا نســبته )48٪( مــن أفــراد العينــة، حيــث ان تحســين فــرص المــرأة لكســب الدخــل والتحكــم فيــه تؤثــر علــى تعليــم 
األطفــال وصحتهــم، فتميــل النســاء فــي الغالــب فــي اســتثمار جــزء مــن دخلهــا ألســرتها، مــن حيــث الصــرف علــى 
االحتياجــات األساســية كالتعليــم والصحــة والغــذاء وبالتالــي يضاعــف مــن مســتوى الرفــاه المجتمعــي، أفــاد أنــس288: 
»انسحاب المرأة سيؤدي إلى قلة الدخل، والتأثير المباشر على األطفال وحتى ثقافتهم«، وهو ما تشير اليه هديل289: 
»ان انســحاب المرأة من ســوق العمل يؤثر على مســتوى الدخل والترتيبات المالية داخل االســرة، ألنها كانت تتحمل 
بعــض المســؤولية الماليــة ممــا سيســبب مشــاكل فــي االســرة«، وتشــاركها عبيــر290: »ســوف يقــل دخــل االســرة 
ممــا ســيؤثر علــي المجتمــع بشــكل عــام، فقلــة الدخــل والفقــر تســبب مشــاكل أســرية وبالتالــي ازديــاد حــاالت العنــف«.

ان كا الطرحين السابقين للخبيرتان يفسر أسباب ازدياد حاالت العنف التي صاحبت انتشار الفيروس بسبب تسريح 
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الموظفين والموظفات واألوضاع االقتصادية الصعبة التي مّروا بها، مما زاد من لجوئهم لتبني الممارسات العنيفة.

العمــل،  مــن  انســحابها  بســبب  المــرأة  علــى  تظهــر  واجتماعيــة  نفســية  آثــار  هنــاك  ان  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
زيــادة  إلــى  فيــه  نســعى  الــذي  الوقــت  فــي  أخــرى،  مــرة  العمــل  إلــى  بالعــودة  الرغبــة  عــدم  لديهــا  يوّلــد  ممــا 
المســتدامة،  التنميــة  بعجلــة  يدفــع  الــذي  االقتصــادي  النمــو  لتحقيــق  للمــرأة  االقتصاديــة  المشــاركة 
العمــل،  إلــى  بالعــودة  الرغبــة  عــدم  إلــى  تدفعهــا  قــد  نفســية  تبعــات  النســحابها  »ســيكون  منــار291:  تقــول 
تصنيفهــا  واســتمرارية  المــرأة  قــدرات  طبيعــة  يفهــم  ال  جيــل  وإنشــاء  مجتمعــي  خــذالن  هنالــك  وســيصبح 
االســرة«. فــي  القــرار  اتخــاذ  علــى  قدرتهــا  علــى  انســحابها  »يؤثــر  بــال:  ويضيــف  الثانيــة«،  الدرجــة  مــن  كجنــس 
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أشــار مــا نســبته )60٪( مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة ان اإلمكانــات غيــر المســتغلة للنســاء 
علــى  ايجابيــًا  ســتنعكس  للمــرأة  االقتصاديــة  المشــاركة  أن  حيــث  والتنميــة،  االقتصــادي  للنمــو  ضائعــة  فرصــة 
الناتــج  انتــاج  المــرأة والنمــو االقتصــادي مــن خــال رفــع  بيــن مشــاركة  الكلــي، فهنــاك عاقــة طرديــة  االقتصــاد 
المحلــي، يقــول محمــد292: »ان النســاء فــي ســوق العمــل عبــارة عــن عــدد مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون ممــا يعنــي 
زيــادة فــي الدخــل وزيــادة علــى الناتــج المحلــي للدولــة«، وتشــاركه يــارا293: »تتأثــر إنتاجيــة المجتمــع بانســحابها كونهــا 
جــزء ال يتجــزأ منــه، وبانســحابها ســوف يتأثــر اإلنتــاج واالقتصــاد ككل بــل ان انســحابها ســيرجعنا للخلــف ويضيــع 
الخطــوات التــي مشــينا بهــا لكــي تنخــرط المــرأة فــي ســوق العمــل، ممــا ســيكلف الحكومــة خســائر ماديــة«، ان 
ازديــاد معــدل البطالــة الــذي خّلفــه انتشــار فيــروس COVID- 19 مــن شــأنه أن يؤثــر كمــا جــاء علــى لســان الخبــراء 
والخبيــرات علــى النمــو االقتصــادي فــي األردن، ففــي الفتــرة مــا بيــن 2000- 2017، بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي 
وضعــت  وقــد   ،٪0.5 نســبته  مــا  المــرأة  عمــل  مــن  المضافــة  القيمــة  فــي  الزيــادة  وســاهمت   ٪1.5 األردن  فــي 
294.24 بمقــدار   2025 عــام  بحلــول  العاملــة  القــوى  فــي  المــرأة  مشــاركة  معــدالت  رفــع  عينهــا  نصــب  الحكومــة 

وبمــا أن المــرأة األردنيــة تعمــل فــي بعــض القطاعــات بنســب أعلــى مــن الذكــور فسيشــكل انســحابها تأثــرًا لهــذه 
القطاعــات كمــا جــاء علــى لســان الخبــراء والخبيــرات، أفــاد أســامة295: »ان المــرأة األردنيــة تعمــل فــي جميــع القطاعات 
تقريبــًا اال انهــا فــي بعــض القطاعــات أكثــر من النصف، وبالتالي انســحابها منها ســيعطل اإلنتــاج«، وتضيف هديل296: 
»ان الكثيــر مــن القطاعــات تعتمــد علــى وجــود المــرأة مثــل قطــاع األغذيــة وريــاض األطفــال والتعليــم والصحــة 
ــى جــودة الخدمــات المقدمــة فــي المســتقبل« ــر عل ــة ممكــن ان يؤث وانســحاب المــرأة مــن هــذه القطاعــات الحيوي

وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي تحســين أوضــاع المــرأة االقتصاديــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، 
اال أن لغــة األرقــام والمؤشــرات تؤكــد حقيقــة الضعــف الشــديد للمشــاركة االقتصاديــة للمــرأة وخاصــة فــي ظــل 
األوضــاع الراهنــة بانتشــار فيــروس COVID- 19 وهــو مــا يعــد تحــد كبيــر لجهــود التنميــة االقتصاديــة فــي األردن. 

كما أشارت النتائج ان انسحاب المرأة من سوق العمل تمثل خسارة كبيرة في الدخل والتنمية تكلف الدولة خسائر 
مادية أيضًا حيث تقدر تكلفة تدني المشــاركة االقتصادية للمرأة في ســوق العمل األردني بحوالي 11 مليار دينار اردني 
في عام 2013، أو ما يعادل 46٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في ذلك العام.297 ، في هذا تقول ريم298: »هناك دراسات 
كثيرة تبين أثر انســحاب المرأة من حيث التكلفة فعلى المســتوى الدولي يكلف بالمليارات، وعلى مســتوى الشــركات 
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يؤثــر علــى االبــداع والكفــاءة« وتشــاركها منــال299: »المــرأة شــريك أساســي فــي عمليــة التنمية المســتدامة، وقد أثبتت 
كل الدراســات انــه كلمــا ازدادت نســبة مســاهمة المــرأة فــي ســوق العمــل، كلمــا زادت فــرص التنميــة المســتدامة 
فــي البلــد بشــكل عــام«، ويشــير ليــث300 إلــى أثــر انســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل وخاصــة فــي المراكــز القياديــة: »اذا 
اســتثنينا المــرأة مــن مراكــز صنــع القــرار ســواء فــي الشــركات الصغيــرة أو الحكوميــة فهــو يــؤدي إلــى عــدم شــمول 
احتياجــات المــرأة كمــا األزمــة الحاليــة فــي البرامــج والخطــط فالرؤيــة والمخرجــات، وبهــذا نســتثني نصــف المجتمــع«.

اإلنتاجيــة  بالطاقــة  االضــرار  إلــى  يــؤدي  العمــل  ســوق  مــن  المــرأة  انســحاب  ان  النتائــج  أوضحــت  كمــا   
علــى  األردن  ترتيــب  تأخــر  وبالتالــي  ومخرجاتهــا،  مســاراتها  وتشــويه  التنميــة  جهــود  وتأخيــر  األردنــي  لاقتصــاد 
التنميــة  مؤشــرات  علــى  انســحابها  »يؤثــر  زهــور301:  ذكرتــه  مــا  وهــو  العالميــة،  المســتدامة  التنميــة  مؤشــرات 
المســاعدات« ومنــع وصــول  االجتماعــي  النــوع  فجــوة  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  عالميــًا،  األردن  وترتيــب  المســتدامة 
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ــا أو مــا قبلهــا علــى  ــر األداء المؤسســي للشــركات ســواء فــي ظــل كورون ــى تأث ــج  المقابــات المعمقــة إل تشــير نتائ
جميــع االبعــاد التنظيميــة، بمــا فــي ذلــك القيــادة وبيئــة العمــل، والتنســيق والســيطرة، فانســحاب المــرأة مــن ســوق 
العمــل يقلــل مــن إثرائــه مــن خــال التنــوع بيــن الجنســين والــذي ينتــج عنــه تحســن فــي األداء المؤسســي، كمــا يجعــل 
المؤسســة مهيــأة بشــكل أفضــل لخدمــة األســواق االســتهاكية، تقــول رامــا302: »بانســحاب المــرأة ســوف تضعــف 
القيمــة الشــرائية فــي الســوق« وتضيــف عــا303: »ســيقل التنــوع فــي ســوق العمــل وهــذا التنــوع هــو مــا ينتــج مخرجــات 
أفضــل فــي ســوق العمــل علــى كافــة األصعــدة، فغيــاب هــذا التنــوع يقلــل مــن االبــداع واالبتــكار، ووجودهــا فــي ســوق 
العمــل يثــري وجهــات النظــر الن احتياجاتهــم مختلفــة«، وهــو مــا شــاركتها بــه منــار304: »ان وجــود المــرأة فــي ســوق 
ــًا قــد ال ينظــر اليــه الرجــل  العمــل يثــري صناعــة القــرارات نظــرا لتنــوع األفــكار ومــن الممكــن أن تعطــي المــرأة جانب
ويراعيــه مــن جانــب آخــر، وهــو مــا سيحســن نظــرة المجتمــع الدولــي لــألردن«، ومــن الجميــل ذكــر المثــال الــذي أوردتــه 
رنــدا305 حــول عــدم تضــرر النســاء فــي بعــض الــدول المتقدمــة فتقــول: »فــي األزمــة االقتصاديــة لــم تعانــي األســر 
الســويدية أو االقتصــاد الســويدي لســبب مهــم وهــو ان ســوق العمــل مــوزع تقريبــا بالتســأوي بيــن الرجــل والمــرأة«.

ومــن الافــت للنظــر ان أزمــة كورونــا كشــفت النقــاب عــن الخطاب الذكوري في غالبية إجابات الخبــراء الذكور حيث جاء 
فــي خطابهــم مــا يفــوق التوقــع مــن العناصــر المتكــررة مــن األفــكار والقناعــات والصــور النمطيــة، حتــى تــكاد تجــزم ان 
الخطــاب واحــد والمتكلــم واحــد، وبمــا يدلــل علــى التنميــط الجنســي للوظائــف وتوقعــات المجتمــع، بأن تتحمــل المرأة 
قــدرًا أكبــر مــن مســؤوليات الرعايــة، وعــدم وجــود ثقافــة تتوقــع مــن المــرأة ان تعمــل ســاعات طويلــة، واالنتقــاص مــن 
»المهارات االنثوية« التي تأسست أيضًا من قناعة المبحوثين الذكور بثانوية دور المرأة اإلنتاجي نظرا الن المسؤولية 
المالية في العائلة هي مسؤولية الذكور، كل هذا الشكل الخفي وغير المرئي لدور تلك الصور النمطية المهيمنة في 
المجتمــع هــو مــا جعــل المدرســة والمعلــم أداًة فاعلــة فــي خلــق وصناعــة هذا النوع مــن األنوثة المطابقــة إلرادة قوى 
الهيمنة الســائدة في المجتمع، وبالتالي اســتقصاء عدد ال يســتهان به من النســاء بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة.

يســتطرد ماهــر306: »بانســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل ســوف تنخفــض نســبة البطالــة بيــن الذكــور وتوفيــر فــرص 
عمــل أكثــر لهــم، وارتفــاع رواتبهــم نظــرا الن رئيــس العمــل ســوف تقــل خياراتــه ويضطــر ان يرفــع الرواتــب الن العمال 
ســوف يفرضــوا رأيهــم أكثــر«، ويشــاركه منــذر307: »انــا ال اريــد ان اقــول باننــي ضــد عمــل المــرأة بالعكــس الرســول 
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صلــى هللا عليــه وســلم أعطــى للمــرأة وظائــف كالتعليــم والتمريــض التــي مــن الممكــن أن تناســبها، ولكــن ال اعتقــد 
انــه ســينعكس ســلبا بالعكــس ســوف يعطــي المــرأة مجــال ان تعتنــي فــي بيتهــا وتربــى أطفالهــا مــن أجــل انشــاء 
جيــل متعلــم بــدل ان يكــون تربيــة حضانــات، فأنــا اعتقــد انــه فــي مجــاالت معينــة اذا انســحبت منهــا المــرأة ســيكون 
افضــل ألنــه بذلــك يعطــي فرصــة للذكــور مــن العــودة لســوق العمــل وبالتالــي قدرتــه علــى الــزواج وإنشــاء عائلــة«، ان 
النتيجــة الســابقة بحســب رأي إبراهيــم308 وهــو رأي غالبيــة معارفــه الذكــور فيقــول: »ســيكون تأثيــره ســلبي خصوصــًا 
ان المــرأة كل المجتمــع، واذا انســحب احــد منهــم مــن ســوق العمــل ســيكون هنــاك خلــل مــن ناحيــة التفكيــر الكامــل 
وانتــاج افــكار شــاملة مــن منظــور كا الطرفيــن، امــا تفكيــر المجتمــع االردنــي برأيــي وتفكيــر الشــباب الذيــن اعرفهــم انــه 
بالعكــس ســيقولون ايــن المشــكلة بالعكــس يوجــد 1000 رجــل ينتظــروا فــرص عمــل وممكن ان يعملوا بــدال عنها«. 

ان بعــض خطابــات الخبــراء الذكــور وان بــدت خطابــات حداثيــة مــن الخــارج ومتفهمــة لــدور المــرأة فــي المجتمــع 
تتكلــم وترســم  التــي  االجتماعيــة  للقــوى  الثقيلــة  الهيمنــة  المتمعــن فيهــا ياحــظ  ان  اال  الســابق  الخطــاب  كمــا 
الحــدود فــي المجتمــع األردنــي حيــث تختــزل المــرأة بالطبيعــة بإرجاعهــا إلــى دورهــا األول وهــو االم، ان الخطــاب 
الســابق بمــا حملــه مــن تصنيفــات طبيعيــة، لــم تكــن فــي حقيقتهــا ســوء منــأورة أيديولوجيــة ال يصعــب علــى الناظــر 
ارجاعهــا إلــى حلبــة الصــراع االجتماعــي، فالتنميــط الســابق للوظائــف وربطهــا بالجنــس كمعطــى بيولوجــي هــو 
ــة المصنفــة  ــرى ان الوظائــف التقليدي ــة، ويعــزز ذلــك خطــاب همــام حيــث ي ــاب التعامــي عــن الحقيقــة العلمي مــن ب
ــى وجودهــا فــي مراكــز صنــع  ــد إل ــو مــن بعي ــة ســتتأثر بانســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل، دون التطــرق ول باألنثوي
القــرار بــل ان وجودهــا فــي ســوق العمــل وتشــجيعها علــى ذلــك ودفعهــا لمغــادرة المنــزل والدخــول إلــى ســوق 
ــة، ومــا بيــن الدخــول لســوق  ــة الذكوري ــدي العامل العمــل ال يتجــأوز كونهــا جيــش احتياطــي بســبب النقــص فــي االي
العمــل واإلقصــاء منــه تصبــح المــرأة مجــرد قــوة عمــل احتياطيــة للرجــل،  فيقــول همــام309: »راتــب الرجــل ال يكفــي 
تمســكها  أن  يوجــد قطاعــات معينــة صعــب  وايضــا  األســرة،  دخــل  فــي  اقتصاديــا  تســاعد  هــي  وبالتالــي  وحــدة 
ســنوات«. و6   5 ســن  فــي  االطفــال  يتحمــل  ان  يســتطيع  رجــل  أجــد  أن  أســتطيع  فــا  كالتعليــم  المــرأة  غيــر 

ومــن هنــا يظهــر التداخــل مــا بيــن االثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة حيــث تعمــل األخيــرة كما جــاء في الخطابات الســابقة 
للخبــراء الذكــور كآليــة تحــد مــن إمكانيــة تجــأوز المــرأة للفصــل الوظيفــي ومشــاركتها علــى قــدم المســأواة فــي الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وصنــع القــرار وبلوغ مراكز رفيعة المســتوى. ومن هنــا فإن التوجهات الجندرية 
التي يتبّناها الفرد بتأثير من ثقافة المجتمع والمتصلة بالمعتقدات الخاصة باألدوار، والخصائص المناسبة لكل جنس 
تحّدد توجهاتهم االنجازية وتكّيفهم النفسي وتقديرهم لذاتهم بشكل عام، وبالتالي فإن قياس مثل هذه التوجهات 
يمكــن أن يســاعد فــي فهــم المشــكات اإلنجازيــة والســلوكية التــي يواجههــا األفــراد فــي مراحــل نموهــم المختلفــة.

3- 3 األثر القانوني لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في األردن:

النــوع  احتياجــات  فيهــا  تراعــي  والتــي  الدولــة  تقرهــا وتضعهــا  التــي  الوطنيــة  والسياســات  التشــريعات  تكتســب 
االجتماعــي أهميــة خاصــة ألثرهــا المباشــر وغيــر المباشــر علــى تمكيــن المــرأة فــي جميــع المســتويات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وقــد ســعى األردن منــذ العقــد الماضــي إلــى إدمــاج كافــة التدابيــر واالهــداف 
التنمويــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي كافــة الخطــط والسياســات الوطنيــة، باإلضافــة إلــى العمــل علــى تعديــل 
الكثيــر مــن القوانيــن واألنظمــة ذات العاقــة، اال ان انتشــارCOVID-19 قــد فــرض احتياجــات جديــدة علــى المــرأة لــم 
تؤخــذ بعيــن االعتبــار، كمــا لــم تخــل بعــض القوانيــن الصــادرة مــن النصــوص المجحفــة بحــق المــرأة، فاالفتقــار 
 COVID-19 فيــروس  بشــأن  العالمــي  القــرار  صنــع  فــي  االجتماعــي  النــوع  ومنظــور  الجنســين  بيــن  التــوازن  إلــى 
COV-  يــؤدي إلــى االبتعــاد عــن جعــل المســأواة بيــن الجنســين حقيقــة واقعــة، ومــن هنــا يجــب أن ُينظــر إلــى أزمــة
ID-19 علــى أنهــا فرصــة لتحــدي الديناميكيــات االجتماعيــة بطريقــة تعــود بالنفــع علــى كل مــن النســاء والرجــال. 

الوظائــف،  وفقــدان  والصعوبــات  لانتهــاكات  وقــت  أي  مــن  عرضــة  أكثــر  ســتكون  العاملــة  المــرأة  ألن  ونظــرًا 
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الحكومــة  بيــن  مــا  المــرأة وحمايتهــا والتفاعــل  العاقــة بعمــل  الدوليــة ذات  المعاييــر  فيتوجــب تفعيــل تطبيــق 
المهنيــة،  خياراتهــا  وتوســيع  العمــل،  ســوق  فــي  المــرأة  وضــع  تعزيــز  متطلبــات  لتوفيــر  الخــاص  والقطــاع 
الحاليــة. األزمــة  ظــل  فــي  المتاحــة  العمــل  بفــرص  وعيهــا  ورفــع  بالتدريــب  الازمــة  المهــارات  واكســابها 

3- 3- 1 االمتيازات التي حصلت عليها النساء في تدابير االستجابة الحكومية الطارئة:

جــاءت نتائــج المقابــات المعمقــة لتبيــن بــرأي األغلبيــة الســاحقة مــن عينــة الدراســة )84٪( ان المــرأة لــم تحصــل 
علــى أي اســتجابات خاصــة باحتياجاتهــا ومراعــاة ظروفهــا فــي العمــل، بــل علــي العكــس فرضــت عليهــا الجائحــة أعبــاء 
كثيــرة لــم تؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم السياســات، وفــي هــذا اســتطردت غــادة310: »معظم المنظمات النســوية 
تقــول ان النســاء لــم يســتجب لمطالبهــن بطريقــة حساســة للنــوع االجتماعــي، صحيــح ان هــذه القوانيــن لــم تميــز 
بيــن ذكــر وانثــى ولكنهــا فــي المقابــل لــم تــراع احتياجــات االنثــى وبالتالــي لــم تحصــل علــى امتيــازات، كمــا حصل فــي إغاق 
الحضانــات«، وتشــاركها ثريــا311: »ال يوجــد اي امتيــاز حصلــت عليــه بــل بالعكــس زاد عليهــن الضغــط والرواتــب قلــت، 
وحتــى فــي القطــاع الصحــي لــم يتوفــر لديهــا مواصــات لوصولهــا ناهيــك انهــا غيــر محميــة مــن خطــر المــرض نفســه«، 
ويشــير أســامة312 إلــى قانــون الدفــاع فيقــول: »قوانيــن الدفــاع لــم يكــن فيهــا امتيــازات بــل علــى العكــس تضــررت 
بعــض القطاعــات، والذيــن تضــرروا هــم المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء«، وتضيف منــال313: »معظم القــرارات تضررت 
مــن أوامــر االســتجابة بشــكل عــام والمــرأة تضــررت بشــكل خــاص ألنــه القــرار االســهل كان علــى صاحــب العمــل هــو 
االســتغناء عــن خدمــات المــرأة، وأيضــا قــرار إغــاق الحضانــات والتعليــم عــن بعــد اثــر بشــكل اساســي علــى المــرأة« 
ــازات نحــن نقــول ان قضيــة عمــل المــرأة هــي قضيــة  ــدا 314 مــا ســبق فتقــول: »لــم نحصــل علــى اي امتي وتلخــص رن
اجتماعيــة ويجــب علــى المجتمــع مســاندتها ولكنهــا هــي قضيــة علــى عاتــق الدولــة، فالدولــة ال توفــر حضانــات لجميــع 
ــم يقــدم لهــا  ــم يســهلوا لهــا مواصــات ول النســاء العامــات وال يحموهــا مــن العنــف والتحــرش داخــل العمــل ول
مظلــة حمايــة كاملــة متكاملــة وحتــى القوانيــن الموجــودة غيــر متابعــة ومطبقــة، وبعــض النقابــات لم يســمحوا لها ان 
تعمــل وتدافــع عــن حقــوق المــرأة العاملــة، ففــي ظــل هــذه العقبــات الهيكليــة لــم تحصــل المــرأة علــى اي امتيــازات«

المــرأة  عليــه  حصلــت  الــذي  الوحيــد  االمتيــاز  ان  إلــى   )٪16( نســبته  بمــا  والخبيــرات  الخبــراء  أشــار  حيــن  فــي 
أو  بطريقــة  المــرأة  منــه  اســتفادت  المــرن  »العمــل  عــا315:  تقــول  المــرن  العمــل  لنظــام  تطبيــق  هــو 
وتضيــف  متضــررة«،  كانــت  عــام  بشــكل  هــي  بــل  المــرأة  لصالــح  مميــز  شــيء  هنــاك  يكــن  لــم  ولكــن  بأخــرى، 
تســتطيع  القطاعــات  جميــع  ليســت  ولكــن  احتاجــت،  أو  طلبــت  هــي  اذا  المــرن  العمــل  »يمكــن  يــارا316: 
الرجــل«. أو  للمــرأة  متوفــرا  يكــون  ان  يجــب  المــرن  العمــل  ألن  امتيــاز  اعتبــره  ان  اريــد  وال  بعــد،  عــن  العمــل 

3- 3- 2 مدى اشتمال تدابير االستجابة أو التعافي االقتصادي على قوانين تراعي األشخاص ذوي 
اإلعاقة بشكل عام والمرأة ذات اإلعاقة بشكل خاص: 

بــأي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  شــمول  عــدم  إلــى  المعمقــة  المقابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  جميــع  أشــار   
فلألشــخاص  واالقتصــادي،  واالجتماعــي  النفســي  والتمكيــن  الدعــم  أنــواع  تقديــم  أو  بهــم  خاصــة  قوانيــن 
وفاعليتهــا  ذاتهــم  إلــى  نظرتهــم  مثــل  باإلعاقــة،  تتأثــر  والتــي  الخاصــة  النفســية  حياتهــم  اإلعاقــة  ذوي 
مــا  إلــى  نظــرًا  جميعــًا،  المجتمــع  أفــراد  قبــل  مــن  مــؤازرة  إلــى  بحاجــة  الــذي  والســلبي  اإليجابــي  والتفكيــر 
تبعــًا  مختلفــة،  بطــرق  لهــا  االســتجابة  تتطلــب  واجتماعيــة  نفســية  آثــار  مــن  اختافهــا  علــى  اإلعاقــات  تفرضــه 
االخريــن. مــع  تواصلــه  وعنــد  لألشــياء  إدراكــه  عنــد  اإلعاقــة  صاحــب  الشــخص  يتبناهــا  التــي  التفكيــر  ألســاليب 
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فــي حيــن لــم تراعــي تدابيــر االســتجابة للفيــروس ذوي اإلعاقةبشــكل عــام والمــرأة ذات اإلعاقــة بشــكل خــاص، بــل 
وضعــت جملــة مــن العراقيــل والعقبــات أمــام األفــراد ذوي اإلعاقةوخاصــة بمــا يتعلــق بالتنقــل والحركــة واإلغاقــات 
ــداء  ــة، أو إمدادهــم بالمســاعدات الملموســة والمعلومــات وإب الحكوميــة التــي منعتهــم مــن تلقــي البرامــج التأهيلي
الــرأي والتوجيهــات وإشــراكهم فــي صنــع القــرارات للوصــول إلــى أعلى درجات الفاعليــة والكفاءة في تدابير االســتجابة، 
ــة، حيــث بلغــت نســبة ذوي اإلعاقــة)13.1٪( مــن  ــات المجتمــع ليســت بالقليل ــة مــن فئ ــا اســتثنينا فئ ــي انن ممــا يعن
مجمــوع الســكان، وبلــغ عــدد االفــراد األردنييــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــة )صعوبــة( والذيــن أعمارهــم 5 ســنوات فأكثــر 
)651396(، كمــا ان نســبة المشــتغلين مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الفئــة العمريــة 15 ســنة فأكثــر )٪7.7(، 
بينمــا بلغــت نســبة المتعطليــن )9.9٪( اســتنادًا إلــى بيانــات المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.317

ــى  ــى القــرارات عل ــي ُتبن ــة اتخــاذ القــرارات وبالتال ــات المهمشــة فــي عملي ــدا318: »المفــروض ان تشــارك الفئ تقــول رن
هــذا االســاس، ومنهــا النســاء فــي القطاعــات غيــر المنظمــة واالشــخاص ذوي االعاقــة، ولكــن تــم تنفيــذ العكــس 
ــم تتــم االســتجابة لمطالبهــم اال بعــد توجيهــات مــن المجتمــع المدنــي«، وتضيــف غــادة319: »هــم  فــي األردن حيــث ل
 شــخص مــن ذوي االعاقــة وامــرأة فهــو عــبء مضاعــف وايضــا كبــار 

ِ
أكثــر الفئــات المظلومــة وخصوصــًا اذا كنــت

الســن ، وبرأيــي العنــف كان بنســب اعلــى عليهــم خــال جائحــة كورونــا، ومــع ذلــك عندمــا اطلقــت الحكومــة قوانيــن 
ــة«، ويشــاركهم  ــة أو خدماتي ــة وال اي مســاعدات نقدي ــى حماي ــم توفــر لهــم ادن ــى ل ــات حت ــم تراعــي تلــك الفئ الدفــاع ل
منــذر320: » لــم تتــم االســتجابة الحتياجــات ذوي اإلعاقــة ســوف اقــول لــك مــن خــال عملــي فــي صنــدوق المعونــة 
نحــن ركزنــا علــى أربــاب األســر ولــم نســتهدف النســاء بشــكل خــاص اال اذا كانــت ربــة أســرى مــن غيــر معيــل«. 

