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إيجاز

موجز سياسات التعامل مع فيروس كورونا الُمسَتِجّد "كوفيد-١٩" 
والتمكين االقتصادي للمرأة 

أيار / مايو ٢٠٢٠

يستنُد هذا الموجز للسياسات إلى االستنتاجات التي َخُلصت إليها 
بين  للمساواة  المتحدة  ا�مم  هيئة  أجرتهما  بحثيتان  دراستان 
الُمستجد  كورونا  "فيروس  وهما:  المرأة  وتمكين  الجنسين 
بشأن  توصيات  للمرأة:  االقتصادي  والتمكين  "كوفيد-١٩" 
"سياسة  و   ٢٠٢٠)١ نيسان   / (أبريل  ا�ردن"  تعافي  تعزيز  سياسات 
المالية العامة والضرائب والمساواة بين الجنسين في ا�ردن 

(سبتمبر / أيلول ٢٠١٩)٢. 

لآلثار  للّتصّدي  مهّمة  تدابير  ا�ردنية  الحكومة  اتَّخذت  لقد 
نطاق  بتوسعة  وذلك  "كوفيد-١٩"،  لوباء  لبيِّة  السَّ االقتصادية 
الشمول بالّتحويالت النقدية والمساعدات العينية، ونطاق شبكات 
وبدعم   ،µوتأثر ضعف·  ا�شدِّ  لºُسر  االجتماعي  الضمان  نظام 
المعنية  الجهات  تفويض  عبر  ذاته،  الوقت  وفي  ا�عمال،  منشآت 
العاملين  ومنهم  الخاص،  القطاع  في  للعاملين  الحماية  بتوفير 
في القطاع غير الرسمي، والعاملين لحسابهم الخاص. ومع ذلك، 
في  الجنسين  بين  االقتصادية  للفجوات  الكبير  للحجم   µونظر
ا�ردن، والتي كانت قائمًة قبل حدوث هذه ا�زمة، فإّن هذه التدابير 
تعاٍف   تحقيق  لضمان  التعزيز  إلى  تحتاج  الحكومة  اّتخذتها  التي 
يستجيب للنوع االجتماعي، وبالتالي تحقيق مستوى من الّتعافي 
أكمل وأجدى نفع· للمملكة.  وسيسعى هذا النوع من منهجيات 
حجم  معالجة  إلى  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  السياسات 
التشغيل  من  عديدة  أشكال  على  الّتراجع  في  اÓخذ  الطلب 
حجم  مع  بالّتزامن  يحُدث  والذي  ا�جر)،  (المدفوع  والتوظيف 
التراجع لمختلف  الطلب اÓخذ في االرتفاع والظروف اÓخذة في 
أشكال أعمال الّرعاية (العمل المنزلي غير المدفوع ا�جر، وأعمال 
القطاعين  في  ا�جر  والمنقوصة  منها  ا�جر  المدفوعة  الرعاية 
الّرسمي وغير الّرسمي). وُيشيُر التقرير إلى أن جائحة "كوفيد-١٩" 
َتبُرز  التي  االجتماعي  النوع  أدوار  من  نميط"  التَّ "Øزالة  فرصًة  توّفر 

داخل اُ�سر المعيشية، ال في ا�ردن فحسب، بل أيض· في أجزاٍء 

قيامهم  لضمان  والفتيان  الرجال  ولحشد  العالم،  من  كثيرة 
أعباء  بعض  ولتخفيف  المنزلي،  العمل  من  الُمنصفة  بحصتهم 
كما  منصف.  غير  نحو  على  المرأة  كاهل  على  ُتلقى  التي  الرعاية 
خدمات  لقطاعات  الحاسم  الدور  لتقدير  فرصًة  الجائحة  توّفر 
مود  Ùوالص بالَمَنعة  تّتصف  اقتصاداٍت  بناء  في  االجتماعية  الرعاية 

واالستدامة. 

ُتمضي النساء وقًتا أطول من 
الرجال  ُيمضيه  الذي  الوقت 
أداء  في  ضعف�   ١٧,١ بمقدار 
المدفوعة  غير  الرعاية  أعمال 

ا�جر،

ويزيــد أثــر ا�زمــة مــن حجــم 
تلك الفجوة إلى ٢٢ ضعف�
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وُتعتبر جائحة "كوفيد-١٩" أََزَمًة صحّية عالمية لم يسبق لها مثيل؛ 
ا�زمات  أسوأ  إحدى  بحدوث  ُتهّدد  ذاته  الوقت  في  وهي 
عات صندوق النقد  االقتصادية العالمية في عصرنا الحاضر. فتوق�
الدولي لنمو الناتج المحلي ا£جمالي على مستوى العالم للعام 
الّتوقعات في  ٢٠٢٠ تصل إلى سالب ٣ في المئة، وبذلك تأتي هذه 
من  بكثير  أسوأ  معدالت  وهي  الكبير؛  الكساد  بعد  الثانية  المرتبة 
خالل  المالية  لµزمة  االقتصادي  االنكماش  خالل  تحققت  التي 
عامي ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩. وُيقّدر صندوق النقد الدولي الّتغيير المتوّقع في 
ا�ردن  في   ٢٠٢٠ العام  في  الحقيقي  ا£جمالي  المحلي  الناتج 
بحوالي سالب ٣,٧ في المئة.٣ إّن التدابير التي ات�خذت في الكثير من 
قد  الجائحة  بهذه  الُمقترنة  الصحية  المخاطر  لتخفيف  البلدان 
اقتصادية  آثار  تحقيق  في  الّتسبب  على  حتمية  بصورة  عملت 
من  غم  وبالرَّ سواء.  حّد  على  والرجال  النساء  إلى  بالنسبة  سلبية 
أنماط  على   Êأيض التأثيرات  هذه  تنطوي  أن  المرجح  فمن  ذلك، 
لها  مرتبطة بالنوع االجتماعي، من حيث حجمها ومحتواها، ُتشكِّ
طبيعة مشاركة النساء والرجال في سوق العمل وفي إنتاج ا�سر 

المعيشية. 

