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تقدير

تعمــل منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة (أرض) عــى إج ـراء سلســلة مــن األبحــاث ضمــن إطــار مــروع «تعزيــز قــدرات
منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء يف املنــارصة القامئــة عــى األدلــة ضمــن األجنــدة الوطنيــة للمــرأة واألمــن والســام» ،والــذي
يتــم تنفيــذه بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبتمويــل ســخي مــن حكومــات كنــدا ،وفنلنــدا ،والرنويــج ،وإســبانيا واململكــة املتحــدة.
وتتوجــه منظمــة النهضــة (أرض) بالشــكر لرشكائهــا مــن منظــات املجتمــع املــدين واألفـراد الذيــن قدمــوا دعمهــم إلعــداد هــذه الدراســة.
وقد أجرى فريق األبحاث يف مركز النهضة الفكري للدراسات هذه الدراسة.

مقدمة

كث ـرا ً مــا تحملــت املــرأة يف جميــع أنحــاء العــامل وعــر التاريــخ ،بصفتهــا زوجــة وأم ـاً وابنــة ،أعبــاء أعــال الرعايــة التــي ت ُع ّرفهــا منظمــة
العمــل الدوليــة عــى أنهــا «تتألــف مــن أنشــطة وعالقــات تنطــوي عــى تلبيــة االحتياجــات املاديــة والنفســية والعاطفيــة للبالغــن واألطفــال،
وكبــار الســن والشــباب ،والضعفــاء والقادريــن جســدياً» ،دون حصولهــا عــى أي مكافــأة ماليــة أو تعويــض 1.ثبــت وجــود عالقــة وطيــدة بــن
قيــام املــرأة بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وفرصــة دخولهــا ســوق العمــل واالنضــام إىل القــوى العاملــة ،باإلضافــة إىل تحديــد نــوع
الوظائــف التــي ميكنهــا قبولهــا وجودتهــا كذلــك 2.تنعكــس هــذه الظاهــرة يف األردن إذ يبلــغ معــدل مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة 14.9
يف املئــة ،كــا يُقـ ّدر أن  51.3يف املئــة مــن النســاء األردنيــات الــايت تزيــد أعامرهــن عــن  15عامـاً يعتــرن األعــال املنزليــة (التــي ت ُعـ ّد عمــل
رعايــة غــر مدفــوع األجــر) نشــاطهن األســايس 3.عــاوة عــى ذلــك ،تقــي املــرأة يف األردن  19ســاعة يف املتوســط يف أعــال الرعايــة غــر
مدفوعــة األجــر أســبوعياً ،بغــض النظــر عــن وضعهــا الوظيفــي ،يف حــن يقــي الرجــل ســاعة واحــدة فقــط أســبوعياً يف أعــال الرعايــة غــر
4
مدفوعة األجر.
لــذا ،فــإن مــن املالحــظ وجــود ترابــط بــن انعــدام املســاواة بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والقــوى العاملــة؛ فلزيــادة
مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة ،يجــب «التصــدي» ألوجــه انعــدام املســاواة يف توزيــع أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة «مــن خــال االعـراف
الفعــال بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وتقليصهــا وإعــادة توزيعهــا بــن املــرأة والرجــل ،وبــن العائــات والدولــة عــى حــد ســواء
أيض ـاً» 5.ميكــن للدولــة تخصيــص املــوارد للتقليــل مــن خدمــات الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وإعــادة توزيعهــا يف شــكل تحويــات نقديــة
وخدمــات ووقــت وذلــك مــن خــال سياســات الرعايــة 6التــي تشــمل التوفــر املبــارش لخدمــات رعايــة األطفــال وكبــار الســن ،وتحويــات
الحاميــة االجتامعيــة النقديــة املتعلقــة بالرعايــة واملنافــع املوزعــة عــى العــال الذيــن تقــع عــى عاتقهــم مســؤوليات الرعايــة ،فضـاً عــن
لوائــح العمــل وأنظمتــه مثــل سياســات اإلجــازات و«غريهــا مــن ترتيبــات العمــل املراعيــة لــأرسة ،التــي تتُيــح إحــداث تــوازن أفضــل بــن
7
العمل بأجر وأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر».
لقــد سـ ّن األردن عــددا ً مــن سياســات الرعايــة يف الترشيعــات التــي تتطــرق إىل التوســع يف رعايــة الطفولــة املبكــرة وتعليمهــا ،وتوفــر نُظــم
رعايــة أقــوى لكبــار الســن ،وإصــاح سياســات إجــازات الرعايــة .ومــع ذلــك ،فقــد أثــار ناشــطون مخــاوف بشــأن فعاليــة سياســات الرعايــة
الحاليــة فيــا يتعلــق بحجــم العمــل غــر املتناســب الــذي تقضيــه املــرأة يف األردن يف أعــال الرعايــة .ويُســلط هــذا املوجــز الضــوء عــى
النتائــج الرئيســية لدراســة اســتقصائية صغــرة النطــاق الســتخدام الوقــت أجرتهــا منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة (أرض)
بالتعــاون مــع أعضــاء مــن التحالــف الوطنــي األردين (جونــاف) يف نيســان/أبريل  2021تتنــاول الكيفيــة التــي تــؤدي بهــا النســاء يف األردن
أعــال الرعايــة وشــعورهن حيــال ذلــك ،وتصوراتهــن وتوصياتهــن بشــأن الطريقــة التــي ميكــن مــن خاللهــا إعــادة توزيــع عــبء أعــال
الرعاية عن طريق آليات الحامية االجتامعية وغريها من السياسات.
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الدراسة االستقصائية الستخدام الوقت

بغــرض فهــم الكيفيــة التــي تــؤدي بهــا النســاء يف األردن أعــال الرعايــة وشــعورهن حيالهــا ،أجــرت منظمــة النهضة (أرض) دراســة اســتقصائية
الســتخدام الوقــت تضمنــت أســئلة عــن الخصائــص الدميغرافيــة ،والقيــود الزمنيــة ،وتأثــر جائحــة كورونــا (كوفيــد ،)19-واألطــر والتصــورات
الســائدة حــول أهميــة العمــل ،واملهــارات الالزمــة لتنفيــذ األنشــطة ،واملواقــف القامئــة عــى النــوع االجتامعــي تجــاه أعــال الرعايــة ،ورفــاه
املســتجيبات فيــا يتعلــق بهــذه األعــال ،واتخــاذ املــرأة القـرارات فيــا يتعلــق بأعــال الرعايــة باعتبارهــا مجــاالً اقتصاديـاً .وجــرت دراســة
اســتخدام الوقــت عــى  41امــرأة ،ومعظمهــن مــن األردنيــات ،مــع دخــول شــهرية ومســتويات تعليــم متفاوتــة لــأرسة .كانــت معظــم النســاء
الخاضعــات للدراســة مــن املتزوجــات يف حــن أن نصفهــن تقريبـاً هــن مــن القامئــات مبهــام ربّــات أُرسهــن .تلقــت الدراســة االســتقصائية 11
اســتجابة مــن نســاء يرعــن ُمعالــن مــن ذوي اإلعاقــة ،وعرشيــن اســتجابة مــن نســاء مــن الراعيــات مل ُعالــن يعانــون مــن أمـراض مزمنــة ،و17
استجابة من نساء لديهن أطفال.
وتناولــت الدراســة أعــال الرعايــة ضمــن فئتــن :أعــال الرعايــة املبــارشة وغــر املبــارشة .وتشــمل أعــال الرعايــة املبــارشة األنشــطة التــي
تتعلــق بالرعايــة املبــارشة لل ُمعالــن ،كإطعامهــم وتدريســهم وتنظيفهــم .أمــا أنشــطة أعــال الرعايــة غــر املبــارشة فتعــد ثانويــة بالنســبة
للرعايــة املبــارشة لل ُمعالــن إال أنهــا ت ُســهم يف الرعايــة؛ فعــى ســبيل املثــال ،تُصنــف أنشــطة تحضــر وجبــات الطعــام لــأرسة أو غســل مالبــس
امل ُعالني كأعامل رعاية غري مبارشة ألنها تُت ّمم أعامل الرعاية املبارشة وتنبع من وجود امل ُعالني أنفسهم.

