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أيار / مايو ٢٠٢٠

في  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  ا�مم  هيئة  نشرت 
ا�ردن، في ا�ونة ا�خيرة، تقريرين عن دراستين بحثيتين، كانت الهيئة قد 
أجرتهما باالشتراك مع اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، وهما على 
صلة بالجهود التي يبذلها ا�ردن على صعيد التعافي االقتصادي من أزمة 
"فيروس  هما:  التقريران  وهذان  "كوفيد-19"؛  الُمستِجّد  كورونا  فيروس 
كورونا الُمستجد "كوفيد-١٩" والتمكين االقتصادي للمرأة: توصيات 
بشأن سياسات تعزيز تعافي ا�ردن" (أبريل / نيسان 2020)؛1 و "السياسة 
المالية العامة والضرائب والمساواة بين الجنسين في ا�ردن (سبتمبر 
االستنتاجات  عن  عامة  لمحة  القصير  ا£يجاز  هذا  ويقدم  أيلول 2019).2   /

والتوصيات الرئيسية، التي َخُلَصت إليهما الدراستان البحثيتان.

االقتصادية  لآلثار  للّتصّدي  مهّمة  تدابير  ا�ردنية  الحكومة  اتَّخذت  لقد 
بالّتحويالت  الشمول  نطاق  بتوسعة  وذلك  "كوفيد-19"،  لوباء  لبيِّة  السَّ
االجتماعي  الضمان  نظام  شبكات  ونطاق  العينية،  والمساعدات  النقدية 
عبر  ذاته،  الوقت  وفي  ا�عمال،  منشآت  وبدعم  َر¹؛  ºوتأث ضعَفا  ا�شدِّ  لُ¾سر 
تفويض الجهات المعنية بتوفير الحماية للعاملين والعامالت في القطاع 
الخاص، ومنهم العاملين في القطاع غير الرسمي، والعاملين لحسابهم 
بين  االقتصادية  للفجوات  الكبير  للحجم  ونظر¹  ذلك،  ومع  الخاص. 
فإّن  ا�زمة،  هذه  حدوث  قبل  قائمًة  كانت  والتي  ا�ردن،  في  الجنسين 
تعاٍف   تحقيق  لضمان  التعزيز  إلى  تحتاج  الحكومة  اّتخذتها  التي  التدابير 
العامة  المالية  السياسة  استجابات  ضمن  االجتماعي  للنوع  يستجيب 
الذي  االقتصادي  الّركود  لمواجهة  الحكومية  العمل  سوق  وسياسة 
أحدثته الجائحة؛ وفيما لو قّدر لتلك التدابير أن تعي وتدرك اعتبارات النوع 
زة،  االجتماعي، الستطاعت الّتصّدي ل¾َزمة االقتصادية القائمة بكفاءة ُمعزَّ

وَلَعِمَلت في الوقت ذاته، على معالجة اختالالت التوازن بين الجنسين. 

والتي  الجائحة،  بها  َتسبَّبت  التي  ل¾زمة  ة  الُمهمَّ االقتصادية  ا�ثار  ومن 
تمسº معظم الّنساء، بغض النظر عن وضعهن االجتماعي االقتصادي أو 
الّتشغيلي (سواء أُكنَّ عامالت أم ال)، الّزيادُة الكبيرة في حجم عبء أعمال 
التي  الّتغييرات  هذه  إّن  المرأة.  تؤّديها  التي  ا�جر  المدفوعة  غير  الّرعاية 
تمسَّ النوع االجتماعي، من حيث العمل غير المدفوع ا�جر وحجم عبء 
ومضاميَن  تبعاٍت  على  جميعها  َلتنطوي  ا�جر،  المدفوعة  غير  ا�عمال 
الوقت  ِضيق  إطار  ففي  للمرأة.  الكلية  والنفسية  البدنية  الصحة  تتجاوز 
الذي تسّببت به الجائحة، من المحتمل أن ُتظِهر الّنساء العامالت َمْيًال أكبر 
من  الجنسين  بين  لالختالفات  ونظر¹  ا�حوال،  أحسن  وفي  العمل.  لترك 
المرأُة  تتعرض  أن  ح  الُمرجَّ فمن  الوقت،  على  المفروضة  القيود  حيث 
وفي  ا£نتاجية  في  النخفاض  المتزوج  الرجل  من  أكثر  العاملة  المتزّوجة 
بسبب  المتوسط  المدى  على  عواقُب  ذلك  ويصاِحُب  العمل،  على  الحافز 
للنظر،  الالفتة  االستنتاجات  ومن  الجنسين.  بين  والترقية  ا�جر  فجوات 
في  العاملين  من  اثنين  كلِّ  بين  واحدة  عاملة  امرأة  من  أكثَر  وجوُد 
القطاعات الحيوية (51% في القطاع الصحي، و 58% في قطاع التعليم)، 
ظل  في  العمل  سوق  في  للمرأة  الحاسمة  المساهمة  يؤّكد  الذي  ا�مر 
£براز  فرصًة  ر  ُتوفِّ الجائحة  ظروف  فإّن  وبالتالي،  الجائحة.  ظروف 
ا�جر  المدفوع  العمل  في  ا�ردني  االقتصاد  في  المرأة  مساهمات 

(والمنقوص ا�جر) وزيادة ظهور أهميتها.