الجائحة،  بها  بت  َتسبَّ التي  لµزمة  ة  الُمهمَّ االقتصادية  اÓثار  ومن 
والتي تمس� معظم الّنساء، بغض النظر عن وضعهن االجتماعي 
االقتصادي أو الّتشغيلي (سواٌء أَُكنَّ عامالت أم ال)، الّزيادُة الكبيرة 
تؤّديها  التي  ا�جر  المدفوعة  غير  الّرعاية  أعمال  عبء  حجم  في 
تخصيص  حيث  من  ا�ردن  في  الجنسين  بين  الّتفاوت  إّن  المرأة. 
ا�جر  المدفوع  غير  بالعمل  مقارنًة  ا�جر  المدفوع  للعمل  الوقت 
غير  العمل  في   Êوقت يقضين  فالّنساُء  بالفعل:   Ê جوهريَّ ُيعَتَبُر 
يقضيه  الذي  الوقت   من   Êِضعف  "١٧,١" (مقداره  ا�جر  المدفوع 
 .(Êمقارنًة بمتوسط عالمي لهذا الوقت مقداره "٣,٢" ِضعف) الرجال
يساوي  ا�جر  المدفوع  العمل  في   Êوقت الرجال  يقضي  حين  في 
(٦,٥) ِضعفÊ للوقت الذي تقضيه النساء (مقارنًة بمتوسط عالمي 

.(Êلهذا الوقت مقداره "١,٨" ضعف

حيث ُتظهر التقديرات المستندة إلى بيانات استخدام الوقت في 
ا�ردن، أّنه من المرجح أن يخضع حجم الطلب على عمل المرأة غير 
ومنها  الجائحة،  ظروف  ظل  في  هائلة  زيادة  إلى  ا�جر  المدفوع 
رعاية  على  الطلب  (ازدياد  المدارس  إغالق  المثال  سبيل  على 
ا�طفال)، وتعليق خدمات السوق (االفتقار إلى الوصول إلى البدائل 
المتوافرة في السوق £نتاج ا�سر المعيشية، وبالتالي زيادة الطلب 
درجة  وارتفاع  والخدمات)،  للسلع  المنزلي  المحلي  ا£نتاج  على 
(ازدياد  بالمرض  ا£صابة  وخطر  الّسن،  في  الكبار  وضع  هشاشة 

الطلب على رعاية كبار الّسن والمرضى).

سّن  في  أطفاٌل  لديهّن  واللواتي  المتزّوجات  النساء  إلى  وبالنسبة 
أن  المدفوع ا�جر  العمل غير  للزيادة في وقت  المدرسة، فيمكن 
أما  أقصى.  كحّد  ا�سبوع  في  ساعًة   ٢٤ إلى   ١٨ بمقدار  ترتفع 
عمًال  يؤّدين  اللواتي  النساء  (بمعنى  العامالت  النساء  إلى  بالنسبة 
ُر مجموع عبء العمل الُملقى على كاهلهنَّ  مدفوع ا�جر)، فُيقدَّ
بأّنه يصل إلى ٨٠ – ٨٥ ساعة عمل في اُ�سبوع. وفي حالة العامالت 
التعليم)،  قطاع  في   Êأيض ما  حدٍّ  (وإلى  الصحي  القطاع  في 
ا�جر  المدفوع  العمل  يزداد حجم عبء  أن  المحتمل  اللواتي من 
المدفوع  العمل  العمل ا�سبوعي، شامًال  أيضÊ، فإّن عبء  لديهّن 
عمل  ساعة   ٩٠ يتجاوز  بأنَّه  ر  ُيقدَّ ا�جر،  المدفوع  غير  والعمل  ا�جر 
غير  وضع  وجود  إلى  االستنتاجات  هذه  وُتشيُر  اُ�سبوع.  في 
وبدرجة  عامة،  بصورة  العامالت  للنساء  مقلقة،  بصورٍة  مستدام، 
حّتى أكبر من ذلك للنساء العامالت في القطاعات الحيوية، مثل 
الّصحة. وعلى النَّقيض من ذلك، فإنَّ اَ�ثر الُمقّدر على مجمل وقت 
 ëبعيد ،Êالعمل غير المدفوع ا�جر الذي يؤّديه الرجال يعتبر منخفض
بقاء  افتراض  ومع  العمل،  أو  واج  بالزَّ المتعّلقة  أوضاعهم  عن 
ا�جر  المدفوع  غير  وللعمل  ا�جر  المدفوع  للعمل  نفسه  التوزيع 
بين الجنسين. وفي تصّور �سوأ الحاالت، فإّن الرجال يعملون لمدة 
لساعات  كمجموع  ا�حوال،  أقصى  في  ا�سبوع  في  ساعة   ٤٧

العمل المدفوع ا�جر، والعمل غير المدفوع ا�جر. 

الجندرية  الّتغييرات  على  تترتَّب  الجائحة،  هذه  ظروف  سياق  وفي 
على عبء العمل غير المدفوع ا�جر ومجمل ا�عمال التي تؤديها 
المرأة تبعات تتجاوز الصحة البدنية والنفسية الكلية للمرأة. ففي 
أن  المحتمل  من  بات  الجائحة،  به  تسّببت  الذي  الوقت  ِضيق  إطار 
أحسن  وفي  العمل.  ترك  إلى  أكبر  َمْيًال  العامالت  الّنساء  ُتظِهر 
القيود  حيث  من  الجنسين  بين  لالختالفات   ëونظر ا�حوال، 
المتزّوجة  المرأُة  تتعرض  أن  ح  الُمرجَّ فمن  الوقت،  على  المفروضة 
وفي  ا£نتاجية  في  النخفاض  المتزوج  الرجل  من  أكثر  العاملة 
الحافز على العمل، وُيصاِحُب ذلك عواقُب على المدى المتوسط 

بسبب فجوات ا�جر والترقية بين الجنسين. 