أعامل الرعاية املبارشة :األطفال بوصفهم ُمعالني

تجارب رعاية األطفال

أفــادت  17مســتجيبة أن لديهــن أطفــاالً ُمعالــن ( 41.5يف املئــة مــن العينــة) .وأفــادت  13ســيدة مــن بــن املســتجيبات الســبع عــرة ممــن
لديهــن أطفــال ُمعالــون ( 76.5يف املئــة) أن أطفالهــن بحاجــة إىل رعايــة بــدوام كامــل .قالــت  11ســيدة مــن بــن املســتجيبات الثــاث عــرة
إنهــن يقدمــن رعايــة بــدوام كامــل ( 84.6يف املئــة) ،بينــا قالــت خمــس منهــن إن اإلنــاث يف األرسة يفعلــن ذلــك ( 38.5يف املئــة) .مســتجيبة
واحــدة فقــط أفــادت بتوفــر أحــد أف ـراد األُرسة الذكــور الرعايــة بــدوام كامــل ( 7.7يف املئــة) .تتوافــق هــذه النتائــج مــع التصــور العــام
السائد يف املنطقة بانخراط النساء يف رعاية األطفال أكرث من الرجال عادة.
وقالــت خمــس ســيدات مــن املســتجيبات الســبع عــرة ممــن لديهــن أطفــال ُمعالــون ( 29يف املئــة) إنهــن يوفــرن ألطفالهــن يف ســن املدرســة
تعليـاً منزليـاً كامـاً ،بينــا توفــر أربــع ســيدات منهــن ألطفالهــن تعليـاً خاصـاً مدفــوع األجــر كالــدروس الخصوصيــة باإلضافــة إىل املدرســة
( 23.5يف املئــة) ،وتوفــر خمــس ســيدات منهــن لألطفــال تعلي ـاً تكميلي ـاً ( 29يف املئــة) .كــا أفــادت ثــاث ســيدات منهــن فقــط أنهــن ال
يوفــرن أي تعليــم خــارج بيئــة املدرســة ( 17.6يف املئــة) .هــذا وقالــت جميــع املســتجيبات العــر ممــن يوفــرن ألطفالهــن تعلي ـاً منزلي ـاً
وآخر تكميلياً إن تدريس أطفالهن أمر ميتاز بصعوبته أو كونه صعباً إىل حد ما.

سياسات رعاية األطفال وكفاءتها
توجــد ثالثــة أنــواع مــن الخدمــات التــي تتنــاول رعايــة األطفــال والتخفيــف مــن عــبء هــذه الرعايــة :إجــازات الرعايــة مدفوعــة األجــر،
ودور الحضانــة ،وخدمــات الرعايــة والتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة .عــى الرغــم مــن أن سياســات الرعايــة الحاليــة توفــر أساسـاً إلعــادة
توزيــع أعــال الرعايــة ،إال أن الدراســة االســتقصائية بشــأن أعــال الرعايــة فضـاً عــن تحليــات الخـراء املنشــورة تُظهــر أن هــذه اآلليــات ال
تعمــل بشــكل فعــال عــى التخفيــف مــن عــبء رعايــة األطفــال الواقــع عــى عاتــق املــرأة .وميكــن أن يُعــزى هــذا إىل أصحــاب العمــل الذيــن
يستغلون الثغرات يف سياسات العمل ،فضالً عن خصخصة الرعاية ،واألعراف االجتامعية وغريها من العوامل.
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إجازات الرعاية مدفوعة األجر
إن الترشيــع الــذي يحكــم عالقــة العمــل وبالتــايل إجــازات الرعايــة مدفوعــة األجــر يف األردن هــو قانــون العمــل رقــم  8لعــام  ،1996الــذي
يُجيــز منــح األم ســبعني يومـاً مــن إجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر بالكامــل يف القطــاع الخــاص لتشــمل عطــل نهايــة األســبوع ،وتســعني يومـاً
يف القطــاع العــام شــاملة عطــل نهايــة األســبوع أيضـاً 8.بالنســبة للقطــاع الخــاص ،ميكــن للمــرأة أن تــوزع هــذه األيــام كــا تشــاء ،ولكــن عليهــا
أن تأخــذ إجــازة مدتهــا ســتة أســابيع ( 42يومـاً) عــى األقــل بعــد الــوالدة 9.عــاوة عــى ذلــك ،وإذا مــا كانــت األم موظفــة لــدى منظمــة تضــم
10
بني كادرها أكرث من عرشة موظفني ،فيحق لها الحصول عىل إجازة غري مدفوعة األجر ملدة عام واحد.
يف عــام  ،2010غـ ّـر األردن هيــكل متويــل اســتحقاقات إجــازة األمومــة مــن «نظــام مســؤولية صاحــب العمــل ،إذ تقــع تكلفــة إجــازة األمومــة
بالكامــل أو بشــكل أســايس عليــه ،إىل نظــام تأمــن اجتامعــي» 11.ويتطلــب هــذا التغيــر يف التمويــل مــن أربــاب العمــل تقديــم مســاهمة مبــا
نســبته  0.75يف املئــة مــن إجــايل ســجل رواتــب موظفيهــم وموظفاتهــم للحكومــة ،بحيــث تســتند مســاهامت صاحــب العمــل عــى إجــايل
12
عدد العامل بدالً من كل امرأة عىل حدة.
رشعــة مســبقاً .ويُجيــز القانــون آلبــاء
ويف عــام  ،2019جــرى تعديــل قانــون العمــل ليشــمل إجــازة األبــوة مدفوعــة األجــر ،والتــي مل تكــن م ّ
13
األطفــال حديثــي الــوالدة الحصــول عــى إجــازة مدفوعــة األجــر مدتهــا ثالثــة أيــام بعــد والدة أطفالهــم .ومل يظهــر أثــر هــذا القانــون بعــد
نظرا ً للتوقيت الذي حدثت فيه جائحة كوفيد.19-