العامة  المالية  السياسة  أّن  على  العالم  حول  ا�راء  بأغلبية  توافٌق  ويوجد 
االستجابة  في  قصوى  بأهمية  تحظى  سوف  التَّحفيز،  وُحَزم  الّنشطة 
مراجعة  وإّن  الجائحة.  هذه  بها  تسّببت  التي  الحالية  االقتصادية  ل¾زمة 
السياسة المالية العامة من منظور النوع االجتماعي يعتبُر ا�ن أكثر أهميًة 
ذت  ُنفِّ التي  الدخل  ضريبة  إصالح  عمليُة  َيّسرت  فقد  مضى.  وقت  أي  من 
ٍل طفيف من الضرائب غير المباشرة (ضريبة  ºمؤّخر¹ في ا�ردن، تحقيق تحو
الدخل  ضريبة  باعتبار  الدخل)  (ضريبة  المباشرة  الضرائب  إلى  المبيعات) 
ل خطوًة في  ºيرادات العامة. ورغم اعتبار هذا التَّحوÞالمصدر الُمستهَدف ل
في   ºيستمر ا�ردنية  الضريبية  ا£يرادات  تحصيل  أّن  إال  الصحيح،  االّتجاه 
االعتماد إلى حدٍّ كبير، على الضرائب غير المباشرة. وبأخذ الطبيعة التنازلية 
ُز  يتركَّ اللواتي  النساُء،  تتحّمل  أن  المحتمل  فمن  المباشرة،  غير  للضريبة 
الرجال.  له  يتحمَّ مّما  أكبر   àعبئ خل،  الدَّ ُسلَّم  درجات  أدنى  في  وجوُدُهّن 
كذلك، فإّن تقييم ا�ثر المبني على النوع االجتماعي لÞصالح الضريبي الذي 
االستنتاجات  من  عدد¹  ُيوّفر  ا�ردن  في   ٢٠١٩ العام  في  مؤخر¹  ُأجري 
أّن  ا�خيرة  الضريبي  ا£صالح  لعملية  المهّمة  المكاسب  فمن  المتباينة. 
قانون ضريبة الدخل الّشخصي الجديد قد أقرَّ بشكل صريح للمرة ا�ولى 
من  االنتفاع  في  المرأة  حّق  يؤّكد  الذي  ا�مر  الُمعيلة"،  "ا�نثى  بوضع 
استيفاء  دون  من  المرأة،  طلب  إلى  استناد¹  للُمعالين  الضريبية  ا£عفاءات 
االشتراطات التي نّص عليها القانون الّسابق؛ وهي: وجوب أن تكون المرأة 
إّما أرملًة أو ُمطّلقة وأن يكون زوجها الّسابق عاطًال عن العمل. وبموجب 
تخضع  عازبة  ُأنثى  ُتعيلها  التي  المعيشية  اُ�سر  أصبحت  الجديد  القانون 
النِّسب التي يخضع لها المعيلون  خل ُتماثل  ا�ن إلى نسب من ضريبة الدَّ
من الذكور العازبين؛ في حين كان من الممكن خضوع المعيالت العزباوات 
إلى نسب ضريبية أعلى جّراء القانون السابق. كذلك فإن تقديم ا£قرارات 
أصحاب  يمنُع  مّما  ل¾زواج،  الُمتاحة  الخيارات  أحد  يظّل  الفردية  الضريبية 
بنسب  للضريبة  الخضوع  من   (àعموم النساء  من  (وهم  الثانوي  الدخل 
ُع المرأة  هامشية أعلى من النسب التي يخضع لها الذكور؛ ا�مر الذي ُيشجِّ
(الزوجان  الدخل  الثنائية  اُ�سر  وجود  على  ُيشّجع  كما  العمل،  على 
يعمالن). ومع ذلك، َيظلº أيضà تقديم إقرار ضريبي مشترك للزوج والزوجة 
أحد الخيارات المتاحة بين الزوجين (رهنà بموافقتهما معà). ومن دون توافر 
المرأة  توافق  أْن  في   àقائم الخطر  وجود  يستمّر  مالئمين،  ووعي  معرفة 
على تقديم إقرار ضريبي مشترك، بسبب انخفاض مستوى ثقافتها المالية 