رفاه  تمس�  ال  ومضامين  تبعات  الوقت  ِضيق  على  َيترتَّب  كذلك 
اُ�سرة  أفراد  رفاه   Êأيض تمس�  بل  فحسب،  وعملها  المرأة 
تلّقي  على   ëاعتماد أكثر  هم  الذين  أولئك  سّيما  وال  جميعهم، 
ولهذا  ون.  والُمسن� ا£عاقة  وذوو  المرضى،  مثًال  ومنهم  الّرعاية، 
والنظافة  الّتغذية  �ّن   ëنظر الجائحة؛  إطار  في  خاّصة  أهمية 
الشخصية الصحية والرعاية ا�فضل ُتعَتبر عوامل رئيسية للوقاية 
بين  المتساوي  التوزيع  فإّن  لذلك،  ونتيجًة  الفيروس.  انتشار  من 
طّياته  في  يحمل  ا�جر،  المدفوعة  غير  الرعاية  �عمال  الجنسين 
بل  الجنسين،  بين  للمساواة  فقط  ليس  هامة،  ومضامين  تبعات 

أيضÊ لزيادة فعالية الّتدابير الُمتعّلقة بمواجهة الجائحة. 
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يوجد أثٌر اقتصاديٌّ جندري آخر هامٌّ للجائحة يتعلق با�ثر المباشر 
من  أكثَر  وجوُد  للنظر،  الالفتة  االستنتاجات  من  حيث  للتشغيل، 
القطاعات  في  العاملين  من  اثنين  كلِّ  بين  واحدة  عاملة  امرأة 
الحيوية (٥١٪ في القطاع الصحي، و ٥٨٪ في قطاع التعليم)، ا�مر 
الذي يؤّكد المساهمة الحاسمة للمرأة في سوق العمل في ظل 
المشتغالت  معدل  رغم  المساهمة  هذه  وتأتي  الجائحة.  ظروف 
مما  فقط)٤،   ٪١٠,٣ (بنسبة  ا�ردن  في  للغاية  المنخفض  ا¼ناث  من 
ز  ترك¾ مع  خاصًة  الوظائف،  في  الواضح  الجندري  الفصل  يؤكد 
العدد القليل من النساء العامالت في قطاعات الرعاية. فأكثر من 
نصف النساء ا�ردنيات العامالت بأجر (٥٦,١٪) يعملن في القطاعات 
في  يعملن  العامالت  النساء  من   ٪٤٠,٩) (الحيوية)  ا�همية  بالغة 
مع  بالمقارنة  الصحة)،  قطاع  في  يعملن   ٪١٥,٢ و  التعليم،  قطاع 
نسبة ٩,٩٪ من الذكور العاملين في هذين القطاعين، حيث تواجه 
آخذة  عمل  وساعات  االحتدام،  في  آخذة  تشغيلّية   Êظروف النساء 
في  آخذة  العمل  بطبيعة  متعّلقة  صحية  ومخاطر  االزدياد،  في 
¼براز  فرصة  توّفر  الجائحة  ظروف  فإّن  وبالتالي،   .Êأيض االزدياد 
مساهمات المرأة في االقتصاد ا�ردني في العمل المدفوع ا�جر 

(والمنقوص ا�جر) وزيادة ظهور أهميتها. 

لتدابير  كود)  الر¾ (أثر  االنكماشي  ا�ثر  عن  ُأجري  الذي  البحث  وُيبيِّن 
تدابير  اء  جرَّ بشدة،  تضّررت  التي  القطاعات  على  للجائحة  الّتصّدي 
ا¼غالق والحجر الصحي (ومنها مثًال: قطاعات ا¼سكان / السياحة 
والخدمات الغذائية والنقل وتجارة الجملة والتجزئة، وإلى حّد ما، 
والدخل  الوظائف  فقدان  مخاطر  بأنَّ  والبناء)،  التصنيع  قطاعا 
العامالت؛  النساء  بين  ز  تتركَّ مما  أكثر  العاملين،  الرجال  بين  ز  تتركَّ
النسبية  الحصص  حيث  من  أم  المطلقة  ا�رقام  حيُث  من  سواٌء 
د انخفاُض الطلب على هذه القطاعات التي  لÛيدي العاملة. وُيهدِّ
تأّثرت بشكل مباشر بانخفاض الطلب على ا�يدي العاملة بنسبة 
ما  ُيعّرض  مما  الحكومية؛  التدخل  مبادرات  غياب  ظّل  في   ٪٢٣,٥
ألف   ٣١ و  رجل  ألف   ٢٨٧) البطالة  لخطر  عامل  ألف   ٣١٨ مجموعه 
منشآت  دعم  في  ا�خيرة  الحكومية  التدابير  مراعاة  ومع  امرأة). 
العدد  فإّن  القطاعات،  هذه  في  العاملة  ا�يدي  وحماية  ا�عمال 
التقديري لفقدان الوظائف ينخفض بشكل ملحوظ إلى ما نسبته 
باالعتبار   àوجدير  àكبير  àعدد يزال  ال  الذي  العاملة،  ا�يدي  من   ٪١٣,٧
(ربما يصل إلى تسريح ١٧١ ألف عامل وعاملة، ١٥٥ ألف رجل و ١٦ ألف 

امرأة).

أضعف  بدرجة  المرأة  على  للعمل  المباشر  ا�ثر  انخفاض  وُيعزى 
نسبيÊ في المقام ا�ول، إلى الحضور المحدود جدà للمرأة في هذه 

ز الكبير لحضورها في القطاعات ا�قل  الوظائف، إضافًة إلى الترك¾
الذكور  من   (٪٤٩,٥)  Êتقريب فالنصف  والتعليم.  الصحة  مثل   ،àتأثر
أو  المرتفع  االنكماش  ذات  القطاعات  في  يعملون  العاملين، 
هذه  في  العامالت  ا¼ناث  من   ٪١٨ نسبة  وجود  مقابل  المتوسط 

القطاعات. 