التقييدات
تشــر التقدي ـرات املســتمدة مــن تحليــل املســح التتبعــي لســوق العمــل لعــام  2016إىل أنــه ،ومــن بــن النســاء اللــوايت عملــن يف القطــاع
الخــاص خــال حملهــن األول ،فقــد أفــادت  33يف املئــة منهــن بعــدم حصولهــن عــى أي إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر ،يف حــن ذكــرت 35
يف املئــة منهــن أنهــن أخــذن إجــازة ملــدة ســتة أســابيع 14.وباإلضافــة إىل النســاء العامــات يف املؤسســات الصغــرة التــي تضــم أقــل مــن عــرة
موظفني ضمن كادرها ،فال تستفيد النساء العامالت يف القطاع غري الرسمي من هذه الترشيعات.
عــاوة عــى ذلــك ،كشــفت مقابــات أجراهــا البنــك الــدويل يف عــام  2014مــع أصحــاب العمــل اعتقــاد معظمهــم بعــدم تأثــر التغيــر مــن
نظــام مســؤولية صاحــب العمــل إىل نظــام التأمــن االجتامعــي عــى قـرارات التوظيــف الصــادرة عنهــم ومواصلتهم النظــر يف النــوع االجتامعي
يف عمليــات التوظيــف هــذه؛ إذ إن «تقليــص التكلفــة ،وإيجــاد بديــل وتدريــب البــدالء خــال إجــازة األمومــة تظــل األســباب الرئيســية لعــدم
شــعور أربــاب العمــل بــأن إدخــال تأمــن األمومــة ٍ
كاف لتشــجيع املزيــد منهــم عــى توظيــف النســاء 15».وكذلــك ،ووفقـاً لألمــن العــام للجنــة
الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ،ال يعالــج تغيــر السياســة الســبب الجــذري ألوجــه انعــدام املســاواة بــن الجنســن يف مــكان العمــل ،وهــو
مــا نسـبَته إىل «اســتمرار األدوار النمطيــة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي والتــي تحــرم النســاء مــن زيــادة وقتهــن يف األعــال مدفوعــة األجــر
16
بسبب مسؤولياتهن يف الرعاية غري مدفوعة األجر[ ...و] غياب بيئات عمل الئقة».
يُذكــر أن معظــم النســاء املشــاركات يف دراســة اســتخدام الوقــت هــن مــن غــر العامــات ،مــا يعنــي عــدم اســتفادتهن مــن إجــازة األمومــة
مدفوعة األجر .ولذا ،فهن مل يتطرقن إىل أي قيود عىل برامج إجازات الرعاية مدفوعة األجر.
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برودمــان ،س .وآخــرون ( )2014إصــاح التأمــن االجتامعــي يف األردن :إدراك فــرص العمــل للمــرأة وتصوراتهــاBroddman, S. et. al. (2014) Social Insurance Reform in( .
 .)Jordan Awareness and Perceptions of Employment Opportunities for Womenالبنك الدويل ،ص42 .
قطينــه ،هـــ .وآندرســون ،يس« .)2019( .أثــر تعديــات قانــون العمــل األردين الجديــدة عــى عالقــة العمــل 28 ».ترشيــن أول/أكتوبــرQutteineh, H. and Anderson, C.( .
)(2019). “Jordan’s New Labour Law Amendments Impact the Employment Relationship.” Ogletree Deakins
هيئة األمم املتحدة للمرأة ( .)2020دور اقتصاد الرعاية يف تعزيز املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي :تقدم املرأة يف الدول العربية  ،2020ص.123 .
املرجع ذاته ،ص.41 .
هيئة األمم املتحدة للمرأة ( .)2020دور اقتصاد الرعاية يف تعزيز املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي :تقدم املرأة يف الدول العربية  ،2020ص.147 .
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ُدور الحضانة

أُدخلــت عــدة إصالحــات فيــا يتعلــق بتوفــر ُدور الحضانــة؛ فحتــى عــام  ،2019كانــت املــادة  72مــن قانــون العمــل األردين ت ُلــزم أصحــاب
العمــل يف القطــاع الخــاص بإنشــاء حضانــة يف حــال توظيفهــم عرشيــن امــرأة فأكــر .وللتهــرب مــن هــذا االلتـزام ،لجــأ أصحــاب العمــل يف
كثــر مــن األحيــان إىل تعيــن  19امــرأة أو أقــل .وألجــل التخلــص مــن هــذه العقبــة املاليــة ،تــم تعديــل القانــون يف عــام  2019ل ُيلــزم جميــع
17
الرشكات الخاصة ممن يكون ملجموع موظفيها  15طفالً تبلغ أعامرهم خمسة أعوام أو أقل ،بتوفري حضانة يف مكان العمل.
كــا أعلنــت الحكومــة قبــل عــام مــن إدخــال اإلصــاح عــن مــروع تبلــغ قيمتــه  3.5مليــون دينــار أردين لبنــاء مثانــن حضانــة يف أنحــاء
18
املحافظات كافة بحلول عام  .2020وكان من املتوقع لدور الحضانة أن توفر سبعمئة وظيفة جديدة.

التقييدات

ال ي ـزال الوصــول إىل ُدور الحضانــة غــر متــاح لغالبيــة األُرس يف أنحــاء األردن مــن الناحيتــن الجغرافيــة واملاليــة؛ بحيــث أظهــر توزيــع ُدور
الحضانــة تحي ـزا ً إىل املناطــق الحرضيــة ،الســيام املــدن الكبــرة يف عــان وإربــد 19.واألهــم مــن ذلــك« ،يعــادل متوســط التكلفــة الشــهرية
لرعايــة األطفــال يف األردن  88يف املئــة مــن متوســط األجــر الشــهري للنســاء ،وأكــر مــن مئــة يف املئــة مــن متوســط األجــر الشــهري للنســاء
الحاصــات عــى درجــة ثانويــة أو أقــل 20».وألن املشــاركة يف دور الحضانــة تطوعيــة ومكلفــة ،تختــار العديــد مــن العائــات اإلرشاف عــى
أطفالهــا .وكان هــذا هــو الحــال بالنســبة لغالبيــة املشــاركات ممــن لديهــن أطفــال ،حيــث أفــادت  76.5يف املئــة منه ـ ّن أنهــن مــن يوفــر
ألطفالهن الرعاية بدوام كامل أو قد تضطلع بهذه املهمة إحدى إناث العائلة.

خدمات الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
أعلنــت وزارة الرتبيــة والتعليــم يف عــام  2019أن ريــاض األطفــال املرحلــة الثانيــة ( )KG2املخصصــة لألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن
خمــس إىل ســت ســنوات ســتصبح إلزاميــة ابتــدا ًء مــن العــام الــدرايس  ،2021-2020مــا يعنــي تعميــم الوصــول إىل ريــاض أطفــال املرحلــة
الثانيــة ليشــمل الجميــع 21.وقــد خصصــت خطــة التحفيــز االقتصــادي الوطنيــة للفــرة  2022-2018مــا يقــرب مــن  1.25مليــار دينــار أردين
22
لبناء  2,800فصل جديد يف رياض األطفال املرحلة الثانية وستمئة مدرسة للتعليم االبتدايئ والثانوي.

التقييدات
مثــة العديــد مــن التحديــات تعــوق الوصــول إىل الرعايــة والتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة وتوفريهــا يف األردن؛ إذ وفــر القطــاع الخــاص
 76يف املئــة مــن فصــول ريــاض األطفــال املرحلــة الثانيــة ،ومئــة يف املئــة مــن فصــول ريــاض األطفــال املرحلــة األوىل يف العــام الــدرايس 2014
  23.2015وت ُقـ ّدر هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن «لــدى الطفــل األقــل حظـاً يف األردن فرصــة نســبتها خمســة يف املئــة لاللتحــاق بالرعايــةوالتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،يف حــن أن لــدى الطفــل األكــر حظـاً فرصــة  44يف املئــة .بعبــارة أخــرى ،فــإن احتــال ذهــاب الطفــل
24
األكرث حظاً إىل رياض األطفال هو أعىل بحوايل تسع مرات عن الطفل األقل حظاً».
ويتضــح مــن الدراســة االســتقصائية الســتخدام الوقــت أن معظــم املشــاركات مل يك ـ ّن يتلقـ ّـن مســاعدة مــن خدمــات الرعايــة والتعليــم يف
مرحلــة الطفولــة املبكــرة .وعنــد ســؤالهن عــن املؤسســات التــي ميكنهــا لهــا أن تخفــف عنهــن أعبــاء التدريــس ،أجابــت  14مشــاركة بأنهــن
يُفضلــن تلقــي الدعــم مــن خــال توفــر املراكــز التعليميــة ( 82.4يف املئــة) ،بينــا قالــت تســع منهــن أنهــن يرغــن يف الحصــول عــى املعــدات
أو األدوات التعليمية املتعلقة بالتعلّم عن بُعد ( 53يف املئة).
17
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20
21
22
23
24
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وسائل الدعم األخرى
أشــارت إحــدى عــرة مســتجيبة ممــن لديهــن أطفــال ُمعالــون ( 64.7يف املئــة) إىل رغبتهــن يف الحصــول عــى احتياجــات ماديــة أساســية
لدعمهــن يف أعبــاء رعايــة األطفــال الكليــة ،بينــا قالــت ســبع مســتجيبات إنهــن يرغــن يف الحصــول عــى املســاعدات الطبيــة ( ،)41.2يف حــن
قالــت ســت مشــاركات إنهــن يرغــن يف الحصــول عــى التدريــب ( 35.3يف املئــة) .وجــاء ر ّد اثنتــن مــن املشــاركات بعــدم حاجتهــن إىل أي
دعم أو مساعدة ( 11.8يف املئة).