لقــد بــدا واضحــًا فــي أدب اإلعاقــة ان المــرأة ذات اإلعاقــة تعانــي مــن صعوبــات انفعاليــة واجتماعيــة بصــورة مزدوجــة 
مــرة بســبب جنســها كأنثــى حيــث ُصنفــت فــي المجتمعــات األبويــة كأنهــا جنــس من الدرجــة الثانية، ومّرة أخرى بســبب 
إعاقتهــا و هــذا يضاعــف عليهــا الصعوبــات مــن حيــث مســتوى الخدمــات المقــدم لهــا ســواء فــي التعليــم والترفيــه 
والعمــل وغيرهــا، كمــا ســيؤثر علــى إمكانيــة اســتفادتها مــن الخدمــات إن وجــدت خاصــة اذا كانــت هــذه الخدمــات 
ــى موقــف المجتمــع  ــة، إضافــة إل ــدة عــن مــكان ســكنها أو تقتضــي االختــاط بالجنــس اآلخــر أو اإلقامــة الداخلي بعي
والصــورة النمطيــة التــي مــا تــزال تتــرأوح بيــن الشــفقة والعطــف عليهــا تــارًة ومقابلتها بالرفــض واإلهمال تــارًة أخرى.

 واذا ســّلمنا إلــى ان هنــاك بعــض الحاجــات الازمــة لــكل شــخص ذو إعاقــة  أو غيــر معــاق يمكننــا أن نعــرف ما يصاحب 
عــدم تحقيــق هــذه الحاجــات مــن مشــكات تعيــق نمــو وتكيــف هــؤالء األفــراد فــي مجتمعاتهــم كالحاجــات البيولوجيــة 
والحاجــة إلــى الحــب وكســب احتــرام االخريــن والحاجــة إلــى تحقيــق النجــاح وغيرهــا، فــاذا كان هــذا األمــر صعبــًا بالنســبة 
للمعوقيــن عامــة فكيــف هــو الحــال بالنســبة إلــى المــرأة ذات اإلعاقــة التــي تعيــش علــى هامــش المــرأة غيــر المعاقــة 
والتــي تعيــش هــي األخــرى علــى هامــش الرجــل! بمعنــى تشــكل هــذه المــرأة ذات اإلعاقــة أقليــة فــي مجتمــع األقليــة.

فقــد أظهــرت النتائــج بعــض الحواجــز والتحديــات التــي فرضهــا انتشــار الوبــاء العالمــي علــى المــرأة ذات اإلعاقــة ولــم 
تؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم تدابيــر االســتجابة، كتأميــن التصاريــح لهــا أو التنقــل أو تعرضهــا للعنــف األســري، 
تقــول منــال321: » لــم أجــد اي قــرار أخــذ بعيــن االعتبــار فئــة االشــخاص ذوي االعاقــة ســواء فــي موضــوع التنقــل أو 
العمــل عــن بعــد الــذي كان تحــدي كبيــر علــى االشــخاص ذوي اإلعاقــة« وتشــاركها يــارا322: » هــم عانــوا اكثــر مــن باقــي 
ــر  ــوا مــن أكث ــع الخدمــات فكان ــى جمي ــر لعــدم الوصــول إل ــر للعنــف ومعرضــون أكث االشــخاص النهــم معرضــون اكث
الفئــات المهمشــة الذيــن تعرضــوا لصعوبــات خــال هــذه الفتــرة«، وتســتعجب آســيا323 وهــي مــن ذوي اإلعاقــة 

317 المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2015

318 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

319 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

320 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

321 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

322 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

323 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة



 79

ــة وذات  ــة ومواطن ــا رئيســة جمعي ــًا، أن ــراع نهائي ــم ت ــي ال تشــمل احتياجاتهــم فتقــول: »ل ــة الت مــن القــرارات الحكومي
اعاقــة ومــع ذلــك لــم اســتطع ان آخــذ تصاريــح علمــًا ان مواطنيــن أصّحــاء حصلــوا علــى تصاريــح بــكل ســهولة«.

وكان مــن أهــم الصعوبــات التــي لــم يتــم التطــرق اليهــا فــي التدابيــر الحكوميــة، عــدم المقــدرة علــى الوصــول إلــى مراكــز 
العــاج والتأهيــل فتقــول منــار324: » لقــد تــمَّ حبســهم فــي البيــت فلــم يســتطع مرضــى التوحــد وذوي اإلعاقــة مواصلــة 
عاجهــم وبذلــك قــد فشــل برنامــج تعافيهــم ويجــب إعــادة التماريــن والحصــص مــن البدايــة بســبب االنقطــاع عنــه، 

ممــا أرهقهــم وذويهــم ماديــا ومعنويــا«.

ومــن هنــا فــإن قضيــة المعاقيــن والمــرأة المعاقــة بشــكل خــاص هــي قضيــة وطنيــة وال بــّد مــن تضمينهــا باألجنــدة 
الوطنيــة، وعلــى الحكومــة تحمــل مســؤولياتها تجــاه قضايــا وحقــوق ذوي اإلعاقــة في كافــة البرامج وتدابير االســتجابة 

للجائحــة العالمية.

3- 3- 3 آليات الحماية القانونية للمرأة في قطاع العمل غير المنظم: 

أظهــرت النتائــج فشــل السياســات االقتصاديــة فــي تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة للنســاء العامــات فــي هــذا القطــاع، 
كمــا وأظهــرت التراخــي الرســمي فــي مراقبــة تطبيــق واحترام معاييــر العمل الائق فيه، ناهيك عن سياســات الحرمان 
مــن التنظيــم النقابــي وبالتالــي الحــق فــي المفأوضــة الجماعيــة، وكذلــك اتســاع رقعــة منشــآت األعمــال التــي ال تطبــق 
معاييــر العمــل الائــق والحقــوق األساســية فــي العمــل، بمــا فيهــا االشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي. ومــن الواضــح 
ان األوضــاع الســيئة لهــذا القطــاع قــد زادتهــا الجائحــة العالميــة ســوء، حيــث تعرضــت النســاء فــي هــذا القطــاع 
وخاصــة فــي قطــاع التعليــم الخــاص إلــى التســريح من االعمال وعدم شــمولهم بأي من وســائل الحمايــة االجتماعية.

بــأي  زة  المــرأة فــي هــذا القطــاع غيــر معــزَّ نتائــج المقابــات المعمقــة لتشــير بإجمــاع أفــراد العينــة ان  فجــاءت 
ــى االشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي كعامــل مهــم مــن  ــة، حيــث جــاء افتقارهــا إل ــة القانوني ــات الحماي ــة مــن آلي آلي
عوامــل عــدم تعزيــز هــذا القطــاع بالحمايــة القانونيــة وبمــا نســبته )68٪(، يقــول بــال325: »علــى العاملــة ان ترخــص 
غــادة326:  وتشــاركه  القانونيــة«،  الحمايــة  علــى  لتحصــل  الوحيــدان  الســبيان  فهمــا  بالضمــان  وتســجل  عملهــا 
»اآلليــات التــي تحمــي النســاء فــي هــذا القطــاع غيــر موجــودة فــي اي تشــريع، ألن العامــل ال يســتطيع الحصــول 
للضمــان  بالنســبة  الشــمول   توســعة  يجــب  هنــا  ومــن  االجتماعــي،  الضمــان  فــي  انخــرط  اذا  إلــى  حقوقــه  علــى 
البســيط«.  المــرأة  دخــل  مــع  تناســب  الشــهرية  االشــتراكات  تكــون  بحيــث  المنظمــة  غيــر  لألعمــال  االجتماعــي 

الثانيــة  اآلليــة  ان  المعمقــة  المقابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  مــن   )٪52( نســبته  بمــا  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
لتعزيــز الحمايــة االجتماعيــة التــي تفتقــر اليهــا المــرأة فــي هــذا القطــاع يكمــن فــي إيجــاد التشــريعات المناســبة 
التــي تنظمــه، والتحفيــف مــن االلتزامــات واالعبــاء الماليــة والضريبيــة العاليــة التــي تترتــب علــى تســجيل منشــآت 
األعمــال التــي دفعــت العديــد مــن أصحــاب االعمــال الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر إلــى عــدم تســجيل أعمالهــم، 
أفــادت يــارا327: »ال يوجــد آليــات حمايــة قانونيــة، ويجــب علــى قوانيــن العمــل ان تشــملهم وان تضمــن حــق المــرأة 
ــة األجــور أو ســاعات العمــل أو شــمولهم بالضمــان االجتماعــي«، وتشــاركها ايمــان328: »اســموهم  ســواء مــن ناحي
القطــاع غيــر المنظــم ألنهــم غيــر محميــن قانونيــًا وغيــر خاضعيــن للضمــان االجتماعــي، وبالتالــي ال يوجــد قانــون 
يحميهــم وال رقابــة عليهــم، ويتــم تعزيــز هــذا القطــاع مــن خــال الرقابــة وايجــاد تشــريع نظــرًا لعــدم وجــود تشــريع«.

ثم أوضح بعضهم بضرورة تفعيل دور الرقابة على تنفيذ القوانين بعد ايجادها كما يقول ليث329: »يجب تفعيل دور 
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الرقابــة والتفتيــش علــى مثــل هــذه القطاعــات ألنــه وحتى في القطاع المنظم الرقابة شــبة معدومــة، ويمكن تعزيزها 
بدخولهــم فــي الضمــان وتفعيــل دور الرقابــة علــى أصحــاب العمــل«، كمــا وأوضــح ماهــر330: »طالمــا تفــرض الحكومــة 
عليهــم ضريبــة إذا رخصــوا بالتالــي لــن يرخــص أصحــاب االعمــال غيــر المنظمــة عملهم، وطالما أن عملهــم غير خاضع 
للضمان االجتماعي وغير مرخص فلن تطولهم الحماية القانونية من وزارة العمل«، ويشاركه إبراهيم331: » الترخيص 
هــو هــدم للعمــل عوضــا عــن حمايتــه، فمــا الــذي يدفع المرأة لترخيــص عملها ودفع مبالغ وضرائــب وهي اصا دخلها 
محــدود جــدا مــن هــذا العمــل، ويمكــن تعزيزهــا مــن خــال اصــدار قوانيــن تســمح بــان تعمــل المــرأة دون دفــع ضرائــب 
علــى االقــل أول 3 ســنين مثــا، ففعليــا تكــون ال تملــك المــال بالعكــس هــي تبحث عن مردود من اجــل تطوير عملها«.

 وأشارت نتائج المقابات المعمقة إلى ضرورة اإلعفاءات الضريبية لهذا القطاع أو تخفيفها حتى يتمكن العاملون 
ــد عــا332: » ممكــن تشــجيعهم بإعفائهــم مــن رســوم أو  ــي ضمــان حقوقهــم، تفي والعامــات مــن ترخيصهــا وبالتال
ــة  ــاك توعي ــة الازمــة للمــرأة: » يجــب ان يكــون هن ــة القانوني ــى ضــرورة التوعي ــة«. كمــا وتضيــف عــا إل ضرائــب معين
قانونيــة لنســاء المجتمــع المدنــي بضــرورة توفــر ســبل الحمايــة لهــم«،  وشــاركتها منال333 نفس الطــرح فتقول: »من 
خــال ترخيــص اعمالهــا تحصــل علــى الحمايــة، ممــا يضمــن لهــا حقوقهــا اكثــر وقــدرة علــى الوصــول لطالبــي العمــل 
اكثــر، وتســتطيع الحصــول علــى االمتيــازات االخــرى مــن خــال الضمــان االختيــاري مثــا وايضــا التأميــن الصحــي، فيجــب 
تنظيــم العمــل مــن اجــل ان يتــم حمايتهــا قانونيــا، كمــا يمكــن تعزيزهــا مــن خــال المعرفــة نحــن لدينــا فئــة كبيــرة لديهــا 
ــكل النســاء«. ــي يجــب ان تصــل ل ــة الت ــة القانوني ــد مــن المؤسســات المتعلقــة بالتوعي ــاك العدي ــة وهن ــة قانوني أمي

القطــاع،  هــذا  فــي  النســاء  تمكيــن  علــى  تعمــل  ان  شــأنها  مــن  التــي  األخــرى  االليــات  بعــض  النتائــج  وأظهــرت 
النســوية،  والحــركات  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  دور  وتعزيــز  االلكترونــي،  الرواتــب  تحويــل  بنظــام  كالعمــل 
تفيــد ريــم334: » مــن خــال تحويــل االجــور الكترونيــا نســتطيع ان نعــرف الموجوديــن فــي هــذه الفئــة مــن العامليــن 
ومحأولــة شــمولهم بالضمــان االجتماعــي بعــد ذلــك«، ويضيــف همــام335: »تعزيزهــا مــن خــال مكاتــب العمــل 
أيــدي  علــى  ُبنيــت  فألمانيــا  المــرأة،  احتيــاج  فــي  تنظــر  وان  النســوية  والحــركات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
اقتــرح  بينمــا  المــرأة«،  قــدرات  تدعــم  حاضنــة  وجــود  يجــب  هنــا  ومــن  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  نســاءها 
اليــات حمايــة لهــذا  بــأن تقــوم كل جهــة عمــل رســمية بتبنــي القطــاع القريــب منهــا فيقــول: »ال يوجــد  أنــس336 
القطــاع  هــذا  فــي  المعنيــة  للجهــة  يتبــع  ان  المنظمــة  غيــر  القطاعــات  مــن  قطــاع  كل  يســتطيع  القطــاع، 
وهكــذا«. والــدواء  الغــذاء  ادارة  تشــملهم  اإلنتاجــي  المطبــخ  قطــاع  فــي  يعملــن  اللواتــي  مثــًا  تحميهــم،  كــي 

مــن  المنظــم،  غيــر  العمــل  لقطــاع  وخاصــة  العماليــة  النقابــات  تأســيس  أهميــة  إلــى  لتشــير  النتائــج  وجــاءت 
تحســين  مــن  العامــات  لتمكيــن  وأساســية  هامــة  أداة  فهــو  فيــه،  للعامــات  الائــق  العمــل  تأميــن  منطلــق 
العاقــة  ذات  والسياســات  التشــريعات  فــي  الــواردة  العمــل  معاييــر  تطبيــق  إلــى  باإلضافــة  عملهــم،  شــروط 
مــن خــال مراقبــة ديناميــات ســوق العمــل، تقــول ثريــا337: »واذا لــم يتــم شــمولهم فــي الضمــان االجتماعــي علــى 
مجانــا  نفســها  تعالــج  ان  تســتطيع  األقــل  علــى  العمــل  فــي  أصيبــوا  اذا  فمثــا  لهــم،  نقابــات  تأســيس  االقــل 
التعســفي«. والفصــل  العمــل  اصحــاب  مــن  حقوقهــم  تحمــي  جهــة  وجــود  األقــل  علــى  يعنــي  النقابــة،  بتأميــن 

وتدافــع  مصالحهــم  تمثــل  نقابيــة  منظمــات  لديهــم  ليــس  المنظميــن  غيــر  العامليــن  جميــع  ان  ويظهــر 
فــي  األساســي  الســبب  يعــد  والفّعــال  المســتقل  النقابــي  التنظيــم  هــذا  غيــاب  ان  القــول  ويمكــن  عنهــا، 
المنظــم. غيــر  العمــل  قطــاع  فــي  والعامــات  العامليــن  لمختلــف  الائــق  العمــل  شــروط  وضعــف  تراجــع 
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3- 3- 4 األطر القانونية المقترحة لدعم المرأة العاملة في قطاع التعليم الخاص: 

وبالنظــر إلــى قطــاع التعليــم الــذي يضــم أكبــر نســبة للعامــات فــي األردن وبخاصــة التعليــم الخــاص، فــإن هشاشــة 
النظــم القانونيــة التــي تنظمــه يجعلــه مــع الجائحــة العالميــة يواجــه أزمــة حقوقيــة تمــس المعلمــات بشــكل أساســي، 
وتتطلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن جانــب الجميــع إلعــادة األمــور إلى نصابها، ليــس فقط إلعادة المعلمات فحســب 
بــل وعلــى صعيــد التطلعــات األساســية لتنظيــم كافــة الجوانــب القانونيــة والحقوقيــة المرتبطــة بالتعليــم الخــاص، 
فجــاءت النتائــج لتشــير إلــى حزمــة مــن األطــر القانونيــة المقترحة لدعــم المرأة العاملة في قطــاع التعليم الخاص الذي 
عانــى صدمــة مــن الجائحــة تســببت فــي رجــوع عقــارب الســاعة إلــى الــوراء فيمــا يتصــل بحقــوق المعلمــات، فأظهــرت 
النتائــج عــدد مــن االنتهــاكات بحقوقهــن تمثلــت بمــا جــاء بــه ليــث338: »هنــاك مشــكلة كبيــرة فــي مشــكلة االنصــاف فــي 
االجــور بيــن المعلميــن والمعلمــات خصوصــا فــي المــدارس الخاصــة، فيكــون مســجل للمعلمــة راتــب معيــن ولكــن 
يعطــى لهــا راتــب اخــر، وايضــا هنــاك بعض المعلمات غير مســجات أصا في ســجات المدرســة وتدفعهم حاجتهم 
إلــى الراتــب أو قــرب المدرســة إلــى التغاضــي عــن ذلــك«، وتضيــف ثريا339: »منهــن من يأخذن 220 دينــار وانخصم عليهن 
فــي الحجــر ومنهــن مــن انفصلــن، فلــم تحميهــم نقابــة معلميــن وال وزارة العمــل وال وزارة التربية والتعليــم وحتى التي 
اشــتكت يتــم فصلهــا مــن قبــل صاحــب العمــل، مــع ان المدارس الخاصة قد أخذت رســومها من الطــاب كاملة وفي 
المقابــل ووّفــروا كهربــاء ومــاء«، ويــرى همــام340 مشــكلة انهــاء العقــود فــي نهايــة كل ســنة فيقــول: »ولدينــا مشــكلة 
اساســية فــي قطــاع التعليــم وهــي ان المعلمــة فــي المــدارس الخاصــة يتــم انهــاء عقدهــا اخــر كل ســنة دراســية ومــن 
ثــم تجديــد عقدهــا فــي بدايــة الســنة التــي تليهــا كــي ال يدفعــوا لهــا رواتب 3 شــهور العطلة، واذا اشــتكت لــوزارة العمل 
يدفــع الغرامــة صاحــب العمــل ويفصلهــا، ولــآن الحكومــة ال تســتطيع حــل هــذه المشــكلة«، وتضيــف لينــدا341: علــى 
مــا ســبق: »ولكــن المشــكلة فــي كل مجــاالت العمــل هــي ضعــف الرقابــة والتفتيــش وضعــف متابعــة الشــكأوى«.

ال  التعليــم  قطــاع  مــن  المنســحبات  المعلمــات  غالبيــة  أن  المركزة342إلــى  النقــاش  جلســة  نتائــج  أشــارت  كمــا 
ترغــب بالعــودة اليــه فــي ظــل تلــك المعيقــات وفــي هــذا أفــادت ديــاال343: »انــا ال أرغــب بالعــودة إلــى العمــل ثانيــة 
ــا أن نعمــل وظائــف  ــم نكــن نعمــل كمعلمــات فقــط بــل كان علين لمــا فيــه مــن تعــب ومشــقة وأجــر قليــل، نحــن ل
ســكرتاريا وحتــى اننــا كنــا نقــوم بحمــل صناديــق الحتياجــات المدرســة مــع عامــات المدرســة أيضــًا، بعــد انتشــار 
الفيــروس بــدأ ُيطلــب مــن المعلمــات عمــل فيديوهــات وإرســالها لألطفــال وانــا لســت جيــدة باســتخدام الكمبيوتــر، 
و دائمــًا مــا كنــت اطلــب المســاعدة مــن ابنــة جيراننــا« وتضيــف شــيرين344: »ان نظــام المــدارس أشــبه بنظــام 
الســخرة، فأنــت تعمليــن فــي المدرســة بــدوام كامــل وتنأوبيــن قبــل مجــيء الطــاب وتذهبــي فــي جــوالت للباصــات 
أوراق  خــاص وتحضيــر  فــي دفتــر  يــوم  التحضيــر كل  عــن  هــذا، فأنــت مســؤولة  يكفــي  الــدوام وال  بعــد  وتتأخريــن 
عمــل للطــاب لدرجــة انــك تأخذيــن أوراقهــم ودفاترهــم إلــى المنــزل لتصحيحهــا، واالن فــي ظــل كورونــا كان مــن 
المفتــرض عمــل فيديــو وارســاله للطــاب والتواصــل معهــم عبــر االنترنــت وتصحيــح واجباتهــم وعمــل امتحانــات 
الكترونيــة، ونحــن أصــا لــم نأخــذ اال مســاق كمبيوتــر واحــد فــي الجامعــة، وكل ذلــك برواتــب متدنيــة« وتشــاركهم 
زميــات  لــي  ان  لدرجــة  الراتــب،  لتدنــي  نظــرًا  المدرســة  فــي  العمــل  إلــى  بالعــودة  افكــر  ال  »انــا  فتقــول:  ســحر345 
متخرجــات حديثــًا ال يحصلــن علــى الحــد األدنــى مــن األجــور، افكــر فــي مشــروعي الخــاص كفتــح حضانــة منزليــة«

األعبــاء  »ان  فتقــول:  الرعائيــة  وظائفهــا  علــى  ســيؤثر  الحالــي  الوقــت  فــي  العمــل  ان  االء346  تــرى  بينمــا 
اهتمــام  االم  مــن  يتطلــب  حيــث  الفيــروس،  انتشــار  ظــل  فــي  الراهــن  الوضــع  ظــل  فــي  خاصــة  كبيــرة  المنزليــة 
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والنظافــة  التعقيــم  وبمتابعــة  المنــزل،  إلــى  يدخــل  غــرض  أي  وأعقــم  اغســل  فأنــا  العامــة،  بالصحــة  أكبــر 
أنهــي  ان  أســتطيع  وال  عمــل  دون  اآلن  كنــت  فــإذا  بعــد،  عــن  التدريــس  عــبء  إلــى  إضافــة  لألطفــال  الدائمــة 
الفيــروس؟«. انتشــار  ظــل  فــي  أخــرى  مــرة  للعمــل  اعــود  ســوف  فكيــف  المطلــوب  الوجــه  علــى  متطلباتهــم 

إن النتائــج الســابقة تظهــر بوضــوح تفاقــم األزمــة فــي قطــاع التعليــم بســبب انتشــار COVID-19، وبــدا واضحــًا ان 
المعلمــات بحاجــة إلــى التدريــب الجيــد األولــي وأثنــاء الخدمــة الســتخدام أســاليب جديــدة، فمنــذ بدايــة الجائحــة ُكّلــف 
المعلمــون بتطبيــق طرائــق التعلــم عــن بعــد، وغالبــا مــا تكــون دون تدريــب أو توجيــه أو حتــى مــوارد كافيــة، وفــي 
العديــد مــن الســياقات انتقــل تقديــم التطويــر المهنــي للمعلميــن عبــر الهاتــف وشــبكة االنترنــت وتطبيقــات الفيديــو.

كمــا أظهــرت النتائــج الضغــط النفســي الــذي تعرضــت لــه بعــض النســوة المنســحبات مــن ســوق العمــل وخاصــة 
المعلمــات بســبب زيــادة أعبــاء العمــل، ناهيــك عــن األمهــات اللواتــي يضطــررن لمواصلــة التدريــس وتحمــل حصــة 
غيــر متناســبة مــن المســؤوليات االســرية، ممــا يدفعهــن إلــى تفضيــل عــدم العــودة إلــى العمــل فــي ظــل الوضــع 

الراهــن إلغــاق المــدارس. 