من   Êنسبي أدنى  مباشرة  عمل  مخاطر  من  ُيعانين  الّنساء  أّن  ومع 
يواجهَن  منهّن  العديد  أّن  إال  الرجال،  منها  ُيعاني  التي  المخاطر 
عواقب الركود االقتصادي بصورة غير مباشرة من خالل التأثير على 
المعيشية  ا�سرة  فهيكليُة  عائالتهّن.  في  الذكور  الُمعيلين 
مجموع  (ثلثا  الذكور  يعولها  التي  تلك  هي  ا�ردن  في  السائدة 
اُ�سر  تلك  في  وا�طفال  النساء  تعتمد  حيث  المعيشية)،  ا�سر 
في   Êمع والرجال  النساء  تعمل  وال  الذكر.  اُ�سرة  ربِّ  دخل  على 
ا�سر  أما   . المعيشية  ا�سر  من   ٪١٣ في  سوى  الواحدة  ا�سرة 
المعيشية التي تعمل منها النساء فقط، فال ُتشّكل سوى نسبة 
الُمعيلين  على  االعتماد  ويزيُد  المعيشية.  اُ�سر  مجموع  من   ٪٣
الصدمات  مواجهة  في  المعيشية  اُ�سر  هشاشة  من  الذكور 
ا�سر  تكون  أن  ح  ُيرجَّ حين  في  الضار؛  ا�ثر  ذات  االقتصادية 
مواجهة  في  الصمود  على  قدرة  أكثر  الدخل  ثنائية  المعيشية 

ا�زمات.

الصورة: هيئة ا	مم المتحدة للمرأة / كريستوفر هيرويج
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المالية  السياسة  أّن  العالم على  ا	راء حول  بأغلبية  وُيوَجُد توافٌق 
في  قصوى  بأهمية  تحظى  سوف  التَّحفيز،  وُحَزم  العامة 
هذه  بها  تسّببت  التي  الحالية  االقتصادية  ل�زمة  االستجابة 
سبقت  التي  الفترة  في  ا�ردني،  االقتصاد  كان  لقد  الجائحة. 
في  وتتمثَّل  الّتحّديات،  تكتنفها  مهّمًة  بالفعل  يواجه  الجائحة، 
عكس مسار اّتجاه النمو االقتصادي الُمتباطئ ضمن سياق ارتفاع 
بالمعدل  المتعلقة  الهيكلية  والُمشكالت  العام؛  ين  الدَّ حجم 
المنخفض جد· للمشاركة في القوى العاملة وفي ارتفاع معدل 
الّركود  مواجهة  في  ا	ن  الّتحّديات  هذه  وتتفاقم  الِبطالة. 
االقتصادي العالمي واَ�َزمة الصحية. وثّمة توافق بأغلبية ا	راء بين 
وبين  ا�ردن،  في  المعنّيين  المصلحة  أصحاب  جميع  أوساط 
االقتصاد  سياسات  إصالح  من  الهدف  أّن  مفاده  الّدولّيين  شركائه 
الّنمو  تحقيق  بل  فحسب،  النمو  تحقيق  د  ُمجرَّ ليس  الُكّلي 
الشمولي العادل، وأّن تضييق الفجوة في الّتشغيل بين الجنسين 
هذا  من  استراتيجية  �ي  الرئيسية  العناصر  أحد  يكون  أن  يجب 
في  اÈناث  لمشاركة  معّدل  أدنى  ثالَث   Êاُ�ردن ل  سجَّ فقد  القبيل. 
هذه  في  ا�ردن  ويتشارك  والعراق،  اليمن  (بعد  العاملة  القوى 
   .٢٠١٩ العام  من  ابتداًء   ٪١٤ حوالي  تبلغ  بنسبة  سورية)  مع  المرتبة 
(الفئة  العمل  سّن  في  هم  ن  ِممَّ الّراشدين  الكبار  إلى  وبالنسبة 
التشغيل  في  الجندرية  الفجوة  فإّن   ،(Öعام  ٥٤  –  ٢٥ العمرية 
(نسبة  مئوية  نقطة   ٥٣ مقدارها  مهولة  نسبًة  تبلغ  والتوظيف 
من  للعاملين   ٪٧١,٢ بنسبة  مقارنًة   ٪١٨,٢ تبلغ  النساء  من  العامالت 

الرجال في هذه الفئة الُعمرية) .

للنوع  الُمراعية  العمل  سوق  لنماذج  الدقيقة  المراجعة  وُتظهر 
االجتماعي أنَّ معدل تشغيل المرأة منخفض جد·، ويشهُد ركود· 
إزاء  حساسيته  بشدة  المرأة  عمل  يّتصف  حيث  طويل.  أمٍد  منذ 
أّن معدالت  حالتها االجتماعية وإذا كان لديها أطفال أم ال؛ فمع 
إلى  بالنسبة  سيما  وال   ،Öنسبي مرتفعة  العازبات  ابات  الشَّ تشغيل 
والتعليم  الثانوي  بعد  ما  التَّعليم  على  حصلن  الالتي  الشابات 
الجامعي، إال أّن النساء بعد الزواج والوالدة َيِملَن إلى االنسحاب من 
سوق العمل بأعداد كبيرة لُيصبحن ربَّات بيوت وُأّمهات متفّرغات. 
فقد كشف تقريٌر حديث صادٌر عن هيئة ا�مم المتحدة للمساواة 
وا�عمال  ا�طفال  رعاية  أّن   ،(٢٠١٧) المرأة  وتمكين  الجنسين  بين 
ُتوِرُدها  التي  ا�هّم  الثالثة  ا�سباب  هي  ا�جور  وانخفاض  المنزلية 