أعامل الرعاية املبارشة :رعاية املصابني بأمراض مزمنة واألشخاص من ذوي اإلعاقة
تجارب رعاية املصابني بأمراض مزمنة واألشخاص من ذوي اإلعاقة

أفــادت  11مســتجيبة أن لديهــن ُمعالــن مــن ذوي/ذوات اإلعاقــة ( 26.8يف املئــة) .وأشــارت تســع ســيدات مــن بينهــن إىل حاجــة امل ُعالــن
مــن ذوي/ذوات اإلعاقــة إىل رعايــة بــدوام كامــل ( 81.9يف املئــة) وإىل أنهــن يُقدمــن هــذه الرعايــة بأنفســهن (تســع نســاء) ،يف حــن مل تُــر
أي منهن إىل أفراد العائلة الذكور عىل أنهم من مقدمي الرعاية لهذه الفئة.
ّ
أفــادت عــرون مســتجيبة بإصابــة فــرد واحــد أو أكــر مــن أفـراد عائالتهــن مبــرض مزمــن ( 48.8يف املئــة)؛ إذ كانــت األمـراض املزمنــة األكــر
شــيوعاً امل ُشــار إليهــا يف هــذه الدراســة هــي مــرض الســكري وأمـراض القلــب ،وكان معظــم امل ُعالــن مــن كبــار الســن (أي آبــاء املســتجيبات
وأمهاتهن).
وقالــت غالبيــة املســتجيبات ممــن لديهــن ُمعالــون مــن ذوي/ذوات اإلعاقــة إن رعايتهــم تتطلــب توفــر معــدات خاصــة ( 72.7يف املئــة)؛
وخاصــة أجهــزة املســاعدة الذاتيــة للحيــاة اليوميــة .كــا أفــادت معظــم املســتجيبات الــايت يحتــاج ُمعالوهــن إىل ُمعــدات خاصــة بأنهــن قــد
قمــن بـراء املعــدات ( 62.5يف املئــة) أو عائالتهــن أيضـاً ،يف حــن قــال ُربعهــن إن مؤسســة صحيــة هــي التــي اشــرت هــذه املعــدات .كــا
قالــت ثــاث مــن مثــاين مســتجيبات إنهــن ال ميتلكــن املعــدات الالزمــة ( 37.5يف املئــة) .عــاوة عــى ذلــك ،تقــول  73.6يف املئــة مــن
املســتجيبات ممــن لديهــن ُمعالــون مــن ذوي/ذوات اإلعاقــة إنهــم يحتاجــون إىل زيــارات إىل أطبــاء مختصــن ،وقالــت جميــع هــؤالء
املســتجيبات تقريب ـاً إنهــن يدفعــن رســوم هــذه الزيــارات بأنفســهن يف ظــل عــدم توفــر تأمــن صحــي ( 85.7يف املئــة) .أمــا املســتجيبة
الوحيــدة التــي يحصــل امل ُعــال مــن ذوي اإلعاقــة لديهــا عــى زيــارات إىل طبيــب األرسة يُغطيهــا التأمــن الصحــي فهــي تقــوم مقــام رب
أٌرستها ،وامل ُعال هو طفلها ويقع دخلها الشهري ضمن فئة  301إىل  400دينار أردين.
وعــى عكــس األطفــال امل ُعالــن أو امل ُعالــن مــن ذوي/ذوات اإلعاقــة ،ال يحتــاج غالبيــة امل ُعالــن املصابــن بأم ـراض مزمنــة إىل رعايــة بــدوام
كامــل ( 60يف املئــة) وذلــك وفقـاً للمشــاركات يف االســتطالع .فمــن بــن املســتجيبات الثــاين الــايت يُقدمــن رعايــة بــدوام كامــل ألحــد أفـراد
األرسة املصابــن مبــرض مزمــن ،قالــت ســت ســيدات إنهــن يُقدمــن رعايــة بــدوام كامــل ( 75يف املئــة) ،بينــا قالــت ثــاث منهــن إن إحــدى
اإلنــاث يف العائلــة هــي مــن تتــوىل ذلــك ( 37.5يف املئــة) ،يف حــن قالــت إحداهــن إن أحــد أفـراد العائلــة مــن الذكــور هــو املســؤول (12.5
يف املئــة) .يعــد الدعــم مــن حيــث تنظيــم إعطــاء األدويــة يف مواعيدهــا هــو أكــر مــا تحتــاج إليــه هــذه الرشيحــة مــن امل ُعالــن ،لــذا يتطلــب
وضعهــم رعايــة أقــل مــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف املقــام األول؛ ومــع ذلــك ،يحــدد نــوع املــرض املزمــن والحالــة الجســدية لل ُمعالــن
حجم العبء من حيث الرعاية إىل حد كبري.
وقالــت ســبع مســتجيبات إن مثــة حاجــة إىل وجــود معــدات خاصــة لرعايــة أفـراد عائالتهــن املصابــن بأمـراض مزمنــة ( 35يف املئــة) .وأفــادت
أربــع مــن هــؤالء الســيدات الســبع بافتقارهــن إىل هــذه املعــدات ( 75يف املئــة) ،يف حــن قالــت ثــاث منهــن بلجوئهــن أو أفـراد عائلتهــن،
إىل رشاء تلــك املعــدات عــى حســابهم الخــاص ( 43يف املئــة) .وقالــت نصــف عينــة مقدمــات الرعايــة لل ُمعالــن مــن ذوي األمـراض املزمنــة
إن امل ُعالــن بحاجــة إىل أدويــة لعــاج أمراضهــم ،إال أن غالبيــة مقدمــات الرعايــة لهــؤالء امل ُعالــن قُلــن إنهــن ال يســتطعن ،أو يســتطعن يف
بعــض األحيــان فقــط ،تحمــل تكاليــف األدويــة ( 65يف املئــة) .ومــن بــن املســتجيبات العــر الــايئ قُلــن إنهــن ال يســتطعن دامئ ـاً تحمــل
تكلفــة الــدواء ،أفــادت مثــاين ســيدات منهــن بــأن الــدواء باهــظ الثمــن ( 80يف املئــة) ،بينــا قالــت اثنتــان منهــن بــأن الــدواء غــر متوفــر
بســهولة ( 20يف املئــة) .كــا قالــت ثــاث مســتجيبات ( 27يف املئــة) إن جائحــة كوفيــد 19-قــد أدت إىل زيــادة أنشــطتهن اليوميــة يف رعايــة
امل ُعالني من ذوي اإلعاقة.
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سياسات الرعاية للمصابني بأمراض مزمنة واألشخاص من ذوي اإلعاقة وكفاءتها
إجازات الرعاية مدفوعة األجر
عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن النســاء يدعمــن أفـراد عائالتهــن مــن ذوي اإلعاقــة و/أو املصابــن بأمـراض مزمنــة ،فــا توجــد أحــكام حاليــة
ت ُجيــز تخصيــص إجــازات محــددة لرعايــة املــرىض أو ذوي/ذوات اإلعاقــة ،مــا مل يكــن امل ُعــال حديــث الــوالدة ،إذ يُحتســب وقــت اإلجــازة هــذا
مبثابة إجازة أمومة.

