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الملخص التنفيذي
الّسياق

ي المملكة الأردنية الهاشمية 
عل الرغم من تراجع مساهمة القطاع الزراعي �ن

ي الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة خال العقود الماضية،1 
)الأردن( �ن

ن الأشد  إّل أّن هذا القطاع ل يزال مصدراً بالغ الأهمية لتوظيف المواطن�ي
ي الدولة.3 وبينما كان 

ي �ن
فقراً،2  كما يعّد مصدراً أساسّياً للَكَفاف والأمن الغذا�أ

ي الأردن، و 0,9% من مجموع 
ن �ن ما نسبته 2% فقط من مجموع السكان العامل�ي

ي الزراعة وفقاً لإحصائيات عام 2014 لمنظمة 
القوى العاملة النسائية يعملون �ن

الأمم المتحدة لاأغذية والزراعة )فاو(،4  فا يزال حوالي 25% من مجموع 
ي المناطق الريفية، يعتمدون عل الزراعة 

ي الأردن، الذين يعيشون �ن
الفقراء �ن

كمصدر رئيس لكسب العيش.5

ي الأردن يضمُّ أعل نسبة من العمال 
ومن المعروف أيضاً أّن القطاع الزراعي �ن

ن مقارنة بالقطاعات القتصادية الأخرى،6 حيث تعمل ما نسبته  غري الرسمي�ي
ي القطاع الزراعي بصورة غري رسمية، وهي أعل من نسبة 

16% من النساء �ن
ي 

ي تبلغ )5%(.7 ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن للنساء �ن
الرجال ال�ت

لية، فهّن عادًة ما يقمن  ن ي الأنشطة الزراعية المرن
الأردن مشاركة فّعالة أيضاً �ن

ي الأُ�ة.8
ن بأرا�ن ة ويعتن�ي لية صغري ن بإدارة حدائق مرن

ي القطاع الزراعي، إّل 
وعل الرغم من الدور الواضح والفّعال للنساء �ن

أن مراجعة الأدبيات )المواد المنشورة( والبيانات الثانوية المتوفرة توحي 
ي 

بمحدودية المعلومات المحّدثة المتاحة عن موضوع انخراط النساء �ن
القطاع، ربما بسبب طبيعة المشاركة غري الرسمية. وعل الرغم من توفر 

ي تواجه القطاع الزراعي بوجه عام،٩ إّل أن 
بعض الأبحاث حول التحديات ال�ت

البيانات المحّدثة، والمفّصلة حسب النوع الجتماعي محدودة للغاية، فيما 
ي هذا القطاع.10

يخص التحديات الخاصة بالنساء العامات �ن

ي الأردن - المجلد 1«، )نيسان / أبريل 
1-   »المفوضية الأوروبية، تقييم القطاع الزراعي �ن

2012(، ص 17.

ي المناطق الريفية، عل 
ي الأردن، الذين يعيشون �ن

 2-  يعتمد 25% من مجموع الفقراء �ن
الزراعة كمصدر أساسي لكسب عيشهم. انظر أيضا: المفوضية الأوروبية، »تقييم القطاع 

ي الأردن - المجلد 1«، )نيسان / أبريل 2012(، ص 17.
الزراعي �ن

ي 21 آب / أغسطس 2017(؛ المفوضية 
3-   انظر أيضا: دائرة الإحصاءات العامة )آخر زيارة �ن

ي الأردن - المجلد 1«، )نيسان / أبريل 2012(، الصفحتان 
الأوروبية »تقييم القطاع الزراعي �ن

.17-16

ي 
ي الأردن )تم الوصول إليها آخر مرة �ن

4-   قاعدة بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة �ن
21 آب / أغسطس 2017(.

ي الأردن - المجلد 1«، )نيسان / أبريل 
5-   »المفوضية الأوروبية، تقييم القطاع الزراعي �ن

2012(، ص 17.

ن للدعم والمساندة: »الحقوق المنسية: ظروف العمل والمعيشة للعمال  6-   تمك�ي
ي الأردن “، )2014( الصفحتان 44-43.

ي القطاع الزراعي �ن
المهاجرين �ن

 ،)2013(  » ي
ي القتصاد الأرد�ن

، »القطاع غري الرسمي �ن ي
نما�أ 9-   برنامج الأمم المتحدة الإ

الصفحتان 35-34.

8-   منظمة الأمم المتحدة لاأغذية والزراعة، خطة العمل: سبل العيش المرنة للزراعة 
ي المناطق الأردنية المتأثرة بالأزمة السورية )2014(، ص. 39.

ي والّتغذوي �ن
والأمن الغذا�أ

 EuropeAid ي بالمعونات الأوروبية
ي المع�ن 9-   عل سبيل المثال، أجرى المعهد الأورو�ب

ي عام 2012 يغطي مجموعة واسعة من المعلومات عن القطاع الزراعي 
تقييما شاما �ن

يعية الحالية وأصحاب المصلحة )الجهات المعنية(  ي ذلك الأطر الت�ش
ي الأردن، بما �ن

�ن
ي تواجه هذا القطاع مذكورة أيضا 

ي الأردن. والتحديات ال�ت
ي يواجهها القطاع �ن

والتحديات ال�ت
ي أوراق السياسات، مثل خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة: سبل العيش المرنة للزراعة 

�ن
ي المناطق الأردنية المتأثرة بالأزمة السورية، فضا عن تقرير 

ي والتغذوي �ن
والأمن الغذا�أ

ي 
نتاج �ن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2006، الذي يركز عل تحديات التسويق والإ

ي الأردن، وكيفية التغلب عليها.
القطاع الزراعي �ن

ي الأردن عل وجه التحديد، إل 
ي الزراعة �ن

10-  تّم إجراء آخر بحث حول وضع المرأة �ن
ي المشاريع الصغرى والقطاع الرسمي، من قبل الوكالة 

جانب الأنشطة القتصادية للمرأة �ن
وع  ي عام 1999. انظر أيضا: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / م�ش

الأمريكية للتنمية الدولية �ن
ي الأردن: نتائج بحثية عن 

ي التنمية »الأنشطة القتصادية للمرأة �ن
المساعدة التقنية للمرأة �ن

ي المشاريع الصغرى والزراعة والقطاع الرسمي »)تموز / يوليو 1999(.
مشاركة المرأة �ن

وعاوة عل ذلك، وعل الرغم من وجود بيانات ثانوية عن التحديات المتعلقة بالمشاركة 
ا محدودا ضمن هذه الدراسات  ن ي الأردن بشكل عام، إل أن هناك تركري

القتصادية للمرأة �ن
ي القطاع الزراعي. انظر أيضا: مبادرة ريتش 

ي تواجهها النساء المشاركات �ن
عل التحديات ال�ت

ي القوى 
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة - ، »المرأة العاملة: مشاركة المرأة الأردنية والسورية �ن

: »المشاركة  ين الأول / أكتوبر 2016(؛ المرصد العمالي العاملة ومواقفها تجاه التشغيل« )ت�ش
ي القطاع 

ي الأردن: واقع وتحديات القطاع الخاص للمرأة العاملة �ن
القتصادية للمرأة �ن

 ،) SIGIالخاص« )آذار / مارس 2016(؛ فهرس المؤسسات الجتماعية والنوع الجتماعي )سيجي
، »المملكة الأردنية الهاشمية،  ي الأردن؛ البنك الدولي

إحصاءات عن التحديات العامة للمرأة �ن
ي الأردن: المشاركة القتصادية، الوكالة والوصول إل العدالة للنساء 

تقييم النوع الجتماعي �ن
ي الأردن« )تموز 2013 (.

�ن
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ي 
ي القطاع الزراعي �ن

هناك حاجة إل فهم أكرب لأدوار النساء وظروف العمل �ن
ي تواجهها 

الأردن، فضاً عن الحاجة إل فهم أكرب للصعوبات والتحديات ال�ت
ي مجالي التنمية 

ن الجهات العاملة )أو »الفاعلة«( �ن النساء، وذلك من أجل تمك�ي
والصمود من تعزيز قدرة النساء عل تلبية احتياجاتهّن من سبل العيش 

ي هذا القطاع، إضافًة إل تعزيز دورهّن 
ي من خال مشاركتهن �ن

والأمن الغذا�أ
ي القتصاد الريفي ككل.

�ن

خلفية التقييم والمنهجية
ة نسبّياً لاأنشطة  ي ضوء هذه الثغرات المعلوماتية، وبالنظر إل الأهمية الكبري

�ن
ن  ة ما ب�ي ي الفرت

ي الأردن، أجرت مبادرة »ريتش« �ن
الزراعية للمرأة الريفية �ن

/ يناير وتموز/ يوليو 2017، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة  ي
كانون الثا�ن

ن المرأة )هيئة الأمم المتحدة للمرأة(، تقييماً  ن وتمك�ي ن الجنس�ي للمساواة ب�ي
ي المملكة، 

ي أربع محافظات �ن
ي قطاع الزراعة �ن

عن المرأة الريفية ودورها �ن
ي 

وهي: إربد، المفرق، البلقاء، والكرك. وقد تم تقسيم المناطق الزراعية �ن
هذه المحافظات الأربع إل ثاث مناطق زراعية بناًء عل نوع النشاط، وأوجه 

يكولوجية  ها من المعالم الإ ي الظروف المناخية، إضافًة إل غري
التشابه �ن

كة. وتضّم المناطق الثاث المحددة منطقة  )البيئية( والجغرافية المشرت
ي من المملكة11 )ويشمل معظم المناطق الريفية وشبه 

�ت الجزء الشمالي ال�ش
ي تضم 

ي محافظة المفرق(، ومنطقة المرتفعات البعلية12 )ال�ت
ية �ن الحرن

ي 
ية �ن ي المفرق، ومعظم المناطق الريفية وشبه الحرن

لواء / قضاء رحاب �ن
ي 

محافظات إربد والكرك والبلقاء(، ومنطقة وادي الأردن13 )وتشمل غور الصا�ن
ي محافظة إربد، والشونة الجنوبية 

ي محافظة الكرك، والشونة الشمالية �ن
�ن

ي محافظة البلقاء(.14
ودير عّا �ن

امج بالمعلومات،  لقد كان الهدف العام من التقييم هو إثراء عملية وضع الرب
امج الهادفة إل إزالة العقبات المتعلقة بالنوع الجتماعي،  وبخاّصة الرب

ي الأردن، وذلك 
ي القطاع الزراعي �ن

ي تحول دون مشاركة المرأة الريفية �ن
وال�ت

من خال التوصيات القائمة عل الأدلة. ولدعم هذا الّتوّجه، سعى هذا 
ي القطاع الزراعي، وقيادتهّن 

ن فهم دور النساء الريفيات �ن التقييم إل تحس�ي
ومشاركتهّن المجتمعية، وأنشطتهّن المحدّدة وظروف العمل لديهّن، 

ي القطاع. 
ي تواجه مشاركتهّن وكيفية تعويضهّن �ن

بالإضافة إل الّتحديات ال�ت
ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تم استخدام نهج )مقاربة( الأساليب المختلطة 
المكّون من أربع مراحل، وهي: استعراض البيانات الثانوية، وإجراء 16 مقابلة 
(، و24 جلسة مناقشات  ن ين الرئيسي�ي مع مقّدمي المعلومات الأساسية )المخرب

جماعية مرّكزة، و1,154 استطاع رأي عل مستوى الأ�ة المعيشية. وقّد 
ن عن المنظمات  تم إجراء مقابات مقّدمي المعلومات الأساسية مع ممثل�ي

ن عن الحكومة، وقادة المجتمع المحلي وأصحاب  المجتمعية، وممثل�ي
ي الأردن، وكذلك مع مقّدمي 

ي القطاع الزراعي �ن
ن �ن المصلحة الآخرين العامل�ي

. ثّم تّم إجراء  ي والسياسي
طار القانو�ن ي الإ

ن �ن المعلومات الأساسية المتخصص�ي
جلسات المناقشات الجماعية المرّكزة، بشكل منفصل، مع النساء والرجال 
ي الأنشطة الزراعية. وبالإضافة إل ذلك، 

ن �ن ن المنخرط�ي ن والأردني�ي السوري�ي
ن  كانت جلسات المناقشات الجماعية المرّكزة بمشاركة النساء مقّسمة إل نوع�ي

لية / العمل  ن بناًء عل النشاط الزراعي الذي تشارك فيه النساء: الزراعة المرن
ي الزراعة. وقد شمل استطاع 

، والعمل عل نطاق أوسع �ن عل نطاق صغري
ي 

( من كّل من النساء السوريات والأردنيات اللوا�ت ن ن )مشارك�ي الرأي مستجيب�ي
ي ع�ش السابقة لإجراء الستطاع.15 

ث�ن ي الأشهر الإ
ي الأنشطة الزراعية �ن

شاركَن �ن

النتائج الرئيسية
ي الأردن

ي القطاع الزراعي �ف
نظرة عامة حول انخراط المرأة �ف

ي الأردن تشارك »بصورة 
تشري النتائج إل أن المرأة الريفية �ن  •

ي القطاع الزراعي. حيث تشارك النساء 
فّعالة« أو »بصورة فّعالة جداً« �ن

 ، ي
نتاج الحيوا�ن ي العديد من الأنشطة الزراعية، مثل إنتاج المحاصيل والإ

�ن
نتاج الزراعي. ي جميع مراحل عملية الإ

وتشارك بفاعلية �ن

ي 
ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ

ي شاركن �ن
ن أّن النساء الا�ت تب�ي  •

اوح أعمارهن  ة نسبياً )56% ترت ع�ش شهراً الماضية هّن من فئات عمرية صغري
وجات و73% لديهن  ن وجات ولديهن أطفال )79% مرت ن ن 18 و40 سنة(، ومرت ب�ي

أطفال بناًء عل أقوالهّن(، وهّن من مستوى تعليمي متدّن )31% أكملن مراحل 
ي فقط، و35% من الأمّيات بناًء عل أقوالهّن(.

التعليم البتدا�أ

ن أّن العوامل القتصادية )توليد الدخل و/ أو الحاجة 
ّ لقد تب�ي  •

(، والظروف الشخصية / العائلية )نقص  لي
ن إل إنتاج الغذاء لاستهاك المرن

ي المزارع، وكهواية(، وامتاكهن الخلفية 
البدائل، جميع أفراد العائلة يعملون �ن

ي حّفزت المرأة 
ي القطاع16 ،هي جميعها أهم العوامل ال�ت

ة �ن المعرفية والخرب
. ي الزراعة بنسبة 93%، و52%، و32%، عل التوالي

عل النخراط �ن

ن أن العوامل القتصادية لها أهمية خاّصة لدى لنساء 
ّ لقد تب�ي  •

ي تحّركُهّن بالدرجة الأول 
المنخرطات بالعمل الزراعي مدفوع الأجر، والا�ت

عوامل محّفزة مثل توليد الدخل، والحاجة إل تلبية النفقات الأُ�ية، وكذلك 
ي يفتقرن إل البدائل، أو التدريب عل النخراط 

بالنسبة إل النساء الا�ت
ن أيضاً أن المرأة تشارك 

ّ ي الوقت ذاته، تب�ي
بأنشطة أُخرى مدرّة للدخل. و�ن

ها بسبب تفضيلها الشخصي لذلك، سواٌء  لية أكرش من غري ن ي الزراعة المرن
�ن

وري أخذ  . ومن الرن لي
ن نتاج الغذاء لاستهاك المرن أكان ذلك هوايًة أم لإ

ن العتبار عند تحديد سبل وضع  هذه العوامل المحّفزة والتباينات فيها بع�ي
امج. الرب

وة  كة لهذه المنطقة ارتفاع مدى انتشار الأنشطة المتصلة بالرش 11-   تشمل الخصائص المشرت
الحيوانية، ومناخ قاحل / صحراوي، ومحدودية توافر المياه.

كة لهذه المنطقة ارتفاع مدى انتشار الزراعة عل نطاق صغري  12-   تشمل الخصائص المشرت
لية، ووجود المرتفعات والتضاريس الجبلية، وانتشار الزراعة البعلية، وتوافر  ن والزراعة المرن

بة الحمراء الخصبة. الرت

لية  ن كة لهذه المنطقة ارتفاع مستوى انتشار كل من الزراعة المرن 13-  تشمل الخصائص المشرت
والزراعة التجارية واسعة النطاق )وخاصة إنتاج الفاكهة والخضار(، وانتشار الزراعة المروية، 

بة الخصبة )السوداء والغنية بالمعادن(. وتوافر الرت

ي 
14  ويمكن الطاع عل مزيد من المعلومات عن منهجية تحديد هذه المناطق الزراعية �ن

ن 16-15. الصفحت�ي

ي الزراعة 
15-  تم تصميم عينة المسح لتوفري نتائج قابلة للتعميم إحصائيا للنساء العامات �ن

ي تم تقييمها، مع مستوى ثقة بنسبة 99% وهامش خطأ بنسبة 4%، وكذلك 
عرب المناطق ال�ت

ي كل منطقة عل حدة بمستوى ثقة نسبته 95%، وهامش خطأ 
ي الزراعة �ن

للنساء العامات �ن
نسبته %5.

ة ذات الصلة بسبب  ي لديهن المعرفة والخرب
ة الأساسية النساء اللوا�ت 16- تشمل المعرفة والخرب

ي يضطلعن بأنشطة زراعية كونها 
ي هذا القطاع، وكذلك النساء اللوا�ت

المشاركة السابقة �ن
ي المنطقة. أما بالنسبة إل النساء 

من الأعراف، وطريقة شائعة للحياة بالنسبة إل النساء �ن
ي سورية قبل نزوحهن، أو منذ وصولهن 

السوريات، فقد يشمل ذلك الأنشطة المضطلع بها �ن
ي الأنشطة الزراعية« يستند إل التقييم 

ة الأساسية �ن إل الأردن. غري أن مؤ�ش »المعرفة والخرب
ي محدد.

ي الزراعة(، ول يشري إل إطار زم�ن
ن �ن ن )المشارك�ي ي للمستجيب�ي

الذا�ت



ي ورد ذكرها، 
بما أّن توليد الدخل هو أحد العوامل الرئيسية، ال�ت  •

والمحّفزة لعمل المرأة بالأنشطة الزراعية، فإّن النتائج الكمية والنوعية تؤّكد 
ي الأنشطة الزراعية له أهمية اقتصادية بالنسبة لأ�تها. 

بأّن انخراط المرأة �ن
ي العمل الزراعي 

وقد أدركت الأغلبية العظمى من النساء المنخرطات �ن
ي ع�ش شهراً الماضية )81% و%79، 

ث�ن لية خال الإ ن المدفوع الأجر والزراعة المرن
ي هذه الأنشطة »أساسية« أو »مهمة« لأ�هن 

( أّن مشاركتهن �ن عل التوالي
ي 

المعيشية، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى، أّكدت النساء المشاركات �ن
ي دخل أ�هم قد عّززت من قدرتهن 

الدراسة أّن قدرتهّن عل المساهمة �ن
عل اتخاذ قرارات مستقلة داخل الأ�ة المعيشية. وعل الرغم من فهم هذه 
ي يعملن بالعمل الزراعي 

شارة إل أن النساء الا�ت الأهمية القتصادية، تجدر الإ
مدفوع الأجر يحصلن عل أجور منخفضة نسبياً، بمعدل متوسط يبلغ 142 

ديناراً أردنياً 17 شهرياً عل مدى جميع المواسم. وبشكل عام، يُظهر ذلك أّن 
ي دعم وتعزيز مستوى 

ي الأنشطة الزراعية ل يسهم �ن
تعزيز مشاركة المرأة �ن

ي 
رفاه ظروفها الشخصية والأ�ية المعيشية فحسب، بل إّن الفوائد ال�ت

ي المجتمعات الزراعية 
تعود عليها من شأنها أيضاً أن تعزز القتصاد المحلي �ن

الريفية.

لية ف ي الزراعة الم�ف
انخراط )مشاركة( المرأة �ف

ن  لية هي أكرش الأنشطة الزراعية شيوعاً ب�ي ن ن أن الزراعة المرن
ّ تَب�ي  •

ي ع�ش شهراً الماضية، حسبما ما ذكرته نسبة 73%.18 ويبدو 
ث�ن النساء خال الإ

ن النساء الأردنيات )97% مقارنًة بنسبة %3  لية أكرش شيوعاً ب�ي ن أّن الزراعة المرن
من السوريات(، ومن الممكن أن يعود ذلك إل قدرتهّن وقدرة أ�هّن عل 
امتاك الأرض. ومع ذلك، فإّن غالبية النساء السوريات )68%( أبلغن أيضاَ 

لية قبل لجوئهّن، مما يدل عل أّن لديهن خلفية  ن ي الزراعة المرن
عن انخراطهن �ن

عن هذه الأنشطة، وبالتالي يمكن أن يستفدن من الفرص المتاحة لتوسيع هذا 
ة أطول. النشاط واستدامته لفرت

ن المواسم،  لية ما ب�ي ن ي الزراعة المرن
تفاوتت مدى مشاركة المرأة �ن  •

ي هذا النشاط. 
حيث شهد فصا الربيع والشتاء مشاركة معظم النساء �ن

مجة سبل العيش، إذ  ن هامة بالنسبة لرب تّب عل ذلك تبعات ومضام�ي ويرت
لية كمصدر رئيسي لسبل  ن ن أن النساء يعتمدن عل الأنشطة الزراعية المرن

ّ تب�ي
ات معينة من السنة. وعاوة عل ذلك،  العيش، وتوليد الدخل أكرش خال فرت

ي 
ظهر أّن التحديات الموسمية والجغرافية هي من التحديات الرئيسية ال�ت

دارة المستدامة للمياه  ز الحاجة إل التوعية بشأن الإ تواجهها النساء، مما يرب
. ي

اتيجيات استخدام الأرا�ن واسرت

لية تشكل مصدراً  ن وبصورة إجمالية، يبدو مع ذلك أن الزراعة المرن  •
هاماً لسبل العيش بالنسبة للمرأة، ويتجل ذلك من خال الوقت الكبري 

نم به المرأة لممارسة هذا النشاط بمتوسط شهري مقداره )21 يوماً  الذي تلرت
ي الشهر عرب المواسم(، وعل أساس يومي )4 ساعات يومياً عرب المواسم(. 

�ن
ي القطاع 

لية إل دور المرأة �ن ن ي تكتسيها الزراعة المرن
وتشري هذه الأهمية ال�ت

ي يمكن 
ي القتصاد الريفي ككل، وال�ت

الزراعي، عل وجه التحديد، وكذلك �ن
لية،  ن تعزيزها إذا تم تقديم الدعم لمساعدتها عل توسيع إنتاج الزراعة المرن

بحيث يستطعن تحقيق الستفادة المثل من هذه الأنشطة.

ي الزراعة 
عل الرغم من المشاركة الّنشطة للمرأة، عل ما يبدو، �ن  •

ي تُستخدم 
ي ال�ت

ن أنه لم يكن من الشائع للمرأة امتاك الأرا�ن
ّ لية، تب�ي ن المرن

نتاج الزراعي، بحيث رّصحت ما نسبته 5% فقط من النساء بأنّهّن يمتلكن  لاإ
 ، ي

نتاج الزراعي. وفيما يتعلق بتأثري نقص ملكية الأرا�ن أراٍض مستخدمة لاإ

ي أُجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، 
ي المقابات ال�ت

رّصح المشاركون �ن
ي 

ي جلسات المناقشات الجماعية المرّكزة أّن نقص ملكية الأرا�ن
والمشاركون �ن

ي تستطيع المرأة القيام بها، ويُحد من 
نتاجية ال�ت يُحد من نطاق الأنشطة الإ

نتاج والتسويق، ومن إمكانية حصولها عل  قدرتها عل اتخاذ القرارات إزاء الإ
القروض الصغرى للبدء بالأعمال الزراعية التجاري؛ لأن امتاك الأصول 

ي عادًة ما تكون مطلوبة كضمانات لأخذ القروض.
المادية والأرا�ن

ي القوى العاملة الزراعية مدفوعة الأجر
انخراط المرأة �ف

ي العمل 
ن أن مشاركة المرأة �ن

ّ لية، فقد تب�ي ن مقارنة بالزراعة المرن  •
الزراعي مدفوع الأجر محدودة، حيث ذكرت ما نسبته 26% من النساء أنّهن قد 

ي ع�ش شهراً الماضية.1٩ 
ث�ن ي هذا النشاط خال الإ

شاركن �ن

اً من وقتهن للعمل  مع أنه يبدو أّن النساء يُخصصن قدراً كبري  •
ي اليوم عل 

ي الشهر و6 ساعات �ن
الزراعي المدفوع الأجر، بمعدل 22 يوماً �ن

ن الفصول،  ي هذا النشاط اختلفت ما ب�ي
مدار المواسم، إّل أّن مشاركتهّن �ن

ي فصلي الربيع والصيف بنسبة 62% و58% عل 
حيث كانت مشاركتهن أكرب �ن

. وتُظهر هذه المشاركة أّن العمل الزراعي ل يشّكل مصدراً للعمل  التوالي
ن  ات السنة. وهذا التباين ما ب�ي عل مدار السنة ولكنه مهم خال بعض فرت

ن  امج الهادفة إل تمك�ي ن العتبار عند تصميم الرب الفصول ل بد أن يؤخذ بع�ي
ي الأردن.

المرأة الريفية اقتصادياً �ن

أ ذلك 200.341 دولراً أمريكياً. )باعتبار أّن سعر الرف بتاريخ 2018/11/22 كان:  17-   يكا�ن
.)/http://www.xe.com ي الواحد يساوي )1.41086( دولر، راجع

الدينار الأرد�ن

ي 
18-  وطبقا لما ذكره المشاركون من مقدمي )مصادر( المعلومات الرئيسية، والمشاركون �ن

ي تحدد مشاركة المرأة 
جلسات المناقشات الجماعية المرّكزة، فإن الخصائص الرئيسية ال�ت

ي المملوكة 
ل، عادة عل الأرا�ن ن نتاج الزراعي من المرن لية تشمل القيام بالإ ن ي الزراعة المرن

�ن
ي 

ي المستأجرة، سواٌء بالنسبة إل زراعة الكفاف أم إل ببيع الفائض �ن
للعائلة، أو الأرا�ن

الأسواق المحلية.

لية أيضا. ن ي الزراعة المرن
ي يعملن �ن

19-    ويشمل ذلك نسبة 13% من النساء الا�ت



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي يمارسن العمل الزراعي مدفوع الأجر يقمن به بصورة 
النساء الا�ت  •

ي 
ة جداً من النساء، الا�ت ، حيث أفادت أقلية صغري غري رسمية، بشكل أساسي

ي ع�ش شهراً الماضية، بأنه تم 
ث�ن مارسن العمل الزراعي مدفوع الأجر خال الإ

توظيفهن من خال عقود، بحيث كانت أيام وساعات العمل هما الوسيلتان 
. وأّكد  المستخدمتان لتحديد أجورهن اليومية بنسبة 48% و36% عل التوالي

ي جلسات 
ي المقابات مع مقدمي المعلومات الأساسية، و�ن

المشاركون �ن
ي العمل الزراعي مدفوع الأجر 

المناقشات الجماعية المرّكزة أّن النخراط �ن
ة،  ن النساء المنحدرات من خلفيات اقتصادية فقري عادًة ما يكون أكرش شيوعاً ب�ي

ن  اوح ب�ي نتاج الذي يرت ي المزارع التجارية ذات الإ
ويعملن بصورة غري رسمية �ن

متوسط الحجم إل كبري الحجم.

ن  ّ ي عرب
وبالمثل، أفادت النساء السوريات من المشاركات، والا�ت  •

ي ع�ش شهراً الماضية، بأّن %5 
ث�ن ي العمل الزراعي خال الإ

عن انخراطهن �ن
ن رّصحت  3%  منهن بأنّهّن حاولن  ي ح�ي

منهّن فقط يمتلكن تصاريح عمل20، �ن
ي القطاع الزراعي مدفوع الأجر.21 أّما عن أسباب 

الحصول عل تصاريح عمل �ن
عدم محاولة النساء الحصول عل تصاريح عمل، فكانت أكرش الإجابات تكراراً 

هي أنهن ل يعلمَن بأنهّن مؤهات لتقديم الطلب - نسبة )33%(، بينما 
اعتقدت )31%( من النساء بأّن تصاريح العمل غري مفيدة، و / أو )27%( من 
ورية لهذا النوع من العمل. وهذا  ن أّن هذه التصاريح رصن النساء لم يعترب

يسلط الضوء عل الحاجة إل زيادة الوعي بشأن أنظمة تصاريح العمل، 
وإجراءات تقديم طلبات الحصول عل التصاريح، فضاً عن فوائد الحصول 

عل تصاريح العمل.

بشكل عام، فإّن نقص فرص العمل الرسمي ل يعرّض النساء   •
لظروف عمل ضارة محتملة فحسب، بل إنه يحول أيضاً دون حصولهّن عل 
ن الصحي.22 وهذا يسلط الضوء عل الحاجة إل  الضمان الجتماعي والتأم�ي

امجي لزيادة وعي النساء بفوائد العمل الرسمي، ومساعدتهن عل  الدعم الرب
تنظيم نقابات أو منظمات لحماية حقوقهّن القانونية كنساء عامات. ومن 

يعي عل أعل مستوى من حيث  ناحية أخرى، هناك أيضاً حاجة لدعم ت�ش
المنارصة وكسب التأييد لتطبيق أنظمة العمل، بدرجة أكرش رصامًة، وذلك 

لضمان توفري أصحاب العمل للحد الأد�ن لاأجور عل الأقل/ وتوفري ظروف 
ي العمل الزراعي مدفوع 

ن �ن عمل لئقة لكل من الرجال والنساء المنخرط�ي
الأجر.

ي المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية
انخراط المرأة �ف

ي القطاع الزراعي، سواٌء أكان ذلك 
إّن المشاركة الفاعلة للمرأة �ن  •

ي العمل الزراعي مدفوع الأجر، ل يبدو أنها قد 
لية أم �ن ن ي الأنشطة المرن

�ن
ن التقارير أّن 1% فقط من النساء، 

ّ تُرجمت إل منظمة مجتمعية متطورة. وتُب�ي

ي ع�ش شهراً الماضية، قد انضممن 
ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ

المنخرطات �ن
إل جمعيات أو نقابات أو منظمات رسمية أو غري رسمية.

إّن نقص الوعي،23 والنظر إل تلك المنظمات بأنها غري مفيدة،   •
ي هذه 

بالإضافة إل نقص الفرص، كانت الأسباب الأكرش ذكراً وترديداً �ن
 . المشاركة المحدودة، وهي بنسبة 57%، ونسبة 35%، ونسبة 24%، عل التوالي

ورة تعزيز الهتمام وزيادة الوعي لدى النساء بأهمية  ويشري ذلك إل رصن
ي 

امج الهادفة إل تدريب النساء عل الكيفية ال�ت هذه الأنشطة، فضاً عن الرب
يمكن بوساطتها الضطاع بمزاولة هذه الأنشطة بطريقة تتسم بالكفاءة 

والستدامة.

ي الزراعة
ي تواجهها النساء �ف

التحديات ال�ت
ي القطاع الزراعي 

بشكل عام، تواجه النساء المنخرطات �ن  •
ي قد تحد من قدرتهن عل تحقيق الفائدة الُمثل 

مجموعة من التحديات ال�ت
ن أّن التحديات الموسمية / 

ّ ي هذا القطاع. هذا وقد تب�ي
من انخراطهن �ن

الجغرافية، والتحديات الجتماعية الثقافية، والتحديات المالية / القتصادية، 
هي أهم ثاثة تحديات تواجه المرأة، حيث بلغت نسب هذه التحديات 

. 39%، و24%، و20%، عل التوالي

ي تّم تسجيلها كانت متشابهة 
عل الرغم من أّن التحديات ال�ت  •

ي مختلف المناطق، إل أنها اختلفت حسب نوع النشاط الزراعي. ففي 
نسبياً �ن

نتاج، مثل محدودية الوصول  ن أن التحديات المتعلقة بالإ لية، تب�ي ن الزراعة المرن
ن  ي ح�ي

إل الموارد الطبيعية، والمواد، والموارد المالية، كانت الأكرش صعوبة، �ن
لية عل رأس العمل«( وكذلك  ن أن القضايا الشخصية )»المسؤوليات المرن

المسائل القانونية / المتعلقة بالسياسات )الّسياساتّية(،24 كانت أكرش أهمية 
بالنسبة إل القوى العاملة الزراعية المدفوعة الأجر.

ي تواجهها النساء، هناك 
وعليه، ومن أجل مواجهة التحديات ال�ت  •

امجية )مثل زيادة الوعي، وبناء القدرات التقنية،  حاجة إل الّتدخات الرب
وتقديم الدعم المادي(، فضاً عن جهود كسب التأييد )المنارصة( لتعزيز 

ي 
يعات القائمة والعمل عل تقديم / تحديث أطر السياسات ال�ت تنفيذ الت�ش

تتضمن القضايا الخاّصة بالنوع الجتماعي. وينبغي أن تأخذ هذه التدخات 
ن المجموعات الديمغرافية المختلفة؛  ي النتائج ما ب�ي

ن العتبار التباين �ن ي ع�ي
�ن

لأن مواجهة أنواع معينة من التحديات قد تكون لها أولوية أكرب لمجموعة 
ها. ي أجزاء محددة من البلد مقارنة مع غري

معينة من النساء، موجودة �ن

ي عمل زراعي 
كوا �ن ن أفادوا بأنهم اشرت ن السوري�ي 20-   يرجى ماحظة أن 5% من المستجيب�ي

ي ع�ش شهرا الماضية، وهو ما يعادل 22 مستجيباً من أصل 92 
ث�ن المدفوع الأجر خال الإ

مستجيباً.
شارة  ي لديهن تصاريح عمل قليلة، تجدر الإ

ن أن نسبة النساء السوريات اللوا�ت ي ح�ي
21-   �ن

إل أن هذه الأرقام هي أرقام ذكرتها المشاركات ذاتياً، ولم تتحقق إحصاءات المسح من 
امتاكهن تصاريح عمل سارية المفعول عندما ذكرن ذلك. ومن المرجح أن تكون المستجيبات 

ن عواقب الأمور، إذا ما إذا وجد أنهّن يمارسن العمل  ي ذكر ذلك لأنّهن كّن يخش�ي
قد بالغن �ن

ي مقابات مقدمي المعلومات الأساسية، 
الزراعي من دون تصاريح عمل. كما أفاد المشاركون �ن

ي قد تحّد من مشاركة 
ي جلسات المناقشات الجماعية المرّكزة بأن أحد العوائق الرئيسية ال�ت

و�ن
ي محدودية إمكانية وصولها / عدم قدرتها عل 

ي الأنشطة الزراعية يتمّثل �ن
المرأة السورية �ن

الحصول عل تصاريح العمل، وما ينتج عن ذلك من الخوف من قيام السلطات الأردنية 
ن للعمل من دون تصاريح. بالقبض عل العمال المزاول�ي

، الذين أفادوا بأنهم حاولوا التقدم بطلبات  ن ن السوري�ي وبالنسبة إل نسبة 3 % من المستجيب�ي
للحصول عل تصاريح عمل، فقد تكون طلباتهم إما قد رُفضت، وإما أنهم ما زالوا ينتظرون 

الرد من السلطات.

ي عام 2017، فإن تصاريح العمل 
22-   مع ذلك، ووفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية �ن

ي القطاع الزراعي من قبل وزارة العمل ل تتطلب تسجيل 
ن للعمل �ن ن السوري�ي الممنوحة لاجئ�ي

ي 
تب عل عدم الّتسجيل �ن الضمان الجتماعي، وذلك عل عكس القطاعات الأخرى. ويرت

الضمان الجتماعي آثار سلبية عل ظروف العمل داخل القطاع، كما يسلط الضوء عل أهمية 
ن  ي تأخذ بع�ي

يعية الرامية إل زيادة الطابع الرسمي للوظائف الزراعية ال�ت التدخات الت�ش
ي الضمان الجتماعي.

ن �ن العتبار الحاجة إل شمول العمال الزراعي�ي
ي الأردن: 

ن �ن ن السوري�ي انظر أيضا: منظمة العمل الدولية، »تصاريح العمل وتشغيل الاجئ�ي
« )2017(، ص. 11. ن ن السوري�ي نحو إضفاء الطابع الرسمي عل عمل الاجئ�ي

23-  يشمل »نقص الوعي« كّاً من عدم الوعي بكيفية تنظيم أو تولي الأدوار المجتمعية، 
ي يمكن للمرأة المشاركة فيها.

ي المنطقة ال�ت
ونقص الوعي بوجود مثل هذه الجمعيات �ن

ي حالة العمل الزراعي، تشمل التحديات القانونية / المتعلقة بالسياسات »التحديات 
24-   �ن

ن  المتعلقة بظروف العمل«، و »الفتقار إل الحماية القانونية«، و »عدم الحصول عل التأم�ي
لية، فتشمل التحديات القانونية /  ن ي حالة الزراعة المرن

الصحي والضمان الجتماعي«. أما �ن
«، و »تحديات أنظمة السوق«. ي

المتعلقة بالسياسات »نقص ملكية الأرا�ن



ي ذلك 
عاوًة عل ذلك فقد ظهر أّن الدعم المادي والمالي )بما �ن  •

نتاجية( هي أهم أنواع  الدعم المالي والقروض والدعم المادي لتعزيز الإ
ن أن الدعم  ي ح�ي

لية، �ن ن ي الزراعة المرن
الدعم الازم لتعزيز مشاركة المرأة �ن

يعي والدعم المتعلق بالسياسات )دعم الحصول عل عمل رسمي،  الت�ش
ن الصحي، والضمان الجتماعي، وأجور أعل( هي أبرز أنواع الدعم  والتأم�ي

ي العمل الزراعي مدفوع الأجر. وكما هو الحال 
الازم لتعزيز مشاركة المرأة �ن

ن أيضاً أن نوع الدعم المطلوب يختلف حسب 
ّ مع التحديات، فقد تب�ي

الجنسية والمنطقة الزراعية. ومرة أخرى، فإن هذه الختافات تُسلط الضوء 
امجية وكسب التأييد ليكون  عل أهمية الستهداف المناسب للجهود الرب

ي جميع أنحاء 
انخراط المرأة معززاً بشكل عادل لجميع الفئات الديمغرافية �ن

الدولة.

الخالصة
ي 

بشكل عام، وبالنظر إل أهمية الزراعة، كقطاع اقتصادي لكسب العيش �ن
ي الأردن، وإل إدراك المرأة ذاتها بأن قدرتها عل توليد 

المناطق الريفية �ن
الدخل من خال الأنشطة الزراعية يعزز استقاليتها وقدرتها عل اتخاذ 

ي تحول دون 
القرارات داخل الأ�ة، فإن إزالة عوائق النوع الجتماعي ال�ت

ن  ي التمك�ي
ي القطاع الزراعي، يمكن أن تُسهم كلها �ن

مشاركة المرأة الريفية �ن
ي ضمان التنمية الجتماعية والقتصادية 

القتصادي الشامل للمرأة، وكذلك �ن
ي الأردن. ولمواجهة بعض هذه 

ي المناطق الريفية �ن
لكل من الرجال والنساء �ن

ي الزراعة والقتصاد الريفي، 
الصعوبات، وتعزيز الدور الذي تؤديه المرأة �ن

مجة  تشري النتائج المستمدة من هذا التقييم إل أربع نقاط دخول محتملة للرب
امج( وكسب التأييد. )لوضع الرب

ي الأنشطة 
أولً، هناك مجال لتقوية القدرات التقنية للنساء المنخرطات �ن

الزراعية وتقديم الدعم المالي والمادي المبا�ش لهن. وهذا من شأنه أن 
ي 

لية، و�ن ن نتاجية وتوسيع أنشطتها الزراعية المرن ن الإ يمّكن المرأة من تحس�ي
ي هذه 

مرحلة لحقة، يكفل قدرتها عل تحقيق الفوائد المثل من انخراطها �ن
الأنشطة.

ن النساء حول فائدة المنظمات  إضافًة إل ذلك، فإن غياب الوعي ب�ي
المجتمعية وإمكانية الحصول عل ظروف عمل أفضل من خال التوظيف 

الرسمي، يسلط الضوء عل الحاجة إل حمات توعية تستهدف هذه القضايا. 
، ينبغي أيضاً زيادة  لي

ن نتاج الزراعي المرن ي الإ
ي يعملن �ن

وبالنسبة إل النساء الا�ت
 ، ي

اتيجيات استخدام الأرا�ن دارة المستدامة للمياه، واسرت وعيهّن بشأن الإ
ي 

نظراً إل أّن التحديات الموسمية والجغرافية كانت من أهم التحديات ال�ت
يواجهنها.

ز الحاجة إل  ي تّم تسجيلها يُرب
يعي لبعض التحديات ال�ت إّن الطابع الت�ش

ز الجهود الفّعالة لكسب  يعي / سياسي عل مستوى أعل، كما يُرب دعم ت�ش
يعات  ة أن تستهدف فقط تعزيز التنفيذ للت�ش التأييد. ول يمكن لهذه الأخري

ي 
ي ملكية الأرا�ن

القائمة )الّنافذة(، مثل أنظمة العمل وحقوق المرأة �ن
اث، بل وأيضاً تقديم سياسات وأنظمة تستهدف بشكل مائم القضايا  والمري

المتعلقة بالنوع الجتماعي.

ن مختلف المجموعات  اً، ومن خال إبراز الختافات الرئيسية ب�ي وأخري
ي 

الديمغرافية والأنشطة الزراعية، فإن نتائج هذا التقييم يمكن أن تساعد �ن
تصميم معايري استهداف الجهات المستفيدة وذلك لضمان أن تكون هذه 

مكان للسياقات المحلية وتلبية  التدخات وجهود كسب التأييد مصممة قدر الإ
ي مختلف أنحاء 

الحتياجات الأساسية للمجموعات الديمغرافية المختلفة �ن
الدولة، وبصورة عادلة.



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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قائمة المخترصات
ق الأد�ن وشمال  ي ال�ش

AARINENA     اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية �ن
                       أفريقيا )آرينينا(  

قراض الزراعي ACC        مؤسسة الإ
CBO        المنظمة المجتمعية 

ن ضد المرأة )سيداو( CEDAW        اتفاقية القضاء عل جميع أشكال التميري
DoS        دائرة الإحصاءات العامة

FAO        منظمة الأمم المتحدة لاأغذية والزراعة )فاو(
FGD        جلسات المناقشات الجماعية المركزة

GDP        الناتج الإجمالي المحلي
GIS        نظم المعلومات الجغرافية

GOJ        حكومة الأردن
GPS        نظام تحديد المواقع العالمي

IDP        الأشخاص النازحون داخلياً  
IFAD        الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ILO        منظمة العمل الدولية
ITS        مستوطنات الخيم غري الرسمية

JNCW        اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
ي 
JOD        دينار أرد�ن

ية )جهد( ي الهاشمي للتنمية الب�ش
JOHUD        الصندوق الأرد�ن

ون الرئيسيون( KI        مقّدمو المعلومات الأساسية )المخرب
MOA        وزارة الزراعة
MOL        وزارة العمل

ي
NAIS       نظام المعلومات الزراعية الوط�ن

رشاد الزراعي ي للبحث والإ
NCARE       المركز الوط�ن

NGO       منظمة غري حكومية
ي الميدان القتصادي

OECD       منظمة التعاون والتنمية �ن

ي
قليمية لتحليل معلومات الأمن الغذا�أ RFSAN       الشبكة الإ

SPSS       الحزمة الإحصائية للعلوم الجتماعية

ي
SSR       نسبة الكتفاء الذا�ت

UN       الأمم المتحدة

ي
نما�أ UNDP       برنامج الأمم المتحدة الإ

ن  UNHCR       المفوضية السامية لاأمم المتحدة لشؤون الاجئ�ي
USAID       الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

WEF       المنتدى القتصادي العالمي
WFP       برنامج الأغذية العالمي
WPR       نسبة العمال - السكان

التصنيفات الجغرافية
ة محافظة. ي ع�ش

. وينقسم الأردن إل اثن�ت ي
المحافظة             أعل تقسيم إداري دون المستوى الوط�ن

ة إل ألوية وأقضية. ي ع�ش
الألوية والأقضية            تنقسم المحافظات الأردنية الثن�ت

المنطقة الزراعية            لأغراض هذا التقييم، وبشكل أساسي من أجل أخذ العينات والتحليل، تم تقسيم المحافظات المستهدفة الأربع )البلقاء، 
                                           إربد، الكرك والمفرق( إل ثاث مناطق زراعية بناًء عل مدى انتشار النشاط الزراعي ونوعه، وعل الخصائص المناخية، 

كة. ات البيئية والجغرافية المشرت ن ّ                                            والممري
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ي ع�ش شهراً 
ث�ن الشكل 5: نوع النشاط الزراعي الذي قامت به المرأة خال الإ

الماضية، حسب المنطقة الزراعية                                                        35

ي رّصحن بأنهن ربّات أُ�هّن، حسب نوع النشاط 
الشكل 6: نسبة النساء الا�ت

الزراعي                                                                                            38

ي الزراعة 
ي سن الدراسة �ن

ي شارك أطفالهن الذين �ن
الشكل 7: نسبة النساء الا�ت

»غالباً« أو »أحياناً                                                                              39

ي القطاع الزراعي، حسب 
ي تحفز انخراط المرأة �ن

الشكل 8: العوامل ال�ت

الجنسية                                                                                            41

لية                   42 ن ي الزراعة المرن
الشكل 9: الأسباب المحّفزة لنخراط المرأة �ن

ي الزراعة مدفوعة الأجر          43 
الشكل 10: الأسباب المحّفزة لنخراط المرأة �ن

ي تقوم 
لية ال�ت ن الشكل 11: الأهمية القتصادية الُمدركة لاأنشطة الزراعية المرن

بها المرأة                                                                                          46

ي الزراعة / 
الشكل 12: الشخص الذي يسيطر عل الدخل الناتج من النخراط �ن

لية                                                                                  49 ن الزراعة المرن

ي سورية، حسب 
ي الزراعة �ن

الشكل 13: نسبة النساء السوريات المنخرطات �ن

نوع النشاط الزراعي                                                                            50

ي 
ث�ن لية خال الإ ن ي الزراعة المرن

ي تنخرط فيها المرأة �ن
الشكل 14: الفصول ال�ت

ع�ش شهراً الماضية                                                                            52

ي الزراعة 
ي تنتجها المرأة �ن

الشكل 15: المنتجات الزراعية الأكرش شيوعاً وال�ت

لية، حسب الموسم                                                                     54 ن المرن

لية مقارنة بأفراد الأ�ة  ن ي الزراعة المرن
الشكل 16: مستوى مشاركة الرجال �ن

ناث                                                                                              57 الإ

ي 
ي تحد من المشاركة الفّعالة للمرأة �ن

الشكل 17: المعيقات المّرح عنها وال�ت

لية                                                                                 58 ن الزراعة المرن

ي الزراعة 
ي تحد من مشاركة المرأة �ن

ضة وال�ت الشكل 18: المعيقات المفرت

لية، حسب المنطقة                                                                     61 ن المرن

ي تنخرط فيها المرأة كقوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر 
الشكل 19: الفصول ال�ت

64                                                                                                      

ن الفصول لانخراط  ي رّصحن بتنقلهّن ب�ي
الشكل 20: النسبة المئوية للنساء الا�ت

ي عمل زراعي مدفوع الأجر                                                                64
�ن

ي العمل الزراعي 
ن الفصول لانخراط �ن الشكل 21: نسبة النساء المتنقات ب�ي

مدفوع الأجر، حسب الجنسية                                                             66

ي تنخرط فيها المرأة كعاملة زراعية مدفوع الأجر 
الشكل 22: نوع المزارع ال�ت

خال فصل الشتاء، حسب المنطقة الزراعية                                         68

ي العمل الزراعي 
ي تحديد أجر المرأة �ن

الشكل 23: الطريقة المبّلغ عنها �ن

مدفوع الأجر                                                                                    71

ي العمل الزراعي 
ي تحديد أجر المرأة �ن

الشكل 24: الطريقة المبّلغ عنها �ن

مدفوع الأجر، حسب الجنسية                                                            72

ن من الجنسية السورية الذين رصحوا عن  الشكل 25: نسبة المشارك�ي

محاولتهم تقديم طلبات الحصول عل تصاريح عمل                            74

ي الأدوار 
الشكل 26: الأسباب المّرح عنها لعدم تنظيم النساء �ن

المجتمعية                                                                                      79

ي الأنشطة 
ي انخرطن �ن

ي تواجهها النساء الا�ت
الشكل 27: التحديات الرئيسية ال�ت

ي ع�ش شهراً الماضية                                                82
ث�ن الزراعية خال الإ

ي الزراعة، حسب 
الشكل 28: أهم ثاثة تحديات رئيسية تواجهها المرأة �ن

الجنسية                                                                                           83

لية        85 ن ي الزراعة المرن
ي تواجهها المرأة �ن

الشكل 29: التحديات الرئيسية ال�ت

ي الزراعة مدفوعة ال
ي تواجهها المرأة العاملة �ن

الشكل 30: التحديات الرئيسية ال�ت

أجر                                                                                                86

لية     89 ن ي الزراعة المرن
ي المّرح عنها والمستخدمة �ن

الشكل 31: ملكية الأرا�ن
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الشكل 32: نوع الدعم الأساسي الاّزم للمرأة �ن

لية                   94 ن ي الزراعة المرن
الشكل 33: نوع الدعم الأساسي المطلوب �ن

ي العمل الزراعي مدفوع الأجر  95
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ي الزراعة، حسب الجنسية  97
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لية، حسب الموسم                                                                    55 ن المرن

ي أُجريت، 
الجدول 6: عدد المقابات مع مقدمي المعلومات الأساسية ال�ت
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المقدمة
الّسياق

وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة )DoS( لدى الحكومة الأردنّية، يعترب القطاع 
ي المملكة، حيث يُسهم 

ي الأردن أحد أهم القطاعات القتصادية �ن
الزراعي �ن

ن  ي توظيف القوى العاملة، ويشّكل مصدراً رئيسّياً للدخل بالنسبة للعامل�ي
�ن

ي القطاع الزراعي وأ�هم، ويوفر المنتجات الغذائية الأساسية لاستهاك 
�ن

ي الدولة، الذي أجرته المفوضية 
ي.25 كما أظهر تقييم القطاع الزراعي �ن الب�ش

الأوروبية عام 2012، أنّه عل الرغم من انخفاض مساهمة القطاع الزراعي 
ي 

ي تشغيل القوى العاملة الأردنية، وانخفاض ناتجها المحلي الإجمالي �ن
�ن

ن سُبل كسب  ة،26  إّل أن« هذا القطاع ل يزال مهماً وحيوياً لتأم�ي العقود الأخري
ي المناطق الريفية 

ن الأشد فقراً، وخصوصاً �ن العيش، وفرص العمل للمواطن�ي
ي للشعب.28 وعل سبيل 

والبادية،27 كما يشكل مصدراً رئيسياً لاأمن الغذا�أ
ي للدولة من الحليب ومنتجاته من 

المثال، فقد انخفضت فجوة الكتفاء الذا�ت
ي عام 2010. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إل الزيادة 

ي عام 1974 إل 34 % �ن
50 % �ن

ي عل 
ي عدد مزارع الألبان. وبالمثل، فإن ما نسبته 38,5 % من الطلب الوط�ن

�ن
اللحوم الحمراء يتم إنتاجه محلياً، كما يتم تلبية جميع احتياجات الستهاك 

2٩. وات من الناتج المحلي تقريباً من الفواكه والخرن

وعل الرغم من ذلك، ووفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة لاأغذية 
والزراعة )فاو(، فمنذ عام 2014، كانت ما نسبته 2 % فقط من مجموع السكان 

ي للمعلومات الزراعية 
ي الزراعة.30 ووفقاً للنظام الوط�ن

ي الأردن تعمل �ن
�ن

ي 
)NAIS(، فإّن هذا القطاع يعمُل عل تشغيل 7% من القوى العاملة �ن

ًة نسبياً، إل أنها ل تزال  الأردن.31 ومع أّن هذه النسبة من السكان تُعدُّ صغري
ي الأردن، 

ي المجتمعات الريفية �ن
ي هذا القطاع �ن

مهمة بسبب أهمية العمل �ن
ي المناطق الريفية 

ي الأردن �ن
حيث يعيش حوالي 25 % من مجموع الفقراء �ن

ويعتمدون عل الزراعة كمصدر أساسي لسبل كسب العيش.32 وبالإضافة إل 
ي الأردن يعمل فيه أعل نسبة من 

ذلك، من المعروف أن القطاع الزراعي �ن
ن مقارنة بالقطاعات القتصادية الأخرى.33 العمال غري الرسمي�ي

ي القطاع الزراعي، بشكل خاص، تظهر 
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة �ن

إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة )فاو( أنّه اعتباراً من عام 2014، كانت نسبة 
ي الزراعة.34 ومع أنّها نسبة 

ي الدولة تعملن �ن
ناث �ن 0.9% من مجموع السكان الإ

ضئيلة، كما ذكرنا سابقاً، فيمكن أن يعود ذلك إل ارتفاع معدل انتشار القوى 
ي الحقيقة، ووفقاً لدراسة أجراها 

ي هذا القطاع. و�ن
العاملة غري الرسمية �ن

ي عام 2013، فإن 16 % من النساء 
ي )UNDP( �ن

نما�أ برنامج الأمم المتحدة الإ
ي القطاع الزراعي يعملن بشكل غري رسمي، وهي أعل من نسبة 

العامات �ن
الرجال )5 %(.35 كما تشري دراسة أجراها اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية 
ي عام 2012، إل أن أغلبية 

ق الأد�ن وشمال أفريقيا )AARINENA(، �ن ي ال�ش
�ن

ي المزارع 
ي الأردن يقمن بأعمال زراعّية غري مدفوعة الأجر �ن

النساء الريفيات �ن
ة والمتوسطة الحجم، وهؤلء النساء يشكلن القسم الأكرب  الأ�ية الصغري

ي الزراعة، هذا من ناحية.36 ومن ناحية أخرى، تشارك 
ناث الناشطات �ن من الإ

لية، وغالباً ما تدير النساء  ن ي الأنشطة الزراعية المرن
المرأة بشكل فّعال أيضاً �ن

ة، وعادة ما تكون النساء مسؤولت عن قطع  لية صغري ن ي الأردن حدائق مرن
�ن

ي الخاصة بأ�هّن.37
الأرا�ن

ي 
ن �ن ن السوري�ي ايد، ارتفعت أهمية قطاع الزراعة لتشغيل الاجئ�ي ن وبشكل مرت

الأردن، رجالً ونساء. ووفقا لبيانات التسجيل الصادرة عن مفوضية الأمم 
ي 

ن )UNHCR(، فإنه اعتباراً من كانون الثا�ن المتحدة السامية لشؤون الاجئ�ي
ي 

/ يناير 2017، كان لدى 12,000 لجئ سوري تصاريح عمل رسمية للعمل �ن
ي الزراعة، 

ن أّن 31,000 لجئ تقريباً كانت لديهم خلفية �ن ي ح�ي
القطاع الزراعي، �ن

ي قطاعات متعلقة بالزراعة من قبل.38 كما أظهرت دراسة أجرتها 
أو عملوا �ن

ي عام 2015 أن الزراعة والبناء كانا القطاعان 
منظمة العمل الدولية )ILO( �ن

ي بداية الأزمة السورية، وبسبب الزيادة 
ي سوق العمل الأردنية �ن

الأكرش تأثراً �ن
ن  ي هذه القطاعات، فإن 30 % من الأردني�ي

ن �ن ي تشغيل السوري�ي
المستمرة �ن

ي هذه القطاعات قبل الأزمة، قد توقفوا الآن عن ذلك.3٩ 
الذين كانوا يعملون �ن

ن القطاعات الثاثة الأكرش  وعاوة عل ذلك، فقد كانت الزراعة أيضاً من ب�ي
ي أجريت عام 2016، من 

تشغياً لاجئات السوريات وذلك حسب الدراسة ال�ت
ي 

ِقبل مبادرة »ريتش« وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول مشاركة المرأة �ن
ي الأردن.40

القوى العاملة �ن

ي 21 أغسطس 2017(.
25-   دائرة الإحصاءات العامة الأردنية )تاريخ آخر زيارة للموقع �ن

اجع تشمل عدم  ي توصل إليها البحث السابق، فإن أسباب هذا الرت
26-   وفقاً للنتائج ال�ت

القدرة عل مواكبة النمو القتصادي للقطاعات الأخرى، وعدم كفاية المياه، وانخفاض 
ن  ي الزراعية )لأغراض الزراعة والأغراض الرعوية عل حد سواء(، وزيادة الَميل ب�ي

توافر الأرا�ن
العمال للتوجه نحو المزيد من القطاعات الفنية ذات الأجور وظروف العمل الأفضل، وعدم 

ي القطاع الزراعي.
ي النخراط �ن

الرغبة العامة لدى الشباب �ن

ي الأردن« يناير / 
اتيجية لقطاع الزراعة �ن ، وغوبا GOPA، »الخطة السرت ي 27-   التحاد الأورو�ب

ي )2014( ص. 5.
كانون الثا�ن

ي الأردن - المجلد 1«، )نيسان / أبريل 
28-   المفوضية الأوروبية:«تقييم القطاع الزراعي �ن

2012(، ص 17.

29-   المرجع نفسه، ص 16.

ي الأردن )تاريخ آخر 
30-   قاعدة بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة لاأمم المتحدة �ن

ي 21 آب / أغسطس 2017(.
وصول �ن

، )تاريخ  ي
ي للمعلومات الزراعية، حول نظام المعلومات الزراعية الوط�ن

31-   النظام الوط�ن
ي 21 أيار/ مايو 2017.(

آخر وصول �ن

ي الأردن - المجلد 1«، )نيسان / أبريل 
32-   المفوضية الأوروبية: »تقييم القطاع الزراعي �ن

2012(، ص 17.

ن للدعم والمساندة: الحقوق المنسية: »ظروف العمل والمعيشة للعمال  33-   تمك�ي
ي الأردن«، )2014(، الصفحتان 43، و44.

ي القطاع الزراعي �ن
المهاجرين �ن

34-   إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة لاأمم المتحدة، الأردن.

 ،)2013( » ي
ي القتصاد الأرد�ن

، »القطاع غري الرسمي �ن ي
نما�أ 35-   برنامج الأمم المتحدة الإ

الصفحتان 34 و35.

ن  ق الأد�ن وشمال أفريقيا )آرينينا(:«تمك�ي ي ال�ش
36-   اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية �ن

ي منطقة 
ي مجال التنمية الزراعية والبتكار ونقل المعرفة �ن

ن البحوث �ن المرأة من أجل تحس�ي
غرب آسيا / شمال أفريقيا« )2012(، ص. 88.

37-   منظمة الأغذية والزراعة، خطة العمل: سبل كسب العيش المرنة للزراعة والأمن 
ي المناطق الأردنية المتأثرة بالأزمة السورية )2014(، ص. 39.

ي والتغذوي �ن
الغذا�أ

ن و )إيكاردا(، »سبل المعيشة  38-   المفوضية السامية لاأمم المتحدة لشؤون الاجئ�ي
ي الأردن« )حزيران 2016(.

ن �ن ن السوري�ي الزراعية لاجئ�ي

ن  ن إيريك ستاف، منظمة العمل الدولية وفافو، »تأثري الاجئ�ي 39-   هيلسوند، سولفيغ وسف�ي
« )2015(، صفحة 6، الصفحات من 53 إل 54، ص. 114. ي

ن عل سوق العمل الأرد�ن السوري�ي

ا ما يُستشهد بهما من قطاعات العمل بالنسبة لاجئات  40-   أما القطاعان الآخران اللذان كثري
ي المنظمات غري 

ي �ن
نسا�ن السوريات فكانا المسكن والخدمات الغذائية، يليهما العمل الإ

الحكومية أو المنظمات الدولية، وعادة ما يكون ذلك عل أساس »المال مقابل العمل«. انظر 
أيضا: مبادرة »ريتش« ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة: »النساء العامات: مشاركة النساء 

الأردنيات والاجئات السوريات ومواقفهن تجاه العمل«، 2017، ص. 10.
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ي القطاع الزراعي، 
وعل الرغم من دور كّل من المرأة السورية والأردنية �ن

إّل أّن مراجعة المعلومات والبيانات الثانوية الحالية تشري إل قّلة توافر 
ي الأردن، 

ي هذا القطاع �ن
المعلومات المحّدثة حول موضوع مشاركة المرأة �ن

، إل طبيعة مشاركتها غري الرسمية فيه.  حيث يعود ذلك، وبشكل أساسي
ي التقارير المتعلقة بالقطاع ككل، 

ي للمرأة �ن
وعل الرغم من الّذكر العشوا�أ

إّل أن البيانات غالباً ما تكون غري مصّنفة حسب النوع الجتماعي، إضافًة إل 
ن مشاركة  ي تُسلط الضوء عل الفروقات ب�ي

محدودية البحوث المتعمقة ال�ت
ناث. الذكور ومشاركة الإ

ي 
ي القطاع الزراعي أيضاً عدداً من الصعوبات والتحديات، بما �ن

تواجه النساء �ن
ي يواجهها القطاع الزراعي ككل. وعل سبيل المثال، تَُعدُّ 

ذلك المعيقات ال�ت
ي الصالحة للزراعة، 

ندرة المياه، ونقص الموارد الطبيعية، وخاصة الأرا�ن
ي 

ي الأردن اليوم،41 وال�ت
ي تواجه القطاع الزراعي �ن

أهم التحديات الرئيسية ال�ت
ي تقوم بها المرأة أيضاً. 