ــرح  ــة اقت ومــن االنتهــاكات الســابقة لحقــوق المعلمــات فــي المــدارس الخاصــة وخاصــة فــي ظــل الجائحــة العالمي
الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة جملــًة مــن النظــم القانونيــة التــي يجــب علــى الحكومــة اتباعهــا لتنظيــم 
العمــل فيــه، فأظهــر مــا نســبته )40٪( منهــم علــى ضــرورة تنظيــم هــذا القطــاع وتطبيــق القوانيــن العماليــة التابعــة 
أفــادت هديــل347: »الحمايــة تكمــن فيمــا تنظمــه احــكام قانــون العمــل  لــوزارة العمــل والتربيــة والتعليــم، حيــث 
وقانــون التربيــة والتعليــم، واتبــاع االجــراءات والتعليمــات الصــادرة عــن تلــك الوزارتيــن مــن اجــل تنظيــم هــذا العمــل«، 
وتشــاركها رنــدا348: »هــي نفســها التــي تنطبــق علــى الجميــع، ولكــن يوجــد جهــود اضافيــة بموضــوع االنصــاف فــي 
االجــور مــن لجنــة االنصــاف باألجــور ومنظمــة العمــل الدوليــة وحملــة قــم مــع المعلــم للتحويــل اإلكترونــي للرواتــب 
بالتالــي حمايتهــم واخضاعهــم للضمــان االجتماعــي، هــذه تحتــاج إلــى تفعيــل فقــط، ولألســف ليســت مفعلــه«.

 كمــا أظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة ضــرورة توقيــع العقــد الموحــد بالنســبة للمعلمــات، حيــث ســتحفظ حقــوق 
ــاب العمــل كمــا بّينــه  وواجبــات جميــع األطــراف، وتحــول دون وقوعهــم »ضحيــة« لاســتغال مــن قبــل بعــض ارب
)24٪( مــن الخبــراء والخبيــرات، حيــث أشــاروا إلــى ان أهــم البنــود فــي صيغــة العقــد هــي بنــد تحويــل رواتــب المعلميــن 
والمعلمــات إلــى البنــوك، بهــدف تأميــن الحمايــة االجتماعيــة لهــم، مــن اجــازات أمومــة، والضمــان االجتماعــي والتأميــن 
الصحــي، وتحديــد الحــد األدنــى مــن األجــور، وليــس أحــوج للمعلمــات مــن هــذه العقــود فــي فتــرة انتشــار الجائحــة لمــا 
تتعــرض لــه مــن انتهــاكات مباشــرة وغيــر مباشــرة لحقوقهــا، تقــول غــادة349: »يجــب تحســين الممارســات التــي تتعلــق 
بتحســين الرواتــب وظــروف العمــل فهــو ظاهريــا يظهــر كقطــاع منظــم ولكنــه فعليــا هــو قطــاع غيــر منظــم وحأولــوا 
مــن خــال حملــة قــم للمعلــم ان يتــم تحويــل راوتبهــم علــى البنــوك وتوقيــع العقــد الموحــد ولكــن التحايــل مــا زال قائــم 
الن النســاء التــي تقبــل ان تعمــل فــي ظــروف العمــل الهشــة فــي المــدارس الخاصــة ال يوجد لديها بدائــل و بالتالي هي 
مضطــرة ان تقبــل«، وُتكمــل رامــا350 باإلضافــة إلــى العقــد الموحــد فيجــب تفعيــل االســتراتيجيات المتعلقــة بالتعليــم: 
»اذا كانــت عاملــة فــي القطــاع الخــاص فيجــب ان يتابعهــا قانــون العمــل واذا كانــت عاملــة فــي قطــاع العمــل العــام 
فيحكمهــا  قانــون الخدمــة المدنيــة  واســتراتيجية التعليــم ايضا التي تتحدث عــن اهمية تطوير المعلمين والمعلمات 
وهنــاك العديــد مــن االســتراتيجيات ولكنهــا تحتــاج إلــى تفعيــل وخاصــة العمــل بنظــام العقــد الموحــد الــذي يســجل 
لوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية«، وتشــاركهم ريم351 والتي تعمل في منظمة العمل الدولية بضرورة تحويل 
الرواتــب جميعهــا إلــى البنــوك كمــا شــمل عليهــا العقــد الموحــد: »كنــا معدليــن فــي القانــون ان يتــم تحويــل الرواتــب 
الكترونيــا بحيــث يكــون هنــاك مراقبــة علــى الرواتــب، وربطنــا اجورهــم مــع مؤسســة الضمــان االجتماعــي بحيــث ال يتــم 
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ترخيــص مدرســة اال اذا قدمــت بــراءة ذمــة مــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي بأنهــم مســجلين العامــات والعامليــن 
تحــت مظلــة الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة إلــى المحافــظ االلكترونية التي عملنا عليها فــي منظمة العمل الدولية«.

وبمــا أن التعليــم الخــاص كغيــره مــن القطاعــات يعانــي مــن هشاشــة فــي القوانيــن المنظمــة لــه، جــاءت نتائــج 
المقابــات المعمقــة لتشــير وبنســبة )12٪( مــن أفــراد العينــة إلــى ضــرورة تفعيــل دور نقابــة المعلميــن التــي تعانــي 
فــي ظــل الجائحــة العالميــة مــن االنتهــاكات الحقوقيــة والتهميــش واالقصــاء مــن الحكومــة أودت بهــم إلــى اتخــاذ 
إجــراءات غيــر مســبوقة مــن وقفــات احتجاجيــة واعتصامــات واضــراب عــن العمــل وصــوال إلــى اضــراب مفتــوح فــي 
الوقــت المناســب، ردًا علــى القــرار الحكومــي بوقــف العمــل بالزيــادة الماليــة المقــررة لموظفــي الجهــازي الحكومــي 
والعســكري لعــام 2020، وهــو مــا يشــي باســتمرار األوضــاع الســيئة للمعلميــن والمعلمــات فــي ظــل األوضــاع 
الســيئة لنقابتهــم ســواء بتأميــن الحمايــة لهــم أو مــن النواحــي الماليــة والتــي تعــد األكثــر ســوءا بيــن موظفــي الدولــة، 
تقــول عبيــر352: »ال يوجــد اليــات قانونيــة تدعــم المــرأة بشــكل خــاص فــي قطــاع التعليــم، المعلمــون لديهــم نقابــة 
والنقابــة أصــا تعانــي مــن أوضــاع ســيئة فــي ظــل الجائحــة ومــا قبلهــا، ففاقد الشــيء ال يعطيــه« ويشــاركها همام353: 
» أتوقــع فقــط النقابــة هــي التــي تدعــم المــرأة فــي قطــاع التعليــم مثــل موضــوع الرواتــب اال انهــا تعانــي مــن حمــات 
اعتقــاالت وإضعــاف لدورهــا علــى كافــة المســتويات، أومــن الممكــن تأميــن بعــض ســبل الحمايــة مــن مؤسســات 
ــة حقــوق المعلمــات«،  ــة تدعــم المعلمــات وحماي ــر ربحي ــزان ومؤسســة عــدل ومكاتــب محامــاة غي خاصــة مثــل مي
بينمــا تشــير ايمــان354 والتــي تعمــل فــي وزارة العمــل إلــى اآلليــات التــي تعمــل عليهــا الــوزارة فتقــول: » نحــن كــوزارة 
عمــل اشــتغلنا علــى الموضــوع مــن خــال لجنــة االنصــاف فــي االجــور، وحملــة »قــم للمعلــم« مــن اجــل تمكيــن 
المعلمــات القانونــي لنيــل حقوقهــن، كمــا عملــت الــوزارة مــع التربيــة والتعليــم علــى ترخيــص المــدارس الخاصــة«.

وأخيــرا أوضحــت عــا355 بأهميــة الحــركات والمبــادرات وعمليــات كســب التأييــد لمحأولــة المجتمــع المدنــي الضغــط 
علــى الحكومــة لتوفيــر اآلليــات القانونيــة التــي مــن شــأنها حمايــة المعلمــات فــي القطــاع الخــاص وخاصــة بعــد تفعيــل 
قوانيــن الدفــاع المجحفــة بحــق العامليــن: »اعــرف ان هنــاك العديــد مــن الحــركات مــن اجــل المعلــم كحركــة »قــم 
مــع المعلــم« مــن اجــل تحصيــل حقــوق افضــل للمعلمــات، والتــي مــن شــأنها ان تضغــط علــى الحكومــة لتحســين 
أوضــاع المــرأة مــن الناحيــة القانونيــة، ولكــن مــا زالــت حقوقهــم مهضومــة مثــل الرواتــب فأربــاب العمــل يضعوهــن 
فــي الضمــان بمبلــغ معيــن ويعطوهــم فــي الواقــع مبلغــًا آخــر، وأيضــا الغــاء عقودهــم اخــر الســنة وتجديدهــا بدايــة 
الســنة، فالحمايــة القانونيــة تتطــور بشــكل بطــيء فــي حيــن ان االنتهــاكات القانونيــة اكبــر وخاصــة فــي ظــل كورونــا«. 

3- 3- 5 أثر تعديل قانون االستثمار على المرأة الريادية في األردن:

فيمــا يتعلــق بزيــادة نســبة الرياديــات فــي المجتمــع بتحســين القوانيــن وتعديلهــا وخاصــة قانــون االســتثمار فجــاءت 
نتائــج المقابــات النوعيــة لتشــير وبمــا نســبته )56٪( مــن أفــراد العينــة انهــم أشــاروا إلــى عــدم وجــود أي أثــر لقانــون 
االســتثمار المعــدل لســنة 2020 علــى المــرأة كمســتثمرة، وعلــى الرغــم مــن أهميــة بروتوكــوالت مأسســة إجــراءات 
وإنفــاذ قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات356 الــذي يعتبــر ضروريــًا للمــرأة قبــل ان تبــدأ باالســتثمار، اال انــه 
لــم يراعــي ان المــرأة قــد ال تكــون بنفــس كفــاءة الرجــل فــي الحصــول علــى المعلومــات نظــرا لوجــود بعــض القيــود 
علــى التنقــل، وخاصــة مــا اذا كانــت فــي المحافظــات البعيــدة أو القــرى النائيــة ممــا يســتوجب ضــرورة إيجــاد حاضنــات 
ــن االســتثمار،  ــازات قواني ــات وامتي ــر شــريحة مــن النســاء مــن تعدي لألعمــال فــي المحافظــات لضمــان انتفــاع أكب
كمــا أشــارت النتائــج إلــى ضــرورة إيجــاد قوانيــن حساســة للنــوع االجتماعــي نظــرًا للمعيقــات الكثيــرة التــي تواجههــا 
المــرأة الرياديــة بحســب قــول المبحوثيــن والتــي نجملهــا بقــول منــال357: »المفــروض ان القوانيــن ال تفصــل بيــن 

352 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

353 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

354 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

355 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

356 قانون االستثمار المعدل اسنة 2020

357 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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المــرأة والرجــل ولكــن ال نســتطيع ان نفصــل الجانــب االجتماعــي والثقافــي مــن أي تحليــل لبيئــة االســتثمار بشــكل 
خــاص، فوجــود حســاب بنكــي للمــرأة اقــل مــن الرجــل، وقــدرة المــرأة مــن حصولهــا علــى الممتلــكات واألصــول اقــل 
وبالتالــي فــرص اســتثمارها قليلــة، وهــو مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى توقيــع العقــود، ناهيــك عــن قــدرة المــرأة علــى التنقل 
والوصــول للعمــل ســواء داخــل أو خــارج االردن، هــذا كلــه يقــف عائــق  عنــد التعامــل مــع المــرأة كمســتثمرة، ويســتلزم 
إجــراءات تمييزيــة لصالــح المــرأة«، وتضيــف عــا358: »اعــرف ان هنــاك العديــد مــن القوانيــن والتعليمــات الخاصــة 
باالســتثمار ولكــن ال يوجــد هنــاك شــيء مميــز يخــص المــرأة الرياديــة يشــجعها علــى االســتثمار وريــادة االعمــال، وفــي 
االردن ريــادة االعمــال للمــرأة قليلــة جــدا وبمجــاالت محصــورة، نظــرا ألنهــا دائمــا مظلومــة فــي حقوقهــا الماليــة فــا 
تحصــل علــى اإلرث وتســامح فيــه بضغــط مــن االهــل فــي كثيــر مــن المناطــق النائيــة والريفيــة، وامتاكهــا لألراضــي 

اقــل ورواتبهــا اقــل وبالتالــي اصبــح مــن الطبيعــي ان تكــون نســبة اســتثمارها قليلــة«.

ان الصعوبــات الســابقة تعلــن وبوضــوح ضــرورة تعديــل قوانيــن االســتثمار مــن ناحيــة جندريــة وهو ما الحظــه الخبراء 
والخبيــرات، تفيــد ريــم359: »ال يوجــد أي أثــر لقانــون االســتثمار يعاملهــا المشــّرع كالرجــل ومــن بعــض التصريحــات مــن 
اشــخاص اعرفهــم انهــم يتعبوهــا فــي االجــراءات اكثــر مــن الرجــل، وايضــا البنــك المركــزي عمــم علــى البنــوك بــأن 
يعاملــوا النســاء كمــا الرجــال اذا ارادوا ان يأخــذوا القــروض«، وُتظهــر النتيجــة الســابقة ان البنــك المركــزي األردنــي قــد 
تناســى ان المــرأة غالبــًا مــا تكــون محــدودة المــوارد وتحتــاج إلــى التمويــل الخارجــي واالقتــراض، وهــو مــا ال يتأّتــى لهــا 
بســهولة نظــرًا لعــدم معرفتهــا باآلليــات الفنيــة للحصــول علــى المســاعدات الماليــة كمــا جــاء فــي نتائــج الدراســة 
المتعلقــة بالشــمول المالــي، باإلضافــة إلــى صعوبــة اإلجــراءات الازمــة مثــل وجــود ضمانــات وكفــاالت ورهانــات 
كافيــة، ومــن الطــرح الســابق نســتطيع تفســير أســباب بحــث غالبيــة النســاء عــن قــروض مــن مصــادر تمويــل صغيــرة 
بــدال مــن البنــوك التجاريــة، حيــث أن غالبيــة النســاء فــي األردن ال تمتلــك ضمانــات كافيــة للحصــول علــى القــروض مــن 
البنــوك التجاريــة، وبســبب محدوديــة الوصــول إلــى دعــم مالــي بشــكل رســمي تميــل النســاء إلــى تمويــل اعمالهــن مــن 
ــه  ــم تراعي ــدات، وهــو أمــر ل خــال مصــادر تمويــل شــخصي كاالصدقــاء والعائلــة والمدخــرات وبإعــادة اســتثمار العائ

قوانيــن االســتثمار وتعدياتهــا كمــا أشــار لهــا الخبــراء والخبيــرات.

 وتضيــف منــار360: »ال يوجــد قوانيــن تســاعدها، وعلــى حــد علمــي بأنهــا صعبــة علــى الرجــل فكيــف علــى المــرأة«، 
ويســتدل بــال361 إلــى الصعوبــات الســابقة بســبب انخفــاض نســبة المــرأة الرياديــة فــي األردن فيقــول: » ال يوجــد 
أي أثــر فكثيــر مــن المنظمــات تعمــل حاليــا علــى موضــوع الريــادة وتشــجيع المشــاريع الرياديــة ولكــن لألســف عــدد 

الرياديــات فــي األردن قليــل وهــذا دليــل علــى ضعــف القوانيــن أو صعوبــة االســتثمار«

فــي حيــن أشــار مــا نســبته )8٪( مــن الخبــراء والخبيــرات إلــى وجــود أثــر إيجابــي لقانــون االســتثمار تمثــل بمــا جــاء بــه 
ليــث362: »نعــم  يوجــد أثــر للقانــون مــن خــال رخصــة المهــن المنزليــة التــي تســاعد النســاء بــأن ينطلقــن بمشــاريعهن 
ــازة ولكــن اذا  ــادة جــدا ممت ــرة«، وتضيــف رامــا363: »قوانيــن الري ــة كبي الخاصــة مــن المنــزل دون فــرض التزامــات مادي
خففــت الحكومــة االجــراءات واألوراق وخففــت الضرائــب«، اال ان غــادة364 تشــير إلــى ان الفجــوة فــي قانــون االســتثمار 
تكمــن بتطبيقــه فتقــول: »كقوانيــن ال توجــد فيهــا القــوة لتشــجيع االســتثمار ســواء للذكــور واإلنــاث لكــن الفجــوة بيــن 
القانــون وتطبيقــه هــي الكارثــة وهنــا نــرى التميــز بيــن الذكــور واإلنــاث، فهــي تضطــر ان تجامــل خــال االجــراءات الصعبة 
والمعقــدة حتــى تســتطيع ان تمشــي امورهــا لكونهــا انثــى، واذا كانــت جديــة معهــم فهــي تحتــاج إلــى ايــام طويلــة لكــي 

يفتــح مشــروعها وهــذه تكلفــة عليهــا«.
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ومــن جانــب آخــر أشــار مــا نســبته )36٪( مــن الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة إلــى عــدم معرفتهــم 
وتعدياتهــا. االســتثمار  قوانيــن  علــى  واطاعهــم 

3- 3- 6 أثر تقليل العبء الضريبي لدعم الشركات التي تقودها النساء والعامالت لحسابهن الخاص 
في ظل األزمة الحالية:

ــواح  ــة مــن ن ــر إيجابــي علــى المــرأة الريادي ــأن لهــا أث ــج المقابــات المعمقــة وبمــا نســبته )60٪( لتوضــح ب جــاءت نتائ
كثيــرة تميــزت أهمهــا بتوفيــر فــرص عمــل للنســاء وتشــجيع للمــرأة علــى إنشــاء مشــاريعها الخاصــة بنســبة )٪24(، 
يقــول إبراهيــم365: »ســيكون جــزء مــن حــل األزمــة الحاليــة النتشــار كورونــا، مــن خــال تشــجيع عمــل المــرأة وانشــاء 
مشــاريع جديــدة بضرائــب أقــل«، ويشــاركه محمــد366: »ســيحل األزمــة الحاليــة اذا كان تقليــل الضريبــة علــى الشــركات 
التــي تقودهــا النســاء، ومــن الممكــن ان تكــون فرصــة لدخــول المــرأة ســوق العمــل وتشــجيعها علــى فتــح شــركتها 
الخاصــة وبالتالــي سيشــجع الرجــل ايضــا دخــول المــرأة وممكــن ان يفتــح لهــا ابوهــا أو اخوهــا أو زوجهــا مشــروع 
باســمها لكــي يخفــف عــن نفســه الضريبــة«، وتكمــل رامــا367 فتقــول: » انــا مــع طبعــا وتخفيــف الضريبــة ايضــا علــى 
الشــركات التــي تعّيــن نســاء، مــن اجــل توفيــر فــرص اكبــر لهــن وتشــجع النســاء علــى االنخــراط فــي ســوق العمــل«.

كما أشار الخبراء والخبيرات وبنسبة )16٪( إلى ان تقليل العبء الضريبي سيساعد الكثير من الشركات التي تقودها 
النساء من االحتفاظ بموظفيها فيذكر منذر368: »طبعا ممكن ان يساعد في الخروج من األزمة الحالية ألن الشركات 
أصبحت تسرح موظفيها من اجل ان تستطيع أن تدفع الضريبة، وخاصة الشركات التي تمتلكها المرأة لقلة مواردها 
وبالتالي اذا قللنا العبء الضريبي قد نحمي الموظفين من خطر فقدانهم لعملهم«، ويشاركه ليث369: »نعم وبذلك 
نضمــن مــوارد اكبــر للشــركات بالمحافظــة علــى موظفيهــا فــي ظــل التســريح غيــر المســبوق لهــم بســبب الجائحــة«.

وبينــت نتائــج المقابــات المعمقــة وبمــا نســبته )20٪( مــن أفــراد العينــة ان تقليــل العــبء الضريبــي سيســاعد الكثيــر 
من الشــركات ومن هنا وجب عدم التمييز بين الشــركات التي تمتلكها النســاء أو الرجال وخاصة عند بداية المشــروع، 
حيــث ذكــرت لينــدا: »يجــب تقليــل العــبء الضريبــي علــى الجميــع )ذكــور وانــاث(، ألنهــا ستســاعد صاحــب العمــل فــي 
تخفيــف أعبــاءه الماديــة وبالتالــي لــن يفصــل موظفين وتبقى المنشــأة مفتوحة«، وتشــاركها هديــل370 بأن الجميع في 
هذه الظروف بحاجة لتدابير استثنائية: » هذا شيء جيد، ولكن انا اتكلم عن تكافؤ الفرص واذا اردت ان انادي بتخفيف 
العبء الضريبي يجب ان انادي لكا الجنسين، فيجب ان تكون نسبة الضرائب فيها جدا قليلة تكاد تصل إلى الصفر، 
ولكــن انــا ضــد ان يكــون هــذا الشــيء مميــز للنســاء مثــل مــا لجــأ كثيــر مــن الرجال بتوريط النســاء ســواء كانــت زوجته أو 
أمــه أو اختــه أو ابنتــه مــن خــال اشــراكهم مثــل قــروض المــرأة، فأنــا لســت مــع الرؤيــة هــذه وانــا مــع تكافــؤ الفــرص«.

وعلــى عكــس الطــرح الســابق جــاءت النتائــج وبمــا نســبته )28٪( مــن آراء الخبــراء والخبيــرات لتشــير إلــى ان تقليــل 
العــبء الضريبــي للشــركات التــي تديرهــا النســاء ســيكون لــه أثــر ســلبي عليهــن، مــن حيــث نظــرة المجتمــع المتعلقــة 
بالمــرأة وأنهــا لــن تســتطيع القيــادة كمــا يفعــل الرجــل اال باإلجــراءات التمييزيــة التــي تحصــل عليهــا أو نظــام الكوتــا، 
تقــول زهــور371: » هــذا ســوف يعــزز الصــورة النمطيــة، ألنــه فــي أي دراســة نجريهــا يقــول فيهــا غالبيــة الرجــال: النســاء 
أخــذت حقوقهــا  وزيــادة فهــي ال تســتطيع العمــل كمــا الرجــل اال بتلــك اإلجــراءات التمييزيــة فلمــاذا ال تبقــى فــي 
المنــزل، فكيــف لــو قللنــا العــبء الضريبــي فقــط علــى الشــركات اللواتــي تقودهــا نســاء اعتقــد ان الوضــع ســيصبح 
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أســوأ«، وأكملــت كارول372: »هــذا الــكام مرفــوض ألنــه ســوف يقلــل مــن قيمــة المــرأة فــي العمــل، يعنــي ألننــا نســاء 
يجــب ان تخففــوا الضريبــة علينــا االمــر الــذي مــن شــأنه ان يعــزز ضعفهــا ويشــوه صــورة المــرأة أمــان الذكــور«. 

ومــن  والرجــل  للمــرأة  ذاتهــا  هــي  الضريبيــة  المعيقــات  ان  والخبيــرات  الخبــراء  بعــض  يــرى  ثانيــة  جهــة  ومــن   
ويهــدد منشــآتهم،  أعمالهــم  يطــال  قــد  مــن ظــرف صعــب  بــه  يمــرون  لمــا  الجميــع  علــى  تخفيفهــا  يجــب  هنــا 
تقــول يــارا373: »ال يجــب ان يكــون هنــاك تميــز ســواء ضــد المــرأة أو لصالحهــا فــي مجــال األعبــاء الضريبيــة، بــل 
يجــب ان تعامــل مثلهــا مثــل الرجــل،  فالتخفيــف الضريبــي ســوف يســاعد فــي دعــم الشــركات ســواء للرجــل أو 
لألنثــى علــى حــد ســواء وبنفــس الدرجــة«، وتســتطرد منــال374: » قــد يســاعد كثيــرا بحــل األزمــة الحاليــة لكــن لــكا 
وجــود  ســيعزز  كــم  االقتــراح  هــذا  الســؤال  ولكــن  األردن،  فــي  االســتثمار  فــرص  تحســين  خــال  مــن  الجنســين 
قوانيــن  لدينــا  االســاس  فــي  فنحــن  الموضــوع،  هــذا  عــن  أكبــر  دراســة  إلــى  نحتــاج  العمــل؟  ســوق  فــي  المــرأة 
أو  منفصلــة  أو  مطلقــة  كانــت  ســواء  المعيلــة  المــرأة  المثــال  ســبيل  علــى  الضريبــة  قوانيــن  فــي  المــرأة  ضــد 
االســرة  اعفــاء  يأخــذ  هــو  وبالتالــي  للرجــل  هــي  والقانونيــة  الرســمية  االعالــة  ولكــن  متزوجــة  وغيــر  ابوهــا  متوفــي 
مــن الضريبــة، فبرأيــي مراجعــة القوانيــن الضريبيــة التمييزيــة ضــد المــرأة هــو أولــى مــن ســن قوانيــن جديــدة«.

أظهــرت النتائــج الســابقة الحاجــة الملحــة إلــى إحــداث تعديــات فــي القوانيــن الضريبيــة واالعفــاءات التــي مــن شــأنها 
تشــجيع االســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال لــكا الجنســين، وتوجيههــا فــي خدمــة النشــاط االقتصــادي للبلــد وبمــا 

يعــزز مــن فــرص التنميــة.