لبية لهذا النوع من ا£قرارات. ودرجة فهمها للّتبعات والمضامين السَّ

م  وبا£ضافة إلى جانب ا£يرادات، فإّن ا£نفاَق العام ُيعتبُر قناًة ُمهّمًة ُتعمَّ
من خاللها التأثيرات المبنية على النوع االجتماعي للسياسة المالية العامة. 
فنظر¹ ل¾دوار الهيكلية التي تضّطلع بها المرأة - بصفتها مقّدمة الرعاية 
الرئيسية لُ¾سرة، فإن خفض حجم ا£نفاق العام وما يترّتب على ذلك من 
تدهور في كمية ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، يعمل 
المرأة،  كاهل  على  يقع  الذي  ا�جر  المدفوع  غير  العمل  عبء  زيادة  على 
ويعمل  الوقت،  من  لها  ُيتاح  ما  على  الُملزمة  القيود  من  المزيد  ويفرض 
كعائق أمام حصولها على فرص العمل والدخل على قدم المساواة مع 
تعّرضت  فقد  ا�ردن،  اّتخذها  التي  فّية  ºالّتقش التدابير  ظل  وفي  الرجل. 
النفقات العامة للحكومة إلى تراجع حادٍّ (بنسبة تصل إلى حوالي ١٠ نقاط 
االستثمارات  ا£نفاق على  تراجع  الماضي)، ومنها  العقد  تقريبà في  مئوية 

الحكومية وا£نفاق على الجوانب االجتماعية. 

التوصيات
سوق  وسياسة  العامة  المالية  السياسة  استجابات  تصميم  سياق  وضمن 
كود االقتصادي الذي تسبّبت به هذه الجائحة، فإنه لمن  ºالعمل للّتصدي للر
ر لها أن تعي وتدرك اعتبارات  ا�همية البالغة إدراك أّن تلك السياسات – لو ُقدِّ
بكفاءة  القائمة  االقتصادية  ل¾زمة  الّتصّدي  الستطاعت  االجتماعي،  النوع 
بين  التوازان  اختالالت  معالجة  على  ذاته  الوقت  في  وَلَعِمَلت  زة،  ُمعزَّ
صعيد  على  لية  ºتدخ مبادرات  تنفيذ  يقتضي  الّراهن  الوضع  إّن  الجنسين. 
السياسات في المجاالت التالي ذكرها لكي يتسنى تيسير تحقيق التعافي 
 – للمرأة  االقتصادي  التمكين  ُسبل  وتعزيز  االجتماعي،  للنوع  الُمستجيب 

باعتباره أحد ا�هداف التي لطالما سعت الحكومة ا�ردنية إلى تحقيقها: 

االستثمارات العامة  -١
العامة،  المالية  الحوافز  على  المسبوق  غير  ا£نفاق  إلى  الحاجة  ضوء  على 
التحتية  البنى  لتوفير  العامة  والنفقات  لالستثمارات  ا�ولوية  إعطاء  ينبغي 
المبكرة،  الطفولة  (رعاية  الجودة  العالية  االجتماعية  الرعاية  لخدمات 
الصحية،  والّرعاية  والتعليم،  ا�طفال)،  (رياض  المدرسي  قبل  ما  والتعليم 
والرعاية الطويلة ا�جل، ورعاية كبار الّسن (الُمسنِّين) وذوي ا£عاقة، وتوفير 

الخدمات االجتماعية ل¾قّليات): 

إدراك ا£مكانية المزدوجة لمثل هذه الخيارات في ا£نفاق المالي، من   •
أجل تخفيف القيود على جانب العرض من عمل المرأة، مع العمل في 
أرقام  المرأة، واستحداث  الطلب على عمل  آٍن واحد على تعزيز جانب 
فرص  سّيما  وال   - الجديدة  العمل  فرص  من  كبير  بشكل  مرتفعة 
العمل للمرأة-، ِعوضà عن ا£نفاق على مستوى القطاعات اُ�خرى، مع 
يتَّصف  الذي  االجتماعية  الرعاية  خدمات  قطاع  االعتبار  بعين  ا�خذ 
من  الُمستخلصة  ا£ثباتات  (حسب  فيه  العاملة  ا�يدي  كثافة  بارتفاع 

الدراسات العملية الحديثة التي ُأجريت في أماكن ُأخرى).

الالئقة هدفà يحظى با�ولوية لسياسة  جعل استحداث فرص العمل   •
المالية  من  ا£نفاق  ُمخّصصات  بين  وابط  الرَّ وإدراك  الُكّلي،  االقتصاد 

العامة وقدراتها المتباينة على استحداث فرص العمل.