لية ال�ت ن من المرّجح أن تؤثر عل الأنشطة الزراعية المرن
ي العمل 

وعاوًة عل ذلك، ونظراً للطبيعة غري الرسمية لتشغيل المرأة �ن
الزراعي، فمن الممكن أن تصبح المرأة عرضًة لظروف العمل القاسية، وقد ل 
ن الازم لحمايتها من  تكون قادرة عل الحصول عل الحماية القانونية والتأم�ي
قليمية  ي أجرتها مبادرة »ريتش« والشبكة الإ

هذه الظروف. وأبرزت الدراسة ال�ت
ي )RFSAN(، عام 2016، بخصوص مرونة سبل 

لتحليل معلومات الأمن الغذا�أ
ي الدعم الازم لتعزيز عمل 

ي الأردن، وجود نقص ملحوظ �ن
كسب العيش �ن

ي القطاع الزراعي، سواء من حيث الدعم المادي )تقديم الدعم المالي 
المرأة �ن

ي )بناء القدرات 
و / أو المعدات والمدخات( ومن حيث تقديم الدعم التق�ن

42.) ي
والتدريب المه�ن

ن يبدو  ي ح�ي
ي هذا القطاع، و�ن

ومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة لدور المرأة �ن
ي تواجه 

ي أجريت بشأن التحديات ال�ت
أن هناك عدداً قلياً من البحوث ال�ت

ي الأردن ككل،43 إل أّن هناك بيانات محدودة جداً، مصّنفة 
القطاع الزراعي �ن

حسب النوع الجتماعي، ومتاحة عن هذه التحديات، ويبدو أنه لم يتم إجراء 
ي 

ي تواجهها النساء العامات �ن
ي ترّكز عل التحديات ال�ت

أي تحديث للبحوث ال�ت
هذا القطاع بشكل خاص.44

ي القطاع 
ي لعمل المرأة، بشكل عام، ومشاركتها �ن

طار القانو�ن وفيما يتعلق بالإ
ن  شارة إل حقيقة عدم وجود قوان�ي الزراعي عل وجه الخصوص، تجدر الإ

ي الحقيقة، لقد َصادق 
ي هذه الأمور. و�ن

وأنظمة رصيحة تحظر مشاركة المرأة �ن

الأردن عل العديد من المعاهدات الدولية ذات الصلة بموقف المرأة الريفية 
ي القطاع الزراعي. فعل سبيل المثال، تنص »اتفاقية القضاء عل 

ومشاركتها �ن
ن عل أساس  ن ضد المرأة« )سيداو( عل مبادئ عدم التميري جميع أشكال التميري

ي المناطق الريفية. أما 
ن ضد المرأة �ن الجنس، وتدعو إل القضاء عل التميري

يعي الرئيسي للقوى العاملة  طار الت�ش يعات الوطنية، فإن الإ بالنسبة للت�ش
ي لعام 1996. وتتضمن هذه 

ي قانون العمل الأرد�ن
ي القطاع الزراعي مدرج �ن

�ن
ي ذلك 

ي الأردن، بما �ن
ن أحكاماً تكفل حماية العمال �ن المجموعة من القوان�ي

ضمان الراتب الشهري، والحد الأد�ن لاأجور، والإجازات المرضية، وتنظيم 
ي أيضاً عل أنه 

ساعات العمل. وتنص المادة 97 )أ( من قانون العمل الأرد�ن
ي أي مهنة إنشاء نقابة عّمالية لأنفسهم، وحماية حقوقهم 

ن �ن يجوز للموظف�ي
ي القطاع الرسمي أم 

ي العمل. وهذا الحق ينطبق عل جميع العمال، سواء �ن
�ن

ي القطاع غري الرسمي.45
�ن

ي القطاع 
ي إل مشاركة المرأة �ن

يعية فاعلة تفصن عل الرغم من وجود أُطر ت�ش
ن والأنظمة قد يكون  الزراعي، إّل أّن البنك الدولي أشار إل أّن تنفيذ القوان�ي

ن مع الأعراف الجتماعية.46  إشكالياً، خاصة عندما تتعارض تلك القوان�ي
وإضافة إل ذلك، فإن العمال الذين يعملون بشكل غري رسمي ل يتمتعون 

. ي
ي يضمنها قانون العمل الأرد�ن

بهذه الحقوق المذكورة أعاه وال�ت

وبشكل عام، فمع وجود مثل هذه الصعوبات والتحديات، إّل أنها قد تمّثل 
ي الأردن لاستفادة من المنصة 

ي التنمية والصمود �ن
فرصة للجهات الفاعلة �ن

الزراعية كوسيلة لتعزيز قدرة كل من الرجال والنساء عل تلبية احتياجاتهم 
ي المناطق 

ي من خال هذا القطاع، ول سيما �ن
المعيشية والأمن الغذا�أ

الريفية. ومن أجل إزالة عوائق النوع الجتماعي وتعزيز القتصاد الريفي 
الشامل، هناك حاجة لفهم أفضل للفرص المتاحة والعوائق القائمة أمام 

ي الزراعة والحياة المجتمعية الريفية.
مشاركة المرأة الريفية �ن

ي 
ي الأردن من الأرا�ن

41-   يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 101,2 ملم، وتُعّد معظم أرا�ن
ي شبه القاحلة بنسبة 8 %، ول تحصل إل ما نسبته 20 % من 

القاحلة، بنسبة 90 %، والأرا�ن
ي عل 200 مليمرت من الأمطار سنوياً، وهو الحد الأد�ن المطلوب للزراعة البعلية. ومن 

الأرا�ن
ي الباد، بحلول عام 

المتوقع أن يتجاوز الطلب عل المياه مستويات الموارد المائية المتاحة �ن
ي سبق ذكرها، فإّن 

2025، بنسبة تزيد عن 26 %. وعاوة عل ذلك، ووفقا لدراسة )آرينينا( ال�ت
ي 

ي الأردن صالح للزراعة. إضافة إل ذلك، فقد انخفضت الأرا�ن
4% فقط من مسطح الأرض �ن

ي توزع 
اث ال�ت ن المري ي بسبب قوان�ي

ّ وتجزئة الأرا�ن ، بسبب الّتحرن المتاحة للزراعة، بشكل كبري
ي من 63 

ي عل العديد من الورثة، مما أدى إل خفض متوسط حجم حيازات الأرا�ن
الأرا�ن

، بوابة معارف  ي عام 2007. انظر أيضا: مجموعة البنك الدولي
ي عام 1991 إل 40 دونما �ن

دونماً �ن
ي 30 أيار / مايو 2017(؛ وزارة 

ي �ن
و�ن لكرت تغري المناخ: الأردن )كانت آخر زيارة إل الموقع الإ

ي / نوفمرب 
ين الثا�ن ي الأردن )ت�ش

ي جهود تغري المناخ �ن
البيئة، برنامج تعميم النوع الجتماعي �ن

، مهمة  ي اتيجية الوطنية للمياه 2016-2025؛ الدعم الأورو�ب 2010(؛ ووزارة المياه والري، السرت
ي الأردن، 2012، ص 80.

التحديد المسبقة: دعم التنمية الزراعية �ن

 ، ي
قليمية لتحليل الأمن الغذا�أ 42-   منظمة الأغذية والزراعة لاأمم المتحدة، الشبكة الإ

مبادرة ريتش، تقييم الحد من مخاطر الكوارث: فهم قدرة سبل كسب العيش عل الصمود 
ي الأردن« )أكتوبر 2016(.

�ن

ي عام 2012 يغطي 
42-   عل سبيل المثال، أجرى معهد المعونة الأوروبية تقييما شاماً �ن

يعية  ي ذلك الأطر الت�ش
ي الأردن، بما �ن

مجموعة واسعة من المعلومات عن القطاع الزراعي �ن
ي الأردن. وتذكر التحديات 

ي يواجهها القطاع �ن
الحالية وأصحاب المصلحة والتحديات ال�ت

ي أوراق السياسات، مثل خطة عمل منظمة الفاو: سبل كسب 
ي تواجه هذا القطاع أيضا �ن

ال�ت
ي المناطق الأردنية المتأثرة بالأزمة السورية، 

ي والّتغذوي �ن
العيش المرنة للزراعة والأمن الغذا�أ

فضا عن تقرير من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2006، الذي ركز عل تحديات 
ي الأردن، وكيفية التغلب عليها.

ي القطاع الزراعي �ن
نتاج �ن التسويق والإ

ي الأردن، عل وجه التحديد، جنباً إل 
ي الزراعة �ن

44-   أجري آخر بحث حول وضع المرأة �ن
ة والقطاع الرسمي، من قبل الوكالة  ي المشاريع الصغري

جنب مع الأنشطة القتصادية للمرأة �ن
وع  ي عام 1999. انظر أيضا: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / م�ش

الأمريكية للتنمية الدولية �ن
ي الأردن: نتائج بحثية عن 

ي التنمية »الأنشطة القتصادية للمرأة �ن
المساعدة التقنية للمرأة �ن

ة والزراعة والقطاع الرسمي« )تموز / يوليو 1999(. وعاوة  ي المشاريع الصغري
مشاركة المرأة �ن

عل ذلك، وعل الرغم من وجود بيانات ثانوية عن التحديات المتعلقة بالمشاركة القتصادية 
ا محدودا ضمن هذه الدراسات عل التحديات  ن ي الأردن بشكل عام، إل أن هناك تركري

للمرأة �ن
ي القطاع الزراعي. انظر أيضا: هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

ي تواجهها النساء المشاركات �ن
ال�ت

- هيئة الأمم المتحدة للمرأة، »المرأة العاملة: مشاركة وموقف النساء الأردنيات والاجئات 
: »المشاركة  ين الأول / أكتوبر 2016(؛ المرصد العمالي السوريات تجاه القوى العاملة« )ت�ش

ي القطاع الخاص«؛ دليل المؤسسات الجتماعية والنوع الجتماعي )سيغي 
القتصادية للمرأة �ن

، »المشاركة القتصادية  ي الأردن؛ البنك الدولي
SIGI(، إحصاءات عن التحديات العامة للمرأة �ن

ي الأردن« )2013.(
للمرأة �ن

http://www.hammourilaw.com/Hammouri_Resorces/Articals/ :45-   انظر أيضا
 .pdf.2__labor_law

: »المعايري  ي عل النحو التالي
ي السياق الأرد�ن

46-   يعرف البنك الدولي المعايري الجتماعية �ن
ي ذلك الوضع 

الجتماعية ليست موحدة - فهي تختلف بناء عل عدد من العوامل بما �ن
ية. كما أنها تتأثر  الجتماعي والقتصادي، والمواقع الريفية مقارنة مع المناطق الحرن

سام والمسيحية، والتقاليد  ي المقام الأول الإ
ي الأردن يضع �ن

بالعوامل الدينية، فالسياق �ن
غري الدينية. ]...[ الأب أو الزوج كرئيس لاأ�ة، مما يعطيه دور الو�ي عل الأ�ة والأفراد 
ي مقابل 

ي تؤثر عل الأ�ة. و�ن
عالة المالية واتخاذ القرارات الرئيسية ال�ت ناث، ومسؤولية الإ الإ

عالة المالية، يُتوقع عادة من أفراد الأ�ة أن يتول أفراد الأ�ة الذكور عملية صنع القرار،  الإ
ي الممارسة العملية. ويمكن للمعايري الجتماعية أن 

والسيطرة عل الأصول القتصادية. ]...[ �ن
يعات والأنظمة المحّددة. وقد يحدث  نابة( خارج الحدود والت�ش تعمل عل تقييد التمثيل )الإ

ذلك من خال عملية »الرقابة الذاتية«، حيث يقيد الأفراد أفعالهم بحيث تتفق مع وجهة 
، »المشاركة القتصادية، التمثيل  نظر المجتمع تجاه السلوكيات غري المقبولة. »البنك الدولي

ي الأردن«، )2013(، الصفحتان 61 – 62.
نابة( والوصول إل العدالة �ن )الإ



ُمجَمُل التقرير
حاً مفصاً لمنهجية التقييم، يليه عرض لنتائج التقييم  يقدم هذا التقرير �ش

الرئيسية، منّظمة حسب الأقسام التالية:47 
ي الأردن: ويشمل عرض 

ي الزراعة �ن
نظرة عامة عن انخراط المرأة �ن  •

ي القطاع الزراعي، وعرض لمختلف أنواع 
الخصائص الديمغرافية للمرأة �ن

الأنشطة الزراعية الذي تنخرط فيها المرأة.
ي الأنشطة الزراعية: ويتضمن 

ي تدفع المرأة لانخراط �ن
العوامل ال�ت  •

هذا القسم لمحة عامة عن العوامل التشجيعية الرئيسية للنساء المنخرطات 
ن أّن هذه العوامل تختلف حسب نوع النشاط 

ّ ي تب�ي
ي القطاع الزراعي، وال�ت

�ن
الزراعي. كما يقدم مناقشة حول الأهمية القتصادية لاأنشطة الزراعية للمرأة 

ي هذا القطاع.
وكذلك خلفية معلوماتية أساسية عن المرأة �ن

لية: يعرض هذا القطاع الّسمات  ن ي الزراعة المرن
انخراط المرأة �ن  •

ة لهذه الزراعة، كما يناقش النتائج التفصيلية من حيث أدوار المرأة  ن الممري
ي 

لية، والمنتجات ال�ت ن ي الزراعة المرن
المحدّدة، وكذلك الوقت الذي تقضيه �ن

لية. ن ي الزراعة المرن
ي تواجهها �ن

تنتجها والمعيقات ال�ت
ي القوى العاملة الزراعية مدفوعة الأجر: بالنظر إل 

انخراط المرأة �ن  •
ي القوى العاملة الزراعية مدفوعة 

ة التفصيلية لنخراط المرأة �ن ن السمات الممري
الأجر )العمل الزراعي مدفوع الأجر(، يتناول هذا القسم تحليل بعض 

ي 
ي تعمل بها المرأة، والأدوار المحددة ال�ت

الخصائص، مثل نوع المزارع ال�ت
ي تؤدي فيها المرأة هذه الأدوار.

تضطلع بها، وظروف العمل ال�ت
ي المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية: يناقش 

مشاركة المرأة �ن  •
ي الأنشطة المجتمعية، ويعرض أسباب 

هذا القسم مدى مشاركة المرأة �ن
ي المؤسسات الريفية.

المشاركة المحدودة �ن
ي القطاع الزراعي: يقدم هذا 

ي تواجهها المرأة �ن
التحديات ال�ت  •

ي الزراعة، 
ي تواجهها المرأة �ن

الجزء من التقرير نظرة عامة عن التحديات ال�ت
ي 

لية و�ن ن ي الزراعة المرن
ي تواجهها المرأة تحديداً �ن

ويعرض أيضاً التحديات ال�ت
ي التحديات، مصّنفة حسب 

الزراعة مدفوعة الأجر، وينظر هذا القسم �ن
الجنسية، والمنطقة الزراعية. كما يتم أيضاً مناقشة التحديات القانونية 

والمتعلقة بالسياسات بشكل أكرش تفصياً.
ي الزراعة: تبعاً للتحديات 

الدعم الأساسي لتعزيز دور المرأة �ن  •
ي الزراعة، سيناقش هذا الجزء نوع الدعم 

ي تواجهها المرأة �ن
الرئيسية ال�ت

ي القطاع، مصنفاً حسب نوع النشاط الزراعي، 
المطلوب لتعزيز دور المرأة �ن
الجنسية، والمنطقة الزراعية.

المنهجية
أهداف هذا التقييم

ي ضوء الثغرات المعلوماتية، وبالنظر إل الأهمية العالية نسبياً للقطاع 
�ن

الزراعي بالنسبة إل المرأة الريفية، أجرت مبادرة القضاء عل الجوع ونقص 
ي / يناير 

ن كانون الثا�ن ة ما ب�ي ي الفرت
التغذية لدى الأطفال )مبادرة »ريتش«(، �ن

ي الأردن، 
وتموز / يوليو 2017، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة �ن

ي الأردن، 
ي أربع محافظات �ن

ي قطاع الزراعة �ن
تقييماً عن المرأة الريفية ودورها �ن

هي: إربد، والمفرق، والبلقاء، والكرك.
امج الرامية إل إزالة  ي إرشاد الرب

ويتمثل الهدف العام من هذا التقييم �ن
ي تحول دون مشاركة المرأة 

ض سبيل النوع الجتماعي، وال�ت ي تعرت
العوائق ال�ت

ي الأردن، وذلك من خال التوصيات القائمة عل 
ي القطاع الزراعي �ن

الريفية �ن
الأدلة الثبوتّية. ودعما لذلك، سعى التقييم إل خلق فهم أفضل لدور المرأة 
ي الحياة المجتمعية الريفية، 

ي القطاع الزراعي، ولقيادتها ومشاركتها �ن
الريفية �ن

ي تواجهها )أنظر الشكل 1(.
وللتحديات ال�ت

ن أنها هامة، فقد تم أيضا 
ّ ي حال تب�ي

47-   حيثما كانت هذه النتائج الرئيسية ذات صلة، و�ن
ها من  تصنيفها حسب المنطقة الزراعية، ونوع النشاط، والجنسية، والفئة العمرية وغري
ي قد تكون ذات صلة 

المعايري المطبقة، وذلك لأجل استخاص المزيد من التفاصيل ال�ت
امج( وكسب التأييد للجهات الفاعلة الرئيسية. مجة )وضع الرب باهتمامات الرب



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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المنهجية
أهداف هذا التقييم

ي ضوء الثغرات المعلوماتية، وبالنظر إل الأهمية العالية نسبياً للقطاع 
�ن

الزراعي بالنسبة إل المرأة الريفية، أجرت مبادرة القضاء عل الجوع ونقص 
ي / يناير 

ن كانون الثا�ن ة ما ب�ي ي الفرت
التغذية لدى الأطفال )مبادرة »ريتش«(، �ن

ي الأردن، 
وتموز / يوليو 2017، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة �ن

ي الأردن، 
ي أربع محافظات �ن

ي قطاع الزراعة �ن
تقييماً عن المرأة الريفية ودورها �ن

هي: إربد، والمفرق، والبلقاء، والكرك.
امج الرامية إل إزالة  ي إرشاد الرب

ويتمثل الهدف العام من هذا التقييم �ن
ي تحول دون مشاركة المرأة 

ض سبيل النوع الجتماعي، وال�ت ي تعرت
العوائق ال�ت

ي الأردن، وذلك من خال التوصيات القائمة عل 
ي القطاع الزراعي �ن

الريفية �ن
الأدلة الثبوتّية. ودعما لذلك، سعى التقييم إل خلق فهم أفضل لدور المرأة 
ي الحياة المجتمعية الريفية، 

ي القطاع الزراعي، ولقيادتها ومشاركتها �ن
الريفية �ن

ي تواجهها )أنظر الشكل 1(.
وللتحديات ال�ت

ي القطاع 
ولتحقيق أهداف البحث، وإنتاج بيانات قوية حول مشاركة المرأة �ن

الزراعي والحياة المجتمعية الريفية، فقد اعتمد هذا التقييم عل منهجيات 
ن الأساليب النوعية  مختلفة، وعل نهج )مقاربة( متعدد المراحل، يجمع ب�ي

ي / يناير 
ن كانون الثا�ن ة ما ب�ي ي الفرت

والكمية. وقد نُّفذت أربعة أنشطة رئيسية �ن
وتموز / يوليو 2017، هي: مراجعة البيانات الثانوية، وإجراء المقابات مع 
مقدمي المعلومات الأساسية، وجلسات مجموعات المناقشات الجماعية 

المرّكزة )FGDs(، ومسوحات )دراسات( استقصائية للتصورات –
)أنظر الشكل 2(.

الهدف العامالأهداف المحددة 

الشكل 1

هدف التقييم وغاياته

1

2

3

امج  تقديم المعلومات للرب
ي 

الرامية إل إزالة العوائق ال�ت
ض سبيل النوع الجتماعي،  تعرت
ي تحول دون مشاركة المرأة 

وال�ت
ي 

ي القطاع الزراعي �ن
الريفية �ن

الأردن

تحقيق فهم أفضل لمشاركة المرأة، 
ي هياكل الحكم المحلي 

ولقيادتها �ن
والمؤسسات المجتمعية

ن فهم أدوار وظروف النساء  تحس�ي
ي القطاع 

والفتيات العامات �ن
الزراعي

ي تحول دون مشاركة 
تحديد التحديات ال�ت

ي 
المرأة، وتعويضها عل قدم المساواة �ن

القطاع الزراعي



اسُتخدم هذا النهج متعدد المراحل بحيث تكون كل مرحلة من مراحل جمع 
رشاد منهجية المراحل الاحقة، وتحديد المواضيع المتكررة  البيانات أساساً لإ

ي المراحل الاحقة لجمع البيانات.
ي يمكن مواصلة استكشافها وحرها �ن

ال�ت
المناطق المستهدفة والتقسيمات الزراعية

ي 
ي المناطق ال�ت

ي القطاع الزراعي �ن
اسَتهدَف هذا التقييم النساء العامات �ن

ي محافظات 
ية(، �ن يغلب عليها الطابع الزراعي )المناطق الريفية وشبه الحرن

البلقاء وإربد والكرك والمفرق. ولأغراض التحليل وأخذ العينات، عل حد 
سواء، تم تقسيم المناطق الزراعية داخل هذه المحافظات المستهدفة إل 
ثاث مناطق زراعية عل أساس مدى انتشار النشاط الزراعي ونوعه، وأوجه 

كة.  يكولوجية / الجغرافية المشرت ي الظروف المناخية، والخصائص الإ
التشابه �ن

وقد تم اللجوء إل هذا النوع من التصنيفات عند إجراء التقييمات ذات 
الصلة بالزراعة المشابهة لهذا التقييم؛ لأّن هذه المناطق ستعكس بشكل 

ات والتحديات المتعلقة بالمشاركة الزراعية عل أساس الخصائص  أدق الخرب
دارية. كة، بدل من التصنيفات الإ المناخية والبيئية والجغرافية المشرت

ومع أن هذه المناطق قد ُحّددت مسبقاً، استناداً إل المعلومات المتوافرة، 
ن  ي ذلك المعلومات المستمدة من البيانات الثانوية ومن الموظف�ي

بما �ن
ن لمبادرة “ريتش«، إل أّن التأّكد من هذا التقسيم، وتحديد المزيد  الميداني�ي

كة داخل كل منطقة منها، من خال  من التفاصيل بشأن الخصائص المشرت
عمليات التخطيط التشاركية أثناء إجراء المقابات مع مقدمي المعلومات 

الأساسية، وعقد جلسات المناقشات الجماعية المركزة.48 ويوضح الجدول 1 

تالياً التفاصيل العامة لهذا التوزيع حسب المناطق، والمعايري المستخدمة 
ن المناطق 

ّ لتصنيف هذه المناطق. ويتضّمن الملحق 1 أيضاً خرائط تُب�ي
ي تمت تغطيتها خال جلسات المناقشات 

ي هذه المناطق ال�ت
المحددة �ن

ي للتصورات.4٩
الجماعية المركزة والمسح الستقصا�أ

الشكل 2:
ي للتقييم

نظرة عامة عل المنهجية والجدول الزم�ن

مراجعة البيانات الثانوية

ن )13( ن الرئيسي�ي مقابات مع المستجيـبـ�ي

مجموعات المناقشات الجماعية المركزة 24

مسوحات استقصائية لتصورات الأ� المعيشية )1,154(

يعات / السياسات )3( ن بشأن الت�ش ن الرئيسي�ي مقابات مع المستجيـبـ�ي

 شباط - اذار 2017

نيسان 2017

 أيار- حزيران 2017

تموز- آب 2017

ي - شباط 2017 
 كانون الثا�ن

ي 
48-   يُرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل الأدلة التوجيهية لإجراء المقابات، ال�ت

ي جلسات 
ن وطرق الأسئلة المستخدمة �ن ن الرئيسي�ي استخدمت لإجراء مقابات مع المستجيب�ي

مجموعات المناقشات المرّكزة.

ي كانت مشمولة 
49-   لاطاع عل القائمة الكاملة لجميع المناطق / المناطق الفرعية ال�ت

، يرجى الرجوع أيضا إل الملحق 1. ي
داخل كل منطقة خال المسح الستقصا�أ



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
22

الجدول 1:
تحديد خصائص المناطق الزراعية، عل النحو المحدد لهذا التقييم

ق المملكة المنطقة 1: شمال �ش

معظم أجزاء محافظة المفرق
أجزاء من المفرق )حي رحاب(، محافظات 

إربد، والكرك، والبلقاء،

ة  ارتفاع معدل انتشار الزراعة الصغري
لية ن النطاق والزراعة المرن

وة  ارتفاع معدل انتشار أنشطة الرش
الحيوانية 50

أكرش جفافا وذات مناخ صحراوي

محدودية توفر المياه
ارتفاعات عالية نسبياً )600 مرت أو أكرش فوق 

بة  مستوى سطح البحر(، جبلية، خصبة الرت
)حمراء(

الزراعة المرويةالزراعة البعلية

تربة خصبة )سوداء، وغنية بالمعادن(

، الشونة الشمالية، الشونة  ي
غور الصا�ن

الجنوبية، دير عا

لية  ن ازدياد معدل انتشار كل من الزراعة المرن
والزراعة التجارية عل نطاق واسع )وخاصة 

إنتاج الفاكهة والخضار(

المناطق المشمولة

نوع النشاط 
الزراعي

ات  ن المري
يكولوجية الإ

الخصائص 
المناخية 

والممارسات 
الزراعية

المنطقة 3: وادي الأردنالمنطقة 2: المرتفعات البعلية

جمع البيانات وأخذ العينات
مراجعة البيانات الثانوية

قبل جمع البيانات الأولية، أجريت عملية استعراض مستندي شاملة للبيانات 
ي الأردن، 

ي قطاع الزراعة �ن
الثانوية المتوفرة والمواد المنشورة حول المرأة �ن

ي يمكن 
ي المعلومات والمواضيع ال�ت

وذلك لأجل تحديد الثغرات الرئيسية �ن
ي 

بحثها بشكل مستفيض. وقد تضّمن الستعراض المستندي البحث �ن
ي ذلك التقارير السنوية 

مجموعة متنوعة من الوثائق وقواعد البيانات بما �ن
من برامج وكالت الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة ذات الصلة بالقطاع 

ي تصدرها الوزارات / الوكالت الحكومية،51 
ي الأردن، والمنشورات ال�ت

الزراعي �ن
يعي  طار الت�ش ي تحدد الإ

والوثائق القانونية والسياسات المتاحة للجمهور وال�ت
ي أجرتها مبادرة »ريتش« 

ي الأردن، والتقييمات السابقة ال�ت
للقطاع الزراعي �ن

بشأن الموضوعات ذات الصلة.52 

 ، لقد ساهمت النتائج المستمدة من مراجعة البيانات الثانوية، بشكل مبا�ش
ي 

ي تطوير أدلة توجيهية لمقابات مقدمي المعلومات الأساسية، وساعدت �ن
�ن

إرشاد عملية اختيار المواضيع والمجالت الموضوعية للمجموعات المشاركة 
ي السياق / وخلفية المعلومات 

ي جلسات المناقشات الجماعية الاحقة، و�ن
�ن

الأساسية الخاصة بهذا التقرير. وبوجه عام، فقد مّكنت عملية مراجعة 
البيانات الثانوية هذا التقييم من استخدام القاعدة المعرفية القائمة، 

والنتائج المتوفرة من قبل بالشكل الأمثل، لكي تكون نقطة البداية لمزيد من 
ي المعلومات لتوجيه 

الستكشاف، والتمّكن من تحديد الثغرات الرئيسية �ن
عملية تصميم جمع البيانات.

) ن ين الرئيسي�ي ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية )المخرب
المقابات ال�ت

. بدأت المرحلة  ن أُجريت 16 مقابلة رئيسية لغايات هذا التقييم، عل مرحلت�ي
الأول بعد إجراء الستعراض المستندي الأولي حيث أجريت 13 مقابلة )بما 
، وثاث مقابات عل مستوى  ي

ي ذلك أربع مقابات عل المستوى الوط�ن
�ن

ن من الجهات الحكومية، وقادة المجتمعات المحلية  كل منطقة( مع ممثل�ي
ي نهاية 

ي المملكة. و�ن
ي القطاع الزراعي �ن

ن �ن وأصحاب المصلحة الآخرين العامل�ي
ي تموز / يوليو 

عملية جمع البيانات، أجريت بعض المقابات الشخصية �ن
ي 

وآب / أغسطس 2017 مع عدد من أصحاب مصلحة عل الصعيد الوط�ن
يعي والسياسي الذي  طار الت�ش لجمع معلومات معمقة بشكل أكرش عن الإ

ي هذا القطاع.
ي المملكة، ومشاركة المرأة �ن

يحكم القطاع الزراعي �ن

اكمي  جرى تَعرُُّف مقدمي المعلومات الأساسية باستخدام الأسلوب الرت
)أسلوب كرة الّثلج snowballing(، والأساليب الهادفة أخرى. فقد أجريت 

عملية تحديد ُهويّة )تعرُّف( مقدمي المعلومات الأساسية عل المستوى 
ي من خال تحليل بيانات أصحاب المصلحة، وبالتشاور مع هيئة 

الوط�ن
الأمم المتحدة للمرأة. وبعد إجراء هذه المقابات، تم استخدام الأسلوب 
ي 

اكمي حيث كان السؤال الذي طرح عل مقدمي المعلومات الأساسية �ن الرت
ن بهذا الموضوع من هذه المناطق  المرحلة الأول: »هل تعرف أشخاصاً معني�ي

المختلفة يمكننا التواصل معهم لأجراء المزيد من المقابات، استناداً إل 
ي هذه المناطق. كما تمت الستفادة من 

عملهم ومعرفتهم بالقطاع الزراعي �ن
ي نتجت عن التقييمات السابقة لتحديد 

شبكات مبادرة »ريتش« الحالية، ال�ت
ن عل مستوى المنطقة.53 ن الرئيسي�ي المزيد من المستجيب�ي

ت أنشطة تربية الماشية أنشطة زراعية. 50-   لأغراض هذا التقييم، اعترب

51-   تشمل هذه املنشورات مطبوعات صادرة عن مؤسسة االئتامن الزراعي، 

ودائرة اإلحصاءات العامة، واملركز الوطني للبحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي.

52-   تشمل البحوث السابقة التي أجراها معهد مبادرة »ريتش« الستعراض 

البيانات الثانوية ما ييل: تقييم األمم املتحدة للمرأة – مبادرة »ريتش« 2016 

بشأن سبل معيشة املرأة السورية واألردنية وفرص العمل املتوافرة لها، وهو 

تقييم أجرته منظمة األغذية والزراعة والهيئة اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث 

يف األردن يف عام 2016، وتقييم سبل العيش الذي أجري بالتعاون مع منظمة 

األغذية والزراعة يف عام 2014.

53-   يرجى الرجوع إىل الجدول 6 يف امللحق 3 لالطالع عىل نظرة تفصيلية عن 

املقابالت التي أجريت مع مقدمي املعلومات األساسية )املخربون الرئيسيون(، 

مبا يف ذلك توزيع عدد املقابالت التي أجريت، وتوصيفات املخربين الرئيسيني 

)مقدمي املعلومات األساسية( الذين أُجريت معهم املقابالت.



جلسات المناقشات الجماعية الُمرّكزة
ي أُجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، فقد 

ضافة إل المقابات ال�ت بالإ
ي نيسان / أبريل 2017، شملت 

ُعقدت 24 جلسة مناقشات جماعية مرّكزة �ن
ي قطاع الزراعة )من 

12 مجموعة مناقشات جماعية مرّكزة للنساء العامات �ن
ي قطاع 

ن �ن ن السورية والأردنية(54 و12 مجموعة منها للرجال العامل�ي الجنسيت�ي
ي الُمجمل، فقد أسفرت 

ن السورية والأردنية(.  و�ن الزراعة )من الجنسيت�ي
ي كل 

جلسات المناقشات الجماعية المركزة هذه عن عقد ست جلسات منها �ن
منطقة زراعية.

أما بالنسبة إل مجموعات المناقشات الجماعية المرّكزة الخاصة بالفتيات، 
ضافة إل التقسيم الطبقي حسب الجنسية، فقد تم تقسيم جلسات  فبالإ

المناقشات الجماعية المركزة حسب ما أظهرت البيانات الثانوية ونتائج 
ن الأكرش شيوعا لاأنشطة الزراعية  المقابات، حيث تم التوصل إل النوع�ي

ة  لية والزراعة صغري ن ي الزراعة المرن
ي الأردن – العمل �ن

ي تقوم بها النساء �ن
ال�ت

ي الزراعة الواسعة النطاق )أنظر الجدول 2(. لقد تم 
النطاق، والعمل �ن

تقسيم طبقات جلسات المناقشات الجماعية المركزة عل هذا النحو، بحيث 
يمكن مائمة المناقشات مع كل مجموعة من هذه المجموعات المختلفة 

ات والتحديات لديهن ستكون مختلفة بسبب  اض أن الخرب من النساء، بافرت
ي أنواع الأنشطة.55 

الختاف �ن

ي جلسات المناقشات الجماعية المركزة باستخدام 
ن �ن وقد تم تحديد المشارك�ي

نهج اختيار عينة البحث، إما من خال الشبكات الموجودة لدى مبادرة 
ي هذه المناطق 

ي حصلت عليها من التقييمات السابقة �ن
»ريتش« وال�ت

ي رّشحها 
المستهدفة، أو من خال التواصل مع المنظمات المجتمعية ال�ت

ي ذات اليوم 
ي �ن

مقدموا المعلومات الأساسية، أو من خال التوظيف الميدا�ن
ي 

نفسه. كما تم اختيار مواقع عقد جلسات المناقشات الجماعية المركزة �ن
ي الأنشطة 

هذه المناطق بسبب ارتفاع معدل الأشخاص الذين يشاركون �ن
الزراعية، وذلك حسب المعلومات المستفاة من مقدمي المعلومات الأساسية 

والمعرفة الميدانية لموظفي مبادرة »ريتش«. ويوضح الملحق 1 النظام 
ي عقدت فيها جلسات المناقشات 

العالمي لتحديد المواقع )GPS(، ال�ت
ي هذه الجلسات. وبشكل 

الجماعية المركزة، حسب المنطقة ونوع الحضور �ن
عام، كان الغرض من عقد هذه الجلسات هو التعرف عل النتائج الرئيسية 

ي أُجريت مع 
المستخلصة من مراجعة البيانات الثانوية، والمقابات ال�ت

مقدمي المعلومات الأساسية، والحصول عل فهم أفضل وأكرش ارتباطاً 
ي القطاع الزراعي.

بالّسياق حول مشاركة المرأة �ن

ي لالآراء
المسح الستقصا�أ

استناداً إل النتائج المستخلصة من المراحل السابقة لجمع البيانات، فقد 
ي لاآراء عل مستوى الأ� لتوليد بيانات إحصائية 

تم تصميم مسح استقصا�أ
ي القطاع الزراعي وعن المؤسسات الريفية والحياة 

قوية عن مشاركة المرأة �ن
ي 

المجتمعية، وكذلك لمراجعة وقياس التحديات والتوجهات الرئيسية ال�ت
ي 

ي أُجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، و�ن
ي المقابات ال�ت

بحثت �ن
ن شهر أيار / مايو  ة ما ب�ي جلسات المناقشات الجماعية المركزة. وشهدت الفرت
ي 

ي عام 2017 إجراء 1154 مسحاً استقصائياً للنساء الا�ت
وشهر حزيران / يونيو �ن

ي ع�ش شهراً السابقة لتاريخ جمع 
ث�ن ي الأشهر الإ

ي أنشطة زراعية �ن
شاركن �ن

البيانات.

وقد تم تصميم العينة لتقدم نتائج قابلة للتعميم إحصائيا عن النساء 

ي المناطق الخاضعة للتقييم، مع مستوى ثقة بلغت 
ي الزراعة �ن

العامات �ن
ي الزراعة 

نسبته 99 % وهامش خطأ بلغت نسبته 4 %، وعن النساء العامات �ن
ي كل منطقة عل حدة مع مستويات ثقة بلغت نسبتها 95 % وهامش خطأ 

�ن
بلغت نسبته 5 % )أنظر الجدول 3(. وبالنظر إل أن العينة قد جرى تقسيمها 

ي خضعت للتقييم 
ي جميع المناطق ال�ت

حسب المناطق الزراعية، فإن النتائج �ن
ي هذه المناطق.56 

ناث �ن تم ترجيحها أولً وفقا لحجم السكان الإ
وعاوة عل ذلك، تقدم العينة نتائج عامة حسب الجنسية ونوع النشاط 

الزراعي، وإن كانت بمستوى ثقة أقل وهامش خطأ أكرب )أنظر الجدول 3(. 
ها بسبب  ن أقل مقارنًة مع غري يحت�ي ن ال�ش وتعترب الأهمية الإحصائية لهات�ي

، والعدد الأصغر  ن ، مقارنة بالأردنّي�ي ن ن السوري�ي العدد الأقل من المستجيب�ي
ي أنشطة زراعية مدفوعة الأجر خال 

لاأشخاص الذين رّصحوا بمشاركتهم �ن
ي ع�ش الماضية.57

ث�ن الأشهر الإ

ي 
ن بالتقييم كانوا تحديداً من النساء العامات �ن 54-   عل الرغم من أن السكان المهتم�ي

ي التصورات 
ي العينة قد مّكن من الكشف عن أوجه التفاوت �ن

اك الرجال �ن الزراعة، إل أن إ�ش
ي 

ن الرجال والنساء، إن وجدت، ومن تحديد التحديات الخاصة بالنوع الجتماعي �ن ب�ي
ي يمكن أن تنشأ أثناء 

الوصول إل القطاع الزراعي. ومن أجل مراعاة المواضيع الحساسة ال�ت
ي إجراء جلسات المناقشات 

المناقشات، فقد اسُتخدمت باحثات )female enumerators( �ن
ن تم تسهيل المناقشات الجماعية المرّكزة  مع الرجال من  ي ح�ي

الجماعية المرّكزة مع النساء، �ن
.)male enumerators( ن باحث�ي

55-   يرجى الرجوع إل الملحق الخاص بطرق الأسئلة المختلفة المستخدمة لكل مجموعة من 
مجموعات العينة.

ي كل منطقة / 
ناث �ن ناث لكل منطقة من خال زيادة أعداد الإ 56-   لقد تم حساب حجم الإ

ي تلك المنطقة، كما هو متاح من بيانات التعداد لعام 2015 الصادرة 
منطقة فرعية مدرجة �ن

عن دائرة الإحصاءات العامة، الحكومة الأردنية. يرجى الرجوع إل الملحق 1 للحصول عل 
ي كل منطقة، وأرقام السكان 

ي تم تقييمها �ن
قائمة كاملة بالمقاطعات / المناطق الفرعية ال�ت

ناث لكل من هذه المقاطعات / المناطق الفرعية. الإ

57-   تم تقسيم استبيان المسح إل حلقات، كلٌّ منها له مجموعة من الأسئلة تنفتح فقط 
إذا اختار المستجيبون أي حلقة معينة منها. عل سبيل المثال، إذا قال الُمستجيب »نعم« 

ي ع�ش شهراً الماضية، تُطرح مجموعة محددة 
ث�ن بأنه قام بعمل زراعي مدفوع الأجر خال الإ

من الأسئلة المتعلقة بعملهم كعمل زراعي، وهو ما لن يتم بخاف ذلك. يرجى الرجوع إل 
ملحق الستبيان الكامل.

الجدول 2:
ي عقدت حسب المنطقة الزراعية وعينة المجموعة

عدد جلسات المناقشات الجماعية المركزة ال�ت

عينة المجموعة
لية /  ن ي الزراعة المرن

المرأة العاملة �ن
ة النطاق الصغري

ي كل جلسة(عدد جلسات المناقشات الجماعية المركزة
ن �ن 24 )6 - 8 مشارك�ي

112

2

2

2

2

2

11

11

11

11

11

أردنية

منطقة 1
ق المملكة شمال �ش

منطقة 2
مرتفعات بعلية

منطقة 3
وادي الأردن

يأردنية
أرد�ن سوريسوريةسورية

ي الزراعة الواسعة 
النساء العامات �ن

ي الزراعةالنطاق
الرجال العاملون �ن
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الجدول 3:
نظرة عامة عل عينة المسح، حسب مستوى التقسيم الطبقي

النشاط الزراعي الجنسية  المناطق الزراعية   
القوى  لية  ن الزراعة المرن المرأة السورية  المرأة الأردنية  المناطق المطرية العالية  ق  شمال �ش وادي الأردن   

العاملة الزراعية
239  1,034  121  1,033  385  385  384 حجم العينة 
% 93  % 97  % 92  % 97  % 95  % 95  % 95 معدل الثقة 
% 6  % 4  % 8  % 4  % 5  % 5  % 5 هامش الخطأ 

1154 )مستوى الثقة 99 % وهامش الخطأ %4( مجموع أفراد العينة 

ن للمسح باستخدام نظام المعلومات الجغرافية   تم تحديد المستجيب�ي
، وهو نهج طورته مبادرة »ريتش«، ونفذته  ي

)GIS(لأخذ العينات بشكل عشوا�أ
ي الأردن. وقد استخدم هذا النهج 

ي سلسلة من التقييمات السابقة �ن
بنجاح �ن

ي الزراعة، داخل كل منطقة خضعت 
لضمان حصول النساء العامات �ن

مكان لختيارهن ضمن عينة المسح. يرجى  للتقييم عل فرصة متكافئة قدر الإ
الرجوع إل الملحق 1 لاطاع عل مذكرة تفصيلية بشأن هذا النهج، وقائمة 

ي تم تقييمها خال إجراء 
ن المناطق والمناطق الفرعية ال�ت كاملة، وخريطة تب�ي

المسح.

التحليل 
يعتمد هذا التقييم عل النهج متعدد المراحل، ولذلك فقد تم تحليل 

ي مراحل جمع البيانات الاحقة، مما ساهم 
البيانات من كل مرحلة قبل البدء �ن

ي تصميم استبيان المرحلة الاحقة 
ي ضمان مساهمة النتائج من كل مرحلة �ن

�ن
ي كل خطوة من خطوات تحليل البيانات، تم التحقق 

. و�ن التالية والمؤ�ش
ي تم الحصول عليها من خال أنواع 

من النتائج بناء عل المعلومات ال�ت
مختلفة من مصادر البيانات. وقد كفلت هذه الطريقة الثاثيه القتصار عل 
ي هذا التقرير تّتسم 

ي تم التحقق منها، وبأّن النتائج الواردة �ن
المعلومات ال�ت

بأقص قدر ممكن من القوة. 
 : ي

لقد تم تحليل البيانات من المسح باستخدام برنامج الحاسوب الإحصا�أ
 ،)IBM( ي أم كة آي �ب الحزمة الإحصائية للعلوم الجتماعية )SPSS( من �ش

ورة، ل سيما  مما مّكن من إجراء اختبارات ذات دللة إحصائية عند الرن
ن العوامل والمواضيع المختلفة. وعل هذا النحو، فقد  لختبار العاقات ب�ي

ن العوامل والمواضيع المختلفة، وُصّنفت النتائج حسب  أدرجت العاقات ب�ي
ن أن قيمة  المجموعات الديمغرافية والمناطق الزراعية المختلفة فقط، إذا تب�ي

سون “Pearson’s chi-squared”  بشأن تباين  اختبار مربع كاي لصاحبه بري
ة. كما سمح تقسيم  السكان الطبيعي لهذا التصنيف له دللة إحصائية كبري

جلسات المناقشات الجماعية المركزة حسب النوع الجتماعي والجنسية 
ة لاهتمام للبيانات النوعية  وأنواع النشاط الزراعي باستخاص تصنيفات مثري

ي نوقشت.
من أجل توفري معلومات أكرش تعمقا عن المواضيع الأساسية ال�ت

التحديات والقيود
ي ووجهت أثناء جمع البيانات وتحليلها، وعن 

فيما يلي نبذة عن التحديات ال�ت
ي 

ر المعتمدة، وأي قيود قد تكون موجودة �ن اتيجيات تخفيف آثار الرن اسرت
البيانات الُمبّلغ عنها.

ي تمت مواجهتها أثناء عملية جمع البيانات: كانت 
التحديات ال�ت  •

ن للتقييم وفقا لمعايري الختيار  ي تحديد المستجيب�ي
هناك صعوبات �ن

، ولخطوات  ن ن المناسبت�ي . وفيما يلي عرض لهات�ي ن ي مناسبت�ي
المطلوبة �ن

ي اتّخذت لضمان جمع المعلومات المطلوبة:
ر، ال�ت التخفيف من أثر الرن

خال جلسات المناقشات الجماعية المركزة، كانت هناك صعوبات   )1
ي هذه الجلسات. وكشفت 

ي وادي الأردن للمشاركة �ن
ن �ن ي العثور عل سوري�ي

�ن
ن الذين انتقلوا إل وادي  الزيارات الميدانية أن ذلك يعود إل أّن السوري�ي

ي قطاع الزراعة، عادوا إل 
الأردن بحلول نهاية فصل الشتاء للعثور عل عمل �ن

ي نهاية فصل الربيع، حيث يكرش العمل الزراعي خال فصل الصيف 
المفرق �ن

ي نهاية فصل الربيع(. 
)وقد عقدت جلسات المناقشات الجماعية المركزة �ن

واستنادا إل هذه المعلومات، فقد عّدلت مبادرة »ريتش« معايري الختيار 
ي المفرق 

ن �ن وعقدت جلسات المناقشات الجماعية المركزة الازمة مع السوري�ي
ي 

، وناقشوا تجاربهم ال�ت ي
ي الشهر الما�ن

الذين انتقلوا من وادي الأردن �ن
استمّدوها من وادي الأردن.

، عندما كانت نقاط النظام  ي
أثناء عمليات المسح الستقصا�أ  )2

ة، كانت  العالمي لتحديد المواقع )GPS( بالقرب من المزارع الزراعية الكبري
ي 

ي العمل الزراعي �ن
ي العثور عل مستجيبات يشاركن �ن

هناك صعوبات �ن
ا من هذه المزارع. وبعد  الأ� المعيشية، داخل دائرة نصف قطرها 250 مرت

اكمي، أي إذا لم  ورة استخدام النهج الرت التجربة، تقرر بناًء عل ذلك رصن
ي الأ� المعيشية داخل 

ن �ن تنطبق معايري الختيار المطلوبة عل المستجيب�ي
ا، فإن الباحث )enumerator( سيتوجه إل المزرعة  دائرة نصف قطرها 250 مرت

ة التالية، ويواصل العملية إل أن يتمكن من إجراء العدد المطلوب من  الكبري
المقابات تحقيقاً لهذه النقطة.

ي 
ي جميع المناطق ال�ت

•  وزن العينة: بالنسبة إل الكمية المعممة �ن
خضعت للتقييم، كان ل بد من وزن النتائج حسب عدد سكان المنطقة للتأكد 

من أن العينات تتناسب مع حجم السكان الفعلي لكل منطقة، ولكن نظراً 
ي كل من المناطق 

ي الزراعة �ن
لعدم توفر البيانات السكانية للنساء العامات �ن

ناث لكل لواء / قضاء  ي جرى تقييمها،58 فقد استخدمت بيانات السكان الإ
ال�ت

ي القطاع الزراعي 
ي يعملن �ن

ناث اللوا�ت خضع للتقييم كبديل لبيانات السكان الإ
ي كل من هذه المناطق. وعل الرغم من التأثري المحتمل لذلك عل النتائج 

�ن
ناث كبديل لنسبة السكان  النهائية، فإّن استخدام البيانات السكانية لاإ

ي القطاع الزراعي، فقد كان 
58-   ح�ت لو توافرت بيانات سكانية حديثة للنساء العامات �ن

ي يعملن 
من الصعب الحصول عل هذا الأمر بدقة لأن هذه البيانات ستستبعد النساء الا�ت

ي هذا القطاع.
بشكل غري رسمي، إضافة إل استبعاد الاجئات السوريات العامات �ن



ي الزراعة يمكن اعتباره دقيقا بالنظر إل أن كل منطقة من 
ي يعملن �ن

ناث الا�أ الإ
ي جرى تقييمها كانت مستهدفة بشكل خاص لرتفاع معدل انتشار 

المناطق ال�ت
ي 

ي هذه المناطق، �ن
الأنشطة الزراعية فيها، فضا عن أّن معظم السكان �ن

ي قطاع الزراعة.
الغالب، يعملون �ن

مستوى الدللة الإحصائية لبيانات النساء السوريات والنساء   •
ها: يعترب عدد  ي يمارسن العمل الزراعي مدفوع الأجر أقل من غري

اللوا�ت
ي الزراعة منخفضاً 

ن وعدد النساء العامات بأجر �ن ن السوري�ي المستجيب�ي
ي عينة المسح. ولذلك، فمع أن نتائج 

نسبياً ضمن إطار الطبقات المختلفة �ن
هذه المجموعات ل تزال لها دللة إحصائية، إل أن مستوى الثقة فيها أقل 

ي الزراعة 
ي يعملن �ن

ن والنساء الا�ت بالمقارنة مع النتائج الخاصة بالأردني�ي
لية )أنظر الجدول 3(. ن المرن

يعات والسياسات: يتمّثل أحد  البيانات المتعلقة بإطار الت�ش  •
يعات والسياسات،  ي فهم إطار الت�ش

الأهداف الرئيسية لهذا التقييم �ن
طار  ي الأردن، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك الإ

الذي يحكم القطاع الزراعي �ن
ي قطاع الزراعة. فخال الجولة الأول من المقابات 

عل مشاركة المرأة �ن
ي الحصول عل 

مع مقدمي المعلومات الأساسية، كانت هناك صعوبات �ن
ي نهاية 

هذه المعلومات. وعل الرغم من إجراء المزيد من هذه المقابات �ن
مرحلة جمع البيانات مع أصحاب المصلحة الذين ستساهم مشاركاتهم 

ي تم جمعها لم 
ي إثراء هذا الجانب، فإّن المعلومات ال�ت

عل وجه التحديد �ن
تكن تفصيلية بالشكل المطلوب. وقد تم التحقق من المعلومات المقدمة، 

حيثما أمكن، ومطابقة المعلومات من خال طريقة ثاثية المحاور مع 
مصادر البيانات الثانوية، ولكن نظراً للعدد المحدود من هذه المصادر 

ي هذا التقرير، فيما يتعلق بإطار 
المتاحة للجمهور، فإن البيانات المقدمة �ن

يعات والسياسات، قد ل تكون معمقة أو شاملة مثل البيانات المقدمة  الت�ش
بشأن مواضيع أخرى.

محدودية انتقاء العينات العشوائية من عينة المسح: يعترب   •
ي قطاع 

الحصول عل عينة عشوائية لمجموعة ديموغرافية محددة تعمل �ن
، وخاصة إذا كان هذا القطاع يشتمل عل ممارسة العمل غري الرسمي،  ن مع�ي

يعترب تحديًا بحد ذاته، وقد أثبت بأنه يشّكل تحديا أيًضا لهذا المسح 
. لقد اتخذت عدة إجراءات لضمان الحصول عل عّينة عشوائية  ي

الستقصا�أ
قدر المستطاع )يرجى الرجوع إل الملحق 1 لاطاع عل مذكرة حول نهج 

العينات العشوائية المستخدم(، ومع ذلك، فإن الحصول عليها ل يزال من 
ن  ، الذي يستدعي أخذه بع�ي ي

ي تقيد المسح الستقصا�أ
القيود الرئيسية ال�ت

ي هذا التقرير.
العتبار عند مراجعة النتائج المعروضة �ن
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ناث  ن من الذكور والإ وفقا لكا من مقدمي المعلومات الأساسية والمشارك�ي
ي جلسات المناقشات الجماعية المركزة، فإّن النساء يشاركن بشكل نشط 

�ن
ي مجموعة من 

ي الأردن. وتفيد التقارير بمشاركة المرأة �ن
ي القطاع الزراعي �ن

�ن
وة الحيوانية عل حد  ي ذلك إنتاج المحاصيل والرش

الأنشطة الزراعية بما �ن
نتاج، بدءا من  ي جميع مراحل عملية الإ

سواء، وأنها تشارك بشكل نشط �ن
ن  الحرث / إعداد الأرض، وزراعة البذور وتربية الماشية، ح�ت حصاد وتجهري

نتاج. وتسويق الإ

ي 
ي القطاع الزراعي �ف

نظرة عامة عىل مشاركة المرأة �ف  -1
الأردن

الخصائص الديمغرافية  1-1
ي 

ة نسبياً معظم النساء اللوا�ت شّكلت النساء من الفئة العمرية الصغري
ي جميع المناطق 

ي ع�ش شهرا الماضية5٩ �ن
ث�ن مارسن أنشطة زراعية خال الإ

ي خضعت للتقييم )56 % من الفئة العمرية 18 - 40 سنة(، بينما كانت 
ال�ت

وجات  ن : )79 % من النساء المرت ي
ي لديهن أطفال كالآ�ت

وجات الا�ت ن نسبة المرت
ي لديهن تحصيل 

وجات ولديهن أطفال(. أما النساء اللوا�ت ن و73 % من المرت
: )31 % فقط حاصات عل التعليم  ي

علمي متدن نسبياً فكانت نسبتهن كال�ت
، و35 % أمّيات(. وبالإضافة إل ذلك، فقد أفادت غالبية النساء  ي

البتدا�أ
ي الأنشطة الزراعية )62,5 %( بأنهن ل يقمن بدور رب الأ�ة. وقد 

العامات �ن
أظهرت النتائج تباين ذلك حسب نوع النشاط الزراعي، عل النحو المفصل 

ن  ي المامح الديمغرافية ب�ي
ة �ن أدناه، ولم يتم العثور عل اختافات كبري

ن هذه المامح الديمغرافية وما تم  المناطق الزراعية، حيث وجد توافق ب�ي
الوصول إليه من نتائج خال المراجعة المستندية الأولية، ومقابات مقدمي 

المعلومات الأساسية.

ي عدم وجود مشاكل صحية حادة لدى معظم النساء 
ويبدو أّن السبب �ن

ات السن نسبياً. فبينما أفاد  ي القطاع الزراعي يعود إل أنهن صغري
العامات �ن

ي / تسلق السالم 
ي المسش

ما يقرب من 13% منهن بمعاناتهن من صعوبات �ن
ن من مشاكل صحية أخرى  )الدّرج(، أفاد أقل من نسبة 10 % منهّن بأنّهّن يعان�ي
، والسمع، والقدرة عل الغسيل، وارتداء أو  ن كري تتعلق بالبر، والذاكرة / الرت

خلع المابس، والتواصل مع الآخرين.60

ي قامت بها المرأة خالل 
نوع الأنشطة الزراعية ال�ت  2-1

ي ع�ش شهراً الماضية
ث�ف الإ

لية هي النوع الأكرش شيوعاً الذي مارسته النساء  ن أظهرت النتائج أّن الزراعة المرن
ي 

ي المناطق ال�ت
ي ع�ش الماضية، حيث بلغت النسبة 73 % �ن

ث�ن ي الأشهر الإ
�ن

ي قطاع الزراعة 
ي الوقت نفسه، كانت نسبة العامات �ن

خضعت للتقييم.61 و�ن
لية  ن ي كا من الزراعة المرن

مدفوعة الأجر 13 % بينما عملت 13 % من النساء �ن
والزراعة مدفوعة الأجر )أنظر الشكل 4(.62

الشكل 3:
ي ع�ش شهرا الماضية

ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ
ي شاركن �ن

ناث اللوا�ت ن من الإ أعمار المستجيب�ي

%32

%27

%24

%17
أكرب من 50 سنة41-50 سنة31-40 سنة18-30 سنة

ي هذا الفصل خاصة 
ي ذكرت �ن

59-      ينبغي للقارئ ماحظة أّن جميع النتائج الكمية ال�ت
ي سبقت تاريخ 

ي ع�ش شهراً ال�ت
ث�ن ي أنشطة زراعية خال الإ

ي أبلغن أنهن عملن �ن
بالنساء اللوا�ت

ن شهر أيار / مايو وشهر حزيران / يونيو 2017. ة ب�ي جمع البيانات أي خال الفرت

ي أبلغن عن إصابتهن بمشاكل صحية تؤثر عل 
60-      تشّكل النساء المستجيبات، اللوا�ت

ي أبلغن عن 
ة من المستجيبات الا�ت ي أية أنشطة زراعية، نسبة كبري

قدرتهن عل العمل �ن
ي / 

ي المسش
ي أبلغن عن صعوبات �ن

تعرضهن لمشاكل صحية، حيث شكلت نسبة النساء اللوا�ت
صعود السالم )الدرج( النسبة الأكرب )98 مستجيبة من أصل 138 مستجيبة(، تليها النساء 

.) ن ي النظر )66 مستجيبة من أصل 102 مئة ومستجيبت�ي
ي أبلغن عن صعوبات �ن

اللوا�ت

ي مجموعات المناقشات الجماعية المرّكزة ومقابات مقدمي 
ن �ن 61-      وفقا للمشارك�ي

ة  ي الأردن عادة ما تكون صغري
لية �ن ن ي الزراعة المرن

المعلومات الأساسية، فاّن مشاركة النساء �ن
أو متوسطة الحجم، وينطوي ذلك عل ممارسة أنشطة إنتاجية زراعية من البيت عل أرضهن 

ي 
لي و / أو لبيع الفائض �ن

ن نتاج الطعام إما لاستهاك المرن المملوكة أو المستأجرة وذلك لإ
. السوق المحلي

ي 
ث�ن ي الزراعة خال الإ

62-      ينبغي النتباه إل أّن الّنساء، عندما سُئلن عن مشاركتهن العامة �ن
ي أنشطة محددة، اقتر المسح عل السؤال عن 

ع�ش شهراً الماضية، من حيث المشاركة �ن
ي 

لية والعمل الزراعي المدفوع الأجر. ولذلك، إذا شاركت النساء �ن ن ي الزراعة المرن
مشاركتهن �ن

ي النتائج. يرجى الرجوع إل 
أنواع أخرى من الأنشطة الزراعية فلن تنعكس هذه المعلومات �ن

ملحق الستبيان الكامل.