3- 3- 7 أسباب عدم مشاركة النساء في مراكز التخطيط وصنع القرار المتعلق بتدابير االستجابة 
:COVID-19 لفيروس

 ينطــوي موضــوع قيــادة المــرأة ووصولهــا إلــى مراكــز صنــع القرارعلــى أهميــة بالغــة لهــا، فغالبــًا مــا يعــزى نجاحهــا 
أو فشــلها فــي تحقيــق أبســط أهدافهــا إلــى كفــاءة قيادتهــا، ونظــرة المجتمــع لهــا وثقتهــم بقراراتهــا، فجــاءت نتائــج 
المقابــات المعمقــة وبمــا نســبته )52٪( مــن أفــراد العينــة ليوضحــوا أن مجموعــة الممارســات والمعتقــدات 
المرتبطــة بثقافــة المجتمــع هــي مــا تؤثــر ســلًبا علــى فعالّيــة المــرأة لممارســة القيــادة ووصولهــا اليهــا، توضــح 
عــا375: »النظــرة الذكوريــة التــي تنعكــس علــى هــذا الموضــوع بــأن المــرأة ال تســتطيع ان تأخــذ قــرارات حاســمة 
ومصيريــة فهــي عاطفيــة بطبعهــا وتحــدد مصيــر بلــد علــى الرغــم مــن ان هنــاك نســاء كانــوا هــم المســؤوالت عــن 
القــرارات فــي ظــل الجائحــة فــي بلــدان متقدمــة وكانــت قراراتهــن صائبــة«، وتشــاركها عبيــر376: » المشــكلة وكل 
ــر، فــا اســتبعد ان يكــون انعــدام  ــى اعــادة تغيي ــاج هــذه النظــرة إل ــادة المــرأة، وتحت المشــكلة بنظــرة المجتمــع لقي
مــن منطلــق  لازمــات،  االزمــات واالســتجابة  فــي  ان تشــارك  برأيهــم ال تســتطيع  المــرأة  وجودهــا مقصــود الن 
انهــا ال تســتطيع التواجــد فــي كل األوقــات وفــي الظــروف الصعبــة«، وتضيــف منــال377: »هــذا جــزء مــن منظومــة 
ثقافيــة ســائدة إلــى اليــوم، ان المــرأة ال تصلــح فــي مراكــز صنــع القــرار بشــكل عــام وليســت فقــط فــي كورونــا، مثــا 
القطــاع الصحــي كقطــاع تمثــل فيــه المــرأة اكثــر مــن 60 % مــن القــوى العاملــة ولكــن اقــل مــن 10 % مــن القيــادات 
فهــذا ســينعكس علــى كورونــا وغيــر كورونــا«، ويبــدو ان هــذا التمييــز مــن الواضــح انــه قائــم فقــط ألنهــا أنثــى وال 
شــيء غيــره، فتقــول منــار378: » ال يوجــد اســتدعاء وال يوجــد لدينــا مســاحة للنســاء فــي مراكــز صنــع القــرار، اذا عملنــا 
انجــاز ال يتــم أخــذه بعيــن االعتبــار فقــط ألنــه مــن أنثــى، فكيــف يمكــن وضعنــا فــي لجنــة تخطيــط واستشــارات«.

ــات الخبراءالذكــور فــي المقابــات المعمقــة  ان النتيجــة الســابقة التــي توصلــت اليهــا الدراســة جــاءت مدعمــة باجاب
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حيــث أشــار مــا نســبته )77٪( مــن الذكــور بشــكل مباشــر أو ضمنــي لعــدم صاحيــة المــرأة للقيــادة الــذي يعــد تطــأوال 
فــي بعــض األحيــان علــى الســلطة الدينيــة التــي منحــت الرجــل القيــادة علــى حــد ذكرهــم، وزادوا األمــر تعقيــًدا علــى 
 تــم تحويرهــا بمــا يخالــف 

ٍ
المــرأة بجعــل تلــك التبريــرات مطّعمــًة برجــال الديــن وترويجهــم ألحاديــث ضعيفــة ونصــوص

مــا جــاء فيهــا، وُأحيطــت بهالــة مــن العيــب والحــرام حتــى ســّميت فــي بعــض المجتمعــات بالحريــم، وكل هــذه اآلليــات 
اســتخدمت كذريعــة لتعييــن الهويــات واألدوار فــي المجتمــع، لتصبــح المــرأة فــي ســجن وهــي حــرة طليقــة، وتســير 
ــة  ــة القــوات المســلحة االردني ــى النقيــض، يقــول انــس379: »مراكــز صنــع القــرار كانــت فئتيــن أول فئ مــن النقيــض إل
والثانيــة الحكومــة االردنيــة ، الحكومــة االردنيــة رأينــا وزيــرة الســياحة فنســبة الوزيــرات فــي الــوزارة قليلــة جدا امــا القوات 
المســلحة االردنيــة فكمــا اعتقــد انــه ال يجــوز ان تكــون امــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار ، وفــي حديــث عــن الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم وهــذا رأيــي الشــخصي مــع اننــي لســت متأكــد مــن صحــة الحديــث » ال خيــر فــي أمــة تولــى امرهــا امــرأة« 
وبمــا اننــا مجتمــع دينــي فمــن الطبيعــي ان ال يوافــق الذكــور علــى ان تولــى امرهــم امــرأة«، ويشــاركه همــام380: »لقلــة 
وجــود المــرأة فــي المراكــز القياديــة فــي األردن، وعــدم الثقــة الشــعبية فــي قــرارات المــرأة حتــى لــو أن الرجــل كان أقــل 
ثقافــة وعلــم مــن المــرأة إال أنــه ال يثــق ابــدا فــي قراراتهــا، ويوجــد مقــوالت شــعبية تعــزز هــذه الثقافــة مثــل » قــوم ولــت 
امورهــم لمــره زلــت« ، مجتمعاتنــا مجتمعــات ذكوريــة ومــا زالت ال تســمح ان يكون هناك قــرارات عادلة لدخول المرأة، 
فيجــب اعطــاء المــرأة حقهــا واعطــاء تسلســل تدريجــي يســمح بانخــراط المــرأة فــي المراكــز القياديــة« ان الخطــاب 
ــال الشــعبية، ويرفــض ادخــال  ــة والتــي عززهــا باألمث ــة الثقافي ــارات الهيمن ــه مثقــل بعب ــًا إال أن ــدا حداثي الســابق وان ب
المــرأة فــي الوقــت الحالــي فــي تدابيــر االســتجابة بــل يريــد مــن الحكومــة التسلســل التدريجــي الــذي قد يســتمر مئة عام 
أخــرى، ويعــزز بعــض الذكــور ان احتياجــات الوضــع الراهــن لاســتجابة لجائحــة كورونــا قــد يتطلــب االعمــال الميدانيــة 
واإلجــراءات الصعبــة والتــي ال تســتطيع االنثــى ان تشــارك فيهــا بســبب طبيعتهــا، متناســيا ان مراكــز صنــع القــرارات 
ال تتطلــب بالضــرورة النــزول إلــى الميــدان، يقــول منــذر381: »مــن وجهــة نظــري انهــا أزمــة جديــدة وكنــا نــرى الــوزراء علــى 
ــا ان معظــم مــن كان  ــي وجدن ــة وبالتال ــدوام الطويل ــة العمــل وســاعات ال شاشــات التلفــاز مرهقيــن بســبب صعوب
يتحــرك فــي ذلــك الوقــت هــم رجــال.. فممكــن ان يكــون قــدرة الرجــل علــى العمــل فــي اي وقــت وفــي اي مــكان هــي التــي 
زادت مــن فرصــة ان يكــون صنــاع القــرار هــم رجــال«، ويضيــف ماهــر382: »ألنهــن لســن فــي موقــع اتخــاذ القــرار فلســن 
مؤهــات حاليــا، حيــث وجدنــا كل الوجــوه التــي نراهــا علــى التلفــاز ذكــور، ولكــن أصبــح هنــاك نســبة مــن المســؤوالت فــي 
المجالــس المحليــة والدوليــة وفــي البرلمــان وأعتقــد مــن هنــا لعشــر ســنوات ســوف نجــد نســاء اكثــر علــى الشاشــة 
فــي مراكــز صنــع القــرار«، ويعــود أســامة383 ليطــرح بشــكل ضمنــي التمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس فــي صــورة 
التقســيم الجنســاني للوظائــف واالعمــال، وان غيــاب المــرأة ســيؤثر علــى قطاعــي التعليــم والصحــة وهمــا قطاعــي 
مصنفيــن باألنثويــة ضمــن ثقافــة المجتمــع األردنــي: »الن مجتمعنــا ذكــوري ال تصــل المــرأة إلى مراكز صنــع القرار، مع 
انــه صدقــا ال يجــب فــي قطاعــات معينــة ان يقــرر الرجــل عوضــًا عــن المــرأة مثــل الصحــة والتعليــم فغالبيــة العامليــن 
فــي تلــك القطاعــات هــم مــن النســاء وهــم االكفــأ فــي اتخــاذ القــرارات النهــم ادرى باحتياجــات هــذه القطاعــات«.

 ويشــير إبراهيــم384 إلــى ان ثقافــة غالبيــة أفــراد المجتمــع ترفــض المــرأة وتســتهزئ بقيادتهــا، وبســبب تلــك الصــور 
النمطية فإن المرأة تخشــى خوض منافســة مع زمائها الرجال واالرتقاء عمودّيًا في ســلم الوظيفة، خوفا من عدم 
تقبلهــم لهــا أو انتقادهــا، ومــن هنــا تبدأ التنازالت في المشــاركة بصنع القــرار، ويقررن في النهاية الهرب من المواجهة 
والبقاء في الخطوط الخلفية ألي موقع وظيفي: »هذه ثقافة  غالبية المجتمع بأنه »ماذا ســتفعل النســوان وراهم 
طبــخ«، فالتوعيــة أو الوعــي بحقــوق المــرأة واهميــة احتــرام هــذه الحقوق، وان يكون هذا الوعي من ســن الطفولة، واال 
ســيكون هنــاك نســاء خائفــات مــن الوصــول إلــى مراكــز صنــع القــرار وســنتخلف عــن اللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة«.

379 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

380 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

381 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

382 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

383 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

384 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة
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ان القياديــة النســوية تواجــه عقبــات وصعوبــات ال تــزال ثقيلــة الوطــأة تتأتــى مــن التصــورات المســبقة، ومــا يمكــن 
لــه ولكــن الافــت للنظــر هــو تبنــي المــرأة نفســها تلــك التصــورات وال تفضــل ان تكــون  ان تصلــح ومــا تصلــح 
مديرتهــا فــي العمــل أنثــى كمــا ورد فــي نتائــج الدراســة المســحية العامــات فــي الجــدول رقــم )26( حيــث أجابــت 
)35.3 %( مــن العينــة بأنهــن يفضلــن أن يكــون مديرهــم رجــل، وجــاء مــا نســبته )55.1 %( مــن العامــات بأنــه ال 
يوجــد فــرق بــان يكــون المديــر رجــل أو امــرأة و)10.6 %( بأنهــن يفضلــن بــان يكــون مديرهــن امــرأة. ان النســبتين 
األخيرتيــن فــي عينــة الدراســة قــد تدفــع إلــى األمــل فــي أن تكــون القيــادة النســوية هــي الزائــر الجديــد لألعمــال. 

        جدول رقم )26(: توزيع العامات حسب مدى تفضيلهن أن يكون المدير/ المسؤول في العمل أنثى

النسبة % الفئات  العبارة

توزيع النساء العامالت حسب مدى تفضيلهن 
ان يكون المدير/ المسؤول في العمل أنثى

34.3 %رجل 
10.6 %امرأة 

55.1 %ال يوجد فرق 

ان الطــرح الســابق للذكــور والملــيء بعبــارات تصنيفيــة تبيــن ان للمجتمع والثقافة دور رئيســي في ترســيخ االختافات 
ا للثقافــة المجتمعية  بيــن الرجــل والمــرأة، فتعتبــر الذهنيــة التقليديــة التــي رأيناهــا فــي خطابــات المبحوثين الذكــور افراًز
بالتنشــئة االجتماعيــة، التــي تعمــل علــى تكريــس هــذه المعتقــدات الســلبية كاألســرة والمدرســة ووســائل اإلعــام 
وشــبكات التواصــل االجتماعــي، وبهــذا لــن تحصــل المــرأة علــى مبتغاهــا نتيجــًة لمــا يفرضــه واقعهــا وظروفهــا 
اليومّيــة وبخاصــة الســلطة الدينّيــة وبنيتهــا، لمــا لهــا أثــر فــي مجتمعاتنــا ذات الطابــع الدينــي، بــل وَيهولهــا األمــر عنــد 
االصطــدام بالفقهــاء فيتعهدهــا بعضهــم بالقوالــب النمطيــة الذهنيــة المتجــذرة والصيــغ المستســاغة التــي ال 
تائــم رغــم فصاحتهــا متطلبــات العصــر الــذي تعيــش فيــه، وباألخــص حديــث ناقصــات عقــل وديــن، وحديــث لــن يفلــح 
قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة، فمــا يحصــل اليــوم هــو محأولــة لتفريــغ المــرأة مــن المشــاركة الفعليــة فــي الحيــاة العامــة 
ــوأد الرمــزي لهــا، فــا يكــون منهــا إال أن تقــف فــي موقــف ال تحســد عليــه وتســير مــن  ــة ال ــادة، الــذي هــو بمثاب والقي

نقيــض إلــى نقيــض.

وحتــى نوســع مــن ادراكنــا لامــور نشــير إلــى بعــض النتائــج التــي جــاءت فــي المقابــات المعمقــة إلــى تــدل علــى صعوبــة 
زحزحــة هــذه القوالــب الذهنيــة، فقــد تبيــن أن اإلنــاث يتشــاركن مــع الذكــور فــي بعــض هــذه المقــوالت التصنيفيــة التــي 
قــد تعتبــر مــن المســلمات، وهــذه هــي قمــة الظلــم اإلنســاني بوضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه، فتبررعبيــر385 عــدم 
ــر االســتجابة فتقــول: »ان النســاء عندمــا تصــل إلــى مراكــز صنــع القــرار تكــون غالبيتهــا عــن  تواجــد المــرأة فــي تدابي
طريــق الكوتــا وليــس بســبب ثقــة المواطنيــن، وفــي كورونــا غالبيــة الذيــن اخــذوا تصاريــح هــم رجــال مــا عــدا النســاء 
فــي القطــاع الصحــي، وحتــى فــي المؤتمــرات الصحفيــة معظــم الصحفييــن الذيــن كانــوا متواجديــن هــم رجــال، وذلــك 
الن النســاء جــزء مــن ثقافــة المجتمــع التــي يتشــارك فيهــا الذكــور واإلنــاث والتــي تخــاف علــى المــرأة ان تخــرج والدنيــا 

مغلقــة والنــاس فــي المنــازل«.

ــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة أشــاروا إلــى احتــكار الســلطة بمــا  كمــا أظهــرت النتائــج ان )12٪( مــن الخب
يتعلــق بالقــرارات السياســية واقتصارهــا علــى فئــة معينــة، تقــول زهــور386: »ألنــه كان قــرار مقتصــر علــى أشــخاص 
ــرد فيهــا مــا  ــم ي ــم نوجــد معهــم وحتــى خطاباتهــم ل ــة فقــط، فنحــن لألســف ل معّينيــن مــن قبــل الســلطة التنفيذي
يشــير إلــى النســاء مثــل )ن( النســوة والتــاء المربوطــة فنحــن مغيبــون حتــى علــى مســتوى الخطــاب«، وتضيــف عا387: 
»هــذه مشــكلة كانــت فــي األردن وال زالــت، فالنســاء كنــا غائــب بوقــت االزمــات، واذا اردنــا النظــر إلــى الذيــن كانــوا فــي 
مراكــز صنــع القــرار فهــم اشــخاص فــي مناصــب قياديــة وسياســية أصــا، هــذه الفئــة نســبة العامــات فيــه قليلــة  

فهــي لــم تكــن موجــودة ونحــن غيبناهــا خــال األزمــة هــي اصــا كانــت غائبــة«.
385 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

386 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

387 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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أدوات  أو  أســاليب  نقــص  عــن  تنتــج  التــي  األســباب  إلــى  أيضــًا  المعمقــة  المقابــات  نتائــج  أشــارت  بينمــا 
والتدريــب،  الذاتــي  والتطويــر  والمكافــآت،  والتشــجيع  الصاحيــات،  ومنــح  المعلومــات  توفيــر  مثــل  التمكيــن 
خطــة  تملــك  تكــن  لــم  الحكومــة  ان  لموضــوع  »يعــود  رنــدا388:  تقــول  الداعمــة،  والقوانيــن  التشــريعات  وغيــاب 
باإلضافــة  المكافــآت،  أو  الصاحيــات  بعــض  واعطائهــا  المــرأة  احتياجــات  االعتبــار  بعيــن  اخــذت  متكاملــة 
ان  والمفــروض  معهــم،  المــرأة  وجــود  علــى  القــرار  صنــاع  تجبــر  التــي  والتشــريعات  القوانيــن  ضعــف  إلــى 
تعنيهــم«. التــي  القــرارات  لصنــع  الطأولــة  علــى  وجالــس  موجــود  شــرائحه  بكافــة  المدنــي  المجتمــع  يكــون 

ان المعيقــات المجتمعيــة هــي التــي تحــد مــن وصــول المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار ومســاهمتها فــي صناعتــه 
ســواء فــي المؤسســات بشــكل عــام أو فــي تدابيــر االســتجابة بشــكل خــاص، حيــث أظهــرت النتائــج ان المــرأة تتمتــع 
بالمهــارة الفنيــة والذاتيــة التــي تؤهلهــا للوصــول إلــى مراكــز صنــع القــرار كمــا جــاء فــي نتائــج الدراســة المســحية 
القــدرات  يمتلكــن  بأنهــن   )%  63.4( نســبته  وبمــا   )27( رقــم  الجــدول  فــي  العامــات  أشــارت  حيــث  العامــات، 
والمؤهــات للعمــل فــي مراكــز قياديــة، وهــذا ُيبقــي مــا نســبته )36.6 %( غيــر واثقــات مــن قدرتهــن علــى القيــادة.

        جدول رقم )27(: توزيع العامات حسب مدى امتاكهن للقدرات والمؤهات للعمل في مراكز قيادية

النسبة %الفئاتالعبارة
63.4 %نعم امتالكهن للقدرات والمؤهالت للعمل في مراكز قيادية

36.6 %ال 

  

3- 3- 8 كفايــة النصــوص القانونيــة والتشــريعية لــردع موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي:

ان هــذا المحــور ال يقــل عــن ســابقيه فــي األهميــة، حيــث جــاءت نتائــج المقابــات المعمقــة بنســبة )84٪( مــن أفــراد 
العينــة لتشــير إلــى عــدم كفايتهــا ووجــوب تعديلهــا، نظــرا ألن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ليــس بحــدث عابــر 
مــن الممكــن أن تتخطــاه المــرأة وتتجنبــه وإنمــا هــو ســلوك يومــي ثابــت وصيــرورة دائمــة تأخــذ فــي كل مــّرة شــكا 
ــى  ــة المطــاف إل ــدى األفــراد والمؤسســات وتهــدف فــي نهاي ــة تعمــل ل ــة يومي ــاره كآلي مختلفــا، ومــن الممكــن اعتب
إقصــاء المــرأة عــن الحيــاة العامــة، والتضييــق عليهــا لفــرض الهيمنــة الذكوريــة فــي حياتهــا الخاصــة، فــي حيــن يــرى مــا 
نســبته )16٪( مــن الخبــراء والخبيــرات ان القوانيــن كافيــة وتحمــي المــرأة مــن العنــف فــي مــكان العمــل أو المنــزل.

3- 3- 9 آليات الدعم واالستجابة القانونية أو الخدماتية المقترحة للتصدي لمخاطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي والتحرش في مكان العمل: 

علــى الرغــم مــن وجــود االســتراتيجيات الوطنيــة التــي تبناهــا االردن لدعــم النســاء وتمكينهــن سياســيا واقتصاديــا 
واجتماعيــا؛ اســتجابة ألهــداف التنميــة المســتدامة ومــن قبلهــا أهــداف األلفيــة التنمويــة، إال أن هــذه الجهــود فيمــا 
يبــدو لــم تنجــح فــي تحويــل الشــعارات إلــى برامــج تحقــق نتائــج فعالــة، وتحولــت فــي كثيــر مــن الــدول إلــى حبــر علــى ورق 
أو إجــراءات احتفاليــة تفتقــر إلــى المضمــون والجــدوى، حيــث أشــارت نتائــج المقابــات المعمقــة وبمــا نســبته )٪56( 
مــن المبحوثيــن إلــى ضــرورة تعديــل القوانيــن المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي في مــكان العمل، وفي 
هــذا أفــادت منــار389: »يجــب تعديــل القوانيــن والتشــريعات حــول موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتمــاع فهــي  
جــدا قليلــة وال يمكــن أن تأخــذي حقــك بســهولة كأنثــى، انــا مــن األشــخاص الذيــن تعرضــوا لتحــرش فــي بيئــة العمــل 

388 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

389 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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ولــم أتمكــن مــن أخــذ حقــي ألنــي ال أملــك دليــل«، وتقــول رنــدا390: »اليــات الحمايــة القانونيــة هــي التــي يفتــرض ان األردن 
قــد صــادق عليهــا مثــل اتفاقيــة العمــل 190 التــي ُتعنــى بمناهضــة العنــف والتحــرش فــي مــكان العمــل، ولكــن لــم نجــد 
تشــريعات قانونيــة وطنيــة تناســب هــذه االتفاقيــات واالليــات، مثــًا موضــوع العنــف والتحــرش ال يوجــد فيــه تعليمات 
رادعة أو شرح أو ان يأخذ حيز التنفيذ وال ارشادات وال اليات تفتيش. بالتالي مواد قوانين العمل جدا ركيكة، باإلضافة 
ان القانــون يجــد التحــرش والعنــف فــي اطــر جــدا ضيقــة اي مــن صاحــب العمــل علــى الموظفــة ولكــن هــي نظــرة غيــر 
واسعة وغير شاملة لكل انواع العنف والتحرش، وايضا لم يتم حماية المرأة في حال شكت من فقدان وظيفتها«.

ــراء والخبيــرات فــي المقابــات النوعيــة إلــى ضــرورة إضافــة بعــض التعريفــات إلــى   فــي حيــن أشــار )24٪( مــن الخب
النصــوص القانونيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتحــرش الجنســي، تقــول عــا391: »يجــب إضافــة بعــض التعريفــات إلــى 
ــا كيــف ســأحمي المــرأة اذا لــم اعــّرف العنــف مــن اساســه فــي القانــون  القوانيــن فكلمــة تحــرش غيــر موجــودة ، فان
االردنــي، انــا ال اقــول ان هــذا الموضــوع غائــب تمامــا فــي القوانيــن فنحــن لدينــا قوانيــن ولكنهــا ابــدا غيــر كافيــة خصوصــا 
فــي بيئــة العمــل، ففــي قانــون العمــل يوجــد مــادة يقــول فيهــا انــه يحميهــا مــن خــال انهــا تســتطيع ان تتــرك عملهــا 
وتحصــل علــى حقوقهــا، وبالتالــي هــو اضرهــا ولــم ينفعهــا، وايضــا القانــون يشــير فقــط ان المتحــرش يكــون صاحــب 
العمــل أو مــن ينوبــه اي ان المراجعيــن مثــا غيــر مشــمولين فــي الحمايــة القانونيــة«، ويشــاركها ليــث392 الطــرح 
ــن والتشــريعات موضــوع العنــف والتحــرش فالتحــرش قــد  ــا فــي القواني ــر موضــح لدين الســابق فيقــول: »اصــا غي
يكــون باإليمــاء، وبإمكانهــا ان تبلــغ وان تبــدأ بسلســة االجــراءات الخاصــة بــكل قضيــة ولكــن هــل يوجــد قانــون واضــح 
يبيــن كل عنــف أو تحــرش مــا هــي العقوبــة الخاصــة فيــه؟ ال يوجــد، وايضــا حتــى لــو كان هنــاك قوانيــن رادعــة فــإن 
المجتمــع لــن يرحمهــا وبالتالــي تفضــل النســاء الســكوت عــن مثــل هذه القضايــا الن مجتمعها لــن يتعاطف معها«. 

ولعلنــا ال نجانــب الصــواب إن نحــن قلنــا ان مــن العــادات مــا ُتحّجــم المــرأة وتســلبها حقوقهــا وحرياتهــا بــل وتصّنــف 
ممارســاتها ومنافــذ وجودهــا علــى أســاس كونهــا انثــى فقــط، حيــث أشــار الطــرح الســابق للمبحــوث إلــى عــدم اتجــاه 
النســاء للشــكوى مــن منطــق الخــوف مــن »وصمــة العار« التــي قد تطالها وأهلهــا، فبّينت نتائــج المقابات المعمقة 
بمــا نســبته )24٪( مــن أفــراد العينــة ان الســبب فــي عــدم تبليغهــن عــن العنــف هــو منظومــة العــادات التــي قــد تؤثــر 
علــى قــرار المــرأة وباألخــص التبليــغ عــن العنــف الجنســي خوفــًا مــن العــار، فنظريــة وصمــة العــار فــي المجتمعــات 
العربيــة لــن تطالهــا وحدهــا وإنمــا عائلتهــا بأكملهــا مــا قــد يجعــل المــرأة تفضــل المــوت علــى أن تكــون ســببًا لجلــب 
العــار علــى أهلهــا، كمــا أن إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة هــو ســمة شــائعة لتبريــر العنــف وتســتخدم إلعــادة التسلســل 
الهرمــي فــي المجتمعــات األبويــة ومعاقبــة النســاء لدخولهــن المجــال العام فــي المقام األول، تقول يــارا393: »حمايتها 
تكــون بإيجــاد حمايــة قانونيــة، وتســتطيع ان تطلــب تلــك الحمايــة اذا التجــأت للســلك القانونــي، ولكــن هــذا الطريــق 
ــات، بســبب الوصمــة أو العــار مــن نظــرة المجتمــع وايضــا وجــود خطــر ان تفقــد وظيفتهــا،  ــر مــن العقب ــه الكثي لدي
فهنــاك آليــات قانونيــة تحميهــا ولكــن مــا هــي تبعــات مــا بعــد الشــكوى، ولمــاذا النســاء ال يلجــأن للحمايــة القانونيــة؟ 
فأحيانــًا ليــس كفايــة ان نوّفــر الخدمــة ولكــن ايضــا يجــب توفيــر بيئــة مناســبة وداعمــة تشــجع المــرأة ان تطلــب هــذه 
الخدمــة«، وتضيــف آســيا394: »مــن خــال جهــة استشــارية ومحاميــن يمكــن ان يترافعــوا لمثــل هــذه القضايــا، ولكــن 
الحمايــة القانونيــة ليســت دائمــًا فــي صالحهــا مــن حيــث تدّخــل اهلهــا بــأن تتنــازل عــن مثــل هــذه القضايــا خوفــًا علــى 
الفضيحــة كمــا يقولــون، وانــا افهــم اننــا فــي بلــد عشــائرية وكل عائلــة تســتعطف عائلــة أخــرى، ان تعديــل الســلوك 
هــو المخــرج لهــذا الموضــوع«، وتلقــي عبيــر395 بظالهــا علــى قضيــة تحميــل المجتمــع للمــرأة مســؤولية تعرضهــا 
ــف الــذي هــو طبعــًا ذكــر: »اي امــرأة تعرضــت لعنــف أو تحــرش فــي  للتحــرش أو العنــف دون حتــى التطــرق إلــى المعنِّ
بيئــة العمــل تســتطيع ان تشــكي وتســير باإلجــراءات القانونيــة وهــذا قليــل جــدا الن المجتمــع يجبرهــا علــى الســكوت 

390 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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الن االنثــى هــي المســؤولة بنظرهــم عــن ســبب التحــرش ســواء بإرجــاع المشــكلة إلــى لبســها أو كامهــا أو طريقــة 
تعاملهــا ممــا دفعــه إلــى التحــرش، وايضــا ال يوجــد اجــراءات صارمــة بحــق اي شــخص تصــرف مثــل هــذا التصــرف«.