٢- الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي
استخدام الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي على المستويين الوطني 
والمحلي كأداة لتقييم وإعادة تخصيص ا£نفاق العام لكي يتسنى تعزيز 

المساواة بين الجنسين.

٣- التَّوفيق بين الحياة العملية والحياة الخاصة بمنهج 
يراعي المساواة بين الجنسين

من  ا�جر  المدفوع  غير  العمل  توزيع  وإعادة  لخفض  الة  فعَّ تدابير  اّتخاذ 

تّتصف  بطريقة  الخاصة  والحياة  العملية  الحياة  بين  التوفيق  خالل 
بالمساواة بين الجنسين، في كّل من أماكن العمل في القطاعين العام 
والتأمين، وتنظيم  للرعاية  إجازات  الممارسات منح  والخاص؛ وتشمل هذه 
ساعات الحضور المناسبة في أماكن العمل، وتوفير خيارات العمل المرن 
الوظائف  إنشاء  تجنºب  مع  الحياة،  دورة  بأسلوب  ز  ُتعزَّ أن  يجب  التي 
"ا�نثوية/النسائية" المرنة على الّدوام، وتعزيز ترتيبات العمل المؤقت لكل 
وثيقة  (انظر  الرعاية  مسؤوليات  بهم  المنوطة  والعامالت  العاملين  من 
مناقشة  على  تحتوي  التي   ،٢٠١٨ للعام  للمرأة  المتحدة  ا�مم  هيئة 

تفصيلية لخيارات الّسياسات).

٤- الحوافر الضريبّية
اُ�سر المعيشية على  استخدام الحوافز الضريبية لتعزيز إمكانية حصول 
المثال، ا£عفاءات ا£ضافية  الرعاية االجتماعية، ومنها على سبيل  خدمات 
من ضريبة الدخل الشخصي لقاء النفقات الرعائية، ومنح الحوافز الضريبية 
لقطاع خدمات الرعاية االجتماعية (في إطار المادة ٨١ من قانون الضريبة 
الجديد الذي ينظر في احتمالية منح الحوافز الضريبية لقطاعات محّددة 

بعينها وفق احتياجات المصالح االقتصادية).

أعمال الرعاية المدفوعة ا�جر  -٥
مع  ا�جر  المدفوعة  غير  الرعاية  مجال  في  العاملة  ا�يدي  ودعم  حماية 
الحيوية  القطاعات  هذه  في  االجتماعي  النوع  آليات  الحسبان  في  ا�خذ 

(ومنها عامالت المنازل).

آليات متابعة ورقابة مستجيبة للنوع االجتماعي  -٦
حماية  تدابير  لتنفيذ  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  ورقابة  متابعة  آلية  بناء 
المفروضة  والقيود  للمرأة  المحددة  االحتياجات  ضوء  على  العمل  فرص 

على المرأة، ودعم منشآت ا�عمال التي تمتلكها المرأة.

مبادرات التدخل في سوق العمل  -٧
تصميم مبادرات للتدخل في سوق العمل بهدف تعزير فرص عمل المرأة، 
مع التركيز على التمكين االقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وعدم 

االكتفاء بمجرد "زيادة معدل تشغيل (توظيف) المرأة".

الحماية االجتماعية  -٨
بموجبها  تأخذ  االجتماعي،  للنوع  اجتماعية مستجيبة  تدابير حماية  اّتخاذ 
اُ�سر  ديناميكّياِت  الُحسبان  في  االجتماعية  والحماية  الدخل  دعم  تدابيُر 
اُ�سر  أولويات  ُسلَّم  المرأة، وترتيَب  المعيشية، ومواطن هشاشة وضعف 
النساء  إلى  مباشرة  التحويالت  وتسليَم  ا£ناث،  من  ربَّاتها  التي  المعيشية 

الراشدات في تلك ا�سر:

بما في ذلك سياسات سوق العمل، مثل برامج العمل المجتمعي على   •
شموًال  أكثر  سياسة  اختيارات  قائمة  إطار  في  االجتماعية،  الرعاية 
المنخفضة  المرأة  دخول  إعادة  دعم  بهدف  االجتماعية،  للحماية 

المهارات إلى سوق العمل.