الشكل 4:
ي ع�ش شهراً الماضية

ث�ن نوع النشاط الزراعي الذي عملت به المرأة خال الإ

لية فقط ن زراعة مرن
)% 73(

قوى عاملة 
زراعية فقط

)% 13(

لية وقوى  ن زراعة مرن
عاملة )%13(



ن  ي القطاع الزراعي ب�ي
ن هما الأكرش شيوعاً �ن وبالإضافة إل كون هذين الشكل�ي

ي 
النساء، فقد ناقش بعض مقدمي المعلومات الرئيسية مشاركة المرأة �ن

ة أو المتوسطة الحجم، من خال الجمعيات  نتاج الزراعي الصغري مبادرات الإ
ي هذه المبادرات ليست 

المحلية والمؤسسات التعاونية. غري أّن المشاركة �ن
لية والقوى  ن ي الزراعة المرن

شائعة بنفس القدر الذي تتسم به مشاركة المرأة �ن
العاملة الزراعية )العمل الزراعي(. ويشري التقرير الصادر عن اتحاد مؤسسات 

يحة  ق الأد�ن وشمال أفريقيا )آرينينا( إل أّن ال�ش ي ال�ش
البحوث الزراعية �ن

ي الأردن يمارسن الأنشطة 
ي قطاع الزراعة �ن

ي يعملن �ن
الأكرب من النساء اللوا�ت

ن  ي ح�ي
لية، �ن ن الزراعية ضمن إطار أ�هن المعيشية، وكجزء من واجباتهن المرن

أن نسبة من النساء تعمل أيضاً ضمن القوى العاملة الزراعية.63 
ومن حيث الختافات الجغرافية لهذه الأنشطة الزراعية، كانت الزراعة 

ي المرتفعات البعلية، حيث بلغت نسبة النساء 
لية هي الأكرش شيوعا �ن ن المرن

ي ع�ش شهراً الماضية 98 %، بينما 
ث�ن ي هذا النشاط خال الإ

ي يشاركن �ن
اللوا�ت

لية والعمل الزراعي  ن ي الزراعة المرن
ي يعملن �ن

كانت أعل نسبة للنساء اللوا�ت
ي منطقة وادي الأردن 

ي ع�ش الماضية �ن
ث�ن المدفوع الأجر خال الأشهر الإ

نتاج  )أنظر الشكل 5(. ويعكس ذلك حقيقة أن وادي الأردن هو منطقة الإ
ي المملكة، حيث يعترب القطاع واحداً من أهم سبل كسب 

الزراعي الرئيسية �ن
ي هذه المنطقة. فعل سبيل المثال، ذكر 

العيش للسكان الذين يعيشون �ن
ق الأد�ن وشمال  ي ال�ش

ه اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية �ن التقرير الذي ن�ش
ن بانتشار الأنشطة الزراعية 

ّ ي عام 2012 أّن وادي الأردن يتمري
أفريقيا )آرينينا( �ن

ي الغالب عل زراعة الفواكه 
المروية، بشكل كبري وعل نطاق واسع، ويعتمد �ن

اوات.64  والخرن

لية والعمل الزراعي المدفوع  ف الخصائص الرئيسية للزراعة الم�ف
الأجر

ي أجريت مع مقّدمي المعلومات 
ي المقابات ال�ت

ن �ن وفًقا لتريحات المشارك�ي
نتاج  الأساسية، وجلسات المناقشات الجماعية المركزة، فإّن ممارسة أنشطة الإ

ي المملوكة لاأ�ة 
ل، سواء من خال استخدام الأرا�ن ن الزراعي من المرن

لي 
ن نتاج الغذاء لغايات الستهاك المرن المعيشية أم المستأجرة، وذلك لإ

ي الأسواق المحلية، هي إحدى الخصائص الرئيسية لمشاركة 
ولبيع الفائض �ن

لية. ن ي الزراعة المرن
المرأة �ن

ن النساء  ي العمل زراعي أمراً شائعاً ب�ي
ي الوقت نفسه، تعترب مشاركة المرأة �ن

و�ن

ي العادة يعملن، بصورة غري 
من الخلفيات القتصادية الأكرش فقراً، فهّن �ن

ي المزارع )أنظر الجدول 4(. وقد أشار التقرير الذي أصدره اتحاد 
رسمية، �ن

ق الأد�ن وشمال أفريقيا )آرينينا( المذكور  ي ال�ش
مؤسسات البحوث الزراعية �ن

ي القطاع الزراعي دون 
ي الأردن يعملن �ن

سابًقا إل أّن غالبية النساء الريفيات �ن
ة والمتوسطة الحجم،  ي مزارع الأ� المعيشية الصغري

أجر حيث يعملن �ن
ي الزراعة.65 ولهذا السبب، 

ناث العامات �ن وأنهن يشّكلن الجزء الأكرب من الإ
ي العمل الزراعي أكرش من الحالت المبلغ 

من المرّجح أن تكون مشاركة المرأة �ن
ي هذا القطاع، خاصة وأن القطاع 

عنها كونهن يعملن بشكل غري رسمي �ن
الزراعي توجد به أعل معدلت القوى العاملة غري الرسمية للنساء مقارنة 

بالقطاعات القتصادية الأخرى )%16( .66

الشكل 5:
ي ع�ش شهرا الماضية، حسب المنطقة الزراعية

ث�ن نوع النشاط الزراعي الذي مارسته المرأة خال الإ

ي مجال التنمية الزراعية، البتكار 
ن البحوث �ن ن المرأة من أجل تحس�ي 63-      آرينينا، »تمك�ي

ي منطقة غرب آسيا / شمال أفريقيا« )2012(، ص 88.
ونقل المعرفة �ن

64-      المرجع السابق.

65-      المرجع السابق

، ذات المرجع  ي
ي القتصاد الأرد�ن

، القطاع غري الرسمي �ن ي
نما�أ 66-      برنامج الأمم المتحدة الإ

السابق المقتبس منه، ص. 34.

الجدول 4: 
ي المقابات مع مقدمي المعلومات الأساسية 

لية والعمل الزراعي المدفوع الأجر، حسبما أفاد به المشاركون �ن ن ي الزراعة المرن
الخصائص الرئيسية لمشاركة المرأة �ن

ي جلسات المناقشات الجماعية المركزة
والمشاركون �ن

مرتفعات مطرية   

وادي الأردن   

ق المملكة    شمال �ش

%94%3

%13

%15%19

%4

%9 %78

%67

لية وقوى عاملة زراعية ن زراعة مرن قوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر فقط  لية فقط ن زراعة مرن

طبيعة ووضع العمل

الصورة النمطية للنساء 
ي هذا النوع 

المشاركات �ن
من العمل

العوامل الجتماعية 
والثقافية

ي المملوكة 
ل، عل الأرا�ن ن نتاج الزراعي تحدث خارج المرن أنشطة الإ

لاأ�ة المعيشية أو المستأجرة

لية ن القوى العاملة الزراعية مدفوعة الأجرالزراعة المرن

ن النساء الأردنيات، بسبب قدرة أ�هن المعيشية عل  أكرش شيوعا ب�ي
امتاك الأرض

ل، مع  ن ن النساء لأنه يمّكن المرأة من العمل من المرن أكرش شيوعاً ب�ي
لية ن ن أيضا عل المسؤوليات المرن كري الرت

عادة ما تكون من النساء حيث يعملن بصفة غري 
ي المزارع التجارية

رسمية �ن

ن النساء من خلفيات اقتصادية أشد فقراً،  شائع ب�ي
ن الاجئات السوريات وتزداد شيوعا ب�ي

لأسباب ثقافية، ينظر المجتمع إل مشاركة المرأة 

ي ي العمل الزراعي بشكل سل�ب
�ن



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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لية، فتشري نتائج المقابات مع مقدمي  ن أما فيما يتعلق بالزراعة المرن
ي 

ي الأردن يساهم �ن
ي �ن

يعي الوط�ن طار الت�ش المعلومات الأساسية إل أّن الإ
لية،  ن ن المرأة من العمل لحسابها الخاص من خال أنشطة الزراعة المرن تمك�ي
ي المادة 

لية المشمولة �ن ن حيث تعترب »مهنة تصنيع الأغذية« من المهن المرن
اخيص المهنية رقم 20 لسنة 1985. وتنص هذه المادة  )6( من قانون الرت

ل ح�ت يتمكن  ن تحديداً عل تعليمات ترخيص ممارسة المهنة من داخل المرن
ل وبدء مشاريعهم  ن الرجال والنساء من العمل بصورة قانونية من المرن

ي 
بتكاليف وأعباء أقل. وقد أكدت المعلومات المستخلصة من المقابات ال�ت

أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية من الهيئة الوطنية الأردنية لشؤون 
ي هذا 

اتيجية الوطنية للمرأة الأردنية )2013 - 2017( �ن المرأة عل أهمية السرت
ن المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتحدد  السياق، كونها تهتم بتمك�ي

ن النساء بحلول عام 2017. وعاوة  بوضوح الأهداف لتعزيز ريادة الأعمال ب�ي
ي عام 2012، 

ي أطلقت �ن
عل ذلك، توفر مبادرة العمل الحّر لوزارة العمل، ال�ت

للنساء التدريب المناسب وتدعمهن لتنفيذ مشاريع تجارية.

الّتوصيفات الديُمغرافية بحسب نوع النشاط الزراعي
ن النساء الأردنيات؛  لية هي أكرش شيوعا ب�ي ن ي الزراعة المرن

ن أن المشاركة �ن
ّ لقد تب�ي

لية خال  ن ي الزراعة المرن
ي عملن �ن

فقد بلغت نسبة النساء الأردنيات اللوا�ت
ي ع�ش الماضية 97% بينما شكلت النساء السوريات ما نسبته %3 

الأشهر الث�ن
ي 

ن �ن فقط. وأظهرت المقابات مع مقدمي المعلومات الأساسية، والمشارك�ي
جلسات المناقشات الجماعية المركزة أّن ارتفاع مستوى مشاركة المرأة الأردنية 

، بخاف  ي
ي هذا النشاط يرتبط بقدرتها أو قدرة أهلها عل امتاك الأرا�ن

�ن
ن  . كما كشفت المقابات عن التنقل المستمر والمتكرر للسوري�ي ن السوري�ي

ي تجمعات من الخيام غري الرسمية مما يحد من قدرتهم 
وأنّهم يعيشون �ن

لية. ن ي الأنشطة الزراعية المرن
عل النخراط �ن

لية،  ن ي الزراعة المرن
ي يعملن �ن

ومن المثري لاهتمام أّن معظم النساء اللوا�ت
ي ع�ش الماضية يُقمن 

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر خال الأشهر الث�ن
و�ن

ن  ي كا النشاط�ي
ي يعملن �ن

بدور رّب الأ�ة، حيث أفادت 53% من النساء اللوا�ت
ي 

لية، و27% �ن ن ي الزراعة المرن
مًعا بأنهن ربّات أ�ة، مقارنًة مع 37% يعملن �ن

الأعمال الزراعية )أنظر الشكل 6(.

، إل المشاركة  وقد تشري هذه النتيجة إل أن ما يدفع المرأة، بشكل كبري
ي القطاع الزراعي هو ظروفها المالية، والحاجة إل الحصول عل الدخل 

�ن
لتغطية نفقات الأ�ة. وبعبارة أخرى، يُمكننا القول بناًء عل ذلك أنّه من 

ن من  ي كا النوع�ي
ي تقوم بدور رب الأ�ة �ن

المرجح أن تشارك المرأة ال�ت
يد من مصدر دخلها، ويمّكنها من توفري حياة  ن الأنشطة الزراعية لأّن ذلك سري
أفضل لأ�تها. لقد أظهر المسح أّن توليد الدخل من أجل تغطية النفقات 

ي مجال العمل 
ي عملن �ن

الأ�ية لتلك النساء كان الدافع الرئيسي للنساء اللوا�ت
ي 

ي ع�ش شهراً الماضية، بينما أفادت النساء العامات �ن
ث�ن الزراعي خال الإ

لية أّن بيع المنتجات لتوليد الدخل هو أحد العوامل الثاثة  ن الزراعة المرن
ي هذا المجال. وسيتم مناقشة دوافع المرأة والعوامل 

ي دفعتهن للعمل �ن
ال�ت

ي القسم التالي من هذا 
ي الزراعة بمزيد من التفصيل �ن

المحفزة للعمل �ن
التقرير.

ي 
وتؤكد البيانات الثانوية أيضا الحاجة القتصادية الأكرب لاأ� المعيشية ال�ت

تكون فيها المرأة هي رب الأ�ة المعيشية. فوفقاً للصندوق الدولي للتنمية 
ي تكون فيها الأُن�ش هي رّب الأ�ة 

الزراعية)IFAD( ، فإّن الأ� المعيشية ال�ت
ي البلد. فعل 

ها ضعفاً اقتصادياً �ن تميُل إل أن تكون أكرش الفئات فقراً، وأكرش

ي تكون فيها النساء هن 
سبيل المثال، فإّن نسبة 44 % من الأ� المعيشية، ال�ت

ي 
ي حالة الأ� ال�ت

ربات الأ�ة المعيشية، تملك أراض زراعية، مقابل 68 % �ن
يكون فيها الذكور هم أرباب الأ�ة المعيشية. ومن المحتمل نتيجة لذلك أن 

ناث هّن ربات الأ�ة  ي تكون فيها الإ
تكون 21 % فقط من الأ� المعيشية ال�ت

ي 
قد حصلت عل قروض للتنمية الزراعية، مقابل 43 % لاأ� المعيشية ال�ت

يكون فيها الرجال هم أرباب الأ�ة المعيشية.67 

الشكل 6:
النسبة المئوية للنساء من ربات الأ�، حسب نوع النشاط الزراعي

لية وقوى عاملة ن مرن

قوى عاملة زراعية 
مدفوعة الجر

لية ن زراعة مرن

%47

%63

%73

نعمل

%37

%27

ي الريف من التغلب عل الفقر 
ن الفقراء �ن 67-         الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، »تمك�ي

ين الأول / أكتوبر 2007(، ص .2. ي الأردن« )ت�ش
�ن



ي الأنشطة الزراعية
مشاركة الأطفال �ف

ي سن الدراسة،68 بأّن أطفالهن 
ي لديهن أطفال �ن

ذكرت 28% من النساء اللوا�ت
ي كثري من الأحيان« أو 

ي الأنشطة الزراعية، منهم من يعمل »�ن
يعملون أيضا �ن

»بعض الأوقات خال الأسبوع« أو »أحيانا« أو »بعض الأحيان خال الشهر« 
)أنظر الشكل 7(.6٩ ومع ذلك وبشكل عام، لم تجد هؤلء النساء أّن مشاركة 

ي المواظبة عل 
ي تحصيلهم العلمي، أو �ن

ي هذا العمل تؤثر �ن
أطفالهن �ن

ي ذكرن 
ن المستجيبات اللوا�ت ي المدرسة. فعل سبيل المثال، من ب�ي

الحضور �ن
لية،  ن ي الزراعة المرن

ي سن المدرسة قد شاركوا أيضا �ن
أّن أطفالهن، الذين هم �ن

ي تحصيلهم 
ي الزراعة يؤثر �ن

فإن 11 % منهم فقط يعتقدون أّن عملهم �ن
ي مواظبتهم عل الحضور حيث أفاد )3 %( منهن 

ي المدرسة و�ن
العلمي �ن

ي كثري من الأحيان« بينما )8%( الأخريات وجدن أّن ذلك 
بأّن ذلك يحدث »�ن

يحدث أحياناً.

الملخص   3-1
ي 

ي القطاع الزراعي �ن
بشكل عام، من المرجح أن تكون النساء العامات �ن

وجات ولديهن أطفال، ومستوى  ن الأردن من الفئات العمرية الأصغر سناً، ومرت
ن أن النشاط الزراعي المهيمن الذي شاركت  تعليمهن منخفض نسبياً. فقد تب�ي

لية، وأفاد أكرش من  ن ي ع�ش شهراً الماضية هو الزراعة المرن
ث�ن فيه النساء خال الإ

ي سّن الدراسة بأن هؤلء الأطفال يشاركون 
ي لديهن أطفال �ن

ربع النساء الا�ت
ي هذه 

ي الأنشطة الزراعية أحياناً. ومع ذلك، ل يعتقدن أّن مشاركتهم �ن
�ن

ي المدرسة أو عل أدائهم 
الأنشطة الزراعية يؤثر عل مواظبتهم عل الدوام �ن

فيها.
ن  اً ب�ي ولم تظهر النتائج أّن الخصائص الديُمغرافية تختلف اختافاً كبري

المناطق الزراعية، عل الرغم من أنها تختلف باختاف نوع النشاط الزراعي 
الجاري ممارسته. ويمكن أن تكون لهذه الختافات آثار هامة عل تصميم ال

hبرامج وتحديد الفئات المستهدفة. فعل سبيل المثال، من المرجح أن تكون 
لية  ن ي الزراعة المرن

ي يُقمن بدور رب الأ�ة المعيشية، ويشاركن �ن
النساء اللوا�ت

والعمل الزراعي عل حد سواء أكرش احتياجا للدعم المالي والمادي من النساء 
لية. ن ي الزراعة المرن

ي ل يقمن بدور رب الأ�ة ويعملون �ن
الا�ت

الشكل 7: 
ي الزراعة 

ي سن الدراسة، �ن
ي يشارك أطفالهن، الذين هم �ن

نسبة النساء اللوا�ت
»غالبا« أو »أحيانا«

اوح  ي سن الدراسة بأنهم الأطفال الذين ترت
ي هذا المسح، تم تعريف الأطفال �ن

68- �ن
ن 5 و17 سنة. أعمارهم ب�ي

ة نسبياَ، إل أنها مهمة جداَ عند النظر إل  ن أن نسبة 28% تعترب مجموعة صغري ي ح�ي
69- �ن

ي الأنشطة القتصادية، بشكل عام، ضمن السياق 
الإحصائيات المتعلقة بمشاركة الأطفال �ن

ي عام 2016، 
ي الأردن، الذي أجري �ن

ي لعمل الأطفال �ن
. لقد أظهر المسح الوط�ن ي

الوط�ن
ي أنشطة اقتصادية )حوالي 75,982 طفا(. 

ن �ن مشاركة ما يقرب من 2% من الأطفال الأردني�ي
ي قطاع 

ي مشاركة الأطفال حسب نوع الأنشطة القتصادية، فإّن النخراط �ن
وعند النظر �ن

ي الأردن يحتل المرتبة الثانية من حيث أهمية القطاعات، 
الزراعة والغابات وصيد الأسماك �ن

ي المرتبة الأول بنسبة 
حيث بلغت النسبة 27%، بينما ظل قطاع تجارة الجملة والتجزئة �ن

ي أظهرت أن مشاركة الأطفال الذين يعيشون 
ي النتائج ال�ت

29%. ويمكن رؤية انعكاس ذلك �ن
ي 

ي الأنشطة القتصادية هي أقل قليا من الأطفال الذين يعيشون �ن
ية �ن ي المناطق الحرن

�ن
ية مقابل 3 % لاأطفال  ي المناطق الحرن

المناطق الريفية، حيث بلغت النسبة 2 % لاأطفال �ن
ن كانوا أكرش انخراطا  ن أن الأطفال السوري�ي ي المناطق الريفية. وعاوة عل ذلك، ففي ح�ي

�ن
ي الأنشطة القتصادية، بشكل عام، بلغت نسبة العمال إل السكان 3% مقابل 2% لاأطفال 

�ن
ي قطاع الزراعة، 

ن �ن ن أكرش من الأطفال السوري�ي ، بينما كانت مشاركة الأطفال الأردني�ي ن الأردني�ي
. ن حيث وصلت نسبتهم إل 32 %، مقابل 10% للسوري�ي

ي لعمل الأطفال 
اتيجية، الجامعة الأردنية، المسح الوط�ن انظر أيضا: مركز الدراسات السرت

ي الأردن )أغسطس 2016(، الصفحتان 18، 30.
2016 �ن

ل

نعم

%72

%28
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ي تحفز مشاركة المرأة 
العوامل ال�ت

ي الأنشطة الزراعية
�ف

2



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي القطاع الزراعي 
ي تحفز مشاركة المرأة �ن

سوف يتناول هذا القسم العوامل ال�ت
ي قد تنشأ عن ذلك عل الجهود 

بمزيد من التفصيل ثم يبحث الآثار ال�ت
ي تحول دون مشاركة المرأة، بصورة نشيطة، أكرش 

زالة العوائق ال�ت المبذولة لإ
ي القطاع الزراعي.

�ن

ي ورد 
نظرة عامة عىل معظم العوامل المحفزة ال�ت  1-2

ذكرها
ي عينة المسح أّن العوامل القتصادية، مثل إنتاج 

أفادت 93 % من النساء �ن
، وتوليد الدخل، هي أكرش العوامل المحفزة شيوعاً  لي

ن الأغذية لاستهاك المرن
ة وصلت إل 52 % من عينة  ت نسبة كبري ي القطاع الزراعي.70 واعترب

للعمل �ن
المسح أّن وجود ظروف شخصية / عائلية )غياب البدائل، وعمل العائلة 

ي دفعت النساء 
ي المزارع، واتخاذ العمل كهواية( هي من العوامل ال�ت

بأكملها �ن
ي هذا القطاع هو 

ة �ن ي هذا القطاع. ويبدو أن اكتساب المعرفة والخرب
للعمل �ن

ي هذا القطاع، حيث أكد ذلك ما نسبته 32 % 
من العوامل المحفزة للعمل �ن

ي ع�ش شهراً الماضية.71
ث�ن ي الزراعة خال الإ

ي شاركن �ن
من النساء اللوا�ت

ن امتاك خلفية أساسية  ن أّن النساء من الفئات العمرية الأكرب سناً يعترب
ّ وتب�ي

ها )44 % منهن كانت أعمارهن 51 سنة فما  ة لهما أهمية أكرب من غري عامة وخرب
ي جميع الفئات العمرية(، وبالنسبة إل النساء 

فوق، مقارنة بمتوسط 33% �ن
ي 

، مقابل 17 % �ن ن ي الحالت�ي
قية )33 % �ن ي غور الأردن والمناطق الشمالية ال�ش

�ن

المرتفعات البعلية(.72 وتعترب هذه الختافات مهمة نظراً لأثرها عل وضع 
ي برامج التدريب والتوعية الرامية إل تعزيز ُقدرة المرأة 

معايري الستهداف �ن
ي 

نتاج الزراعي. وبعبارة أخرى، من المرجح أن تستفيد النساء اللوا�ت عل الإ
امج المتقدمة لبناء القدرات  ي هذا القطاع من الرب

ة �ن يملكن معرفة عامة وخرب
 ، ي

دارة المستدامة لاأرا�ن نتاجية والإ )مثل التكنولوجيات الحديثة لتعزيز الإ
اتيجيات التسويق المبتكرة( أكرش مما تستفيده  وتقنيات استخدام المياه واسرت

ي ل يملكن هذه الخلفية.
النساء اللوا�ت

ي القطاع الزراعي 
ي تحفز مشاركة المرأة �ن

كما أظهرت النتائج أّن العوامل ال�ت
ي 

ت النساء السوريات العامات �ن ن اعترب تختلف بحسب الجنسية. ففي ح�ي
ي هذا القطاع، 

الزراعة الظروف الشخصية / العائلية هي الدافع وراء عملهن �ن
ي تحفز 

ة هي العوامل الأكرش أهمية ال�ت يبدو أن امتاك الخلفية العامة والخرب
ي 

ي هذا القطاع )أنظر الشكل 8(. وينعكس ذلك أيضا �ن
مشاركة المرأة الأردنية �ن

ي توصلت إليها جلسات المناقشات الجماعية المركزة، حيث ناقشت 
النتائج ال�ت

فيها النساء السوريات، بشكل متكرر، اعتمادهن عل العمل الزراعي كمصدر 
أساسي للدخل، خاصة بالنظر إل محدودية فرص حصولهن عل فرص بديلة. 
وأفادت 57 % من النساء السوريات بأّن »عدم توفر البدائل، وبأنهن ل يجدن 

ي 
ي تحفزهن للعمل بأجر �ن

ي مجال الزراعة » هي العوامل ال�ت
غري العمل �ن

الأنشطة الزراعية، مقابل 36 % من النساء الأردنيات.

لية ف ي الزراعة الم�ف
العوامل المحفزة لمشاركة المرأة �ف

ي 
ي تدفع المرأة للعمل �ن

يوضح الشكل 9 أدناه العوامل الثاثة الأكرش شيوعا ال�ت
لية، وهي: إنتاج الأغذية لستهاك الأ�ة )90 %( والعمل كهواية  ن الزراعة المرن
)44 %( وبيع المنتجات لتوليد الدخل )36 %(. وبالإضافة إل هذه العوامل، 

نتاج  ذكرت النساء، خال جلسات المناقشات الجماعية المركزة، القدرة عل الإ
ل ومسؤولياته،  ن ي الوقت نفسه من أداء مهام المرن

ل، والتمكن �ن ن من المرن
لية. ن ي الزراعة المرن

باعتبار ذلك عاماً محفزاً رئيسياً لعملهن �ن

ي الأنشطة الزراعية
ي تحفز مشاركة المرأة �ف

2- العوامل ال�ت

70-    هناك العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل 
استبيان المسح.

ة ذات  ي يملكن المعرفة والخرب
ة الأساسية للنساء اللوا�ت 71-    تشمل المعرفة العامة والخرب

ي يضطلعن بأنشطة 
ي هذا القطاع، وكذلك النساء اللوا�ت

ي السابق �ن
الصلة، نتيجة مشاركتهن �ن

ي المنطقة. أما 
زراعية لأن ذلك يدخل تحت باب الُعرف والطريقة المعتادة للحياة للنساء �ن

ي سورية قبل نزوحهن، 
ي شاركن بها �ن

بالنسبة للنساء السوريات، فقد يشمل ذلك الأنشطة ال�ت
ي الأنشطة الزراعية« 

ة �ن أو منذ وصولهن إل الأردن. ومع ذلك، فإن مؤ�ش »المعرفة والخرب
ي محدد.

ن ول يشري إل إطار زم�ن ي للمستجيب�ي
يستند إل التقييم الذا�ت

ي 
72-    يرجى ماحظة أن هذا التقرير يتضمن فقط الختافات الخاصة بالعوامل المحفزة ال�ت

 Pearson’s - ة بينها، ذات دللة إحصائية وفقا لختبار مربع كاي تم العثور عل فروق كبري
.Chi-square

الشكل 8: 
ي القطاع الزراعي، حسب الجنسية

العوامل المحفزة لمشاركة المرأة �ن

سورية  أردنية

ة  خلفية عامة وخرب
سابقة

ظروف عائلية / 
شخصية

%11

%34

%63

%50

العوامل المحفزة حسب نوع النشاط الزراعي  2-2
، باختاف نوع  أظهرت النتائج أّن العوامل المحفزة تختلف، إل حد كبري

النشاط الزراعي الذي تشارك فيه المرأة. فعل سبيل المثال، تبدو الظروف 
ي العمل الزراعي المدفوع 

الشخصية الدافع الرئيسي وراء مشاركة المرأة �ن
ة السابقة أكرش أهمية فيما يتعلق  ن كانت الخلفية العامة والخرب ي ح�ي

الأجر، �ن
ي الزراعة 

بالقوى العاملة الزراعية. وبعبارة أخرى، مع أّن النساء يشاركن �ن
، نتيجة تفضيات شخصية )عل سبيل المثال، اتخاذها  لية، بشكل أكرب ن المرن

(، يبدو أن السبب الرئيسي وراء  لي
ن نتاج الغذاء لاستهاك المرن هواية أو لإ

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر هو الحاجة القتصادية والظروف 
مشاركتهن �ن

ي أُجريت 
المالية. وتتشابه هذه النتائج مع ما تمت مناقشته أثناء المقابات ال�ت

مع مقدمي المعلومات الأساسية، وجلسات المناقشات الجماعية المركزة.



ومن المثري لاهتمام أن »بيع المنتجات / توليد الدخل« كان أكرش أهمية 
ي وادي الأردن، حيث أشارت 41 % منهن إل أّن ذلك 

كعامل محفز للنساء �ن
ي جميع المناطق. 

ي هذه المنطقة، مقارنة بمعدل 32 % �ن
هو الدافع لديهن �ن

لية  ن ي غور الأردن أكرش اعتماداً عل الزراعة المرن
وهذا يدل عل أن النساء �ن

ي الجوانب 
كنشاط اقتصادي ومدر للدخل، وبالتالي أكرش احتمال لانخراط �ن

تبة عل  نتاج الزراعي. وفيما يتعلق بالآثار المرت التجارية والتسويقية لاإ
ي هذه المنطقة 

ي أن النساء �ن
امج، فإّن هذا يع�ن المنارصة )وكسب التأييد( والرب

ن ذات الصلة بالسوق وتوافرها، أو عدم توافر فرص  أكرش تأثّراً بالقوان�ي
ي وادي الأردن 

التسويق. وعل هذا النحو، من المرجح أن تستفيد النساء �ن
ن ذات الصلة بالسوق  من الدورات التدريبية الموّجهة لزيادة وعيهن بالقوان�ي

نتاجية، فضاً عن زيادة فرص تسويق  والتكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإ
المنتجات الزراعية.

ي العمل الزراعي مدفوع 
العوامل المحفزة لمشاركة المرأة �ف

الأجر
لية، يبدو أن  ن ي الزراعة المرن

عل خاف العوامل المحفزة لمشاركة المرأة �ن
ي العمل الزراعي مدفوع الأجر هو الوضع المالي 

الدافع وراء مشاركة المرأة �ن
لية  ن ، حيث يُعترب توليد الدخل لتغطية النفقات المرن ّدي بدرجة أكرب الُمرت

ي هذا القطاع )أنظر الشكل 10(. ويلي 
ن النساء للعمل �ن السبب الأكرش شيوعاً ب�ي

ي أي 
ي البدائل والقتناع بعدم قدرتهن عل النخراط �ن

ذلك النقص الملحوظ �ن
ي عملن 

عمل آخر. وما يعزز هذه القناعات أن التحصيل العلمي للنساء، اللوا�ت
ي الغالب؛ إذ أفادت 

ي ع�ش شهراً الماضية، يكون متدنّياً �ن
ث�ن بأجر خال الإ

ي أعمال زراعية مدفوعة 
ي يعملن �ن

التقارير بأن 16 % فقط من النساء اللوا�ت
الأجر قد أتممن مرحلة التعليم الثانوي، أو الدراسات الجامعية، أو الدراسات 

لية. ن ي الزراعة المرن
العليا، مقابل 36 % من النساء �ن

ضافة إل العوامل المذكورة أعاه، ناقشت النساء - خال جلسات  وبالإ
المناقشات الجماعية المركزة، المزايا الإضافية، مثل السكن الذي يقدمه 
ن أكرش  ي أوساط السوري�ي

صاحب العمل / صاحب المزرعة )يشيع ذلك �ن
( كعامل محفز للتوجه نحو العمل الزراعي  ن ي أوساط الأردني�ي

من شيوعه �ن
المدفوع الأجر.

ي 
الأهمية القتصادية المتصورة لمشاركة المرأة �ف  3-2

القطاع الزراعي

ي الأنشطة الزراعية لها 
جاءت النتائج الكمية والنوعية لتؤكد أن مشاركة المرأة �ن

ن من أّن 
ّ أهمية اقتصادية بالنسبة لأ�تها المعيشية، وهو يتوافق مع ما تب�ي

ي الأنشطة الزراعية. 
توليد الدخل هو أحد الدوافع الرئيسية لمشاركة المرأة �ن

ي أُجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية 
ي المقابات ال�ت

وينظر المشاركون �ن
ناث - إل مشاركة  ي جلسات المناقشات الجماعية المركزة – من الذكور والإ

و�ن
ي الأنشطة الزراعية بأنها مهّمة اقتصادياً بالنسبة إل الأ� المعيشية، 

المرأة �ن
ي 

وكمصدر هام أو هام جداً للدخل. وعل الرغم من أّن الرجال يرون �ن
وه مصدراً  ي الزراعة مصدر هام لدخل الأ�ة، إل انهم اعترب

مشاركة المرأة �ن
. مالياً تكميلياً أكرش من كونه مصدر دخل أساسي

الشكل ٩: 
لية ن ي الزراعة المرن

ن مشاركة المرأة �ن أسباب تحفري

الشكل 10: 
ي العمل الزراعي مدفوع الأجر

العوامل المحفزة لمشاركة المرأة �ن

إنتاج الطعام لستهاك الأ�ة

بيع المنتجات وتوليد دخل 

ة  وجود المعرفة والخرب

ي المنطقة 
عادات: من الطبيعي جداً للنساء �ن

أخرى 

كهواية 

%90

%44

%36

%25

%18

%1

%93

%44

%23

%21

%18

لية  ن توليد دخل لتلبية النفقات المرن

ل  ن إعالة الأ�ة المعيشية عن طريق أخذ المحصول للمرن

ي هذه المزارع 
جميع أفراد الأ�ة المعيشية يعملون �ن

ي الزراعة 
ة سابقة ومعرفة �ن خرب

غياب البدائل/ عدم امتاك المهارة أو الكفاءة لأداء أي عمل آخر 



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي المقابات أن الأهمية القتصادية 
وعاوة عل ذلك، فقد ذكر المشاركون �ن

، وذلك بسبب  ن ي الأردن قد ازدادت عل مر السن�ي
للزراعة بالنسبة إل المرأة �ن

ي سورية المجاورة، 
. فأّولً، منذ بداية الأزمة �ن ن ن رئيسي�ي ن خارجي�ي عامل�ي

انخفضت واردات الأغذية بسبب إغاق الحدود، مما أدى إل زيادة الطلب 
الداخلي عل المنتجات الزراعية.  وثانياً، ازدياد الأهمية القتصادية بسبب 
تب عل ذلك من حاجة الناس إل  ي سوق الأغذية، وما يرت

تضخم الأسعار �ن
74. ي

نتاج الذا�ت ي نهج للتوفري القتصادي من خال العتماد عل الإ
تب�ن

لية ف ي الزراعة الم�ف
الأهمية القتصادية لمشاركة المرأة �ف

ي الزراعة 
ي شاركن �ن

يُظهر الشكل 11 أدناه أّن الغالبية الساحقة من النساء اللوا�ت
ي هذه 

ن مشاركتهن �ن ي ع�ش شهراً الماضية )79 %( يعترب
ث�ن ي الإ

لية �ن ن المرن
الأنشطة »أساسية« )36 %( أو »مهمة« )43 %( لأ�هّن المعيشية. ويُعّد هذا 

لية  ن ي الزراعة المرن
الأمر ُملفتا للنظر، خاصًة وأّن 36 % من النساء العامات �ن

ي 
ن »بيع المنتجات / توليد الدخل« هو السبب الُمحفز لهّن للمشاركة �ن يعترب
هذا النشاط. ويمكن أن يكون التفسري المحتمل لذلك هو أّن إنتاج الغذاء 
ي أفادت التقارير 

لية - ال�ت ن لي من خال الزراعة المرن
ن من أجل الستهاك المرن

بأنها حافز بنسبة 90 % من النساء - ينظر إليه عل أنه يقلل من نفقات الأ�ة 
، مما يجعله مهما لقتصاد الأ�ة. وقد أكد المشاركون  المعيشية إل حد كبري

ي جلسات المناقشات الجماعية المركزة عل ذلك بتريحهم أّن زراعة 
�ن

ائها من السوق. اوات أوفر من �ش الخرن

لية بأنها  ن ي الزراعة المرن
تنظر نسبة أكرب من النساء السوريات إل مشاركتهن �ن

ورية لأ�هن المعيشية، حيث بلغت نسبتهن 45 % مقارنة مع 36 % من  رصن
النساء الأردنيات. ومما يدّلل عل ذلك، تسليط النساء السوريات الضوء، 

اوات من خال  خال جلسات المناقشات الجماعية المركزة، عل زراعة الخرن
لية. ن ، وأهميتها لتقليل النفقات المرن لي

ن لية لاستهاك المرن ن الزراعة المرن
لية ذات  ن ي الزراعة المرن

ي منطقة وادي الأردن أّن المشاركة �ن
ت النساء �ن واعترب

ي وادي 
، حيث أظهرت النتائج أّن 43 % من النساء �ن أهمية اقتصادية أكرب

« لاأ�ة المعيشية،  ي هذا النشاط هو أمر »أساسي
ن مشاركتهن �ن الأردن يعترب

ي جميع المناطق الثاث الأخرى، وهو ما يؤكد 
مقارنة بمتوسط نسبته 34 % �ن

نتاج  ي وادي الأردن يعتمدن بشكل أكرب عل الإ
صحة ما سبق ذكره أّن النساء �ن

ل كنشاط مدّر للدخل. ن ي المرن
الزراعي �ن

ي أفدن أنهّن ربات أُ�هّن المعيشّية بأّن 
ًا، فقد رأت النساء اللوا�ت وأخري

لية لها أهمية أكرب من الناحية القتصادية من  ن ي الزراعة المرن
مشاركتهّن �ن

ي منازلهن. فقد أفادت الغالبية 
ي لم يكّن ربات الأ� المعيشية �ن

النساء اللوا�ت
ي يشغلن دور رب الأ�ة بما يعادل نسبة 88 % منهّن 

العظمى من النساء اللوا�ت

ي الأردن، فقد 
ي سورية منذ اندلعها بشكل كبري عل تجارة الأغذية �ن

73-    أثرت الأزمة �ن
اد المنتوجات الزراعية من سورية بنسبة 30 % بينما انخفضت الصادرات  انخفض استري

قليمية  الغذائية إل سورية بنسبة 25 % خال الأعوام 2011 - 2012. أنظر أيضا: »التوجهات الإ
ين الأول / أكتوبر 2016، صفحة 12،  ي أثر الأزمة السورية عل سبل العيش والفرص«، ت�ش

�ن
، والمفوضية السامية لاأمم المتحدة لشؤون  ي

نما�أ نامج الأمم المتحدة الإ كة لرب الأمانة المشرت
. ن الاجئ�ي

ي الأردن 
ي أذار 2017 عن التضخم �ن

74-    أظهر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة �ن
ي 

ي بنسبة 4,3%، بالإضافة إل ارتفاع دائم �ن
ي العام الما�ن

ي معدلت التضخم �ن
وجود زيادة �ن

اوات والمواد الأخرى. أنظر أيضا: دائرة الإحصاءات العامة  المستوى العام لأسعار الخرن
ي 29 تموز / يوليو 2017.

ي كانت �ن
و�ن لكرت الأردنية، آخر زيارة إل الموقع الإ

ي 
. )ابتداًء من 22\11\2017. الدينار الأرد�ن 75-    هذا المبلغ يعادل )200,341( دولر أمريكي

./http://www.xe.com : ي
و�ن لكرت ، أنظر الرابط الإ الواحد يعادل )1,41086( دولر أمريكي

أساسي

مهم 

ء  ي
مهم بعض السش

غري مهم 

%36
%16

%43

%5

الشكل 11: 
لية ن ي الأنشطة الزراعية المرن

رة لمشاركة المرأة �ن الأهمية القتصادية الُمتصوَّ

لية »أساسية« أو »مهمة« لأ�هّن المعيشية، بالمقارنة مع  ن أن الزراعة المرن
ي ل يرأسن أ�هن المعيشية. وكما هو الحال مع النساء 

74 % من النساء الا�ت
ي يرأسن 

ي أنه من المرجح أن تعتمد النساء اللوا�ت
ي غور الأردن، فإّن هذا يع�ن

�ن
لية كنشاط مدّر للدخل مما سيمّكنهن  ن أ�هن المعيشية عل الزراعة المرن

ايدة، ومن التدريب  ن بالتالي من الستفادة بشكل أكرب من فرص التسويق المرت
نتاجية. والدعم الكبري لتعزيز الإ

الأهمية القتصادية لمشاركة المرأة كقوى عاملة زراعية مدفوعة 
الأجر

أظهرت النتائج أن الأهمية القتصادية المتصورة لمشاركة المرأة كقوى عاملة 
لية، حيث وجد  ن ي للزراعة المرن

زراعية مدفوعة الأجر مماثلة لتلك الأهمية ال�ت
ي 

ث�ن ي أعمال زراعية مدفوعة الأجر خال الإ
ي شاركن �ن

أّن 81 % من النساء اللوا�ت
ع�ش شهراً الماضية يرون هذه المشاركة »أساسية« )68 %( أو »مهمه« )13 %( 

ي السنة.
ي جميع الفصول �ن

لأ�هّن المعيشية �ن
ن الجنسيات حول  وعل الرغم من عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي

، إل أن النتائج المستمدة  ي
الأهمية القتصادية، خال المسح الستقصا�أ

من جلسات المناقشات الجماعية المركزة تشري إل أن النساء السوريات 
هن الأكرش اعتماداً عل العمل الزراعي كمصدر أساسي لدخل الأ�ة من 

ي جلسات 
ن الذكور �ن ن السوري�ي اتهن الأردنيات. وكانت وجهة نظر المشارك�ي نظري

المناقشات الجماعية المركزة أّن الدخل الذي تولده النساء من خال الزراعة 
ن الذين  هو مصدر مهم أو مهم جداً لدخل الأ�ة، مقارنة بالرجال الأردني�ي

غالبا ما كان يرونه مصدر دخل غري مهم أو ليس مصدراً رئيسياً للدخل.
ضافة إل توليد دخل الأ�ة، ثّمة سبب آخر ممكن وراء اعتبار المرأة أّن  وبالإ

ة، ويمكن أن يكون هذا  ي العمل الزراعي أهميٌة اقتصادية كبري
لمشاركتها �ن

السبب مرتبطاً بعدد أفراد الأ�ة الذين يعملون لتوليد الدخل لتغطية نفقات 
ي أعمال زراعية 

الأ�ة. ويعكس ذلك، ما أفادته 27 % من النساء المشاركات �ن
ي ع�ش شهراً الماضية بأنهن مصدر الدخل الوحيد 

ث�ن مدفوعة الأجر خال الإ
ي الأ�ة.  وأظهرت النتائج أّن 40 % من النساء يُشّكلن مصدر الدخل الوحيد 

�ن
لأ�هن خال فصل الربيع، مقارنًة بما نسبته 33 % خال فصل الشتاء، و25 

ي فصل الصيف. 
% �ن

وعل الرغم من هذه الأهمية الملموسة للعامل القتصادي، إل أنه تجدر 
شارة إل أن النساء العامات بأجر يحصلن عل أجور منخفضة نسبياً،  الإ

ي أجور النساء 
ي جميع الفصول. ولعّل تد�ن

بمعدل 142 ديناراً أردنّياً 75 شهرياً �ن
ي جلسات المناقشات الجماعية 

ن الذكور �ن ي اعتبار المشارك�ي
كان السبب �ن

ي لدخل الأ�ة فقط، 
ي الزراعة هو مصدر ثانوي / إضا�ن

المركزة أن عملهن �ن
وليس مصدرا أساسياً. وسوف يتم بحث متوسط الدخل الشهري وظروف 
ي قسم لحق من هذا التقرير، حيث 

العمل الأخرى بمزيد من التفصيل �ن
ي العمل الزراعي المدفوع 

ة لمشاركة المرأة �ن ن سيتم تناول الخصائص الممري
الأجر.



عمال زراعيون

لية ن زراعة مرن

زوج مستجيبةمستجيبة

أخرى فرد ذكر من أفراد العائلةمستجيبة وزوجها

الشكل 12:
لية ن ي الزراعة / الزراعة المرن

الشخص الذي يتحّكم بالدخل الناتج عن المشاركة �ن

ي الأنشطة الزراعية
ي الدخل الناتج عن مشاركة المرأة �ف

الّتحكم �ف
ي الأنشطة الزراعية تعترب مهمة اقتصادياً، فقد سئلت 

نظراً لأّن مشاركة المرأة �ن
ي الدخل المتحصل نتيجة مشاركتهن 

النساء أيضا عن الشخص الذي يتحكم �ن
ن تحديد الشخص الذي يتحكم بالدخل  ي هذه الأنشطة الزراعية.76 وقد مكَّ

�ن
ي تعزيز مكانتها 

ي الأنشطة الزراعية �ن
من معرفة مدى مساهمة مشاركة المرأة �ن

داخل أ�تها، ل سيما من حيث استقالها وقدرتها عل اتخاذ القرارات.
ي 

لقد أظهرت النتائج أّن تحّكم المرأة نفسها بالدخل الناتج عن المشاركة �ن
ي الأعمال الزراعية 

ي يعملن �ن
ن النساء اللوا�ت الأنشطة الزراعية هو أعل ب�ي

ي العمل 
مدفوعة الأجر، حيث ذكرت ما نسبته 63 % من النساء المشاركات �ن

ي الدخل المتحصل من هذه الأعمال )41 
الزراعي بأنهن يتحكمن وحدهن �ن

ي الزراعة 
%(، أو مع أزاوجهن )22 %(، مقابل 43 % فقط من النساء العامات �ن

ي 
ن �ن

ّ لية )أنظر الشكل 12(. وهذا أمٌر يُمكن إدراكه واستنتاجه، كما هو مب�ي ن المرن
ي أعمال زراعية مدفوعة 

ي يعملن �ن
الشكل 6 أعاه، فنسبة أعل من النساء اللوا�ت

ي ع�ش الماضية يقمن بدور رب الأ�ة، مقارنة بالنساء 
ث�ن ي الأشهر الإ

الأجر �ن
لية، كما ذكرنا سابقاً. ن ي الزراعة المرن

ي يعملن �ن
اللوا�ت

لية،  ن ي الزراعة المرن
ي الوقت نفسه، فإّن ارتفاع نسبة النساء العامات �ن

و�ن
ي ذكرن أن أزواجهن يتحّكمون بالدخل الوارد، قد يكون نتيجة الدور 

اللوا�ت
لية. وعند سؤال  ن ي الجوانب التجارية والتسويقية للزراعة المرن

المحدود للمرأة �ن
ن  النساء خال جلسات المناقشات الجماعية المركزة عن ماهية الفروقات ب�ي

لية، فإّن أحد الختافات  ن ي الزراعة المرن
ي أ�هن �ن

أدوارهن وأدوار الرجال �ن
، دوراً داعماً أثناء  ي تم بحثها هو أن الرجال يؤّدون، بشكل أكرب

الرئيسية ال�ت
ي اتخاذ القرارات المتعلقة بتسويق 

نتاج، ولكن مشاركتهم تكون أكرب �ن عملية الإ
نتاج الأخرى  ف النساء عل جميع مراحل عملية الإ ن ت�ش ي ح�ي

المنتجات، �ن
نامج الخاص  يومياً. وهذا يتماسش مع الدراسة الصادرة عن آرينينا، وتقرير الرب
ي جهود التغيري المناخي، حيث يشري كاهما 

بمراعاة منظور النوع الجتماعي �ن
ن أن الرجال يميلون  ي ح�ي

ي معظم المهام الزراعية، �ن
إل أّن النساء يشاركن �ن

إل الضطاع بمسؤولية الجوانب القتصادية والتسويقية.77
ي الدخل، فتشري 

أما فيما يتعلق بالأثر الناجم عن توليد الدخل والتحكم �ن
نتائج جلسات المناقشات الجماعية المركزة إل أن وجود الدخل يعزز من 

ي صنع القرار 
قدرة المرأة عل الستقالية، من خال تمكينها من المشاركة �ن

يرادات والمروفات. ومن ثّم، فمن وجهة  عل مستوى الأ�ة، ومراقبة الإ
امجية والمنارصة )كسب التأييد(، يُمكن أن يسهم تشجيع المرأة  النظر الرب

ي مجال 
ي قطاع الزراعة، إل جانب زيادة قدراتهن �ن

ي المشاركة بنشاط أكرب �ن
�ن

ي تعزيز مكانتهن داخل أ�هن 
لية، �ن ن نتاج والتسويق، من خال الزراعة المرن الإ

ي مجتمعها ككل.
المعيشية، وأيضا �ن

ي القطاع 
الخلفية المعرفية لدى المرأة السورية �ف  4-2

الزراعي
عند النظر عل وجه التحديد إل ما إذا كانت الخلفية المعرفية لدى المرأة 

ي هذا القطاع 
ي القطاع الزراعي تشّكل عاماً رئيسياً يحفز مشاركتها �ن

السورية �ن

ي الوقت 
ي الزراعة �ن

ي الأردن، تشري النتائج إل أّن مشاركة النساء السوريات �ن
�ن

ي هذا القطاع. 
ورة أنهّن يمتلكن خلفية معرفية عامة �ن ي بالرن

، ل تع�ن الحالي
ي أنشطة 

ي شاركن �ن
ي الواقع، فإن 40 % فقط من النساء السوريات اللوا�ت

و�ن
ي 

ي الزراعة �ن
ي ع�ش شهراً الماضية ذكرن أنهّن يعملن �ن

ث�ن زراعية خال الإ
يدهن إل الأردن. سورية، أي قبل ت�ش

ومع ذلك، فقد أظهرت النتائج أن هذا الأمر يختلف باختاف نوع النشاط 
ن النساء  الزراعي، وأن امتاك الخلفية المعرفية الزراعية هو أكرش شيوعاً ب�ي

ي العمل 
اتهن �ن لية، مقارنة بنظري ن ي الزراعة المرن

ي يعملن �ن
السوريات اللوا�ت

ي الشكل 13 أدناه، فإن 68% من النساء السوريات 
ن �ن الزراعي. وكما هو مب�ي

ي ع�ش الماضية كان لهّن 
ث�ن لية خال الأشهر الإ ن ي الزراعة المرن

ي شاركن �ن
اللوا�ت

ي سورية(، مقابل 
ي هذا النشاط �ن

ي الزراعة )أي كّن يعملن �ن
خلفية معرفية �ن

ي العمل الزراعي.
25% �ن

%41

%28

%28

%46

%22

%15

%7

%9

%2

%2

. ي
76- يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل أسئلة المسح الستقصا�أ

ي التنمية الزراعية، البتكار ونقل 
ن البحوث �ن ن المرأة نحو تحس�ي 77- انظر أيضا: آرينينا، تمك�ي

ي منطقة غرب آسيا / شمال أفريقيا )2012(، ص. 95؛ وزارة البيئة، وآخرون. هللا. 
المعرفة �ن

ي الأردن )2010(، ص. 
ي جهود التغري المناخي �ن

برنامج تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي �ن
.18
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الشكل 13: 
ي سورية، حسب نوع النشاط الزراعي

ي الزراعة �ن
ي يعملن �ن

نسبة النساء السوريات اللوا�ت

لية ن زراعة مرن

لية وعمل ن مرن

عمل زراعي مدفوع الأجر

نعمل

%32

%50

%75%25

%50

%68

ة لمشاركة النساء  كما أكدت النتائج النوعية والبيانات الثانوية الحتمالية الكبري
ي سورية 

لية مقارنة بالعمل الزراعي المدفوع الأجر �ن ن ي الزراعة المرن
السوريات �ن

ي جلسات 
ي شاركن �ن

ة من النساء السوريات اللوا�ت حيث أفادت نسبة كبري
لية واسعة  ن ي أعمال الزراعة المرن

المناقشات الجماعية المركزة بأنهّن شاركن �ن
ي المقام 

ي العمل ينصّب، �ن
نهن �ن ي سورية قبل الحرب حيث كان تركري

النطاق �ن
اوات والأعشاب و / أو البقوليات. وذكرت الاجئات  الأول، عل إنتاج الخرن

 )CARE ي البحث الذي أجرته منظمة »كري
ي شاركن �ن

ي الأردن، اللوا�ت
السوريات �ن

ي سورية، كانت تلك النساء تعتمد 
وح من درعا �ن ن ي عام 2016، أنه قبل الرن

�ن
ي من الزيتون والخضار والفواكه و تربية الماشية لتلبية 

نتاج الذا�ت عل الإ
لية.78 وعاوة عل ذلك، فقد أظهرت نتائج  ن معظم احتياجاتهن الغذائية المرن

ي عام 
ن اّللذين نفّذهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )IFAD(  �ن التقييم�ي

ي سورية، أّن الزراعة، بالنسبة إل 
ي القطاع الزراعي �ن

1999، حول دور المرأة �ن
ي جميع 

ي المقام الأول، مع مشاركة المرأة �ن
ي سورية، نشاٌط أ�ي �ن

المرأة �ن
مراحل عملية إنتاج المحصول.7٩ 

ي سورية 
لية �ن ن ي الزراعة المرن

وقد أجاب المشاركون السوريون الذين عملوا �ن
ي الوقت الحالي مقارنة 

ي هذا النشاط �ن
عند سؤالهم عن مدى مشاركتهم �ن

وح، كانت إجابة الأغلبية منهم )حيث وصلت  ن بمستوى مشاركتهم قبل الرن
ي الأردن، مقارنة 

لية �ن ن ي الزراعة المرن
إل 77%( إل أنهم يعملون بشكل أقل �ن

يد. ي سورية ما قبل الّت�ش
بعملهم �ن

لية، فقد  ن ي العمل بالزراعة المرن
وعل الرغم من امتاك خلفية معرفية سابقة �ن

ي جلسات المناقشات 
ن �ن ذكرت غالبية مقّدمي المعلومات الأساسية والمشارك�ي

ي الزراعة مدفوع الأجر أخذ يُصبح أكرش شيوعاً، 
الجماعية المركزة أن العمل �ن

ي الأردن وإن لم تكن لديهن 
ايدة، بالنسبة إل الاجئات السوريات �ن ن بصورة مرت

يد. وقد يعود ازدياد نسبة  خلفية معرفية سابقة عن هذا العمل قبل الّت�ش
ي الأردن، بغض النظر عما 

ي القطاع الزراعي �ن
النساء السوريات العامات �ن

ي هذا القطاع أم ل، لعدة أسباب 
إذا كانت لديهن خلفية معرفية سابقة �ن

ي مثل هذه الأعمال؛ وهذه تشمل الظروف المالية وعدم 
تدفعهن للمشاركة �ن

ي قطاعات أخرى. كما أظهرت النتائج أّن 
قدرتهن عل الحصول عل وظائف �ن

ي أعمال زراعية مدفوعة 
ي دفعت بالنساء السوريات للمشاركة �ن

الأسباب ال�ت
ي الحصول عل الدخل لتغطية 

ي معظم الأحيان، تتمّثل �ن
الأجر كانت، �ن

نفقات الأ�ة المعيشية )94 %( وعدم توفر البدائل / عدم امتاكهن المهارة 
ي أي مجال آخر )57 %(.

أو الكفاءة للعمل �ن
تّب عل هذه النتائج المتعلقة بامتاك النساء السوريات  وبشكل عام، يرت

ي القطاع الزراعي عدٌد من الآثار المهّمة 
لخلفية معرفية سابقة عن العمل �ن

ن العتبار  امج. وبالأخص، أهمية الأخذ بع�ي ي تؤثر عل عملية إعداد الرب
ال�ت

ة، والظروف الشخصية،  عوامل موضوعية محددة، مثل المعرفة العامة والخرب
امج الرامية لتعزيز قدرات النساء السوريات عل العمل  عند تصميم الرب

نتاج الزراعي بأنفسهن مقابل الجهود المبذولة لزيادة فرص التحاقهن  ي الإ
�ن

بالقوى العاملة الزراعية المدفوعة الأجر.   

الملخص  5-2
عموماً، يبدو أن العوامل القتصادية، مثل توليد الدخل، أو إنتاج الأغذية 

ي تُفّ� سبب مشاركة المرأة 
لاستهاك الأ�ي تَُعدُّ العوامل الأكرش أهمية ال�ت

ن أن العوامل المحفزة تختلف باختاف 
ّ ي القطاع الزراعي. ومع ذلك، فقد تب�ي

�ن
نوع النشاط الزراعي الذي تشارك فيه النساء، وباختاف الفئات الديُمغرافية. 

امج، من حيث نوع الدعم  ولهذه الختافات آثار هامة عل إعداد الرب
ي هذا القطاع. فعل سبيل المثال، من 

الأساسي الازم لتعزيز مشاركة المرأة �ن
لية، ولديهن معرفة  ن ي الزراعة المرن

ي يعملن �ن
المرّجح أن تكون لدى النساء اللوا�ت

ي نفس 
ي ل يعملن �ن

عامة بهذا القطاع احتياجات مختلفة عن أولئك اللوا�ت
المجال. ولزيادة فهم هذه التباينات وآثارها عل المنارصة )كسب التأييد( 
ي 

امج، سيتّم بحث بعض الخصائص الرئيسية لمشاركة المرأة �ن وإعداد الرب
ن من هذا  ن التالي�ي ي القسم�ي

لية، والعمل الزراعي المدفوع الأجر �ن ن الزراعة المرن
التقرير.

ي تدفع المرأة للتوجه نحو 
وبوجه عام، وبغض النظر عن الأسباب ال�ت

ي هذه الأنشطة تعترب ذات 
ي الأنشطة الزراعية، فإّن مشاركتها �ن

العمل �ن
أهمية اقتصادية بالنسبة لأ�تها المعيشية، كما أّن قدرتها عل توليد الدخل 
ي تعزيز استقالها وقدرتها عل اتخاذ القرارات داخل 

والتحكم فيه يساهم �ن
ي الأنشطة الزراعية، وتوسيع 

الأ�ة. ومن ثم فإّن تشجيع مشاركة المرأة �ن
ي هذه الأنشطة يمكن أن 

قدرتها عل توليد الدخل من خال المشاركة �ن
ي الّنهوض بموقع المرأة وتعزيز مكانتها داخل أ�تها وكذلك داخل 

يُسهم �ن
مجتمعاتها بوجه عام.

ي 
ي التنمية الزراعية، البتكار ونقل المعرفة �ن

ن البحوث �ن ن المرأة نحو تحس�ي 78-    آرينينا، تمك�ي
منطقة غرب آسيا / شمال أفريقيا، 2012، ص. 95.

ي جهود التغري المناخي 
78-    وزارة البيئة، وآخرون. برنامج مراعاة منظور النوع الجتماعي �ن

ي الأردن، 2010، ص. 18.
�ن

78-    المرأة، العمل والحرب: المرأة السورية والنضال من أجل البقاء عل قيد الحياة خمس 
اع »)آذار / مارس 2016(، ص. 25. ن سنوات من الرن

ي الزراعة )1999(.
79-    الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سورية: دور المرأة �ن
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ي 
ن أن النساء يعملن �ن ي جرى تقييمها، تب�ي

ي الأنشطة الزراعية ال�ت
ن فئ�ت ومن ب�ي

ي تشمل، عل النحو الذي أفادت به 
لية، ال�ت ن ي الأنشطة الزراعية المرن

الغالب �ن
ي أُجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات 

المقابات ال�ت
نتاج الزراعي – المحاصيل والماشية  ي أنشطة الإ

الجماعية المركزة، المشاركة �ن
ي الأرض 

ي يملكنها، وإما �ن
ي الأرض ال�ت

عل حد سواء - من داخل منازلهن، إما �ن
ي أجريت مع مقدمي 

ي المقابات ال�ت
ي يستأجرنها. وذكر المشاركون �ن

ال�ت
ي 

المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات الجماعية المركزة أّن النخراط �ن
نتاج هو لغايات تحقيق الكفاف، ولتوليد الدخل عن طريق  هذه الأنشطة والإ

ي السوق.
نتاج �ن بيع فائض الإ

ي الأنشطة الزراعية 
الوقت الذي تقضيه المرأة �ف  1-3

لية ف الم�ف
لية ف ي الزراعة الم�ف

ي تعمل فيها النساء �ف
المواسم ال�ت

لية يختلف باختاف فصول  ن ي الزراعة المرن
يبدو أن مدى مشاركة المرأة �ن

ي ع�ش 
ث�ن لية، خال الإ ن ي الزراعة المرن

السنة، حيث كانت أكرش مشاركة النساء �ن
ي فصلي الربيع والشتاء )أنظر الشكل 14(.80

شهراً الماضية، �ن

لية ف ي الزراعة الم�ف
انخراط المرأة �ف  -3

الشكل 14:
ي ع�ش 

ث�ن لية خال الإ ن ي الزراعة المرن
ي تشارك فيها النساء �ن

الفصول ال�ت
شهراً الماضية

الشكل 15:
لية، حسب الموسم ن ي الزراعة المرن

ي تنتجها النساء بشكل كبري �ن
المنتجات الزراعية ال�ت

الربيع

الربيع

الشتاء

الشتاء

الصيف

الصيف

الخريف

الخريف

%34

%52
%60

%76

%57

%44
%39

%27

%13

%29
%33

%10

%23

%42

%32
%27

%21
%25%24%26

%19
%22%21%24

%13
%9%7

%4%6

%23

%0%0

ن المناطق،  ي مختلف المواسم يختلف ب�ي
ن أن مدى مشاركة المرأة �ن لقد تب�ي

ول سيما خال فصلي الشتاء والخريف، وهو ما يعكس الخصائص المناخية 
ن أن الزراعة  ي مختلف المناطق الزراعية. عل سبيل المثال، تب�ي

المتفاوتة �ن
ي وادي الأردن )64 % مقارنة بمتوسط 57 

ي فصل الشتاء أكرش شيوعاً �ن
لية �ن ن المرن

ي هذه الأنشطة خال 
ن أن مشاركة المرأة �ن ي ح�ي

ي جميع المناطق الثاث(، �ن
% �ن

ي البعلية )43% مقارنًة بمتوسط 
ي الأرا�ن

فصل الخريف كانت أكرش شيوعاً �ن
ي جميع المناطق(.