يظهــر مــن النتائــج الســابقة ان تمّتــع الذكــور بالمركــز الســيادي غالبــًا مــا يأتــي انســجامًا مــع قيــم متجــذرة فــي 
المجتمعــات العربيــة واالســامية تســتند أحيانــا إلــى بعــض النصــوص غيــر المحققــة، وأحيانــا أخــرى إلــى تفاســير 
الحقيقيــة،  لدالالتهــا ومفاهيمهــا  الصحيــح  العميــق  الفهــم  عــن  بعيــدا  الذكــوري،  بالطابــع  ســطحية مصبوغــة 
المعادلــة. هــذه  فــي  األضعــف  الحلقــة  ألنهــا  االنثــى  علــى  اللــوم  ويضــع  العنــف  لنفســه  يبــرر  مــن  بالتالــي  وهــو 

لمرتكبــي  رادعــة  عقوبــات  إيجــاد  إلــى  المعمقــة  المقابــات  فــي  والخبيــرات  الخبــراء  مــن   )٪16( أشــار  حيــن  فــي 
المزيــد  دفــع  إلــى  ســيؤدي  للمــرأة  الصديقــة  غيــر  البيئــة  هــذه  ضمــن  العمــل  اســتمرار  أن  والحقيقــة  العنــف، 
مــن النســاء خــارج هــذا الميــدان، أفــادت غــادة396: »يوجــد مــادة فــي قانــون العمــل تحمــي المــرأة مــن التحــرش 
العمــل  بيئــة  فــي  للتحــرش  تعرضــن  اللواتــي  األشــخاص  مــن  انــا  ال،  رادعــة؟ قطعــا  هنــاك عقوبــات  هــل  ولكــن 
المــرأة مــن ســوق  التحــرش ألنــه يؤثــر علــى انســحاب  بيئــة العمــل وهــو اصعــب مــن  التنمــر فــي  برأيــي  ويوجــد 
العمــل، ولألســف هــذه الممارســات موجــودة وبالتالــي ال تســتطيعي ان تقدمــي شــكوى وتحصلــي علــى حقــك 
ــي العنــف«. ــات رادعــة لمرتكب ــر عقوب ــد مــن توفي ــون العمــل مــن أساســه، وبهــذا ال ب ــف لهــا فــي قان وال يوجــد تعري

كمــا وأشــارت احــدى الخبيــرات إلــى ضعــف آليات الشــكوى واالبــاغ عند التعرض للعنف مما يدفع غالبية النســاء على 
الســكوت، وهــذا يدلــل علــى دور الثقافــة المهيمنــة فــي المجتمعــات العربيــة فــي صناعــة المــرأة التقليدية التي تخشــى 
التبليغ عن العنف بل وتتقبل بعض أنماطه، وبهذا تســاعد في إعطاء المجتمع الذكوري الحق والتبرير في التمادي 
ضــد النســاء بســبب صمتهــا،  فيتمــادى الرجــل فــي ســلوكه ضدهــا عندمــا يــرى أنهــا ال تســتخدم أي وســيلة دفــاع ولــم 
تلجــأ إلــى رادع اجتماعــي أو قانونــي يحــد مــن ســلوكه ضدهــا، تقــول ثريــا397: »ال يوجــد فــي القوانيــن اي مصطلــح يتحــدث 
عــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وفــي حــاالت التحــرش مــن ســيدعمها لتقــدم شــكوى! أبوهــا مثــا أو زوجهــا! 
فبالنســبة لهــم ان تشــتكي هــي فضيحــة وليــس شــيء يفتخــروا فيــه، فالمــرأة مطلــوب منهــا ان تتعــرض للتحــرش 
وتســكت خوفــا مــن الفضيحــة واذا صرخــت وشــكت ُتــام، فــي ظــل غيــاب آليــات واضحــة للشــكوى مــن االســاس«.

القانونيــة  الحمايــة  جانــب  تعــزز  ان  الممكــن  مــن  التــي  اآلليــات  بعــض  المعمقــة  المقابــات  نتائــج  ذكــرت  كمــا 
سياســات  وتوفيــر  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  أصدرتهــا  التــي  الوطنيــة  كاالســتراتيجيات  العنــف  مــن  للمــرأة 
العمــل  منظمــة  فــي  العامــات  احــدى  ريــم398  تقــول  هــذا  فــي  االردنيــة،  العمــل  وزارة  أصدرتهــا  كالتــي  ارشــادية 
مــع  متماشــية  هــي  والتــي  العمــل  بيئــة  فــي  والتحــرش  العنــف  مــن  الوطنيــة  االســتراتيجية  »اطلقنــا  الدوليــة: 
ــة،  ــة منظمــة العمــل الدولي ــا وليســت فقــط ملكي ــة بالنســبة لن ــة وطني ــة 190، وهــذه ملكي ــر العمــل واتفاقي معايي
وفــي هــذه االســتراتيجية تــم تحليــل للقوانيــن التــي يجــب ان تّعــدل ســواء كانــت فــي قانــون العمــل أو الضمــان 
يحمــي  قانــون  لدينــا  يوجــد  »ال  ايمــان399:  وتضيــف  المدنيــة«،  الخدمــة  ونظــام  العقوبــات  قانــون  أو  االجتماعــي 
العامــل أو العاملــة فــي ســوق العمــل مــن العنــف ســوى المــادة 28، بأنــه فــي حــال تعــرض العامــل أو العاملــة 
إلــى العنــف مــن صاحــب العمــل أو مــا ينوبــه بإمكانــه ان يتــرك العمــل مــع الحفــاظ علــى حقوقــه، ولكــن لــم ُتذكــر 
نصــوص واضحــة، ونحــن كــوزارة عمــل ربطنــا موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والتحــرش بسياســة 
الداخلــي«. العمــل  قانونهــا  فــي  االرشــادية  السياســة  هــذه  تربــط  ان  يجــب  مؤسســة  اي  وبالتالــي  ارشــادية 

أن ركــن الحمايــة االجتماعيــة والقانونيــة يظهــر فــي اإلجابات الســابقة كركن أساســي لألمن اإلنســاني والذي يقوم على 
حمايــة األفــراد فــي أوقــات الحرمــان والتمييــز، فالمرأة تتعرض للعنــف واإلهانة والتمييز، ثم ال تجد نظاما قانونيا فعاال 
يصطف إلى جانبها ويعزز ما تبذله من جهود لخدمة المجتمع، بل إنه في الواقع كثيرا ما يغمض عينيه عن شكواها.
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ولهــذا الســبب فــإن معركــة تأســيس الحريــة والديمقراطيــة فــي االردن تتركــز حــول تجــأوز المــرأة لهذا المجــال الخاص 
ومشــاركة الرجــل فــي الفضــاء العــام، وبســبب التغيــرات المتســارعة التــي تحــدث فــي المجتمــع وزيــادة تعقيدهــا 
بســبب انتشــار فيــروس COVID- 19، توجــب إعــادة النظــر بتلــك الثقافــة وبعــض العــادات التــي تحــرم المــرأة مــن 

التمتــع بحقوقهــا كإنســان ومــن ممارســتها والعمــل بهــا.

3- 3- 10 آليات الدعم واالستجابة القانونية أو الخدماتية المقترحة للتصدي لمخاطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي في المنزل:

تعتبــر آليــات الدعــم واالســتجابة القانونيــة أو الخدماتيــة للتصــدي لمخاطــر العنــف االســري أصعــب ممــا هــي في مكان 
العمــل، نظــرًا الن مثــل هــذه الجريمــة ُتحاصــر داخــل المنــزل، وفــي غالبيــة األحيــان ال يكــون هنــاك رغبــة مــن أحــد أطراف 
االســرة أو المعتــدى عليــه فــي اإلبــاغ عنهــا للســلطات حيــث تتــم تســوية ما يجري داخل االســرة بالصلح والتســويات.

 وفــي الفتــرة األخيــرة حيــث تزايــدت ظاهــرة العنــف األســري فــي األردن بســبب الجائحــة العالميــة كمــا أشــارت الدراســة 
ســابقًا، بــات مــن الضــروري اســتيعاب مــا يجــري مــن متغيــرات اجتماعيــة متســارعة وضــرورة تعديــل القوانيــن ووضع 
األسس السليمة لوقف زحفها وتأثيراتها المدمرة على كيان المرأة بما كفلته لها الشرعة الدولية لحقوق االنسان.

ــه فــي  ــة المــرأة مــن العنــف الــذي تتعــرض ل فجــاءت نتائــج المقابــات المعمقــة لتشــير ان اآلليــات القانونيــة لحماي
ــف علــى اســتمراره فــي ســلوك العنــف دون  المنــزل تبــدأ مــن تعديــل القوانيــن المجحفــة بحقهــا والتــي تســاعد المعنِّ
ــارا400: »يوجــد قوانيــن  إيجــاد عقوبــات رادعــة لســلوكه العنيــف وبمــا نســبته )40٪( مــن إجابــات المبحوثيــن، تقــول ي
ولكــن يوجــد بهــا كثيــر مــن الثغــرات ويجــب العمــل عليهــا بشــكل اكبــر بحيــث توفــر الحمايــة للمــرأة«، ويشــير إبراهيــم401 
إلــى ضــرورة ان تكــون العقوبــات فــي القوانيــن رادعــة: »ممكــن ان تذهــب إلــى حمايــة االســرة وان ترفــع قضيــة ولكــن 
الجــزاء لــن يكــون رادع والدليــل ان مــا زال هنــاك قضايــا تحــرش وعنــف جنســي مــن قبــل االقــارب ونســمع عنهــا 
ــر«،  ــا بشــكل كبي ــا لــن نســمع مثــل هــذه القضاي ــو القوانيــن رادعــة فعلي إلــى درجــة انهــا أصبحــت قضيــة رأي عــام، ل
وتشــاركه منــال402: »لــآن قوانينــا فــي إطــار االســرة مــا زالــت غيــر فعالــة، ومــا زال قانــون الحمايــة مــن العنــف االســري 
كمثــال منــذ 2017 لليــوم لــم يوضــع لــه انظمــة أو تعلميــات واضحــة ممكــن ان تســاهم فــي عمليــة الــردع، ولــم نســمع 
عــن قضايــا نجحــت فيهــا المؤسســات وحققــت نجــاح حقيقــي فــي موضــوع الــردع واالســتجابة القضائيــة فــي موضــوع 
العنــف االســري، وايضــا قوانيــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي المتعلقــة بالتحــرش الجنســي وعــدم المســأواة 
والتمييــز كلهــا كانــت مرجعّيتهــا اجتماعيــة وثقافيــة اكثــر ومــا زال فيهــا تمييــز فأنــا أوصــي ان يتــم الرجــوع إلــى النصــوص 
القانونيــة وتحليلهــا وبيــان الجوانــب التمييزيــة والعمــل عليهــا ومــن ثــم ايجــاد نصــوص تعــزز مــن عمليــة الحمايــة«.

وأظهــرت نتائــج المقابــات المعمقــة بمــا نســبته )36٪( مــن أفــراد العينــة ضــرورة تفعيــل دور حمايــة األســرة 
ونشــر  والحمايــة  الوقايــة  حــول  المتمحــورة  تدخاتهــا  عبــر  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  قضايــا  فــي 
مــا  حســب  ولكــن  لحمايتهــم  توعويــة  برامــج  لديهــم  يوجــد  األســرة  حمايــة  خــال  »مــن  ليــث403:  يقــول  الوعــي، 
أن  يشــيرون  القضايــا  هــذه  بســبب  معنــا  يتواصلــون  الذيــن  والتحــرش  المنزلــي  العنــف  قضايــا  ان  نســمع 
الفتــاة  ويضعــون  صعبــة  الفتــاة  لحمايــة  اجراءاتهــم  وان  العنــف  لموضــوع  رادعــة  غيــر  االســرة  حمايــة  قوانيــن 
حمايــة  إلــى  المــرأة  »تشــتكي  عبيــر404:  وتضيــف  حمايتهــا«،  اجــل  مــن  بالســجن  يكــون  قــد  مــا  اشــبه  بمــكان 
ــف علــى تعهــد وفــي اليــوم التالــي يضربهــا مــن جديــد، وذلــك الن القوانيــن غيــر رادعــة«. االســرة ويوقعــون المعنِّ

يزيــد  ممــا  فــة  المعنَّ المــرأة  لحمايــة  المتبعــة  باإلجــراءات  يثقــن  ال  المبحوثــات  ان  الدراســة  نتائــج  مــن  ويظهــر   

400 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

401 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

402 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

403 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

404 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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ألنهــا  منزلهــا  فــي  لفظيــًا  وُتهــان  ُتضــرب  التــي  المــرأة  يحمــي  مــن  يوجــد  »ال  ثريــا405:  فتقــول  قتامــًة،  الصــورة 
بنــت، وال أحــد يحمــي البنــت ألنهــا خرجــت مــن منزلهــا فــي وقــت متأخــر، وال يوجــد مــن يحمــي الفتــاة التــي تشــكي 
ُيحبــس  ثــم  قتلــت،  الفتــاة  ان  نســمع  قليلــة  أيــام  وبعــد  تعهــد  علــى  اهلهــا  يوقعــوا  ثــم  ومــن  االســرة  لحمايــة 
الجانــي الــذي هــو فــي الغالــب ذكــر 5 ســنوات ويخــرج«، وتضيــف عــا406: »نظــام الحمايــة للناجيــات مــن العنــف أو 
ــر مــن عامــات االســتفهام،  ــا عليهــا كثي ــر موجــود، وايضــًا االجــراءات الموجــودة حالي ــب وغي ــة مــن العنــف غائ للوقاي
اعــادة  إلــى  العنــف االســري ولكــن االجــراءات عليهــا عامــة اســتفهام وتحتــاج  لدينــا قوانيــن تحمــي مــن  فنحــن 
صديقاتهــا«. أو  لقريباتهــا  فقــط  بالمشــكلة  البــوح  إلــى  وانمــا  رســمية  لشــكوى  تلجــأ  ال  النســاء  الن  تحليــل، 

ان الذكــر فــي العائلــة هــو صاحــب الســلطة الــذي ال يقبــل بــأن ينازعــه أحــد فيهــا، فيلجــأ أحيانــًا إلــى تبنــي العنــف تجــاه 
ــي يتحّديــن تلــك الســلطة أو ينافســنه فيهــا، فالمــرأة الصالحــة بحســب هــذا المنظــور هــي الخاضعــة  النســاء الائ
ــدًا للرجــل  ــة مــع الذكــور، ألنهــا باألصــل ليســت ن ــور أو تتعامــل بندّي والســاكتة والمطيعــة فــا تنتقــد أو تجــادل أو تث
ــه وتبعــده عــن » طريــق الحــق«، لذلــك  ــي عليهــا أن تختبــئ وُتحجــب حتــى ال ُتخــرج الرجــل عــن توازن بالطبيعــة، وبالتال
كان لزامــًا عليهــا وفــق هــذا المنظــور التحلــي بالقوانيــن االجتماعيــة واألخــاق واألعــراف التــي ُتطبــق علــى الجســد 
أواًل بالدرجــة األولــى، وكل هــذه الســلطة تكرســت وتفاقمــت خــال فتــرة كورونــا حيــث بقــي الرجــل فــي مســاحات 
ــدًا. كمــا  ــاء العالمــي ممــا زاد المســألة تعقي ــر النفســي والقلــق الــذي فرضــه الوب مغلقــة مــع المــرأة فــي ظــل التوت
ان هــذه الزيــادة المزعجــة فــي معــدالت العنــف المنزلــي فــي األردن، تســتدعي مــن الحكومــة جعــل منــع العنــف 
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي جــزء أساســي مــن خطــط االســتجابة الوطنيــة. فقــد أظهــرت نتائــج المقابــات النوعيــة 
قصــورًا فــي آليــات التعامــل مــع الشــكوى واإلبــاغ عــن حــاالت العنــف فلــم تتعــدى مســألة الشــكوى مــن قبــل 
النســاء حــدود الــكام فهــو ليــس باغــًا رســمّيًا بــل مجــرد بــوح بالمشــكلة إلــى شــخص محــل ثقــة كالصديــق وخاصــة 
مــن نفــس الجنــس، فــي ضــوء قوانيــن ال تؤّمــن الحمايــة الكاملــة للمــرأة التــي تتعــرض للعنــف فــي حــال الشــكوى، 
ــي تســاعدها، وايضــا المــرأة  ــوات الت ــا النســاء ليــس لديهــا معرفــة مــا هــي القن أفــادت غــادة407: »لألســف فــي بادن
المتعرضــة لعنــف أو تحــرش فــي المنــزل ال تجــد حمايــة اجتماعيــة مــن أهلهــا، فتكتفــي بالحديــث مــع صديقتهــا، 
ــف مــن األهــل فــإن الضغوطــات االجتماعيــة تدفعهــا إلســقاط الدعــوة ممــا يجعــل  وحتــى اذا تــم حبــس المعنِّ
ــر  ــي اكث ــر مجديــة« وقــد تكتفــي بعــض النســاء باإلستشــارة فقــط كمــا جــاء علــى لســان زهــور408: »برأي الشــكوى غي
شــيء تســتطيع أن تعملــه المــرأة فــي هــذا الموضــوع هــي االستشــارة فقــط ال أكثــر«، وتضيــف هديــل409: »بعــض 
ــد مــن االنتهــاكات  ــا الشــرف وهــي ال تعطيهــم رادع بــل تعطيهــم فرصــة لمزي النصــوص تحمــي الرجــال مــن قضاي
واجــراءات قانونيــة واجرائيــة  أرى ضــرورة وجــود سياســات  وانــا  القضايــا،  هــذه  فــي  الخــاص  الحــق  ازالــة  بســبب 
الفئــة«. تلــك  االجتماعــي لضمــان حمايــة وســامة  النــوع  المبنــي علــى  العنــف  مــن قضايــا  الناجيــات  لمســاعدة 

 كمــا ان عــدم فاعليــة نتيجــة الشــكوى قــد يؤثــر أيضــًا علــى بقيــة النســاء ممــا يجعــل الغالبيــة منهــم لــم تقــدم 
ــف  المعنِّ يمــارس  ان  يمكــن  بــل  ــف،  للمعنِّ رادعــة  عقوبــات  وجــود  عــدم  مســبقًا  لمعرفتهــا  الشــكوى  علــى 
عــدم  إلــى  غيرهــا  ويدفــع  كخاســرة  المــرأة  ُيخــرج  ممــا  الكيــدي  بالبــاغ  اتهامهــا  أو  الشــكوى  لســحب  ضغوطــًا 
الرســمية  نــدرة فــي الشــكأوى  تــدل علــى  التــي  إليــه األرقــام اإلحصائيــة الســابقة  أيضــا. وهــو مــا أشــارت  اإلبــاغ 
المبلغــة عــن العنــف فــي ظــل كورونــا، مــن منطلــق أن غالبيــة الحــاالت ُتحــّل بطريقــة ودّيــة، فالنســاء يخشــين 
علــى ســمعتهن فيتجاهلــن وجــود آليــات وإجــراءات متبعــة فــي كل مؤسســة للتبليــغ عــن العنــف، باإلضافــة إلــى 
انشــغال الحكومــات والمؤسســات بعــاج المصابيــن مــن الفيــروس وجعلــه أولويــة للمستشــفيات والمراكــز.

405 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

406 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

407 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

408 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

409 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة
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ايــواء  دور  يوجــد  فــا  كورونــا،  جائحــة  خــال  وخصوصــا  جــدا  ضعيفــة  الحمايــة   »آليــات  رنــدا410:  تقــول  هــذا  وفــي 
للنســاء المعنفــات ولــم يتــم رصــد للبيــوت التــي كان فيهــا حــاالت عنــف قبــل الكورونــا ومتابعتهــا، وقصــور حتــى فــي 
االرشــاد النفســي والصحــي وال يوجــد مؤسســات قدمــت هــذا النــوع مــن الخدمــة فــي بدايــة جائحــة كورونــا، كان مــن 
المفتــرض انــه منــذ البدايــة يكــون فــي خطــة محكمــة للتدخــل خصوصــا لــدى األســر التــي لديهــا اســبقيات للعنــف«.

ان النســاء ال يملكــن خيــارات وال تتــاح أمامهــن الفــرص للنجــاة مــن العنــف األســري مــا لــم يتخلصــن مــن ثقافــة 
الصمــت، ومــا لــم تتحمــل الجهــات المعنيــة مســؤولياتها الكاملــة فــي الوقايــة والحمايــة والعــاج والتأهيــل علــى 
كافــة المســتويات التشــريعية واإلجرائيــة، وعلــى مســتوى السياســات فــي المجاليــن الخــاص والعــام، ومــن هنــا وجــب 
ــا  تفعيــل دور البرامــج التوعويــة بيــن صفــوف النســاء، يقــول ماهــر411: »هنــاك قوانيــن تحمــي مــن مثــل هــذه القضاي
ولكــن مســؤولية المنظمــات التوعيــة عــن هــذه القوانيــن وايــن تتــم الشــكأوي أو االباغــات، مــن خــال تقديــم شــكوى 
لحمايــة األســرة وهــي التــي تتكفــل بالموضــوع مــن طرفهــا«، ويضيــف منــذر412: »قانــون حمايــة األســرة برأيــي فعــال 
ولكــن المشــكلة أن المــرأة جاهلــة بالقوانيــن وكيــف تســتطيع أن تحمــي نفســها مــن العنــف فالحقــوق موجــودة 
والتشــريعات موجــودة ولكــن هنــاك ضعــف مــن المــرأة فــي معرفــة حقوقهــا ممــا يســتوجب توعيتهــا وتثقيفهــا«.

بنــاء علــى ذلــك، فــإن تبنــي سياســات لحمايــة المــرأة مــن العنــف وتســهيل وصولهــا إلــى شــبكات األمــان والحمايــة 
االجتماعيــة والقانونيــة بشــكل عــام، وإيجــاد آليــات فّعالــة وإجــراءات محــددة بدقــة تعمــل بمثابــة ضمانــة لحــق 
المــرأة فــي الوصــول إلــى العدالــة قانونيــا وإداريــا، أســوًة بغيرهــا مــن المواطنيــن ودونمــا معيقــات، ســواء أكانــت 
عامــة أو مرتبطــة بالجنــدر، بحيــث تصبــح مســألة حتميــة بــل وشــرطًا مســبقًا للتنميــة البشــرية المســتدامة وذلــك 
واالمكانيــات(،  الفاعلــة  )للمشــاركة  وتعزيزيــة  االمــن(  )توفــر  وحمائيــة  والتمييــز(  الحرمــان  )تجنــب  وقائيــة  ألنهــا 
والباغــات. الشــكأوى  تلــك  جــدوى  فــي  الثقــة  المــرأة  تفقــد  أن  البديهــي  مــن  فإنــه  الشــروط  هــذه  غيــاب  وفــي 

3- 3- 11 آراء الخبراء والخبيرات لتصويب أوضاع المرأة في سوق العمل األردني من الناحية القانونية 
واالجتماعية واالقتصادية:

COV-  جــاءت إجابــات الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة كاســتراتيجية للحــد مــن التأثيــرات الســلبية لجائحــة
ID- 19، وبالتالــي ســتطرح بدائــل تســاعد علــى تذليــل العقبــات أمــام المــرأة، مراعيــة للنــوع االجتماعــي فــي طرحهــا 
للبدائــل الســابقة، وعليــه ستشــتمل االســتراتيجية علــى ثاثــة محــأور مركزيــة هــي األهــداف والفئــات والمحتــوى. 

ففي ســياق األهداف نلحظ أن المادة السادســة من الدســتور األردني كفلت المســأواة لجميع األردنيين في الحقوق 
والواجبات وإن اختلفوا في الدين أو العرق أو اللغة، كما جاء في المادة )22(، ان لكل اردني حق تولي المناصب العامة 
بالشروط المعينة بالقوانين أو األنظمة413 واستكمااًل لما ورد في الدستور االردني فقد أشار الميثاق الوطني األردني 
الصادر عام 1990 في البند الســادس على أن المرأة األردنية شــريكة للرجل في تنمية المجتمع األردني وتطويره مما 
يقتضــي تأكيــد حقهــا الدســتوري والقانونــي فــي المســأواة والتثقيــف والتعّلــم والتدريــب والتوجيــه والعمــل، كمــا جــاء 
فــي البنــد الثامــن صراحــة ان األردنييــن رجــاال ونســاء أمــام القانــون ســواء ال تمييز بينهــم في الحقــوق والواجبات414 وفي 
 ،)WOW, 2020( ،)2020 ،يمكن  االســتعانة بكل من دراســة )األمم المتحدة ،COVID- 19 ســياق الحديث عن أثر جائحة
)المعهــد الديمقراطــي الوطنــي، 2020(،  والتــي مــن الممكــن اســقاطها علــى الحالــة األردنية وبالتالي الســعي بجد إلى:

معالجة التفأوتات المنهجية التي تعوق التمكين االقتصادي للمرأة في ظل الجائحة.. 1
تقليل تدهور الممتلكات والحقوق البشرية والتماسك االجتماعي وسبل العيش.. 2

410 احدى الخبيرات في المقابالت المعمقة

411 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

412 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة

413 الدستور األردني، 1952

414 الميثاق الوطني األردني، 1990
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اإلغاثة الطارئة لدعم العامات في قطاعي العمل المنظم وغير المنظم.. 3
مكافحة العنف بطرق أكثر فعالية عبر تجنيد المجموعات واالتصال االجتماعي لفائدة التغيير.. 4
اتخاذ التدابير المالية الازمة لدعم االقتصاد الوطني ومؤازرة الفئات المحتاجة.. 5
تحســين المعرفــة والتطويــر المنهجــي، وإنشــاء قاعــدة معلومــات وبيانــات وثيقــة الصلــة بموضــوع تأثيــر . 6

فيــروس COVID- 19 وذات مصداقيــة عاليــة، لمتابعــة وتقييــم التمكيــن االقتصــادي للمــرأة فــي ظــل الجائحــة.
تحقيق االستدامة واألمن الغذائي باالستفادة من األيدي العاملة األنثوية.. 7
تعزيز التضامن االجتماعي عن طريق دعم القطاع الخاص.. 8

أما ما يتعلق بتحديد الفئات المستهدفة فكانت كاآلتي:

أ- الشباب والمراهقون من كا الجنسين في الوسط المدرسي والجامعي والمهني.