إدارة ا�زمات بطريقة شاملة العتبارات النوع   -٩
االجتماعي

مولية  ºبالش تّتصف  ل¾زمات،  واستجابة  إدارة  وجود  ضمان  على  العمل 
الفّعال  التمثيل  خالل  من  وذلك  االجتماعي،  النوع  منظور  من  والتَّكاملية 
للمرأة وللمنظمات التي ُتعنى بشؤون المرأة في آليات االستجابة والتعافي 
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في  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  ا�مم  هيئة  نشرت 
ا�ردن، في ا¢ونة ا�خيرة، تقريرين عن دراستين بحثيتين، كانت الهيئة قد 
أجرتهما باالشتراك مع اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، وهما على 
صلة بالجهود التي يبذلها ا�ردن على صعيد التعافي االقتصادي من أزمة 
"فيروس  هما:  التقريران  وهذان  "كوفيد-19"؛  الُمستِجّد  كورونا  فيروس 
كورونا الُمستجد "كوفيد-١٩" والتمكين االقتصادي للمرأة: توصيات 
بشأن سياسات تعزيز تعافي ا�ردن" (أبريل / نيسان 2020)؛1 و "السياسة 
المالية العامة والضرائب والمساواة بين الجنسين في ا�ردن (سبتمبر 
االستنتاجات  عن  عامة  لمحة  القصير  اµيجاز  هذا  ويقدم  أيلول 2019).2   /

والتوصيات الرئيسية، التي َخُلَصت إليهما الدراستان البحثيتان.

االقتصادية  لآلثار  للّتصّدي  مهّمة  تدابير  ا�ردنية  الحكومة  اتَّخذت  لقد 
بالّتحويالت  الشمول  نطاق  بتوسعة  وذلك  "كوفيد-19"،  لوباء  لبيِّة  السَّ
االجتماعي  الضمان  نظام  شبكات  ونطاق  العينية،  والمساعدات  النقدية 
عبر  ذاته،  الوقت  وفي  ا�عمال،  منشآت  وبدعم  َرÇ؛  Èوتأث ضعَفا  ا�شدِّ  لÌُسر 
تفويض الجهات المعنية بتوفير الحماية للعاملين والعامالت في القطاع 
الخاص، ومنهم العاملين في القطاع غير الرسمي، والعاملين لحسابهم 
بين  االقتصادية  للفجوات  الكبير  للحجم   Çونظر ذلك،  ومع  الخاص. 
فإّن  ا�زمة،  هذه  حدوث  قبل  قائمًة  كانت  والتي  ا�ردن،  في  الجنسين 
تعاٍف   تحقيق  لضمان  التعزيز  إلى  تحتاج  الحكومة  اّتخذتها  التي  التدابير 
العامة  المالية  السياسة  استجابات  ضمن  االجتماعي  للنوع  يستجيب 
الذي  االقتصادي  الّركود  لمواجهة  الحكومية  العمل  سوق  وسياسة 
أحدثته الجائحة؛ وفيما لو قّدر لتلك التدابير أن تعي وتدرك اعتبارات النوع 
زة،  االجتماعي، الستطاعت الّتصّدي لÌَزمة االقتصادية القائمة بكفاءة ُمعزَّ

وَلَعِمَلت في الوقت ذاته، على معالجة اختالالت التوازن بين الجنسين. 

والتي  الجائحة،  بها  َتسبَّبت  التي  لÌزمة  ة  الُمهمَّ االقتصادية  ا¢ثار  ومن 
تمسÈ معظم الّنساء، بغض النظر عن وضعهن االجتماعي االقتصادي أو 
الّتشغيلي (سواء أُكنَّ عامالت أم ال)، الّزيادُة الكبيرة في حجم عبء أعمال 
التي  الّتغييرات  هذه  إّن  المرأة.  تؤّديها  التي  ا�جر  المدفوعة  غير  الّرعاية 
تمسَّ النوع االجتماعي، من حيث العمل غير المدفوع ا�جر وحجم عبء 
ومضاميَن  تبعاٍت  على  جميعها  َلتنطوي  ا�جر،  المدفوعة  غير  ا�عمال 
الوقت  ِضيق  إطار  ففي  للمرأة.  الكلية  والنفسية  البدنية  الصحة  تتجاوز 
الذي تسّببت به الجائحة، من المحتمل أن ُتظِهر الّنساء العامالت َمْيًال أكبر 
من  الجنسين  بين  لالختالفات   Çونظر ا�حوال،  أحسن  وفي  العمل.  لترك 
المرأُة  تتعرض  أن  ح  الُمرجَّ فمن  الوقت،  على  المفروضة  القيود  حيث 
وفي  اµنتاجية  في  النخفاض  المتزوج  الرجل  من  أكثر  العاملة  المتزّوجة 
بسبب  المتوسط  المدى  على  عواقُب  ذلك  ويصاِحُب  العمل،  على  الحافز 
للنظر،  الالفتة  االستنتاجات  ومن  الجنسين.  بين  والترقية  ا�جر  فجوات 
في  العاملين  من  اثنين  كلِّ  بين  واحدة  عاملة  امرأة  من  أكثَر  وجوُد 
القطاعات الحيوية (51% في القطاع الصحي، و 58% في قطاع التعليم)، 
ظل  في  العمل  سوق  في  للمرأة  الحاسمة  المساهمة  يؤّكد  الذي  ا�مر 
µبراز  فرصًة  ر  ُتوفِّ الجائحة  ظروف  فإّن  وبالتالي،  الجائحة.  ظروف 
ا�جر  المدفوع  العمل  في  ا�ردني  االقتصاد  في  المرأة  مساهمات 

(والمنقوص ا�جر) وزيادة ظهور أهميتها.