37% �ن

لية  ف ي الزراعة الم�ف
متوسط الوقت الذي تقضيه المرأة �ف

ي الشهر بمعدل 4 ساعات 
ن ما معدله 21 يوماً �ن أظهرت النتائج أّن النساء قض�ي

ي ع�ش شهراً الماضية، وهو 
ث�ن لية خال الإ ن ي الأنشطة الزراعية المرن

يومياً �ن
ي 

ة �ن متوسط الوقت خال المواسم. ولم يتم العثور عل اختافات كبري
ن المواسم، مما يدل  ي هذه الأنشطة ب�ي

متوسط الوقت الذي قضته النساء �ن
لية، حيث يشري ذلك  ن ، بالأنشطة الزراعية المرن ام النساء، بشكل كبري ن عل الرت
إل اعتمادهن عل هذه الأنشطة بوصفها مصدر هام لكسب العيش بغرض 

نفاق عل أنفسهن وأ�هن. الإ

لية ف ي تنتجها المرأة عن طريق الزراعة الم�ف
3-2 المنتجات ال�ت

لية، فقد  ن ي الزراعة المرن
وفيما يتعلق بما تنتجه النساء من خال مشاركتهن �ن

ن المواد  ن أّن إنتاج الخضار ومنتجات الألبان والبيض واللحوم من ب�ي تب�ي
ي ع�ش شهرا 

ث�ن ي جميع المواسم الأربعة خال الإ
الغذائية الأكرش شيوعاً �ن

نتاج.  ي أنماط الإ
ات الموسمية �ن الماضية.81 ومع ذلك، يمكن رؤية بعض التغري

ي فصلي الربيع 
عل سبيل المثال، كان إنتاج الفواكه هو الأكرش شيوعاً �ن

ن لم يتم إنتاج زيت الزيتون ومخلات الزيتون إل خال  ي ح�ي
والصيف، �ن

فصلي الشتاء والخريف )أنظر الشكل 15(. وعاوة عل ذلك، كانت مشاركة 
نتاج هي الأقل َقْدراً خال فصل الخريف، حيث ذكرت 23  ي عملية الإ

النساء �ن
ء خال هذا الموسم. ي

% من النساء بأنهن لم ينتجن أي سش

80-       يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق 2 
. ي

لاطاع عل الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ
81-          يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق 

. ي
لاطاع عل الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ



الجدول 5: 
لية، حسب الموسم ن ي الزراعة المرن

ي تقوم بها المرأة �ن
أكرش الأدوار والمهام شيوعاً ال�ت

ي 
ة لاهتمام إذ يمكنها أن تساعد �ن وعموماً، تعترب هذه الختافات مثري

ن  ي قد تحتاجها المرأة لتحس�ي
تحديد الأنواع المختلفة من المساعدة الفنية ال�ت

ي مختلف أنحاء البلد خال الأوقات المختلفة من السنة.
نتاجية �ن الإ

ي أعمال الزراعة 
الأدوار والمهام المحددة للمرأة �ف  3-3

لية ف الم�ف
لية ف ي الزراعة الم�ف

دور المرأة ومهامها �ف
يعترب البيض واللحوم هما أكرش المواد الغذائية المنتجة شيوعاً من قبل 

ن  ي من ب�ي
لية، حيث كانت تربية المواسش ن ي الزراعة المرن

ي يعملن �ن
النساء اللوا�ت

ي جميع 
ي تشارك بها النساء �ن

أكرش ثاثة أنواع من الأنشطة الزراعية شيوعاً ال�ت
المواسم الأربعة. وعل صعيد المواسم، أفادت ما نسبته 47 % من النساء 

لية، حيث تراوحت  ن ن الماشية كجزء من أنشطتهن الزراعية المرن بأنهن كّن يرب�ي
ي فصل الربيع 

ي فصل الصيف، و46 % �ن
ي الخريف و47 % �ن

ن 54 % �ن النسب ب�ي
ي فصل الشتاء.

و43 % �ن
ي الأنشطة المتعلقة 

ن النساء �ن وعل الرغم من هذا النخراط المرتفع نسبياً ب�ي
ن النساء أن تمتلك المرأة الماشية  وة الحيوانية، إل أنه ل يبدو شائعاً ب�ي بالرش

ي 
ي عملن �ن

بيتها. أما بالنسبة إل النساء اللوا�ت ي تقوم برت
وة الحيوانية ال�ت أو الرش

لية خال  ن ي الزراعة المرن
وة الحيوانية كجزء من مشاركتهن �ن أنشطة تتعلق بالرش

وة  ة من النساء )77 %( أن الرش ي ع�ش شهراً الماضية، فقد ذكرت أغلبية كبري
ث�ن الإ

الحيوانية تعود ملكيتها إما لزوجها )67 %( وإما لذكر آخر من العائلة )10 %(. 
ي 

، �ن ي
بينما أفادت ما نسبته 17 % فقط من النساء بأنهن يمتلكن شخصياً المواسش

وة الحيوانية تملكها امرأة أخرى من أفراد  ن ذكر ما تبقى من النساء أّن الرش ح�ي
الأ�ة )1 %(، أو أن الحيوانات لم تكن مسّجلة رسمياً )2 %( أو غري ذلك )%2(. 

ورة  وة الحيوانية قد ل تكون بالرن وما تبّينه هذه الأرقام هو أن ملكية الرش
وة  نتاج الزراعي المحلي المتعلق بالرش ي الإ

عاماً مهماً بالنسبة لنخراط المرأة �ن
الحيوانية.

ي أعمال الحصاد تَُعدُّ من الأدوار 
وبالإضافة إل تربية الماشية، فإّن المشاركة �ن

لية )ما متوسطه 39 %  ن ي الزراعة المرن
ي تقوم بها النساء �ن

الأخرى الشائعة ال�ت
ي 

ي جميع الفصول(، والزرع / بذر البذور )ما متوسطه 30,5 % �ن
من النساء �ن

جميع الفصول(، وحلب الماشية / القطيع )متوسط قدره 26,5 % من النساء 
ي فصل الخريف، وجد أن حراثة الأرض وإعدادها هو 

ي جميع الفصول(. و�ن
�ن

ي تقوم بها النساء – )بنسبة 34 %( أنظر 
أحد أكرش الأنشطة الثاثة شيوعاً ال�ت

الجدول )5(.83

ي تم الحصول عليها من 
وتؤكد هذه النتائج، جنباً إل جنب مع تلك ال�ت

ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية والمناقشات الجماعية 
المقابات ال�ت

ي جميع مراحل 
لية يشاركن �ن ن ي الزراعة المرن

ي يعملن �ن
المركزة، أن النساء اللوا�ت

نتاج الزراعي، ابتداًء من إعداد الأرض وزراعة البذور وتربية الماشية،  عملية الإ
ي المقابات 

وانتهاًء بعملية الحصاد. وبالإضافة إل ذلك، ذكر المشاركون �ن
ن وإنتاج  ي تجهري

لية، �ن ن ي الزراعة المرن
أّن المرأة تُشارك أيضاً، ضمن عملها �ن

ي تسويقها.
المنتجات الثانوية )مثل منتجات الألبان وزيت الزيتون( و�ن

ي الزراعة 
ي المهام والأدوار �ف

ف الرجال والنساء �ف الختالفات ما ب�ي
لية ف الم�ف

نتاج الزراعي تقريباً،  ي جميع مراحل الإ
ن يبدو أن النساء يشاركن �ن ي ح�ي

و�ن
ي الزراعة 

ي النقاشات الجماعية المركزة ينظرن إل أدوارهن �ن
فإن المشاركات �ن

ي أ�هن المعيشية، حيث 
لية عل أنها مختلفة قلياً عن أدوار الرجال �ن ن المرن

كانت النظرة السائدة حول دور الرجال عل أنه دور داعم فقط؛ وذلك لأنهم 
ن تلعب النساء دوراً  ي ح�ي

ل خال النهار، �ن ن ي أعمال أخرى خارج المرن
يشاركون �ن

، عل الصعيد اليومي. وما يؤكد ذلك أنه عندما سُئلت  أساسياً، بشكل أكرب
لية، مقارنًة بمشاركة النساء  ن ي الزراعة المرن

ي مشاركة الرجال �ن
النساء عن رأيهن �ن

من أفراد الأ�ة المعيشية، كانت إجابات أكرش من 60 % أن الرجال إما أنّهم 

ي هذا 
ي يشاركن �ن

أقل انخراطاً )43 %( وإما أنهم يشاركون نساَءهم اللوا�ت
ي جميع الفصول الأربعة. بينما أفاد 18 % 

العمل بالمستوى نفسه )24 %( �ن
لية. ن ي الأنشطة الزراعية المرن

منهن بأن الرجال لم يشاركوا عل الإطاق �ن

النشاط

الخريف )34 %( حراثة / إعداد الأرض

الشتاء )33 %(، الربيع )37 %(، الخريف )26 %(، الصيف )26 %(

الشتاء )33 %(، الربيع )37 %(، الخريف )26 %(، الصيف )26 %(

الربيع )35 %(، الصيف )29 %(

الشتاء )54 %(، الصيف )47 %( 

زراعة / بذر البذور

ي
تربية المواسش

الحلب

الحصاد

الموسم المعهود للعمل

82-          يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق 
. ي

لاطاع عل الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ
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الشكل 16: 
ي الأ�ة 83

ناث �ن لية مقارنة بالإ ن ي الزراعة المرن
مستوى مشاركة الرجال �ن

الشكل 17:  
لية ن ي الزراعة المرن

ي تحد من المشاركة النشيطة للمرأة �ن
العوائق المذكورة ال�ت
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%43

%24

%15

%18

%62

%29

%26

%18

%17

%16

%13

%6

%3

%2

%2

%2

%1

%1

ي النقاشات الجماعية المركزة، 
ناث �ن وفقا لما ذكره المشاركون من الذكور والإ

لية تشمل القيام بمهام تنطوي  ن ي الزراعة المرن
فإن الأدوار الداعمة للرجال �ن

، مثل حراثة الأرض ورعي الماشية. وتؤكد هذه الّتصورات  ي أكرب
عل جهد بد�ن

ي أظهرت أنه عندما سئلت النساء عن سبب اختاف أنشطة الرجال 
النتيجة ال�ت

لية عن أنشطتهن، فإّن إجابتهن دّلت عل أّن أحد الأسباب  ن ي الزراعة المرن
�ن

ي جميع المواسم الأربعة، هو أن الرجال 
الثاثة لذلك، والأكرش شيوعاً �ن

، حيث ذكرت ما متوسطه 32 %  ي أكرب
يقومون بعمل يتطلب بذل جهد بد�ن

ي جميع الفصول، و36 % ذكرن أنه 
ي الأكرب �ن

من النساء بذل ذلك الجهد البد�ن
ي فصل الربيع. أما 

يحدث خال فصل الصيف، و27 % ذكرن أنه يحدث �ن
السببان الآخران اللذان ذكرتهما النساء، فهما أّن الرجال يقومون بالأنشطة 

ي جميع الفصول(، وأن 
ي المتوسط �ن

ي تمارسها النساء )53 % �ن
نفسها ال�ت

لية )بمتوسط  ن ي الزراعة المرن
الرجال من الأ� المعيشية نفسها ل يعملون �ن

ي المقابات 
ي جميع الفصول(.84 وعاوة عل ذلك، ذكر المشاركون �ن

18 % �ن
ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات الجماعية 

ال�ت
ي 

ي الجوانب التجارية، و�ن
المركزة أّن رجال الأ�ة المعيشية يشاركون عن كثب �ن
اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بتسويق المنتجات.

لية عادة ما تقع ضمن نطاق  ن ن هذه النتائج أن الزراعة المرن
ّ وبوجه عام، تُب�ي

مسؤوليات النساء من أفراد الأ�ة المعيشية، حيث يقدم الرجال الأدوار 
ي الجوانب التجارية والتسويقية، وكذلك عن طريق القيام 

الداعمة، ول سيما �ن
. ي قد تتطلب عماً جسدياً أكرب

بالمهام ال�ت

ي الزراعة 
ي تحد من المشاركة النشيطة للمرأة �ف

3-4 العوائق ال�ت
لية ف الم�ف

لية،  ن ي الزراعة المرن
وعل الرغم مما يبدو من المشاركة النشطة نسبّياً للمرأة �ن

ي 
، �ن ي يمكن أن تحد من مشاركتها، بشكل أكرب

إل أّن هناك بعض العوائق ال�ت
لية العائق  ن هذا النشاط. ويعترب عدم توافر الوقت بسبب المسؤوليات المرن

لية، حيث بلغت  ن ي الزراعة المرن
الأكرش شيوعاً الذي يحد من مشاركة المرأة �ن

ي أعربن عن ذلك الرأي 62 % )أنظر الشكل 17(.  وتشمل 
نسبة النساء اللوا�ت

ي تم ذكرها بشكل متكرر، أسباباً متعلقة بالصحة )29 %(، 
العوائق الأخرى، ال�ت

ل )%26(.85  ن ي أماكن أخرى خارج المرن
والفتقار إل الوقت بسبب عمل النساء �ن

إن التصور بوجود عائق عدم توافر الوقت هو أمر مهم للغاية لأنه يسلط 
وري للحصول عل  الضوء عل عدم قدرة النساء عل تكريس الوقت الرن

لية. ن ي الزراعة المرن
أفضل النتائج من مشاركتهن �ن

لية( ن ل يتوافر الوقت )مسؤوليات مرن

ة عدم وجود معرفة وخرب

ل توجد عوائق

عوائق مالية

ل توجد فرص 

أسباب تتعلق بالمناخ أو الجو

غري مهتمة

أسباب صحية

ل( ن ل يتوافر الوقت )عمل خارج المرن

أُخرى

نقص المياه

يوجد دخل كاف/ ل حاجة إل العمل 

عدم امتاك الأرض

83- تم طرح هذا السؤال لكل موسم عل حدة. وتمثل النسب المئوية المعروضة متوسط 
ي جميع المواسم.

الإجابات �ن

84- يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع 
. ي

عل الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ

85- يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع 
.. ي

عل الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ



ي ُذكرت خال النقاشات الجماعية المركزة، 
وتتشابه هذه العوائق مع تلك ال�ت

امات أخرى«86، و«المخاوف  ن حيث كانت: »عدم توفر الوقت بسبب وجود الرت
ي تحد من مشاركة المرأة 

ن العوائق ال�ت المتعلقة بالصحة«، مثل الحمل من ب�ي
ي النقاشات الجماعية المركزة، فإن 

ن �ن لية. ووفقا للمشارك�ي ن ي الزراعة المرن
�ن

»المخاوف المتعلقة بالصحة« تشّكل عائقاً هاماً بشكل خاص، لأن الحد من 
قدرة المرأة عل القيام بالأعمال الزراعية، سيؤدي إل التأثري عل مستويات 

نتاج الزراعي، ول سيما أن المرأة قد ل تملك الموارد الازمة لتوظيف  الإ
العمالة المدفوعة الأجر للقيام بهذه الأنشطة بدل عنها. ويتناقض هذا 
ي تقف عائقاً أمام المرأة 

التصور القوي نسبياً حول المشاكل الصحية ال�ت
ي قسم المعلومات الديمغرافية إزاء انخفاض نسبة 

مع ما سبقت مناقشته �ن
ي أبلغن عن مخاوف تتعلق بالصحة. ولعّل التفسري المحتمل 

النساء اللوا�ت
ن أن هذه النسبة المنخفضة تمثل  ي ح�ي

لحل إشكالية هذا التناقض هو أنه �ن
ي ع�ش شهراً الماضية، كانت 

ث�ن ي أنشطة زراعية خال الإ
ي شاركن �ن

النساء اللوا�ت
ي 

ها المرأة بأنها تحد من مشاركتها �ن ي تعترب
ي نوقشت هي تلك ال�ت

العوائق ال�ت
ي الوقت 

ي هذا القطاع �ن
ي ذلك النساء غري العامات �ن

لية، بما �ن ن الزراعة المرن
ي أنّه لم يتم ذكر المشاكل الصحية 

الراهن. ويمكن اعتبار تفسري آخر يتمثل �ن
ي لأنها لم تكن مرتبطة عل وجه 

ي القسم الديموغرا�ن
ذات الصلة بالحمل �ن

التحديد بالإجابات الختيارية، أو لأنها قد ل تعترب عوائق دائمة.

ي ذكرت، حسب الجنسية والفئة 
ي العوائق ال�ت

الختالفات �ف
العمرية

ي العوائق الُمتصّورة حسب الفئة العمرية، فإنّنا 
عند النظر إل الختافات �ن

ي تتعلق بالصحة ذات أهمية أكرب للنساء من الفئات العمرية 
نجد الأسباب ال�ت

 ، ي تبلغ أعمارهن 51 سنة فأكرش
الأكرب سناً، حيث أعربت 45 % من النساء، اللوا�ت

عن وجود هذا العائق، مقارنة بما نسبته 31 % أو أقل لجميع الفئات العمرية 
الأخرى. ويشري هذا الختاف إل أن توفري أنواع معينة من الدعم المادي 
نتاج، والحصول عل  - مثل المعدات والتكنولوجيات المتقدمة لتعزيز الإ

لية -  ن ي المزارع المرن
ن المرأة من توظيف القوى العاملة �ن الدعم المالي لتمك�ي

لية،  ن ي الزراعة المرن
يشكل أولوية أكرب بالنسبة إل النساء الأكرب سناً، العامات �ن

ي الواقع، تتمتع النساء 
ي الفئات العمري الأصغر سناً. و�ن

مقارنة مع النساء �ن
الأصغر سناً بصحة جسدية أفضل، وبالتالي فقد ل يحتجن إل العتماد عل 

المعدات الازمة لضمان استدامة أنشطتهن الزراعية، وقد يكون ذلك أكرش 
ي الفائدة المحتملة، أو اهتمام 

أولوية لهّن. ومع ذلك، فإّن ذلك ل يستث�ن
النساء الأصغر سناً بالدعم المادي لتعزيز النتاج.

ي العوائق المتصورة حسب الجنسية، فقد لوحظ أّن 
وفيما يتعلق بالتفاوت �ن

ي تجدها النساء الأردنيات أكرش أهمية مقارنة بالنساء السوريات 
العوائق ال�ت

ل )26 %  ن ي عمل آخر خارج المرن
ي عدم توفر الوقت بسبب انشغالهن �ن

تتمثل �ن

مقابل 16 % من النساء السوريات( ، وعدم وجود الهتمام )18 % من النساء 
الأردنيات مقابل 2 % من النساء السوريات(. وقد ترتبط هذه الختافات 

ل المتاحة أمام النساء السوريات  نظرا  ن بمحدودية فرص العمل خارج المرن
ي الأردن. وعاوة عل ذلك، فإن امتاك الخلفية السابقة 

لوضعهن كاجئات �ن
ي القسم السابق، 

ن �ن ن النساء السوريات، كما هو مب�ي لية ب�ي ن ي الزراعة المرن
�ن

الذي يناقش العوامل المحفزة، يمكن أن يف� لنا سبب قلة احتمالية اعتبار 
اتهن الأردنيات. النساء السوريات »عدم الهتمام« من العوائق مقارنة بنظري

ي العوائق المذكورة، حسب المنطقة الزراعية
الختالفات �ف

ي العوائق المتصورة حسب المنطقة الزراعية، فإّن 
ومن حيث الختافات �ن

ي 
الأسباب المتعلقة بالمناخ ونقص المياه هما العوائق الأكرب لدى النساء �ن

ة  ي الوقت نفسه، فقد كان نقص المعرفة والخرب
قية. و�ن المنطقة الشمالية ال�ش

ي المرتفعات البعلية )أنظر الشكل 18(.87 إّن التصور 
عائقاً أكرب للنساء �ن

قية  ي المنطقة الشمالية ال�ش
الأقوى لاأسباب المتعلقة بالمناخ ونقص المياه �ن

أمر واضح، حيث تشمل هذه المنطقة الجزء الشمالي من منطقة البادية 
ي الغالب بالمناخ القاحل وشبه القاحل.88 وقد خلص 

ن �ن ي تتمري
الأردنية ال�ت

ي البادية الشمالية، الذي أجراه باحثون 
ي لتغري المناخ �ن

ي والمكا�ن
التحليل الزما�ن

ي الأردن عام 2015، إل أن معدل الأمطار السنوية 
من الجامعة الهاشمية �ن

ي البادية الشمالية أقل من 200 مم،8٩ وهو الحد الأد�ن المطلوب للزراعة 
�ن

ي 
ي الوقت نفسه، ووفقا لاأرقام الصادرة عن المركز الوط�ن

البعلية.٩0 و�ن
رشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، فإّن متوسط هطول  للبحوث الزراعية والإ

ي منطقة البادية يبلغ أقل من 100 مم.٩1
الأمطار �ن

ي تم بحثها خال المناقشات الجماعية المركزة، كاً من 
امات الأخرى، ال�ت ن 86- تشمل اللرت

ل. ن ي أعمال أخرى خارج المرن
المسؤوليات المحلية والمشاركة �ن

87- يرجى املالحظة بأن العوائق املبلغ عنها قد أُدرجت فقط عند العثور عىل 

فروق ذات داللة إحصائية.

88- الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية )آخر زيارة لهذه الصفحة كانت يف 

30 متوز / يوليو 2017(.

 ،Ahmad Al-Malabeh 89- ساال، عالء أبو محمود أبو اللنب، أحمد املعالبه

»التحليل الزماين واملكاين لتغري املناخ يف البادية األردنية الشاملية«، جوردان 

 Jordan Journal of Earth and( جرينال أُف إيرث أند إنفريومننتال سسينسيز

Environmental Sciences( )املجلد 7، رقم 2، كانون األول 2015(، ص 92.

90- وزارة البيئة، برنامج تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف جهود التغري 

املناخي يف األردن )ترشين الثاين 2010(، ص. 18.

91- املركز الوطني للبحوث واإلرشاد الزراعي )قّدمه يحيى شخاترة(، تحليل 

اتجاهات هطول األمطار ودرجات الحرارة يف ثالثة مواقع يف األردن )شباط / 

فرباير 2010(.
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الشكل 18:
لية، حسب المنطقة ن ي الزراعة المرن

ي يعتقد أنها تحد من مشاركة المرأة �ن
الحواجز ال�ت

ق المملكةوادي الأردنمرتفعات بعلية شمال �ش

لية    ن ةأسباب تتعلق بالمناخمسؤوليات مرن نقص للمياهنقص المعرفة والخرب معّوقات مالية   

%67%66

%57

%4

%18
%22%24

%13
%18

%1%2%5
%1%1%4

الملخص  5-3
ي المناطق 

لية نشاط هام للمرأة �ن ن بصفة عامة، تؤكد النتائج أن الزراعة المرن
ي جرى تقييمها، ما يُدّلل عل ذلك الوقت الكثري الذي تخصصه المرأة لهذا 

ال�ت
ن العتبار معدل الوقت المخصص له شهرياً ويومياً،  النشاط عند الأخذ بع�ي

لية مقارنًة بالدور الداعم  ن ي الزراعة المرن
ي تؤديها المرأة �ن

والأدوار الأساسية ال�ت
الذي يقوم به الرجل. وبالإضافة إل ذلك، فإّن النتائج المتعلقة بالمفاهيم 

ي 
ن �ن لية لاأ�، عل النحو المب�ي ن القوية لاأهمية القتصادية للزراعة المرن

القسم 2-3 )ص 28( تدعم ما تم التوصل إليه من نتائج ذات صلة. وقد 
ي هذا النشاط باختاف الفصول، 

أظهرت النتائج تباين مستوى مشاركة المرأة �ن
ن أّن فصلي الربيع والشتاء هما الموسمان اللذان كانت المرأة تعمل  حيث تب�ي

ي ع�ش شهراً الماضية. كذلك ُوجدت 
ث�ن لية خال الإ ن ي الزراعة المرن

بهما �ن
ن المواسم والمناطق الزراعية فيما يتعلق بالأنشطة  أيضا اختافات قليلة ب�ي
لية. ويمكن لهذه الختافات  ن ي الزراعة المرن

نتاج �ن الخاصة بالمرأة، وأنماط الإ
ي قد تحتاجها المرأة لتعزيز 

ي تحديد أنواع المساعدة الفنية ال�ت
أن تساعد �ن

ي مختلف أنحاء البلد وخال الأوقات المختلفة من السنة.
نتاجية �ن الإ

ي مجال 
وعل الرغم مما يبدو وكأنّه مشاركة نشطة نسبياً من جانب المرأة �ن

ي من شأنها أن تحد من مشاركتها 
لية، هناك بعض العوائق ال�ت ن الزراعة المرن

ي هذا العمل؛ وتشمل هذه العوائق الرئيسية: عدم توفر الوقت، 
بنشاط �ن

وأسباب تتعلق بالصحة والظروف المناخية. كما أظهرت النتائج أن العوائق 
ن المجموعات الديُمغرافية، والمناطق  ي ذكرها المشاركون تختلف ب�ي

ال�ت

الزراعية المختلفة، حيث يمكن أن تسلط هذه الختافات الضوء عل 
امج والمنارصة، إذا  ي عمليات إعداد الرب

ن �ن كري الحتياجات الأولية، ومجالت الرت
لية،  ن ي الزراعة المرن

ي تحول دون مشاركة المرأة �ن
ما أريد الّتصدي للعقبات ال�ت

ي جميع أنحاء 
عل نحو منصف لجميع الفئات السكانية والمناطق الزراعية �ن

البلد.
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ي العمل الزراعي المدفوع الأجر
انخراط المرأة �ف  -4

ي جلسات النقاشات الجماعية المركزة والمقابات 
وفقا لما ذكره المشاركون �ن

(، بخاف نشاط  ن ين الرئيسي�ي مع مقدمي المعلومات الأساسية )المخرب
ي القوى العاملة الزراعية هو من 

لية، فإّن مشاركة المرأة �ن ن الزراعة المرن
ي 

ي الأردن، وعادة ما يكون عملها �ن
ي تمارسها النساء �ن

الأنشطة الشائعة ال�ت
ي بعض الخصائص الرئيسية 

ة. وسينظر هذا القسم �ن المزارع التجارية الكبري
ي ذلك الوقت الذي تقضيه فيه، وأنواع 

لمزاولة المرأة هذا النشاط، بما �ن
ي تميل إل العمل فيها، وأدوارها ومهامها المحددة داخل هذه 

المزارع ال�ت
المزارع، وظروف العمل كقوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر.

 
ي العمل 

الوقت الذي تقضيه المرأة بصفتها تشتغل �ف  1-4
الزراعي المدفوع الأجر

ي العمل الزراعي المدفوع 
ي تشارك فيها النساء �ف

المواسم ال�ت
الأجر

ي العمل الزراعي مدفوع الأجر أكرش شيوعاً خال مواسم 
تبدو مشاركة المرأة �ن

ي العمل الزراعي 
الربيع والصيف، حيث بلغت نسبة النساء العامات �ن

ي الأشهر 
المدفوع الأجر 62 % خال فصل الربيع و58 % خال شهر الصيف �ن

ي الستبيان أّن هذين 
ي ع�ش الماضية، حيث ذكرت النساء المشاركات �ن

ث�ن الإ
ن هما الّلذين عملن فيها بصفة قوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر  الفصل�ي

)أنظر الشكل 19(.٩2

ن المواسم يختلف  ومع ذلك، يبدو أن هذا التوجه نحو تغيري المناطق ب�ي
ي النتقال من منطقة 

ن الجنسيات، فقد وجد أن هذه الممارسة المتمثلة �ن ب�ي
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر باختاف المواسم 

إل أخرى لأجل المشاركة �ن
ن النساء السوريات مقارنة بالنساء الأردنيات )أنظر  ، بشكل واضح، ب�ي تكرش
 ، ن ي الأردن كاجئ�ي

ن �ن الشكل 21(. ولعل ذلك يعود سببه إل وضع السوري�ي
ي المزارع الزراعية 

ي مخيمات غري قانونية، أو �ن
اً منهم يعيش �ن وأن عدداً كبري

ي 
ة أو حولها. وأظهرت نتائج التقييم الذي أجرته مبادرة »ريتش«، �ن الكبري

ي 
عام 2014، إل وجود 125 خيمة غري قانونية يقطنها حوالي 10,500 شخص �ن

محافظات العقبة والمفرق وعمان وإربد ومعان والزرقاء.٩3 وتّتصف هذه 
المخيمات غري القانونية بوجود مستويات من الستضعاف أعل، وانعدام 
ي الأرض، أو العمل أو ملكية العقارات. ويعتمد 

الأمن من حيث الحقوق �ن
ونهم عل  ي الذين غالبا ما يجرب

ي هذه الخيام عل مالكي الأرا�ن
السوريون �ن

النتقال، أحيانا لمخيمات رسمية وغري رسمية أيضاً.٩4 وهو ما قد يف� ميل 
ي الخيام إل النتقال من منطقة إل 

، الذين يعيشون �ن ن الكثري من السوري�ي
ي كثري من الأحيان من أجل التكيف مع هذه القضايا.

أخرى �ن

ي العمل الزراعي خال فصل الشتاء 
أظهرت النتائج أّن أعل مشاركة للمرأة �ن

ي شمال 
ي منطقة وادي الأردن حيث بلغت النسبة 57 %، مقابل 36 % �ن

كانت �ن
ي المرتفعات البعلية.

ق الباد و32 % �ن �ش
ن المواسم، لم تكن النساء  ي مستويات المشاركة ب�ي

وعل الرغم من التفاوت �ن
ي العمل الزراعي عل اختاف 

ن المناطق المختلفة للمشاركة �ن يتنّقلن عادة ب�ي
ي العمل الزراعي المدفوع 

ي عملن �ن
المواسم، حيث كانت نسبة النساء اللوا�ت

ي ع�ش شهراً الماضية، وانتقلن من منطقة إل أخرى خال 
ث�ن الأجر خال الإ

ي هذا القطاع 33 % )أنظر الشكل 20(.
الفصول، للبحث عن عمل �ن

الشكل 1٩: 
ي تعمل فيها النساء بصفة قوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر

الفصول ال�ت

الشكل 20: 
 ّ ي اضطررن لانتقال من مكان إل آخر بسبب تغري

النسبة المئوية للنساء اللوا�ت
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر

الفصول للمشاركة �ن

الشكل 21: 
ن الفصول  ي انتقلن من منطقة إل أخرى ب�ي

النسبة المئوية للنساء اللوا�ت
ي العمل الزراعي مدفوع الأجر، حسب الجنسية

للمشاركة �ن

الربيع

الربيع

الصيف

الصيف

الخريفالشتاء

%62
%58

%49

%34

ل

ل

نعم

نعم

%33

%67

92-  يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع 
.. ي

عل الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ

ي الأردن 
ي المستوطنات غري الرسمية �ن

93-  مبادرة »ريتش«، الاجئون السوريون المقيمون �ن
)2014(، ص. 8.

ي الأردن: التحقق من الواقع«، 
94-  لويجي أشيلي )Luigi Achilli(، »الاجئون السوريون �ن

ي )2015(، ص. 7. مركز سياسات الهجرة، المعهد الجامعي الأورو�ب

%82

%42

%58

%18



اوات  مزارع الخرن

ق الباد                     شمال �ش أراض بعلية عليا  وادي الأردن

مزارع الزيتون                            

%88

%50%50%55

%29

%5

ي عام 2016 للجمعيات التعاونية بتقديم طلب للحصول 
95-  سمح قرار وزارة العمل الصادر �ن

ي 
، حيث ألغى القرار المتطلبات المعتادة �ن ن عل تصاريح عمل نيابة عن العمال السوري�ي

ط ربط العامل بصاحب عمل واحد. أنظر أيضا: منظمة العمل  القطاعات الأخرى، إذ يشرت
ي الأردن: نحو إضفاء الطابع الرسمي 

ن �ن ن السوري�ي الدولية، »تصاريح العمل وتشغيل الاجئ�ي
« )2017(، الصفحتان 13، 21. ن ن السوري�ي عل عمل الاجئ�ي

96-  يمكن اختيار إجابات متعددة لهذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل أسئلة 
. ي

الستبيان الخاصة بالمسح الستقصا�أ

ي ”EuropeAid” ، التحديد المسبق للمهمة: دعم التنمية الزراعية  97-  مكتب العون الأورو�ب
ي الأردن )نيسان / أبريل 2012(، صفحة 17.

�ن

نتاج + الواردات -  ي تعرف بأنها productionx100 / )الإ
، ال�ت ي

98-  تعترب نسبة الكتفاء الذا�ت
نتاجية المحلية من أجل الوصول إل  اَ عل مدى اعتماد الأردن عل موارده الإ الصادرات( مؤ�ش

. ي
. فكلما ارتفعت النسبة ازداد الكتفاء الذا�ت ي

مرحلة الكتفاء الذا�ت
ي 

ي الوط�ن
نتاج الغذا�أ ي دون 80 إل عدم تلبية الإ

وبوجه عام، يشري معدل الكتفاء الذا�ت
ن 80 - 120 إل أن الأردن ينتج  ي ما ب�ي

. بينما يشري معدل الكتفاء الذا�ت ي
مستويات الطلب الوط�ن

نتاج. وعادة ما يشري  ي مع إمكانية تصدير فائض الإ
ما يكفي من الأغذية لاستهاك الوط�ن

ي الذي يزيد عن 120 إل تلبية الحتياجات الغذائية بالإضافة إل تصدير 
معدل الكتفاء الذا�ت

المنتجات الفائضة. منظمة الأغذية والزراعة، »حالة أسواق السلع الزراعية: صورة معمقة« 
)2015 - 2016(، الصفحة 4.

أنظر أيضا: منظمة الأغذية والزراعة.، مفاهيم البيانات الوصفية )كانت آخر زيارة إل 
ي 31 تموز / يوليو 2017(، صفحة 252.

الصفحة �ن

ي لديها معدل اكتفاء 
99-  كنقطة مرجعية، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن البلدان ال�ت

ي 
ي يتساوى فيها الستهاك أو يزيد عن المدخول الغذا�أ

ي البلدان ال�ت
ي أعل من 120 %، �ن

ذا�ت
ي احتياجاتها الغذائية، وتصدر الفائض من الغذاء. أما إذا كان الستهاك أقل من  ، تل�ب ي

الكا�ن
ي الذي يزيد عن 120 % قد 

، فإن البلدان ذات معدل الكتفاء الذا�ت ي
ي الكا�ن

المدخول الغذا�أ
ي من حالة جوع معتدلة أو مرتفعة، ولكنها ستظل تصدر الأغذية.

تعا�ن
أنظر أيضا: منظمة الأغذية والزراعة، »حالة أسواق السلع الزراعية« )2015 - 2016(، ص. 4.

ي 
”EuropeAid” ، التحديد المسبق للمهمة: دعم التنمية الزراعية �ن ي 100-  مكتب العون الأورو�ب

الأردن )نيسان / أبريل 2012(، صفحة 17.

ي 
ي التنمية الزراعية، البتكار ونقل المعرفة �ن

ن البحوث �ن ن المرأة نحو تحس�ي 101-  آرينينا، تمك�ي
منطقة غرب آسيا / شمال أفريقيا، 2012، ص. 88.

ي تم العثور فيها عل فروق ذات 
102-  يرجى ماحظة أن هذا التقرير يتضمن فقط المزارع ال�ت

سون«. ي بري
دللة إحصائية وفقا لختبار مربع »تسش

وعاوة عل ذلك، ووفقاً لدراسة أجرتها مؤخراً منظمة العمل الدولية بشأن 
ن أّن القوى العاملة 

َّ ي الأردن، فقد تب�ي
تصاريح العمل والعمالة السورية �ن

ي الأردن موسمية، حيث ينتقل 
ي الأنشطة الزراعية �ن

ن �ن ن الاجئ�ي من السوري�ي
ن أرباب العمل حسب ذروة المواسم وقت حصاد  ي الزراعة ب�ي

العمال �ن
ي مختلف المناطق. وبسبب ذلك، فإن الزراعة هي 

مختلف المحاصيل �ن
ن الرتباط برّب عمل واحد، لغرض  القطاع الوحيد الذي ل يتطلب من السوري�ي

الحصول عل تصاريح العمل.٩5 

ي العمل الزراعي مدفوع 
متوسط الوقت الذي تقضيه المرأة �ف

الأجر
ي المتوسط خال المواسم، 22 يوماً 

، �ن ن أظهرت النتائج بأن النساء قد أمض�ي
ي 

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر خال الث�ن
ي اليوم �ن

ي الشهر و7 ساعات �ن
�ن

ي متوسط وقت 
ة �ن ع�ش شهراً الماضية. ولم يتم العثور عل اختافات كبري

ن المواسم. وهذا يشبه إل حد كبري الوقت الذي تخصصه النساء  العمل ب�ي
لية، فإّن  ن لية، وكما هو الحال بالنسبة إل الزراعة المرن ن ي الزراعة المرن

للعمل �ن
ي يشري إل أن النساء يعتمدن عل هذه الأنشطة كمصدر 

ام الزم�ن ن هذا اللرت
هام لكسب العيش لأنفسهن ولأ�هن المعيشية.

ي تعمل فيها المرأة بصفة قوى عاملة 
أنواع المزارع ال�ت  2-4

زراعية مدفوع الأجر
ي تعمل فيها المرأة بصفة قوى عاملة زراعية 

عند النظر إل أنواع المزارع ال�ت
مدفوعة الأجر خال الفصول الأربعة كلها، أظهرت النتائج أّن عمل النساء 

ي 
اوات هو الأكرش شيوعاَ. وأفادت ما نسبته 61 % من النساء، �ن ي مزارع الخرن

�ن
ي جميع الفصول الأربعة بصفة قوى عاملة زراعية 

المتوسط، بأنّهن عملن �ن
ي مزارع الزيتون والفاكهة 

ن أّن العمل �ن ي هذه المزارع. كما تب�ي
مدفوعة الأجر �ن

ي مزارع تربية الماشية هو من الأعمال الثاثة 
هو أمر شائع أيًضا، وأّن العمل �ن

الأكرش شيوعاً خال مواسم الربيع والصيف.٩6 
اوات  ي مزارع الفاكهة والخرن

ويعكس المستوى العالي نسبياً لعمل النساء �ن
والزيتون حقيقة أن معظم احتياجات الأردن لهذه المواد الغذائية يغطيها 

اوات والفاكهة  نتاج المحلي من الخرن ، حيث يساهم الإ نتاج المحلي الإ
ي 

، بل يُسهم �ن ي تلبية احتياجات المستهلك المحلي بشكل كبري
ي الأردن �ن

�ن
ي عام 

اوات تقريبا.٩7 وقد شهدت المملكة �ن تلبية جميع احتياجات الخرن
ي نسبة 

اوات، مما أدى إل ارتفاع كبري �ن 2010 إنتاج 1,394,259 طّناً من الخرن
اوات بنسبة 147,2 % ٩٩. وكذلك كان الحال  ٩8 من الخرن

ي
الكتفاء الذا�ت

ي 102,4 % و78,8 % عل 
بالنسبة للزيتون والفاكهة؛ إذ كانت نسبة الكتفاء الذا�ت

ي هذه المزارع لأنها 
، فمن المرجح أن تتجه المرأة للعمل �ن .100  وبالتالي التوالي

. نتاج الزراعي عل نطاق تجاري أكرب تقوم بالإ

ي أنواع المزارع حسب الجنسية والمنطقة الزراعية
الختالفات �ف

ي تعمل فيها المرأة 
ي أنواع المزارع ال�ت

ة �ن أظهرت النتائج وجود اختافات كبري
السورية والأردنية، حيث ظهر أّن تلك الختافات تحدث فقط خال فصل 

اوات  ي مزارع الخرن
ن أّن احتمالية عمل النساء الأردنيات �ن الشتاء. وقد تب�ي

ها من النساء السوريات )77 % من الأردنيات مقارنة مع 60 % من  أكرش من غري
ي مزارع الزيتون أكرش من 

ن كان توجه السوريات للعمل �ن ي ح�ي
السوريات(، �ن

ها من النساء الأردنيات )29 % من السوريات، مقارنة بما نسبته 15 % من  غري
الأردنيات(.

ي تعمل فيها المرأة بصفة 
وخال فصل الشتاء، تباينت أنواع المزارع ال�ت

ن أن 
ّ قوى عاملة زراعية باختاف المناطق الزراعية. فعل سبيل المثال، تب�ي

ي 
اوات خال فصل الشتاء كانت أعل بكثري �ن ي مزارع الخرن

مشاركة النساء �ن
ي مزارع الزيتون، خال فصل الشتاء كان 

ن أّن عملهن �ن ي ح�ي
وادي الأردن، �ن

ق المملكة والمرتفعات البعلية )أنظر الشكل 22(.  ي شمال �ش
أكرش شيوعاً �ن

اوات  ي مزارع الخرن
ومن الممكن فهم سبب النخراط الكبري للنساء للعمل �ن

ن به هذه المنطقة من أنشطة زراعية واسعة النطاق  ي وادي الأردن لما تتمري
�ن

اوات.101 ترتكز أساساً عل زراعة الفواكه والخرن

الشكل 22: 
ي تعمل فيها النساء بصفة قوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر 

أنواع المزارع ال�ت
خال فصل الشتاء، حسب المنطقة الزراعية102
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الأدوار والمهام المحددة للمرأة بصفتها من القوى   3-4
العاملة الزراعية المدفوعة الأجر

دور المرأة ومهامها بصفتها من القوى العاملة الزراعية 
المدفوعة الأجر

اوات أحد أكرش أنواع المزارع شيوعاً حيث تعمل  تعترب مزارع الفاكهة والخرن
فيها المرأة بصفة قوى عاملة زراعية مدفوعة الأجر، ولذلك يبدو أّن الأدوار 
ي هذا القطاع، كانت متشابهة 

ي تمارسها النساء �ن
والمهام الأكرش شيوعاً، ال�ت

، بزراعة المحاصيل وأعمال  خال المواسم وذات صلة، بشكل أساسي
الصيانة.

ي 
وخال الفصول الأربعة، كان نشاط القطف / الحصاد أكرش الأنشطة ال�ت
ي المتوسط، خال جميع 

مارستها المرأة كعمل زراعي مدفوع الأجر. و�ن
المواسم، أفادت 65 % من النساء بأن القطف / الحصاد كان جزءاَ من عملهن 
ي ع�ش شهراً الماضية. وبالإضافة 

ث�ن كقوى عامل زراعية مدفوعة الأجر خال الإ
إل القطف / الحصاد، ذكرت النساء أّن أعمال التعشيب )45 %(، وزراعة 

ي تمارسها 
الغرس / وبذر البذور )28 %(103 كانت من الأدوار الشائعة الأخرى ال�ت

المرأة ضمن عملها الزراعي مدفوع الأجر. 
ي 

وبالإضافة إل الأنشطة المذكورة أعاه، أشارت المشاركات السوريات �ن
ي المنطقة 

ي تربية النحل، وخاصة �ن
النقاشات الجماعية المركزة إل أنهّن عملن �ن

ن رصحت النساء الأردنيات عن العمل  ي ح�ي
قية ووادي الأردن، �ن الشمالية ال�ش

ن 
ّ ي المرتفعات البعلية. وتب�ي

ن الثمار / الحصاد إل منتجات ثانوية �ن ي تجهري
�ن

هذه الختافات أنه بينما تتشابه أدوار المرأة ومهامها بصفتها قوى عاملة 
ي تقوم 

زراعية مدفوعة الأجر نسبياً عل مدار السنة، فإن بعض المهام ال�ت
ي أماكن أخرى، حيث يعرب 

ها، �ن ي بعض المجالت أكرش من غري
بها النساء �ن

ي يتم 
ذلك عن السمات المناخية والبيئية المتباينة للمناطق المختلفة، ال�ت

ي زراعة المحاصيل 
بموجبها تحديد أنماط زراعة المحاصيل وأدوار المرأة �ن

وإنتاجها.
ي تقوم بها النساء بصفتها قوى عاملة 

وبصورة عامة، فإن الأدوار والمهام ال�ت
ي المقابات مع مقدمي 

زراعية مدفوعة الأجر تشبه ما ذكره المشاركون �ن
المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات الجماعية المركزة. وكما هو الحال 

ي يقمن 
لية، تظهر هذه النتائج أن النساء اللوا�ت ن بالنسبة إل الزراعة المرن

نتاج  بعمل زراعي مدفوع الأجر يضطلعن بمهام ذات صلة بجميع مراحل الإ
الزراعي، ابتداًء من الزراعة والمحافظة عل المحاصيل، وانتهاًء بحصاد 

المحاصيل وقطفها.

ي العمل الزراعي 
ف أدوار وأنشطة الرجال والنساء �ف الختالفات ب�ي

المدفوع الأجر
نتاج الزراعي تقريباً، ولكّن  ي جميع مراحل الإ

يبدو أن النساء يشاركن �ن
ي المقابات مع مقدمي المعلومات الأساسية وجلسات النقاشات 

ن �ن المشارك�ي
الجماعية المركزة يرون أن أدوار النساء مختلفة قلياً عن الرجال الذين 
ي نفس المزرعة. وبشكل 

ي أعمال زراعية مدفوعة الأجر �ن
يعملون أيضا �ن

، مثل  ي تتطلب عمل جسدي أكرب
ي المهام ال�ت

، يعمل الرجال أكرش �ن أساسي
أنشطة حراثة الأرض، وتعبئة المنتجات، وحمل صناديق المنتجات إل 

المركبات.
وتأكيداً عل ذلك، عندما سئلت النساء عن مدى اختاف مهام الرجال عن 

ي العمل الزراعي مدفوع الأجر، أجابت معظمهن )52 %( بأّن الفرق 
مهامهن �ن

ي تتطلب 
الأكرش شيوعاً عل مدار الفصول هو أن »الرجال يقومون بالمهام ال�ت

ي جميع الفصول. وبالإضافة إل ذلك، كان الختاف 
ا »، �ن جهدا بدنيا كبري

الآخر الذي لحظته النساء خال جميع المواسم هو توّلي الرجال مناصب 
ن أدوار الرجال  أعل. ولم يتم العثور عل فروق ذات دللة إحصائية ب�ي

ن الفصول المختلفة. ي العمل الزراعي ب�ي
والنساء �ن

ي يعتقدن بعدم وجود 
ومن المثري لاهتمام أّن نسبة النساء السوريات اللوا�ت

ن أدوارهن ومهامهن وأدوار الرجال ومهامهم كانت أكرش من نسبة  اختافات ب�ي

النساء الأردنيات. فعل سبيل المثال، أفادت نسبة 29 % من السوريات بأنه 
ي فصل الشتاء، 

ن أدوارهن ومهامهن عن أدوار ومهام الرجال �ن ل يوجد فرق ب�ي
. وبالمثل، فإن 20 % من النساء السوريات لم  ن مقارنة بنسبة 16 % من الأردني�ي

ن أدوار الرجال خال فصل الصيف،  ن أدوارهن وب�ي يجدن أي اختافات ب�ي
. وقد يكون ذلك نتيجة الأنواع المحددة من  ن مقارنًة مع 9 % من الأردني�ي

ي يوفرها 
ي يعمل فيها السوريون و/ أو ظروف العمل المحددة ال�ت

المزارع ال�ت
. وسيناقش القسم الفرعي التالي  ن أصحاب العمل وأصحاب المزارع للسوري�ي

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر بمزيد من التفصيل.
ظروف عمل المرأة �ن

ظروف العمل للنساء العامالت بصفة قوى عاملة   4-4
مدفوعة الأجر

نظام الدفع ومتوسط الدخل الشهري الذي تحصل عليه المرأة 
ي أعمال زراعية مدفوعة الأجر

من مشاركتها �ف
ي القطاع 

ي العمل المدفوع الأجر �ن
عل الرغم من مشاركة المرأة الحالية �ن

ي أجريت مع مقدمي 
ي المقابات ال�ت

ي الأردن، فقد أفاد المشاركون �ن
الزراعي �ن

المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات الجماعية المركزة بأن ظروف العمل 
ي ذلك ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة - قد 

غري المائمة - بما �ن
ي المملكة. 

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر �ن
تحد من المشاركة النشطة للمرأة �ن

ي النقاشات الجماعية المركزة بأنهم يحصلون 
ن �ن كذلك أفاد معظم المشارك�ي

عل أجور يومية متدنية قدرها 6 دنانري أردنية104 مقابل العمل مدة سبع 
ي نهاية كل أسبوع.

ي اليوم الواحد، تدفع لهم �ن
ساعات �ن

ن أن النساء يحصلن عل متوسط دخل شهري  وتأكيداً لهذه النتائج، فقد تب�ي
ي 

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر �ن
مقداره 142 ديناراً أردنياً 105 من الشغل �ن

ي جميع 
جميع الفصول الأربعة. وقد كانت معدلت العمل باليوم والساعة، �ن

الفصول، هي الأكرش تكراراً، باعتبار أنها هي الأساس الذي يتم من خاله 
ي مجال العمل الزراعي، كما أفادت 84 % من 

تحديد الأجور لعمل المرأة �ن
ي ع�ش شهراً الماضية )أنظر الشكل 

ث�ن ي الزراعة خال الإ
ي عملن �ن

النساء ال�ت
.)23

ي 
ي التنمية الزراعية، البتكار ونقل المعرفة �ن

ن البحوث �ن ن المرأة نحو تحس�ي 103-  آرينينا، تمك�ي
منطقة غرب آسيا / شمال أفريقيا، 2012، ص. 88.

104-  يمكن اختيار إجابات متعددة لهذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل 
. ي

الستبيان الكامل الخاص بالمسح الستقصا�أ

ي يساوي ما 
. اعتباراً من 2017/11/22، كل دينار أرد�ن 105-  ما يعادل )8,46385( دولر أمريكي

)/http://www.xe.com أنظر ، قيمته )1,41086( دولر أمريكي



ة لاهتمام، ل سيما أن النساء السوريات  تعترب هذه الختافات مثري
ي أجريت معهن، بشكل 

المشاركات ذكرن خال النقاشات الجماعية المركزة ال�ت
متكرر، بأن النساء من الجنسيات الأخرى، مثل الأردنيات والمريات، يتمتعن 

بظروف عمل أفضل - أي ساعات عمل أقر، وأجور أعل من أجورهن. 
ورة  ي بالرن

ويمكن تفسري ذلك التباين بأّن وجود دخل شهري ثابت ل يع�ن
ي هذه 

الحصول عل أجر أعل، خاصة إذا كانت مشاركة النساء السوريات �ن
ي السنة.

الأنشطة تقتر عل بضعة أشهر �ن

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر
طبيعة عمالة المرأة �ف

ي يحدد بها أسلوب دفع الأجور، وكذلك 
يتضح لنا مما سبق أّن الطريقة ال�ت

مقدار ما تتقاضاه المرأة فعاً يمكن أن يكون له عاقة بطبيعة عمل المرأة، 
ي 

وعما إذا كانت المرأة تعمل بشكل رسمي أو غري رسمي. وقد ذكر المشاركون �ن
ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات 

المقابات ال�ت
ي 

ن أو ل يردن النخراط �ن ي الأردن قد ل يرغ�ب
الجماعية المركزة أن النساء �ن

ي 
العمل الزراعي مدفوع الأجر بسبب الطبيعة غري الرسمية للقوى العاملة �ن

تب عليها بعض الآثار من حيث ظروف العمل، وخاصة  ي يرت
هذا النشاط، وال�ت

ساعات العمل غري المنتظمة والأجور المتدنية.

ي الساعة هي 
ومما يؤكد ذلك، وباعتبار أّن الأجور اليومية أو معدل الأجر �ن

ي المجال الزراعي، فإن 
بالفعل أكرش طرق دفع الأجور شيوعاً للمرأة العاملة �ن

ي أعمال زراعية مدفوعة الأجر 
ي شاركن �ن

ة جداً من النساء اللوا�ت نسبة صغري
ي ع�ش شهراً الماضية أبلغن عن توقيعهن عل عقود عمل. بينما 

ث�ن خال الإ
ي مواسم 

ذكرت ما نسبته أقل من 1 % من النساء أنهن يعملن من خال عقود �ن
ن  الربيع والصيف والشتاء، مع عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ب�ي

الفصول أو الجنسيات أو المناطق الزراعية أو أنواع المزارع.

ن أظهرت النتائج أّن دفع الأجور عل أساس راتب شهري ثابت لم  ي ح�ي
و�ن

ي المنطقة 
يكن شائعاً، إل أن هذا الأسلوب كان طريقة الدفع الأكرش شيوعاً �ن

ي يشتغلن 
قية من الباد، حيث أفادت 15 % من النساء الا�ت الشمالية ال�ش

ن أجورهن  ي هذه المنطقة بأنهن يستوف�ي
ي العمل الزراعي مدفوع الأجر �ن

�ن
ي 

ي وادي الأردن، وصفر % �ن
من خال راتب شهري ثابت، مقارنًة مع 4 % �ن

المرتفعات البعلية. ويمكن أن يشري ذلك إل أنه من المرجح أن تكون النساء 
ي مجال العمل الزراعي، 

قية يعملن بشكل رسمي �ن ي المنطقة الشمالية ال�ش
�ن

ي 
ي با�ت

تب حصولهن عل رواتب موحدة أكرش من النساء العامات �ن مما يرت
المناطق حيث يعملن بصفة غري رسمية أو بشكل غري منتظم 

ن أن تحديد طريقة دفع الأجور تختلف حسب الجنسية، فقد أفادت 
ّ كما تب�ي

ن أجورهن بشكل يومي، بينما  نسبة أكرب من النساء الأردنيات بأنهن يتقاض�ي
ذكرت النساء السوريات أن أجورهّن تُدفع لهن بالساعة أو مقابل راتب شهري 

ثابت )أنظر الشكل 24(.

ي يساوي ما قيمته 
. اعتباراً من 2017/11/22، كل دينار أرد�ن 106-  ما يعادل )200,341( دولر أمريكي

)/http://www.xe.com أنظر ، )1,41086( دولر أمريكي

ي تم 
ي طرق دفع الأجور، وال�ت

107-  يرجى ماحظة أن هذا التقرير يتضمن فقط الختافات �ن
سون«. ي بري

العثور فيها عل فروقات ذات دللة إحصائية وفقا لختبار مربع »تسش

الشكل 23:
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر. 106

ي تقرير كيفية دفع الأجور للمرأة العاملة �ن
الأسلوب المبّلغ عنه والمّتبع �ن

الشكل 24:
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر، حسب الجنسية107

نظام دفع الأجور للمرأة �ن

ي الساعةيومياً
�ن

ي الساعة
�ن

دخل شهري 
ثابت   

دخل شهري ثابت   

دفع بالكيس 
/ بوزن 

المحصول   

نسبة من 
الأرباح

نسبة مئوية من 
الأرباح

أخرى أسبوعي 

%48

%36

%8%8%7
%2%1

يومياً

أردنية

سورية

%56

%33%33

%5%4
%0

%13

%41
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ي 
ي اشتغلن �ن

وبالمثل، فقد تمّكنت نسبة 5 % من النساء السوريات، اللوا�ت
ي ع�ش شهراً الماضية، من الحصول 

ث�ن أعمال زراعية مدفوعة الأجر خال الإ
عل تصاريح عمل بينما لم تحصل النسبة الباقية )95%( عل هذه 

ي حصلن عل تصاريح عمل 
التصاريح.108  وتعترب نسبة النساء السوريات اللوا�ت

شارة إل أّن هذه الأرقام تم الحصول عليها من  ة جداً، ولكن تجدر الإ صغري
ي 

المشاركات أنفسهن من دون أن يتأكد أو يتحقق موظف التعداد الإحصا�أ
من امتاك هؤلء المشاركات تصاريح عمل سارية المفعول. ومن المرجح أن 

ي ُذكرت لخشيتهن من العواقب 
ي الأرقام ال�ت

يكون هناك نوع من المبالغة �ن
المحتملة إذا اكتشفت السلطات أنهّن يعملن من دون تصاريح عمل. كما 

ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، 
ي المقابات ال�ت

أشار المشاركون �ن
ي قد 

وجلسات النقاشات الجماعية المركزة إل أّن إحدى العوائق الرئيسية ال�ت
ي إما محدودية 

ي الأنشطة الزراعية تتمثل �ن
تحد من مشاركة المرأة السورية �ن

ي إمكانية حصولها عل تصاريح عمل، والخوف من إلقاء 
قدراتها وإما �ن

السلطات الأردنية القبض عليهن بسبب ذلك.
ن  ن المشارك�ي ي الوقت نفسه، أظهرت النتائج أّن 3 % فقط من السوري�ي

و�ن
ي ع�ش شهراً 

ث�ن ي الذين مارسوا أعمالً زراعية خال الإ
ي المسح الستقصا�أ

�ن
الماضية حاولوا، مراراً وتكراراً، التقدم بطلبات للحصول عل تصاريح 

ي توصلت إليها النقاشات 
عمل )أنظر الشكل 25(.10٩ وهذا يشبه النتائج ال�ت

ي 
ن �ن ن المشارك�ي ي أفادت عدم امتاك معظم السوري�ي

الجماعية المركزة ال�ت
النقاشات الجماعية المركزة )ذكوراً وإناثاً( تصاريح عمل، أو عدم محاولتهم 

تقديم طلبات للحصول عليها.

ن عن سبب عدم تقديم طلب للحصول عل تريح  وعند سؤال المشارك�ي
ي ذكرت: »لم نعتقد أنه يمكن للنساء الحصول 

عمل، كانت أكرش الأسباب ال�ت
عل تصاريح عمل« )33 %(، »ل نعتقد أن هذه التصاريح ذات فائدة« )31 
%( و »ل أحتاج إل الحصول عل تريح عمل هنا« )27 %(.110 وهذا يسلط 

ورة توعية النساء السوريات حول لوائح تصاريح العمل،  الضوء عل رصن
ي الأردن، وكذلك حول مزايا امتاك تريح 

وإجراءات تقديم الطلبات �ن
ي ذكرت ارتفاع تكاليف استخراج تصاريح 

ن الأسباب الأخرى ال�ت عمل. ومن ب�ي
، مما  ن ن السوري�ي العمل، حيث أفاد بذلك ما نسبته 23 % من المستجيب�ي

ي أن هناك حاجة لتيسري عملية تقديم الطلبات لتسهيل وصول النساء 
يع�ن

ي يعملن لدى أصحاب العمل الذين ل يملكون الموارد الازمة لستخراج 
اللوا�ت

تصاريح العمل. 
وتتشابه هذه الأسباب مع ما ناقشه المشاركون السوريون خال النقاشات 

ن بعدم إمكانية حصول النساء  الجماعية المركزة، حيث كانت »قناعة المشارك�ي
ن  عل تصاريح عمل«، »وارتفاع تكاليف استخراج تصاريح العمل« السبب�ي
الأكرش شيوعاً لعدم محاولة تقديم طلبات الحصول عل تصاريح عمل.

وعل العموم، وبالإضافة إل تعرض المرأة لظروف عمل ضارّة، فإن الفتقار 
إل العمالة الرسمية يحول دون حصول المرأة عل الضمان الجتماعي 

ن الصحي، وهو ما يحق لها الحصول عليه إذا ما تم توظيفها رسمياً  والتأم�ي
، فإن ارتفاع معدل انتشار  ي العمل الزراعي.111 وبالتالي

للعمل بشكل رسمي �ن
ي العمل الزراعي 

ن النساء �ن القوى العاملة غري النظامية )غري الرسمية( ب�ي
 : ن ن رئيسي�ي ي جانب�ي

مدفوع الأجر، يسلط الضوء عل احتياجات الدعم �ن
ن النساء  أولهما، أّن هناك حاجة لوجود دعم برامجي من أجل زيادة الوعي ب�ي
ي 

ي التنظيم �ن
بشأن فوائد النضمام إل القوى العاملة الرسمية، ومساعدتهن �ن

نقابات أو منظمات لحماية حقوقهن القانونية كعامات. وثانيهما، أّن هناك 
يعي رفيع المستوى، من حيث المنارصة )كسب التأييد( من  حاجة لدعم ت�ش

أجل تطبيق لوائح العمل بشكل أكرش رصامة، بهدف ضمان أن يوفر أرباب 
العمل الحد الأد�ن لاأجور وظروف العمل الائقة لكل من الرجال والنساء 

ي جميع أنحاء الباد
ي الزراعة المدفوعة الأجر �ن

الذين يعملون �ن

الشكل 25: 
ن الذين تقدموا بطلبات للحصول عل  ن السوري�ي النسبة المئوية للمشارك�ي

تصاريح عمل

ل

نعم
ل ينطبق عليه

%5

%91

%3

ي العمل الزراعي 
ن وانخرطوا �ن ن كانوا سوري�ي 108-  يرجى ماحظة أن نسبة 5% من المستجيب�ي
ي ع�ش شهراً الماضية )22 من أصل 92 مشاركاً(.

ث�ن المدفوع الأجر خال الإ

ة جداً، ولكن  ي حصلن عل تصاريح عمل صغري
109-  تعترب نسبة النساء السوريات اللوا�ت

شارة إل أّن هذه الأرقام قد تم الحصول عليها من المشاركات أنفسهن من دون أن  تجدر الإ
ي من امتاك هؤلء المشاركات لتصاريح عمل سارية 

يتأكد أو يتحقق موظف التعداد الإحصا�أ
ي ذكرت لخشيتهن 

ي الأرقام ال�ت
المفعول. ومن المرجح أن يكون هناك نوع من المبالغة �ن

من العواقب المحتملة إذا اكتشفت السلطات أنهّن يعملن من دون تصاريح عمل. كما أشار 
ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية، وجلسات النقاشات 

ي المقابات ال�ت
المشاركون �ن

ي قد تحد من مشاركة المرأة السورية 
الجماعية المركزة إل أن إحدى العوائق الرئيسية ال�ت

ي إمكانية حصولها عل تصاريح 
ي محدودية قدراتها وإما �ن

ي الأنشطة الزراعية تتمثل إما �ن
�ن

ن  عمل، والخوف من إلقاء السلطات الأردنية القبض عليهن بسبب ذلك. أما بالنسبة للسوري�ي
ي المسح، والذين بلغت نسبتهم 3 %، فقد تقدموا بطلبات للحصول عل 

ن �ن المشارك�ي
تصاريح عمل، ولكن طلباتهم رفضت، أو ل يزالون ينتظرون الرد من السلطات.

ن  ن المشارك�ي 110-  كما هو مذكور أعاه، يرجى ماحظة أن هذه النسبة تمثل نسبة السوري�ي
ي ع�ش شهراً 

ث�ن ي مجال العمل الزراعي المدفوع الأجر خال الإ
ي الستطاع الذين عملوا �ن

�ن
الماضية، وحاولوا التقدم بطلبات للحصول عل تصاريح عمل )مجموعهم 84 مشاركا(.