ب- النساء في قطاعي العمل المنظم وغير المنظم.

ج- المتدخلــون االجتماعّيــون )األمــن والشــرطة، المحامــون، القضــاة، األطبــاء، الجمعيــات غيــر الحكوميــة، رجــال الدين، 
وغيرهم(.

ــة  ــة والتشــغيل، وزارة الصحــة، وزارة التربي ــة، صنــدوق التنمي ــة االجتماعي د- ممثلــون عــن وزارة العمــل، وزارة التنمي
والتعليــم، المجلــس االعلــى للســكان .

هـ- ممثلون عن المنظمات النسوّية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو القطاع اإلعامي.

اردنيــة  وفيمــا يتعلــق بمحتــوى االســتراتيجية فمــن الممكــن االســتعانة بالجهــد العالمــي لصياغــة اســتراتيجية 
للتعامــل مــع آثــار جائحــة COVID- 19 علــى المــرأة العاملــة األردنيــة، باإلضافــة إلــى إجابــات المبحوثيــن والمبحوثــات 
والتــي يتركــز العمــل فيهــا حــول ثاثــة محــأور أساســية تهــدف إلــى تشــجيع صّنــاع القــرار السياســي علــى ادخــال وتنفيــذ 

ــار COVID- 19 علــى المــرأة العاملــة، والتــي تشــتمل علــى:  تدابيــر شــاملة للتخفيــف مــن آث

1- الجانب القانوني:

لقــد وضعــت جائحــة فايــروس COVID- 19 السياســيين أمــام تحديــات جمــة علــى عــدة مســتويات حيــث يقــع عليهــم 
مختلفــة،  بطريقــة  الخدمــات  تقديــم  خــال  مــن  مجتمعاتهــم  ودعــم  الفيــروس،  انتشــار  علــى  الســيطرة  عــبء 
المالــي،  االنعــدام  ظــل  فــي  وظائفهــم  فقــدان  خطــر  يواجهــون  الذيــن  والمواطنيــن  المحليــة  االعمــال  ودعــم 
للنســاء  االجتماعيــة  الحمايــة  وضمــان  االقتصاديــة،  والصعوبــات  الحكوميــة  اإليــرادات  انخفــاض  مــع  بالتزامــن 
لتســتطيع توفيــر بيئــة عمــل صحيــة لهــن، معــززًة بقوانيــن تــزّود النســاء ضحايــا العنــف بالحمايــة والمســاعدة 
ــق بالعنــف  ــى المحاســبة، وفيمــا يتعل ــاة إل ــاغ عــن العنــف وايصــال الجن ــي يمكنهــن فيهــا اإلب ــة الظــروف الت وتهيئ
يفّضــل التصديــق والتنفيــذ علــى اتفاقيــة إســطنبول التــي تنأولــت موضــوع العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي، 
التــي ابرمهــا المجلــس األوروبــي عــام 2011 ومواءمــة التشــريعات الوطنيــة معهــا، لمــا فيهــا مــن تعريفــات غيــر 
مســبوقة ألشــكال العنــف كالعنــف ضــد المــرأة السياســية،  يقــول إبراهيــم415: »وجــود جــزاء رادع للمتحرشــين 
فيــن بغــض النظــر عــن ســبب التحــرش وســبب العنــف مثــل القضايــا التــي تنــدرج تحــت قضايــا الشــرف،  والمعنِّ
التــي يجــب اعــادة تحليــل القوانيــن المتعلقــة بهــا بمــا يتناســب مــع مــا جــاء فــي المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة«.

وينبغــي ان تجيــب هــذه المرحلــة عــن الســؤال مــاذا ســتفعل الحكومــة للتعامــل مــع هــذه األزمــة؟

 ســيتعين علــى هــذه القوانيــن والتدابيــر األخــرى أن تأخــذ بعين االعتبار عدة اســتجابات وطنيــة للتعامل مع هذه األزمة 

415 أحد الخبراء في المقابالت المعمقة
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تمثلــت كمــا قــال همــام416: »اصــدار قوانيــن صارمــة تمنــع أن تأخــذ المــرأة رواتــب أقــل مــن الرجــل، أو تعرضهــا للفصــل 
التعســفي مثــل أن يتــم إغــاق المؤسســة«، ويضيــف إبراهيــم417: »اصــدار قــرارات وقوانين تتعلق بالمــرأة العاملة من 
حيث الهدف رقم 8 من اهداف التنمية المستدامة المتعلق بتكافؤ الرواتب وان يتم توظيف النساء بناء على الخبرة«.

 كمــا بـــات ملحـــًا تعديـــل المـــادة 98 مـــن قانـــون العمـــل بحيـــث يتـــم الســـماح لجميـــع العامـــات والعامليـــن ســـواء 
فـــي االقتصـــاد المنظـــم أو غيـــر المنظـــم بتأســـيس منظماتهـــم النقابيـــة وخاصــة لقطــاع العمــل غيــر المنظــم، 
مــن منطلــق تأميــن العمــل الائــق للعامــات فيــه، فهــو أداة هامــة وأساســية لتمكيــن العامــات مــن تحســين 
شــروط عملهــن، وبـــدون اشـــتراط موافقـــة اللجنـــة الثاثيـــة التـــي يشـــكلها وزيـــر العمـــل، حتـــى تتوافـــق مـــع معاييـــر 
العمـــل الدوليـــة ذات العاقـــة التـــي تضمـــن حريـــة التنظيـــم النقابـــي، تقــول ثريــا418: »واذا لــم يتــم شــمولهن فــي 
الضمــان االجتماعــي علــى االقــل تأســيس نقابــات للعامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، لحمايــة حقوقهــن«.

ومــا جــاء بــه ليــث419 فيمــا يتعلــق باألمومــة االجتماعيــة وليــس البيولوجيــة: »إيجــاد قانــون لتتبــع اجــازة االمومــة اجــازة 
أبــوه بحيــث يتــم تقاســم العــبء بيــن االب واالم«.

 كمــا ذكــرت منــار420 ضــرورة اجــراء المراجعــة الدوريــة للتشــريعات والقوانيــن للتأكــد من حساســيتها للنــوع االجتماعي: 
»مراجعــة التشــريعات والقوانيــن وإعــداد تقريــر كل ســنة يوضــح فيــه نســبة النســاء العامــات ونســبة النســاء 
الموجــودات فــي مراكــز صنــع القــرار وايضــا نســبة مــا إذا كانــت النســاء العامــات متدربــات أو متعلمــات، ومــا اذا تــم 
تدريبهــن مــن قبــل صاحــب المؤسســة التــي يعملــن فيهــا ســواء كان عمــل منظــم أو غيــر منظــم، بمعنــى مــدى 

التمييــز الواقــع علــى المــرأة فــي حصولهــا علــى المــوارد«.

كما بات من الضروري اإلعان عن إجراءات إضافية بأســرع ما يمكن، بهدف تخفيف أو تقليل أثر األزمة،  وتتخذ هذه 
اإلجــراءات أشــكاال مختلفــة تشــتمل علــى سياســات اقتصاديــة )ماليــة ونقديــة( كمــا جــاء علــى لســان رنــدا421 بتوســيع 
الوصــول إلــى منافــع الضمــان االجتماعــي والتعطــل عــن العمــل فتقول: »وفي ظــل وجود فجوة اقتصاديــة كبيرة من 
قبــل الجائحــة وبعدهــا وجــب علــى برامــج التعافــي والسياســات الحكوميــة فــي الوقــت الحالــي ان تأخــذ في عيــن االعتبار 
ــر بيئــة عمــل الئقــة مــن خــال تفعيــل التشــريعات الموجــودة لضمــان وصــول العامــات فــي جميــع  موضــوع توفي
القطاعــات إلــى الضمــان االجتماعــي، وايجــاد آليــات مراقبــة وحماية النســاء في ســوق العمل حاليــا«، وتضيف بضرورة 
ضمــان دخــل مؤقــت للعامــات المتضــررات أو تقديــم المســاعدات لهــن فتقــول: »يجب ان يكون هنــاك صناديق دعم 
حكوميــة للعامــات المتضــررات واألخــذ بعيــن االعتبــار النســاء المعيــات لألســر فــي جميــع القطاعــات«، وتضيــف 
آســيا: »يجــب رصــد ميزانيــات تتعلــق فــي حــاالت الطــوارئ مــن الجهــات الحكوميــة، كتعويــض الرواتــب التــي تــم تقليلهــا 
للنصــف، أمــا النصــف االخــر مــن الميزانيــة يجــب ان يذهــب إلــى الجمهــور واالشــخاص الذيــن تضــرروا مــن الجائحــة«.

وبهـــدف وقـــف التوســـع فـــي االقتصـــاد والعمـــل غيـــر المنظـــم، جاءت المقترحات للدعوة إلى النظـــر بالسياســـات 
االقتصاديـــــة، وخاصـــــة المتعلقـــــة باالســـــتثمار، بحيـــث يتـــم تشـــجيع وتقـــــديم التســـهيات والحوافـــز لاسـتثمارات 
وخاصــة النســائية منهــا والتـــي تضمـــن توليـــد فـــرص عمـــل الئقــة، وذلـــك الســـتيعاب الداخليـــن الجـــدد مـــن األيـــــدي 
العاملـــــة، باإلضافة إلى تبسيط إجـــراءات وعمليـــات التســـجيل والترخيـــص للمشـــاريع الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـر 
أو للعامـــات لحســـابهن، ويظهــر ان علــى الحكومــة دور فــي مســاعدة صاحبــات األعمــال من خال الســماح بتأجيل أو 
تعليــق الدفــع )الديــون، القــروض، الرهــن العقــاري، اإليجار، الخدمات، باإلضافة إلــى تخصيص البنك المركزي لجزء من 
برامجــه التمويليــة للمــرأة كالحصــول علــى التمويــل، فتشــير عبيــر422: »ان يتم الضغــط على الحكومة بــان يعيدوا النظر 
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فــي القوانيــن والتشــريعات التــي تخــص المــرأة بشــكل عــام، بحيــث يحتــرم قدراتهــا اكثــر ومســاعدتها بتأجيــل القروض 
أو االيجار أو بمنحها قروض مّيسرة«، وأشارت راما423 إلى تأخير أو تعليق مؤقت لتحصيل الضرائب وإيجاد ميزانيات 
االســتجابة بحيــث تكــون حساســة للنــوع االجتماعــي وتصــاغ اســتنادا إلــى تقديــر االختــاف فــي األدوار واحتياجــات كل 
مــن الرجــال والنســاء: »يجــب ان تكــون الميزانيــة حساســة للنــوع االجتماعــي وعلــى الحكومــة اعــادة النظــر فــي قانــون 
ــرى والقطــاع الخــاص لتشــغيل النســاء، بإعفائهــا أو تخفيــف الضرائــب عليهــا«.  ــة لتشــجيع الشــركات الكب الضريب

كمــا يبــدو ان مــن الممارســات الجيــدة أيضــًا تنظيــم الوصــول والحركــة للنســاء وخاصــة فــي القطــاع الصحــي، أفــاد 
ليــث424: »توفيــر بنــى تحتيــة ونظــام مواصــات بحيــث تســتطيع المــرأة أن تصــل إلــى مــكان عملهــا، وخاصــة العامــات 
فــي القطــاع الصحــي فــي ظــل اإلغاقــات المتكــررة يــوم الجمعــة«، واقتــرح إبراهيــم425 للتخفيــف مــن المشــكلة »كان 
مــن الممكــن ان تســتثمر الحكومــة فــي وقــت الحجــر بــأن تنهــي مشــروع البــاص الســريع طبعــًا مــع المحافظــة علــى 

اجــراءات الســامة العامــة«.

وكمتطلــب للعمليــات الســابقة يجــب ان تحتــوي تدابيــر اإلغاثــة والتعافــي االقتصــادي فــي االردن مراعــاًة للفــوارق بيــن 
الجنســين واســتهداف اآلثــار االقتصاديــة للفئــات المهمشــة، باإلضافــة إلــى إشــراك النســاء في صنع القــرار المتعلق 
بالعمليــة الســابقة، تقــول رامــا426: »توصيــة قانونيــة بــأن يكــون هنــاك نســبة مــن النســاء المشــاركات فــي صناعــة 
القــرارات المتعلقــة بتدابيــر االســتجابة، بنظــام يصــدره رئاســة الــوزراء أو بقانــون يصــدره مجلــس النــواب«، تضيــف 
آســيا427: »يجــب ان ال تقــرر الحكومــة اي قــرار فــي اي قضيــة ســواء فــي تدابيــر االســتجابة أو مــا بعدهــا دون وجود المرأة 
ضمــن اللجــان، خصوصــًا فــي القضايــا التــي تتعلــق المرأة باإلضافة إلــى وجود امرأة ايضًا من اشــخاص ذوي اإلعاقة«.

وبعــْد، يتطلــب مــن الحكومــة بعــَد توفيــر مــا ســبق تفعيــل دور الرقابــة علــى تنفيــذ القوانيــن، وزيــادة أعــداد المفتشــين 
لرصــد االنتهــاكات الحقوقيــة العماليــة والتــي زادت بســبب الجائحــة العالميــة ثــم إقــرار عقوبــات رادعــة لمخالفيهــا، 
كمــا يقــول ليــث428: »فمــن اآلليــات القانونيــة تفعيــل دور الرقابــة والتفتيــش علــى القطــاع غيــر المنظــم ألنــه وحتــى فــي 
القطــاع المنظــم الرقابــة شــبة معدومــة«، وتشــاركه لينــدا: » تعزيــز التفتيــش وايجــاد نظــام شــكأوي فعــال وتوفيــر 

مواصــات للعامليــن ســواء نســاء ورجــال«.

ويبقــى للحكومــة دور فــي إطــاق المنصــات لإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة ممــا يســاعد النســاء للتقــدم إلــى 
الوظائــف بســهولة وخاصــة اللواتــي فــي المحافظــات البعيــدة يوضــح ماهــر429: »ان علــى الحكومــة دور فــي اطــاق 
المنصــات االلكترونيــة الحكوميــة التــي مــن الممكــن ان تعلــن عــن وظائــف شــاغرة وخصوصــًا للعمــل مــن المنــزل 
وهــو مــا ســوف يســهل علــى النســاء فــي المحافظــات وخاصــة البعيــدة فــي أقصــى الشــمال والجنــوب مــن المجــيء 

إلــى العاصمــة كل يــوم مثــًا«.

2- الجانب االجتماعي: 

تتطلب األزمة الوطنية عمًا جماعيًا ونهجًا يشــمل المجتمع بأســره، كما تتطلب أًيضًا اســتراتيجيات عمل من أعلى 
إلــى أســفل ومــن أســفل إلــى أعلــى تعتمــد علــى قدرات منظمــات المجتمع المدنــي على المســتويين المحلي والوطني 
لتحقيق النجاح، وفي هذه المرحلة يبرز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تطوير خطة استجابة 
لألزمــة، وان تفكــر بطريقــة اســتراتيجية بشــأن اإلجــراءات التــي تقــرر اتخاذهــا بنــًاء علــى مواردهــا وقدراتهــا وعاقاتهــا 
ووظائفهــا، بطريقــة مــن شــأنها أن تقــدم مســاهمة إيجابيــة ُتكمــل أو تدعــم عمــل النســاء بمــا ورد فــي اإلجــراءات التي 
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يتخذهــا المســؤولون الحكوميــون التــي وردت ســابقا فــي االســتراتيجية ومــن الممكــن ان تحــوي السياســات مــا يلــي:

زيادة الوعي بتأثير جائحة COVID- 19 على المرأة العاملة:. 1

تقــول ايمــان430: »يجــب تشــجيع المجتمــع علــى عمــل المــرأة وتوعيتــه بأهميــة عملهــا واهميــة تخفيــف عــبء المنــزل 
عنهــا، نظــرًا لمــا تعانيــه مــن ضغوطــات بســبب الجائحــة، فهــي انســان ولديهــا حقوقهــا وبالتالــي اذا ارادت العمــل 
خــارج المنــزل فــي ظــل تلــك الظــروف أو غيرهــا تحتــاج إلــى الدعــم فــي الداخــل )المنــزل(«، وتضيــف كارول431: »اعطــاء 
دورات توعويــة للعائــات بأهميــة التعــأون والتشــارك بيــن المــرأة والرجــل فــي االعمــال المأجــورة وفــي االعمــال 

المنزليــة لمــا لــه مصلحــة مشــتركة لألســرة، وتغييــر األدوار االجتماعيــة لــكا الجنســين«.

 علــى ان تشــمل بعــض هــذه الــدورات التوعيــة بشــأن العنــف المنزلــي أو فــي مــكان العمــل وطــرق الشــكوى واالبــاغ 
فــي حــال التعــرض للعنــف، تقــول عــا432: »ال بــدَّ ان يكــون هنــاك تدابيــر حمايــة علــى مســتوى البيئــة المتمثلــة فــي 
السياســات والتشــريع، وزيــادة الــدورات التوعويــة لحمايتهــا مــن العنــف وان تكــون بيئــة العمــل مائمــة لهــا مــن 

خــال األخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات النــوع االجتماعــي«

 كمــا يجــب العمــل علــى تغييــر نظــرة المجتمــع للعمــل المهنــي والتقنــي، أكملــت آســيا433: »وعمــل دورات توعويــة 
ــر النظــرة لألعمــال المهنيــة والتقنيــة بالنســبة لألنثــى«. بتغيي

كمــا يجــب اكســاب المــرأة الوعــي القانونــي المتمثــل بمعرفتهــا لحقوقهــا، وطريقــة ســير العمــل فــي المنشــأة، 
تضيــف آســيا434: »لألســف نســبة كبيــرة مــن النســاء يعملــن فــي ذلــك القطــاع غيــر المنظــم مثــا وهــن غيــر قــادرات 
علــى التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي، فيجــب علــى الضمــان االجتماعــي ان يحميهــم بتســهيل إجــراءات دخولهــم  
إليــه، وزيــادة التوعيــة فــي صفــوف النســاء عــن أهميــة اشــتراكها فــي نظــم الحمايــة واال ســتتعرض لاســتغال فــي 
العمــل«، ويوصــي ماهــر435: »بتوعيــة العامليــن والعامــات علــى حقوقهــم الن كثيــر مــن الرجــال والنســاء العامليــن 

يقبلــوا المعاملــة الســيئة مــن رب العمــل كــي ال يخســروا عملهــم«.

ــة مــا يتعلــق بالمــوارد والخدمــات وطــرق الوصــول اليهــا،  ــب التوعوي ــى مــا ســبق يجــب ان تراعــي الجوان باإلضافــة إل
وهــو مــا أشــار لــه بــال436: »يجــب ان يكــون افــراد المجتمــع المدنــي أوعــى بالخدمــات التــي تقــدم لهــم علــى مســتوى 

المنظمــات االمريكيــة  مثــا ممــا سيســاعد فــي تجأوزهــم لألزمــة«. 

تفعيل الدور اإليجابي للمؤسسات التربوية والدينية ووسائل االعالم كاستراتيجية طويلة . 2
المدى لتغيير الصور النمطية حول أدوار المرأة اإلنتاجية واالنجابية على ان تحوي:

إبراهيــم437: »ان  ناحيــة جندريــة، يقــول  اليهــا مــن  المــدارس والجامعــات والنظــر  التوبويــة فــي  المناهــج  أ- تطويــر 
يكــون هنــاك منهــاج فــي المــدارس والجامعــات يتحــدث عــن حقــوق العمــال والعامــات واهميــة عمــل المــرأة 
الدولــة ككل«، كمــا  أو مجتمــع  المجتمعــات ســواء كان مجتمــع االســرة  العديــد مــن  بــدوره ســيؤثر علــى  الــذي 
يجــب ان تحــوي هــذه المناهــج علــى تعريفــات واضحــة للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وأثــره علــى المــرأة 
النــوع  علــى  المبنــى  العنــف  هــو  مــا  توضــح  المــدارس  فــي  تعليميــة  مــادة  يوجــد  »ال  منــار438:  اليــه  أشــارت  كمــا 
المتعلقــة  القانونيــة  العقوبــات  توضيــح  وحتــى  المــرأة  علــى  أثــره  وبيــان  فيهــا  يــدرج  ان  يجــب  الــذي  االجتماعــي، 
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للمــرأة  المعرفيــة  الكفــاءة  علــى  ســتنعكس  المناهــج  هــذه  تعديــل  أهميــة  بــأن  ابراهيــم439  ويضيــف  بــه«، 
للمــرأة  النمطيــة  الصــورة  تعــزز  التــي  النصــوص  ازالــة  يتــم  بحيــث  المنهــاج  »مراجعــة  بنفســها:  ثقتهــا  وزيــادة 
إنتاجيتهــا«. علــى  تنعكــس  وبالتالــي  الثانيــة  الدرجــة  مــن  ليســت جنــس  بأنهــا  بنفســها  ثقتهــا  مــن  ممــا ســيزيد 

والتركيــز  أكبــر  بعمــق  قضاياهــا  ومعالجــة  االعــام،  وســائل  فــي  المــرأة  قضايــا  بتنــأول  االهتمــام  زيــادة  ب- 
بالتأثيــر  االكتفــاء  وعــدم  معمقــة،  اســتقصائية  فنــون  باســتخدام  الحلــول  وطــرح  الزوايــا  كافــة  علــى 
معاقــة. كانــت  ان  وخصوصــًا  الرجــل  مــن  أكثــر  بالجائحــة  تأثــرت  قــد  المــرأة  ألن  نظــرًا  ومعرفيــًا  وجدانيــًا 

مشــاكل  تبيــن  التلفــاز  علــى  اعاميــة  حمــات  فمــن  معقــدة  وليســت  بســيطة  »مجتمعاتنــا  همــام440:  أفــاد 
المــرأة  حــق  يتفهــم  ان  المجتمعــات  هــذا يســاعد  الجائحــة  فــي وقــت  النســاء  المــرأة واهميــة عملهــا ومعانــاة 
ممــا يســاعدها ويدعمهــا«، كمــا ويضيــف بضــرورة وجــود المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار فــي وســائل االعــام: » 
تثقيــف الشــعب بالــدورات المصــورة علــى وســائل االعــام ان وجــود المــرأة مهــم فــي ســوق العمــل وفــي مراكــز 
األردن«. فــي  القياديــة  المــرأة  فــي تغييــر صــورة  مــا يســاعد  للفيــروس وهــو  باالســتجابة  المتعلــق  القــرار  صنــع 

ج- تفعيــل دور المؤسســات الدينيــة مــن منطلــق تأثيرهــا القــوي علــى فئــات المجتمــع، حيــث تلعــب االجتهــادات 
دور فــي تشــكيل رؤيــة األفــراد ومراقبــة تصرفاتهــم وتوجيــه ســلوكهم، وبالتالــي تعيــد تنظيــم العاقــات بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي المجتمــع، وال يــزال الباعــث علــى النظــرة التقليديــة للمــرأة كمــا جــاء فــي نتائــج الدراســة هــو التفســيرات 
الخاطئــة لألحاديــث وخاصــة حديــث ناقصــات عقــل وديــن الــذي ال يــزال تفســيره المغلــوط غطــاًء شــرعًيا لتلــك 
العــادات التــي تنقــص مــن أهليــة المــرأة، وهــذا يتطلــب إعــادة إحيــاء بــل إنعــاش لتلــك االجتهــادات بهــدف بنــاء 
ــى تلــك  ــدة قائمــة عل ــد اتجاهــات ســلوكية جدي ــم تحدي ــة، ث ــم والســنة النبوي ــى القــرآن الكري ــي باالعتمــاد عل نســق دين
التــي  الذهنيــة  النمطيــة  القوالــب  الشــامل وتغييــر  التصــور  بنــاء هــذا  المجتمــع  الثابتــة، حتــى يســتطيع  األصــول 
ُفهمــت مــن األحاديــث واآليــات علــى غيــر بيانهــا،  تقــول ريــم441: »يجــب ان نعمــل مــع االســاس الطــاب والطالبــات 
فــي المــدارس وبالتالــي نســتطيع ان نبنــي بيئــة عمــل خاليــة مــن العنــف وخاليــة مــن الصــور النمطيــة التــي يقــوم 
عليهــا المجتمــع، ونوضــح لهــم اهميــة العمــل للمــرأة والرجــل ، ونحــن نتكلــم عــن عدالــة اجتماعيــة وهــذا شــيء 
متمــاش مــع الديــن لكونــه الديــن جــزء مــن المنظومــة التــي يجــب تفعيلهــا بشــكل إيجابــي لتأثيرهــا علــى المجتمــع«.

3- دور المجتمع المدني في تقديم المساعدات المادية للفئات المتضررة أو المهمشة، يضيف منذر442: 
»لقد ساعد المجتمع المدني بالدعم المالي من خال التبرعات مثل صندوق همة وطن«، وتشاركه غادة443: »انشاء 
صنــدوق يوفــر مســاعدة اجتماعيــة ألقــارب العامــات فــي األســرة مــن كبــار الســن واشــخاص ذوي اإلعاقــة« وتضيــف 
رنــدا444: » يجــب ان يكــون هنــاك صناديــق دعــم للعامــات المتضــررات واألخــذ بعيــن االعتبــار النســاء المعيــات لألســر 
فــي جميــع القطاعــات، ودعــم لألســر الذيــن لديهــم اطفــال اقــل مــن 4 ســنوات مــن خــال توفيــر اقســاط الحضانــات«.