العامة  المالية  السياسة  أّن  على  العالم  حول  ا¢راء  بأغلبية  توافٌق  ويوجد 
االستجابة  في  قصوى  بأهمية  تحظى  سوف  التَّحفيز،  وُحَزم  الّنشطة 
مراجعة  وإّن  الجائحة.  هذه  بها  تسّببت  التي  الحالية  االقتصادية  لÌزمة 
السياسة المالية العامة من منظور النوع االجتماعي يعتبُر ا¢ن أكثر أهميًة 
ذت  ُنفِّ التي  الدخل  ضريبة  إصالح  عمليُة  َيّسرت  فقد  مضى.  وقت  أي  من 
ٍل طفيف من الضرائب غير المباشرة (ضريبة  Èفي ا�ردن، تحقيق تحو Çمؤّخر
الدخل  ضريبة  باعتبار  الدخل)  (ضريبة  المباشرة  الضرائب  إلى  المبيعات) 
ل خطوًة في  Èيرادات العامة. ورغم اعتبار هذا التَّحوèالمصدر الُمستهَدف ل
في   Èيستمر ا�ردنية  الضريبية  اµيرادات  تحصيل  أّن  إال  الصحيح،  االّتجاه 
االعتماد إلى حدٍّ كبير، على الضرائب غير المباشرة. وبأخذ الطبيعة التنازلية 
ُز  يتركَّ اللواتي  النساُء،  تتحّمل  أن  المحتمل  فمن  المباشرة،  غير  للضريبة 
الرجال.  له  يتحمَّ مّما  أكبر   êعبئ خل،  الدَّ ُسلَّم  درجات  أدنى  في  وجوُدُهّن 
كذلك، فإّن تقييم ا�ثر المبني على النوع االجتماعي لèصالح الضريبي الذي 
االستنتاجات  من   Çعدد ُيوّفر  ا�ردن  في   ٢٠١٩ العام  في   Çمؤخر ُأجري 
أّن  ا�خيرة  الضريبي  اµصالح  لعملية  المهّمة  المكاسب  فمن  المتباينة. 
قانون ضريبة الدخل الّشخصي الجديد قد أقرَّ بشكل صريح للمرة ا�ولى 
من  االنتفاع  في  المرأة  حّق  يؤّكد  الذي  ا�مر  الُمعيلة"،  "ا�نثى  بوضع 
استيفاء  دون  من  المرأة،  طلب  إلى   Çاستناد للُمعالين  الضريبية  اµعفاءات 
االشتراطات التي نّص عليها القانون الّسابق؛ وهي: وجوب أن تكون المرأة 
إّما أرملًة أو ُمطّلقة وأن يكون زوجها الّسابق عاطًال عن العمل. وبموجب 
تخضع  عازبة  ُأنثى  ُتعيلها  التي  المعيشية  اُ�سر  أصبحت  الجديد  القانون 
النِّسب التي يخضع لها المعيلون  خل ُتماثل  ا¢ن إلى نسب من ضريبة الدَّ
من الذكور العازبين؛ في حين كان من الممكن خضوع المعيالت العزباوات 
إلى نسب ضريبية أعلى جّراء القانون السابق. كذلك فإن تقديم اµقرارات 
أصحاب  يمنُع  مّما  لÌزواج،  الُمتاحة  الخيارات  أحد  يظّل  الفردية  الضريبية 
بنسب  للضريبة  الخضوع  من   (êعموم النساء  من  (وهم  الثانوي  الدخل 
ُع المرأة  هامشية أعلى من النسب التي يخضع لها الذكور؛ ا�مر الذي ُيشجِّ
(الزوجان  الدخل  الثنائية  اُ�سر  وجود  على  ُيشّجع  كما  العمل،  على 
يعمالن). ومع ذلك، َيظلÈ أيضê تقديم إقرار ضريبي مشترك للزوج والزوجة 
أحد الخيارات المتاحة بين الزوجين (رهنê بموافقتهما معê). ومن دون توافر 
المرأة  توافق  أْن  في   êقائم الخطر  وجود  يستمّر  مالئمين،  ووعي  معرفة 
على تقديم إقرار ضريبي مشترك، بسبب انخفاض مستوى ثقافتها المالية 