ي عام 2017، فإن تصاريح 
111-  ومع ذلك، ووفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية �ن

ي القطاع الزراعي من قبل وزارة العمل ل تتطلب 
ن للعمل �ن ن السوري�ي العمل الممنوحة لاجئ�ي

تب عل ذلك آثار  ي الضمان الجتماعي بخاف القطاعات الأخرى، حيث يرت
تسجيل العامل �ن

يعية  سلبية تؤثر عل ظروف العمل داخل القطاع، ويسلط الضوء عل أهمية التدخات الت�ش
ن العتبار الحاجة إل شمول  ي تأخذ بع�ي

الرامية إل زيادة الطابع الرسمي للوظائف الزراعية ال�ت
ي الضمان الجتماعي.

ن �ن العمال الزراعي�ي
ي الأردن: 

ن �ن ن السوري�ي انظر أيضا: منظمة العمل الدولية، »تصاريح العمل وتشغيل الاجئ�ي
« )2017(، ص. 11. ن ن السوري�ي نحو إضفاء الطابع الرسمي عل عمل الاجئ�ي



ي 
توف�ي الدعم من جانب صاحب العمل للنساء المشاركات �ف

العمل الزراعي المدفوع الأجر 
ي العمل الزراعي 

ن النساء �ن عل الرغم من أن نسبة انتشار العمل الرسمي ب�ي
مدفوع الأجر، وما يرتبط به من استحقاقات ومزايا يعترب قلياً، إل أّن معظم 

ي هذا القطاع يحصلن عل بعض الدعم من أرباب 
ي يعملن �ن

النساء اللوا�ت
العمل، حيث كان النوع الأكرش شيوعاً من الدعم الذي يقدمه صاحب العمل 

ي جميع المواسم 
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر �ن

إل النساء العامات �ن
الأربعة السماح لهّن بأخذ المحاصيل إل منازلهن. وتشمل أنواع الدعم 

ن المواصات من مكان  ي جميع المواسم الأربعة تأم�ي
ي وردت �ن

الأخرى ال�ت
العمل وإليه، إضافة إل تقديم وجبات الطعام.112

ن أن النساء الأردنيات هّن الأكرش حصول عل الدعم من 
ّ ومع ذلك، فقد تب�ي

اتهن  ، بالمقارنة مع نظري ي
ي مجال النقل والدعم الغذا�أ

أصحاب العمل �ن
السوريات. فعل سبيل المثال، أفادت التقارير حصول 66 % من النساء 

ي أعمال زراعية مدفوعة الأجر، خال فصل الشتاء 
ي يعملن �ن

الأردنيات اللوا�ت
والربيع والصيف، عل الدعم من أرباب العمل خال هذه الفصول، مقارنًة 

ن  ي المتوسط، للسوريات. وبالمثل، أفاد ما نسبته 11 % من السوري�ي
مع 23 %، �ن

ي هذه المواسم، 
بأنهم يحصلون عل وجبات الطعام من أصحاب العمل �ن

 . ن مقارنة مع 51 % من الأردني�ي
ي 

ي الوقت نفسه، أوضحت النتائج أنّه يرجح حصول النساء السوريات اللوا�ت
و�ن

ي أعمال زراعية مدفوعة الأجر خال فصول الشتاء والربيع والصيف 
يعملن �ن

عل الدعم من صاحب العمل لتوفري السكن، مقارنة مع النساء الأردنيات. 
ة من النساء السوريات  عل سبيل المثال، أظهرت النتائج حصول نسبة كبري

ي مواسم الشتاء والربيع 
عل دعم السكن من صاحب العمل )بمعدل 38 % �ن

ي ذلك توفري المرافق مثل المياه والكهرباء )بمعدل 30 % خال 
والصيف(، بما �ن

ي المتوسط 
هذه المواسم الثاثة(، مقارنة مع النســـاء الأردنيات )8 % و2 % �ن

). للسكن والمرافق، عل التوالي
ي النقاشات 

وعل الرغم من تقديم هذا الدعم، فقد أفادت المشاركات �ن
ن لهن لتغطية  ي جميع المناطق الثاث بعدم توفري التأم�ي

الجماعية المركزة �ن
ي أنه 

ي المزارع، مما يع�ن
صابة خال العمل �ن ي حالة تعرضهن لاإ

التكاليف �ن
ي حالة حدوث أي مكروه لهن أثناء 

ن عليهّن دفع تكاليف العاج بأنفسهن �ن يتع�ي
ي المسح عدم رضاهم عن مستوى 

ن �ن العمل. وقد أبدى معظم المشارك�ي
الدعم المقدم، ول سيما فيما يتعلق بالنقل، حيث يركب عدد كبري منهم 

وسيلة النقل الواحدة مما يشكل خطورة عل حياتهم، ويجعلهم أكرش عرضه 
للحوادث.

الملخص  5-4
لية، يبدو أن النساء  ن عل العموم، وكما هو الحال بالنسبة إل الزراعة المرن

ي تم تقييمها يعتمدن عل العمل الزراعي المدفوع الأجر 
ي المناطق ال�ت

�ن
ي النتائج الثاث الرئيسية التالية:. 

كمصدر مهم لكسب العيش، كما يتجل �ن
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر قدراً 

ي يعملن �ن
أول، تُخّصص النساء اللوا�ت

اً من الوقت عل أساس شهري ويومي. وثانياً، تؤدي المرأة أدواراً أساسية  كبري
ي تعمل فيها النساء، مع وجود 

ي المزارع ال�ت
نتاج �ن ي جميع مراحل عملية الإ

�ن
ي يقوم بها الرجل 

ن مهامها وأدوارها، والمهام والأدوار ال�ت اختافات طفيفة ب�ي
ي هذا 

ي تدفع للمرأة �ن
اً، وعل الرغم من انخفاض الأجور ال�ت ي المزرعة. وأخري

�ن
ن 

ّ ة لأ�هن، كما يتب�ي المجال، تَعترب النساء عملهّن بأّن له أهمية اقتصادية كبري
ي القسم 3-2.

�ن
ي العمل 

غري أنه عل الرغم مما يبدو من المشاركة النشيطة نسبياً للمرأة �ن
الزراعي المدفوع الأجر، فإنه ليس من الّشائع أن تعمل المرأة بصفة قوى 
تب عل عدم عمل المرأة بشكل رسمي  ي المزارع، حيث يرت

عاملة رسمية �ن
العديد من الآثار السلبية من حيث أنه يجعل المرأة عرضة لظروف عمل قد 
ي الأجور، وساعات العمل الطويلة، وعدم توفري 

ي ذلك تد�ن
تكون ضارّة، بما �ن

الحماية القانونية للمرأة. ومن منظور المنارصة وكسب التأييد، يسلط هذا 
ن العمل النافذة بشكل سليم،  الأمر الضوء عل مدى أهمية تطبيق قوان�ي

ورة تعزيز  ،113 فضاً عن رصن ن وضمان امتثال أرباب العمل لهذه القوان�ي
، رجالً ونساًء. أما من المنظور  ن التمثيل الرسمي وحماية العمال الزراعي�ي

امجي، فيسلط هذا الأمر الضوء عل أهمية زيادة وعي النساء بحقوقهن  الرب
القانونية ومستحقاتهن المالية، فضاً عن الحاجة إل تقديم الدعم لتنظيم 
ن  ي تمك�ي

ي نقابات / جمعيات فّعالة ومستدامة للمساعدة �ن
العمالة الزراعية �ن

ي القطاع الزراعي. وانطاقا من 
المرأة من حماية حقوقها القانونية كعاملة �ن

هذه الخلفية، سيبحث القسم التالي بمزيد من التفصيل التنظيم المجتمعي 
ي 

ي الزراعة �ن
تّب عل مساهمة مشاركة المرأة �ن ي ترت

ن النساء، والنتائج ال�ت ب�ي
ي أدوار مجتمعية تهدف إل معالجة القضايا 

جعلها قادرة عل التنظيم �ن
ي هذا القطاع.

ي تواجه المرأة �ن
كة ال�ت المشرت

ي يقدمها صاحب العمل عل 
112-  وفقا لنتائج النقاشات الجماعية المركزة، فإّن الوجبات ال�ت

فطار و / أو وجبة الغداء. وجه التحديد هي وجبة الإ

ي الأردن يتعلق تحديداً 
ن ل يوجد قانون �ن ي ح�ي

ي مقدمة هذا التقرير، فإنه �ن
113-  كما ورد �ن

ن والمعاهدات والسياسات  ي القطاع الزراعي، فإن العديد من القوان�ي
ن �ن ن الجنس�ي بالمساواة ب�ي

ي ذلك اتفاقية »سيداو« 
ي مجال الزراعة، بما �ن

تنطبق عل عمل المرأة بشكل عام، ول سيما �ن
ن ضد المرأة، وكذلك الفصل 24 من جدول أعمال القرن  للقضاء عل جميع أشكال التميري

ي بالبيئة والتنمية. كما يتضمن قانون العمل 
ين لمؤتمر الأمم المتحدة المع�ن الحادي والع�ش

اتيجية  ، وتشمل السياسات الوطنية السرت ي الرئيسي
ي الوط�ن

طار القانو�ن ي لعام 1996 الإ
الأرد�ن

ة 2013 - 2020، وبرنامج  الوطنية للمياه 2016 - 2025، والسياسة الوطنية لتغري المناخ للفرت
اتيجية الأردنية للحد  ي جهود التغري المناخي، والسرت

تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي �ن
من الفقر 2013 - 2020، وخطة الستجابة الأردنية لاأزمة السورية 2016 - 2018.
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ي المؤسسات الريفية والحياة 
مشاركة المرأة �ف  -5

المجتمعية
ي الأنشطة المجتمعية

مدى مشاركة المرأة �ف  1-5
ي الأنشطة الزراعية تأخذ شكل المنظمات 

ل يبدو أن مشاركة المرأة الريفية �ن
ي من شأنها أن تعزز أطر التعاون فيما بينهن. فقد أفادت ما 

المجتمعية ال�ت
ي ع�ش 

ث�ن ي أنشطة زراعية خال الإ
ي شاركن �ن

نسبته 1 % فقط من النساء اللوا�ت
ي شكل ما من أشكال التنظيمات الرسمية أو غري 

شهراً الماضية بأنهن عملن �ن
ي الزراعة. ويشري ذلك 

الرسمية أو النقابات أو الجمعيات ذات الصلة بعملهن �ن
ي الأنشطة زراعية، سواء أكانت أم لم تكن 

إل أّن المشاركة النشيطة للمرأة �ن
ام ل يتحول  ن ي منطقتها بوجه عام، فإّن هذا اللرت

لية، أم �ن ن ي شكل زراعة مرن
�ن

ي الحياة المجتمعية 
ورة إل دور أكرش نشاطاً وبارزاً بالنسبة إل المرأة �ن بالرن

الريفية.
ي النقاشات الجماعية المركزة )من 

وتؤكد هذه النتائج ما أفاده المشاركون �ن
ي أُجريت. 

ي المقابات ال�ت
الرجال والنساء(، ومقدمي المعلومات الأساسية �ن

ي النقاشات 
فعل سبيل المثال، أفادت أغلبية المشاركات من النساء �ن

ي أنواع أخرى من 
لية و / أو �ن ن ي الزراعة المرن

ي عملن �ن
الجماعية المركزة، من اللوا�ت

ي أي 
، بأنهن لم يقمن بقيادة، أو لم يشاركن �ن نتاج الزراعي عل نطاق صغري الإ

، أو ضمن المؤسسات أو المنظمات ذات  أنشطة عل صعيد المجتمع المحلي
ن فقط لدور المرأة  ي الزراعة، حيث اقتر الأمر عل مثال�ي

الصلة بعملهن �ن
ن يدور  ي إربد. وكان أحد المثال�ي

ي كنانة، والأخر �ن
ي ب�ن

ي المجتمع، أحدهما �ن
�ن

حول مهندسات زراعيات نّظمن دورات توعوية عل مستوى المجتمع المحلي 
بشأن الممارسات الزراعية المستدامة، بينما كان المثال الآخر يدور حول امرأة 

ي مجال حماية 
ي تقدم الدعم �ن

أس إحدى منظمات المجتمع المحلي ال�ت ترت
ية للنساء  ي ذلك توفري المبيدات الح�ش

المحاصيل والمحافظة عليها، بما �ن
ي المنطقة.

ي أنشطة زراعية �ن
المشاركات �ن

ي أجريت مع النساء الأردنيات 
كما كشفت النقاشات الجماعية المركزة ال�ت

ي القوى العاملة الزراعية عن اتجاهات مماثلة، حيث 
والسوريات المنخرطات �ن

ن إل أنهن لم يعملن، بشكل منظم، من خال أي نقابات عمالية أو  أ�ش
ي العمل وحمايتها. 

منظمات مجتمع محلي للدفاع عن حقوقهن القانونية �ن
ي المؤسسات الريفية 

ومما يؤكد انخفاض مستويات قيادة المرأة ومشاركتها �ن
ي القطاع العام هي من 

والحياة المجتمعية أن مشاركة المرأة المحدودة �ن
ي الأردن.114 فعل سبيل 

ي منها المجتمع منذ أمد طويل �ن
ي يعا�ن

الفجوات ال�ت
ي النوع الجتماعي عل مستوى العالم الذي 

المثال، ووفقا لمؤ�ش الفجوة �ن
ي عام 2016، المرتبة 

وضعه المنتدى القتصادي العالمي، احتل الأردن، �ن
ن  ي جانب الّتمك�ي

ي النوع الجتماعي �ن
ن 144 بلداً من حيث الفجوة �ن 123 من ب�ي

ة  ي هي صغري
ي النوع الجتماعي، وال�ت

، عل الرغم من وجود الفجوة �ن السياسي
ي جانب التحصيل العلمي )إذ تحتل المملكة المرتبة 64 من أصل 144 

نسبياً، �ن
ي 

تها منظمة التعاون والتنمية �ن بلدا(.115  وبالمثل، فقد خلصت دراسة، ن�ش
ي عام 2014، إل أنه عل الرغم من المستويات الجيدة 

الميدان القتصادي، �ن
ي الأردن. – حيث تشكل النساء نسبة 52 % من 

ي القطاع العام �ن
لتمثيل المرأة �ن

ي القوى العاملة المركزية 
موظفي القطاع العام – إل إّن مستويات تمثيلها �ن

الحكومية ل يزال دون المستوى المطلوب.116 ووفقا للدراسة، فإّن نسبة 
ي الخدمة المدنية تنخفض إل 41 %، 

دارية المتوسطة �ن ي المناصب الإ
النساء �ن

دارية العليا.117 وبالمثل، تُمّثل المرأة الأردنية  ي المناصب الإ
وإل نسبة 30 % �ن

يعي،118  ن عل المستوى الت�ش ن العامل�ي ما نسبته أقل من 15 % من الأردني�ي
ي الميدان 

بينما يبلغ المتوسط الذي حددته منظمة التعاون والتنمية �ن
القتصادي نسبة 27,9 %. 11٩ 

ي الحياة المجتمعية
أسباب محدودية مشاركة المرأة �ف  2-5

ي الأدوار المجتمعية 
، �ن ي سبب عدم مشاركة النساء، بشكل أكرب

عند النظر �ن
والمنظمات، فقد كان الفتقار إل الوعي هو السبب الأكرش شيوعاً، حيث 

ي المسح، ويشمل ذلك الّسبب عدم 
ن �ن أفادت بذلك نسبة 57 % من المشارك�ي

امتاك المعرفة أو الوعي، حول كيفية تنظيم أو توّلي الأدوار المجتمعية، 
ضافة إل عدم إدراك وجود جمعيات ذات صلة بهذا المجال، يُمكن للمرأة  بالإ

ي ذكرها المشاركون، بشكل متكرر، 
المشاركة فيها. ومن الأسباب الأخرى ال�ت

»عدم النظر إل هذه الأنشطة بأنها ذات فائدة » و«عدم توفر الفرص«120  
بنسبة 35 % و24 %، عل التوالي )أنظر إل الشكل 26(. إن الّتصور القوي 

ز أهمية الحاجة إل زيادة وعي  نسبياً بأّن الأنشطة المجتمعية غري مفيدة يُرب
النساء بأهمية هذه الأنشطة وفوائدها، قبل تدريبهّن عل كيفية القيام بهذه 

الأنشطة، وأين يمكن العثور عليها.

يعي  ، »المشاركة السياسية للمرأة الأردنية: الوضع الت�ش 114-  أنظر أيضا: دبابنة، عبري بشري
والتحديات الهيكلية«، المجلة الأوروبية للعلوم الجتماعية 27 )2(، 2012، الصفحات .213 - 

دارة العامة:  ي الإ
ن المرأة �ن ن وتمك�ي ن الجنس�ي ، »المساواة ب�ي ي

نما�أ 221؛ برنامج الأمم المتحدة الإ
نابة،  دراسة حالة الأردن«، 2012؛ »التقييم القطري للنوع الجتماعي: المشاركة القتصادية، الإ

ي الأردن«، 2014؛ منظمة العمل الدولية، »تحولت سوق العمل 
والوصول إل العدالة �ن

ي الأردن«، 2014؛ بيانات البنك الدولي 2006 -2014 )آخر زيارة تّمت لهذه 
للشابات والشبان �ن

: 1 آب 2017(. ي
الصفحة كانت �ن

ي الأردن )2016(.
ي النوع الجتماعي �ن

115-  المنتدى القتصادي العالمي، مؤ�ش الفجوة �ن

ي الميدان القتصادي 50 %.
ي بلدان منظمة التعاون والتنمية �ن

116-  يبلغ المتوسط �ن

ي الحياة العامة: النوع 
ي الميدان القتصادي، المرأة �ن

117-  منظمة التعاون والتنمية �ن
ي منطقة 

ق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج الحوكمة �ن ي ال�ش
الجتماعي والقانون والسياسات �ن

ين  ي الميدان القتصادي، )ت�ش
ق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية �ن ال�ش

ي / نوفمرب 2014(، ص 20.
الثا�ن

118-  المرجع السابق، ص. 14.

ي نظرة 
ي السياسة، الحكومة �ن

ي الميدان القتصادي، النساء �ن
119-  منظمة التعاون والتنمية �ن

خاطفة )2015(، صفحة 88.

120-  إن الفتقار إل الفرص ل يشمل فقط فرص التنظيم، بشكل عام، ولكنه يشمل أيضا 
؛ أي معرفة ما إذا كانت النساء يعرفن ما يكفي من  ي

عداد الجتماعي المؤا�ت الفرص من حيث الإ
ي المنطقة لتنظيمهم، أو ما إذا كان هناك تماسك مجتمعي كاف لتسهيل التنظيم 

الناس �ن
المجتمعي.



ن أّن النتائج قد أظهرت بأّن العوائق الثقافية / التقاليد لم تكن  ي ح�ي
و�ن

ي الحياة المجتمعية، قام المشاركون 
سبباً رئيسياً يحدُّ من مشاركة المرأة �ن

ي جلسات 
ي أُجريت مع مقّدمي المعلومات الأساسية و�ن

ي المقابات ال�ت
�ن

ناث – بالتطرق إل هذه العوائق،  النقاشات الجماعية المركزة – من الذكور والإ
ي الحياة المجتمعية، 

حيث خلصوا إل أّن من أسباب عدم مشاركة المرأة �ن
ي مستويات 

بشكل نشيط، هو وجود العوائق الثقافية / التقاليد، وتد�ن
التعليم، بالإضافة إل عدم توفر الفرص، مما يؤثر سلباً عل ثقة المرأة 

ي المجتمع .
ي أدوار قيادية �ن

بنفسها وقدراتها لتشارك �ن
ن العتبار، يمكننا ماحظة  عند تحليل هذه الأسباب مع أخذ الجنسية بع�ي

ة لاهتمام. عل سبيل المثال، كانت النساء  بعض الختافات المثري
ي 

السوريات أكرش مياً إل اعتبار نقص الوعي122 سبباً لمشاركاتهن المحدودة �ن
ت  ن اعترب ي ح�ي

المجتمع )76 % من السوريات، مقابل 54 % من الأردنيات(، �ن
النساء الأردنيات ضيق الوقت هو السبب وراء ذلك )16 % من الأردنيات مقابل 

11 % من السوريات(.
ن النساء السوريات بأنه  ويمكن تفسري سبب ارتفاع مستوى عدم الوعي ب�ي

ي يقمن 
ن أصا إل المجتمعات ال�ت وح، فضاً عن أنهن ل ينتم�ي ن ّ يعود إل الرن

. وقد ظهر ذلك خال النقاشات الجماعية المركزة، حيث  ي الوقت الحالي
فيها �ن

ي 
ي المجتمع الأرد�ن

سلطت النساء السوريات الضوء عل وضعهن كاجئات �ن
ي النشطة المجتمعية. وعاوة عل ذلك، فإنهن 

كسبب لعدم المشاركة �ن
ن هذه الأنشطة بأنها ذات فائدة، وذلك لعتقادهن بأّن وجودهن  لم يعترب

ي المجتمع المحلي هو مجرد وضع مؤقت وجديد، وهو الأمر الذي يحّد 
�ن

ي الندماج بالقدر الازم لاستفادة من هذه الأنشطة. وخال 
من فرصهن �ن

النقاشات الجماعية المركزة، ذكرت النساء السوريات أسباب أخرى، مثل ضيق 
ي أنشطة 

الوقت، وأنهن يفّضلن استغال وقت الفراغ المتاح لهن للعمل �ن
مدرة للدخل، بدل من الأدوار المجتمعية والأنشطة التطوعية.

ن المناطق الزراعية.  ي وجدت ب�ي
ة لاهتمام ال�ت ومن المفارقات الأخرى المثري

ي غور الأردن بأّن »عدم توفر الفرص« هو السبب الرئيس 
تعتقد النساء �ن

ي الأنشطة المجتمعية، حيث كانت 
الذي أدى إل مشاركاتهن المحدودة �ن

ي 
نسبتهن الأعل مقارنة بالنساء من مناطق أخرى، حيث كانت النسبة 29 % �ن

ق الباد.  ي شمال �ش
ي المرتفعات البعلية و 18 % �ن

غور الأردن، مقابل 20 % �ن
ي وادي الأردن هناك حاجة أكرب لخلق فرص تمّكن المرأة 

ي أنه �ن
وهذا يع�ن

ي الأنشطة المجتمعية، وذلك من خال إنشاء 
من المشاركة بشكل نشيط �ن

ي 
ي يعملن �ن

ة مع النساء اللوا�ت منظمات مجتمعية أو جمعيات تعمل مبا�ش
ي أو تأسيس مجموعات / نقابات تمثل الحقوق القانونية للنساء 

نتاج الذا�ت الإ
ي الزراعة وتحميها.

العامات �ن

الملخص  3-5
ي الأنشطة الزراعية تتحول إل 

باختصار، فإنّه ل يبدو أن مشاركة المرأة �ن
ي 

العمل ضمن إطار تنظيمي مجتمعي، أو يعزز من مشاركتها النشيطة �ن
المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية. لقد ُذكرت العديد من الأسباب 

ي هذا الجانب، ومن ضمنها 
ي أدت إل الحد من مشاركة المرأة �ن

الرئيسية ال�ت
ز ذلك الحاجة  عدم الوعي والعتقاد بأّن هذه الأنشطة غري مفيدة، حيث يُرب
إل تنظيم حمات توعية لجذب النساء، ولكي تزيد من وعيهن بمدى أهمية 
هذه الأنشطة والحاجة إليها، وعقد برامج تدريبية مخصصة لتدريب النساء 
ي هذه الأنشطة بطريقة تتسم بالكفاءة 

ي يمكن بها المشاركة �ن
عل الكيفية ال�ت

والستدامة.
ي الأسباب بحسب المجموعات 

كما كشفت النتائج عن وجود تباين �ن
ز مدى أهمية تكثيف جهود  الديُمغرافية والمناطق الزراعية، الأمُر الذي يرب
امج المصّممة لتعزيز المشاركة المجتمعية  المنارصة )وكسب التأييد(، والرب

ن النساء عل نحو عادل مقارنًة بجميع الفئات السكانية والمناطق  ب�ي
الجغرافية. فعل سبيل المثال، قد تكون زيادة الوعي بالفرص المتاحة أكرش 

ن أن حمات المنارصة لتوعية  ي ح�ي
أهمية بالنسبة إل النساء السوريات، �ن

ي الأنشطة المجتمعية قد تكون أولوية لدى النساء 
النساء بفوائد المشاركة �ن

ي بعض 
الأردنيات. وبالمثل، قد تحتل زيادة الوعي وبناء القدرات الأولوية �ن

، ومستوى التعليم لدى النساء فيها  المناطق، حيث تحتل التقاليد أهمية أكرب
أد�ن من المناطق الأخرى، بينما قد يكون توفري فرص مستدامة للمرأة للقيام 

ي تُبدي فيها النساء 
ي المناطق الأخرى ال�ت

بأنشطة مجتمعية أكرش أولوية �ن
ي هذا المجال، والقدرة عل ذلك، ولكن ليس عن طريق 

اهتماماً بالمشاركة �ن
المنصات )المنابر( المناسبة لتنظيم أنفسهن.

ي القطاع الزراعي 
وبعد استعراض بعض الخصائص الرئيسية لمشاركة المرأة �ن

ي المجتمعات الريفية، 
ي الأردن. ومدى تأثري ذلك عل دورها وموقعها �ن

�ن
ي هذا 

ي تواجهها المرأة �ن
سيبحث ما تبقى من هذا التقرير التحديات ال�ت

ه النساء أنواع الدعم الأساسية الازمة لتعزيز دورهن فيه. القطاع، وما تعترب

الشكل 26:  
ي أدوار مجتمعية121 

أسباب عدم انتظام المرأة �ن

غياب الوعي   

ل ينظر لها بأنها ذات فائدة    

عدم توفر الفرص   

عدم توفر الوقت   

غري مسموح بها   

أُخرى

%57

%35

%24

%16

%2

%1

121-  يمكن تقديم العديد من الإجابات عن هذا السؤال. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع 
 . ي

عل أسئلة المسح الستقصا�أ

ي أدوار  122-  كما ذكر سابقا، فإن »عدم الوعي« يشمل عدم معرفة كيفية تنظيم أو تولِّ
ي هذا المجال يمكن للمرأة المشاركة فيها.

مجتمعية، وما إذا كانت هناك جمعيات عاملة �ن



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي تواجهها
التحديات ال�ت

ي القطاع الزراعي
المرأة �ف

6



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي القطاع الزراعي
ي تواجهها المرأة �ف

التحديات ال�ت  -6
ي تواجهها المرأة 

نظرة عامة عىل التحديات الرئيسية ال�ت  1-6
ي القطاع الزراعي

�ف
ي الزراعة، وفضا 

عل الرغم مما يبدو أنّه مشاركة نشيطة من جانب المرأة �ن
ي شاركن 

عن الأهمية القتصادية لهذه المشاركة، فقد أفادت النساء، اللوا�ت
ي ع�ش شهراً الماضية، بأنهن واجهن عدداً 

ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ
�ن

ن 
ّ ي هذا القطاع. وكما هو مب�ي

ي تؤثر عل مدى مشاركتهن �ن
من التحديات ال�ت

ي الشكل 27 تالياً، فإّن التحديات الموسمية والجغرافية123 تمثل التحدي 
�ن

الرئيسي الذي يواجه النساء بنسبة 39 %.124 ويعكس ذلك حقيقة تفيد بأّن 

ي الصالحة للزراعة، 
شّح المياه، ونقص الموارد الطبيعية، وخاصة الأرا�ن

ي الأردن اليوم125  
تُعترب كلها التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الزراعي �ن

حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 101,2 مليمرت )ملم(، ومعظم 
ي شبه القاحلة )8 

ي القاحلة )90 %( والأرا�ن
ي الأردنية هي من الأرا�ن

الأرا�ن
%(. وتحصل 20 % من مساحة المملكة عل مستويات هطول أمطار سنوية 

، وهو الحد الأد�ن الازم للزراعة البعلية.126 وعاوة عل  تبلغ 200 ملم فأكرش
ذلك، ووفقا لدراسة أعدتها آرينينا، فإّن ما نسبته 4 % من إجمالي مساحة 

ي المتاحة للزراعة 
ي الأردن هي أراض قابلة للزراعة.127 كما أن الأرا�ن

ي �ن
الأرا�ن

ي 
ن بسبب التحرن وتجزئة الأرا�ن قد انخفضت بشكل ملحوظ عل مر السن�ي

اث.128 بسبب المري

ي بنسبة 24 %، 
باغ عنه، فكان ذا طابع اجتماعي وثقا�ن ي أكرب تحّد تم الإ

أما ثا�ن
لية،  ن ، وثقافة العيب12٩ والمسؤوليات المرن ي

ويشمل الفتقار إل ملكية الأرا�ن
باغ عنها  ي تم الإ

والتهديد بالعنف والتحرش. وأما التحديات الأخرى ال�ت
ي كثري من الأحيان فكانت عبارة عن تحديات مالية، واقتصادية، وتحديات 

�ن
. وبشكل عام،  قانونية، ومتعلقة بالسياسات  بنسبة 20 % و17 %، عل التوالي

ي 
ي نوقشت خال المقابات ال�ت

فإّن هذه النتائج تتوافق مع التحديات ال�ت
ي جلسات النقاشات الجماعية 

أجريت مع مقّدمي المعلومات الأساسية، و�ن
ي المناطق الزراعية المختلفة، إل أنها 

المركزة. وتتشابه التحديات إل حد ما �ن
تختلف باختاف نوع النشاط الزراعي الذي تُشارك فيه المرأة، وسيتم بحث 

هذه الختافات بمزيد من التفصيل أدناه.
ي النقاشات الجماعية المركزة الضوء عل مدى 

سّلط السوريون المشاركون �ن
ي المواسم باعتباره تحّدياً رئيسياً، وهو أمر مفهوم لأنهم غالباً 

أهمية التنقل �ن
ي 

ي تّجمعات من الخيام غري الرسمية حول مكان عملهم – و�ن
ما يعيشون �ن

نتاج عرب المواسم. ة - حيث تختلف أنماط الإ الغالب هي مزارع تجارية كبري

ي يتم مواجهتها، حسب الجنسية 
ي التحديات ال�ت

الختالفات �ف
والمنطقة الزراعية

ي التحديات، وذلك حسب الجنسية والمنطقة 
أظهرت النتائج وجود تباين �ن

ي الزراعة، 
الزراعية.130 فعل سبيل المثال، ذكرت النساء السوريات العامات �ن

ي كثري من الأحيان، أّن الّتحّديات الرئيسية هي تحديات قانونية وذات صلة 
�ن

بالسياسات، وتحديات اجتماعية وثقافية، بينما كانت التحديات الموسمية 
والجغرافية هي التحديات الرئيسية بالنسبة إل النساء الأردنيات )أنظر 

ي اعتقاد المرأة الأردنية أّن التحديات الموسمية 
الشكل 28(. ويكمن السبب �ن

ي الأنشطة 
والجغرافية هي أهم التحديات، لأن المرأة تكون أكرش انخراطاً �ن

لية، وبالتالي فهي أكرش اعتماداً عل الظروف البيئية المؤاتية  ن الزراعية المرن
نتاجية. لتعزيز أنشطتها الإ

الشكل 27: 
ة  ي ع�ش شهراً الأخري

ث�ن ي  الإ
ي الأنشطة الزراعية �ن

ي تواجهها النساء المشاركات �ن
التحديات الرئيسية ال�ت

التحديات الموسمية والجغرافية

التحديات الجتماعية والثقافية

التحديات المالية والقتصادية

التحديات السياسية والقانونية

الدعم غري الكاف من المنظمات المجتمعية

أخرى

%39

%24

%20

%20

%5

%5

بة والمياه و / أو الإجبار  123-  تشمل التحديات الموسمية / الجغرافية القضايا المتعلقة بالرت
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر.

عل التنقل عرب المواسم للمشاركة �ن

124-  يمكن تقديم إجابات متعددة عن هذا السؤال. وكان هذا أيضا سؤال يعتمد عل 
ن ذكر التحديات الثاثة الأهم من مجموعة التحديات  المقارنة، حيث ُطلب من المستجيب�ي

ن الذين أفادوا بأن هذا التحدي هو  ي توضح النسبة المئوية هنا من المستجيب�ي
المختارة. وال�ت

الأكرش أهمية. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل الستبيان الكامل.

، بوابة معارف تغري المناخ: الأردن )آخر زيارة لهذا  125-  انظر أيضا: مجموعة البنك الدولي
الموقع تّمت بتاريخ 30 أيار 2017(؛ وزارة البيئة، برنامج تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي 
اتيجية  ي / نوفمرب 2010(؛ وزارة المياه والري، السرت

ين الثا�ن ي الأردن )ت�ش
ي جهود تغري المناخ �ن

�ن
الوطنية للمياه 2016 - 2025.

ي 
ي جهود تغري المناخ �ن

126-  وزارة البيئة، برنامج تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي �ن
ي / نوفمرب 2010، ص. 18.

ين الثا�ن الأردن، ت�ش

ي 
ي التنمية الزراعية، البتكار ونقل المعرفة �ن

ن البحوث �ن ن المرأة نحو تحس�ي 127-  آرينينا، تمك�ي
منطقة غرب آسيا / شمال أفريقيا )2012(، ص. 86.

ي 
ي “EuropeanAid”، مهمة ما قبل تحديد الهوية: دعم التنمية الزراعية �ن 128-  العون الأورو�ب

الأردن )2012(، ص. 80.

ي البحث عن 
ي تواجهها النساء �ن

129-  تتعلق ثقافة العيب بالقيود الجتماعية الثقافية ال�ت
عمل خارج نطاق الأ�ة. وقد يشمل ذلك، عل سبيل المثال، تصورات المجتمع السلبية 
تجاه قيام المرأة بأعمال بدنية واعتقاد أّن مثل هذه الأعمال تعيق قدرة المرأة عل أداء 

لية. ويمكن النظر إل مجرد التوظيف بأنه يتعارض مع توقعات النوع الجتماعي  ن واجباتها المرن
ي الأردن. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إل تعريف البنك الدولي للمعايري 

التقليدية �ن
ي الحاشية 47 من هذا التقرير.

ي الأردن، الوارد �ن
الجتماعية �ن

ي تم وجد أنها تنطوي عل 
130-  يرجى ماحظة أن هذا التقرير يتضمن فقط الختافات ال�ت

سون. ي مربع بري
فروق ذات دللة إحصائية وفقا لختبار تسش



ي الأردن، 
ن �ن ن كاجئ�ي ي للسوري�ي

ي الوقت نفسه، وبالنظر إل الوضع القانو�ن
و�ن

فإنه ليس من المستغرب أن تنظر النساء السوريات )29 %( إل التحديات 
اتهن الأردنيات  القانونية والسياساتية عل أنها الأكرش أهمية، مقارنًة بنظري
ي قد تواجه 

)16 %(. ومن الأمثلة عل العوائق المتعلقة بالسياسات، وال�ت
، القيود المفروضة عل فرص الحصول عل العمل، بشكل رسمي،  ن السوري�ي

ي 
ي ال�ت

وذلك لعدم توفر تصاريح العمل، وعدم القدرة عل امتاك الأرا�ن
. ن نتاج الزراعي، بسبب وضعهم كاجئ�ي ي الإ

تُستغل �ن
ومن حيث الّتباينات بحسب المناطق الزراعية، فقد احتلت التحديات 

ي منطقة وادي الأردن، حيث ذكرت 
القانونية والسياسية الأولوية القصوى �ن

ي 
نسبة 24 % من النساء تلك التحّديات، مقارنة بمتوسط 12 % أو أقل �ن

. وقد يكون ذلك مرتبطاً بارتفاع معدل انتشار الزراعة  ن ن الأُخري�ي المنطقت�ي
ي وادي 

ي هذه المنطقة، مما يؤدي بطبيعة الحال إل تأثر النساء �ن
التجارية �ن

، بالقيود المفروضة عل أنظمة السوق، أو ظروف العمل  الأردن، بشكل أكرب
ي الوقت نفسه، أظهرت النتائج أّن التحديات الموسمية 

غري المؤاتية. و�ن
ق الباد )48 %(، مقارنًة مع  ي شمال �ش

والجغرافية تحتل أولوية أكرب �ن
ي جميع المناطق الثاث(. وهذا ما يمكن ماحظته، 

متوسط بنسبة 40 % �ن
ي 

ي من المملكة يتكون من منطقة البادية ال�ت
�ت كما ذكرنا سابقاً، فالشمال ال�ش

ي 
ن بالظروف المناخية القاحلة131 ومتوسط هطول الأمطار السنوي �ن تتمري

امج والمنارصة )كسب  تلك المنطقة يقل عن 100 مم.132 أما فيما يتعلق بالرب
دارة  التأييد(، فإن ذلك يسلط الضوء عل الحاجة إل زيادة الوعي بشأن الإ
ي هذه المنطقة، فضا عن أهمية 

ي �ن
المستدامة للمياه ولستخدام الأرا�ن

ي 
ن حفظ الأرا�ن اتيجيات عل مستوى السياسات، من أجل تحس�ي وضع اسرت

ي هذه المنطقة. ومن شأن دعم أسعار 
دارة �ن واستخدام المياه / ممارسات الإ

ورية، مثل مياه الري، والأعاف الحيوانية أن يساعد أيضاً  المدخات الرن
ي هذه المنطقة، عل الرغم من هذه التحديات 

نتاج الزراعي �ن عل تشجيع الإ
البيئية.

لية ف ي الزراعة الم�ف
ي تواجهها المرأة �ف

التحديات ال�ت  2-6
ي 

أظهرت النتائج أّن التحديات الموسمية والجغرافية تحتل أهمية أكرب �ن
ن أن التحديات  ي ح�ي

ي القوى العاملة الزراعية، �ن
لية منها �ن ن الزراعة المرن

الجتماعية - الثقافية والتحديات القانونية / التحديات المتصلة بالسياسات 

ي الشكل 29، فإن 
ن �ن ي القوى العاملة الزراعية. وكما هو مب�ي

هي أكرش أهمية �ن
بة والمياه تشّكل  نسبة 42 % من النساء أفادت بأن القضايا المتعلقة بالرت
بة المناسبة للزراعة  الّتحّدي الرئيسي لهن. وتظهر أهمية شّح المياه، والرت

نتاج الزراعي داخل حدود  لية؛ لأن المرأة تعتمد عل الأرض المتاحة لاإ ن المرن
ي المتاحة ل تفي 

بة لاأرا�ن أ�تها المعيشية. ولذلك، إذا كانت نوعية الرت
نتاج. وهذا ما تؤكده  بالغرض المطلوب، فإنها قد ل تكون قادرة عل الإ

ي اسُتخلصت من النقاشات الجماعية المركزة، حيث ذكرت 
المعلومات ال�ت

ة، بشكل متكرر، أّن  ي المنشآت الصغري
ي المنازل و�ن

ي يعملن �ن
النساء اللوا�ت

ي والحصول عل الموارد، ول سيما عل المياه 
التحديات المتعلقة بالأرا�ن

ي المناسبة، فضاً عن عدم توفر الوسائل المالية ومحدودية التسويق 
والأرا�ن

والربحية، والأنشطة الزراعية الواسعة النطاق.

الشكل 28: 
ي الزراعة، حسب الجنسية

أهم ثاثة تحديات رئيسية تواجهها المرأة �ن

التحديات الجتماعية والجتماعية

التحديات السياسية والقانونية

التحديات الموسمية والجغرافية

يسوري
أرد�ن

%48

%21

%29

%20

%41

131-  الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية )كانت آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ 30 تموز 
/ يوليو 2017(.

رشاد الزراعي )عرض تقديمي قدمه يح�ي شخاترة(، تحليل  ي للبحث والإ
132-  المركز الوط�ن

اير 2010(. ي الأردن )شباط / فرب
ي ثاثة مواقع �ن

اتجاهات هطول الأمطار ودرجات الحرارة �ن



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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الشكل 2٩: 
لية ن ي الزراعة المرن

ي تواجه المرأة �ن
التحديات الرئيسية ال�ت

ي تتعلق 
التحديات ال�ت

بة والمياه    بالرت

نقص الفرص المالية    

ي   
عدم امتاك الأرا�ن

ن  عدم وجود قوان�ي
تحكم السوق   

عدم كفاية الدعم المقدم 
من المنظمات المحلية

لية تحتّل  ن المسؤوليات المرن
ي العمل

الأولوية �ن

ن  ل يوجد للمرأة العاملة تأم�ي
صحي وضمان اجتماعي

طبيعة العمل غري الرسمي / 
ن من بقاء العمل     عدم اليق�ي

ثقافة العيب / نظرة المجتمع 
الّسلبية عن العمل

تحديات تتعلق بظروف العمل   

%42

%18

%18

%25

%17

%14

%12

%11

%8

%6

ي المرتبة التالية من حيث الأهمية، كانت عوامل الفتقار إل الفرص المالية، 
و�ن

ي أغلب 
ي كّرر المشاركون ذكرها �ن

ي أكرش التحديات ال�ت
وعدم امتاك الأرا�ن

ي 
ي عملن �ن

الأحيان. ومما يؤكد أهمية هذه التحديات أّن 90 % من النساء، اللوا�ت
ي ع�ش شهراً الماضية، ذكرن أن إنتاج الغذاء 

ث�ن لية خال الأشهر الإ ن الزراعة المرن
ي هذا 

لي هو العامل الأساسي الذي يحفز مشاركتهن �ن
ن لأغراض لستهاك المرن

ي النقاشات الجماعية المركزة 
النشاط )أنظر الشكل 9(. كما أكد المشاركون �ن

ائها من الأسواق.  اوات لاستخدام الشخصي أرخص من �ش أن زراعة الخرن
ي 

ولذلك، وبما أن الأسباب المالية / القتصادية هي العوامل الرئيسية ال�ت
لية، فإنه ليس من المستغرب أن  ن ي الزراعة المرن

تحفز المرأة عل النخراط �ن
ي تقف عائقاً 

ي من العوامل ال�ت
تجد النساء الفتقار إل الموارد المالية والأرا�ن

ي أنشطتهن الزراعية.
أمام الّتوسع �ن

ي النقاشات 
ضافة إل التحديات المذكورة أعاه، أشار المشاركون �ن وبالإ

ي 
الجماعية المركزة إل أن ضيق الوقت يحد من قدرتهم عل النخراط �ن

ي وظائف 
لية حيث يعود ذلك إما لأسباب تعود إل عملهم �ن ن الزراعة المرن

ل )بالنسبة إل المرأة الأردنية عل وجه التحديد( وإما بسبب  ن أخرى خارج المرن
لية. ن المسؤوليات المرن

ي تواجهها المرأة بصفتها من القوى 
الّتحّديات ال�ت  3-6

العاملة الزراعية المدفوعة الأجر
لية، فقد كانت التحديات  ن ي تواجهها الزراعة المرن

بالمقارنة مع التحديات ال�ت
الجتماعية والثقافية، فضا عن التحديات القانونية والتحديات المتعلقة 

ي شاركن 
ي تواجهها النساء الا�ت

بالسياسات المعنية، هي التحديات الرئيسية ال�ت
ي ع�ش شهراً الماضية )أنظر الشكل 

ث�ن ي العمل الزراعي مدفوع الأجر خال الإ
�ن

.)30

الشكل 30: 
ي الزراعة

ي تواجه النساء العامات �ن
التحديات الرئيسية ال�ت



ي 
وفيما يتعلق بالتحديات الجتماعية - الثقافية، فإّن أكرش التحديات ال�ت

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر كانت عدم 
واجهت النساء المشتغات �ن

ي مجال الزراعة. 
لية وعملهن �ن ن ن مسؤولياتهن المرن قدرتهن عل التوفيق ما ب�ي

ي العمل الزراعي المدفوع 
ي شاركن �ن

كما أفادت نسبة 11 % من النساء اللوا�ت
ي ع�ش شهراً الماضية أّن ثقافة العيب، ونظرة المجتمع 

ث�ن الأجر خال الإ
السلبية تجاه عملهن، هو الّتحدي الرئيسي الذي يواجههّن. وتأكيداً لذلك، 

ي أجريت مع مقّدمي المعلومات 
ي المقابات ال�ت

فقد ذكر المشاركون �ن
لية يعود  ن ي الزراعة المرن

ي الغالب، �ن
ي الأردن، �ن

الأساسية أن سبب عمل المرأة �ن
ي تفرضها العادات والتقاليد 

إل أن هذا العمل أكرش توافقاً مع التوقعات ال�ت
ي العمل الزراعي، حيث تمكنها الأول من أداء 

عل أدوار النوع الجتماعي �ن
ل. كما  ن دورها ومهامها المحلية، بالإضافة إل القيام بأنشطة زراعية خارج المرن

ناقشت النساء خال النقاشات الجماعية المركزة عوامل الخوف، أو التهديد 
ي ذلك العتداء الجسدي واللفظي، 

ي مكان العمل، بما �ن
بالعنف، أو التحرش �ن

ي مجال العمل الزراعي المدفوع 
باعتبارها تحّديات تواجه المرأة العاملة �ن

ت نسبة 2 % من النساء »المضايقات والعنف«  الأجر. ومع ذلك، فقد اعترب
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر.

ي تشتغل �ن
تحديات رئيسية تواجه المرأة ال�ت

وبغض النظر عن التحديات الجتماعية والثقافية، كانت إحدى التحديات 
ي المقام الأول بظروف 

شارة إليها تتعلق �ن ي تّمت الإ
الرئيسية الأخرى ال�ت

ن الصحي والضمان الجتماعي  ي ذلك عدم الحصول عل التأم�ي
العمل، بما �ن

)17 %(، والتحديات المتعلقة بظروف العمل )14 %(،133 والطبيعة غري 
ي العمل )12 %(. وبالإضافة إل 

ن من الستمرار �ن الرسمية للعمل / عدم اليق�ي
ي النقاشات الجماعية المركزة أّن عدم الهتمام 

ذلك، فقد ذكر المشاركون �ن
ي وظائف غري رسمية، فضاً عن ظروف العمل غري 

ي العمل �ن
أو عدم الرغبة �ن

ي ظروف مناخية قاسية، هي 
المؤاتية، مثل ساعات العمل الطويلة، والعمل �ن

ي القوى العاملة الزراعية المدفوعة الأجر. 
تحّديات تواجه النساء المشاركات �ن

، بمزيد من التفصيل، التحديات المتعلقة  وسيناقش القسم الفرعي التالي
ي القطاع الزراعي، كذلك سيتطّرق إل 

بظروف العمل المدفوع الأجر �ن
التحديات القانونية والتحديات المتعلقة بالسياسات.

الّتحديات القانونية والّتحديات المتعلقة بالسياسات   4-6
)الّسياساتية(

ي الزراعة أنّهن يواجهن تحديات قانونية 
ي يعملن �ن

أفادت 17 % من النساء اللوا�ت
وتحديات متعلقة بالسياسات، ولكن كانت هذه التحديات أكرش أهمية للنساء 
ي الأنشطة 

ي شاركن �ن
ي منطقة وادي الأردن، من اللوا�ت

السوريات والأردنيات �ن
ي أعمال زراعية 

ي ع�ش شهراً الماضية، والنساء العامات �ن
ث�ن الزراعية خال الإ

ي سياق القوى العاملة 
ي ع�ش شهراً الماضية. و�ن

ث�ن مدفوعة الأجر خال الإ
ي 

الزراعية، تشمل هذه التحديات ظروف العمل، والفتقار إل المستحقات ال�ت
لية،  ن ي سياق الزراعة المرن

يحصل عليها أصحاب الوظائف، بينما هي تشمل، �ن
التحديات القانونية / التحديات المتعلقة بالسياسات، والّتحديات ذات الصلة 

. ي
بأنظمة التسويق، وبملكية الأرا�ن

التحديات المتعلقة بظروف العمل كقوى عاملة زراعية مدفوعة 
الأجر

ي الزراعة 
ي هذا التقرير، فإّن معظم النساء العامات �ن

كما ذكرنا سابقاً �ن
يعملن بشكل غري رسمي مّما يحول دون حصولهن عل الحماية القانونية 

ن الصحي  تّبة عل العمل، مثل الحد الأد�ن لاأجور، والتأم�ي والمستحقات المرت
ي سوق العمل غري الرسمي يحول 

والضمان الجتماعي. كذلك فإّن النخراط �ن
ي الذي يضمن لها الحصول 

دون استفادة المرأة من أحكام قانون العمل الأرد�ن
عل الراتب الشهري، والحد الأد�ن لاأجور، والإجازات المرضية، وتنظيم 

ي 
، فإن الّتحدي القانو�ن ي القطاع الزراعي.134 وبالتالي

ن �ن ساعات العمل للعامل�ي
ورة وجود فجوة  ي بالرن

ي هذا السياق قد ل يع�ن
والمتعلق بالسياسة العامة �ن

ي تنفيذ 
، ولكنه يدل عل وجود فجوة �ن ي

يعي والّسياسا�ت طار الت�ش ي الإ
فعلية �ن

ي الأردن.
يعات القائمة، أي تلك الموجودة لحماية حقوق العمال �ن الت�ش

ي أجريت مع مقّدمي المعلومات 
ي المقابات ال�ت

كما أشار المشاركون �ن
هما عل أنهما نصوص  ي قانون العمل يمكن تفسري

ن �ن الأساسية إل مادت�ي
قانونية تحمي حقوق القوى العاملة الزراعية. فالمادة 72 من قانون العمل 
ي تنص عل توفري مراكز الرعاية النهارية لأطفال النساء العامات لدى 

الأرد�ن
ي ساعات العمل 

أرباب العمل،135 والأنظمة الحكومية المتعلقة بالمرونة �ن
تسمح بتقسيم ساعات العمل الأسبوعية عل نحو يتوافق مع الحتياجات 

الخاصة للعمال، ويشمل ذلك أولئك الذين لديهم أطفال ونساء حوامل.136 
ي ضوء ذلك، فإّن زيادة الوعي بحقوق العمال يعترب أمراً مهماً للغاية، 

و�ن
ي يتم 

لية مع العمل« هي أكرش التحديات ال�ت ن حيث أن »المسؤوليات المرن
ي القوى العاملة 

باغ عنها، بصورة متكررة، من قبل النساء العامات �ن الإ
الزراعية المدفوعة الأجر.

ي أجريت مع مقّدمي 
ي المقابات ال�ت

وإضافًة إل ذلك، فقد ذكر المشاركون �ن
، الذين يعملون بشكل رسمي، ل  ن المعلومات الأساسية أّن العمال الزراعي�ي

ي تقدمها 
ن ال�ت ي بعض الأحيان، بدرجة كافية، من خدمات التأم�ي

يستفيدون �ن
ن )صندوق المخاطر(،137 الأمر الذي  الحكومة، مثل صندوق مخاطر المزارع�ي

ن يُشّكل تحدياً رئيسياً أكرب من  من شأنه أن يعزز ما يفيد بأّن تطبيق القوان�ي
ي الأردن. 

ن �ن يعات، فيما يتعلق بالعمال الزراعي�ي ي الت�ش
الفجوة الفعلية �ن

ي تلك المقابات المذكورة أنه 
ن �ن وعل نحو مماثل، فقد ذكر أحد المشارك�ي

عل الرغم من أن أنظمة العمل القائمة )الّنافذة( تنص عل حصول جميع 
138 شهرياً عل 

ي
ن الذين تقل أجورهم عن 300 دينار أرد�ن ن الرسمي�ي الموظف�ي

ن الصحي، إل أّن ذلك نادراً ما يحدث. التأم�ي

ن الذين أبلغوا عن مواجهة تحّديات تتعلق بظروف العمل،  133-  بالنسبة إل المستجيب�ي
ي ساقوها تشمل ساعات العمل الطويلة، وانخفاض الأجور، والظروف 

فقد كانت الأمثلة ال�ت
ي المرهق.

المناخية القاسية، والعمل البد�ن

ي المادة 23، من دستور المملكة الأردنية الهاشمية 
ن �ن 134-  ينص قانون العمل، كما هو مب�ي

ي تحدد عدد 
ي العمل وحماية حقوق العمال ولوائح العمل ال�ت

لعام 1952، عل حق الأفراد �ن
وط عمل النساء والأحداث.  ساعات العمل والعطات والتعويضات و�ش

اث  ي وقائع المري
ية، »حقوق المرأة �ن ي الهاشمي للتنمية الب�ش

انظر أيضا: الصندوق الأرد�ن
حة« )2012(، ص. 7. والسياسات المقرت

ي أجريت مع مقّدمي المعلومات الأساسية، خال 
ي المقابات ال�ت

ن �ن كما ذكر أحد المشارك�ي
ي الأردن 

هذا التقييم، أن قانون العمل الذي يتضمن أحكاماً لضمان حماية حقوق العمل �ن
ي عام 2002، 

ي القطاع الزراعي إل بعد إدخال إصاحات عليه �ن
ن �ن لم يكن ينطبق عل العامل�ي

حيث ضمنت الإصاحات تطبيق هذا القانون عل القوى العاملة الزراعية من الرجال والنساء.

وجة عل رأس  ن ين عاملة مرت 135-  »عل أرباب العمل الذين يعمل لديهم ما ل يقل عن ع�ش
اف ممرضة  العمل أن يوفروا لأطفالهن دون سن الرابعة مرافق تفي بالغرض، تحت إ�ش

ة أطفال«. منظمة  مدّربة، إذا كان عدد الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية ل يقل عن ع�ش
.1996 » ي

العمل الدولية، »قانون العمل الأرد�ن

ه مكتب رئيس الوزراء.  ي “infograph” ن�ش
136-  تتضمن المقالة التالية رسم معلومات بيا�ن

صحيفة جوردان تايمز، »رصحت الحكومة بأّن ساعات العمل المرنة ستفيد النساء 
ي / 

ين الثا�ن ي بتاريخ 21 ت�ش
و�ن لكرت العامات،« )مارس 2017(، )تّمت آخر زيارة لهذا الموقع الإ

نوفمرب 2017(.

ي ضوء 
ن �ن ن تأميناً للعمال الزراعي�ي ض أن يقدم صندوق مخاطر المزارع�ي 137-  من المفرت

ي تعرف بأنها »مخاطر عل الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين، 
المخاطر الزراعية ال�ت

د والعواصف  ي ذلك المخاطر الطبيعية مثل الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والرب
بما �ن

ي قد تؤثر عل النباتات والحيوانات 
والفيضانات والصقيع، فضا عن الأمراض والأوبئة ال�ت

ي 1 
ي �ن

و�ن لكرت بطريقة وبائية ». انظر أيضا: موقع وزارة الزراعة )تمت آخر زيارة لهذا الموقع الإ
آب / أغسطس 2017(، الأصل باللغة العربية.

ي يعادل 
138-  يعادل 423,163 دولراً أمريكياً. )اعتبارا من 22 – 11 - 2017، كل 1 دينار أرد�ن

)/http://www.xe.com 1,41086 دولر أمريكي



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي أجريت مع مقّدمي المعلومات 
ي المقابات ال�ت

ن �ن كما رأى بعض المشارك�ي
ي تطبيق 

يعات، إضافة إل الفجوات �ن ي الت�ش
الأساسية أّن الثغرات الموجودة �ن

ي 
يعات القائمة، ربما تكون عوائق محتملة تقف أمام مشاركة المرأة �ن الت�ش

ي 
ي المقابات ال�ت

قطاع الزراعة. وبصورة أكرش تحديداً، فقد أشار المشاركون �ن
أُجريت مع مقّدمي المعلومات الأساسية إل الثغرات المتعلقة بعدم وجود 

ي مجال 
، وحماية المرأة العاملة �ن ن ن الجنس�ي يع محدد لضمان المساواة ب�ي ت�ش

ن العتبار  يعات والسياسات القائمة ل تأخذ بع�ي الزراعة، حيث أن الت�ش
منظور النوع الجتماعي بالشكل الذي يفي بالغرض. وقد ذكر المشاركون أّن 
ي مكان العمل هي قضية مهمة لأّن العنف القائم عل النوع 

حماية المرأة �ن
يع. الجتماعي ل يُعالج رصاحًة عل صعيد صنع السياسات والت�ش

ن تتضمن فصولً أو أحكاماً خاصة  وعل العموم، توجد عدة سياسات وقوان�ي
ي مقدمة هذا الجزء من هذا التقرير، ولكن 

بالنوع الجتماعي، كما ورد �ن
ل توجد وثيقة شاملة تستهدف حراً مسائل معينة، مثل عدم المساواة 

ي تحول دون قيام المرأة 
ن الرجل والمرأة، فضاً عن الحواجز ال�ت الهيكلية ب�ي

، حيث  ي الزراعة والأنشطة عل مستوى المجتمع المحلي
بدور أكرش نشاطا �ن

ن النافذة،  ي تنفيذ القوان�ي
يعات، وكذلك الفجوة �ن ي الت�ش

تتحّول هذه الفجوة �ن
ي القطاع الزراعي.

كما أفادت التقارير، إل عوائق تحول دون مشاركة المرأة �ن

ي 
التحديات المتعلقة بعدم امتالك المرأة لالأرا�ف

ي ع�ش 
ث�ن لية خال الإ ن ي الزراعة المرن

ي شاركن �ن
ت 18 % من النساء اللوا�ت اعترب

« هو التحدي الرئيسي بالنسبة  ي
شهراً الماضية أّن »عدم امتاك الأرا�ن

ة نسبياً باعتبار أن النتائج أظهرت أنه من  إليهن. وتعترب هذه النسبة صغري
لية. وكما  ن ي تستخدمها للزراعة المرن

غري المألوف أن تملك المرأة الأرض ال�ت
ي يمتلكن الأرض 

ي الشكل 31 أدناه، فقد كانت نسبة النساء اللوا�ت
ن �ن هو مب�ي

ة –  ن أن الأغلبية الكبري ي ح�ي
لية 5 % فقط، �ن ن المستخدمة لغايات الزراعة المرن

ي تعود ملكيتها لزوجها )58 %( أو لذكر آخر من أفراد 
74 % - ذكرت أن الأرا�ن

العائلة )16 %(.
وتؤكد البيانات الثانوية هذه النتائج، ويشري التقرير الصادر عن برنامج وزارة 

ي جهود تغري المناخ، إل البيانات 
البيئة لتعميم مراعاة النوع الجتماعي �ن

ي تفيد بأن المرأة تملك أقل من 
الُمقتبسة من دائرة الإحصاءات العامة وال�ت

، كما تملك أقل من 1,8  %  من المعدات الزراعية.13٩ ووفقاً  ي
4,5 % من الأرا�ن

ي 
للبيانات المصنفة حسب النوع الجتماعي من دائرة الإحصاءات العامة �ن
ي الأردن، 

ي الخاصة �ن
عام 2014، فإن النساء يمتلكن 21 % فقط من الأرا�ن

كة للنساء والرجال.140   مقارنًة بنسبة 74 % يملكها الرجال و 5 % ملكيات مشرت
كما يسلط تقرير منظمة الأغذية والزراعة الضوء عل محدودية فرص المرأة، 

ي الزراعية 
نتاج، مثل الأرا�ن ي الحصول عل مدخات الإ

ي أغلب الأحيان، �ن
�ن

والمياه والأسمدة ومنتجات الصحة النباتية.141 

ي الأردن يمنع المرأة من 
يع محدد �ن شارة إل عدم وجود ت�ش غري أنه تجدر الإ

ي 
ي أو وراثتها، بل هناك أحكام قانونية تضمن حقوق المرأة �ن

امتاك الأرا�ن
رث.143  ومع ذلك، وعل الرغم من الضمانات القانونية،  ملكية الأرض والإ

ي ملكية 
ي الأردن من حقوقها �ن

ففي، كثري من الأحيان، ل تستفيد المرأة �ن
ي الهاشمي للتنمية 

ه الصندوق الأرد�ن ي تقرير ن�ش
اث، كما ورد �ن الأرض والمري

اث، »فعل الرغم من جميع  ي المري
ي عام 2012 حول حقوق المرأة �ن

ية �ن الب�ش
ي الملكية 

ي الأردن بحقوقها �ن
، ل تتمتع المرأة �ن ن التفاقيات والعهود والقوان�ي

ن  ي الحقوق القتصادية )ب�ي
اث بسبب استمرارية عدم المساواة �ن والمري

ي تدعم التبعية والعتماد القتصادي للمرأة عل الرجل، 
ناث(، ال�ت الذكور والإ

ه من النتهاكات الأخرى.«144 وتجعلها أكرش تعرضاً للعنف والستغال وغري
ي أجريت مع 15 امرأة 

ويوضح التقرير نفسه أنه وفقاً لنتائج المقابات ال�ت
ي تواجهها المرأة 

ن 24 و 45 سنة، فإن بعض القضايا ال�ت اوح أعمارهن ب�ي ترت
ي أنها عادة ما تتخل 

اث، تتمّثل �ن ي المري
والمتعلقه بحصولها عل حقها �ن

ي الملكية لأفراد الأ�ة المعيشية من الذكور. وإن 
المرأة  طواعية عن حقوقها �ن

ي الملكية والخضوع للعادات 
ن النساء حول حقوقهن �ن محدودية المعرفة ب�ي

والتقاليد الجتماعية الموروثة هي بعض الأسباب الرئيسية لذلك الّتخلي عن 
الحقوق.145 وعاوة عل ذلك، يظهر تقرير قسم إحصاءات النوع الجتماعي 
ي الأردن 

ي من النساء �ن
ي نسبة أصحاب الأرا�ن

ي دائرة الإحصاءات العامة تد�ن
�ن

عل الرغم من تمتعهن بحق امتاك العقارات بموجب القانون. 
ويشري التقرير إل أن السبب وراء ذلك قد يعود إل ارتفاع تكاليف التسجيل 
ونقل الملكية بعد وفاة أفراد الأ�ة المعيشية الذكور، ولهذا السبب، فإن 

عددا قلياً من النساء ينقلن ملكية الممتلكات بصورة قانونية بأسمائهن. كما 
يشري التقرير إل الضغط الجتماعي الذي يمارس عل النساء لإجبارهن عل 

ي الملكية لصالح الأقارب الذكور، والذي يعترب 
التخلي عن حقوقهن القانونية �ن

 146. ي
ي تحد من امتاك النساء لاأرا�ن

أحد العوامل ال�ت

الشكل 31: 
لية 142 ن ي المستخدمة للزراعة المرن

ملكية الأرا�ن

الزوج
المالك هو فرد ذكر من أفراد الأ�ة   

أخرىل أعرف المالك   

أنا المالك شخصياً   
الأرض مستأجرة   

%3 %4
%5

%14

%16
%58

ي جهود تغري 
139-  وزارة البيئة، وآخرون. برنامج تعميم مراعاة منظور النوع الجتماعي �ن

ي الأردن، 2010، ص. 18.
المناخ �ن

140-  سويدان، منال )دائرة الإحصاءات(، »منظور النوع الجتماعي لقياس ملكية الأصول من 
ي الأردن«)2016(، ص. 6.