4- تعزيــز قيمــة العمــل التطوعــي لمــا لــه مــن أثــر فــي تقويــة روح التكافــل والتعــأون بيــن أفــراد المجتمــع 
وخاصــة فــي مجــاالت رعايــة الطفولــة ورعايــة المــرأة ورعايــة األســر المتضــررة بســبب انتشــار الجائحــة العالميــة، 
لقبولــه  التطوعيــة  االعمــال  فــي  الفــرد  مســاهمة  كاشــتراط  المجتمــع،  فــي  التطــوع  ثقافــة  نشــر  يتطلــب  ممــا 
ألنهــا  احتياجاتهــا  عــن  وســؤالها  المــرأة  »اشــراك  يــارا445:  تفيــد  المختلفــة،  الوظائــف  إلــى  أو  الجامعــات  فــي 
المجتمــع«. فــي  الشــباب  فئــات  لــدى  التطوعــي  العمــل  ثقافــة  وتعزيــز  التغييــر،  فــي  شــريكا  تكــون  ان  يجــب 
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5- إيجــاد قواعــد بيانــات مصنفــة حســب الجنــس والحالــة االجتماعيــة بهــدف متابعــة وتقييــم جميــع أنــواع 
التمييــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي مســتندين علــى أســلوب البحــث العلمــي، يقــول أســامة446: »ان يتــم تصنيــف 
العامــات متزوجــات وغيــر متزوجــات وبالتالــي يتــم مراعــاة ظــروف المــرأة المتزوجــة ومســؤولياتها التــي هــي اكثــر مــن 

الرجــل مــن حيــث تنظيــم ســاعات عملهــا بيــن المنــزل والعمــل اإلنتاجــي«.

3- الجانب االقتصادي:

تقــوم المؤسســات والشــركات بإعــداد خطــة الســتمرارية األعمــال لمعالجــة خطــر تفشــي وبــاء COVID- 19 وتأثيــره 
المحتمل على استمرار العمل داخل أي المؤسسة، ووضع البرامج الوقائية وتحديد إطار شامل لضمان استمرارية 
العمليــات الحرجة، مــع المراجعــة الدائمــة للخطــة وتحدياتهــا ومرونتهــا بمــا يكفي للتعامل مع مجموعة واســعة من 
اآلثــار المحتملــة التــي يمكــن أن تنتــج عــن الوبــاء مــن ناحيــة اقتصاديــة، مــع اإلشــارة إلــى ان عليهــا ان تراعــي التعليمــات 
الصــادرة مــن الحكومــة الخاصــة بفــرض حالــة الطــوارئ وأيضــا تعليمــات وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العالميــة.

يجــب ان تكــون التأثيــرات المحتملــة للوبــاء جــزًءا مــن التحليــل العــام لمخاطــر المؤسســات، مــع التركيــز علــى ان 
الموظفيــن هــم أهــم األصــول فــي جميــع المؤسســات والقطاعــات لذلــك يجــب المحافظــة علــى ســامتهم الصحيــة، 

وهــذا التحليــل يجــب أن يشــمل علــى مــا يلــي:

أ- تحديد األثر المحتمل للوباء على قطاعات العمل المتضررة للخروج بسياسات تساعد على تجأوز تلك العقبات 
وبناًء على القطاعات المتضررة التي خلصت اليها النتائج يتوجب العمل على:

1- شـمول جميـع العامـات والعامليـن فـي الزراعـة بمعاييـر العمـل الـواردة فـي قانـون العمـل، والتقليـل مـن العامـات غيـر 
النظاميـات، فبـات ملّحـًا إصـدار نظـام خـاص لتنظيـم العامات فـي الزراعـة بحيث يضمن لهم كافـة حقوقهـم العماليـة 
دون انتقـــاص، وإعــادة النظــر بصنــدوق المخاطــر الزراعيــة، باإلضافــة إلــى تفعيــل دور الجمعيــات التعأونيــة الزراعيــة 
والنمــط الزراعــي فــي اإلنتــاج وحمايــة المنتــج المحلــي والتركيــز علــى التصنيــع الزراعــي يقــول ماهــر447: »يجــب ان تفــرض 
الحكومــة علــى التجــار شــراء الخضــار والفواكــه مــن المزارعــات ســواء مــن الغــور أو مــزارع الشــمال وإلغــاء أو التخفيــف 
مــن اســتيراد الخضــار مــن الخــارج لدعــم التجــارة المحليــة«، ويضيف بال448: »االهتمــام بالعامات في القطــاع الزراعي 
وإعادة النظر بصندوق اإلقراض الزراعي ليغطي عدا الكوارث البيئية الضرر الناتج عن كورونا كاإلغاقات الحكومية«.

2- إنشــاء حاضنــات األعمــال للمــرأة الرياديــة وتقديــم الخدمــات اإلداريــة والفنيــة بمســتويات أفضــل، بحيــث تســهم 
فــي بنــاء المشــاريع الرياديــة وتيســير بدايتهــا وانطاقهــا، وتأمينهــا بآخــر التطــورات والمســتجدات المتعلقــة بانتشــار 
الوبــاء وســبل إدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى تبنــي نظــم متطــورة فــي التقييــم والمتابعــة، توصــي زهــور449: » تشــجيع 
العمــل غيــر المنظــم علــى ترخيــص المهــن التــي يمارَســها بتوعيتهــم عــن الترخيــص واهميتــه فــي حمايتهم، والتوســع 
بإنشــاء حاضنــات اعمــال للمــرأة المســتثمرة وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة، وعــدم القطــع المباشــر لراتــب المعونــة 

الوطنيــة بمجــرد عندمــا صــدر ترخيــص لعملهــا«.

ب- وضــع خطــة الســتمرارية العمــل خاصــة فــي حالــة غيــاب أو إصابــة صنــاع القــرار أو المــدراء أو الموظفيــن.

اإلصابــة،  لمخاطــر  المعرضيــن  للموظفيــن  كالنظــر  مرونــة  أكثــر  لتصبــح  العمــل  ترتيبــات  فــي  النظــر  إعــادة   -1
Cov- )وكذلــك الموظفيــن الذيــن يحتاجــون إلــى البقــاء فــي المنــزل ألســباب أخــرى تتعلــق بفيــروس كورونــا الجديــد  
id -19( علــى ســبيل المثــال لرعايــة أفــراد األســرة الذيــن ســافروا إلــى البلــدان أو المناطــق المتأثــرة بالفيــروس، أو 
األمهــات اللواتــي ســوف يبقيــن فــي المنــزل لرعايــة أبنائهــم بحيــث يتــم دراســة كل حالــة علــى حــدا، وتنفيــذه علــى 
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نطــاق واســع فــي المحافظــات المختلفــة، يقــول بــال450: »ان العمــل المــرن يســاعد بالتخفيــف مــن التكاليــف التــي 
تدفعهــا المنظمــة نظــرا ألنــه يســمح للمنظمــة باســتغال أفضــل لمعداتهــا ومبانيهــا، ممــا يســاعد فــي إبقــاء 
الموظفــات وعــدم الحاجــة إلــى تســريحهن فــي حــاالت كثيــرة، باإلضافــة إلــى انــه يســاعد فــي اســتمرار ســير العمــل«.

2- تشــجيع النســاء علــى العمــل بــدوام جزئــي بحيــث توفــر دخــل لهــا فــي ظــل العــبء الرعائــي المضاعــف عليهــا 
والــذي فرضتــه األزمــة، ويكــون بنشــر مدونــات تنظيميــة للعمــل الجزئــي علــى غــرار العديــد مــن الــدول األوروبيــة التــي 
اعتمــدت هــذا الحــل ويمكــن االســتعانة باالســتراتيجية الهولنديــة للعمــل الجزئــي، حيــث شــكلت نســبة النســاء 
العامــات جزئيــا مــا نســبته 75٪ تقريبــًا مــن مجمــل النســاء العامــات عــام 2009451، تســتطرد منــال452: »ايضــا 
ــر علــى وجــود المــرأة فــي ســوق العمــل  نحتــاج إلــى دراســات وارقــام حقيقيــة للعمــل المــرن ومــدى تطبيقــه وهــل أّث
ــي لمائمتــه وضــع المــرأة«. ــى التوســع فــي العمــل الجزئ بشــكل عــام وليــس العمــل الرســمي فقــط، باإلضافــة إل

ج- وضــع ترتيبــات احتياطيــة للتخفيــف مــن أي مخاطــر محتملــة، والتوســع فــي توفيــر بيئــة صديقــة للمــرأة العاملــة.

تجهيــز  أو  العمــل،  باســتمرار  تســمح  بديلــة  إلــى منشــأة  العامليــن  نقــل  أو  الجســدي  التباعــد  علــى  التشــديد   -1
نظــرًا  عــام،   )12  -6( مــن  المدرســة  ســن  فــي  لألطفــال  نهاريــة  رعايــة  دور  حتــى  أو  العامــات  للنســاء  حضانــة 
إيقــاف  أو  العائلــة  إفــراد  بعــض  عــزل  أو  المــدارس  إغــاق  )مثــل  العامــة  الصحــة  تدابيــر  بعــض  اليــه  أدت  لمــا 
إلــى  المــرأة  »تحتــاج  ايمــان453:  تقــول  العمــل(،  ســير  وتأخيــر  التغيــب  معــدل  زيــادة  إلــى  العامــة(  المواصــات 
سياســات داعمــة مــن الحكومــة كالمحافظــة علــى الحضانــات وعــدم إغاقهــا وتنظيــم العمــل عــن ُبعــد«، ويقتــرح 
محمــد454: »توفيــر رواتــب للجــدات فــي حــال اعتنائهــم بأطفــال المــرأة العاملــة فــي ظــل اإلغاقــات الحكوميــة«

2- اشــمال العامليــن فــي وســائل الحمايــة االجتماعيــة كالضمــان االجتماعــي ومراجعــة سياســة التأميــن الصحــي 
للموظفيــن، والقيــام بتعقيــم أماكــن العمــل باســتمرار والمكاتــب وكافــة األســطح فــي المؤسســة، تشــير غــادة455: 
»توفيــر بيئــات صديقــة للنســاء، ومتابعــة إجــراءات الســامة فــي المؤسســات والشــركات مــن تعقيــم وإجــراءات 

التباعــد إلــى حيــن انتهــاء الجائحــة«. 

فــي  االســتمرار  مــن  لتمكينهــن  عليهــا  الموظفــات  وتدريــب  المعلومــات،  لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  توفيــر   -3
ــى محــركات أقــراص الشــبكة الخاصــة بهــن مــن  العمــل، ممــا ســيتيح لألمهــات العامــات القــدرة مــن الوصــول إل
المنــزل، وكذلــك تســجيل الدخــول إلــى أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة بهــم فــي العمــل مــن المنــزل، وتدريبهــم علــى 
اســتخدام الفيديــو أو البرامــج الهاتفيــة الرقميــة وزيــادة فــي اســتخدام تطبيقــات  Employee Intranet، باإلضافــة 
إلــى توفيــر أجهــزة الكمبيوتــر وبعــض المعــدات المكتبيــة التــي تنقصهــن نظــرا لتدنــي رواتــب المــرأة عــن الرجــل.

تقــول عــا456: »ان يكــون هنــاك برامــج تنميــة للنســاء مــن اجــل تأهيلهــن لدخــول ســوق العمــل مثــل مهــارات االتصــال 
نظــرا الن  التكنولوجيــة وتطبيقاتهــا  والبرامــج  التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  تدريبهــم  إلــى  باإلضافــة  والمفأوضــة، 

مســتقبل االعمــال يعتمــد عليهــا«.

4- دعــم العامــات فــي القطــاع الصحــي وتوفيــر احتياجاتهــن مــن اإلمــداد الكافــي بمعــدات الحمايــة الشــخصية 
ــن الحــرارة والقفــازات  ــى نقصهــا الشــديد )مثــل موازي ــج الدراســة إل ــة التــي أشــارت نتائ المناســبة والمعــدات الطبي
إلــى  »وبالنظــر  إبراهيــم457:  يقــول  والمطهــرات(،   N-95 وأقنعــة  الجراحيــة  واألقنعــة  منهــا  التخلــص  يمكــن  التــي 
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المــرأة العاملــة فــي القطــاع الصحــي فيجــب العمــل علــى توفيــر احتياجــات الســامة المناســبة لهــا مــن اإلصابــة، 
والتصاريــح لتســهيل تنقلهــا وشــمولها فــي منظومــة مواصــات تكــون تابعــة لــوزارة الصحــة للتســهيل عليهــا«

5- تطويـــر منهجيـــة قيـــاس واجـــراء قياســـات دوريـة ومنتظمـة لاقتصـاد غير المنظم والعامليـن فيـه مـن قبـل دائرة 
اإلحصـــاءات العامـــة، حتــى تتمكــن الحكومــة مــن التخطيــط المــدروس لهــذا القطــاع ووضــع السياســات المناســبة 
لتنظيمــه وشــموله بالحمايــة االجتماعيــة، تقــول عــا458: »ضمــان اليــة وضــع سياســة مراقبــة علــى وضــع الســيدات 
فــي المؤسســات، واعــداد قاعــدة بيانــات بأعــداد الســيدات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم وبالتالــي يســهل الوصــول 

إليهــم وفهــم احتياجاتهــن«. 

6- االســتثمار فــي تدريــب رأس المــال البشــري وتعزيــز المهــارات المختلفــة لديهــم، كالتســويق االلكترونــي والحصــول 
علــى الــدورات المهنيــة والتقنيــة، تقــول لينــدا459: »الحــل األفضــل هــو ان تجيــد التســويق الشــبكي للحصــول علــى عــدد 
أكبــر مــن الزبائــن، نظــرًا الن القــوة الشــرائية فــي ظــل كورونــا قــد ضعفــت«، ويشــاركها أنــس460: »نظــرًا إلقبــال النــاس 
علــى التســوق عبــر االنترنــت ال بــد مــن تعليــم النســاء كيفيــة تســويقهن لمنتجاتهــن وحثهــن علــى االبــداع واالبتــكار فــي 
ذلك«، ولوزارة التربية والتعليم دور في تطوير برامج وأدوات التعلم عن بعد، بما يشمل استخدام قنوات التلفزيون 
الوطني والوسائط المختلفة لنقل المعرفة والمعلومات، وينبغي بشكل خاص، تدريب المعلمات على استخدامها 
ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص، تفيــد هديــل461: »ان المهــارات مطلوبة للذكور واإلناث ســواء فــي وقت كورونا أو 
غيرهــا، الن ســوق العمــل األردنــي منافــس جــدا ولكــن لألســف تكمن الفجوة بعدم حصول النســاء علــى التدريب الذي 
مــن شــأنه تعزيــز مهــارات المــرأة«، ويضيــف بــال462: »يجــب ان يتــم تدريــب اإلنــاث وخاصــة فــي المحافظــات البعيــدة 
عــن عمــان وان يكــون هنــاك برامــج حقيقــة تعلــم المهــارات األساســية التــي تتطلبهــا اي وظيفــة مثــل كتابــة ايميــل«.

وبعــد،،، اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى توفــر فــرص وظــروف العمــل للنســاء فــي 
COV-  األردن، والوقــوف علــى آثارهــا طويلــة األمــد علــى مســتوى أعمالهــن وحياتهــن األســرية، حيــث كشــفت جائحــة
ID- 19 ان تأثيــر األزمــات ليــس محايــدا أبــدا بيــن الجنســين، ففــي الوقــت الــذي يواجــه الجميــع تحديــات غيــر مســبوقة، 

تتحمــل النســاء العــبء األكبــر مــن التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة.

 وواقــع الحــال كمــا أشــارت الدراســة أن هنــاك مخاطــر كبيــرة تتمثــل فــي زيــادة عــدم المســأواة بيــن الجنســين أثنــاء 
هــذه الجائحــة ومــا بعدهــا، فــي المكاســب التــي تحققــت للنســاء العامــات والمتمثلــة فــي تأثيرهــا علــى التمكيــن 
االقتصــادي للمــرأة، والقــدرة علــى التعبيــر، والتقليــل مــن ظاهــرة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، ســيما وأن 

هــذه المكاســب قــد تحققــت بشــق األنفــس علــى مــدى عشــرات الســنين.

فقــد تضاعفــت خســائر النســاء لوظائفهــن، وخاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم حيــث أن غالبيــة النســاء العامــات 
يعملــن فــي هــذا القطــاع، الــذي يعانــي أصــا مــن الهشاشــة فــي النظــم االجتماعيــة، وبالتالــي تتكبــد النســاء الخســائر 

بشــكل غيــر متــوازن.

وان كانــت عمليــات التســريح تفســر فقــط جــزءا مــن الصــورة، فلعــل عــبء الرعايــة ومتطلباتهــا غيــر مدفوعــة األجــر 
تفســر كامــل الصــورة فــي ظــل انتشــار الفيــروس، حيــث تتــرك العديــد مــن النســاء القــوى العاملــة ليــس فقــط ألن 
وظائفهــن قــد اختفــت؛ ولكــن ألن أنظمــة دعمهــن قــد تاشــت، فــي ظــل انشــغال الحكومــة بإجــراءات الســامة 

واألمننــة.
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 وممــا زاد األمــر تعقيــدًا إغــاق دور الحضانــة والمــدارس التــي كانــت تتيــح لألمهــات الذهــاب للعمــل، فوجــدت األمهــات 
أنفســهن مجبــرات علــى مهمــة رعايــة األطفــال وتعليمهــم بــدوام كامــل بشــكل غيــر متناســب، ممــا دفعهــن إلــى 
اتخــاذ تدابيــر تتناســب مــع أوضاعهــن الحاليــة كالمغــاالة فــي اســتخدام االجــازات المدفوعــة وغيــر المدفوعــة، وتقليــل 

ســاعات العمــل أو التحــول إلــى وظائــف أقــل تطلبــًا.

وقــد حصــدت المــرأة فــي ظــل هــذا العــام خســائرًا تمــس أمنهــا وســامتها بشــكل مباشــر، وتفاقــم نقــاط الضعــف 
وعــدم المســأواة القائمــة بيــن الجنســين، ممــا يزيــد مــن مخاطــر إســاءة المعاملــة، علــى ســبيل المثــال عنــف الــزوج 
وأشــكال أخــرى مــن العنــف المنزلــي، بســبب زيــادة التوتــرات فــي األســرة، والتعايــش المشــترك القســري بيــن المــرأة 
والرجــل، وتفاقــم الضغــوط االقتصاديــة والقلــق مــن التعــرض لفيــروس كورونــا، ناهيــك عــن غيــاب آليــات الشــكوى 
واالبــاغ الواضحــة عــن حــاالت العنــف الــذي قــد تتعــرض لــه المــرأة، وهــو مــا يعــد انتهــاكًا لحقوقهــا كإنســانة.

3- 4 االستنتاجات

أواًل: األثر االجتماعي لجائحة COVID- 19 على ظروف عمل النساء في األردن

أظهــرت الدراســة أن إغــاق الحضانــات والمــدارس واالنقطــاع عــن التعليــم الوجاهــي قــد خّلــف آثــار ا كبيــرة  -1
تتجــأوز التعليــم، فمنهــا مــا أثَّــر علــى قــدرة المــرأة علــى العمــل، نظــرًا ألن نســبة كبيــرة مــن األمهــات العامــات 
تعتمــد علــى توافــر خدمــات رعايــة األطفــال والمــدارس، باإلضافــة إلــى عــبء آخــر قــد ظهــر خــال الجائحــة وهــو 

تدريــس األطفــال ومتابعتهــم مــن المنــزل.    
أظهــرت الدراســة أن الــزواج بحــد ذاتــه ليــس ســببًا رئيســيًا لتــرك العمــل، وإنمــا األمومــة وأعبائهــا الرعائيــة  -2

وخاصــة عنــد دخــول األطفــال إلــى المــدارس، حيــث بينــت النتائــج أن حوالــي ثلــث العامــات المتزوجــات هــن 
حديثــات الــزواج، كمــا وتقــل نســبة النســاء فــي ســوق العمــل كلمــا زاد عــدد األطفــال الذيــن أعمارهــم أقــل 
مــن 6 ســنوات، حيــث تبّيــن النتائــج أن األمومــة ورعايــة األطفــال هــي مــن أهــم محــددات مشــاركة المــرأة فــي 

ســوق العمــل.
تبّيــن الدراســة غيــاب تــام للنســاء فــي تدابيــر االســتجابة للفيــروس ممــا أدى إلــى اهمــال احتياجاتهــن ســواء  -3

فــي إدارة األزمــة أو فــي خطــط التخفيــف مــن آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة كجــزء مــن جهــود االســتجابة.
تبّيــن الدراســة ان غيــاب وســائط النقــل اآلمنــة تؤثــر مــن الناحيــة العمليــة علــى عمــل المــرأة قبــل جائحــة  -4

كورونــا، وازدادت الحاجــة اليهــا بعــد األزمــة بشــكل كبيــر، نظــرًا لعــدم مقــدرة نســبة ال بــأس بهــا مــن اإلنــاث 
علــى تحمــل تكلفــة المواصــات مقارنــة بالدخــل الــذي تــم تخفيضــه بســبب الجائحــة، فأشــارت النتائــج ان 

غالبيــة العامــات يســتخدمن وســائل النقــل العــام للوصــول إلــى أعمالهــن.
أظهــرت الدراســة ان الرجــل قــد يضيــف معيقــات أمــام زوجتــه العاملــة، تبــدأ مــن عــدم مســاعدته لهــا فــي  -5

أعمــال المنــزل، وعــدم تهأونــه فــي أي تقصيــر لدورهــا الرعائــي فيــه، ومطالبتهــا بتوفيــر الظــروف المناســبة 
لعملــه، كمــا أن وجــوده فــي المنــزل ضمــن مســاحات ضيقــة وتوتــرات الوضــع الراهــن والتغيــرات المتســارعة 
التــي تحــدث فــي المجتمــع األردنــي بســبب فيــروس كورونــا، أدى إلــى المزيــد مــن التصــادم واالختــاف، األمــر 

الــذي جعــل المــرأة عرضــة لمختلــف أشــكال العنــف النفســي واللفظــي والجســدي واالقتصــادي.
ــة  -6 ــاغ وضعــف فاعليتهــا، فــي ضــوء قوانيــن ال تؤمــن الحماي ــات الشــكوى واإلب ــاب آلي بينــت الدراســة ان غي

الكاملــة للمــرأة التــي تتعــرض للعنــف فــي حــال الشــكوى، يجعــل الغالبيــة منهــن ال تقــدم علــى الشــكوى 
ــف ممــا يجعلــه يتمــادى فــي نهــج ســلوكه العنيــف. لمعرفتهــا مســبقاً بعــدم وجــود عقوبــات رادعــة للمعنِّ

بينــت الدراســة ان أزمــة كورونــا تؤثــر علــى الحالــة الوظيفيــة للنســاء العامــات، مــن حيــث التقطــع فــي  -7
فتــرات العمــل حيــث اضطــرت النســاء تحــت ضغــط األعبــاء الجديــدة التــي فرضتهــا الجائحــة إلــى التأقلــم مــع 
متطلبــات الوضــع الجديــد، والتــي ترأوحــت مــا بيــن تقليــل ســاعات العمــل الرســمي، وطلــب اجــازة مدفوعــة 
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أو غيــر مدفوعــة األجــر بكثــرة وهــو مــا ســيؤثر بالضــرورة علــى فــرص تدريبهــا وترقيتهــا وعلــى التوزيــع الهرمــي 
للوظائــف ووصولهــا إلــى المراكــز القياديــة فــي النهايــة. 

أظهــرت الدراســة لجــوء النســاء لوضــع األطفــال عنــد األهــل نظــرًا لإلغاقــات المتكــررة للحضانــات والوضــع  -8
االقتصــادي الســيء الــذي فرضتــه الجائحــة العالميــة مــن تخفيــض لرواتبهــن فــي ظــل األجــور المتدنيــة للمرأة 

العاملــة ممــا جعلهــا تميــل إلــى وضــع األطفــال عنــد أهلهــا توفيــرًا للنفقــات.
أو  -9 العائلــة  الــذي يقضينــه مــع  النســاء ســواء  لــدى  الفــراغ  الدراســة أن انخفــاض نســبة وقــت  أظهــرت 

االســتجمام والذهــاب إلــى النــوادي الرياضيــة والحدائــق والحيــاة االجتماعيــة أفقدهــن أي وســيلة قــد ينفســن 
بهــا عــن غضبهــن وتعبهــن ممــا جعلهــن أكثــر عرضــة للضغــط والتوتــر، اللــذان فــي حــاالت كثيــرة يؤديــان إلــى 
اصابتهــن بالعديــد مــن األمــراض النفســية كاالكتئــاب، وغالبــًا مــا قــد ينتقــل هــذا التوتــر إلــى العمــل فيفقــدن 

التركيــز وتنخفــض إنتاجيتهــن، األمــر الــذي يجعلهــن عرضــة للفصــل فالفقــر والتبعيــة مــن جديــد. 
تبيــن الدراســة ان األعمــال والوظائــف فــي األردن ُتبنــى كواقــع مجّنــس، فأظهــرت النتائــج مــا يســمى بظاهــرة  -10

العــزل المهنــي األفقــي فــي ســوق العمــل األردنــي، بمعنــى أن هنــاك وظائــف ومهــن تصنــف بالذكوريــة وال 
ــاث يتركــز فــي نشــاطي »التعليــم«  ــاث فيهــا بحســب تصنيفــات المجتمــع، فعمــل اإلن يستســاغ وجــود اإلن
و«الصحــة والعمــل االجتماعــي«، نظــرًا للفــرق بيــن أعــداد اإلنــاث والذكــور فــي الوظائــف المســتحدثة فــي هــذه 

القطاعــات بينمــا يبقــى قطــاع األعمــال والمعلومــات قطاعــان ذكوريــان فــي الغالــب.
أظهــرت الدراســة ان غالبيــة النســاء فــي األردن تعمــل للضــرورة، فكانــت أهــم األســباب لبقائهــن فــي ســوق  -11

العمــل هــي إمــا ألنهــن المعيــات الوحيــدات للعائلــة، أو أن  دخــل الــزوج ال يكفــي لالتزامــات العائليــة، فــي حيــن 
كانــت نســبة النســاء الحالمــات اللواتــي يعملــن لدعــم طمــوح ذاتــي لديهــن ال تتجــأوز 2٪ منهــن.