املساعدات النقدية

يتوفــر عــدد قليــل مــن آليــات الحاميــة االجتامعيــة عــى شــكل تحويــات نقديــة ل ـأُرس املعيلــة ألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة؛ إذ يدعــم
صنــدوق املعونــة الوطنيــة العائــات ذات الدخــل األرسي الــذي تبلــغ قيمتــه  450دينــارا ً أردني ـاً شــهرياً أو أقــل والتــي تتحمــل تكاليــف
إضافيــة نظـرا ً إلعاقــة أحــد األطفــال مــن خــال التحويــات النقديــة غــر املرشوطــة التــي تتزايــد مــع ازديــاد عــدد أفـراد األرسة؛ ومــع ذلــك
فــإن مبلــغ اإلعانــات يـراوح بــن عرشيــن ومثانــن دينــارا ً أردنيـاً حســب دخــل األرسة 25.تتــاح هــذه اإلعانــات يف صــورة دفعــة ملــرة واحــدة
تصــل قيمتهــا إىل ســتمئة دينــار أردين مــن خــال وزارة التنميــة االجتامعيــة وتخصــص لتغطيــة تكاليــف معــدات إعــادة التأهيــل للعائــات
التــي يبلــغ دخلهــا  250دينــارا ً أو أقــل وال تحصــل عــى أي منافــع أخــرى ،بحيــث يكــون لــرب األرسة طفــل واحــد مــن ذوي اإلعاقــة عــى
26
األقل.

التقييدات

غالبـاً مــا توجــد حاجــة إىل توفــر رعايــة بــدوام كامــل لل ُمعالــن مــن ذوي اإلعاقــة .تــأيت هــذه الرعايــة التــي تقدمهــا النســاء عــى حســاب
وقتهــن وعملهــن مــع دعــم نقــدي قليــل محــدود للغايــة؛ إذ تتحمــل جميــع املســتجيبات تقريبـاً مــن املعيــات لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
تكاليــف الزيــارات الخاصــة إىل طبيــب األرسة عــى حســابهن الخــاص ،بينــا تتحمــل ثلــث املســتجيبات الــايت يُعلــن أشــخاصاً مصابــن
بأمراض مزمنة تكاليف مثل هذه الزيارات ،أما ثلثا املستجيبات ،فقلن بشمولهن بأحد أشكال التأمني الصحي.
عنــد ســؤال املســتجيبات عــن الدعــم الــذي يحتجنــه لرعايــة الُمعالــن مــن ذوي اإلعاقــة بشــكل أفضــل ،أجابــت أربــع مــن بــن الســيدات
اإلحــدى عــرة أنهــن يرغــن يف الحصــول عــى مســاعدات نقديــة ( 36.4يف املئــة) ،مشـرات إىل عــدم حصولهــن عــى مســاعدات نقديــة يف
الوقــت الحــايل .وقــد كانــت املســتجيبات الســوريات ممــن لديهــن ُمعالــون مــن ذوي اإلعاقــة أكــر ميـاً مــن نظرياتهــن األردنيــات لطلــب
املســاعدات النقديــة كوســيلة دعــم .أمــا بالنســبة ألولئــك الســيدات املعيــات لألشــخاص املصابــن بأمــراض مزمنــة ،فقــد قالــت مثــاين
مستجيبات إنهن يرغنب يف الحصول عىل مساعدات نقدية ( 40يف املئة).

وعــاوة عــى ذلــك ،ال تغطــي التحويــات النقديــة لــأرس ذات امل ُعالــن مــن ذوي اإلعاقــة أفـراد العائلــة املســنني مــن ذوي اإلعاقــة ذلــك أنهــم
ليســوا أطفــاالً وال أربــاب أُرس يف العــادة .ووفق ـاً لإلس ـراتيجية الوطنيــة للقطــاع الصحــي يف األردن لألعــوام  ،2016-2020فــإن  2.8يف املئــة
مــن فئــة كبــار الســن هــم مــن ذوي اإلعاقــة (مقارنــة مــع  1.2يف املئــة مــن مجمــوع الســكان الــكيل) وقرابــة  86يف املئــة مــن كبــار الســن
27
يعانون من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم ،وارتفاع نسبة الكوليسرتول ،والسكري ،وأمراض القلب والربو.

 25روث ،هـــ ،.نعمــة ،ز ،.وهاجــن زانكــر ،ج )2017( .مخطــط لربامــج الحاميــة االجتامعيــة واملســاعدات اإلنســانية يف األردنA Röth, H., Nimeh, Z., and Hagen-Zanker, J.( ،
 ،)(2017) A mapping of social protection and humanitarian assistance programmes in Jordanمعهد التنمية ملا وراء البحار ،امللحق .1
ماتشــادو ،إيــه.يس ،.وآخــرون ( )2018نظــرة عامــة عــى برامــج الحاميــة االجتامعيــة غــر القامئــة عــى اش ـراكات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا :تحليــل مــن عدســة
الطفل واإلنصاف ،مركز السياسات الدولية للنمو الشامل ،ص.180-178 .
 26املرجع ذاته.
 27اململكة األردنية الهاشمية ،املجلس الصحي العايل ( .)2016اإلسرتاتيجية الوطنية للقطاع الصحي يف األردن لألعوام  ،2020-2016ص20 .و.21
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قالــت جميــع املســتجيبات للدراســة تقريب ـاً ممــن لديهــن ُمعالــون مــن ذوي اإلعاقــة إنهــن يعتقــدن أنــه يجــب توفــر الرعايــة لل ُمعالــن
املعنيــن مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املتخصصــن ( 91يف املئــة) ،وأشــارت خمــس مشــاركات فقــط إىل تفكريهــن يف العمــل يف قطــاع الرعايــة
الرســمي ( 45يف املئــة) .وتشــر هــذه النتائــج إىل أن رعايــة شــخص مــن ذوي اإلعاقــة تتطلــب مهــارة كبــرة وتفــرض عبئ ـاً جســيامً عــى
مقدمــي الرعايــة .وعنــد ســؤالهن عــن الدعــم الــذي يحتجــن إليــه لرعايــة امل ُعالــن مــن ذوي اإلعاقــة بشــكل أفضــل ،قالــت ثــاث مســتجيبات
إنهــن يرغــن يف الحصــول عــى خدمــات خارجيــة ( 27.3يف املئــة) ،بينــا قالــت أربــع منهــن إنهــن يرغــن يف تلقــي املزيــد مــن التدريــب عــى
املهــارات ( 36.4يف املئــة)؛ أمــا بالنســبة ألولئــك ممــن لديهــن ُمعالــون مصابــون بأم ـراض مزمنــة ،فقالــت ســت ســيدات إنهــن يرغــن يف
ـت أخريــات إنهــن يرغــن يف تلقــي املزيــد مــن التدريــب عــى املهــارات
الحصــول عــى خدمــات خارجيــة ( 30يف املئــة) ،يف حــن قالــت سـ ٌ
( 30يف املئة).

أعامل الرعاية املبارشة :املُعالون من فئة كبار السن
تجارب رعاية املُعالني من كبار السن

أفــادت  27مســتجيبة بقيامهــن برعايــة ُمعالــن مــن فئــة كبــار الســن ،وهــو مــا يتجســد يف انتشــار املنــازل متعــددة األجيــال يف األردن .ويف
حــن كشــفت مراجعــة مبدئيــة للدراســة االســتقصائية أن أفـراد العائلــة مــن كبــار الســن ال يحتاجــون يف أغلــب األحيــان إىل رعايــة بــدوام
كامــل وأنهــم غالبـاً مــا يكونــون مقدمــي رعايــة يف حــد ذاتهــم ،إال أن البيانــات التفصيليــة حــول حجــم الرعايــة املقدمــة لل ُمعالــن مــن كبــار
السن غري متاحة.