أجل التنمية المستدامة �ن

ي 
141-  منظمة الأغذية والزراعة، خطة العمل: سبل العيش الصامدة للزراعة والأمن الغذا�أ

ي المناطق الأردنية المتأثرة بالأزمة السورية، 2014، ص. 39.
والتغذوي �ن

ي المملوكة لأحد أفراد 
ي الحكومية )0.9 %( والأرا�ن

ي الأخرى فتشمل الأرا�ن
142-  أما الأرا�ن

ي يسمح فيها أصحاب المزارع للمزارعات 
ناث )0.6 %(، والحالت ال�ت الأ�ة المعيشية من الإ

ي يعملن فيها، بزرع المحاصيل بالقرب من 
ي المزارع ال�ت

ي المزارع، ويعشن �ن
ي يعملن �ن

اللوا�ت
لي )%1,1(.

ن نتاج الغذاء لاستهاك المرن خيامهن لإ

اث، تنص المادة 1086 من  سامية المتعلقة بحقوق المري يعة الإ 143-  وفقا لأحكام ال�ش
اث. كما ينظم قانون الأحوال الشخصية  ي المري

ي عل حقوق المرأة �ن
ي الأرد�ن

القانون المد�ن
اث  ي المري

شارة إل أن حق المرأة �ن اث، مع الإ ي المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قضايا المري
الأرد�ن

ي الهاشمي للتنمية 
. انظر أيضا: الصندوق الأرد�ن يختلف وفقاً لوضعها وعاقتها بالمتو�ن

حة« )2012(، الصفحتان 13-12. ي وراثة الحقائق والسياسات المقرت
ية، »حقوق المرأة �ن الب�ش

، هناك عدة أحكام دستورية عل الصعيد  ي
ي ملكية الأرا�ن

وفيما يتعلق بحقوق المرأة �ن
ي 

ي المساواة الجتماعية بموجب القانون، بما �ن
ن �ن ن الأردني�ي ي تضمن حقوق المواطن�ي

الوط�ن
، فضاً عن حقوق الملكية  ن ذلك الحقوق القتصادية والجتماعية المتساوية لجميع الأردني�ي
من حيث الحظر )المنع(، عن طريق الستماك بموجب القانون، باستثناء المرافق العامة، 

ي مقابل التعويض العادل.
و�ن

انظر أيضا: الفقرتان 1 و2 من المادة 6 من 1952 الدستور، المادة 11 من دستور 1952.

ي وراثة الحقائق والسياسات 
ية، »حقوق المرأة �ن ي الهاشمي للتنمية الب�ش

144-  الصندوق الأرد�ن
حة« )2012(، ص. 8. المقرت

145-  المرجع نفسه، ص. 23.

146-  سويدان، منال )دائرة الإحصاءات(، »منظور النوع الجتماعي لقياس ملكية الأصول من 
ي الأردن« )2016(، ص. 6. 

أجل التنمية المستدامة �ن



ي من 
يعية ال�ت وهذا يسلط الضوء ليس فقط عل أهمية الإصاحات الت�ش

اث وحمايتها من التنازل  ي الملكية والمري
شأنها أن تعزز من حقوق المرأة �ن

الق�ي عن حقوقها، ولكن أيضا يزيد من أهمية وعي المرأة بهذه الحقوق 
وأهميتها بالنسبة إل المشاركة القتصادية الشاملة للمرأة.

ي ل 
وبشكل عام، عل الرغم من اعتقاد معظم النساء أّن عدم امتاك الأرا�ن

ي 
ي المقابات ال�ت

يعترب التحدي الرئيسي الذي تواجهنه، فقد ذكر المشاركون �ن
ي جلسات النقاشات الجماعية 

أجريت مع مقّدمي المعلومات الأساسية، و�ن
ي الأنشطة 

المركزة، أّن هناك ثاثة آثار رئيسية تؤثر عل مشاركة المرأة �ن
. فأولً، يُنظر إل عدم  ي

الزراعية. وهذه الآثار ناجمٌة عن عدم امتاكها الأرا�ن
ي تقوم بها المرأة، ويرجع 

نتاجية ال�ت ملكية الأرض عل أنه يحد من الأنشطة الإ
ي 

ي تقوم بها المرأة عل الأرا�ن
ذلك عل سبيل المثال إل أّن الأنشطة ال�ت

المستأجرة قد تكون محدودة بما يسمح به مالك الأرض، وهو ما يرد ذكره 
ي وإيجارها. وثانيا، ينظر إل تقييد 

ي اتفاقيات عقود استئجار الأرا�ن
أحياناً �ن

ي تقوم بها المرأة بأنه يؤثر عل قدرتها عل اتخاذ 
نتاج ال�ت ي أنشطة الإ

التوسع �ن
لية. ن قرارات تدّر أرباحاً، إزاء تسويق الأصناف المنتجة من خال الزراعة المرن

ي من قبل المرأة يؤثّر 
اً، فقد أظهر التقرير أّن عدم امتاك الأرا�ن وأخري

ة  أيضاً عل إمكانية حصول المرأة عل القروض لبدء مشاريع زراعية صغري
، أو ما شابه ذلك من الأصول  ي

النطاق؛ لأن إثبات ملكية العقارات، أو الأرا�ن
غري السائلة )غري المنقولة( هو أمر مطلوب عادة للحصول عل القروض 

ي أجريت مع مقدمي 
ي المقابات ال�ت

من المستثمرين. وقد أفاد المشاركون �ن
المعلومات الأساسية، عل وجه التحديد، بأنه يمكن للمرأة الحصول عل 

القروض من مؤسسات القروض التابعة للقطاع الخاص مثل »صندوق 
المرأة للتمويل الأصغر«147  ولكّن الحصول عل القروض الحكومية من 

ط تقديم دليل إثبات  مؤسسة الئتمان الزراعي يعترب أكرش صعوبة لأنه يشرت
وة وجود راتب كضمانات، وهو ما تؤكده البيانات  عل ملكية الأرض، ورصن

الثانوية المتاحة. ويؤكد التقرير الذي سبق ذكره من قسم إحصاءات النوع 
ي دائرة الحصاءات العامة أنه منذ عام 2015، بلغت نسبة النساء 

الجتماعي �ن
ضن من مؤسسة الئتمان الزراعي - وهي المؤسسة الحكومية  ي اقرت

اللوا�ت
الرئيسية للتمويل الصغري )الأصغر( 34 %، وهي تعترب نسبة منخفضة 

ن المرأة  من الحصول عل  نسبيا148ً ويوضح التقرير نفسه أيضا أن نسبة تمكُّ
ي الأردن لبدء مشاريعها الخاصة والأنشطة 

التمويل من البنوك التجارية �ن
ن الرجال، ابتداًء من  المدرة للدخل كانت أقل بأربعة أضعاف من نسبة تمكُّ

عام 2015، وذلك بسبب تأثر قدرة المرأة عل الحصول عل التمويل الرسمي 
ي قد تؤدي إل أن ل يكون لديها الضمانات 

وفق ترتيبات الملكية التقليدية ال�ت
الازمة للحصول عل القروض التجارية.14٩

لية – تبلغ  ن ي الزراعة المرن
ومع ذلك، فإّن نسبة قليلة من النساء العامات �ن

ي يشّكل التحدي الأساسي الذي يواجههن، 
18% - ترى أّن عدم امتاك الأرا�ن

ن أنه عل الرغم من الآثار المذكورة أعاه، والناجمة عن عدم  وهو ما يب�ي
ي من قبل المرأة، إل أّن النساء ل ينظرن إل ذلك بأنّه يؤثر عل 

امتاك الأرا�ن
ي تواجه النساء مثل 

أنشطتهن الزراعية بنفس القدر من التحديات الأخرى ال�ت
بة والمياه. التحديات المتعلقة بالرت

التحديات ذات الصلة بلوائح )بأنظمة( التسويق
ي ع�ش شهراً 

ث�ن لية خال الإ ن ي الزراعة المرن
اً، ذكرت النساء العامات �ن وأخري

الماضية تحدياً آخر يندرج تحت مظلة التحديات ذات الصلة بالقانون / 
شارة إل غياب اللوائح المنظمة للتسويق ضمن  السياسات، حيث تمت الإ

ي تتم مواجهتها. وعل الرغم من أن هذه النسبة ل تمثل سوى 
التحديات ال�ت

8 %، إل أنه يعترب جانباً هاماً ينبغي النظر فيه لما له من آثار هامة عل 
ي القطاع الزراعي.

ن القتصادي للمرأة الريفية من خال مشاركتها �ن التمك�ي
أما فيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بلوائح )أنظمة( التسويق، فإن القضايا 

ي أجريت مع مقّدمي 
ي المقابات ال�ت

ي سلط الضوء عليها المشاركون �ن
ال�ت

ي المراقبة الصارمة عل الأسعار، 
المعلومات الأساسية شملت الفجوات �ن

ي اللوائح 
ي مراقبة الجودة، والنقص �ن

والفتقار إل تطبيق الممارسات الكافية �ن
ي 

المنظمة للسوق )وهو مرتبط بما سبق ذكره(، مما يسمح بوجود الوسطاء �ن
ن الأفراد  هذا القطاع وقيامهم بدور قوي غالباً ما يكون عل حساب المزارع�ي

. ومما يؤّكد ما سبق، فقد وجدت دراسة أجرتها الوكالة  ن والعمال الزراعي�ي
ي 

نتاج الزراعي والتسويق الزراعي �ن المريكية التنمية الدولية )USAID( بشأن الإ
الأردن أّن سياسات التسويق غالباً ما تكون لصالح الوسطاء، وأن هناك نقص 
ة، وتأسيس الجمعيات  ي المدن الكبري

ن �ن ي الدعم المتواصل لأسواق المزارع�ي
�ن

ضافة إل ذلك، فقد أوضحت الدراسة  التعاونية للتسويق الزارعي.150 وبالإ
ة عل التسويق الزراعي  ي البلد تفرض تكاليف كبري

نفسها أن سياسة التسويق �ن
ي البلدان 

ائب والأنظمة، وهو الأمر الذي ل يوجد �ن من خال فرض الرن
ي المنطقة.151 

الأخرى �ن

ي تواجهها النساء عل 
وفيما يتعلق بالتحديات ذات الصلة بالتسويق ال�ت

ي أُجريت مع مقدمي 
ي المقابات ال�ت

وجه التحديد، فقد أفاد المشاركون �ن
المعلومات الأساسية أنه عل الرغم من توفر الفرص، إل أنها ل ترتقي إل 

نتاجية  الحّد الذي يسمح للمرأة الحصول عل أفضل الفوائد من مبادراتها الإ
ي 

ى �ن الزراعية. فعل سبيل المثال، تُشارك وزارة العمل وأمانة عمان الكرب
تاحة الفرصة أمام المرأة لعرض  ي عمان لإ

تنظيم معارض تسويقية تقام �ن
ي ذلك 

ي تنتجها من خال مبادرات العمل الحر، بما �ن
وبيع المنتجات ال�ت

المنتجات الزراعية.152 ومع ذلك، ل يرى المشاركون أنه هذه المبادرات تقام 
بشكل متكرر عل نحو يفي بالغرض،153  كما أنه نظراً لأن هذه المعارض تقام 

ي ل يمكنهن 
ي العاصمة عمان، فإّن النساء من المناطق الريفية النائية، الا�ت

�ن
الوصول إل وسائل النقل بأسعار معقولة، لن يكون بقدرتهن الستفادة منها. 

ي النقاشات الجماعية المركزة مسألة زيادة مشاركة 
كما بحث المشاركون �ن

لية، عل الرغم من أن النساء هّن الأكرش  ن ي تسويق المنتجات المرن
الرجال �ن

نتاج الأخرى. ولهذا السبب، فإنه يمكننا القول بأن  ي جميع مراحل الإ
انخراطاً �ن

توفري سياسات تسويقية مناسبة، ووضع مجموعة واضحة من اللوائح يمكن 
ي هذه المهام أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز 

أن يزيد من مشاركة المرأة �ن
لية. ويعترب دعم  ن من استقالها وسيطرتها عل الدخل المتوّلد من الزراعة المرن

ي المجتمع لتشجيع إنتاج الألبان 
ة �ن تطوير مشاريع الأعمال الزراعية الصغري

وزيت الزيتون والمنتجات الثانوية الأخرى )مثل العصائر والمعلبات(، عل 
ن المرأة  ي يمكن من خالها تمك�ي

نطاق أوسع، من السبل الأخرى الممكنة ال�ت
لية. ن الريفية، اجتماعياً واقتصادياً، عن طريق الزراعة المرن

http://www.microfund.org.jo/public/main_ ::ي لصندوق المرأة
و�ن لكرت 147-  الموقع الإ

ي 22 آب / أغسطس، 
page_id&3=english.asp?M=1 )تمت آخر زيارة لهذه الصفحة �ن

.)2017

148-  سويدان، منال )دائرة الإحصاءات(، »منظور النوع الجتماعي لقياس ملكية الأصول من 
ي الأردن« )2016(، ص. 3.

أجل التنمية المستدامة �ن

149-  المرجع نفسه، ص. 2.

ي الأردن« 
150-  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، »نحو تسويق وإنتاج زراعي أكرش كفاءة �ن

)2006(، ص. 5.

151-  المرجع نفسه، ص. 7.

152-  انظر أيًضا: صحيفة جودران تايمز، تسويق المنتجات الذاتية للنساء، 3 أيار / مايو 
.2016

ن )مقدمي المعلومات الأساسية( لم يستطيعوا  ين الرئيسي�ي 153-  الرجاء الماحظة أن المخرب
وا عن مدى تكرار معارض التسويق، وكانوا غري متأكدين من عدد المرات الذي تُقام  أن يخرب

فيها معارض التسويق هذه.
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الملخص   6-6
ي يمارسن الأنشطة الزراعية عدة تحديات قد تؤثر عل 

تواجه النساء الا�ت
ن أن 

ّ ي هذه الأنشطة. وبالنظر إل الأنشطة الزراعية، فقد تب�ي
مشاركتهن �ن

ها أهميًة، تليها التحديات الجتماعية  التحديات الموسمية والجغرافية أكرش
- الثقافية، ثّم الّتحّديات المالية - القتصادية. وتختلف هذه التحديات 

ي ظهرت 
باختاف نوع الأنشطة الزراعية، كما أن هناك بعض الختافات ال�ت

لية،  ن باختاف الجنسية والمنطقة الزراعية. أما عل صعيد الزراعة المرن
ي تواجهها 

بة والمياه أكرش التحديات ال�ت فقد كانت المسائل المتعلقة بالرت
ي من 

المشاركات، ثم كان الفتقار إل الفرص المالية وعدم امتاك الأرا�ن
التحديات الهامة أيضاً. وعل صعيد العمل الزراعي المدفوع الأجر، كانت 

ي 
لية المتوّقع من المرأة القيام بها إضافًة إل عملها �ن ن المسؤوليات المرن

ن الصحي والضمان الجتماعي، والمسائل  الزراعة، وعدم الحصول عل التأم�ي
المتعلقة بظروف العمل، هي التحديات الثاثة الأكرش أهميًة. وبعض 

هذه التحديات ينطوي أيًضا عل تحديات تحدث عل مستوى أعل، أي 

عل مستوى السياسات، مثل لوائح التسويق، والتحديات المتعلقة بملكية 
، والتحديات ذات الصلة بالقوى العاملة، وظروف العمل. ي

الأرا�ن
ي قطاع الزراعة، 

ي تواجهها المرأة �ن
وبوجه عام، وبغية التصدي للتحديات ال�ت

امجية )مثل التوعية،  فإن هذه النتائج تسّلط الضوء عل أهمية التدخات الرب
وبناء القدرات الفنية، وتوفري الدعم المادي(، فضاً عن جهود المنارصة 

يعات القائمة، وطرح السياسات،  وكسب التأييد الرامية إل تعزيز تنفيذ الت�ش
ي تشمل قضايا النوع الجتماعي. وينبغي لهذه 

أو تحديث أطر السياسات ال�ت
ي النتائج المتعلقة 

ي العتبار أيضاً الختافات �ن
التدخات والجهود أن تأخذ �ن

بالمجموعات الديُمغرافية المختلفة، لأن التصدي لبعض التحديات قد يكون 
ي أجزاء محددة من البلد، بالمقارنة 

أولويًة أكرب لمجموعة معينة من النساء �ن
ها. مع غري
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الدعم الأساسي الالزم لتعزيز 
ي القطاع الزراعي

دور المرأة �ف

7
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ي القطاع الزراعي
الدعم الأساسي الالزم لتعزيز دور المرأة �ف  -7
نظرة عامة عىل الدعم الأساسي المطلوب   1-7

154 أكرش أشكال الدعم المطلوبة 
يعي والسياسي ، يليهما الدعم الت�ش ي الزراعة، فإّن الدعم المادي والمالي

ي تواجهها المرأة �ن
استناداً إل أبرز التحديات ال�ت

ي هذا القطاع، حيث أفادت بذلك 72 % و26 % من النساء، عل التوالي )أنظر الشكل 32(.155 
ن من تعزيز دور المرأة �ن للتمك�ي

 ، يعي / السياسي ، والدعم الت�ش ومما يؤكد أهمية الدعم المادي / المالي
ي تضّمنت 

ي توصلت إليها النقاشات الجماعية المركزة، وال�ت
النتائج ال�ت

ي يواجهها المشاركون مثل: تقديم القروض 
حات لمواجهة التحديات ال�ت مقرت

، وتقديم  ي
يع أكرش شمولً يسمح للمرأة بامتاك الأرا�ن والحث عل طرح ت�ش

ي الحصول عل 
، والمساعدة �ن ي

ن المرأة من استئجار الأرا�ن الدعم لتمك�ي
. ن تصاريح عمل للسوري�ي

ن بأّن هناك حاجة إل الدعم  ي الوقت نفسه، أفاد 7 % فقط من المستجيب�ي
و�ن

من المنظمات المجتمعية، حيث يتوافق ذلك مع المستويات المنخفضة 
ي تمت مناقشتها سابقاً، فالتصور بأن 

من المشاركة المجتمعية للنساء ال�ت
ي الأنشطة 

هذه الأنشطة ليست مهمة أو ليست مفيدة لتعزيز موقف المرأة �ن
ات المرأة  الزراعية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تفّ� خرب

ي يعتقدن أن 
ي مجال الزراعة سبب انخفاض نسب النساء اللوا�ت

ومعرفتها �ن
ات  هناك أهمية للتدريب وزيادة الوعي. وبالإضافة إل ذلك، وبعيداً عن خرب

ومعرفة المرأة السابقة، فقد ترى النساء المستجيبات أن إيجاد حل للقيود 
. المادية والمالية هو العامل الأهم لإحداث التغيري

الدعم المطلوب حسب نوع النشاط الزراعي  2-7
ي ذكرها 

ن أّن أنواع الدعم ال�ت وكما هو الحال بالنسبة للتحديات، فقد تب�ي
المشاركون تختلف أيضاً باختاف نوع النشاط الزراعي. وبوجه عام، فقد 

أوضحت النتائج أّن الدعم المادي والمالي يحظى بأولوية أكرب بالنسبة 
يعي  ن أن الدعم الت�ش ي ح�ي

لية، �ن ن ي الزراعة المرن
ي يعملن �ن

إل النساء اللوا�ت
ي يعملن بالعمل الزراعي 

والسياسي كان له أهمية أكرب عند النساء اللوا�ت
امجية، فإن توجيه  المدفوع الأجر. وهذا يدل عل أنه من وجهة النظر الرب

النوع المناسب من الدعم، وفقاً للنشاط الزراعي الذي يتم إجراؤه، يعترب أمراً 
ي هذا القطاع بشكل عادل.

وريّاً إذا ما أُريد تعزيز مشاركة المرأة �ن رصن

لية ف ي الزراعة الم�ف
الدعم الأساسي الالزم �ف

ي ع�ش شهراً الماضية، 
ث�ن ي الإ

لية �ن ن ي الزراعة المرن
ي شاركن �ن

ن النساء اللوا�ت ومن ب�ي
نتاجية،  ي أمّس الحاجة إل الدعم المادي لتعزيز الإ

أفادت نسبة 46 % بأنهّن �ن
ن أفادت نسبة 37 % بأن الدعم / القروض المالية هو نوٌع أساسي من  ي ح�ي

�ن
أنواع الدعم الازم لهّن )أنظر الشكل 33(.

الشكل 31: 
لية ن ي المستخدمة للزراعة المرن

ملكية الأرا�ن

الدعم المادي والمالي    

يعي    الدعم السياسي والت�ش

الدعم التنظيمي ودعم المنظمات المجتمعية    

التدريب ورفع مستوى الوعي   

أخرى

%72

%26

%7

%5

%3

يعي والسياسي من خال تجميع فئات الستجابة  ّ الدعم الت�ش 154-  تم التوصل إل متغري
لية “loop”، بالإضافة إل  ن يعي ولوائح السوق من حلقة الزراعة المرن التالية: الدعم الت�ش

يعات لحماية حقوق العمال،  الإجابات التالية من حلقة العمل الزراعي المدفوع الأجر: ت�ش
ن الصحي والضمان  ودعم الحصول عل العمل بصفة رسمية، والحصول عل التأم�ي

الجتماعي، ودعم الحصول عل أجور أعل.

155-  يمكن تقديم إجابات متعددة عن هذا السؤال. وهذا السؤال كان أحد أسئلة المقارنة 
ن جميع  ن ترتيب أهم ثاثة احتياجات للدعم الأساسي من ب�ي حيث طلب من المستجيب�ي

الإجابات المختارة. يرجى الرجوع إل الملحق لاطاع عل الستبيان الكامل.



وتوضح الحاجُة الُمعرب عنها للحصول عل الدعم المادي والمالي أّن 
ن إمكانية حصول المرأة عل الدعم المالي والقروض يمكن أن يُعالج  تحس�ي
ن المرأة من الحصول عل المدخات  جانب الدعم المادي عن طريق تمك�ي

نتاجية. ن الإ ي تحتاجها لتحس�ي
والمعدات ال�ت

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر
الدعم الأساسي الالزم �ف

ي 
ث�ن ي القطاع الزراعي المدفوع الأجر خال الإ

ي عملن �ن
بالنسبة إل النساء اللوا�ت

ي الحصول عل أجور أعل هو النوع 
ن أن الدعم �ن

ّ ع�ش شهراً الماضية، تب�ي
ي أفدن بذلك 40 % 

الأساسي للدعم المطلوب، حيث بلغت نسبة النساء اللوا�ت
)أنظر الشكل 34(.

ي تواجهها 
ن التحديات الرئيسية ال�ت ومن المثري لاهتمام أن نجد ثّمة فرق ب�ي

ي العمل الزراعي. 
النساء، والدعم الرئيسي المتصور الذي تحتاج إليه النساء �ن

ي العمل 
ي عملن �ن

ت نسبة 12 % من النساء، اللوا�ت فعل سبيل المثال، اعترب
ي 

الزراعي المدفوع الأجر، أّن العمل غري الرسمي من التحديات الرئيسية، �ن
ن اتفقت نسبة 61 % من النساء عل أن الدعم من أجل الحصول عل  ح�ي

ن صحي والحماية الجتماعية من الأولويات. وبما أن  أجور أعل، وعل تأم�ي
ي الزراعة يحّد من حصول المرأة عل مستحّقاتها 

الطابع غري الرسمي للعمل �ن
ن الصحي  ي ذلك عامل الحد الأد�ن لاأجور، وعامل التأم�ي

العمالية، بما �ن
والضمان الجتماعي، فيبدو أنه من المهم أن يتم العمل عل زيادة وعي 

. وبعبارة أخرى، إذا تم توفري  ن ن هذين العامل�ي النساء بالعاقة الرتباطية ب�ي
ن المرأة تلقائياً  الدعم للنساء للحصول عل عمل رسمي، فإّن ذلك قد يمكِّ

ن صحي بالإضافة إل الحصول عل  من الحصول عل أجور أعل، وعل تأم�ي
ن الجتماعي، وهذان العامان يُشّكان أهم أنواع الدعم الأساسي  التأم�ي

المطلوب.

ن  شارة إل أن نسبة 10 % من النساء فقط اعترب وعاوة عل ذلك، تجدر الإ
الدعم للعمل تحت مظلة النقابات أو المنظمات المجتمعية يحتّل مرتبًة 
ي 

عل ُسّلم الأولويات، ول سيما أّن نسبة 2 % فقط من النساء العامات �ن
ي ع�ش شهراً الماضية يستطعن 

ث�ن العمل الزراعي المدفوع الأجر خال الإ
الحصول عل الدعم لعملهم من مصادر أخرى غري رب العمل. ومما يزيد 
ي أجريت مع مقّدمي 

ي المقابات ال�ت
الأمر تشويقاً ما أشار إليه المشاركون �ن

المعلومات الأساسية، بأن عدم وجود تمثيل رسمي يحمي حقوق العمال 

ي تنفيذ 
،156 وخصوصاً النساء منهم، يعترب إحدى الثغرات الرئيسية �ن ن الزراعي�ي

ي القطاع 
ي يمكن أن تشكل تحدياً يعيق مشاركة المرأة �ن

يعات القائمة وال�ت الت�ش
الزراعي.157

ي جلسات النقاشات الجماعية المركزة أّن 
ي الوقت نفسه، أكد المشاركون �ن

و�ن
ي 

ي مجال العمل الزراعي ل يشاركن، عل العموم، �ن
ي يعملن �ن

النساء اللوا�ت
ي النقابات العمالية. فقد كانت المرتفعات 

، أو �ن منظمات المجتمع المحلي
ي أفادت النساء الأردنيات المنحدرات منها بأنهّن 

البعلية المنطقة الوحيدة ال�ت
ي الّتغلب عل 

، كون ذلك يساعدهن �ن ناشطات عل مستوى المجتمع المحلي
ي 

ي إدماج المرأة السورية بشكل أفضل �ن
سهام �ن الحواجز الثقافية، وعل الإ

، يمكن  ، حيث أدى ذلك إل زيادة التفاعل بينهما. وبالتالي ي
المجتمع الأرد�ن

أن يكون الدعم المقدم من خال المنظمات المجتمعية جزءاً من الجهد 
المبذول لمعالجة قدرة النساء عل التنظيم والمنارصة وكسب التأييد 
ن المجتمعات  ن مستوى التفاعل ب�ي ي الوقت ذاته، تحس�ي

لقضاياهن. و�ن
. ن المضيفة والاجئ�ي

الشكل 33: 
لية ن ي الزراعة المرن

نوع الدعم الأولي المطلوب �ن

الشكل 34: 
ي العمل الزراعي

نوع الدعم الأساسي المطلوب �ن

نتاجية    دعم مادي لدعم الإ

الدعم للحصول عل أجور أعل    

ي تعمل مع 
دعم للمنظمات المجتمعية ال�ت

ي الزراعة   
المرأة �ن

يجاد عمل رسمي    الدعم لإ

لوائح وأنظمة السوق

ي
يعات لحماية حقو�ت ت�ش

دعم مادي / قروض    

ن  الدعم للحصول عل تأم�ي
صحي وحماية اجتماعية   

دورات وتدريب عن نمو المحاصيل   

دعم العمل تحت مظلة النقابات 
أو المنظمات المجتمعية   

%46

%40

%37

%21

%5

%16

%4

%10

%3

%7

ي كل 
ن �ن ي المقابات أنه عل الرغم من وجود اتحادات المزارع�ي

156-  أوضح المشاركون �ن
ن وأصحاب  ف بها رسميا، فإن هذه النقابات تتكون بشكل أكرب من المزارع�ي محافظة معرت

. ن المزارع، وليس العمال الزراعي�ي

157-  ناقش مقدمو المعلومات الأساسية هذه الفجوة باعتبارها تتعلق بالتنفيذ وليس 
ي المادة 97 )أ( من قانون العمل عل أنه يجوز 

ي ينص �ن
يعات لأن قانون العمل الأرد�ن بالت�ش

ي العمل، وينطبق الحق 
ي أي مهنة إنشاء نقابة عمل لأنفسهم وحماية حقوقهم �ن

ن �ن للموظف�ي
http://www. :ي القطاع الرسمي أو غري الرسمي. انظر أيضا

عل جميع العمال، سواء �ن
.pdf.2__hammourilaw.com/Hammouri_Resorces/Articals/labor_law



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ن 

ّ ي وجدت باختاف نوع النشاط الزراعي، فقد تب�ي
بالإضافة إل الفروقات ال�ت

أيضاً أّن نوع الدعم المطلوب يعتمد عل الجنسية والمنطقة الزراعية. 
فقد أظهرت النتائج أّن الدعم المادي والمالي أكرش أهمية بالنسبة إل المرأة 

يعات  الأردنية، بينما كانت أولويات النساء السوريات تتمحور حول دعم الت�ش
ي أنواع التحديات 

والسياسات )أنظر الشكل 35(. وتنعكس تلك الختافات �ن
، كما سبقت مناقشته، والذي يمكن  ن ي تواجهها النساء من كا الجنسيت�ي

ال�ت
ه باختاف السياق لكليهما. تفسري

ن المناطق الزراعية، فقد أظهرت النتائج أّن  ومن حيث التباين الواضح ب�ي
ي 

يعات والسياسات يحتل رأس قائمة أولويات النساء �ن الدعم المتعلق بالت�ش
وادي الأردن، حيث أفادت نسبة 33 % من النساء أن هذا النوع هو الدعم 
ي جميع 

ي المتوسط �ن
الأساسي الذي يحتجن إليه، بالمقارنة مع نسبة 21 % �ن

ي هذا الختاف إل انتشار الزراعة 
المناطق الأخرى. وقد يعود السبب �ن

ي منطقة وادي الأردن. 
لية، وكذلك الزراعة التجارية عل نطاق واسع �ن ن المرن

يعات والسياسات  وهذا الوضع يشري إل أّن المخاوف ذات الصلة بالت�ش
ي العمل 

لية وكذلك �ن ن ي الأنشطة المرن
تشكل أولوية بالنسبة إل المرأة العاملة �ن

ن شواغل حول تنظيم السوق للنساء العامات  اوح ب�ي الزراعي - وهي ترت
لية، إل جانب المسائل المتصلة بالعمل الزراعي  ن ي الأنشطة الزراعية المرن

�ن
المدفوع الأجر، مثل حماية الحقوق، وارتفاع الأجور، والقوى العملة الرسمية، 

ن الصحي والضمان الجتماعي. ن الحصول عل التأم�ي وب�ي

الملخص  4-7
ي شاركن 

ت الأغلبية العظمى من النساء اللوا�ت ي جميع الأنشطة الزراعية، اعترب
�ن

ي ع�ش شهراً الماضية أّن الدعم المادي والمالي 
ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ

�ن
ي الزراعة، يليه 

هو الدعم الأساسي الذي يمكن من خاله تعزيز مشاركتهن �ن
ي خُلص 

يعات والسياسات. ويعكس ذلك النتائج ال�ت الدعم المتعلق بالت�ش
ي الزراعة. أما نوع 

ي تواجهها المرأة �ن
إليها القسم السابق بشأن التحديات ال�ت

ي أمّس الحاجة إليه، فقد ظهر بأنه يختلف تبعاً 
ن بأن المرأة �ن

ّ الدعم الذي تب�ي
لنوع النشاط الزراعي، وكذلك تبعاً للجنسية والمنطقة. وكما ذكر سابقاً، تسلط 

هذه الختافات الضوء عل أهمية الستهداف السليم لجهود المنارصة 
ي القطاع الزراعي 

امج إذا ما أُريد تعزيز مشاركة المرأة �ن وكسب التأييد والرب
بصورة منصفة للنساء من جميع الفئات السكانية ومن مختلف أنحاء المملكة. 

 
الخالصة

ي 
يعرض هذا التقرير النتائج الرئيسية من تقييم المرأة الريفية ودورها �ن

ي الأردن والذي أجرته مبادرة »ريتش« بالتعاون مع هيئة 
القطاع الزراعي �ن

ي / يناير وشهر تموز 
ن شهر كانون الثا�ن ة ما ب�ي ي الفرت

الأمم المتحدة للمرأة �ن
/ يوليو من عام 2017. وكان الهدف من هذا التقييم هو الوصول إل فهم 

ي الأردن، 
ي القطاع الزراعي �ن

أفضل لأدوار وظروف النساء العامات �ن

ن فهم  ي هذا القطاع، إضافة إل هدف تحس�ي
ي تواجهنها �ن

والتحديات ال�ت
ي هياكل الحكم المحلي والمؤسسات المجتمعية. 

مستوى مشاركة المرأة �ن
ويسعى هذا التقييم، من خال التوصيات القائمة عل الأدلة الثبوتية، إل 
امج الرامية إل إزالة العوائق المرتبطة بمنظور النوع الجتماعي،  إرشاد الرب

ي القطاع الزراعي.
ي تحول دون مشاركة المرأة الريفية �ن

وال�ت

ي القطاع الزراعي
نظرة عامة عىل مشاركة المرأة �ف

ي 
ية، �ن ي المناطق الريفية وشبه الحرن

تشري نتائج هذا التقييم إل أن النساء �ن
ي القطاع الزراعي، 

محافظات البلقاء وإربد والكرك والمفرق، يشاركن بنشاط �ن
، من خال  ويعتمدن عل الزراعة كمصدر مهم للدخل، وبشكل أساسي

لية، بالإضافة إل العمل الزراعي المدفوع الأجر. وينعكس ذلك  ن الزراعة المرن
من خال أربع نتائج رئيسية هي: الوقت الكبري الذي تخصصه المرأة لهذه 

ي 
ي تؤديها المرأة �ن

ي المتوسط، والأدوار الأساسية ال�ت
الأنشطة شهرياً، ويومياً �ن

نتاج مقارنًة مع الدور الأكرش دعما للرجال، والأهمية  جميع مراحل عملية الإ
القتصادية الُمتصّورة من هذه الأنشطة للنساء وأُ�هن المعيشية، والّتصور 
الواسع النتشار بأّن قدرة المرأة عل توليد الدخل من خال الزراعة تعزز من 

استقالها وقدرتها عل اتخاذ القرارات داخل الأ�ة المعيشية.

أما فيما يتعلق بالمامح الديمغرافية الرئيسية، فتنتمي معظم النساء 
ي ع�ش شهراً الماضية إل 

ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ
ي شاركن �ن

اللوا�ت
ي يمتلكن مستويات 

وجات الا�ت ن الفئات العمرية الأصغر سناً، وهّن من المرت
ن  ي النتائج ب�ي

ن وجود اختافات �ن
ّ منخفضة نسبياً من التعليم. ومع ذلك، تب�ي

ن العتبار لضمان  المجموعات الديمغرافية المختلفة، وينبغي أن تُؤخذ بع�ي
مكان لكي  امج وجهود المنارصة وكسب التأييد مصممة بقدر الإ أن تكون الرب
تناسب مختلف السياقات المحلية. فعل سبيل المثال، أظهرت النتائج أن 

ن  لية هي النمط الغالب الذي تشارك فيه المرأة، وخاصة ب�ي ن الزراعة المرن
ي يرأسن )يُعلَن( أُ�هن المعيشية 

ن أن النساء اللوا�ت ي ح�ي
النساء الأردنيات، �ن

ي آٍن 
لية، والعمل الزراعي المدفوع الأجر �ن ن ي الزراعة المرن

أكرش عرضة للعمل �ن
معاً.

الشكل 35: 
ي الزراعة، حسب الجنسية

نوع الدعم الأساسي الازم للمرأة �ن

الدعم المادي 
والمالي   

الدعم السياسي 
يعي    والت�ش

الدعم التنظيمي ومن 
المنظمات المجتمعية   

التدريب ورفع 
مستوى الوعي

سورية أردنية

%76

%43

%20
%70

%7
%11

%6
%1

ي تم العثور عل فروق ذات 
158-  يرجى ماحظة أن هذا التقرير يقتر عل الختافات ال�ت

دللة إحصائية لها.



ي الزراعة معرفة 
ي يعملن �ن

وتظهر نتائج هذا التقييم أيضا امتاك النساء اللوا�ت
ي أقرت 

ة ال�ت ي نسبة النساء الكبري
ي الزراعة، حيث يتجل ذلك �ن

ة أساسية �ن وخرب
ي القطاع 

تهن ومعرفتهن السابقة �ن بذلك - 32 % – حيث استشهدن بخرب
ة  ي النسبة الصغري

ي الأنشطة الزراعية، و�ن
الزراعي، كدافع رئيسي لمشاركتهن �ن

ي 
ن إل أّن الدعم الأساسي الازم لتعزيز مشاركتهن �ن ي أ�ش

من النساء اللوا�ت
ن أن المرأة  ي الدورات وزيادة الوعي. ومع ذلك، ففي ح�ي

هذا القطاع يكمن �ن
قد تكون لديها المعرفة الازمة لاضطاع بالأنشطة الزراعية، فإنها ل تزال 

تستفيد من مبادرات التدريب وبناء القدرات الأكرش تقدماً والهادفة إل تعزيز 
دارة  نتاجية والحفاظ عليها )عل سبيل المثال التكنولوجيات المبتكرة، والإ الإ

، وتقنيات استخدام المياه والرعاية البيطرية الأولية، وما  ي
المستدامة لاأرا�ن

إل ذلك(.
 

ي العوامل المحفزة والتحديات والدعم الالزم، 
الختالفات �ف

حسب نوع النشاط والجنسية والمناطق
ي توصل اليها هذا التقييم هي أّن العوامل المحّفزة، 

من أهم النتائج ال�ت
والتحديات، وأنواع الدعم الأساسي المطلوبة تختلف باختاف كّل من نوع 

النشاط الزراعي، والجنسية والمنطقة الزراعية، وكل ذلك له آثار عل تصميم 
ن أن الّتحديات 

ّ امج، وتحديد الفئات المستهدفة. فعل سبيل المثال، تب�ي الرب
القانونية والمتعلقة بالسياسات لها أهمية أكرب بالنسبة إل النساء السوريات 

ي وادي الأردن، وكذلك بالنسبة إل 
ي الزراعة �ن

ي يعملن �ن
وإل النساء اللوا�ت

ي أن 
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر. وهذا يع�ن

ي يشتغلن �ن
النساء اللوا�ت

امج الموجهة نحو المنارصة وكسب التأييد هي ذات أولوية أكرب بالنسبة  الرب
إل هذه الفئات المحددة من النساء .

باغ، عل نطاق واسع، عن التحديات الموسمية  وبالمثل ، فبينما تم الإ
ن أن هذه 

ّ والجغرافية عل مستوى المناطق وأنواع الأنشطة، إل أنه تب�ي
ي مجال القوى العاملة 

لية. أما �ن ن التحديات أكرش صلة بالأنشطة الزراعية المرن
الزراعية المدفوعة الأجر، فكانت القضايا الجتماعية والثقافية والمسائل 
المتعلقة بالسياسات القانونية تمّثل التحديات الأكرش إلحاحاً. وعل هذا 

ي كل من الزراعة 
النحو، فإن النوع نفسه من هذا الدعم قد ل يكون فّعالً �ن

ي الزراعة 
ن أن المرأة �ن لية والعمل الزراعي المدفوع الأجر. ففي ح�ي ن المرن

نتاجية، فإّن المرأة  لية قد تستفيد أكرش من الدعم المادي لتعزيز الإ ن المرن
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر قد تستفيد أكرش من الدعم 

المشتغلة �ن
ي والسياسات الّرامية إل 

وزيادة الأجور، فضاً عن الستفادة من الدعم القانو�ن
ن ظروف العمل. تحس�ي

وعاوة عل ذلك، فقد كانت التحديات القانونية والسياسات ذات أهمية 
أكرب بالنسبة إل المرأة السورية، وقد تكون مبادرات التوعية مفيدة بشكل 
خاص لأجل معالجة القضايا المتعلقة بتصاريح العمل. وكانت الأسباب 

الأكرش شيوعاً لعدم محاولة النساء السوريات الحصول عل تصاريح عمل 
: »عدم اعتقاد النساء أنه  ي

ي القوى العاملة الزراعية تتمّثل �ن
لمشاركتهن �ن

يمكنهّن التقدم بطلبات الحصول عل تصاريح عمل« و«عدم العتقاد بأّن 
ذلك له فائدة لهّن«. ويدل ذلك عل أّن حمات الّتوعية الرامية إل توفري 

المزيد من المعلومات عن فوائد الحصول عل تصاريح عمل سارية المفعول، 
إضافًة إل عملية التطبيق الفعلي للحصول عليها قد تكون مفيدة. وبالمثل، 
ي 

ن النساء الا�ت ي القوى العاملة الرسمية لم يكن شائعاً ب�ي
فبما أّن النخراط �ن

يمارسن العمل الزراعي المدفوع الأجر، إل أن التحديات المتصلة بظروف 
العمل لها أهميتها كذلك، ويمكن للمرأة أن تستفيد من حمات التوعية 

: النضمام إل القوى العاملة  ن ن العامل�ي ي تزيد معرفتهن بالصلة فيما ب�ي
ال�ت

الرسمية، وإعمال الحقوق القانونية للنساء عندما يمارسن العمل الزراعي 
بصفتهّن عامات زراعيات. 

ي المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية
مشاركة المرأة �ف

ي قطاع الزراعة، إل أنه ل توجد 
عل الرغم مما يبدو أنه مشاركة نشطة للمرأة �ن

ي الأنشطة المجتمعية وهياكل الحكم الريفي، حيث 
مشاركة فعالة للمرأة �ن

تعترب عوامل نقص الوعي، والعتقاد بأّن هذه الأنشطة غري مفيدة، من بعض 
الأسباب الرئيسية لعدم المشاركة الفّعالة. ويشري ذلك إل أنه قد تكون هناك 

حاجة إل المزيد من العمل التمهيدي من حيث حمات التوعية والمنارصة 
ي تستهدف النساء والرجال عل حد سواء، لأجل إثارة 

وكسب التأييد، وال�ت
الهتمام بهذه الأنشطة، وخلق الوعي بأهمية هذه المشاركة، وزيادة تعزيز 
مكانة المرأة داخل الأ�ة المعيشية والمجتمع ككل. ومن المهم أيضاً توعية 

ي الأنشطة والمؤسسات المجتمعية لضمان 
الرجال بأهمية مشاركة المرأة �ن

ي إل تولي المرأة أدواراً 
تمّتع المجتمعات الريفية ببيئة اجتماعية - ثقافية تُفصن

ي مجتمعاتها المحلية.
قيادية أكرش نشاطا �ن

ي المستقبل
امج والمنارصة �ف الآثار العامة عىل إعداد ال�ب

ي القطاع الزراعي، 
من خال تحديد السمات الرئيسية لمشاركة المرأة �ن

ي تواجهها داخل هذا القطاع، يُمكن استخدام نتائج هذا 
والتحديات ال�ت

ي 
ي مواجهة الزمات �ن

التقييم لتحديد السبل الممكنة للتنمية والصمود �ن
ي القطاع.

ي تواجهها النساء �ن
الأردن، بهدف معالجة بعض أهم القضايا ال�ت

ي الأنشطة 
ي يعملن �ن

فأولً، هناك مساحة لتعزيز القدرات الفنية للنساء اللوا�ت
. ومن شأن ذلك التعزيز أن  الزراعية وتقديم الدعم المادي والمالي المبا�ش
لية، وبالتالي  ن نتاجية، وتوسيع أنشطتها الزراعية المرن يمكن المرأة من زيادة الإ

ي هذه 
ضمان امتاكها القدرة عل تحقيق الفوائد المثل من مشاركتها �ن

الأنشطة.
وعاوة عل ذلك، فإّن الفتقار إل الوعي لدى النساء بشأن فائدة تنظيم 

، وإمكانية الحصول عل ظروف عمل أفضل للعمل المدفوع  المجتمع المحلي
الأجر من خال العمالة الرسمية يُسلط الضوء عل الحاجة إل وجود حمات 

نتاج  ي يقمن بالإ
توعية تستهدف هذه القضايا. أما بالنسبة إل النساء اللوا�ت

دارة المستدامة للمياه  اتيجيات الإ ، فيجب توعيتهن بشأن اسرت لي
ن الزراعي المرن

، باعتبار أن التحديات الموسمية والجغرافية تعترب من  ي
واستغال الأرا�ن

ي تواجهها.
التحديات الرئيسية ال�ت

ي 
ي تواجهها المرأة �ن

يعي والسياسي لبعض التحديات ال�ت كما أن الطابع الت�ش
يعي رفيع المستوى  القطاع يسلط الضوء عل الحاجة إل وجود دعم ت�ش
يعات  وجهود منارصة وكسب تأييد نشيطة، ل من أجل تعزيز تنفيذ الت�ش

رث  ي والإ
ي ملكية الأرا�ن

القائمة - مثل لوائح )أنظمة( العمل وحقوق المرأة �ن
ي تستهدف، بشكل 

فحسب، بل ومن أجل إعداد السياسات واللوائح ال�ت
مائم، القضايا المتعلقة بالنوع الجتماعي.

ن مختلف المجموعات  اً، ومن خال إبراز الختافات الرئيسية ب�ي وأخري
ي 

الديمغرافية والأنشطة الزراعية، يمكن أن تساعد نتائج هذا التقييم �ن
تصميم معايري استهداف الفئات المستفيدة لأجل ضمان معالجة التدخات، 

وجهود المنارصة وكسب التأييد، الُمصّممة بشكل خاص لكي تناسب، بقدر 
مكان، السياقات المحلية والحتياجات الأساسية المختلفة من المجموعات  الإ

ي الأجزاء المختلفة من الباد، بشكل عادل.
الديمغرافية المختلفة �ن

ي المناطق 
وبالنظر إل أهمية الزراعة كقطاع اقتصادي لكسب العيش �ن

زالة العوائق المتعلقة بالنوع  ي الأردن، فإن استخدام هذه السبل لإ
الريفية �ن

ي القطاع الزراعي، يمكن 
ي تحول دون مشاركة المرأة الريفية �ن

الجتماعي، وال�ت
ن القتصادي الشامل للمرأة، وضمان التنمية  ي تحقيق التمك�ي

أن يسهم �ن
ي المناطق 

الجتماعية والقتصادية الشاملة للرجال والنساء سواء بسواء �ن
ي الأردن.

الريفية �ن
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ماحظة عن أخذ العينات العشوائية لنظام المعلومات الجغرافية
لقد تم اتخاذ عدة خطوات للحصول عل عينة عشوائية من عينة المسح. 

ي 
ي الزراعة �ن

عل سبيل المثال، تم سحب عينة عشوائية من النساء العامات �ن
ا عل  دارية إمَّ كل منطقة. أولً، داخل كل منطقة، ثّم تّم تحديد الحدود الإ
ي المناطق الريفية وشبه 

مستوى الأحياء وإما عل مستوى المناطق الفرعية �ن
ي 

ية160، حيث يوجد معدل انتشار مرتفع لاأشخاص الذين يشاركون �ن الحرن
الأنشطة الزراعية. وقد تم تحديد هذه المناطق استناداً إل المعرفة الميدانية 

ٍّ من  لموظفي مبادرة »REACH«، وإل نتائج رسم الخرائط عل نحو تشاركي
ي أُجريت مع مقدميِّ المعلومات 

النقاشات الجماعية المركزة والمقابات ال�ت
الأساسية.

ثُمَّ تمَّ بعد ذلك اعتماد حدود المناطق المحددة بالتشاور مع ممثلي المركز 
رشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة. ويعرض الجدول »7«  ي للبحث والإ

الوط�ن
ي كل منطقة، 

ي جرى تقييمها �ن
تالياً قائمًة كاملًة بالأحياء والمناطق الفرعية ال�ت

ناث لكلٍّ حّي ومنطقة ِمن هذه الأحياء  إل جانب عرض أرقام السكان الإ
والمناطق الفرعية.

وبعد أْن تّم ترسيم حدود المناطق الزراعية داخل كل منطقة، تم استخدام 
تقنية المسح الُمصّور »landscan« لتوليد نقاط نظام تحديد المواقع 

ي داخل كّل حّد 
الجغرافية )GPS( استناًدا إل الكثافة السكانية والغطاء الأر�ن

ي كمعيار إل جانب الكثافة 
من هذه الحدود. وكان استخدام الغطاء الأر�ن

نَّ الكثافة السكانية وحدها قد تكون أدت إل 
وريّاً، نظًرا لأ السكانية أمراً رصن

انحراف العينة نحو المناطق السكنية، وبعيداً عن المناطق ذات المزارع 
ي قد يوجد فيها مزارعون مقيمون. كما تم توليد مخزون كاٍف 

ة، وال�ت الكبري

من النقاط )10 %( للتخفيف من احتمالية وجود أَُ�ٌ معيشية لم تشتغل فيها 
ي بعض 

ي ع�ش شهراً الماضية - �ن
ث�ن ي الزراعة خال الإ

المرأة، أو لم تعمل �ن
نقاط نظام تحديد المواقع الجغرافية.

عندما وصلْت ِفرُق جمع البيانات إل نقطة نظام تحديد المواقع الجغرافية، 
يواء  تم الّتواصل مع فرادى الأ� المعيشية، أو الأ� المعيشية / دور الإ
اً من تلك النقطة، فإذا كانت  ي دائرة نصف قطرها 250 مرت

داخل المزارع، �ن
ي 

ث�ن ي مجال الزراعة خال الإ
ة كانت تعمل �ن ي الأ�ة المعيشية امرأة حارصن

�ن
ي الستقصاء )»المسح« أو 

ع�ش شهراً الماضية، وكانت مستعدًة للمشاركة �ن
»الدراسة المسحية«(، يُجِري مندوب التعداد المقابلة معها، وإن لم يكن 

ي المنطقة، 
الأمر كذلك، ينتقل مندوبو التعداد إل الأ�ة المعيشية التالية �ن

ي معايري الختيار. وتوضح 
ن العثور عل المستجيب الذي يستو�ن إل ح�ي

ي يغطيها 
ي المناطق ال�ت

الخريطة »2« أدناه نقاط نظام تحديد المواقع �ن
الستقصاء، حسب المنطقة الزراعية.

المالحق
الملحق 1: المنهجية

) ف ين الرئيسي�ي توصيفات مقّدمي المعلومات الأساسية )المخ�ب
الجدول 6:

ي أُجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية ، حسب الموقع ومعايري الختيار
عدد المقابات ال�ت

معايري الختيار مقدمي المعلومات الأساسية

ي
المستوى الوط�ن

ي
المستوى الوط�ن

يعي /  ن الت�ش كري )الرت
) السياسي

المنطقة 1
ق المملكة( )شمال �ش

المنطقة 2
)المرتفعات المطرية(

المنطقة 3
)وادي الأردن(

ممثل الحكومة

ممثل المنظمات غري الحكومية / الأهلية

ممثل الحكومة

ممثل الحكومة المحلية

ممثل المنظمات الأهلية 

ممثل الحكومة المحلية

ممثل المجتمعات المحلية

ممثل عن الحكومة المحلية

ي أُجِريَْت
عدد المقابات ال�ت

ي دير عا )البلقاء(
رشاد الزراعي �ن ي للبحث والإ

الفرع المحلي للمركز الوط�ن

ي الشونة الشمالية )إربد(
رشاد الزراعي �ن ي للبحث والإ

الفرع المحلي للمركز الوط�ن

ممثل المجتمعات المحلية

ممثل المنظمات الأهلية )غري الحكومية( / 
المجتمعات المحلية 

وزارة الزراعة

جمعية النساء المزارعات التعاونية

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

16

رشاد الزراعي ي للبحث والإ
المركز الوط�ن

ي
المرصد العمالي الأرد�ن

15٩)JNCW( اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

السوق المركزي

ن نقابة العمال الزراعي�ي

اتحاد مزارعي المفرق

ي البادية الشمالية )المفرق(
المنظمات الأهلية �ن

ي كنانة )إربد(
ي ب�ن

المنظمات الأهلية �ن

ي الجدعا )الكرك(
المنظمات الأهلية �ن

ي كنانة )إربد(
ي ب�ن

رشاد الزراعي �ن ي للبحث والإ
الفرع المحلي للمركز الوط�ن

ي وادي الأردن
اتحاد الزراعات الدفيئة �ن

ي المفرق
رشاد الزراعي �ن ي للبحث والإ

الفرع المحلي للمركز الوط�ن

عدد المقابات

ة بسمة، بقرار  ، الأمري 159- وهي منظمة شبه حكومية، أسستها وترأسها صاحبة السمو الملكي
ن حظيت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون  ي عام 1992. ومنذ ذلك الح�ي

من مجلس الوزراء �ن
، كما أنها تمثل  ي

ي القطاع العام الأرد�ن
اف، بوصفها هيئة مهتمة بشؤون المرأة �ن المرأة بالعرت

ي المسائل المتعلقة بالمرأة. انظر أيًضا: 
قليمي، والدولي �ن المملكة أيًضا عل الصعيدين: الإ

ونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة )تمت آخر زيارة لموقع اللجنة  لكرت الصفحة الإ
ي 22 آب / أغسطس 2017(.

ي �ن
و�ن لكرت الإ

ي الأصل إل استهداف المناطق الريفية فقط 
160- عل الرغم من أن التقييم كان يهدف �ن

ي نهاية المطاف، ليشمل المناطق شبه 
داخل كل منطقة، إل أن هذا النطاق جرى توسيعه �ن

ن الذين كانوا يعملون بصفة  ية، وذلك بهدف زيادة احتمالية العثور عل المستجيب�ي الحرن
ية المجاورة. ي المناطق شبه الحرن

ي مزارع المناطق الريفية؛ ولكنهم يقيمون �ن
قوى عاملة �ن
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الجدول 7:
ي شملها الستقصاء )المسح(، حسب المنطقة الزراعية

المناطق ال�ت

المنطقة 1
ق  )شمال �ش

المملكة(
المفرق

بلعما

أم الجمال

صبيحة

البادية الشمالية الغربية

سما ال�حان

حوشا
ن أم القط�ي

البادية الشمالية

المنشية

الخالدية

دير الكهف

القصبة، المفرق

َزي

ن الباشا ع�ي

العارضة

ا ويرقا عري

ماحص والفحيص

الرمثا

ي عبيد
ب�ن

ي كنانة
ب�ن

الوسطية

المزار الشمالي

الكورة

الطيبة

قصبة إربد

الأغوار الشمالية

ي المزار الجنو�ب

القر

مؤاب

فقوع

القطرانة

الموجب

عي

قصبة الكرك

رحاب

دير عا

الشونة الجنوبية

الأغوار الشمالية

الأغوار الجنوبية

غور المزرعة

ي تم إجراؤها
مجموع الستقصاءات ال�ت

9,937

7,012

4,758

11,277

7,741

7,015

4,248

8,302

3,584

10,181

3,626

27,506

6,793

62,638

4,731

4,211

10,821

53,876

45,945

37,540

11,572

21,452

44,690

14,176

183,215

23,367

7,323

4,794

6,001

3,400

2,901

4,761

32,293

8,088

22,282

17,854

41,260

3,240

6,292

41,260

1,154

11

8

4

18

17

10

6

4

67

49

42

24

21

17

4

4

2

28

18

11

7

7

4

2

17

49

68

96

153

22

1

البلقاء

إربد

الكرك

المفرق

المنطقة 2
)المرتفعات 

المطرية(

المنطقة 3
)وادي الأردن( 

العينةمجتمع النساء المنطقة / الحيالمحافظة

69

63

60

53

36

31

22

17

12

الستقصاء ومواقع النقاشات الجماعية المركزة 



الخارطة 1:
ي النقاشات الجماعية المركزة 1611 

ي غطَّتها النقاشات الجماعية المركزة ، حسب المنطقة ونوع الأشخاص الحضور �ن
المواقع ال�ت

ة عادًة كقوى  ي المزارع التجارية الكبري
ي النساء العامات �ن

161- ويشري الجدول - الذي تم فيه تصنيف المجموعات البؤرية )مجموعات النقاشات المرّكزة( - إل حجم النشاط: عل نطاق كبري يع�ن
ا ضمن حدود منازلهن )لاأغراض المعيشية، وإما لاأغراض التجارية  ة النطاق، ِإمَّ ي أنشطة زراعية صغري

ن أن العمل عل نطاق صغري يشري إل النساء المشاركات �ن ي ح�ي
عاملة زراعية ُمستأجرة، �ن

. ة عل مستوى المجتمع المحلي ي الأعمال الزراعية الصغري
أو لكليهما(، وإما �ن
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الخارطة 2:
ي شملها الستقصاء )المسح(، حسب المنطقة الزراعية

المواقع ال�ت



الملحق 2: استبيان المسح  
1 - المقدمة والمعلومات العامة:

1-1 تاريخ المقابلة )اليوم / الشهر / السنة(: ________
1-2 اسم الباحث )»ُمجري المقابلة« أو »الشخص الذي أجرى المقابلة(: ______

المقدمة
مرحباً، اسمي __________، وأعمل مع مبادرة »REACH«، وأنا هنا أعمل 

بالنيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة. إننا نُجري دراسًة استقصائية 
)مسحية( لحوالي 1270 امرأة من النساء الأردنيات والاجئات السوريات، ونود 

ي الأنشطة الزراعية، وإل أيِّ مدى تصل هذه 
أن نفهم طبيعة مشاركة المرأة �ن

ي تواجهها، والدعم المطلوب. ستكون إجاباتكن 
المشاركة، والتحديات ال�ت

ّ�ية ومن دون ذكر السم. وستستغرق الإجابة عن أسئلة هذا الستبيان 
حوالي 30 دقيقة.