الّنساء لتبرير بقائهن خارج سوق العمل. ويتراوح متوسط تكاليف 

رعاية الطفل كحصة من متوسط أجور النساء بين ١٢٣٪ لخريجات 
عدم  فإّن  لذا  الجامعات.  لخريجات   ٪٧٧ و  االبتدائية  المدارس 
لرعاية  التكلفة  وميسورة  جيدة  خدمات  على  الحصول  إمكانية 
 Öا�طفال، واقتران ذلك بانخفاض أجور النساء، يشّكل عامًال مهّم
الدراسات  ُتظهر  ذلك،  ومع  العمل.  بسوق  المرأة  ارتباط  ُيضِعُف 
هات اÈيجابية العامة تجاه مشاركة  Êاالستقصائية المواقف والتوج
 Öُمشّجع  Öاجتماعّي  Öأساس ُتشّكل  والتي  العمل،  سوق  في  المرأة 

ل في السياسات االقتصادية.   Êلمبادرات التَّدخ
 

وُيرّكز إطار السياسات السائد لتعزيز عمل المرأة بصورة ضّيقة على 
العمل المرن بوصفه استراتيجية رئيسيًة لتحقيق التوفيق والتوازن 
د بزيادة تعزيز  بين الحياة العملية والحياة الخاصة، ا�مر الذي ُيهدِّ
الفصل بين الجنسين في الوظائف وتعميق الفجوة في ا�جور بين 
 Öالجنسين، وإعادة التأكيد على ا�دوار الجندرية الُمسَندة اجتماعي
إغالق  ضوء  في  سيما  وال  ا�جر،  المدفوعة  غير  الرعاية  أعمال  في 
المتعلقة  التدخل  مبادرات  وتقتصر  ا�طفال.  رعاية  خدمات 
بتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية ا�طفال على الحلول 
قطاع  في  العام  االستثمار  من  بدًال  العمل،  أماكن  على  القائمة 
الرعاية. ومن الضروري اÈقرار بالحاجة إلى وجود إطار سياسات أكثر 
المالية  سياساُت  َتسَتكمل  حيث  المرأة،  تشغيل  بشأن  شموًال 
حّد  على  الضريبة)  (فرض  واÈيرادات  باÈنفاق  المتعلقة  العامة 

سواء، تدابيَر سوق العمل.

الضريبي  االجتماعي لçصالح  النوع  المبني على  ا�ثر  تقييُم  وُيوّفر 
المتباينة.  االستنتاجات  بعَض  ا�ردن،  في  ُأجري  الذي   ،٢٠١٩ للعام 
فمن المكاسب المهّمة لعملية اÈصالح الضريبي ا�خيرة أّن قانون 
ضريبة الدخل الّشخصي الجديد قد أقرَّ بشكل صريح للمرة ا�ولى 
بوضع "اُ�نثى الُمعيلة"، ا�مر الذي يؤّكد حّق المرأة في االنتفاع من 
دون  من  المرأة،  طلب  إلى  استناد·  للُمعالين  الضريبية  اÈعفاءات 
استيفاء االشتراطات التي نّص عليها القانون الّسابق؛ وهي: وجوب 
أن تكون المرأة إّما أرملًة أو ُمطّلقة وأن يكون زوجها السابق عاطًال 

عن العمل. 

ســـينتج عن تخفيض ا�نفـــاق العام 
وكميـــة  نوعيـــة  فـــي  والتدهـــور 
والتعليميـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
واالجتماعيـــة، زيادة في عبء العمل 
غير المدفـــوع ا�جر الـــذي يقع على 
عاتـــق النســـاء، ويفـــرض مزيـــد� من 
القيود الملزمة على وقتهّن ويعمل 
كعائق أمام حصولهـــّن على فرص 
العمل والدخل على قدم المســـاواة 

مع الرجل
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ُتعيلها  التي  المعيشية  اُ�سر  أصبحت  الجديد  القانون  بموجب  و 
خل ُتماثل النِّسب  ُأنثى عازبة تخضع ا�ن إلى نسب من ضريبة الدَّ
التي يخضع لها المعيلون من الذكور العازبين؛ في حين كان من 
الممكن خضوع المعيالت العزباوات إلى نسب ضريبية أعلى جّراء 
الفردية  الضريبية  ا¤قرارات  تقديم  فإن  كذلك  السابق.  القانون 
الدخل  أصحاب  يمنُع  مّما  ل®زواج،  الُمتاحة  الخيارات  أحد  يظّل 
بنسب  للضريبة  الخضوع  من  عموم±)  النساء  من  (وهم  الثانوي 
الذي  ا�مر  الذكور؛  لها  يخضع  التي  النِّسب  من  أعلى  هامشية 
الثنائية  اُ�سر  العمل، كما ُيشّجع على وجود  المرأة على  ُع  ُيشجِّ
إقرار  تقديم  أيض±  يظّل  ذلك،  ومع  يعمالن).  (الزوجان  الدخل 
ضريبي مشترك للزوج والزوجة أحد الخيارات المتاحة بين الزوجين 
(رهن± بموافقتهما مع±). ومن دون توافر معرفة ووعي مالئمين، 
يستمر¼ وجود الخطر قائم± في أْن ُتواِفق المرأة على تقديم إقرار 
ضريبي مشترك، بسبب انخفاض مستوى ثقافتها المالية ودرجة 