سياسات رعاية كبار السن وكفاءتها
إجازات الرعاية مدفوعة األجر
ال توجــد آليــات متاحــة يف الوقــت الحــايل تســمح بإجــازات محــددة لرعايــة البالغــن مثــل كبــار الســن .ازداد الطلــب عــى رعايــة كبــار الســن
يف السنوات األخرية ،إذ تُق ّدم آليات الحامية االجتامعية املتاحة لهذه الفئة من خالل نظام املعاشات التقاعدية بشكل أسايس.

املعاشات التقاعدية
يتكــون نظــام التقاعــد األردين مــن نظــام املعاشــات اإلجباريــة «الدفــع الفــوري» الــذي يُغطــي العاملــن يف القطــاع الخــاص بشــكل رســمي،
والعاملــن لحســابهم الخــاص ،وموظفــي الخدمــة املدنيــة والعســكريني 28.وقــد ســعت الترشيعــات الخاصــة لعــام  2010بشــأن التقاعــد ،التــي
29
تم تعديلها يف عام  ،2014إىل زيادة عدد سنوات االشرتاكات املطلوبة يف املعاشات التقاعدية.

التقييدات
ال ت ـزال تغطيــة املعاشــات التقاعديــة يف األردن أقــل مــن املتوســط اإلقليمــي ،مــع شــمول  42.2يف املئــة مــن كبــار الســن يف األردن ضمــن
نظــام املعاشــات التقاعديــة مقارنــة بنســبة  49يف املئــة مــن ذات الفئــة يف املنطقــة 30.وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن هنــاك عــددا ً كب ـرا ً مــن
العاملــن مــن غــر املشــمولني يف نظــام املعاشــات التقاعديــة ،مبــا يف ذلــك غالبيــة النســاء نظـرا ً لعــدم االعـراف بأعــال الرعايــة التــي يقمــن
بهــا باعتبارهــا عم ـاً رســمياً ،وبذلــك ال يحــق لهــن الحصــول عــى معاشــات تقاعديــة .ويف دراســة اســتقصائية أجرتهــا منظمــة HelpAge
 ،Internationalفلــم يســبق وأن كان لـــ 80يف املئــة مــن عينــة النســاء الــايت تبلــغ أعامرهــن ســتني عام ـاً فأكــر ممــن شــملتهن الدراســة،
31
وظائف رسمية.

28
29
30
31

ملزيد من املعلومات ،انظر منظمة ( )HelpAge International 2019تحقيق ضامن الدخل لكبار السن من األردنيني والالجئني.
هيئة األمم املتحدة للمرأة ( .)2020دور اقتصاد الرعاية يف تعزيز املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي :تقدم املرأة يف الدول العربية  ،2020ص.122 .
منظمة ( )HelpAge International 2018أهمية الرعاية والحامية لكبار السن يف األردن ،ص.8 .
منظمة ( )HelpAge International 2019تحقيق ضامن الدخل لكبار السن من األردنيني والالجئني .ص.6 .
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تهــدف وثيقــة رؤيــة األردن  2025الوطنيــة إىل تعزيــز ُدور رعايــة ومتريــض كبــار الســن القامئــة اســتنادا ً إىل أفضــل املامرســات الدوليــة ،وقــد
شــهد العــام  ،2016تأســيس نظــام اعتــاد للرعايــة الصحيــة الداخليــة للمؤسســات 32.تدعــم الحكومــة ُدور رعايــة كبــار الســن مــن خــال
تخصيــص مدفوعــات شــهرية تبلــغ قيمتهــا  260دينــارا ً أردنيـاً لدعــم الفقـراء مــن كبــار الســن املقيمــن/ات يف دور رعايــة كبــار الســن .ومــع
33
ذلك ،مل يوجد يف عام  2016سوى عرش مؤسسات تقدم خدمات من هذا القبيل يف جميع أرجاء األردن ،وكانت جميعها خاصة.
وبحسب منظمة :HelpAge International
يتــم ترخيــص دور اإليــواء واألنديــة النهاريــة الخاصــة بكبــار وكبـرات الســن بنــا ًء عــى التعليــات الخاصــة برتخيــص ُدور
الرعايــة اإليوائيــة للمســنني لســنة  ،2014وتعليــات ترخيــص األنديــة النهاريــة للمســنني لســنة  ،2014ولكــن ال نجــد يف
هــذه التعليــات بنــدا ً يشــر إىل تطويــر هــذه الــدور أو مراجعــة عملهــا بــن فــرة وأخــرى .ومــا زالــت تعليــات تلــك الدور
واألنديــة النهاريــة غــر منســجمة وال تحقــق بوضــوح مبــادئ األمــم املتحــدة املتعلقــة بكبــار الســن التــي اعتمدتهــا
34
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام .1991
ويف حــن يعــد توفــر ُدور رعايــة كبــار الســن آليــة حاميــة اجتامعيــة شــائعة يف بعــض البلــدان ،إال أن الدراســة االســتقصائية الســتخدام الوقــت
قــد كشــفت عــن عــدم رضــا النســاء عــن هــذه الفكــرة ذلــك أنهــن يعتــرن رعايــة كبــار الســن واجبـاً عائليـاً ذا قيمــة كبــرة للغايــة؛ وهــو
الــرأي ذاتــه الــذي كررتــه نســاء مــن منظــات املجتمــع املــدين خــال نقــاش جــرى عــر اإلنرتنــت حــول النتائــج األوليــة للدراســة؛ إال أن إحدى
املشاركات أشارت إىل أن وجود حاالت لكبار السن ممن ليس لديهم أفراد عائلة وال يزالون بحاجة إىل الرعاية.