1-3 علينا أوًل أْن نسأَل سؤاًل أساسياً لمعرفة ما إذا كانت معايري المقابلة 
ي ع�ش شهراً 

ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ
تنطبق عليِك. هل شاركِت �ن

الماضية؟
 نعم     ل

ي ع�ش شهراً الماضية؟ 
ث�ن ي الأنشطة الزراعية خال الإ

1-3-1 لماذا لم تشارِك �ن
)اختاري كلَّ ما ينطبق عل وضعك(

 غري مهتمة
 انخفاض الأجور / المشاركة غري مربحة

 ليس لديَّ تدريب / ليس لدي المهارات المطلوبة
لية( ن  ليس لديَّ الوقت )الأعباء المرن

ي أعمال أخرى(
 ليس لديَّ الوقت )أشارك بالفعل �ن

ض ي سوف تعرت
ض / عائل�ت  زوجي سوف يعرت

 أسباب أخرى، يُرجى التوضيح

الموافقة
1-4-1 إننا نقوم بهذا المسح لإطاع المنظمات، بشكل أفضل، عل كيفية 

ي الأنشطة الزراعية. هل أنِت عل استعداد للمشاركة 
دعم النساء المشاركات �ن

ي هذا الستقصاء؟
�ن

 نعم     ل

ي تفسري السبب؟
1-4-2 إذا كان الجواب بالنفي، فهل لديك مانع �ن

 غري مهتمة
 ليس لديَّ الوقت

ض ي سوف تعرت
ض / عائل�ت  زوجي سوف تعرت

ا بالفعل ة جدًّ ي مقابات كثري
 لقد شاركت �ن

ي
 أنا أعتقد أن هذا لن يفيد�ن

 أخرى، يُرجى التوضيح ________

2- الخصائص الديمغرافية
2-1 كم عمرِك؟ )الإجابة بالأرقام(

________ 

2-2 ما جنسيتِك؟
 أردنية

 سورية
 أخرى

2-3 إْن كنِت سورية، هل أتيِت إل الأردن لجئًة؟
 نعم     ل

) 2-4 ما هي حالتك الجتماعية الحالية؟ )اختاري واحدًة مما يلي
 عزباء

 مخطوبة
وجة ن  مرت

 أرملة
 مطلقة

2-5-1 هل لديِك أطفال؟
 نعم    ل

يجاب، كم عدد أطفالِك؟ )الإجابة بالأرقام( 2-5-2 إذا كان الجواب بالإ
________ 

ي سن الدراسة؟
2-5-3 هل لديِك أطفال �ن

 نعم    ل

ي سن 
يجاب، كم عدد أطفالك الذين هم �ن 2-5-4 إذا كان الجواب بالإ

الدراسة؟ )الإجابة بالأرقام(
________ 

) 2-6 ما هو أعل مستوى تعليميِّ وصلِت إليه؟ )اختاري واحدًة مّما يلي
 لم أتعلم تعليماً رسمياً

ي
 البتدا�أ
 الثانوي

ي
 التدريب المه�ن

 الدرجة الجامعية
 الدراسات العليا

 أخرى، يرجى التوضيح: _________

2-7-1 هل أنِت المسؤولة عن أ�تِك؟
 نعم    ل

2-7-2 إذا كان الجواب بالنفي، فمن هو رَبُّ الأ�ة؟
 زوجي

 أخرى، يُرجى التوضيح ________

؟ 2-8 ما هو محل إقامتِك الحالي
قائمة اختيارات: محافظة، لواء، قضاء: ________
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عاقات الإ
3-1 أوًل، نودُّ أْن نسألِك بعَض الأسئلة المتعلقة بصحتك، وقدرتك عل 
القيام بالمهام اليومية. هل أنِت عل استعداد لاإجابة عن هذه الأسئلة؟

 نعم    ل

ي الرؤية، ح�ت عند ارتداء النظارات؟
ن صعوباٍت �ن 3-2 هل تواجه�ي

ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ
 كّا 

 نعم، قليًا
ًا  نعم، كثري

 ل أستطيع الرؤية مطلًقا

ي السمع، ح�ت عند استخدام سماعات الأذن؟
َ صعوبًة �ن ن 3-3 هل تواجه�ي

ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ
 َكاَّ 

 نعم، قليًا
ًا  نعم، كثري

 ل أستطيع السمع مطلًقا

ي أو صعود الدرج؟
ي المسش

ن صعوبة �ن 3-4 هل تواجه�ي
ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ

 َكاَّ 
 نعم، قليًا
ًا  نعم، كثري

 ل أستطيع فعل ذلك مطلًقا

؟ ن كري ي التذكر أو الرت
ن صعوبة �ن 3-5 هل تواجه�ي

ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ
 َكاَّ 

 نعم، قليًا
ًا  نعم، كثري

 ل أستطيع فعل ذلك مطلًقا

ي الغتسال أو ارتداء المابس؟
ن صعوبة �ن 3-6 هل تواجه�ي

ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ
 َكاَّ

 نعم، قليًا
ًا  نعم، كثري

 ل أستطيع فعل ذلك مطلًقا

ي التواصل بلغتك الأم؟
ن صعوبة �ن 3-7 هل تواجه�ي

ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ
 َكاَّ

 نعم، قليًا
ًا  نعم، كثري

 ل أستطيع فعل ذلك مطلًقا

ية المذكورة أعاه ينطبق عليِك، فهل يؤثر  حِّ 3-8 إذا كان أيٌّ من العوامل الصِّ
ي الأنشطة الزراعية؟

اكِك �ن ي اشرت
ذلك سلباً �ن

 نعم    ل

لية ف ي الزراعة الم�ف
4- المشاركة �ف

ي ع�ش شهراً الماضية؟
ث�ن لية خال الإ ن ي أنشطة الزراعة المرن

4-1 هل شاركِت �ن
 نعم    ل

لية؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق  ن ي أنشطة الزراعة المرن
ي أي موسم شاركِت �ن

4-2 �ن
عليك(

 موسم الربيع، هذه السنة
 موسم الشتاء، السنة الماضية

 موسم الخريف، هذه السنة
 موسم الصيف، السنة الماضية

ي تم اختيارها 
)بداية حلقات المواسم: الأسئلة التالية ح�ت 4-3-6 شملْت جميَع الفصول ال�ت

ي 2-4(
�ن

ي شاركِت فيها خال هذا الربيع أو 
لية ال�ت ن 4.3.1 ما هي أنشطة الزراعة المرن

؟ )اختاري كل ما ينطبق( ي
الشتاء/ الخريف / الصيف الما�ن

 زرع البذور
 الحرث وإعداد الأرض

 الحصاد / القطف
 تربية الماشية

 الَحْلب
 صناعة منتجات الألبان
 بيع المنتجات الزراعية

 أخرى، يرجى التوضيح: ____

لية هذا الربيع، أو  ن ن من خال أنشطة الزراعة المرن 4-3-2 ماذا كنِت تُنتج�ي
؟ )اختاري كل ما ينطبق( ي

الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن
 الفواكه

اوات  الخرن
 البقوليات

/ القمح  الشعري
 اللحوم
 البيض

 منتجات الألبان
 أخرى، يرجى التوضيح _______

ي هذا الربيع، 
ي يقوم بها رجال أ�تك �ن

لية ال�ت ن 4-3-3 ما أنشطة الزراعة المرن
؟ )اختاري كل ما ينطبق( ي

أو الشتاء/ الخريف/ الصيف الما�ن
لية ن ي الزراعة المرن

ي �ن
 ل يشارك رجال أ��ت

ي أفعلها
 يفعل الرجال نفس الأنشطة ال�ت

ي الجوانب التجارية
 الرجال أكرش انخراًطا �ن

 يقوم الرجال بالأعمال الجسدية الأكرش تعباً
 الرجال هم الذين يّتخذون القرارات عل الأغلب

 أخرى، يرجى التوضيح ________

4-3-4 مقارنة بأفراد أ�تك من النساء. برأيك، هل يشارك الرجال بشكل أكرب 
لية خال هذا الربيع أو الشتاء /  ن ي أنشطة الزراعة المرن

أم أقل من النساء �ن
؟ ي

الخريف / الصيف الما�ن
 أكرش مشاركة
 أقل مشاركة

 المستوى نفسه من المشاركة



ي أنشطة الزراعة 
ي شاركِت فيها �ن

ي المتوسط، كم عدد الأيام ال�ت
4-3-5 �ن

؟ ي
لية شهرياً هذا الربيع، أو الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن ن المرن

 عدد الأيام: ________

ي أنشطة الزراعة 
ي شاركِت فيها �ن

ي المتوسط، كم عدد الساعات ال�ت
4-3-6 �ن

؟ ي
لية يومياً هذا الربيع، أو الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن ن المرن

 عدد الساعات: ________

]نهاية حلقات الموسم[
لية لأ�تك؟ ن ي رأيك، ما الأهمية القتصادية لأنشطة الزراعة المرن

4-4 �ن
 أساسية

 مهمة

 مهمة قلياً
 غري مهمة

ي سوريا؟
لية �ن ن ي الزراعة المرن

4-5-1 ]للسوريات فقط[ هل شاركِت �ن
 نعم    ل

ي الزراعة 
ن بشكل أكرب أم أقل �ن ي رأيك، هل تشارك�ي

4-5-2 ]للسوريات فقط[ �ن
ي الأردن، بالمقارنة مع سوريا؟

�ن
 أكرش 
 أقل 

 نفس مستوى المشاركة

ي أنشطة 
ي سّن الدراسة - أيًضا �ن

4-6-1 هل يشارك أطفالك – الذين هم �ن
لية؟ ن الزراعة المرن

ي الأسبوع(
ي كثري من الأحيان )بضع مرات �ن

 �ن
ي الشهر(

 أحياناً )بضع مرات �ن
 نادراً )خال العطات المدرسية فقط(

 ل، أبداً

ي قدرتهم 
لية تؤثر سلباً �ن ن ي الزراعة المرن

4-6-2 هل تَرين أن مشاركة أولدك �ن
عل الذهاب إل المدرسة، أو بذل ما بوسعهم فيها؟

ي كثري من الأحيان
 نعم، �ن

 نعم، أحياناً
 نعم، نادراً

 ل، أبداً

لية؟ ن ي أنشطة الزراعة المرن
ي تستخدمينها للعمل �ن

4.7.1 من يمتلك الأرض ال�ت
 أنا شخصّياً

 زوجي
 رجل من أفراد الأ�ة
 امرأة من أفراد الأ�ة

 الأرض ُمستأَجرة
 أخرى، يرجى التوضيح ________

4-7-2 إذا كانت الأرض مستأجرًة، من الذي يستأجرها؟
 أنا شخصّياً

 زوجي
 رجل من أفراد الأ�ة
 امرأة من أفراد الأ�ة

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي الأنشطة المتعلقة بالماشية، من يملك الحيوانات 
ن �ن 4-7-3 إذا كنِت تشارك�ي

ي ترعينها؟
ال�ت

 أنا شخصّياً
 زوجي

 رجل من أفراد الأ�ة
 امرأة من أفراد الأ�ة

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي أيِّ شكل من أشكال المجموعات، أو 
4-8-1 هل أنِت مشاركة -حالّياً- �ن

لية؟ )اختاري  ن التحادات الرسمية، أو غري الرسمية المهتمة بشؤون الزراعة المرن
كل ما ينطبق(

 منظمة أهلية، يرجى التوضيح ________
 اتحاد، يرجى التوضيح ________

ن بشكل دوري، يرجى التوضيح   مجموعة غري رسمية من الناس المجتمع�ي
________

 أخرى، يرجى التوضيح ________
 غري مشاركة

4-8-2 بالنسبة إليِك، ما هي الأسباب الرئيسية لعدم المشاركة؟ )اختاري كل 
ما ينطبق(

 ل توجد فرص لذلك
 ل أعتقد أنها مفيدة
 غري مسموح بذلك

 ل أعرف ما يكفي من الأشخاص / ل يوجد الكثري من التماسك المجتمعي
 ليس لديَّ وقت

 أخرى، يرجى التوضيح ________
 ل أعرف كيف

لية؟ )اختاري كل ما  ن ي أنشطة الزراعة المرن
4-٩ ما الذي يحفزك عل المشاركة �ن

ينطبق(
 كهواية

لي
ن نتاج الغذاء لاستهاك المرن  لإ
 لبيع المنتجات / إدرار الدخل

ة نَّ لديَّ المعرفة والخرب
 لأ

ي 
لية �ن ن ي الزراعة المرن

ا أن تشارك المرأة �ن  بسبب العادات: من الطبيعي جدًّ
المنطقة

 أخرى، يرجى التوضيح ________
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4-10 إذا تم بيع المنتجات الزراعية، فمن الذي يتحكم بالدخل الناتج عن بيع 
) ا يلي المنتجات؟ )اختاري واحدًة ِممَّ

 أنا شخصّياً
 زوجي

 رجل من أفراد الأ�ة
 امرأة من أفراد الأ�ة

 أنا وزوجي
 أخري، يرجى التوضيح ________

 أَُفّضُل عدم الإجابة

ي أنشطة 
ي تواجهينها بسبب مشاركتك �ن

4-11-1 ما هي المشكات الرئيسية ال�ت
لية؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق( ن الزراعة المرن

 عدم وجود سوق عمل منظم
يعي، يرجى التوضيح ___  عدم وجود دعم ت�ش

ي
 عدم امتاك الأرا�ن

ي من المنظمات الأهلية
 الدعم غري الكا�ن

 نقص الفرص المالية
بة والماء  وجود مشكات متعلقة بالرت

 أخرى، يرجى التوضيح _____
ي يتم اختيارها وفًقا لأهميتها )عل أن تكون المشكلة رقم »1« هي 

يُرَجى ترقيم المشكات ال�ت
الأهم عل الإطاق(

ي 
ن وضع النساء المشاركات �ن 4-11-2 ما أهم أنواع الدعم الازم لتحس�ي

لية؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق( ن أنشطة الزراعة المرن
 الدعم المالي )القروض(

يعي، يرجى التوضيح ____  الدعم الت�ش
ي الأنشطة 

ي تعمل مع النساء المشاركات �ن
 دعم المنظمات الأهلية ال�ت

الزراعية
 الدورات التعليمية والتدريبية الخاصة بزراعة المحاصيل

 الدورات التعليمية والتدريبية الخاصة بالتسويق
نتاجية ن الإ  الدعم المادي لتحس�ي

 تنظيم السوق
ات التوعية بحقوق المرأة  محارصن

 أخرى، يرجى التوضيح ____
برجاء ترتيب أنواع الدعم الازم من حيث أهميتها )عل أن يكون رقم »1« هو الأهم عل 

الإطاق(

ي أنشطة 
ي تَّحدُّ من مشاركتِك، والنساء الأخريات �ن

4-12 ما هي العوائق ال�ت
لية؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق( ن الزراعة المرن

 ل توجد عوائق
 الأسباب المرتبطة بالمناخ، يرجى التوضيح ________

لية ن  المسؤوليات المرن
ل )ل يوجد وقت( ن  العمل خارج المرن

 أسباب صحية
 ل توجد فرص

ة  نقص المعرفة والخرب
لية ن  أنا غري مهتمة بالزراعة المرن

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي العمل الزراعي المدفوع الأجر
5- المشاركة �ف

ي ع�ش شهراً 
ي العمل الزراعي المدفوِع الأجر خال الث�ن

5-1 هل شاركِت �ن
الماضية؟

 نعم    ل
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر، وفًقا 

اك �ن 5-2 هل قمِت بالتنقل لاشرت
ي ع�ش شهراً الماضية؟

ث�ن للمواسم، خال الإ
 نعم، قمت بالتنقل

ي نفس المكان
 ل، أبقى �ن

ي ع�ش 
ث�ن ي العمل الزراعي المدفوع الأجر خال الإ

ي أيِّ مواسَم شاركِت �ن
5-3 �ن

شهراً الماضية؟ )اختاري كل ما ينطبق(
 موسم الربيع، هذه السنًة

 موسم الشتاء، السنة الماضية
 موسم الخريف، السنة الماضية
 موسم الصيف، السنة الماضية

ي تم اختيارها 
)بداية حلقات الموسم: الأسئلة التالية ح�ت 5-4-17 شملْت جميَع المواسم ال�ت

ي 3-5(
�ن

ي العمل الزراعي هذا الربيع، أو الشتاء / الخريف 
ي أيِّ مكان شاركِت �ن

5-4-1 �ن
؟ ي

/ الصيف الما�ن
حددي المحافظة، واللواء، والقضاء

ي قمِت بالعمل الزراعي فيها هذا الربيع، أو 
5-4-2 ما هو نوع المزرعة ال�ت

؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق( ي
الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن

اوات  مزرعة خرن
 مزرعة مواٍش
 مزرعة زيتون
 مزرعة فاكهة

لية ن ي الزراعة المرن
 مساعدة مدفوعة الأجر �ن

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي هذه المزرعة، هذا 
ي شاركِت فيها �ن

5-4-3 ما هي أنشطة العمل الزراعي ال�ت
؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق( ي

الربيع، أو الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن
 الزراعة / البذار

 التعشيب
 القطف / الحصاد

 التشذيب
 التقليم

 إنتاج المنتجات الثانوية
 تربية النحل

 التسميد
 الحرث / إعداد الأرض

 تربية الماشية
 الحلب

 إنتاج منتجات الألبان
 التعبئة 

 أخرى، يرجى التوضيح ________



ي هذه 
ن به وما يقوم به الرجال �ن ن ما تقوم�ي 5-4-4 ما هي الختافات ب�ي

المزرعة؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق(
 ل توجد اختافات

 الرجال يشغلون مناصب ُعليا فقط
 الرجال أكرش إنتاجية

 الرجال يعملون لساعات أكرش
 الرجال يعملون لساعات أقل

 الرجال يقومون بالعمل الشاق جسديًّا
 الرجال أقل إنتاجية

ي هذه المزرعة
 الرجال ل يعملون �ن

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي المزرعة؟
5-4-5 هل يعمل الرجال والنساء جنًبا إل جنب كُعماٍل �ن

 نعم    ل

ي هذه المزرعة من الرجال، أم من 
ي رأيك، هل تتكون أغلبية العمال �ن

5-4-6 �ن
النساء؟

 الرجال
 النساء

 عدد متساٍو من الرجال والنساء

ي العمل الزراعي هذا الربيع، 
ي الشهر شاركِت �ن

ي المتوسط، كم يوًما �ن
5-4-7 �ن

؟ ي
أو الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن

 عدد الأيام: ________

ي الربيع 
ي العمل الزراعي �ن

ي اليوم شاركِت �ن
ي المتوسط، كم ساعًة �ن

5-4-8 �ن
؟ ي

الما�ن
 عدد الساعات: ________

5-4-٩ هل تم توظيفك من خال عقد عمل؟
 نعم    ل

ن الصحي  ن عل التأم�ي يجاب، هل تحصل�ي 5-4-10 إذا كان الجواب بالإ
والضمان الجتماعي؟

 نعم    ل

5-4-11 بأيِّ طريقة يتم احتساُب أجرك؟
 الدخل الشهريُّ الثابت

ي الساعة
 �ن

ي اليوم 
 �ن

 لكل كيس / وزن من المحاصيل المحصودة
 أتلقى نسبة مئوية من الأرباح

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي المتوسط، ما إجمالي دخلك الشهري من العمل الزراعي هذا 
5-4-12 �ن

؟ ي
الربيع، أو الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن

________ :  المبلغ بالدنانري

ي رأيك، ما أهمية عملك الزراعي القتصادية بالنسبة إل أ�تك هذا 
5-4-13 �ن

؟ ي
الربيع، أو الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن

 مهم
ء ي

 مهم بعض السش
 غري مهم

 أساسي

لك هذا الربيع، أو الشتاء/  ن ي مرن
5-4-14 هل أنِت المصدر الوحيد للدخل �ن

؟ ي
الخريف/ الصيف الما�ن

 نعم    ل

لك هذا الربيع، أو الشتاء/  ن ي مرن
5-4-15 َمِن الذي يوفر الدخل الرئيسي �ن

؟ ي
الخريف/ الصيف الما�ن

 زوجي
 أنا وزوجي

 أخرى، يرجى التوضيح ________

5-4-16 ما نوع الدعم الذي يقدمه صاحب العمل أثناء عملك هذا الربيع، أو 
؟ )اختاري كلَّ ما ينطبق( ي

الشتاء / الخريف / الصيف الما�ن
ن الصحي  الضمان الجتماعي والتأم�ي

 الوجبات
سكان  الإ

 المواصات إل مكان العمل ومنه
ل ن  إمكانية أخذ بعض المحاصيل إل المرن

 أخرى، يرجى التوضيح ________

5-4-17 لكل نوع من أنواع الدعم المحددة أعاه: هل أنت راضية عن ذلك 
الدعم؟

 نعم  ل

]نهاية حلقات الموسم[

ي سوريا؟
ي العمل الزراعي المدفوع الأجر �ن

5-5 ]للسوريات فقط[ هل عملِت �ن
 نعم  ل

5-6-1 ]للسوريات فقط[ هل لديِك تريح عمل؟
 نعم    ل

5-6-2 ]للسوريات فقط[ هل حاولِت التقدم بطلب للحصول عل تريح 
عمل؟

 نعم    ل

5-6-3 ]للسوريات فقط[ ِلَم َلْم تتقدِم بطلٍب للحصول عل تريح عمل؟ 
)اختاري كلَّ ما ينطبق(

 َلم أكْن أعتقد أنَّه يحق للمرأة الحصول عل تريح عمل
 ل أعتقد أنّه مفيد

 ُمكلف للغاية
 لست بحاجة إل العمل هنا

 أخرى، يرجى التوضيح ________
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ي العمل الزراعي؟ 
5-7 َمن الذي يتحكم بالدخل الناتج عن أنشطتك �ن

) )اختاري واحًدا مما يلي
ُل عدم الإجابة  أَُفضِّ

 أنا شخصّياً
 زوجي

 أنا وزوجي
 رجل من أفراد الأ�ة
 امرأة من أفراد الأ�ة

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي العمل الزراعي؟
ي سّن الدراسة - أيضاً �ن

5-8-1 هل يشارك أطفالك - �ن
ي الأسبوع(

ي كثري من الأحيان )بضع مرات �ن
 �ن

ي الشهر(
 أحياناً )بضع مرات �ن

 نادراً )فقط خال العطات المدرسية(
، أبداً  كاَّ

ي قدرتهم عل 
ي العمل الزراعي تؤثر سلباً �ن

5-8-2 هل ترين أن مشاركتهم �ن
الذهاب للمدرسة؟

ي كثري من الأحيان
 نعم، �ن

 نعم، أحياناً
 نعم، نادراً

، أبداً  كاَّ

ي الزراعة؟ )اختاري كلَّ ما 
ي العمل بأجر �ن

5-٩ ما الذي يدفعك للمشاركة �ن
ينطبق(

 إدرار الدخل، وتلبية نفقات الأ�ة المعيشية
ة  لديَّ خلفية زراعية، لذلك لديَّ المعرفة والخرب

ي هذه المزارع
ي كلها تعمل �ن

 عائل�ت
ء آخر ي

 عدم وجود بديل / لسُت مدربًة عل فعل أي سش
ل ن لية عن طريق أخذ بعض المحاصيل للمرن ن  توفري الحتياجات المرن

 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي الزراعة؟ )اختاري كل 
ي تواجهينها عند العمل �ن

5-10 ما أهم المشكات ال�ت
ما ينطبق(

 ثقافة العيب: نظرة المجتمع السلبية للعمل
 الطبيعة غري الرسمية / عدم ثبات العمل

 الفتقار إل الحماية القانونية
 المشكات المتعلقة بظروف العمل، يرجى التوضيح ________

 التحرش، والعنف
لية إل جانب العمل ن  المسؤوليات المرن

 الإجبار عل التنقل عرب المواسم
ن الصحي، والضمان الجتماعي  عدم الحصول عل التأم�ي

 أخرى، يرجى التوضيح ________
ي تم اختيارها وفقاً لمستوى الأهمية )عل أن يكون رقم »1« هو 

يرجى ترتيب التحديات ال�ت
الأهم عل الإطاق(

ي الزراعة من أيَِّة منظمة 
ن حالياً عل دعم خارجي لعملك �ن 5-11-1 هل تحصل�ي

أردنية أو دولية؟
 نعم    ل

5-11-2 إذا كانت الإجابة بنعم، هل هذه المنظمة أردنية أم دولية؟
م ________  منظمة أردنية؛ يرجى تحديد نوع الدعم الُمقدَّ

 وكالة دولية؛ يرجى تحديد أنواع الدعم المقدمة من طرف كل منظمة 
________

 كاهما؛ يرجى تحديد أنواع الدعم المقدم من كل منظمة ________

ي أي نوع من المنظمات 
كة مع عامات أخريات حالياً �ن 5-12-1 هل أنت مشرت

الرسمية أو غري الرسمية؟
 نعم؛ يرجى التوضيح     ل

اكك؟  5-12-2 إذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي الأسباب الرئيسية لعدم اشرت
)اختاري كل ما ينطبق(

 ل توجد فرص لذلك
 غري مفيد

 ل أعرف كيف
 غري مسموح به

 أنا ل أعرف ما يكفي من الأشخاص / ل يوجد ما يكفي من التماسك 
المجتمعي

 ل يوجد وقت
 أخرى، يرجى التوضيح ________

ي الزراعة؟ 
ن وضع المرأة العاملة �ن 5-13 ما هي أنواع الدعم الازمة لتحس�ي

)اختاري كلَّ ما ينطبق(
 دعم النضمام لاتحادات أو المنظمات الأهلية

ي تحمي حقوقك
يعات ال�ت  الت�ش

 دعم الحصول عل عمل رسمي
ن الصحي، والحماية الجتماعية  دعم الحصول عل التأم�ي

 دعم الحصول عل أجور أعل
ن المزارع  دعم تغطية التكاليف عند التنقل ب�ي

ي مجال الزراعة
 جلسات توعية تُطِلُعِك عل حقوقك كعاملٍة �ن

 أخرى، يرجى التوضيح ________
ي يتم اختيارها من الدعم المطلوب وفقاً لاأهمية

يرجى ترتيب الأنواع ال�ت

6- الختام
6-1 شكراً جزياً لإجابتك عن هذه الأسئلة. سيكون تعاونك مفيداً لأبحاثنا. 

ي قدمِتها ستظل �يًة 
ونود أن نؤكد مرًة أخرى أن جميع المعلومات ال�ت

للغاية.



المقدمة
ة  ا - المقدمة والموافقة المستن�ي

- مرحبا، اسمي _________ وأعمل مع مبادرة »REACH«. أشكرِك عل الوقت 
الذي قم بتخصيصه لتلتقي بنا اليوم.

- نود أن نتحدث إليِك كجزء من عملية بحث نقوم بها من أجل هيئة الأمم 
ي الأردن. 

ي قطاع الزراعة �ن
المتحدة للمرأة، بشأن مشاركة المرأة ودورها �ن

وستشمل الدراسة محافظات البلقاء، وإربد، والمفرق، والكرك.
ي المقابلة؟  نعم   ل

- هل تؤكدين أنك عل استعداد للمشاركة �ن
ًة عل ذلك. ي الإجابة عن أسئلة محددة، فإنّك لسِت مجرب

ن �ن - إذا كنت ل ترغب�ي
- هل يمكننا تسجيل إجاباتك )ردودك( لضمان جودة البيانات؟ لن نشارك هذا 

التسجيل مع أيِّ أحد خارج فريقنا.

ب - المعلومات الأساسية والغرض من المقابلة
- قبل أن نبدأ، اسمحي لي أن أستعرض لك بعض المعلومات الأساسية، 

ح بإيجاز ما نود مناقشته معك، ولماذا؟ وأ�ش
- ستستغرق المقابلة حوالي 60 دقيقة. والهدف من هذه المقابلة هو مساعدتنا 

ي 
يعي الحالي للقطاع الزراعي �ن طار الت�ش عل التوصل إل فهٍم أفضَل لاإ

ي هذا القطاع.
الأردن ودور المرأة �ن

ي الزراعة، 
ي تواجهها المرأة عند المشاركة �ن

- ونود أيًضا أن نفهم التحديات ال�ت
ي الريف، مثل: المشاورات مع الحكومة، 

ي عمليات اتخاذ القرارات �ن
و�ن

، وهياكل  ن والتعاونيات المحلية، والمؤسسات المجتمعية، واتحادات المزارع�ي
دارة المحلية، وما إل ذلك. الإ

ي مساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
- ستساهم المعلومات المقدمة منك �ن

ي 
عل تغيري برامج وتصميمها؛ وذلك لأجل تعزيز مشاركة المرأة الريفية �ن

ي الأردن.
ي هياكل صنع القرار الريفي �ن

القطاع الزراعي، ومشاركتها �ن

ج - مالحظة لمدير المقابلة
- عند إجراء كل مقابلة، لحظ أنك لست مطالباً بطرح جميع الأسئلة، بل 

ي كل قسم. يمكنك 
استخدِم الأسئلة الأوثق صلًة؛ لفهم الأسئلة الرئيسية �ن

طرح الأسئلة التدقيقية بعد ذلك، إذا لزم الأمر.
- عند كتابة الماحظات، حاوْل أن تكون محدداً قدر المستطاع. ليس مطالب 

ي ذلك 
ء؛ ولكن تأكْد من تدوين المعلومات الرئيسية، بما �ن ي

بكتابة كل سش
ح نقطة ما. ي تساعد عل �ش

القتباسات ال�ت

دليل المقابلة
القسم 1: المعلومات الأساسية

اسم الباحث: _____________________________________________
اسم الُمسَتطَلع رأيه: ________________________________________

معايري الختيار:  ممثل وزارة الزراعة           ممثل الحكومة المحلية
 قائد مجتمعي / ممثل المنظمة الأهلية )غري الحكومية( 

ن         أخرى )يرجى التوضيح( ______________  ممثل اتحاد المزارع�ي
__________________________________

ي للشخص الذي تُجَرى معه المقابلة )أو »الُمستطَلع رأيه«( )ِإْن 
اللقب المه�ن

ُوِجَد(: _______________________________
ي قطاع 

كم تبلغ مدة عمل / مشاركة الشخص الذي تُجَرى معه المقابلة �ن
ي الأردن؟ ________________

الزراعة �ن
موقع المقابلة: ____________________________________________\

تاريخ المقابلة: اليوم: ______________ الشهر: 
_____________________ السنة: __________________

ي الأردن
ي القطاع الزراعي �ف

القسم 2: دور المرأة ومشاركتها �ف
ي الأردن، ما هو الدور الذي 

1- بالنظر إل السياق الحالي للقطاع الزراعي �ن
ي الزراعة؟ )تنبيه: 

ي هذا القطاع؟ وما مدى مشاركتها الفعالة �ن
تلعبه المرأة �ن

نحن مهتمون بفهم المشاركة فيما يتعلق بالقوى العاملة الرسمية؛ والمشاركة 
لية / العائلية، والأدوار الداعمة / مثل:  ن ي ذلك الزراعة المرن

غري الرسمية، بما �ن
ي المؤسسات المجتمعية، وعمليات صنع 

؛ ومشاركة المرأة �ن ي
تربية المواسش

ي المناطق الريفية، وما إل ذلك(.
القرار �ن

]أسئلة استقصائية[

ي تقوم بها المرأة حالّياً؟ ولماذا 
أ- ما هي الأنواع الرئيسية لاأنشطة الزراعية ال�ت

وة  ي هذه الأنشطة؟ )تنبيه: زراعة المحاصيل، الرش
تشارك المرأة تحديداً �ن

الحيوانية، مصائد الأسماك، الغابات، وما إل ذلك(
ي تشارك فيها النساء؟

ي أنشطة مختلفة عن تلك ال�ت
- هل يشارك الرجال �ن

 نعم )يُرجى تحديد الأنشطة، وذكر السبب(    ل
ي أنحاء مختلفة من البلد؟ 

- كيف تختلف أنواع الأنشطة الزراعية جغرافياً، أي �ن
ي تكون فيها هذه الأنشطة أكرش انتشاراً، ولماذا؟

يرجى تحديد المناطق ال�ت

ي القطاع الزراعي بشكل عام؟ يُرجى ترتيب ما 
ب. كيف تشارك المرأة �ن

ي من حيث النتشار، 
يلي وفقاً لانتشار؛ أي »1« لاأكرش انتشاراً، و »2« للثا�ن

وهكذا...
ي أنشطة تجارية زراعية 

 الزراعة التجارية واسعة النطاق )أي المشاركة �ن
ي الأساس لتوليد الأرباح عن طريق بيع المنتجات 

واسعة النطاق، تتم �ن
ة  ي الأسواق المحلية والخارجية، وعادًة ما ينضوي تحتها حيازات كبري

الزراعية �ن
، والستخدام المكثف للقوى العاملة المأجورة، والتكنولوجيا /  ي

من الأرا�ن
الآلت الحديثة(

ي أنشطة 
ة أو المتوسطة النطاق )أي المشاركة �ن  الزراعة التجارية الصغري

ي ذلك 
ي تجري عل نطاق أصغر لتوليد الأرباح، بما �ن

زراعية تجارية، وال�ت
ي السوق 

ة، والعمالة الكثيفة، وبيع المنتجات �ن ي الصغري
حيازات الأرا�ن

المحلية أو البلدان المجاورة(

ي 
لية )أي الحيازات الزراعية المملوكة للقطاع الخاص، وال�ت ن  الزراعة المرن

يستخدمها أفراد الأ�ة المعيشية للقيام بجميع أنواع الأنشطة، مثل: إنتاج 
المحاصيل، وتربية الماشية، وما إل ذلك... للحصول عل المنتجات الزراعية 

ي السوق 
؛ وكذلك لبيعها عل نطاق أصغر �ن ي / العائلي

بغرض الستهاك الذا�ت
المحلية(

ل، أو الحيازات المملوكة  ن ي المرن
لية )أي الأنشطة الزراعية �ن ن  الزراعة المرن

ي تتم فقط لأغراض المعيشة / 
لية - ال�ت ن للقطاع الخاص - الحدائق المرن

) ي
الستهاك الذا�ت

ي 
 القوى العاملة الرسمية / غري الرسمية )وقد يشمل ذلك العمل �ن

ا، أو كقوى عاملة مدفوعة الأجر( الممتلكات المملوكة ذاتيًّ
 أخرى )يرجى التوضيح( __________________________

َ شيوًعا؟
- َلْم يَُعْد هذا الشكل من المشاركة الأكرش

 ، ي
ة )مثل: حجم حيازة الأرا�ن ن - ما هي بعض الخصائص الأخرى الممري

واستخدام القوى العاملة، وأنواع المنتجات والتسويق، وما إل ذلك...( 
ي ناقشناها للّتو؟

لأشكال المشاركة ال�ت
ي مختلف المجموعات الديمغرافية 

ّ مشاركة المرأة / أدوار المرأة �ن - كيف تتغري
ي هذا القطاع )عل سبيل المثال، بالنسبة إل المرأة الأردنية، 

العاملة �ن
والعامات المهاجرات، والاجئات(؟

) ف ين الرئيسي�ي ي أجريت مع مقدمي المعلومات الأساسية )مع المخ�ب
الملحق 3: المقابالت ال�ت

دليل المقابلة: عام
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ي القطاع وفقاً للفروقات العمرية 
- كيف تتغري مشاركة المرأة / أدوار المرأة �ن

)الشابات، عل سبيل المثال( وحسب الحالة الجتماعية؟
- كيف تختلف مشاركة المرأة / أدوارها ومسؤولياتها عن تلك الخاصة بالرجل؟ 

)عل سبيل المثال، القوى العاملة الرسمية مقابل القوى العاملة غري 
ي مقابل 

لية مقابل الزراعة التجارية، والعمل البد�ن ن الرسمية، والزراعة المرن
، وما إل ذلك( ي

الأدوار الداعمة، مثل: تربية المواسش

ي 
2- برأيك، ما هو مدى أهمية الزراعة اليوم كنشاط اقتصادي تمارسه المرأة �ن
الأردن؟ )ماحظة لمدير المقابلة: يمكن أن يشمل النشاط القتصادي القوى 

ي القطاع، والزراعة كمصدر ثانوي لتوليد الدخل، مثل: 
العاملة الرسمية �ن

، وما إل ذلك(. لية عل نطاق صغري ن الزراعة المرن
ا )يرجى توضيح السبب والكيفية(  مهمة/ مهمة جدًّ

 غري مهمة )يُرَجى توضيح السبب(

]أسئلة استقصائية[

، هل ترين أن الزراعة أصبحت أكرش أهميًة أم أقل أهميًة  ن أ- عل مر السن�ي
ي الأردن؟

كنشاط اقتصادي للمرأة �ن
 أكرش أهمية )يُرجى توضيح السبب والكيفية(
 أقل أهمية )يُرجى توضيح السبب والكيفية(

ي 
ي مشاركة المرأة أو عدم مشاركتها �ن

ي تؤثر �ن
ب. ما هي العوامل الرئيسية ال�ت

القطاع الزراعي؟



يعي الحالي للقطاع الزراعي طار الت�ش القسم 3: الإ
ي الأردن، 

ي تحكم القطاع الزراعي �ن
ن والسياسات ال�ت 3 – فيما يتعلق بالقوان�ي

 : ن ما هي المؤسسات الرئيسية، والجهات الفاعلة الرئيسية )عل المستوي�ي
ي اتخاذ القرارات من أجل فعالية أداء هذا 

ي تشارك �ن
( ال�ت ، والمحلي ي

الوط�ن
القطاع؟

 ]أسئلة استقصائية[

ي تحكم القطاع حالياً، أيها يؤثر بشكل 
ن ال�ت ن السياسات والقوان�ي أ- من ب�ي

ي المناطق 
ي عمليات صنع القرار �ن

ي الزراعة، و�ن
ي مشاركة المرأة �ن

مبا�ش �ن
ي 

الريفية؟ )تنبيه: عل سبيل المثال: السياسات المتعلقة بعمل المرأة �ن
نتاجية، وحقوقها  ي القطاع العام، وحصولها عل الموارد الإ

الزراعة، ودورها �ن
، وما إل ذلك( ي

ي ملكية / إدارة الأرا�ن
�ن

ي عمليات 
اءة �ن ب- إل أي مدى ترين أن للنساء القدرة عل المساهمة البنَّ

ي سبل العيش الريفية، وأداء القطاع الزراعي؟
ي تؤثر �ن

صنع القرار ال�ت
ي هذه العمليات؟ يُرجى التوضيح، 

ك النساء �ن َ أي وسيلة تشرت ْ - كيف / َعرب
ي 

وتقديم أمثلة محددة إن أمكن. )تنبيه: عل سبيل المثال: التمثيل �ن
، والمنظمات المجتمعية )غري  ن دارة المحلية، واتحادات المزارع�ي مؤسسات الإ

ي عمليات التخطيط المجتمعي، وما إل ذلك(
الحكومية(، والمشاركة �ن

ي تُقدم من خالها الحكومُة الدعَم للقطاع 
- ما هي الآليات / السياسات ال�ت

ئتمانات / القروض  الزراعي؟ )تنبيه: عل سبيل المثال، توفري المدخات والإ
ي / الموارد، ودعم 

الزراعية، وسياسات التسويق، وسياسات إدارة الأرا�ن
التدريب وبناء القدرات، وما إل ذلك(

- هل هناك أي سياسات أو آليات تستهدف - عل وجه التحديد - تقديَم 
ي الأنشطة الزراعية؟ يُرجى تقديم أمثلة محددة إن 

الدعم لمشاركة المرأة �ن
أمكن.

ي يمكن اتخاذها؛ لتعزيز دور المرأة، 
ي رأيك، ما هي الخطوات ال�ت

4 - �ن
ي 

ي القطاع الزراعي؟ )تنبيه: عل سبيل المثال، تعزيز المشاركة �ن
ومشاركتها �ن

ن فرص الحصول عل الموارد والمدخات، والتدريب  صنع القرار، وتحس�ي
ي الأكرش تحديًدا، وما إل ذلك(

ي والمه�ن
التق�ن

ي تواجه القطاع الزراعي
القسم 4: التحديات ال�ت

ي يواجهها القطاع الزراعي اليوم؟ يُرجى 
5- ما هي التحديات الرئيسية ال�ت

ترتيبها عل أساس مستوى الأهمية. )تنبيه: عل سبيل المثال: التحديات 
المتعلقة بإدارة الموارد، وقلة الستثمار، والمشكات الجتماعية والقتصادية، 

ة، والفتقار إل  والتحديات الربحية والتسويقية، وتقّلص الهتمام، والخرب
الخدمات البيطرية، وما إل ذلك(

]أسئلة استقصائية[

ي تواجهها النساء عل وجه الخصوص؟
أ- ما هي التحديات ال�ت

- لماذا تواجه النساء – تحديًدا - هذه التحديات؟
- كيف يَُشكُِّل العنُف ضد المرأة، أو خطر هذا العنف - ِإْن ُوِجَد - )سواء 

، أو  ن ي شكل عنف عاطفي مثل: »التميري
ي شكل عنف جسدي، أم �ن

أكان ذلك �ن
ي قطاع الزراعة؟ يُرجى 

ام، وما إل ذلك«( تحدياً لمشاركة المرأة �ن عدم الحرت
التوضيح.

ي تحول دون مشاركة المرأة عل قدم 
- ما التحديات الخاصة - إْن ُوِجَدْت - ال�ت

ي هذا القطاع؟
المساواة مع الرجل �ن

ي القطاع، كيف تختلف 
ي يعملن رسمياً �ن

ب- فيما يتعلق بالنساء اللوا�ت
ظروف عملهن )مثل التعويضات / الأجور، ولوائح )أنظمة( ساعات العمل، 

ن والضمان الجتماعي، وما إل ذلك( عن تلك المتعلقة  والحصول عل التأم�ي
بالرجال؟ يُرجى التوضيح.

يعات مناسبة أو عدم التنفيذ السليم  ج- كيف يشكل عدم وجود ت�ش
ي الزراعة، وإل أي مدى؟ 

يعات القائمة تحدياً خاصاً لمشاركة المرأة �ن للت�ش
يرجى التوضيح.

ي البلد
القسم 5: انتشار الأنشطة الزراعية �ف

6- ]استخدم عملية المسح لهذا السؤال[ بالنسبة للجزء الأخري من هذه 
ي الباد. 

ي للممارسات الزراعية �ن
المقابلة، نود أن نناقش معِك النتشار الجغرا�ن

لقد حّددنا المناطق الزراعية الثاث التالية عل أساس الخصائص المناخية 
ي من الأردن،  ي من الأردن، الشمال الغر�ب

�ت كة: الشمال ال�ش والبيئية المشرت
ن عل هذا التصنيف أم ترفضينه؟ )ماحظة لمدير  ووادي الأردن. هل توافق�ي

ظهار المناطق المحّددة مسبًقا( المقابلة: استخدِم الخارطة لإ
 أوافق )تابع بالسؤال 6 أ(     ل أوافق )تابع بالسؤال 6 ب(

]أسئلة استقصائية[

كة لكّل منطقة من هذه  ، ما هي العوامل والسمات المشرت ن أ- إذا كنِت توافق�ي
يائية،  ن كُة الخصائَص الفري المناطق؟ )تنبيه: يمكن أن تشمل السماُت المشرت

بة، والرتفاع، وإمكانية الوصول إل  ، ونوعية الرت ي
مثل: الغطاء الأر�ن

نتاج، وأنواع  المسطحات المائية، والمناخ، ونوع الأنشطة الزراعية، وأنظمة الإ
المحاصيل المزروعة، والسمات الديمغرافية، وما إل ذلك(

ي الباد؟ 
ي رأيِك، ما هي المناطق الزراعية الرئيسية �ن

، �ن ن ب- إذا كنت ل توافق�ي
)ماحظة لمدير المقابلة: اُرُسْم حدود المنطقة بقلم أسود(

كة لكل من هذه المناطق؟ - ما هي العوامل والخصائص المشرت

ي كّل منطقة من هذه المناطق، ما هي المناطق أو القرى المحددة 
ج- �ن

ي الزراعة؟ )ماحظة لمدير المقابلة: ُارُسْم حدود المنطقة بقلم 
الأكرش نشاًطا �ن

.) أخرن
ي هذه المناطق؟ )تنبيه: 

ي الأنشطة الزراعية �ن
- ما هي الفئة الأكرش مشاركة �ن

، وما  ن عل سبيل المثال: الرجال، أو النساء، أو العمال المهاجرين، أو الاجئ�ي
إل ذلك(

ي الأعمال 
ي أي مجال من هذه المجالت تشارك النساء بنشاط أكرب �ن

- �ن
شارة عل الخريطة إْن أمكن. )ماحظة لمدير المقابلة:  الزراعية؟ تُرجى الإ

استخدْم عامات »x« الحمراء؛ لتحديد هذه المناطق عل الخريطة(

ة تعمل  ي كّل منطقة من هذه المناطق، هل توجد مزارع تجارية كبري
د- �ن

وة الحيوانية عل نطاق واسع؟ )ماحظة لمدير  ي إنتاج المحاصيل، أو الرش
�ن

المقابلة: َظلِِّل المناطَق الزراعية بخطوط حمراء عل الخريطة(
ي هذه المزارع؟ ما هي أنواع 

 نعم )َمن يملك هذه المزارع؟ َمن يعمل �ن
ي تتم زراعتها / إنتاجها؟(     ل

المحاصيل ال�ت

ي هذه المناطق، هل أنِت عل علم بأيِّ منظمات محلية، أو منظمات 
ه- �ن

غري حكومية، أو جمعيات، أو تعاونيات تعمل بشكل خاص مع النساء 
ي مجال يتعلق بتنمية المرأة الريفية؟

ي مجال الزراعة، أو �ن
العامات �ن

 نعم )تُرجى تسمية هذه المنظمات، وتقديم بيانات التصال بها، إن 
أمكن(     ل

ن )كممثلي النقابات  َ أشخاصاً رئيسي�ي ن ي هذه المناطق، هل تعرف�ي
و- �ن

هم( سوف  ، أو غري ن ن المحلي�ي ، أو القادة المجتمعي�ي ن الحكومية أو المزارع�ي
يستطيعون تزويدنا بمزيد من المعلومات لهذه الدراسة؟

 نعم )يرجى ذكر هؤلء الأشخاص، وتقديم بيانات التصال بهم، إن 
أمكن(      ل



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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الختام
ء آخر توّدين ذكره، ولم نناقشه  ي

- وصلنا إل نهاية المقابلة. هل هناك أيُّ سش
ح�ت الآن؟

- هل لديِك أيّة أسئلة لنا قبل أن ننتهي؟
-شكًرا للك عل وقتك الذي قضيتيه معنا. لقد كانت هذه المقابلة ناجحًة 

ا نُقّدر ما قدمتيه لنا من معلومات. جداً وإننا حقًّ
يعات / السياسات دليل المقابات: إطار الت�ش

المقدمة
ة أ- المقدمة والموافقة المستن�ي

- مرحبا، اسمي _________ وأعمل مع مبادرة »REACH«، أشكرِك عل وقتك 
الذي قمت بتخصيصه للقائنا اليوم.

- نود أن نتحدث معك كجزء من عملية بحث نقوم بها من أجل هيئة الأمم 
ي الأردن. 

ي قطاع الزراعة �ن
المتحدة للمرأة، بشأن مشاركة المرأة ودورها �ن

وستشمل الدراسة محافظات البلقاء، وإربد، والمفرق، والكرك.
ي المقابلة؟  نعم   ل

- هل تؤكديَن أنِّك عل استعداد للمشاركة �ن
ي الإجابة عن أسئلة محددة، فإنك لست مطالبة بذلك.

ن �ن - إْن كنِت ل ترغب�ي
- هل يمكننا تسجيل إجاباتك )ردودك( لضمان جودة البيانات؟ لن نُطلع أحداً 

عل هذا التسجيل مع أي أحد خارج فريقنا.

ب – المعلومات الأساسية والغرض من المقابلة
ح  - قبل أن نبدأ، اسمحي لي أْن أوضَح لك بعض المعلومات الأساسية، وأ�ش

بإيجاز ما نود مناقشته معك، ولماذا.
- ستستغرق المقابلة حوالي 30 - 45 دقيقة. والهدف من هذه المقابلة هو 

يعات والسياسات الحالية  طار الت�ش مساعدتنا عل الوصول إل فهم أفضل لإ
ي هذا القطاع.

ي الأردن، وكيف يؤثر ذلك عل مشاركة المرأة �ن
للقطاع الزراعي �ن

ي مساعدة هيئة الأمم المتحدة 
مة من طرفك �ن - سُتسهم المعلومات الُمقدَّ

ي القطاع 
ها؛ لتعزيز مشاركة المرأة الريفية �ن ي تغيري

امج و�ن ي تصميم الرب
للمرأة �ن

ي الأردن.
ي هياكل صنع القرار الريفي �ن

الزراعي، ومشاركتها �ن

دليل المقابلة
القسم 1: المعلومات الأساسية

اسم الباحث: _____________________________________________
____________________________

اسم الُمسَتطَلع: ___________________________________________
______________________________

معايري الختيار:  ممثل الحكومة               ممثل منظمة دولية
 قائد مجتمعي/ ممثل منظمة أهلية )منظمة غري حكومية(     ممثل 

ن اتحاد المزارع�ي
 أخرى )يرجى التوضيح( ____________________________________

_________________
ي ِلَمْن تُجَرى معه المقابلة )أو »الُمستَطلع رأيه« )إْن ُوجد(: 

اللقب المه�ن
______________________________

ي الأردن؟ 
ي قطاع الزراعة �ن

كم تستغرق مدة عمل / مشاركة المستطَلع �ن
_____________________

موقع المقابلة: ____________________________________________
_____________________________

تاريخ المقابلة: اليوم: ______________ الشهر: 
_____________________ السنة: ______________________

القسم 2: الأسئلة
ي رأيِك، ما هي أهم 

ي الأردن. �ن
بالنظر إل السياق الحالي للقطاع الزراعي �ن

ي 
ي تحكم القطاع اليوم؟ ولماذا هي الأكرش أهمية �ن

ن والسياسات ال�ت القوان�ي
ن / السياسات المتعلقة بالتسويق،  رأيك؟ )تنبيه: يمكن أن يشمل ذلك القوان�ي

، وإدارة الموارد المائية،  ي
وحقوق العمال، وتغري المناخ، وملكية الأرا�ن

والحد من الفقر، وما إل ذلك(

أسئلة استقصائية

ي تقدم الحكومُة من خالها الدعَم للقطاع 
1- ما هي الآليات المحددة ال�ت

الزراعي؟ وهل هناك أيَّة آليات تستهدف - عل وجه الخصوص - توفري الدعم 
ي الأنشطة الزراعية؟ يُرجى تقديم أمثلة محددة. )تنبيه: عل 

لمشاركة المرأة �ن
ئتمانات/ القروض الزراعية، ومشاريع  سبيل المثال، توفري الُمدخات والإ

ي / الموارد، والتدريب، ودعم 
نتاج الزراعي المحلية، ودعم إدارة الأرا�ن الإ

بناء القدرات، وما إل ذلك(

ي ناقشناها للتّو، أيها يؤثر - بشكل مبا�ش 
ن والسياسات ال�ت ن القوان�ي 2- من ب�ي

ي القطاع الزراعي؟ وكيف؟ )تنبيه: التأثري عل مشاركة 
ي مشاركة المرأة �ن

- �ن
نتاج  المرأة من حيث: توظيفها كعاملة زراعية، وقدرتها عل إطاق مبادرات الإ

نتاجية،  ي القطاع العام، وإمكانية حصولها عل الموارد الإ
الزراعي، ودورها �ن

، وما إل ذلك( ي
ي ملكية / إدارة الأرا�ن

وحقوقها �ن

أسئلة استقصائية
ي مجال الزراعة، كيف تختلف حقوقهن، 

 بالنسبة إل النساء العامات بأجر �ن
وظروف عملهن )مثل: طبيعة العمل - أي العمل رسمي/ العمل غري رسمي- 

والتعويضات / الأجور، ولوائح )أنظمة( ساعات العمل، والحصول عل 
ن والضمان الجتماعي، وما إل ذلك( عن تلك الخاصة بالرجال؟ يُرجى  التأم�ي

التوضيح.

ي 
اً لمشاركة المرأة �ن يعات مناسبة تحدياً خاصَّ 3- هل يشكل عدم وجود ت�ش

القطاع الزراعي؟ وكيف؟ يُرجى التوضيح.
أسئلة استقصائية

يعات القائمة تحدياً خاصاً لمشاركة  هل يشكل التنفيذ غري السليم للت�ش
ي الزراعة؟ كيف؟ يُرجى التوضيح.

المرأة �ن

ي 
ي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه الثغرات ال�ت

ي رأيِك، ما هي الخطوات ال�ت
4- �ن

ي القطاع الزراعي؟ يُرجى التوضيح. 
تحدثنا عنها للّتو، وتعزيز مشاركة المرأة �ن

ي صنع 
يعي، وتعزيز مشاركة المرأة �ن )تنبيه: عل سبيل المثال: الإصاح الت�ش

ي 
ن فرص حصولها عل الموارد والمدخات، والتدريب الف�ن القرار، وتحس�ي

ي عل نحو أكرش تحديداً، وما إل ذلك(
والمه�ن

الختام
ء آخر توّديَن ذكره، ولم نناقشه  ي

- وصلنا إل نهاية المقابلة. هل هناك أي سش
ح�ت الآن؟

- هل لديك أية أسئلة لنا قبل أن ننتهي؟
-شكًرا لك عل الوقت الذي قضيتيه معنا. لقد كانْت هذه المقابلة ناجحًة 

ر ما قدمتيه لنا من معلومات. جّداً، وإننا حّقاً نقدِّ



ف ]5 دقائق[ أ - ترحيب الُمي�ِّ والمقدمة والتعليمات للمشارك�ي
- يماأ المي� نموذج »ODK« لكل مشارٍك، ويسّجل رمز المجموعة البؤرية، 

، وأوقات بداية المناقشة ونهايتها. ويساعد الميُ�  ن والموقع، وعدد المشارك�ي
ي ملء الجزء الخاص به من نموذج »ODK«- العمر، والنوع، 

كلَّ مشارٍك �ن
وحجم الأ�ة المعيشية، والخصائص الديمغرافية لاأ�ة المعيشية، ونوع 

ي الأردن.
ي عاشوها �ن

قامة، وعدد السنوات ال�ت الإ
ي هذه المناقشة. لقد ُطِلَب 

، ونشكركنَّ عل التطوع للمشاركة �ن - مرحًبا ِبُكنَّ
منكّن المشاركة؛ لأن وجهاِت نظركن مهمة، ونحن نشكركن عل أوقاتكن.

ي الأردن، 
ي القطاع الزراعي �ن

- تهدف هذه المناقشة إل فهم دور المرأة �ن
لية. ونود  ن ، والزراعة المرن نتاج الزراعي عل نطاق صغري خاصًة فيما يتعلق بالإ
ي الزراعة، وكيف تشارك 

ي تواجه المرأَة العاملة �ن
أيضاً أن نفهم التحديات ال�ت

دارة المحلية  ي الحياة الريفية وعمليات صنع القرار، عرب هياكل الإ
المرأة �ن

والمؤسسات الأهلية )غري الحكومية(، وإل أيَّ مدى؟
- عدم الكشف عن الهوية: نود التأكيد أنَّ المناقشة ستتم دون الكشف عن 
َّ بعدم مناقشة تعليقات  ن ُ ْل�ت ن لو تََفضَّ هوية المشاركات فيها. وسنكون ممتّن�ي

أعضاء المجموعة الأخريات خارج هذه الجلسة. إذا كانْت هناك أية أسئلة أو 
ن عليكن الإجابة 

ّ ي الإجابة عنها أو المشاركة فيها، فا يتع�ي
ن �ن مناقشات ل ترغ�ب

مكان. عنها؛ ولكن نرجو الإجابة، والمشاركة قدر الإ
- لن تستغرق المناقشة أكرش من ساعة واحدة.

ب - القواعد الأساسية ]5 دقائق[
ي كل مرة. قد تشعر إحداكن 

- أهم قاعدة هي أن يتحدث شخص واحد فقط �ن
ي مقاطعة الحديث، ولكن يرجى النتظار ح�ت تنتهي الأخريات من 

بالرغبة �ن
الكام.

- ل توجد إجابات صحيحة أو خاطئة.
. ن - ليس عليكن التحدث بأي ترتيب مع�ي

ي المجموعة، 
ء ما، رجاًء ِافَعلَن ذلك. عددكن كثري �ن ي

ي قول سش
ن �ن - عندما ترغ�ب

ومن المهم أن نحصل عل آراء كلٍّ منكن.
ي المجموعة.

ن عليكن الموافقة عل آراء الأخريات �ن - ل يتع�ي
- هل لديكن أيَّة أسئلة؟ )إجابات(

- هل يمكننا تسجيل النقاش لتسهيل تذكره؟ )إذا كان الجواب نعم؛ قم 
بتشغيل المسجل(

- حسًنا، دعونا نبدأ.

مسار الأسئلة )60 - 75 دقيقة(
المرحلة الأول )النقاشات الجماعية المركزة الأردنية(: دور المرأة، ومشاركتها 

ي الزراعة والحياة المجتمعية الريفية
�ن

 ]20 دقيقة[
ي النشاط الزراعي؟ ما هي الأدوار 

ي رأيِك، ما مدى مشاركتكن كنساء �ن
�ن

ي تلعبها المرأة؟ وكيف تختلف هذه الأدوار بالنسبة لمجموعات 
المحددة ال�ت

مختلفة من النساء )عل سبيل المثال: حسب الجنسية، والفئة العمرية، 
والحالة الجتماعية، وما إل ذلك(؟ )تنبيه: يمكن أن تشمل الأنشطُة الزراعيُة 

ي المزارع 
ل وخارجه، والعمل �ن ن وة الحيوانية داخل المرن الأنشطَة المتعلقَة بالرش

لية، وما إل ذلك( يُرجى التوضيح. ن ة، والحدائق النباتية المرن الكبري
]أسئلة استقصائية[

ن أكرش مشاركًة  ؟ هل أصبح�ت ن ي الزراعة عل مّر السن�ي
ْت أدواركن �ن أ- كيف تغري

ن أكرش / أقل مشاركة؟ أم أقل مشاركة من ذي قبل؟ لماذا أصبح�ت

ي الزراعة:
ب. إذا كانِت المرأة حالياً تشارك بفعالية �ن

ي الأنشطة الزراعية؟ )تنبيه: إل أّي مدًى تُفّضُل 
- ما الذي دفعكن لانخراط �ن

ي تدّر دخًا؟(
ي الزراعة عل الأعمال الأخرى ال�ت

المرأُة العمَل �ن
ي الزراعة من أجل الدخل الإجمالي لأ�كن 

- ما مدى أهمية مشاركتكن �ن
المعيشية؟

ي الزراعة:
ج. إذا لم تكن المرأة تشارك بفعالية حالياً �ن

ي تمنعكن والنساء 
ي الزراعة؟ ما هي العوامل ال�ت

- ِلَم ل تُشاركن بفّعالية �ن
ي هذا القطاع؟

الأخريات أمثالكن من المشاركة بفّعالية أكرب �ن
هن؟ ولماذا؟ - هل تشارك بعض مجموعات النساء بشكل أقل من غري

ي الزراعة عن مشاركة الرجال فيها؟ ولماذا؟
د. كيف تختلف مشاركة النساء �ن

ي أنشطة المجتمع 
2- هل تشاركن أو تعرفن نساًء أخريات يشاركن بفعالية �ن

 ، ن دارة المحلية، واتحادات المزارع�ي ي هياكل الإ
، مثل: التمثيل �ن المحلي

والمنظمات الأهلية، واجتماعات القرى، وعمليات التخطيط المجتمعي، وما 
ي المجتمع؟ يُرجى تقديم 

إل ذلك؟ ما هي أدواركن، أو أدوارهن المحددة �ن
أمثلة.

]أسئلة استقصائية[

ي المجتمع؟ كيف؟
ي الزراعة تعزز من دورها �ن

أ. هل تََريَْن أن مشاركة المرأة �ن
ي حل 

ي الأنشطة المجتمعية فعاليتها �ن
ب. إل أيِّ مدى أثبتت مشاركة المرأة �ن

ي تواجهها؟ ِلَم / ِلَم ل؟ يُرجى تقديم أمثلة محددة.
المشاكل ال�ت

ي هذه الأدوار المجتمعية، ِلَم 
ال �ن َ مشاركة بشكل فعَّ ج. إذا كانِت المرأة غري

ي هذا 
ي تحول دون مشاركة المرأة الفّعالة �ن

تََريَْن ذلك؟ ما هي العوائق ال�ت
الجانب؟

المرحلة 1 ]النقاشات الجماعية المركزة السورية[: دور المرأة 
ي الزراعة والحياة المجتمعية الريفية 

ومشاركتها �ف
]20 دقيقة[

ي الأردن، كيف كانت 
قبل بدء الحرب ومغادرتكن سوريا، وانتقالكن للعيش �ن

ي قريتكن / مجتمعكن؟ )تنبيه: يمكن أن 
أهمية الزراعة كوسيلة لكسب الرزق �ن

وة الحيوانية( تشمل الزراعة جميع الأنشطة المتعلقة بالمحاصيل أو الرش

]أسئلة استقصائية[

ي الأنشطة الزراعية سابًقا؟
أ. ما مدى مشاركتكن الفعالة مع النساء الأخريات �ن

ي ذلك الوقت؟
ن فيها �ن ي شارك�ت

- ما هو نوع الأنشطة الزراعية ال�ت
ي العمل الزراعي سابًقا، فما هو نوع العمل الذي 

َّ �ن ن ُ - إْن َلْم تَُكنَّ قد َشاَرْك�ت
ي سوريا؟

ِاْعَتْدتُنَّ القيام به �ن

ي الأردن؟
ي العمل الزراعي �ن

ب. ما مدى مشاركتكن الحالية �ن
ن تفعلنه  ا كن�ت - كيف تختلف نشاطاتكن الزراعية، وأدواركن، ومسؤولياتكن عمَّ

ي سوريا؟
�ن

ي هذه الأنشطة؟ إل أيِّ مدى تفضل النساء 
- ما الذي دفعكن للمشاركة �ن

ي الزراعة عل أنشطة أخرى؟ )ماحظة للمي�: هذا 
السوريات العمل �ن

ٌه إل النساء الُمعتِمدات عل الزراعة باختيارهن، أو  ي ُموجَّ
السؤال الستقصا�أ

لأنها مربحة اقتصاديًّا، أو بسبب الفتقار إل فرص بديلة(.