لبية لهذا النوع من اµقرارات. ودرجة فهمها للّتبعات والمضامين السَّ

م  وباµضافة إلى جانب اµيرادات، فإّن اµنفاَق العام ُيعتبُر قناًة ُمهّمًة ُتعمَّ
من خاللها التأثيرات المبنية على النوع االجتماعي للسياسة المالية العامة. 
فنظرÇ لÌدوار الهيكلية التي تضّطلع بها المرأة - بصفتها مقّدمة الرعاية 
الرئيسية لÌُسرة، فإن خفض حجم اµنفاق العام وما يترّتب على ذلك من 
تدهور في كمية ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، يعمل 
المرأة،  كاهل  على  يقع  الذي  ا�جر  المدفوع  غير  العمل  عبء  زيادة  على 
ويعمل  الوقت،  من  لها  ُيتاح  ما  على  الُملزمة  القيود  من  المزيد  ويفرض 
كعائق أمام حصولها على فرص العمل والدخل على قدم المساواة مع 
تعّرضت  فقد  ا�ردن،  اّتخذها  التي  فّية  Èالّتقش التدابير  ظل  وفي  الرجل. 
النفقات العامة للحكومة إلى تراجع حادٍّ (بنسبة تصل إلى حوالي ١٠ نقاط 
االستثمارات  اµنفاق على  تراجع  الماضي)، ومنها  العقد  تقريبê في  مئوية 

الحكومية واµنفاق على الجوانب االجتماعية. 

التوصيات
سوق  وسياسة  العامة  المالية  السياسة  استجابات  تصميم  سياق  وضمن 
كود االقتصادي الذي تسبّبت به هذه الجائحة، فإنه لمن  Èالعمل للّتصدي للر
ر لها أن تعي وتدرك اعتبارات  ا�همية البالغة إدراك أّن تلك السياسات – لو ُقدِّ
بكفاءة  القائمة  االقتصادية  لÌزمة  الّتصّدي  الستطاعت  االجتماعي،  النوع 
بين  التوازان  اختالالت  معالجة  على  ذاته  الوقت  في  وَلَعِمَلت  زة،  ُمعزَّ
صعيد  على  لية  Èتدخ مبادرات  تنفيذ  يقتضي  الّراهن  الوضع  إّن  الجنسين. 
السياسات في المجاالت التالي ذكرها لكي يتسنى تيسير تحقيق التعافي 
 – للمرأة  االقتصادي  التمكين  ُسبل  وتعزيز  االجتماعي،  للنوع  الُمستجيب 

باعتباره أحد ا�هداف التي لطالما سعت الحكومة ا�ردنية إلى تحقيقها: 

االستثمارات العامة  -١
العامة،  المالية  الحوافز  على  المسبوق  غير  اµنفاق  إلى  الحاجة  ضوء  على 
التحتية  البنى  لتوفير  العامة  والنفقات  لالستثمارات  ا�ولوية  إعطاء  ينبغي 
المبكرة،  الطفولة  (رعاية  الجودة  العالية  االجتماعية  الرعاية  لخدمات 
الصحية،  والّرعاية  والتعليم،  ا�طفال)،  (رياض  المدرسي  قبل  ما  والتعليم 
والرعاية الطويلة ا�جل، ورعاية كبار الّسن (الُمسنِّين) وذوي اµعاقة، وتوفير 

الخدمات االجتماعية لÌقّليات): 

إدراك اµمكانية المزدوجة لمثل هذه الخيارات في اµنفاق المالي، من   •
أجل تخفيف القيود على جانب العرض من عمل المرأة، مع العمل في 
أرقام  المرأة، واستحداث  الطلب على عمل  آٍن واحد على تعزيز جانب 
فرص  سّيما  وال   - الجديدة  العمل  فرص  من  كبير  بشكل  مرتفعة 
العمل للمرأة-، ِعوضê عن اµنفاق على مستوى القطاعات اُ�خرى، مع 
يتَّصف  الذي  االجتماعية  الرعاية  خدمات  قطاع  االعتبار  بعين  ا�خذ 
من  الُمستخلصة  اµثباتات  (حسب  فيه  العاملة  ا�يدي  كثافة  بارتفاع 

الدراسات العملية الحديثة التي ُأجريت في أماكن ُأخرى).

الالئقة هدفê يحظى با�ولوية لسياسة  جعل استحداث فرص العمل   •
المالية  من  اµنفاق  ُمخّصصات  بين  وابط  الرَّ وإدراك  الُكّلي،  االقتصاد 

العامة وقدراتها المتباينة على استحداث فرص العمل.