 بينــت الدراســة ان بعــض الضوابــط المتعلقــة بعمــل المــرأة مســتندًة إلــى بعــض االجتهــادات الفقهيــة 21- 
لــدى بعــض العلمــاء المســلمين، كاالحتشــام وعــدم االختــاط، فــي حيــن جــاءت بعــض الضوابــط المتعلقــة 
بعمــل المــرأة مســتندًة إلــى بعــض عــادات المجتمــع األردنــي التــي تشــترط موافقــة الــزوج وعــدم تأخرهــا فــي 

العــودة إلــى المنــزل.
أظهــرت الدراســة بعــض الســبل االجتماعيــة التطوعيــة للمســاعدة فــي جائحــة كورونــا متمثلــة بنخــوة  -13

المجتمــع األردنــي المعروفــة ب«الفزعــة« كتدابيــر اســتجابة غيــر حكوميــة إيجابيــة علــى عكــس مــا تظهــر فــي 
مواقــف أخــرى كثيــرة، مــن ناحيــة توجههــا لتحقيــق مصلحــة ال تلحــق الضــرر باآلخــر ولــم تتجــأوز حــدود النظــام 
والقانــون، فظهــرت كعمــل تطوعــي للشــباب للمســاعدة فــي التخفيــف مــن أثــر الفيــروس علــى النســاء 

ــات وخاصــة المزارعــات. الريادي

ثانياً: األثر االقتصادي لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في األردن

أظهــرت الدراســة وجــود آثــار اقتصاديــة تعصــف بالنســاء خــال أزمــة COVID- 19، متمثلــة باآلثــار الماديــة  -1
ــى الوظائــف ذات  ــي ترتكــز اعمالهــم عل ــف النســاء اللوات ــد مــن وظائ ــى، نتيجــة تضــرر العدي بالدرجــة األول
األجــور المتدّنيــة، أو فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، أو الوظائــف ذات العقــود المؤقتــة، واألعمــال 
الموســمية أو صاحبــات المشــاريع الصغيــرة، ممــا يلحــق بهــن أضــرارا ماديــة تمثلــت بخفــض األجــور 

والرواتــب أو فقــدان الوظائــف وبالتالــي انســحابهن مــن ســوق العمــل.
بينــت الدراســة اتجــاه النســاء للعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي )غيــر المنظــم(، المفتقــد لقوانيــن تنظــم  -2

العاقــة التعاقديــة مــع صاحــب العمــل، وبــدون عقــود ثابتــة ودون حقــوق عماليــة، حيــث تبيــن النتائــج أن 
أكثــر مــن ثلــث النســاء العامــات كــن  يتقاضيــن أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور المتمثــل ب )220( دينــار.

أظهــرت الدراســة وجــود ضعــف فــي توفــر الخدمــات المســاندة للنســاء العامــات كاألجهــزة والمعــدات  -3
التكنولوجيــة، واالشــتراك فــي خدمــات االنترنــت، باإلضافــة إلــى نقــص التدريــب والخبــرة التكنولوجيــة 
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ــر اإليجابــي المطلــوب فــي العمــل عــن  ــر علــى أدائهــن الوظيفــي وإحــداث التغيي والتقنيــة لديهــن ممــا أّث
ُبعــد.

بينت الدراسة ظهور معيقات وتحديات تواجهها النساء في القطاع الخاص من حيث غياب أنظمة  -4
الحماية االجتماعية لهن، وضعف الرقابة التي تحميهن من الفصل التعسفي وعدد ساعات العمل 

الطويلة، وتخفيض األجور بشكل ال يتناسب مع الراتب الممنوح، بناء على أمري الدفاع رقم )6( و)9( 
اللذين جعا النساء في مواجهة غير متكافئة مع صاحب العمل وهو ما أّثر على االستقرار الوظيفي 

للمرأة العاملة وتسريح أعداد كبيرة منهن من سوق العمل.
أظهرت الدراسة ضعف آليات وضوابط تطبيق العمل عن بعد أو العمل المرن في ظل الجائحة  -5

ومعارضته من بعض فئات المجتمع التي اعتادت على ضرورة التواجد في العمل، وتخوفهم من 
نظام العمل المرن وأثره على المسار الوظيفي، باإلضافة إلى العقبات التي فرضها هذا النظام على 

ساعات العمل غير المحددة مما جعل العاملين والعامات يقأومون العمل المرن ويدعون إلى 
العودة للعمل التقليدي، ألنه يصطدم ببعض الحقوق المقررة للعامات مثل حقهن في احترام 

حياتهن الخاصة. 
أظهرت النتائج ان االستغناء عن وجود النساء األمهات في العمل عند إغاق الحضانات أدى إلى  -6

تبخيس قيمة عملهن المأجور، وهو ما سوف ُيظهرها كطبقة عاملة من الدرجة الثانية وكجيش 
احتياطي يعودون إليه وقت الحاجة، ووقوعها فريسة إلجراءات الفصل التعسفي وانهاء الخدمة.

أظهرت الدراسة تأثر قطاع الخدمات بالدرجة األولى وخاصة على النساء العامات في المحات  -7
التي تعتمد على استخدام تجارة التجزئة من محات )أدوات منزلية، سوبرماركت، مابس، جواهر(، 

وصالونات التجميل والخياطة، والعامات في شركات التنظيف وصاالت االفراح، كما وتهدد 
كورونا  النساء العامات في قطاع التعليم الخاص، والعامات في المصانع حيث تعد األخيرة بؤرًا 

للتجمعات البشرية مما يزيد معدالت اإلصابة بالفيروس وبالتالي إغاق المصنع وتحمل تكلفة 
توقيف مرتفعة، تطال في الدرجة األولى تخفيف ألجور العامات وتسريحهن في النهاية.

 كمــا أظهــرت النتائــج تأثــر النســاء العامــات فــي القطــاع الصحــي حيــث كانــت التأثيــرات فــي هــذا القطــاع 8- 
ال تتعلــق باألجــور أو التســريح مــن العمــل بقــدر مــا تتعلــق بتأّثرهــن الصحــي، مــن حيــث مخالطــة المرضــى 
ونقــص الخدمــات المســاندة للنســاء العامــات كالتصاريــح فــي حــاالت اإلغــاق وخاصــة يــوم الجمعــة 
حيــث يتطلــب مــن العامــات فــي القطــاع الصحــي الــدوام فــي المستشــفيات فــي ظــل غيــاب منظومــة 

المواصــات واعتمادهــا علــى عائاتهــن للتنقــل .
أظهرت الدراسة تأثير الجائحة على أوضاع العامات في القطاع الزراعي، حيث تمثل النساء نسبة  -9

كبيرة من القوى العاملة الزراعية، وقد ُيسبب انتشار الوباء إلى تدمير المجتمعات الريفية الفقيرة 
ومنتجات األغذية على النطاق الضيق، فهن يواجهن تحديات قد تضعف قدرتهم على الصمود، 

وانخفاض دخلهم بسبب اإلغاقات الحكومية المتكررة واعتمادهن على األجر اليومي، ومحدودية 
الوصول إلى الموارد والخدمات.

بينت الدراسة تأثر صاحبات االعمال والمشاريع في األردن وتعرضهن للعديد من المعيقات تمثلت  -10
بالمعيقات الذاتية وهي أصعب التحديات التي تواجههن كالخوف من الفشل وضياع رأس المال، 

وبعض المعيقات المؤسسية والقانونية متمثلة بضعف القدرة على التسويق وتوزيع المنتجات، 
والمعيقات التكنولوجية. 

بينت الدراسة وجود عدد من المهارات الضرورية للنساء في سوق العمل كالمهارات الذهنية مثل  -11
القدرة على حل المشكات والقدرة على التركيز أكثر والتحمل والصبر، والمهارات اإلنسانية كالتفأوض 

واالتصال والقدرة على التواصل، ومهارة العمل ضمن إطار فريق واحد، والمهارات الفنية، كالتنظيم 
والتحليل وتعلم اللغات، باإلضافة إلى مهارة إدارة الوقت بالنسبة للنساء العامات وخاصة في ظل 

ازدياد األعباء الرعائية بسبب انتشار فيروس كورونا.
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أظهرت الدراسة غياب الوعي بالبرامج التي توفر النظم االئتمانية المناسبة لمساعدة المرأة وبخاصة  -12
في الريف ومناطق جيوب الفقر، كما تبين النتائج أن الحكومة األردنية قد وضعت استراتيجيات بناًء 
على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون معرفة االنعكاسات لها على أرض الواقع، بشكل لم 
يراع خصوصية البلدان، أو ماحظة انعكاس تلك األدوات على المرأة األردنية وهو ما زاد من نسبة 

النساء الغارمات خال الفترة األخيرة.
بينــت الدراســة ان انســحاب النســاء مــن ســوق العمــل يؤثــر علــى المنــزل ســلبا حيــث ان تحســين فــرص  -13

النســاء لكســب الدخــل والتحكــم فيــه تؤثــر علــى تعليــم األطفــال وصحتهــم، حيــث بينــت النتائــج ان 
النســاء تميــل فــي الغالــب إلــى اســتثمار جــزء مــن دخلهــا ألســرتها، مــن حيــث الصــرف علــى االحتياجــات 
ــي يضاعــف مــن مســتوى الرفــاه المجتمعــي، وأظهــرت  ــم والصحــة والغــذاء وبالتال األساســية كالتعلي
النتائــج ازديــاد حــاالت العنــف التــي صاحبــت انتشــار الفيــروس بســبب تســريح الموظفيــن والموظفــات 
العنيفــة. لتبنــي السياســات  زاد مــن لجوئهــم  التــي مــّروا بهــا، ممــا  واألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة 

ثالثاً: األثر القانوني لجائحة كورونا على ظروف عمل النساء في األردن

أظهــرت النتائــج غيــاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة عامــة والمــرأة ذات اإلعاقــة بخاصــة مــن أي قوانيــن أو . 1
برامــج لتقديــم أنــواع الدعــم والتمكيــن النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي فــي ظــل الجائحــة، بــل وضعــت 
أمامهــم جملــة مــن العراقيــل والعقبــات وخاصــة بمــا يتعلــق بالتنقــل والحركــة واإلغاقــات الحكوميــة التــي 
منعتهــم مــن تلقــي البرامــج التأهيليــة، أو إمدادهــم بالمســاعدات الملموســة والمعلومــات وإبــداء الــرأي 
والتوجيهــات وإشــراكهم فــي صنــع القــرارات للوصــول إلــى أعلــى درجــات الفاعليــة والكفــاءة فــي تدابيــر 

االســتجابة.
زات بآليــات الحمايــة القانونيــة، كاالشــتراك . 2 أظهــرت النتائــج ان النســاء فــي العمــل غيــر المنظــم غيــر معــزَّ

فــي الضمــان االجتماعــي، وإيجــاد التشــريعات المناســبة التــي تنظــم هــذا العمــل، وضعــف آليــات الرقابــة 
والتفتيــش، وغيــاب النقابــات العماليــة التــي تحمــي حقــوق العامــات فــي مثــل هــذه القطاعــات. 

أظهــرت النتائــج عــدم حساســية قانــون االســتثمار المعــدل لســنة 2020 مــن ناحيــة جندريــة علــى المــرأة . 3
كمســتثمرة، علــى الرغــم مــن أهميــة بروتوكــوالت مأسســة إجــراءات وإنفــاذ قانــون ضمــان حــق الحصــول 
علــى المعلومــات الــذي يعتبــر ضروريــًا للمــرأة قبــل ان تبــدأ باالســتثمار، اال انــه لــم يراعــي ان المــرأة قــد 
ال تكــون بنفــس كفــاءة الرجــل فــي الحصــول علــى المعلومــات نظــرا لوجــود بعــض القيــود علــى التنقــل، 
وخاصــة مــا اذا كانــت فــي المحافظــات البعيــدة أو القــرى النائيــة، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود أثــر إيجابــي 
لقانــون االســتثمار المتمثــل برخصــة المهــن المنزليــة التــي تســاعد النســاء بــأن ينطلقــن بمشــاريعهن 

ــرة عليهــن. ــة كبي ــزل دون فــرض التزامــات مادي الخاصــة مــن المن
بينــت النتائــج وجــود أثــر إيجابــي لتقليــل العــبء الضريبــي علــى الشــركات التــي تقودهــا النســاء والعامــات . 4

لحســابهن الخــاص مــن نــواح كثيــرة تميــزت أهمهــا بتوفيــر فــرص عمــل للنســاء وتشــجيعهن إلنشــاء 
ــر مــن الشــركات التــي تقودهــا النســاء مــن االحتفــاظ بموظفيهــا. مشــاريعهن الخاصــة، كمــا سيســاعد الكثي

أظهــرت الدراســة ان أســباب عــدم مشــاركة النســاء فــي مراكــز التخطيــط وصنــع القــرار المتعلــق بتدابيــر . 5
االســتجابة لفيــروس COVID-19 ناتــج العتبــارات ثقافيــة عــن مجموعــة الممارســات والمعتقــدات فــي 
المجتمــع والتــي تشــير لعــدم صاحيــة النســاء للقيــادة، باإلضافــة إلــى نقــص أســاليب أو أدوات التمكيــن 
ــاب  ــي والتدريــب، وغي ــر الذات ــات، والتشــجيع والمكافــآت، والتطوي ــر المعلومــات ومنــح الصاحي مثــل توفي

التشــريعات والقوانيــن الداعمــة.
تبيــن النتائــج عــدم كفايــة القوانيــن والتشــريعات لــردع موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، نظــرا . 6

ألنــه ليــس بحــدث عابــر مــن الممكــن أن تتخطــاه النســاء ويتجنبنــه وإنمــا هــو ســلوك يومــي ثابــت وصيــرورة 
دائمــة تأخــذ فــي كل مــّرة شــكا مختلفــًا.
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3- 5 التوصيات:

باستعراض ما تقدم من استنتاجات، تواجه الحكومة تحديات جمة على عدة مستويات حيث يقع عليهم عبء 
السيطرة على انتشار الفيروس، ودعم المجتمع خال تقديم الخدمات بطريقة مختلفة، واألخذ بعين االعتبار دعم 

األعمال المحلية والمواطنين الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم، وعليه توصي الدراسة بما يلي:

3- 5- 1 على مستوى سياسات العمل والسياسات المالية:

النهــوض بنظــم الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة، وخاصــة للنســاء العامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، . 1
مــن حيــث تخفيــض اشــتراكات الضمــان االجتماعــي علــى منشــآت األعمــال، وتطويــر آليــة أفضــل لاشــتراك 
االختيــاري، باإلضافــة إلــى تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي بتخفيــض قيمــة االقتطاعــات التــي يتــم تقاضيها 
مــن المنشــآت المســجلة بالضمــان االجتماعــي، ومــن األشــخاص الذيــن يرغبــون بالتســجيل االختيــاري فيــه، 
ومراجعــة سياســة التأميــن الصحــي للعامــات، وضمــان اســتفادة النســاء مــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن 

هــذه النظــم.
ــر المشــمولة بالضمــان االجتماعــي . 2 ــات غي ــة للعامــات المتضــررات، أو الفئ ــق دعــم حكومي تأســيس صنادي

وغيــر المســتفيدة مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة، واألخــذ بعيــن االعتبــار النســاء المعيــات لألســر فــي 
جميــع القطاعــات.

وريــاض األطفــال مقابــل رســوم . 3 الحضانــات  بتوفيــر  العاملــة،  للمــرأة  بيئــة صديقــة  توفيــر  فــي  التوســع 
مشــجعة فــي مناطــق العمــل، وتفعيــل المــادة )72( مــن قانــون العمــل األردنــي الــذي ُيلــزم صاحــب العمــل 
الــذي يســتخدم 20 عاملــة تأميــن حضانــة ألطفالهــن وفــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة األطفــال ممــن هــم 

دون ســن الرابعــة وأن ال يقــل عددهــم عــن عشــرة أطفــال.
مواءمــة التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لحمايــة المــرأة مــن العنــف بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة مــع . 4

مراعــاة النــوع االجتماعــي عنــد صياغــة وتعديــل القوانيــن الوطنيــة، وتهيئــة بيئــة وآليــات مواتيــة لتقديــم 
الشــكأوى واإلبــاغ لجميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة فــي المنــزل أو مــكان العمــل، وضمــان عمليــة واضحــة 

اإلجــراءات وعواقــب ذات مغــزى للذيــن يتبّيــن أنهــم قــد مارســوا العنــف ضــد المــرأة.
ــة . 5 ــة العمالي ــادة أعــداد المفتشــين لرصــد االنتهــاكات الحقوقي ــذ القوانيــن، وزي ــة علــى تنفي تفعيــل دور الرقاب

ــات رادعــة لمخالفيهــا. ــم إقــرار عقوب والتــي زادت بســبب الجائحــة العالميــة ث
اجراء المراجعة الدورية للتشريعات والقوانين للتأكد من حساسيتها للنوع االجتماعي.. 6
إيجــاد تشــريعات قانونيــة لتعديــل النظــام األساســي )النظــام الداخلــي الموحــد( للنقابــات، بحيــث يمنــح . 7

للنســاء كوتــا فــي المكاتــب التنفيذيــة والهيئــات اإلداريــة، وإعطــاء العامليــن بأجــر الحــق فــي تأســيس نقابتهــم 
بإلغــاء المــادة )98( مــن قانــون العمــل األردنــي التــي تضــع عوائــق أمــام حقهــم فــي تأسيســها.

تطويـــر منهجيـــة قيـــاس واجـــراء قياسـات دوريـة ومنتظمـة لاقتصـاد غير المنظم والعامليـن فيـه مـن قبـل . 8
دائــرة اإلحصـــاءات العامـــة، حتــى تتمكــن الحكومــة من التخطيــط المدروس لهذا القطاع ووضع السياســات 

المناســبة لتنظيمــه وشــموله بالحمايــة االجتماعية.
ــى أماكــن عملهــن . 9 ــي حاجــات النســاء للذهــاب إل ــز نظــام النقــل العــام ووســائل المواصــات بحيــث يلب تعزي

بيســر وأمــان، كمــا يجــب إعــادة النظــر فــي تمويــل كلفــة نظــام النقــل العــام بحيــث تتناســب وأجــور العامــات 
التــي فــي غالبهــا أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور.

تطويــر آليــات فّعالــة الحتســاب ســاعات العمــل عــن ُبعــد مــن قبل أصحــاب العمــل، وتوفيــر األدوات والبرامج . 10
الازمــة لــه علــى المســتوى الوطنــي والمؤسســي لضمــان جــودة األداء عنــد العمــل عــن ُبعد.

وضــع خطــة مرحليــة متوازنــة لتطبيــق أنظمــة العمــل المــرن علــى مســتويات عــدة فــي ســوق العمــل األردنــي، . 11
ومتابعــة تطبيــق آلياتــه وتقييــم التنفيــذ وصــواًل لتطوير معاييــر األداء. 
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توفيــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، وتدريــب الموظفــات عليهــا لتمكينهــن مــن االســتمرار فــي . 12
العمــل، ممــا ســيتيح لألمهــات العامــات القــدرة علــى الوصــول إلــى محــركات أقــراص الشــبكة الخاصــة بهــم 
مــن المنــزل، وكذلــك تســجيل الدخــول إلــى أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة بهــم فــي العمــل مــن المنــزل، باإلضافــة 

إلــى تعزيــز المهــارات المختلفــة لديهــم، كالتســويق االلكترونــي والحصــول علــى الــدورات المهنيــة والتقنيــة.
دعــم العامــات فــي القطــاع الصحــي وتوفيــر احتياجاتهــن مــن اإلمــداد الكافــي بمعــدات الحمايــة الشــخصية . 13

التخلــص منهــا واألقنعــة  يمكــن  التــي  والقفــازات  الحــرارة  )مثــل موازيــن  الطبيــة  والمعــدات  المناســبة 
الجراحيــة وأقنعــة N-95 والمطهــرات(.

تعديــل بعــض القوانيــن وخاصــة المتعلقــة بقطــاع التعليــم، وتفعيــل العمــل بنظــام العقــد الموحــد وتحويــل . 14
الراتــب الكترونيــًا لضمــان الحمايــة االجتماعيــة للمعلمات.

ــام خـــاص لتنظيـــم العامــات فـــي الزراعـــة بحيــث يضمــن لهــن جميــع حقوقهـــن العماليـــة دون . 15 إصـــدار نظـ
غيــر  أو  االجتماعــي  بالضمــان  المشــمولة  غيــر  الفئــة  هــذه  لدعــم  خــاص  تأســيس صنــدوق  أو  انتقـــاص، 
ــة  ــدوق المخاطــر الزراعي ــى إعــادة النظــر فــي صن ــة، باإلضافــة إل ــة الوطني ــدوق المعون المســتفيدة مــن صن
ــا كاإلغاقــات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى تفعيــل دور الجمعيــات التعأونيــة  ليغطــي الضــرر الناتــج عــن كورون

الزراعيــة والنمــط الزراعــي فــي اإلنتــاج وحمايــة المنتــج المحلــي.
إعــادة النظــر بسياســات األجــور المتبعــة للحــد مــن الفجــوة بيــن الجنســين، كإجــراء مراجعــة ســنوية لألجــور . 16

بالتنســيق مــع ممثلــي العمــال، أو نشــر أصحــاب العمــل بيانــات األجــور لديهــم.
ــر االختــاف فــي أدوار . 17 ــى تقدي ــوع بحيــث تصــاغ اســتنادًا إل ــات حساســة للن ــة وجــود موازن ــز الوعــي بأهمي تعزي

ــة وضــع  ــع مراحــل عملي واحتياجــات النســاء والرجــال فــي المجتمــع، وتجســيد احتياجــات المــرأة خــال جمي
السياســات بمــا فــي ذلــك أثنــاء التخطيــط ألعــداد الموازنــة والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم، مــن خــال الدعــوة 

بيــن مختلــف المعنييــن مــن وســائل االعــام، والمهنييــن، وصانعــي السياســات وأعضــاء البرلمــان.

3- 5- 2 على مستوى التمويل ومشاريع المرأة:

دعــم الشــركات المتضــررة للنســاء مــن تداعيــات الوبــاء، عــن طريــق تمديــد آجــال ســداد اشــتراك الموظفيــن . 18
فــي الصناديــق الوطنيــة للضمــان االجتماعــي، ودعــم األجــور لضمــان حصــول العامليــن علــى رواتبهــم، وإتاحــة 
اإلعفــاءات الضريبيــة ووقــف ســداد القــروض مؤقتــًا، باإلضافــة إلــى تخصيــص البنــك المركــزي لجــزء مــن 

برامجــه التمويليــة للمــرأة فــي ظــل عجــز العديــد مــن مشــاريع النســاء الحصــول علــى تمويــل.
تبســيط إجـــراءات وعمليـــات التســـجيل والترخيـــص للمشـــاريع الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر أو للعامـــات . 19

لحســـابهن.
تطويــر البنيــة التحتيــة للنظــام المالــي خاصــة فــي المناطــق الريفيــة، والتوســع فــي الخدمــات الماليــة الرقميــة، . 20

وعلــى البنــك المركــزي األردنــي أن يصــدر توجيهــات للبنــوك التجاريــة لتقــدم حــزم خدمــات ماليــة مــع قــدر أقــل 
مــن القيــود واالشــتراطات للنســاء، ويمكــن اســتخدام حوافــز فــي شــكل برامــج ضمانــات ائتمــان لتشــجيع 

البنــوك علــى تمويــل رائــدات األعمــال.
إنشــاء حاضنــات األعمــال للمــرأة الرياديــة وتقديــم الخدمــات اإلداريــة والفنيــة بمســتويات أفضــل، بحيــث . 21

تســهم فــي بنــاء المشــاريع الرياديــة وتيســير بدايتهــا وانطاقهــا، وتأمينهــا بآخــر التطــورات والمســتجدات 
ــم والمتابعــة. ــي نظــم متطــورة فــي التقيي ــى تبن ــاء وســبل إدارة المخاطــر باإلضافــة إل المتعلقــة بانتشــار الوب

22 . COVID- مشــاركة النســاء والمنظمــات النســائية فــي القــرارات واإلجــراءات لتدابيــر االســتجابة والتعافــي مــن
19 للتخفيــف مــن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية المباشــرة وغيــر المباشــرة لهــذه الجائحــة علــى النســاء.

 إطــاق المنصــات الحكوميــة لإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة ممــا يســاعد النســاء علــى التقدم إلــى الوظائف 32. 
بســهولة وخاصــة اللواتــي في المحافظــات البعيدة.
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3- 5- 3 على المستوى االجتماعي:
تعزيــز قيمــة العمــل التطوعــي لمــا لــه مــن أثــر فــي تقويــة روح التكافــل والتعــأون بيــن أفــراد المجتمــع، ممــا . 24

يتطلــب نشــر ثقافــة التطــوع فــي المجتمــع، كاشــتراط مســاهمة الفــرد فــي االعمــال التطوعيــة لقبولــه فــي 
الجامعــات أو إلــى الوظائــف المختلفــة.

- تفعيــل دور المؤسســات االعاميــة والدينيــة مــن منطلــق تأثيرهــا القــوي علــى فئــات المجتمــع، وخاصــة 52. 
ا إلــى أن غالبيــة فئــات المجتمــع مــن الطبقــة  فيمــا يتعلــق باالجتهــادات الفقهيــة التــي تخــص النســاء نظــًر
المتدّينــة، وهــذا يتطلــب إعــادة إحيــاء بــل إنعــاش لتلــك االجتهــادات بهــدف بنــاء نســق دينــي باالعتمــاد علــى 
ــي  ــة الت ــر بعــض الصــور النمطي ــدة لتغيي ــد اتجاهــات ســلوكية جدي ــم تحدي ــة، ث ــم والســنة النبوي القــرآن الكري

لحقــت بالمــرأة.
تفعيــل الــدور التوعــوي لمنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بحقــوق المــرأة، بأهميــة عمــل المــرأة، وتغييــر . 26

نظــرة المجتمــع للعمــل المهنــي والتقنــي، علــى ان تشــمل بعــض هــذه الــدورات التوعيــة بشــأن العنــف 
المنزلــي أو فــي مــكان العمــل وطــرق الشــكوى واالبــاغ فــي حــال التعــرض للعنــف.

تطويــر المناهــج التربويــة فــي المــدارس والجامعــات والنظــر اليهــا مــن ناحيــة جندريــة، لتغيــر الصــورة النمطيــة . 27
المرتبطــة ببعــض الوظائــف والمهــن، كمــا يجــب أن تحتــوي هــذه المناهــج علــى تعريفــات واضحــة للعنــف 

المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وأثــره علــى المــرأة.
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