ي الزراعة بالنسبة للدخل الإجمالي لأ�كن 
1- ما هي أهمية مشاركتكن �ن

المعيشية؟

الملحق 4: مسار )مسارات( أسئلة النقاشات الجماعية المركزة )المجموعات البؤرية(
لية ف ة النطاق والزراعة الم�ف ي الزراعة صغ�ي

المجموعة الُمتخذة كعينة )1(: النساء العامالت �ف
المقدمة



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
90

2- كيف تختلف أدواركن وأنشطتكن الزراعية عن أدوار النساء من الجنسيات 
ي 

هن( �ن الأخرى )الأردنيات، والمريات، والعراقيات، والفلسطينيات، وغري
المنطقة؟ ولماذا برأيكن يُوجد هذا الختاف؟

ي الأردن:
ي الزراعة �ن

- إذا أوضحِت المشاركاُت أنهنَّ ل يشارْكَن حالًيا �ن

ي تمنعكن من 
ي الزراعة؟ ما هي العوامل ال�ت

1- لماذا ل تشاركن بشكل أكرب �ن
ي هذا القطاع؟

المشاركة بشكل أكرب �ن

كن من النساء عند محاولة  ي تواجهنها وغري
2- ما هي المعوقات المحددة ال�ت

القيام بالعمل الزراعي؟ هل تََريَْن أن النساء من الجنسيات الأخرى يواجهن 
عوائق مماثلة؟ ِلَم ل؟

ي هذا 
ن �ن ي الزراعة عن مشاركة الرجال السوري�ي

ج. كيف تختلف مشاركتكن �ن
القطاع؟ ولماذا؟

ك  ي تشرت
د. بغض النظر عن منطقتكن، ما هي المناطق، أو القرى الأخرى ال�ت

ي الزراعة؟
فيها النساء السوريات بفّعالية �ن

ي هذه المنطقة عن مشاركة المرأة 
ي الزراعة �ن

هـ. كيف تختلف مشاركتكن �ن
ي أجزاء أخرى من الأردن؟ وما هي الأسباب برأيكن؟

ي الزراعة �ن
السورية �ن

ي العمل الزراعي منذ انتقالكن إل الأردن، فما هي 
َّ �ن ن ُ ْك�ت َ َ

َّ قد ِاْشرت ن ُ 2- إن ُكْن�ت
ي القيام بمثل هذه الأنشطة، وما أثر ذلك عل 

تجاربكن بخصوص البدء �ن
ي المجتمع؟

اندماجكن �ن

]أسئلة استقصائية[

ن أية تحديات، عل سبيل المثال: مشكات داخل المجتمع،  أ. هل واجه�ت
ي هذه الأنشطة؟ يُرجى التوضيح، وتقديم أمثلة 

عند محاولة المشاركة �ن
محددة.

ي هذا المجتمع، 
ي الزراعة عل الندماج �ن

ب. إل أّي مدى ساعدت مشاركتكن �ن
وتعزيز أدواركن فيه؟ يرجى تقديم أمثلة محددة عن كيفية تأثري هذه المشاركة 

عل حياتكن هنا.

ي المجتمع، ما هي أسباب ذلك برأيكن؟
جـ. إذا لم تقمن بدور نشط �ن

ي هذا الجانب؟
ي تحول دون مشاركتكن الفّعالة �ن

- ما هي العوائق ال�ت
- هل تََريَْن أن المرأة الأردنية تواجه عوائق مماثلة؟ ِلَم ل؟

- إْن كانت العوائق مقترة عل النساء السوريات، هل يواجه الرجال 
السوريون أيًضا أيَّة عوائق مماثلة؟ يُرجى التوضيح.

لية  ف نتاج الزراعي عىل مستوى الزراعة الم�ف المرحلة الثانية: الإ
ة النطاق ]20 دقيقة[ والزراعة الّصغ�ي

ي 
لية �ف ف ي الأنشطة الزراعية الم�ف

3- إل أّي مدى تشارك المرأة �ف
منطقتك؟

]أسئلة استقصائية[

لية؟ وهل ِمَن  ن ي الزراعة المرن
أ. ما هي الأدوار والمسؤوليات المحددة للمرأة �ن

لية أكرش من  ن ي الزراعة المرن
ح أن تنخرط بعض المجموعات النسائية �ن الُمرجَّ

ها؟ ولماذا؟ غري

لية باختاف المواسم؟ ن ي الزراعة المرن
ب. كيف تختلف مشاركة المرأة �ن

جـ. ]للمجموعات البؤرية )مجموعات النقاشات المرّكزة( السورية فقط[ هل 
؟  ن لية مختلفًة عن مشاركة الأردني�ي ن ي الزراعة المرن

ن �ن تََريَْن مشاركة السوري�ي
يُرجى التوضيح.

لية المزيَد من أعمال زراعة المحاصيل، أو إنتاج  ن د. هل تتضمن الزراعة المرن

وة الحيوانية، أو كليهما؟ ولماذا؟ الرش

نتاَج  ليُة الإ ن هـ. ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[ هل تشمل الزراعُة المرن
لي فقط، أم لاأغراض التجارية والتسويقية أيضاً؟ 

ن المخصَص لاستهاك المرن
ي الأغراض التجارية والتسويقية ضمناً: 

إن كانت لأغراض تجارية: )تنبيه: تع�ن
لي فقط، وإنما تباع بغرض 

ن أن المنتجات الزراعية ل تُستخدم لاستهاك المرن
ي السوق المحلية، أم تصديرها للخارج(

ان، أم �ن الربح أيضاً، سواء للجري
ي هذا المجال؟ 

ي تديرها النساء �ن
لية ال�ت ن - ما هي أنواع الأعمال الزراعية المرن

وما حجمها؟
ي يتم إنتاجها وبيعها؟

- ما هي المحاصيل ال�ت
نتاجية؟ )عل سبيل  ن الإ - ما نوع المدخات والتقنيات المستخدمة لتحس�ي

ن أصناف البذور والأسمدة، والخدمات البيطرية، والتكنولوجيا  المثال: تحس�ي
والمعدات الخاصة، وما إل ذلك(

نتاج كمصدر دخل لاأ�ة؟ وكيف تعزز مشاركُة المرأة  - ما مدى أهمية هذا الإ
ي هذا النشاط قدرتَها عل اتخاذ القرارات داخل الأ�ة المعيشية، ل سيما 

�ن
فيما يتعلق بنفقات الدخل؟

َُ�ُ المعيشية فيما 
ي تواجهها الأ

- ما التحديات الخاصة - ِإْن ُوِجَدْت - ال�ت
يخّص تسويق هذه المنتجات؟

لية  ن و. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ ِبَغضِّ النظر عن الزراعة المرن
، هل تقمن، أو نساء أخريات ببيع المنتجات الزراعية أيضاً  لي

ن لاستهاك المرن
ي المجتمع المحلي / السوق المحلية؟ إن كان الجواب 

إل أشخاص آخرين �ن
بنعم:

ي يتم إنتاجها وبيعها؟ ما هي التحديات -إْن ُوِجَدْت، 
- ما هي المحاصيل ال�ت

ي بيع ِمثِل هذه المنتجات؟
ي تواجهنها �ن

ال�ت
نتاجية؟ )تنبيه: عل  ن الإ - ما نوع المدخات والتقنيات المستخدمة لتحس�ي

ن أصناف البذور والأسمدة، والخدمات البيطرية،  سبيل المثال: تحس�ي
والتكنولوجيا والمعدات الخاصة، وما إل ذلك(

- ما مدى أهمية ذلك كمصدر دخل لاأ�ة المعيشية؟ كيف تعزز مشاركتكن 
ي هذا النشاط من قدراتكن عل اتخاذ القرار داخل الأ�ة المعيشية، خاصًة 

�ن
فيما يتعلق بنفقات الدخل؟

ن أو حاولت نساء أخريات اتخاذ أيَّة خطوات لإضفاء الطابع  - هل حاول�ت
ي 

؟ ما هي الخطوات المحددة ال�ت لي
ن نتاج المرن الرسمي عل هذه المبادرات لاإ

ي واجهتكن؟
اتُِّخَذْت؟ ما هي الصعوبات - إن ُوِجَدْت - ال�ت

ي تُستخدم 
ز. ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[ هل تمتلك المرأة الأرض ال�ت

؟ لي
ن نتاج الزراعي المرن لهذا الإ

ي 
ي توفرها حيازة الأرا�ن

ضافية ال�ت - إْن كانِت الإجابُة بنعم، فما هي المزايا الإ
لهؤلء النساء؟

ي )عل سبيل 
- إْن كانِت الإجابة با، فما هو نوع حيازة / ملكية هذه الأرا�ن

كة، أو أراٍض مستأجرة، أو أراٍض حكومية،  المثال: ملكية عائلية، أو أراٍض مشرت
وما إل ذلك(؟

ي اتخاذ القرارات المتعلقة 
ي عل قدرة المرأة �ن

- كيف يؤثر عدم ملكية الأرا�ن
نتاج )تنبيه: عل سبيل المثال: القرارات المتعلقة بالحصول عل الئتمان،  بالإ

اؤها، أنواع المحاصيل المطلوب زراعتها  أنواع المدخات المطلوب �ش
والماشية المطلوب تربيتها، والقرارات التسويقية، وما إل ذلك(؟

ي بالنسبة لمجموعات مختلفة من النساء )عل 
- كيف تختلف ملكية الأرا�ن

سبيل المثال: حسب الجنسية، والفئة العمرية، والحالة الجتماعية، وما إل 
ذلك(؟

ح. ما هو نوع الدعم الخارجي المتاح للمرأة )عل سبيل المثال: الحصول 
عل القروض، والتدريب، والدعم التسويقي( - إْن ُوِجَد - لتتمكن ِمْن مواصلة 

ي الطويل؟
لية عل المدى الزم�ن ن هذه الأنشطة الزراعية المرن



ي ناقشناها 
لية ال�ت ف 4 – بغض النظر عن الأنشطة الزراعية الم�ف

ي أنشطة 
كن من النساء �ف للّتو، هل تشاركن، أو يشارك غ�ي

ة الأخرى )عىل سبيل المثال: من خالل  نتاج الزراعي الصغ�ي الإ
المنظمات غ�ي الحكومية، والمنظمات الأهلية، والمشاريع 

ة، وما إل ذلك(؟ يُرجى التوضيح. التجارية الصغ�ي

]أسئلة استقصائية[

ي تَُمّكُن المرأَة ِمن متابعة 
أ. ما هو نوع المؤسسات والمنظمات المجتمعية ال�ت

مثِل هذه الأنشطة؟

ب. هل تقوم النساء فقط بهذه الأنشطة، أم يشارك فيها الرجال أيًضا؟ 
ن النساء  ي هذه الأنشطة ب�ي

ُم المسؤوليات �ن ُع الأدوار أو تَُقسَّ كيف تُوزَّ
والرجال؟

جـ. هل ِمَن المرجح أن تشارك بعض الفئات من النساء )عل سبيل 
وجات /  ن المثال: جنسيات مختلفة، ومجموعات عمرية مختلفة، نساء مرت

هن؟ ولماذا؟ وكيف تختلف  ي مثِل هذه الأنشطة أكرش من غري
وجات( �ن ن غري مرت

الأدوار والأنشطة؟

ي هذه الأنشطة باختاف المواسم؟ يُرجى 
د. كيف تختلف مشاركة المرأة �ن

التوضيح.

نتاج  هـ. هل تشمل هذه الأنشطة المزيَد من زراعة المحاصيل، أو الإ
، أو كليهما معاً؟ ولماذا؟ ي

الحيوا�ن

نتاجية؟ )تنبيه:  ن الإ و. ما هو نوع المدخات والتقنيات المستخدمة لتحس�ي
ن أصناف البذور والأسمدة، والخدمات البيطرية،  عل سبيل المثال: تحس�ي

والتكنولوجيا والمعدات الخاصة، وما إل ذلك(

ز. ما مدى أهمية هذه الأنشطة كمصدر دخل لاأ�ة المعيشية؟ وما هي 
ي هذا النشاط قدرتَها عل اتخاذ 

ي تعزز بها مشاركُة المرأة �ن
الطريقة ال�ت

القرارات داخل الأ�ة المعيشية، ل سيما فيما يتعلق بنفقات الدخل؟

ي تواجهها النساء فيما يخص بيع هذه 
ح. ما هي التحديات الخاصة ال�ت

المنتجات؟ إل أي مدى يواجه الرجال تحديات مماثلة؟

ط. ما هو نوع الدعم الخارجي المتاح للمرأة )عل سبيل المثال: الحصول 
عل القروض، والتدريب، والدعم التسويقي( - إن ُوِجَد - لتمكينها من 

ي الطويل؟
مواصلة هذه الأنشطة عل المدى الزم�ن

ي الزراعة ]10 
ي تواجهها المرأة �ف

المرحلة الثالثة: التحديات ال�ت
دقائق[

ي تواجهها 
ي ناقشناها للتو، ما التحديات الخاصة ال�ت

ي ضوء الأنشطة ال�ت
5- �ن

ي القطاع الزراعي؟ لماذا تواجه النساء هذه التحديات عل 
المرأة العاملة �ن

وجه الخصوص؟ يُرجى ترتيب هذه التحديات وفًقا لمستوى الأهمية.

]أسئلة استقصائية[

أ. هل يواجه الرجال تحديات مماثلة؟ إن لم يكن الأمر كذلك، فما هي 
ي يواجهها الرجال؟

التحديات المختلفة ال�ت

ب. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ هل تََريَْن أنَّ النساء السوريات 

ي الزراعة - عل وجه الخصوص - يواجهن هذه التحديات؟ إذا 
العامات �ن

كانت الإجابة بنعم، فلماذا ل تواجه النساء من جنسيات أخرى )الأردنيات، 
هن( تحديات مماثلة؟ والعراقيات، والمريات، والفلسطينيات، وغري

ي حالة عدم امتاك بعض النساء 
جـ. ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[ �ن

ي 
، كيف يشكل ذلك تحدياً خاصاً لهن؟ كيف يَحّد ذلك من مشاركتهن �ن ي

لاأرا�ن
الزراعة وصنع القرار؟ يُرجى التوضيح.

يعات  د. ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[ كيف يشكل عدم وجود ت�ش
ي الزراعة، 

مناسبة ودعم حكومي / مؤسسي تحدياً خاصاً للنساء العامات �ن
وإل أي مدى؟ يُرجى التوضيح.

ي القطاع 
ي يمكن اتخاذها لتعزيز دور المرأة �ن

هـ. ما هي الخطوات الأخرى ال�ت
ي الحياة المجتمعية الريفية ككل؟

الزراعي عل وجه الخصوص، و�ن
المرحلة 4 ]النقاشات الجماعية المركزة الأردنية فقط[: المنطقة الزراعية ]5 

دقائق[

6- بالنسبة إل الجزء الأخ�ي من هذا النقاش، نود أن نناقش 
ي منطقتكن. لقد 

ي للممارسات الزراعية �ف
معكن النتشار الجغرا�ف

قمنا بتحديد منطقتكن كجزء من هذه المنطقة الزراعية ]حّددي 
ي تجري فيها النقاشات الجماعية المركزة 

ما إذا كانِت المنطقة ال�ت
ي لالأردن، أو وادي الأردن، أو المنطقة 

�ت جزءاً من الشمال ال�ش
الوسطى من الأردن[.

]أسئلة استقصائية[

كة لهذه المنطقة؟ )تنبيه: يمكن أن تشمل  أ. ما هي العوامل والسمات المشرت
بة،  ، ونوعية الرت ي

كة الخصائَص الماديَة، مثل الغطاء الأر�ن السمات المشرت
والرتفاع، وإمكانية الوصول إل المياه، والمناخ، ونوع الأنشطة الزراعية / 

نتاج، وأنواع المحاصيل المزروعة، والخصائص الديمغرافية، وما إل  نُُظم الإ
ذلك(

ي أّي المناطق أو القرى الأخرى داخل هذه 
ب. بغض النظر عن منطقتكن، �ن

ي الأنشطة الزراعية؟ كيف تختلف أنشطتهن 
المنطقة تُشارك النساُء بفعالية �ن
عن أنشطتكن، ِإْن ُوِجَد اختاف؟

ي 
ي هذه المنطقة عن مشاركتها �ن

ي الزراعة �ن
ج. كيف تختلف مشاركة المرأة �ن
ي أجزاء أخرى من البلد؟

 الزراعة �ن
ي رأيكن؟ 

وما الأسباب �ن

الختام ]5 دقائق[
- لقد وصلنا الآن إل نهاية مناقشتنا. شكًرا لمشاركتكن. نأمل أن تكّن قد 

استمتعن بهذا النقاش.
- لقد كان هذا النقاش ناجحاً جداً. وستكون آراؤكن مفيدة جداً للدراسة.

ي هذا التقرير ستكون من دون ذكر 
كّن بأنَّ أية تعليقات تظهر �ن - نود تذكري

الأسماء.
- قبل مغادرتكن، يُرجى التأكد من ملء استبيان التفاصيل الشخصية.

ي الأنشطة الزراعية الواسعة 
المجموعة المتخذة كعينة )2(: النساء العامات �ن

النطاق



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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المقدمة
ن ]5 دقائق[ أ.- ترحيب المي� والمقدمة والتعليمات الخاصة بالمشارك�ي

- يماأ المي� نموذج »ODK« لكل مشارك، ويسجل رمز المجموعة البؤرية 
، وأوقات بداية  ن )مجموعات النقاشات المرّكزة(، والموقع، وعدد المشارك�ي

ي ملء الجزء الخاص به من 
المناقشة ونهايتها. ويساعد الميُ� كلَّ مشارك �ن

نموذج »ODK« العمر، والجنس، وحجم الأ�ة المعيشية، والخصائص 
ي 

ي عاشوها �ن
قامة، وعدد السنوات ال�ت الديمغرافية لاأ�ة المعيشية، ونوع الإ

الأردن.
ي هذه المناقشة. لقد ُطِلَب 

- مرحبا بكن ونشكركن عل التطوع للمشاركة �ن
منكن المشاركة؛ لأن وجهات نظركن مهمة. ونحن نشكركن عل أوقاتكن.

ي تعمل فيها المرأة 
- تهدف هذه المناقشة إل الستفسار عن الظروف ال�ت

ن أوضاعها.  ي يمكن بها تحس�ي
ة، والطرق ال�ت ي المزارع التجارية الكبري

الأردنية �ن
وستكون هذه المناقشة جزءاً من تقييم أوسع، نقوم به نيابًة عن هيئة الأمم 

ي الزراعة بشكل عام.
المتحدة للمرأة؛ لفهم الدور الذي تلعبه المرأة �ن

- عدم الكشف عن الهوية: نود التأكيد بأن هذه المناقشة ستتم من دون 
ن بعدم مناقشة  ن لو تفضل�ت الكشف عن هوية المشاركات فيها. وسنكون ممتّن�ي
تعليقات أعضاء المجموعة الأخريات خارج هذه الجلسة. إذا كانت هناك أية 

ن عليكن 
ّ ي الإجابة عنها أو المشاركة فيها، فا يتع�ي

ن �ن أسئلة أو مناقشات ل ترغ�ب
مكان. الإجابة عنها أو المشاركة فيها؛ ولكن نرجو الإجابة، والمشاركة قدر الإ
ي 

ة �ن احة قصري - لن تستغرق المناقشة أكرش من ساعة واحدة، وسنأخذ اسرت
منتصف الوقت.

ب.- القواعد الأساسية ]5 دقائق[
ي كل مرة. قد تشعر 

- أهم قاعدة هي: أن يتحدث شخص واحد فقط �ن
ي مقاطعة الحديث؛ لكن يرجى النتظار ح�ت تنتهي الأخريات 

إحداكن بالرغبة �ن
من الكام.

- ل توجد إجابات صحيحة أو خاطئة.
ء ما، رجاًء  ي

ي قول سش
ن �ن . عندما ترغ�ب ن

ّ - ليس عليكن التحدث بأّي ترتيب مع�ي
ي المجموعة، ومن المهم أن نحصل عل 

ُقْمَن بذلك. هناك العديد منكن �ن
آراء كّل منكن.

ي المجموعة.
ن عليكن الموافقة عل آراء الأخريات �ن - ل يتع�ي

- هل لديكن أية أسئلة؟ )إجابات(
- هل يمكننا تسجيل النقاش لتسهيل تذّكره؟ )إذا كان الجواب نعم، فُقْم 

بتشغيل المسجل(
- حسًنا، دعونا نبدأ.

مسار الأسئلة

المرحلة 1: ]النقاشات الجماعية المركزة )نقاشات المجموعات 
ي الزراعة

البؤرية( الأردنية[: دور المرأة ومشاركتها �ف
ي هذه 

ي الزراعة �ن
كن من النساء بفعالية �ن ي رأيكن، ما مدى مشاركتكن وغري

�ن
ي تلعبها المرأة؟ وكيف تختلف هذه 

المنطقة؟ ما هي الأدوار المحددة ال�ت
الأدوار بالنسبة إل فئات مختلفة من النساء )عل سبيل المثال: حسب 

الجنسية، والفئة العمرية، والحالة الجتماعية، وما إل ذلك(؟ يُرجى التوضيح.

]أسئلة استقصائية[

ن أكرش  ؟ هل أصبح�ت ن ي الزراعة عل مّر السن�ي
أ. كيف اختلفت أدواركن �ن

ي 
ن أكرش / أقل مشاركة �ن مشاركة، أم أقل مشاركة من ذي قبل؟ ِلَم أصبح�ت

الزراعة؟

ي 
ي الزراعة، ما الذي دفعكن للمشاركة �ن

ن تشاركن حالًيا بفعالية �ن ب. إْن كن�ت
هذا القطاع؟ )تنبيه: هل تعتمد المرأة عل الزراعة باختيارها، لأنها مفيدة 

اقتصاديًّا، أو بسبب الفتقار إل الفرص الأخرى؟(

ي الزراعة فعالة حالًيا:
جـ. إن لم تكْن مشاركة المرأة �ن

ي تَُحوُل دون 
ي الزراعة؟ ما العوامل ال�ت

- لماذا ل تشاركن بفعالية أكرب �ن
ي هذا القطاع؟

كن من النساء بشكل أكرب �ن مشاركتكن وغري
هن؟ لماذا؟ - هل هناك بعض فئات من النساء أقل مشاركة من غري

ي الزراعة عن مشاركة الرجل؟ ولماذا؟
د. كيف تختلف مشاركة المرأة �ن

ي تدفع 
المرحلة 1: ]النقاشات الجماعية المركزة السورية[: فهم العوامل ال�ت

ة ي المزارع التجارية الكبري
المرأة السورية إل العمل �ن

ي سوريا - أي قبل 
ن تعملنه �ن نود البدء بمحاولة فهم نوع العمل الذي كن�ت

ي الأردن.
وصولكن إل الأردن - وكيف يُقاَرُن هذا العمل بما تقمن به الآن �ن

ي سوريا قبل الحرب؟ ]إذا كان الجواب 
ف تعملن �ف 1. هل كن�ت

بنعم، اذهْب إل الأسئلة الستقصائية )أ( و)ب(، وإن كان 
ي )جـ([

الجواب بال، فاذهْب إل السؤال الستقصا�أ

]أسئلة استقصائية[

ي سوريا[ فما هو بالتحديد نوع العمل 
أ. ]إْن كان المستجيبات قد عملن �ن

الذي شاركن فيه؟

ن به سابًقا بالعمل الذي تقمن به الآن؟  ب. كيف يقارن العمل الذي عمل�ت
ي سوريا كان أفضل من العمل 

ن به �ن )تنبيه: هل تََريَْن أن العمل الذي قم�ت
ي الأردن؟ أم أنه عل العكس من ذلك؟ أم هما متماثان؟ 

الذي تقمن به �ن
ي الأردن؟(

ي سوريا تساعدكن أثناء عملكن �ن
ن مهارات معينة �ن هل اكتسب�ت

ي 
ي سوريا[ فما هي العوامل ال�ت

جـ. ]إن لم تكن المستجيبات قد عملن �ن
تن هذا النوع من  ي الأردن؟ لماذا اخرت

دفعتكن لانضمام إل القوى العاملة �ن
العمل عل وجه التحديد؟

ي المزارع 
ي تدفع المرأة للعمل �ف

المرحلة 2: َفْهُم العوامل ال�ت
ة التجارية الكب�ي

ي مزارع واسعة 
نود الآن أن نفهم لماذا تعملن مع نساء أخريات أمثالكن �ن

ي تدفعكن – وتدفع النساء بشكل عام - للعمل 
النطاق؟ وما هي الأسباب ال�ت

ي الزراعة التجارية واسعة النطاق. نود أيًضا أن نفهم المزيد عن أوضاع 
�ن

عائاتكن، ومدى أهمية هذا العمل بالنسبة َلُكنَّ كمصدر للدخل.

ي الزراعة 
1. ما مدى شيوع عمل النساء من منطقتك / مجتمعك �ف

واسعة النطاق؟

]أسئلة استقصائية[

ي تعمل فيها 
أ. ما هي الأنواع الرئيسية للزراعة - المحاصيل أو الماشية - ال�ت

ي تعترب جزءاً من الزراعة واسعة النطاق؟
ي منطقتكن، وال�ت

النساء �ن

ي 
ي الزراعة �ن

ن �ن ن قد عمل�ت ب. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ إن كن�ت
ي السابق؟ يُرَجى 

ن تفعلنه �ن ا كن�ت سوريا، فكيف يختلف عملكن الحالي عمَّ
التوضيح.

ي الأردن 
جـ. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ ما هي المناطق الأخرى �ن

ي الزراعة؟ كيف تختلف 
ي تََريَن أن المرأة السورية تشارك فيها بشكل رئيسي �ن

ال�ت
مشاركتهن عن مشاركتكن؟

ي المزارع واسعة 
د. ما مدى مشاركة الأشخاص من الجنسيات الأخرى �ن

ي منطقتكن؟ هل تتكون الفئات المختلفة من العمال المهاجرين 
النطاق �ن

( من الرجال أم النساء؟ ن ، والباكستاني�ي ن ، والمري�ي ن )السوري�ي



ي مشاريع زراعية 
2. لماذا تعملن - والنساء بصفة عامة - �ف

واسعة النطاق؟

]أسئلة استقصائية[

ي هذا المجال؟ )ماحظة للمي�: 
ي دفعتكن إل العمل �ن

أ. ما هي العوامل ال�ت
: لأنّه ل يتطلب الكثري من المهارات،  يمكن أن تشمل الأجوبُة المحتملُة ما يلي
ي هذا المجال، بسبب الفقر، لأنّه أمر 

لأنّه من السهل الحصول عل وظيفة �ن
ي هذا المجال، وما إل ذلك(

ي تعمل �ن
ي مجتمعاتنا، لأن عائل�ت

طبيعي �ن

ب. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ هل تشعرن أنه من السهل عل 
ي مزارع تجارية واسعة النطاق؟ إذا 

النساء السوريات الحصول عل وظائف �ن
كانِت الإجابة بنعم، يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن العملية المتعلقة 

بذلك.

ي 
كن من النساء �ن جـ. هل هناك عوائق معينة قد تمنعكن أو تمنع غري

مجتمعكن من العمل هنا؟ إذا كانِت الإجابة بنعم، يُرجى التوضيح. )ماحظة 
ي 

للمي�: يمكنك الستقصاء عن العقبات الثقافية المحتملة، والطريقة ال�ت
ا إذا كانْت هناك عقباٌت  ينظر بها أعضاُء مجتمعهن إل عملهن، والسؤال عمَّ

متعلقة بالسامة، وما إل ذلك(.

ي قراركن بالعمل هنا؟ )ماحظة 
د. ما هو الدور الذي لعبته عائاتكن �ن

ي هذا النوع من المشاريع، يمكن أن 
للمي�: قد تكون العائلة بأكملها تعمل �ن

تكون العائلة أيضاً تدفعها إل العمل هنا، أو لأسباب أخرى، ربما لم توافِق 
العائلة عل عملها هنا، وما إل ذلك(.

هـ. ما مدى أهمية عملكن كمصدر للدخل لأ�كن المعيشية؟
ناث من أفراد أ�كن المعيشية؟ ن عمل الذكور والإ و. هل هناك فرق ب�ي

ي 
ز. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط: فقط إذا كانِت المشاركاُت يعملن �ن

ي سوريا مختلفًة 
ي دفعتكن للعمل �ن

سوريا قبل الحرب[ هل كانت العوامل ال�ت
ي 

ن الأسباب �ن ي تدفعكن إل العمل الآن؟ هل تمكن المقارنة ب�ي
عن تلك ال�ت

ن كلتيهما؟ الحالت�ي

ي الزراعة 
3. إل أي مدى يساعدك الحصول عىل دخٍل، وعملك �ف

ل أم خارجه؟  ف ي داخل الم�ف
عىل الشعور بالستقاللية، سواء �ف

)مالحظة للمي�: استخدْم هذا السؤال لالنتقال إل الأسئلة 
الستقصائية عن الوضع الجتماعي، عىل مستوى الأرسة 

) المعيشية، والمجتمع المحىلي

]أسئلة استقصائية[     

ي أ�كن المعيشية؟ هل تستخدمن 
يات �ن َ َ

أ.  َمْن يتخذ القرارات بشأن الُمشرت
مصادر مختلفة للدخل بطرق مختلفة؟ )ماحظة للمي�: استخدْم هذا 

ي أسلوب إنفاق 
ا إذا كّن يتحكمن �ن السؤاَل لانتقال إل الأسئلة الستقصائية عمَّ

دخولهن(.

ب. هل تََريَْن أن وجود دخٍل خاصٍّ يجعل حياتكن مختلفًة عن حياة النساء 
الأخريات؟ هل تشعرن بأن ذلك يزيد إمكانياتكن؟ يُرجى توضيح الكيفية.

ي أ�كّن 
ي الغالب - عن اتخاذ معظم القرارات العامة �ن

جـ. من المسؤول - �ن
ي 

المعيشية؟ وهل يؤثر حصولكن عل دخل - بشكل عام - عل وضعكن �ن
عمليات صنع القرار؟

ي مجتمعاتكن عندما يتعلق الأمر 
د. هل يساعدكن الدخل عل لعب دور �ن

ي صنع 
ي تشاركن من خالها �ن

بصنع القرار؟ ما هي العمليات / المؤسسات ال�ت
القرار؟ يُرجى تقديم أمثلة محددة.

ة - بشكل عام  ي المزارع الكبري
ي رأيكن، كيف يُْنَظُر إل النساء العامات �ن

هـ. �ن
ي مجتمعكن؟

- �ن

4- النقاشات الجماعية المركزة السورية فقط[ إل أي مدى 
ي 

ي الزراعة واسعة النطاق عىل الندماج �ف
ساعدكن العمل �ف
؟ ي

المجتمع الأرد�ف

ي 
المرحلة الثالثة: فهم عمل المرأة والظروف ذات الصلة �ف

ة المزارع التجارية الكب�ي
ي تَقمن بها كجزء من 

الآن، نود أن نعرف المزيد عن المهام المحددة ال�ت
ي المزرعة هنا.

عملكن �ن
ي هذه المزرعة واسعة النطاق؟ 

ما هي طبيعة العمل الذي تشاركن فيه �ن
)تنبيه: رسمي / غري رسمي، موسمي، يومي(

]أسئلة استقصائية[

ي 
ي رأيك، هل هذا هو الحال بالنسبة إل معظم النساء العامات �ن

أ. �ن
ة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، َفِلَم؟ المزارع الكبري

ي 
ن من النساء والذكور �ن ن طرق توظيف العامل�ي ب. هل هناك اختافات ب�ي

مكان عملك؟

ن طرق توظيف العمال المهاجرين، وغري  جـ. هل هناك اختافات ب�ي
ي مكان عملك؟

المهاجرين �ن

ي يَْعَتِمُد عليها أجرُك؟ هل يختلف راتبك باختاف 
د. ما هي العوامل ال�ت

ن أجورهن  ا إذا كن يتلق�ي المواسم؟ )ماحظة إل المي�: ذلك للسؤال عمَّ
بالساعة، أم بعدد الكيلو غرامات من المحاصيل المحصودة، أم باليوم، أم 

بالشهر(.

ي المزرعة؟ 
ن �ن هـ. هل تََريَْن أنَّ الأجور تختلف باختاف فئات العمال العامل�ي

يُرجى التوضيح.

ي تعملن فيها؟
ي العمل الموسمي، ما هي المواسم ال�ت

ن تشاركن �ن و. إذا كن�ت

ي تشاركن فيها أثناء عملكن 
2- ما هو نوع الأنشطة المحددة ال�ت

ي المزرعة هنا؟ )تنبيه: التسميد، والغرس، وزرع البذور، 
�ف

وصيانة المحاصيل، والحصاد، والتعشيب، والتقطيع، ورعاية 
وة الحيوانية، وما إل ذلك( الحيوان، والأنشطة المتعلقة بال�ش

]أسئلة استقصائية[

ي 
أ. كيف تختلف أنشطة النساء عن أنشطة الرجال؟ ما هي الأنشطة ال�ت

يشارك فيها الرجال عادًة؟ )ماحظة للمي�: يمكن أن تكون الإجابة: أنَّ الرجال 
ي عمليات 

ي عمل جسدي أكرش مشقًة، وإنهم أكرش مشاركة أيضاً �ن
يشاركون �ن

صنع القرار، ولهم مناصب ُعليا(

ب. من واقع تجربتكن، كيف تختلف الأنشطة باختاف فئات العمال 
/ المهاجرين والرجال / النساء(؟ هل تعرفن لماذا  ن ن / السوري�ي )الأردني�ي

ي أنواع معينة من العمل، بينما يقوم البعض الآخر 
يشارك بعض الأشخاص �ن

بأنشطة مختلفة؟ َمِن الذي يقرر َمْن هم الأشخاص المسؤولون عن عمل 
بعينه؟

جـ. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ كيف تَُقاَرُن تجربتكن وتجارب 
هن من المهاجرات  السوريات الأخريات بتجربة النساء الأردنيات أو غري

ي هذا المجال؟ يُرجى التوضيح.
العامات �ن

ي تشاركن فيها باختاف المواسم؟
د. كيف تختلف الأنشطة المحددة ال�ت



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف
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ي المزارع واسعة النطاق، ما 
3. بالنسبة إل النساء العامالت �ف

هو نوع الدعم المتاح لحماية حقوقهن؟

]أسئلة استقصائية[

م المنظماُت الدوليُة دعماً  أ. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ هل تُقدِّ
ة؟ إن كاَن الجواُب بنعم،  ي المزارع الكبري

خاصاً للنساء السوريات العامات �ن
هل يمكنكن تقديم أمثلة محددة؟ )تنبيه: دعم للحصول عل تصاريح 

ها( العمل، جلسات التوعية بحقوق العمل، وغري

ب. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ هل لديكن - أو لدى السوريات 
ي هذه المزارع؟

الأخريات - تصاريُح للعمل �ن
ي كان عليكن القيام بها للحصول عل تصاريح العمل؟ 

- ما هي الإجراءات ال�ت
)ماحظة للمي�: ينبغي طرح هذا السؤال إن كان لديهن تصاريح عمل، 

ْيَنها  وكذلك إذا كّن قد تقدمن بطلبات للحصول عل تصاريح عمل ولم يََتَلقَّ
َ هذه التصاريح عل الإطاق( ن ْ �ي بعد / لم يََتَلقَّ

ي الحصول عل 
- ما هو نوع الدعم المتاح لمساعدة النساء السوريات �ن

تصاريح العمل؟ َمِن الذي يقدم هذا الدعم؟ )تنبيه: عل سبيل المثال: دعم 
أرباب العمل، والتعاونيات، والمنظمات غري الحكومية، والمنظمات الدولية، 

؟ يُرجى تقديم أمثلة  ي
ي الما�ن

وما إل ذلك( هل أثبَت هذا الدعُم فعاليته �ن
محددة.

ن غري قادرات عل الحصول عل تصاريح عمل، يرجى توضيح السبب  - إن كن�ت
)ماحظة إل المي�: اسأْل هذا السؤال إذا كّن قد حاولن التقدم بطلباٍت 

للحصول عل تصاريح عمل؛ وفشلن، وكذلك إذا لم يكّن قد حاولن التقدم 
بطلبات للحصول عل تصاريح عمل عل الإطاق(.

ي الحصول عل تصاريح العمل 
ي تواجه النساء �ن

- كيف تختلف التحديات ال�ت
ي تواجه الرجال؟

عن تلك ال�ت

ي يتم 
ي المزرعة، ما هي الخطوات ال�ت

ج. إذا وقع حادث أثناء عملكن �ن
اتخاذها عادًة؟ هل هناك أشخاص محددون، أو أماكن بعينها يمكنكن 

ي هذه الحالت؟ )ماحظة للمي�: استخدْم 
الذهاب إليها لتلقي الدعم �ن

هذا السؤال للتقصي عن الوعي بالحقوق القانونية، وآليات الحماية(

ي المنظمات المحلية 
ن منضمات إل اتحادات العمال، أو عضوات �ن د. هل أن�ت

ي طرح الأسئلة 
)المنظمات الأهلية(؟ )إن كانِت الإجابة بنعم؛ فاستمر �ن

) الستقصائية التالية، إذا كانِت الإجابة با، انتقْل إل السؤال التالي
ي ضمان حمايتكن القانونية؟ يُرجى إعطاء أمثلة 

- كيف تُسهم هذه المنظمات �ن
ي تمكنت فيها العاماُت من النضمام الفعال لهذه 

محددة عن الأوقات ال�ت
التحادات؛ لضمان حماية حقوقهن.

هـ. ]اطرْح هذا السؤال فقط إذا لم تكن المشاركات منضمات إل أي جهة[ 
ي التحادات أو المنظمات المحلية؟ )هل 

كن حالياً �ن ي رأيكن، لماذا ل تشرت
�ن

السبب هو اعتقادهن أن النضمام لهذه الكيانات لن يكون مفيًدا؟ لأنه غري 
مسموح لهن؟(

و. ما هو الدعم المحدد - إن وجد - الذي يقدمه َلُكنَّ صاحُب العمل؟ 
)ماحظة إل المي�: يهدف هذا السؤال إل التقصي – بعناية - عن توفري 

) ن النقل والتأم�ي

ي 
ي تواجه النساء العامالت �ف

المرحلة الرابعة: التحديات ال�ت
ة المزارع الكب�ي

ي هذا 
ي عملكن �ن

ي تواجهكن �ن
نود الآَن أْن نفهم التحديات والصعوبات ال�ت

المجال.

ي الزراعة التجارية 
ي تعمل �ن

ي تواجه المرأة ال�ت
1. ما هي أهم التحديات ال�ت

واسعة النطاق؟

]أسئلة استقصائية[

ي تواجهكن فيما يتعلق بظروف عملكن؟ )تنبيه: 
أ. ما هي أهم المشكات ال�ت

ة، العمل الشاق، وما إل ذلك( ساعات العمل الطويلة، ظروف العمل الخطري

ب. هل هناك تحديات تواجهنها فيما يتعلق بالنتقالت من مكان العمل 
وإليه؟ )تنبيه: يمكن أن تكون الإجابات: أنه ل توجد وسائل نقل، أو أن وسائل 

النقل متوافرة؛ ولكنها غري آمنة، أو غري ذلك(

ج. ما هي أهم التحديات المتعلقة بأجوركن؟
- ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[ هل تعتقدن أن الأزمة السورية كان لها 

ي أجوركن؟
تأثري �ن

ي تم توظيفكن 
ن التحديات المتعلقة بأجوركن والطريقة ال�ت - ما هو الرابط ب�ي

ي 
بها؟ )]تنبيه: إذا ُكنَّ يعملن بصورة غري رسمية[ هل تكون أجور النساء الا�أ

ي يعملن بشكل رسمي؟(
يعملن بشكل غري رسمي أقلَّ من الا�أ

ي والحماية؟
د. ما هي أهم التحديات المتعلقة بالتمثيل القانو�ن

ي تواجه النساء عل وجه الخصوص؟
هـ. ما هي التحديات ال�ت

ي 
كاً للنساء العامات �ن هل يشكل الّتحرُش والعنُف ضد النساء تحدياً مشرت

ة؟ المزارع الكبري
هل تواجهن مشكات خاصة نابعة من الثقافة والتقاليد؟

ل؟ هل  ن ضافة إل عملك خارج المرن لية بالإ ن هل أنِت مسؤولة عن الواجبات المرن
ن هذا التحدي الذي تواجهه النساء عل وجه الخصوص؟ تواجه�ي

هل »ثقافة العيب« تمثل تحدياً خاصاً يواجه المرأة؟ يُرجى التوضيح.

و. ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[ من واقع تجاربكن، هل تختلف 
ي تواجه مجموعات أخرى من 

ي تواجه المرأة الأردنية عن تلك ال�ت
التحديات ال�ت

ي المزرعة؟ )تنبيه: الرجال الأردنيون، النساء السوريات، الرجال 
العامات �ن

السوريون، الرجال المريون، النساء المريات، العمال المهاجرون من 
هم( جنسيات أخرى، وغري

ي تواجهها 
ز. ]للمجموعات البؤرية السورية فقط[ ما هي التحديات ال�ت

السوريات تحديداً؟
ي 

ن الّتحديات ال�ت ن عل أساس الجنسية من ب�ي - هل تشعرن بأن التميري
تواجهنها؟ يُرجى التوضيح.

- هل تشعرن بأن هناك تحديات معينة تواجه العامات غري الأردنيات بشكل 
ي المزرعة؟ إذا كانِت الإجابة بنعم، يُرجى التوضيح.

عام أثناء العمل �ن

ح. هل توجد حالًيا آليات قائمة تمكنكن من معالجة هذه المشكات؟ إن 
كانِت الإجابة بنعم، يُرجى توضيح هذه الآليات، وكيفية استخدامها. كما 

يُرجى تقديم أمثلة محددة.

ن وضع المرأة  ي يمكن اتخاذها لتحس�ي
ما هي الخطوات الأخرى ال�ت  -2

ة؟ )تنبيه: عل سبيل المثال: منح المرأة  ي المزارع التجارية الكبري
العاملة �ن

يعات المتعلقة بظروف العمل،  إمكانية العمل بشكل رسمي، وإعمال الت�ش
ي يمكن للمرأة من 

وتوفري وسائل النقل الآمنة، وزيادة الأجور، والآليات ال�ت
ي )النوع الجتماعي، 

خالها تقديم شكاوى تتعلق بالعنف الجنسي والجنسا�ن
ي التحادات، وما إل ذلك(

اك المرأة �ن ناث(، وإمكانية اشرت الذكور والإ

المرحلة 5 ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[: المنطقة 
الزراعية ]5 دقائق[

ي 
ي الجزء الأخري من هذا النقاش، نود أن نناقش معكن النتشار الجغرا�ن

 �ن
ي منطقتكن. لقد قمنا بتحديد منطقتكن كجزء من هذه 

للممارسات الّزراعية �ن
ي تُجَرى فيها النقاشات 

المنطقة الزراعية ]حّدد ما إذا كانِت المنطقة ال�ت
ي لاأردن، أو وادي الأردن، أو 

�ت الجماعية المركزة جزءاً من الشمال ال�ش
المنطقة الوسطى من الأردن[.



]أسئلة استقصائية[

كة لهذه المنطقة؟ )تنبيه: يمكن أن تشمل  أ. ما هي العوامل والّسمات المشرت
بة،  ، ونوعية الرت ي

كُة الخصائَص المادية مثل: الغطاء النبا�ت السماُت المشرت
والرتفاع، وإمكانية الحصول عل المياه، والمناخ، ونوع الأنشطة الزراعية، 

نتاج، وأنواع المحاصيل المزروعة، والخصائص الديمغرافية، وما  وأنظمة الإ
إل ذلك(

ي أي المناطق أو القرى الأخرى داخل هذه المنطقة 
ب. بخاف منطقتكن، �ن

ي العمل الزراعي؟ كيف تختلف أنشطتهن عن 
تَنشط مشاركُة النساء �ن

أنشطتكن، ِإْن ُوِجَد اختاف؟

ي 
ي هذه المنطقة عن مشاركتها �ن

ي الزراعة �ن
جـ. كيف تختلف مشاركة المرأة �ن

ي رأيكن؟
ي أجزاء أخرى من البلد؟ وما هي الأسباب �ن

الزراعة �ن

الختام ]5 دقائق[
- لقد وصلنا الآن إل نهاية نقاشنا. نشكركن عل المشاركة، ونأمل أن تكن قد 

ن بوقتكن. استمتع�ت
ًا. ي هذه الدراسة كثري

- كان هذا نقاشاً ناجحاً جداً. وستفيدنا آراؤكم �ن
ي هذا التقرير ستكون من دون ذكر 

كن بأنَّ أيَّة تعليقات تظهر �ن - أود تذكري
الأسماء.

- قبل مغادرتكن، يُرجى التأكد من إكمال استبيان البيانات الشخصية.
ي 

ي قطاع الزراعة �ن
المجموعة المتخذة كعينة رقم )3(: الرجال العاملون �ن

الأردن

المقدمة
ف ]5  أ- ترحيب المي� والمقدمة والتعليمات الموجهة للمشارك�ي

دقائق[
- يقوم المي� بملء نموذج »ODK« لكل مشارك، ويسجل رمز المجموعة 
، وأوقات  ن البؤرية )مجموعة النقاشات المركزة(، والموقع، وعدد المشارك�ي

ي ملء الجزء الخاص 
بداية المناقشة ونهايتها. ويساعد الميُ� كلَّ مشارك �ن

به من نموذج »ODK«، العمر، والنوع، وحجم الأ�ة المعيشية، والسمات 
ي الأردن.

ي عاشوها �ن
قامة، وعدد السنوات ال�ت لية، ونوع الإ ن الديمغرافية المرن

ي هذه المناقشة. لقد ُطِلَبْت 
- مرحًبا بكم، ونشكركم عل التطوع للمشاركة �ن

منكم المشاركة؛ لأن وجهات نظركم مهمة. ونحن نشكركم عل وقتكم.
ي الأردن، 

ي القطاع الزراعي �ن
- يهدف هذا النقاش إل فهم دور المرأة �ن

ي الأنشطة الزراعية. ونود أيضاً 
ي قد تواجهها عند المشاركة �ن

والتحديات ال�ت
ي عمليات صنع القرار 

ي تواجهها المرأة عند المشاركة �ن
أن نفهم التحديات ال�ت

الريفي، مثل: المشاورات مع الحكومة، والتعاونيات المحلية، والمؤسسات 
دارة المحلية، وما إل ذلك. ، وهياكل الإ ن المجتمعية، واتحادات المزارع�ي

- عدم الكشف عن الهوية: أود أن أؤكد لكم أن المناقشة ستكون من دون 
ن لو تفضلتم بعدم مناقشة تعليقات  استخدام الأسماء. وسنكون ممتّن�ي

أعضاء المجموعة الآخرين خارج هذه الجلسة. وإن كانت هناك أيَّة أسئلة 
ن عليكم  ي الإجابة عنها أو المشاركة فيها؛ فا يتع�ي

أو مناقشات ل ترغبون �ن
مكان. الإجابة عنها أو المشاركة فيها؛ ولكن تُرجى الإجابة، والمشاركة قدر الإ

- لن تستغرق المناقشة أكرش من ساعة واحدة.

أ- القواعد الأساسية ]5 دقائق[
ي كل مرة. قد يشعر 

- أهم قاعدة هي: أن يتحدث شخص واحد فقط �ن
ي مقاطعة الحديث؛ ولكن يُرجى النتظار ح�ت ينتهي الآخرون 

أحدكم بالرغبة �ن
من الكام.

- ل توجد إجابات صحيحة أو خاطئة.
. ن - ليس عليكم التحدث بأي ترتيب مع�ي

ء ما، رجاًء قوموا بذلك. هنالك عديد كبري منكم  ي
ي قول سش

- عندما ترغبون �ن
ي المجموعة، ومن المهم أن نحصل عل آرائكم جميعكم.

�ن
ي المجموعة.

ن عليكم الموافقة عل آراء الآخرين �ن - ل يتع�ي
- هل لديكم أيَّة أسئلة؟ )إجابات(

- هل يمكننا تسجيل النقاش لتسهيل تذّكره؟ )إذا كان الجواب بنعم، فُقْم 
بتشغيل المسجل(

- حسًنا، دعونا نبدأ.
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مسار الأسئلة )60 دقيقة(
ي الزراعة ]30 دقيقة[

المرحلة الأول: دور المرأة ومشاركتها �ف
ي القطاع الزراعي؟ ما هي 

ي منطقتكم �ن
ي رأيكم، ما مدى مشاركة النساء �ن

�ن
ي تقوم بها المرأة؟ )تنبيه: إننا مهتمون بفهم مشاركة 

الأدوار المحددة ال�ت
ي ذلك الزراعة 

المرأة فيما يتعلق بالقوى العاملة الرسمية، وغري الرسمية، بما �ن
، والأدوار  نتاج الزراعي عل نطاق صغري لية / الزراعة الأ�ية، والإ ن المرن

، وما إل ذلك( ي
الداعمة، مثل: تربية المواسش

]أسئلة استقصائية[

أ. كيف تختلف هذه الأدوار طبقاً للفئات المختلفة من النساء )عل سبيل 
المثال: بالنسبة للجنسيات المختلفة، والفئات العمرية المختلفة، والحالة 

الجتماعية، وما إل ذلك(؟

ي المنطقة؟
ن بالزراعة �ن ب. كيف تختلف هذه الأدوار عن أدوار الرجال العامل�ي

نتاج  ي مجال الزراعة حالياً، ما هو نوع الإ
جـ. بالنسبة إل النساء العامات �ن

، والزراعي التجاري الصغري النطاق، والواسع النطاق، وما إل  لي
ن الزراعي )المرن

ذلك( الذي يشاركن فيه؟
نتاج، وما  ي هذا الإ

- يُرجى تقديم تفاصيل محددة عن سبب مشاركة المرأة �ن
نتاج، وما يتم إنتاجه وبيعه، وكيف تستفيد منه المرأة،  يشتمل عليه هذا الإ

وما إل ذلك.

ي مجال الزراعة حالياً، ما هي أنواع الأنشطة 
د. بالنسبة إل النساء العامات �ن

ي يَقمن بها )زراعة المحاصيل، تربية الماشية، العمل الزراعي، 
المحددة ال�ت

وما إل ذلك(؟
- لماذا تقوم المرأة عل وجه الخصوص بهذه الأنشطة؟

- كيف تختلف أنشطتهن عن أنشطة الرجال؟

ي 
هـ. هل أنتم عل علم بحالت معينة، حيث النساء يمتلكن فيها الأرا�ن
نتاج الزراعي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي المزايا  ي يستخدمنها لاإ

ال�ت
ي تتمتع بها هؤلء النساء مقارنًة ِبَمْن ل يملكن أرضاً؟ يُرجى تقديم 

ضافية ال�ت الإ
أمثلة محددة.

، ما هو نوع حيازة / ملكية الأرض  ي
ي حالة عدم امتاك النساء الأرا�ن

- �ن
ي 

كة، أراٍض حكومية، وما إل ذلك( ال�ت )ملكية عائلية، إيجار، أراٍض مشرت
نتاج؟ يستخدمنها لاإ

ي عملهن الزراعي؟ 
، كيف يؤثر ذلك �ن ي

ي حالة عدم امتاك النساء الأرا�ن
- �ن

ي إل الحد من قدرتهن عل 
)عل سبيل المثال: هل يؤدي عدم امتاك الأرا�ن

نتاج والتسويق؟( اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالإ

؟ ن ت أدوار المرأة وأنشطتها الزراعية عل مر السن�ي ي رأيكم، كيف تغري
و. �ن

هل أصبحت مشاركة النساء أكرش أم أقل من ذي قبل؟
 لماذا أصبحت مشاركة النساء أكرش / أقل؟

ي أنشطة الزراعة، فما 
2. إن كانِت المرأة تشارك حالًيا بفعالية �ف

الذي يدفعها إل المشاركة؟ 

]أسئلة استقصائية[

ي الزراعة، إل أيَّ مدى تَُفّضُل المرأُة 
ي تعمل فيها المرأة �ن

ي الحالت ال�ت
أ. �ن

ي الزراعة عل أنواع أخرى من الأنشطة الُمِدرَّة للدخل؟ )ماحظة إل 
العمَل �ن

ي 
المي�: المقصود من هذا السؤال هو فهم ما إذا كانت النساء يعملن �ن

ي الزراعة / 
الزراعة باختيارهن، عل سبيل المثال: بسبب عمل الأ�ة ككل �ن

ي هذا المجال؛ لعدم وجود فرص أخرى(
لأنها مربحة، أو إذا ُكنَّ يعملن �ن

ي أنشطة / قطاعات أخرى، فما 
ب. إذا كانت هؤلء النساء يفضلن العمل �ن

نوع العمل الذي تَروَن أنهن يفضلن المشاركة فيه، وفًقا لقدراتهن الحالية؟

ي الزراعة مصدراً هاماً من مصادر دخل 
جـ. إل أّي مدى يوفر عمل المرأة �ن

الأ�ة؟

ي تدعم 
د. ما هو نوع المؤسسات والمنظمات المجتمعية - إن وجد - ال�ت

ي متابعة الأنشطة الزراعية؟ كيف تدعم هذه المنظمات المرأة؟ يُرجى 
المرأة �ن

تقديم أمثلة محددة.

هـ. ما هو نوع الدعم الخارجي المتاح )عل سبيل المثال: الحصول عل 
ي 

القروض، والتدريب وبناء القدرات، والدعم التسويقي( للنساء المشاركات �ن
الأنشطة الزراعية؟

ي أنشطة الزراعة حالياً، 
ي حالة عدم مشاركة المرأة بفعالية �ف

3. �ف
ي رأيكم؟

فما هي أسباب ذلك �ف

]أسئلة استقصائية[

ي هذا القطاع؟ هل 
اك بشكل أكرب �ن ي تمنعهن من الشرت

ا. ما هي العوامل ال�ت
يواجه الرجال عقبات مماثلة؟ لم ل؟

ها، فأّي  َ من غري ي الزراعة أكرب
ب. إن كانْت مشاركة بعض مجموعات النساء �ن

ِمن مجموعات النساء أكرش / أقل مشاركة؟ ولماذا؟ 

جـ. ما هو نوع الدعم الخارجي الازم )عل سبيل المثال: الحصول عل 
ي القيام 

ن المرأة من البدء �ن القروض، والتدريب، والدعم التسويقي( لتمك�ي
ي المستقبل؟

بالأنشطة الزراعية والحفاظ عليها �ن

ي الحياة المجتمعية 
المرحلة الثانية: دور المرأة ومشاركتها �ف

الريفية ]10 دقائق[
ي 

ي تعزيز الدور الذي تؤديه �ن
ي الزراعة �ن

4. كيف تسهم مشاركة المرأة �ن
ي تؤدي من خالها 

المجتمع وإل أي مدى؟ ما هي الأنشطة والمؤسسات ال�ت
ي تقوم بها؟

ي المجتمع؟ ما هي الأدوار المحددة ال�ت
المرأُة دورَها �ن

]أسئلة استقصائية[

دارة  ي هياكل الإ
ا. ما هي الأنشطة المجتمعية )عل سبيل المثال: التمثيل �ن

، والمنظمات الأهلية )غري الحكومية(، وتجمعات  ن المحلية، ونقابات المزارع�ي
ي تشارك فيها النساء؟ 

القرى، وعمليات التخطيط المجتمعي، وما إل ذلك( ال�ت
يُرجى تقديم أمثلة.

ب. إل أيِّ مدى أثبتْت مشاركة النساء فعاليتها فيما يتعلق بالقيادة 
؟ ِلَم / ِلَم ل؟ يُرجى تقديم أمثلة محددة. ي

ي الما�ن
المجتمعية وصنع القرار �ن

ي 
جـ. هل ترون أنَّ بعض مجموعات النساء تشارك بشكل أكرش فعالية �ن

ها؟ يُرجى التوضيح. المجتمع من غري

ي هذه الأدوار المجتمعية، فما هي 
د. إن لم يكن للمرأة مشاركًة فعالًة �ن

ي تحول دون المشاركة الفعالة للمرأة 
ي رأيكم؟ وما هي العوائق ال�ت

الأسباب �ن
ي هذا الجانب؟

�ن

ي مجال الزراعة 
ي تواجه المرأة �ف

المرحلة الثالثة: التحديات ال�ت
]10 دقائق[

ي تواجه 
ي ناقشناها للّتو، ما هي التحديات الخاصة ال�ت

ي ضوء الأنشطة ال�ت
5- �ن

ي الزراعة؟ لماذا 
ي القطاع الزراعي؟ ما الذي يَحّد من دورها �ن

المرأة العاملة �ن
تواجه النساء - عل وجه الخصوص - هذه التحديات؟ يُرجى ترتيب هذه 

التحديات عل أساس مستواها من الأهمية.

]أسئلة استقصائية[

يعات والدعم الحكومي / المؤسسي تحدياً  أ. هل يشكل الفتقار إل الت�ش
نتاج الزراعي؟ إذا كانِت الإجابة بنعم، يرجى  ي الإ

خاصاً أمام النساء العامات �ن
توضيح الكيفية، وإل أّي مدى يحدث ذلك.



 ب. إل أي مدى يعمل خطر تعرض المرأة للعنف - إن وجد - )سواء 
، أو عدم  ن ي شكل عنف جسدي، أم عنف عاطفي، مثل: التميري

أكان ذلك �ن
ي الزراعة؟ يُرجى 

ام، وما إل ذلك( عل الحد من مشاركة المرأة �ن الحرت
التوضيح.

ي تواجه المرأة فيما يتعلق بالجوانب 
جـ. ما هي التحديات الخاصة ال�ت

التجارية والتسويقية؟ يرجى التوضيح. )يشري مصطلح الأغراض التجارية 
ي ل تُستخدم لاستهاك فقط؛ ولكنها 

والتسويقية إل المنتجات الزراعية ال�ت
ي السوق المحلية، أم 

ان، أم �ن ي الربح، سواء تم بيعها للجري
تُباع أيًضا لج�ن

تم تصديرها للخارج(

ي القطاع 
ي يمكن اتخاذها لتعزيز دور المرأة �ن

 د. ما هي الخطوات الأخرى ال�ت
ي المجتمع ككل؟

الزراعي عل وجه التحديد ومشاركتها �ن

 هـ. هل يواجه الرجال تحديات مختلفة؟ كيف؟ ولماذا؟

المرحلة 4 ]للمجموعات البؤرية الأردنية فقط[: المنطقة 
الزراعية ]10 دقائق[

ي 
ي الجزء الأخري من هذا النقاش، نود أن نناقش معكم النتشار الجغرا�ن

6. �ن
ي منطقتكم. لقد قمنا بتحديد منطقتكم كجزء من 

للممارسات الزراعية للمرأة �ن
ي تُعقد فيها النقاشات 

هذه المنطقة الزراعية ]حدد ما إذا كانِت المنطقة ال�ت
ي لاأردن، أو وادي الأردن، أو 

�ت الجماعية المركزة جزءاً من الشمال ال�ش
ي الأردن[.

المنطقة الوسطى �ن

 ]أسئلة استقصائية[

كة لهذه المنطقة؟ )تنبيه:  ي رأيكم، ما هي العوامل والسمات المشرت
أ. �ن

 ، ي
كُة الخصائَص الماديَة، مثل: الغطاء النبا�ت يمكن أن تشمل السماُت المشرت

بة، والرتفاع، وإمكانية الوصول إل المياه، والمناخ، ونوع الأنشطة  ونوعية الرت
نتاج، وأنواع المحاصيل المزروعة، والسمات الديمغرافية،  الزراعية، وأنظمة الإ

وما إل ذلك(

ي أيٍّ ِمَن المناطق أو القرى الأخرى داخل هذه 
ب. بخاف منطقتكم، �ن

ي الأنشطة الزراعية؟ كيف تختلف أنشطتهن عن 
ُ مشاركُة النساء �ن المنطقة تَكرش

ي منطقتكم، ِإْن ُوِجَد اختاف؟
أنشطة النساء �ن

ي 
ي هذه المنطقة عن مشاركتها �ن

ي الزراعة �ن
ج. كيف تختلف مشاركة المرأة �ن

ي رأيكم؟
ي أجزاء أخرى من البلد؟ وما هي أسباب ذلك �ن

الزراعة �ن

الختام ]5 دقائق[
- لقد وصلنا الآن إل نهاية نقاشنا. شكًرا لمشاركتكم. نأمل أنكم قد 

استمتعتم بوقتكم.
ي 

- لقد كان ذلك نقاشاً ناجحاً جداً. وستكون آراؤكم مفيدًة جًدا للدراسة ال�ت
نقوم بها.

ي هذا التقرير ستكون من دون ذكر 
- أود أن أذكركم بأن أية تعليقات تظهر �ن

الأسماء.
- قبل مغادرتكم، يُرجى التأكد من إكمال استبيان البيانات الشخصية.



ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
98





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
100





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
102





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
104





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
106





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
108





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
110





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
112





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
114





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
116





ي القطاع الزراعي،
مشاركة المرأة �ف

المؤسسات الريفية والحياة المجتمعية - أغسطس 2017
118