٢- الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي
استخدام الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي على المستويين الوطني 
والمحلي كأداة لتقييم وإعادة تخصيص اµنفاق العام لكي يتسنى تعزيز 

المساواة بين الجنسين.

٣- التَّوفيق بين الحياة العملية والحياة الخاصة بمنهج 
يراعي المساواة بين الجنسين

من  ا�جر  المدفوع  غير  العمل  توزيع  وإعادة  لخفض  الة  فعَّ تدابير  اّتخاذ 

تّتصف  بطريقة  الخاصة  والحياة  العملية  الحياة  بين  التوفيق  خالل 
بالمساواة بين الجنسين، في كّل من أماكن العمل في القطاعين العام 
والتأمين، وتنظيم  للرعاية  إجازات  الممارسات منح  والخاص؛ وتشمل هذه 
ساعات الحضور المناسبة في أماكن العمل، وتوفير خيارات العمل المرن 
الوظائف  إنشاء  تجنÈب  مع  الحياة،  دورة  بأسلوب  ز  ُتعزَّ أن  يجب  التي 
"ا�نثوية/النسائية" المرنة على الّدوام، وتعزيز ترتيبات العمل المؤقت لكل 
وثيقة  (انظر  الرعاية  مسؤوليات  بهم  المنوطة  والعامالت  العاملين  من 
مناقشة  على  تحتوي  التي   ،٢٠١٨ للعام  للمرأة  المتحدة  ا�مم  هيئة 

تفصيلية لخيارات الّسياسات).

٤- الحوافر الضريبّية
اُ�سر المعيشية على  استخدام الحوافز الضريبية لتعزيز إمكانية حصول 
المثال، اµعفاءات اµضافية  الرعاية االجتماعية، ومنها على سبيل  خدمات 
من ضريبة الدخل الشخصي لقاء النفقات الرعائية، ومنح الحوافز الضريبية 
لقطاع خدمات الرعاية االجتماعية (في إطار المادة ٨١ من قانون الضريبة 
الجديد الذي ينظر في احتمالية منح الحوافز الضريبية لقطاعات محّددة 

بعينها وفق احتياجات المصالح االقتصادية).

أعمال الرعاية المدفوعة ا�جر  -٥
مع  ا�جر  المدفوعة  غير  الرعاية  مجال  في  العاملة  ا�يدي  ودعم  حماية 
الحيوية  القطاعات  هذه  في  االجتماعي  النوع  آليات  الحسبان  في  ا�خذ 

(ومنها عامالت المنازل).

آليات متابعة ورقابة مستجيبة للنوع االجتماعي  -٦
حماية  تدابير  لتنفيذ  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  ورقابة  متابعة  آلية  بناء 
المفروضة  والقيود  للمرأة  المحددة  االحتياجات  ضوء  على  العمل  فرص 

على المرأة، ودعم منشآت ا�عمال التي تمتلكها المرأة.

مبادرات التدخل في سوق العمل  -٧
تصميم مبادرات للتدخل في سوق العمل بهدف تعزير فرص عمل المرأة، 
مع التركيز على التمكين االقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وعدم 

االكتفاء بمجرد "زيادة معدل تشغيل (توظيف) المرأة".

الحماية االجتماعية  -٨
بموجبها  تأخذ  االجتماعي،  للنوع  اجتماعية مستجيبة  تدابير حماية  اّتخاذ 
اُ�سر  ديناميكّياِت  الُحسبان  في  االجتماعية  والحماية  الدخل  دعم  تدابيُر 
اُ�سر  أولويات  ُسلَّم  المرأة، وترتيَب  المعيشية، ومواطن هشاشة وضعف 
النساء  إلى  مباشرة  التحويالت  وتسليَم  اµناث،  من  ربَّاتها  التي  المعيشية 

الراشدات في تلك ا�سر:

بما في ذلك سياسات سوق العمل، مثل برامج العمل المجتمعي على   •
شموًال  أكثر  سياسة  اختيارات  قائمة  إطار  في  االجتماعية،  الرعاية 
المنخفضة  المرأة  دخول  إعادة  دعم  بهدف  االجتماعية،  للحماية 

المهارات إلى سوق العمل.

إدارة ا�زمات بطريقة شاملة العتبارات النوع   -٩
االجتماعي

مولية  Èبالش تّتصف  لÌزمات،  واستجابة  إدارة  وجود  ضمان  على  العمل 
الفّعال  التمثيل  خالل  من  وذلك  االجتماعي،  النوع  منظور  من  والتَّكاملية 
للمرأة وللمنظمات التي ُتعنى بشؤون المرأة في آليات االستجابة والتعافي 

وصناعة القرار.