لبية لهذا النوع من ا¤قرارات. فهمها للّتبعات والمضامين السَّ

على  الشخصي  الدخل  ضريبة  لزيادة  النسبي  ل®ثر  تحليٌل  ُن  وُيبيِّ
البيانات  إلى   Áاستناد ُأجري  قد  كان  االجتماعي،  النوع  حسب 
يتقاضون  الذين  المعيالت،  وللنساء  الُمعيلين  للرجال  التفصيلية 
جميعهم أَجرÁ وراتب±، والمستقاة من دراسة مسحية ُأجريت على 
الُمطلقة  ا�رقام  أّن  ا�ردنية،  العمل  سوق  في  المعيشية  ا�سر 
وراتب±   Áأَجر يتقاضين  اللواتي  الُمعيالت  للنساء  النسبية  والحصص 
تقل¼  االزدياد،  في  ا�خذة  الضريبية  والنسب  لاللتزامات  خاِضَعين 
الذين  الُمعيلين  للرجال  النسبية  والحصص  الُمطلقة  ا�رقام  عن 
يتقاضون أجرÁ وراتب±. وتشير التقديرات إلى أّن تخفيض حّد ا¤عفاء 
أردني  دينار   ٩,٠٠٠ إلى  أردني  دينار   ١٢,٠٠٠ من  الشخصية  الضريبة  من 
يجعل نسبة ٢,٨٪ من النساء الُمعيالت اللواتي يتقاضين أجرÁ وراتب± 
حّد  دون  المعيالت  من   ٪٩٥ نسبة  بقاء  مع  للضريبة،  خاضعات 
ا¤صالح  قبل   ٪٩٧,٨ نسبة  مع  (مقارنة  للضريبة  الخاضع  الدخل 
المعيلين  الرجال  من  إضافية   ٪٤,٤ نسبة  أّن  حين  في  الضريبي)؛ 
الذين يتقاضون أجرÁ وراتب± قد أصبحوا خاضعين للضريبة، مع بقاء 
نسبة ٩١,٦٪ من المعيلين دون حّد الدخل الخاضع للضريبة (مقابل 
الدخل،  من  العليا  الشرائح  وبشمول  الضريبي).  ا¤صالح  قبل   ٪٩٦
من  تقريب±   ٪٤ مجموعها  يبلغ  إضافية  نسبة  ا�ن  أصبحت  فقد 
النساء المعيالت العامالت بأجر وراتب، ونسبة إضافية مجموعها 
لعبء  يخضعون  وراتب،  بأجر  العاملين  المعيلين  الذكور  من   ٪٦,١

ضريبي أعلى في فترة ما بعد ا¤صالح الضريبي.

خاضعات  أصبحن  اللواتي  النساء  وحصة  عدد  انخفاض  وينبثق 
للضريبة عن عدد وحصة الرجال الذين أصبحوا خاضعين للضريبة 
المساواة  عدم  جوانب  من  جانبين  عن  الجديد،  القانون  بموجب 
يحصلن  النساء  أّن  وهما:  العمل،  سوق  في  الهيكلية  الجندرية 
على فرص عمل محدودة، بدرجة كبيرة، أكثر مما يحصل الرجال، 
وأنَّ العامالت بأجر من النساء يتقاضين ُأجورÁ أقّل من أجور الرجال 
مشاركة  معدل  في  الشديد  االنخفاض  إلى   Áونظر العاملين. 
المرأة في القوى العاملة، نجُد أّوًال أّن عدد النساء العامالت بأجر أو 
النساء  نسبة  (ُتشّكل  العاملين  الرجال  عدد  من  بكثير  أقّل  راتب 
العامالت بأجر وراتب نحو ربع نسبة الرجال العاملين)؛ ونجد ثاني± أّن 
المائة)،  في   ٩٥) وراتب  بأجر  العامالت  المعيالت  النساء  حصَة 
ا�دنى  الحّد  وهو   - أردني  دينار   ٩,٠٠٠ من  أقل  يتقاضين  اللواتي 
الذين   (٪٩١,٦) الرجال  حصة  من  أعلى  الجديد،  الضريبي  لÛعفاء 

يتقاضون أجرÁ وراتب± أقل من هذا الحّد ا�دنى. 

مختلف  لها  تخضع  التي  االفتراضية  الدخل  ضريبة  دراسة  وبعد 
واُ�سر  الواحد،  الذكر  الُمعيل  ذات  (اُ�سر  المعيشية  اُ�سر  أنواع 
تتمّتع  والتي  الواحدة)  ا�نثى  الُمعيلة  ذات  وا�سر  الدخل،  الثنائية 
ا�سر  أنواع  جميع  أن  تبيَّن  الدخل،  من  مختلفة  بمستويات 
المعيشية ذات الدخل المتوسط ظّلت معفاًة من الضرائب (حيث 
أنَّ دخلها أدنى من الحّد الخاضع للضريبة). وقد ازدادت االلتزامات 

الدخل  مستويات  ذات  المعيشية  ا�سر  أنواع  لجميع  الضريبية 
ا�على نسبي± (أعلى من ٢٠,٠٠٠ دينار). ومع ذلك، فإّن ا�سر المعيشية 
تفوق  أدنى  ضريبية  لنسبة  الخضوع  من  تستفيد  الدخل  الثنائية 
استفادة ا�سر المعيشية ذات الُمعيل الواحد الذي يتقاضى نفس 
الثنائية  الدخل. وتتمّتع ا�سرة  الثنائية  المستوى من دخل ا�سرة 
ذات  ا�سرة  بها  تتمّتع  التي  تلك  من  أعلى  ضريبية  بميزة  الدخل 
المعيل الواحد، مما يؤدي إلى تضييق الفجوة الجندرية في ا�جور 
إلى مستوى أقّل. وبالّرغم من ذلك، فإن ا�سر المعيشية الثنائية 
ا�سر  مع  مقارنتها  عند  الضريبية  بالميزة  تتمّتع  ال  الدخل 
ُمعالة  وزوجة  عامل،  (زوج  ُمعيلين  عدة  لديها  التي  المعيشية 
المثال). ويرجع  ابن/ابنة على سبيل  إلى دخل إضافي من  إضافًة 
من  الُمعفى  الَجمعي  للدخل  أقصى  سقف  فرض  إلى  ذلك 
الضريبة، وقدره ٢٣,٠٠٠ دينار ُأردني على ا�زواج الُمعيلين، في الوقت 
ُمعيلين  عدة  لديها  التي  المعيشية  ا�سر  فيها  تخضع  ال  الذي 

ُمكلَّفين ضريبي± لهذا الّسقف.