إضفاء الطابع املهني عىل أعامل الرعاية :منظور العمل من القاعدة إىل القمة

عنــد ســؤالهن عــا إذا كـ ّن عــى اســتعداد للعمــل يف قطــاع أعــال الرعايــة مدفوعــة األجــر لفئــة كبــار الســن أو األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
أو املصابــن بأمـراض مزمنــة كمهنــة ،قالــت نحــو نصــف العينــة بقيامهــن بذلــك ( 48.8يف املئــة) .وأبــدت املســتجيبات ممــن لديهــن ُمعالــون
مصابــون بأمـراض مزمنــة اســتعدادا ً أكــر للتفكــر باألمــر ( 65يف املئــة منهــن) ،يف حــن أبــدت املســتجيبات الــايت يُعلــن شــخصاً مــن ذوي
اإلعاقة استعدادا ً أقل للتفكري يف هذا العمل ( 45.5يف املئة منهن).
أمــا عنــد تخيريهــن بــن تلقــي املســاعدات النقديــة مقابــل أعــال الرعايــة التــي يقمــن بهــا أو الحصــول عــى مســاعدة متخصصــة مجانيــة
أو بقــاء الحــال عــى مــا هــو عليــه ،فقالــت  46.3يف املئــة منهــن إنهــن يُفضلــن الحصــول عــى املــال ،يف حــن قالــت  22منهــن إنهــن يُفضلــن
الحصــول عــى مســاعدة متخصصــة ،بينــا قالــت  31.7منهــن إنهــن يُفضلــن بقــاء األمــور عــى مــا هــي عليــه .وأبــدت املســتجيبات ممــن
لديهــن ُمعالــون أطفــال واملســتجيبات ممــن لديهــن ُمعالــون مــن ذوي اإلعاقــة تفضيـاً أكــر للحصــول عــى مســاعدة متخصصــة ،مــع اختيــار
 65يف املئــة مــن املســتجيبات ممــن لديهــن أطفــال و 64يف املئــة ممــن لديهــن ُمعالــون مــن ذوي اإلعاقــة لهــذا الخيــار .ومــن بــن الســيدات
الثــاث عــرة الــايت يُفضلــن بقــاء األمــور عــى مــا هــي عليــه ،فــإن لــدى إحداهــن فقــط طفــل يـراوح عمــره بــن خمســة إىل عــرة أعــوام؛
لــذا فهــي قــادرة عــى تحمــل نفقــات التعليــم الخــاص املدفــوع إىل جانــب التعليــم الرســمي عــن بُعــد ،إذ يبلــغ دخلهــا الرســمي خمســمئة
دينار أردين أو أعىل من ذلك.
وتشــر هــذه النتيجــة إىل أن نســبة النســاء الــايت يُفضلــن تلقــي مســاعدات نقديــة مقابــل أنشــطة أعــال الرعايــة التــي يقمــن بهــا تبلــغ
ضعــف نســبة أولئــك الــايت يُفضلــن االســتعانة مبســاعدة متخصصــة مجانيــة .وقــد ُد ّعمــت هــذه النتيجــة بنتيجــة منفصلــة أشــارت فيهــا 83
يف املئــة مــن النســاء املشــموالت يف العينــة إىل أنهــن يرغــن يف الحصــول عــى إعانات/مســاعدات نقديــة للتخفيــف مــن صعوبــات أعــال
الرعايــة التــي يقمــن بهــا عــى مســتوى األرسة وتكاليفهــا ،مــع احتــال إفــادة معظــم املســتجيبات ممــن لديهــن أطفــال برغبتهــن يف الحصــول
عىل مساعدات نقدية ،أي بنسبة  94يف املئة من املستجيبات ممن لديهن أطفال.

 32هيئة األمم املتحدة للمرأة ( .)2020دور اقتصاد الرعاية يف تعزيز املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي :تقدم املرأة يف الدول العربية  ،2020ص.123 .
 33املرجع ذاته.
 34منظمة ( )HelpAge International 2018أهمية الرعاية والحامية لكبار السن يف األردن ،ص.10 .
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ومــع ذلــك ،تعتقــد عــر مــن أصــل  11مســتجيبة ممــن لديهــن شــخص ُمعـ ٌ
ـال مــن ذوي اإلعاقــة أنــه ينبغــي عــى مقدمــي الرعايــة
املتخصصــن توفــر الرعايــة ( 91يف املئــة) ،باملقارنــة مــع  14ســيدة مــن بــن املســتجيبات العرشيــن ممــن لديهــن ُمعالــون مصابــون بأمـراض
مزمنــة ( 70يف املئــة) .وميكــن أُن يُعــزى هــذا االختــاف إىل مقــدار الرعايــة الالزمــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة .لــذا يجــب أن تتنــاول
السياســات ذات العالقــة بأعــال الرعايــة هــذ التوجهــات -إذ إن العديــد مــن النســاء يســتمتعن بالقيــام بأعــال الرعايــة و/أو يعتربنهــا
ضمــن واجباتهــن ،لذلــك ينبغــي تصميــم ترشيعــات أو إس ـراتيجيات جديــدة لتعويــض النســاء عــن هــذا العمــل .وينبغــي أيض ـاً أخــذ
األشخاص ممن لديهم ُمعالون من ذوي اإلعاقة يف االعتبار عند وجود الحاجة إىل مساعدة متخصصة مدفوعة األجر.
وبالنســبة للخدمــات التــي ُيكــن أن تقلــص مــن صعوبــات أعــال الرعايــة عــى مســتوى األرسة املعيشــية وتكاليفهــا ،فقــد قالــت أكــر مــن
نصــف العينــة أنــه ميكــن تحقيــق هــذا مــن خــال زيــارات أطبــاء األرسة ( 51.2يف املئــة) ،أو الفحوصــات املنتظمــة مدفوعــة الثمــن يف
املستشــفى ( 53.7يف املئــة) ،أو خدمــات التمريــض ( 51.2يف املئــة) .كــا طُلــب مــن املســتجيبات اق ـراح مرافــق ميكــن أن تخفــف عــبء
الرعايــة امللقــى عــى عاتقهــن؛ فاقرتحــت  34يف املئــة منهــن ُدور الحضانــة ،واقرتحــت  31.7يف املئــة منهــن ريــاض األطفــال ،و 41.5يف املئــة
قُلــن مراكــز طبيــة لــذوي اإلعاقــة ،بينــا قالــت  44يف املئــة منهــن مراكــز طبيــة للمصابــن بأم ـراض مزمنــة ،وطالبــت  26.8يف املئــة ب ـ ُدور
رعاية لكبار السن ،و 68.3يف املئة مبراكز تعليمية.
قالــت غالبيــة املســتجيبات إنهــن يرغــن يف الحصــول عــى مســاعدات نقديــة للتقليــل مــن صعوبــات أعــال الرعايــة التــي يقمــن بهــا
وتكاليفهــا عــى مســتوى األرسة ( 83يف املئــة) .وأبــدت املســتجيبات ممــن لديهــن أطفــال رغبــة أكــر يف الحصــول عــى مســاعدات نقديــة،
بنســبة  94يف املئــة مــن املســتجيبات مــن ذات الفئــة .تشــمل املــوارد األخــرى التــي ذكرتهــا املســتجيبات والتــي مــن شــأنها تخفيــف عــبء
أعــال الرعايــة مســاعدات تلبيــة االحتياجــات األساســية ( 46.3يف املئــة) ،واألدويــة واملعــدات الطبيــة ( 53.7يف املئــة) ،واملعــدات التعليميــة
( 46.3يف املئة).
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التوصيات

ال تدعــم قوانــن الحاميــة االجتامعيــة الحاليــة يف األردن ،الســيام تلــك الخاصــة باإلجــازة الوالديــة (األمومــة واألبــوة) ،مقدمــي الرعايــة
بالشــكل الــكايف وال تشــجع عــى التوزيــع املتســاوي ألعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بــن الرجــال والنســاء .وتقــرح نتائــج الدراســة
االستقصائية الستخدام الوقت وكذلك دراسات الحالة العاملية بذل الجهود التالية فيام يتعلق بالقوانني والسياسات:

تقديــم تحويــات نقديــة أو إعانــات ملقدمــي الرعايــة ممــن لديهــم ُمعالــون للتخفيــف مــن بعــض األعبــاء املصاحبــة لرعايتهــم .ال ميكــن
للتحويــات النقديــة أن تدعــم مقدمــي الرعايــة ليتمكنــوا مــن تحمــل تكاليــف املــواد الالزمــة املصاحبــة للرعايــة وتوفــر لهــم مصــدرا ً للدخــل
عوضـاً عــن قيامهــم بعمــل مأجــور وحســب ،بــل ميكنهــا أيضـاً منــح مقدمــي الرعايــة غــر مدفوعــي األجــر ،وعــادة النســاء ،فرصـاً لتوظيــف
مســاعدة متخصصــة حتــى يتمكنــوا مــن االلتحــاق بعمــل مدفــوع األجــر .فقد أشــارت ثلث املســتجيبات املشــموالت يف الدراســة االســتقصائية
الســتخدام الوقــت إىل رغبتهــن يف الحصــول عــى تحويــات نقدية/إعانــات .ووفقـاً ملعهــد برومنــدو فــإن «معظــم برامــج الحاميــة االجتامعيــة
تعــزز يف الواقــع النــوع االجتامعــي ،مــع وجــود ثالثــة أمثلــة موثقــة فقــط ملحاولــة إرشاك الرجــال يف تح ّمــل حصــة أكــر مــن أعــال الرعايــة
35
غري مدفوعة األجر» ،لذا يجب عىل هذه السياسات استهداف العائالت والرجال عىل وجه الخصوص.
توفــر خدمــات الرعايــة والتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة املدعومــة مــن الحكومــة (كرعايــة األطفــال) لل ُمعالــن مــن األطفــال ،وخدمــات
التمريــض لل ُمعالــن مــن ذوي اإلعاقــة ،وامل ُعالــن املصابــن بأمــراض مزمنــة شــديدة وامل ُعالــن مــن فئــة كبــار الســن .إذ أشــارت ثلــث
املســتجيبات املشــموالت يف الدراســة االســتقصائية الســتخدام الوقــت إىل أنهــن يُفضلــن املســاعدة املتخصصــة املجانيــة ملســاعدتهن يف
مســؤولياتهن الخاصــة بالرعايــة؛ وعــى وجــه التحديــد ،فقــد كانــت املســتجيبات الــايت يقمــن برعايــة ُمعالــن مــن ذوي اإلعاقــة أكــر ميـاً
إىل تفضيل الحصول عىل مساعدة متخصصة ألن امل ُعالني غالباً ما يحتاجون إىل رعاية مكثفة وبدوام كامل.
إصــاح سياســات اإلجــازات الحاليــة لتشــمل «إجــازة والديــة (أمومــة وأبــوة) متكافئــة ،ومدفوعــة األجــر بالكامــل ،وغــر قابلــة للنقــل لجميــع
اآلبــاء واألمهــات ،باإلضافــة إىل تضمــن إجــازة األبــوة يف السياســات الوطنيــة لتكــون مبثابــة إجــازة متممــة إلجــازة األمومــة ،ال بديلــة عنهــا،
فضـاً عــن متديــد هــذه اإلجــازة إىل مــا بعــد األشــهر األوىل مــن حيــاة الطفــل 36».إذ يــويص االتحــاد األورويب بإجــازة مدفوعــة األجــر ال تقــل
37
مدتها عن  4أشهر لكل من الوالدين ،والتي ميكن االستفادة منها يف أي وقت حتى يبلغ الطفل  8سنوات من العمر».
تضمــن قياســات منهجيــة ألعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر للمــرأة (املبــارشة وغــر املبــارشة) يف اإلحصــاءات الوطنيــة وإج ـراء تقييــم
ك ّمــي لعملهــا مــن حيــث املســاهامت يف الناتــج املحــي اإلجــايل .ويف حــن ال تدعــو منظمــة النهضــة (أرض) إىل تســليع أعــال الرعايــة غــر
مدفوعــة األجــر ،إال أنهــا تفهــم كــون هــذه خطــوة رضوريــة نحــو توعيــة صانعــي السياســات بالقيمــة الســوقية التــي تجلبهــا هــذه األعــال
غري مدفوعة األجر للبلد.

 35فــان ديــر غــاج ،ن )2019( .حالــة آبــاء العــامل :إطــاق العنــان لقــوة رعايــة الرجــال (van der Gaag, N. (2019) State of the World’s Fathers: Unlocking the Power of
 .).Men’s Care. Promundoبرومندو ،ص.29 .
 36املرجع ذاته ،ص.39 .
 37توجيه رقم  EU/2010/18الصادر عن مجلس االتحاد األورويب ()2010

12

املراجع

Broddman, S. et. al.(  إدراك فــرص العمــل للمــرأة وتصوراتهــا:) إصــاح التأمــن االجتامعــي يف األردن2014(  وآخــرون. س،برودمــان
.)(2014) Social Insurance Reform in Jordan Awareness and Perceptions of Employment Opportunities for Women
http://documents1.worldbank.org/curated/en/257991468337758608/pdf/891870NWP� :  متـ�اح عـلى.البنـ�ك الـ�دويل
0P132085273B00PUBLCI001402.pdf
: متاح عىل.أبريل/ نيسان10 . دار حضانة يف مكان العمل مع حلول نهاية العام» جوردان تاميز38 ) «بناء2018( محمد غزال
http://www.jordantimes.com/news/local/38-workplace-nurseries-be-built-end-year
: متاح عىل.) أهمية الرعاية والحامية لكبار السن يف األردنHelpAge International 2018( منظمة
https://helpagejordan.org/reports/importance-of-care-and-protection-for-the-older-people-in-jordan
: متاح عىل.) تحقيق ضامن الدخل لكبار السن من األردنيني والالجئنيHelpAge International 2019( منظمة
https://helpagejordan.org/reports/achieving-income-security-for-older-jordanians-and-refugees
: متاح عىل. أعامل الرعاية ووظائف الرعاية من أجل مستقبل العمل الالئق.)2018( منظمة العمل الدولية
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
:» متاح عىل. األردن: «ملف قانون العمل الدويل.)منظمة العمل الدولية (غري مؤرخ
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158905/lang--en/index.htm
:) نظــرة الحاميــة االجتامعيــة غــر القامئــة عــى اشـراكات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا2018(  وآخــرون،.يس. إيــه،ماتشــادو
Machado, A. C., et. al. (2018) Overview of Non-contributory Social Protection Pro�( (تحليـ�ل مـ�ن عدسـ�ة الطفـ�ل واإلنصـ�اف
 مركــز السياســات.)grammes in the Middle East and North Africa (MENA) Region Through a Child and Equity Lens
: متاح عىل.الدولية للنمو الشامل
https://ipcig.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdf
Qutteineh, H. and Anderson,(  «أثــر تعديــات قانــون العمــل األردين الجديدة عــى عالقــة العمــل.)2019( . يس، وآندرســون. هـــ،قطينــه
C. (2019) “Jordan’s New Labour Law Amendments Impact the Employment Relationship.”).» Ogletree Deakins. 28
https://ogletree.com/international-employment-update/articles/november-2019/jor� :  متـ�اح عـلى.أكتوبـ�ر/ترشيـ�ن أول
/dan/2019-10-28/jordans-new-labour-law-amendments-impact-the-employment-relationship
Röth, H.,( ) مخطــط لربامــج الحاميــة االجتامعيــة واملســاعدات اإلنســانية يف األردن2017( . ج، وهاجــن زانكــر،. ز، نعمــة.، هـــ،روث
Nimeh, Z., and Hagen-Zanker, J. (2017) A mapping of social protection and humanitarian assistance programmes in
: متاح عىل. معهد التنمية ملا وراء البحار،) Jordan
/https://odi.org/en/publications/a-mapping-of-social-protection-and-humanitarian-assistance-programmes-in-jordan
 متــاح.2020-2016  اإلسـراتيجية الوطنيــة للقطــاع الصحــي يف األردن لألعــوام.)2016(  املجلــس الصحــي العــايل،اململكــة األردنيــة الهاشــمية
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/planning_cycle_repository/jordan/national_ :عــى
strategy_for_health_sector_2016-2020_jordan.pdf
 تقــدم املــرأة يف الــدول: دور اقتصــاد الرعايــة يف تعزيــز املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتامعــي.)2020( هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/the-role-of-the-care- : متــاح عــى.2020 العربيــة
economy-in-promoting-gender-equality
van der Gaag, N. (2019) State of the World’s(  إطــاق العنــان لقــوة رعايــة الرجــال:) حالــة آبــاء العــامل2019( . ن،فــان ديــر غــاج
https://promundoglobal.org/resources/ : متــاح عــى. برومنــدو.).Fathers: Unlocking the Power of Men’s Care. Promundo
./state-of-the-worlds-fathers-unlocking-the-power-of-mens-care

13