في   Áمؤّخر ذت  ُنفِّ التي  الدخل  ضريبة  إصالح  عمليُة  َيّسرت  لقد 
(ضريبة  المباشرة  غير  الضرائب  من  طفيف  ٍل  تحو¼ تحقيق  ا�ردن، 
ضريبة  باعتبار  الدخل)  (ضريبة  المباشرة  الضرائب  إلى  المبيعات) 
هذا  اعتبار  ورغم  العامة.  لÛيرادات  الُمستهَدف  المصدر  الدخل 
ا¤يرادات  تحصيل  أّن  إال  الصحيح،  االّتجاه  في  خطوًة  ل  التَّحو¼
الضريبية ا�ردنية يستمر¼ في االعتماد إلى حدٍّ كبير، على الضرائب 
غير المباشرة. وبأخذ الطبيعة التنازلية للضريبة غير المباشرة، فمن 
أدنى  في  وجوُدُهّن  ُز  يتركَّ اللواتي  النساُء  تتحّمل  أن  المحتمل 
أكد  وقد  الرجال.  له  يتحمَّ مّما  أكبر  عبئ±  خل،  الدَّ ُسلَّم  درجات 
المباشرة  غير  المبيعات  ضرائب  في  االجتماعي  النوع  �ثر  تحليلنا 
المبيعات  على  العامة  الضريبة  على  تطرأ  زيادة  أي  أّن  ا�ردن  في 
حيث  الجنسين؛  بين  الدخل  فجوات  من  تزيد  أن  المحتمل  من 
لÛنفاق  دخلهن  من  حصًة  ا�ردن  في  النساء  ُتخّصص 
االستهالكي أعلى من الحصة التي ُيخّصصها الرجال، كما أّنهّن 
صن حصة من نفقاتهن للمواد الضرورية للحياة مثل الغذاء  ُيخصِّ
ُيخّصصنها  التي  الحصة  تفوق  الطبية،  والخدمات  والتعليم 
م برغد العيش مقارنة مع الرجال (أحد أنماط النوع  لنفقات الّتنع¼
خفض  فإًنّ  وعليه،  أخرى).  أماكن  في  لوحظت  التي  االجتماعي 
والخدمات  السلع  على  سيما  وال  المبيعات،  ضريبة  (زيادة) 
ذوات  النساء  (يضر)  يفيد  أن  المرجح  من  الضرورية،  االستهالكية 

الدخل المنخفض، وأطفالهن وأسرهن.

قناًة  ُيعتبُر  العام  ا¤نفاَق  فإّن  ا¤يرادات،  جانب  إلى  وبا¤ضافة 
النوع االجتماعي  المبنية على  التأثيرات  ُم من خاللها  ُمهّمًة ُتعمَّ
للسياسة المالية العامة. فنظرÁ ل®دوار الهيكلية التي تضّطلع بها 
خفض  فإن  لُ®سرة،  الرئيسية  الرعاية  مقّدمة  بصفتها   - المرأة 
كمية  في  تدهور  من  ذلك  على  يترّتب  وما  العام  ا¤نفاق  حجم 
ونوعية الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، سيعمل على 
زيادة عبء العمل غير المدفوع ا�جر الذي يقع على كاهل المرأة، 
الوقت،  من  لها  ُيتاح  ما  على  الُملزمة  القيود  من  المزيد  ويفرض 
على  والدخل  العمل  فرص  على  حصولها  أمام  كعائق  ويعمل 
التي  فّية  الّتقش¼ التدابير  ظل  وفي  الرجل.  مع  المساواة  قدم 
إلى  للحكومة  العامة  النفقات  تعّرضت  فقد  ا�ردن،  اّتخذها 
في  تقريب±  مئوية  نقاط   ١٠ حوالي  إلى  تصل  (بنسبة  حادٍّ  تراجع 
االستثمارات  على  ا¤نفاق  تراجع  ومنها  الماضي)،  العقد 

الحكومية وا¤نفاق على الجوانب االجتماعية.
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التوصيات
ضمن سياق تصميم استجابات السياسة المالية العامة وسياسة 
هذه  به  بت  تسبَّ الذي  االقتصادي  للركود  للّتصدي  العمل  سوق 
لو   – السياسات  تلك  أّن  إدراك  البالغة  ا�همية  لمن  فإنه  الجائحة، 
الستطاعت  االجتماعي،  النوع  اعتبارات  وتدرك  تعي  أن  لها  َر  ُقدِّ
في  وَلَعِمَلت  زة،  ُمعزَّ بكفاءة  القائمة  االقتصادية  ل¨زمة  الّتصّدي 
الوقت ذاته على معالجة اختالالت التوازان بين الجنسين. إّن الوضع 
لية على صعيد السياسات في  الّراهن يقتضي تنفيذ مبادرات تدخ±
التعافي  تحقيق  تيسير  يتسنى  لكي  ذكرها  التالي  المجاالت 
االقتصادي  التمكين  ُسبل  وتعزيز  االجتماعي،  للنوع  المستجيب 
للمرأة – باعتباره أحد ا�هداف التي لطالما سعت الحكومة ا�ردنية 

إلى تحقيقها:

١. االستثمارات العامة

المالية  الحوافز  المسبوق على  ا¹نفاق غير  إلى  الحاجة  على ضوء 
العامة  والنفقات  لالستثمارات  ا�ولوية  إعطاء  ينبغي  العامة، 
الجودة  العالية  االجتماعية  الرعاية  لخدمات  التحتية  البنى  لتوفير 
(رياض  المدرسي  قبل  ما  والتعليم  المبكرة،  الطفولة  (رعاية 
ا�جل،  الطويلة  والرعاية  الصحية،  والّرعاية  والتعليم،  ا�طفال)، 
الخدمات  وتوفير  ا¹عاقة،  وذوي  (الُمسنِّين)  الّسن  كبار  ورعاية 

االجتماعية ل¨قّليات): 

ا¹نفاق  من  الخيارات  هذه  لمثل  المزدوجة  ا¹مكانية  إدراك   •
المالي، من أجل تخفيف القيود على جانب العرض من عمل 
المرأة، مع العمل في آٍن واحد على تعزيز جانب الطلب على 
عمل المرأة، واستحداث أرقام مرتفعة بشكل كبير من فرص 
للمرأة - ِعوضÈ عن  العمل  الجديدة - وال سّيما فرص  العمل 
بعين  ا�خذ  مع  اُ�خرى،  القطاعات  مستوى  على  ا¹نفاق 
االعتبار قطاع خدمات الرعاية االجتماعية الذي يتَّصف بارتفاع 
الُمستخلصة من  ا¹ثباتات  العاملة فيه (حسب  كثافة ا�يدي 

الدراسات العملية الحديثة التي ُأجريت في أماكن ُأخرى).

با�ولوية  الالئقة هدفÈ يحظى  العمل  جعل استحداث فرص   •
ُمخّصصات  بين  وابط  الرَّ وإدراك  الُكّلي،  االقتصاد  لسياسة 
المتباينة على استحداث  العامة وقدراتها  المالية  ا¹نفاق من 

فرص العمل.

استخدام الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي على المستويين 
العام  ا¹نفاق  تخصيص  وإعادة  لتقييم  كأداة  والمحلي  الوطني 

لكي يتسنى تعزيز المساواة بين الجنسين.

الة لخفض وإعادة توزيع العمل غير المدفوع ا�جر  اّتخاذ تدابير فعَّ
بطريقة  الخاصة  والحياة  العملية  الحياة  بين  التوفيق  خالل  من 
في  العمل  أماكن  من  كّل  في  الجنسين،  بين  بالمساواة  تّتصف 
إجازات  منح  الممارسات  هذه  وتشمل  والخاص؛  العام  القطاعين 
أماكن  في  المناسبة  الحضور  ساعات  وتنظيم  والتأمين،  للرعاية 
بأسلوب  ز  ُتعزَّ أن  يجب  التي  المرن  العمل  خيارات  وتوفير  العمل، 
المرنة  "ا�نثوية/النسائية"  الوظائف  إنشاء  تجن±ب  مع  الحياة،  دورة 

على الّدوام، وتعزيز ترتيبات العمل المؤقت لكل من العاملين 

اُ�سر  حصول  إمكانية  لتعزيز  الضريبية  الحوافز  استخدام 
سبيل  على  ومنها  االجتماعية،  الرعاية  خدمات  على  المعيشية 
لقاء  الشخصي  الدخل  ضريبة  من  ا¹ضافية  ا¹عفاءات  المثال، 
الرعاية  خدمات  لقطاع  الضريبية  الحوافز  ومنح  الرعائية،  النفقات 
الذي  الجديد  الضريبة  قانون  من   ٨١ المادة  إطار  (في  االجتماعية 
محّددة  لقطاعات  الضريبية  الحوافز  منح  احتمالية  في  ينظر 

بعينها وفق احتياجات المصالح االقتصادية).

المدفوعة  غير  الرعاية  مجال  في  العاملة  ا�يدي  ودعم  حماية 
هذه  في  االجتماعي  النوع  آليات  الحسبان  في  ا�خذ  مع  ا�جر 

القطاعات الحيوية (ومنها عامالت المنازل).

تدابير  لتنفيذ  االجتماعي  للنوع  مستجيبة  ورقابة  متابعة  آلية  بناء 
للمرأة  المحددة  االحتياجات  ضوء  على  العمل  فرص  حماية 
التي  ا�عمال  منشآت  ودعم  المرأة،  على  المفروضة  والقيود 

تمتلكها المرأة.

فرص  تعزير  بهدف  العمل  سوق  في  للتدخل  مبادرات  تصميم 
عمل المرأة، مع التركيز على التمكين االقتصادي للمرأة والمساواة 
تشغيل  معدل  "زيادة  بمجرد  االكتفاء  وعدم  الجنسين  بين 

(توظيف) المرأة".

تأخذ  االجتماعي،  للنوع  مستجيبة  اجتماعية  حماية  تدابير  اّتخاذ 
الُحسبان  في  االجتماعية  والحماية  الدخل  دعم  تدابيُر  بموجبها 
المرأة،  وضعف  هشاشة  ومواطَن  المعيشية،  اُ�سر  دينامّيكياِت 
ا¹ناث،  من  ربَّاتها  التي  المعيشية  اُ�سر  أولويات  ُسلَّم  وترتيَب 

وتسليَم التحويالت مباشرة إلى النساء الراشدات في تلك ا�سر:

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

دخول المرأة المنخفضة المهارات إلى سوق العمل.

٩. إدارة ا�زمات بطريقة شاملة العتبارات 
النوع االجتماعي

تّتصف  ل¨زمات،  واستجابة  إدارة  وجود  ضمان  على  العمل 
من  وذلك  االجتماعي،  النوع  منظور  من  والتَّكاملية  مولية  بالش±
خالل التمثيل الفّعال للمرأة وللمنظمات التي ُتعنى بشؤون المرأة 

في آليات االستجابة والتعافي وصناعة القرار.

هيئة  وثيقة  (انظر  الرعاية  مسؤوليات  بهم  المنوطة  والعامالت 
مناقشة  على  تحتوي  التي   ،٢٠١٨ للعام  للمرأة  المتحدة  ا�مم 

تفصيلية لخيارات الّسياسات).

٢. الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي

٣. التوفيق بين الحياة العملية والحياة الخاصة
بمنهج يراعي المساواة بين الجنسين

٤. الحوافز الضريبية

٥. أعمال الرعاية المدفوعة ا�جر

٦. آليات متابعة ورقابة مستجيبة للنوع
االجتماعي

٧. مبادرات التدخل في سوق العمل

٨. الحماية االجتماعية


