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وع ) اكة بي   مركز المرأة العربية ( 2019-2017خالل المرحلة األوىل من هذا المشر ي إطار الشر
 
 ف

ُ
ذ
َّ
الذي ينف

ي  الوكالة السويديةو  والبحوثللتدريب 
، تّم إجراء تدقيق  للتعاون اإلنمائ  النوع االجتماعي من منظور الدوىلي

وع، وتقييم للسياسات االقتصادية واألطر القانونية واالتفاقيات التجا ي يشملها المشر
ي البلدان الستة الن 

 
رية ف

نت آثار العولمة وتحرير التجارة عىل التمكي   االقتصادي للمرأة وفرص وصولها إىل األسواق التجارية.  
ّ
وقد مك

من لفت االنتباه ورفع مستوى الوعي لدى الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيي   بشكل التدقيق نتائج 

ق  تمكي   المرأةي  مباشر بشأن أهمية "مباشر أو غ ي منطقة الشر
 
وصوال إىل تحقيق المساواة بي   الجنسي   ف

ي السياسات االقتصادية واالتفاقيات 
 
األوسط وشمال إفريقيا من خالل تعميم مراعاة النوع االجتماعي ف

والتواصل والتشبيك، ، وذلك عن طريق التوعية القائمة عىل األدلة، وأنشطة الدعوة والمنارصة، "التجارية

ي أقّرها 
وع الجديد عىل قاعدة التوصيات واألولويات الن  ي المشر

بناء القدرات المؤسسية وتعزيزها. وينبن 

 وحددها أصحاب المصلحة المستهدفون. 

 النوع  منوانطالقا مّما سبق، يتلخص االستنتاج الرئيسي 
ّ
ي أن

 
عملية تحليل الوضع وتدقيق النوع االجتماعي ف

 البئةة االجتماعي 
ّ
ي السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية، وأن

 
ي وال يتّم تعميم  االفعل ف  محايد   سلن 

ي المجاالت االقتصادية والتجارية.  تساعد عىلال السائدة 
 
 تعزيز المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة ف

وع الحاىلي "األلذلك فإن 
دة للمشر

َّ
ق األوسط وشمال تمكي   رائدات األعمال ولوية المحد ي منطقة الشر

 
ف

" هي تعزيز قدرة رائدات األعمال عىل إفريقيا نحو الوصول المتساوي مع الرجال إىل أسواق األعمال والتجارة

كي   عىل نظرائهّن من الرجالزيادة فرص وصولهن إىل الموارد والتحكم فيها عىل قدم المساواة مع 
، مع الي 

ي "توفي  بئةة مواتية لتعزيز أما ال  األعمال واألسواق التجارية. مجال 
 
وع فيتمثل ف هدف الموضوعي للمشر

ي الجزائر ومرص واألردن ولبنان والمغرب وإدماج 
 
ي قطاع األعمال واألسواق التجارية" ف

 
ريادة األعمال النسائية ف

 وتونس." 

ب توفي  هذه البئةة المواتية إنتاج وتوفي   
ّ
رائدات ورّواد األعمال من منظور تحليل  بشأن المعلوماتويتطل

ي وأبرز الفاعلي    النوع االجتماعي المقارن، ويشمل ذلك تحديد مواصفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة
 
ف

 ثالثة قطاعات مختارة، وهي الزراعة والصناعات الخفيفة والخدمات. 

 تحليل سلسلة القيمة المراعية للفروق بي   الج
ّ
والذي شمل  ،نسي   )المقاربة واألدوات(وتجدر اإلشارة إىل أن

، قد تّم استخدام  لتقييم حالة المساواة بي   المرأة والرجل، 
ً
 خاصة فيما يتعلقالبلدان الستة المذكورة آنفا

ي النشاط االقتصادي
 
 والوصول إىل األسواق التجارية.  والحصول عىل فرص النشاط التجاري االمشاركة ف

( الصناعات 2( الزراعة: الصناعات الغذائية؛ 1عات  القطاعات الفرعية التالية : وقد تّم االختيار عىل القطا

( الخدمات: تكنولوجيا المعلومات واالتصال.  وباإلضافة إىل عمليات 3والمالبس؛  المنسوجاتالخفيفة: 

ي تملكها 
كي   عىل عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة الن 

  تديرها المراجعة والتقييم والتحليل، تم الي 

ي تّم اختيارها )الصناعات الغذائية والنسيج 
النساء والرجال، وهي تمثل عّينة من القطاعات الفرعية الن 

 والمالبس وتكنولوجيا المعلومات واالتصال(. 
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وي  هدف تشخيص القيود والتحديات إىل تحديد أوج  عدم المساواة والفجوات القائمة بي   الجنسي   وتقييم 

الموارد وبناء القدرات  من أجل تحديد األولويات عىل مستوى المؤسسات الصغرى  االحتياجات من حيث

ي تّم فرضها بسبب انتشار 
ات اإلغالق الن  ي ذلك أثناء وبعد في 

 
والمتوسطة ورائدات األعمال أنفسهن، اما ف

ف  ذلك من تداعيات.  19-جائحة كوفيد
ّ
 وما خل

 

 العام وضعال .1

ات العامة - 1الجدول   المؤشر

 42.61   الناتج المحىلي اإلجماىلي )مليارات الدوالرات(

 9.47   نصيب الفرد من الناتج المحىلي اإلجماىلي )ااألسعار الثابتة(

 10.10 5.11 4.99 نسمة( مليون(عدد السكان 

ي 
 1.37 1.39 1.34 %معدل النمو السكائ 

ي تعدادواالذكور  النسبة بي   
 
 0.98 50.52 49.38 السكان إلناث ف

ي عام شهد 
 
ي ف

 بنسبة  2020االقتصاد األردئ 
ً
ي معدل البطالة الذي الغ  1.6انكماشا

 
ي المائة، مع ارتفاع ف

 
 24.7ف

ي 
 
ي الرب  ع الرابع من نفس السنة، كما وصلت اطالة الشباب إىل معدالت غي  مسبوقة ناهزت  ف

 
ي  50المائة ف

 
ف

ي األردن الذي لدي  اقتصاد صغي  ومفتوح 19-المائة. وقد كان لجائحة كوفيد
 
ة ف  تداعيات اقتصادية كبي 

ي العالم. اال ببقيةومرتبط بشكل كبي  
 
 قتصادات ف

  األردن. ترتيب 2
 
 2021بحسب مؤشر الفجوة بي   الجنسي    عالميا

ي التقرير العالمي للفجوة بي   الجنسي   
 
العالمي  عن المنتدى االقتصادي الصادر 2021لسنة احتلت األردن ف

ق األوسط وشمال إفريقيا، اعد اإلمارات  156عالميا من بي    129المرتبة  دولة، والمرتبة الرااعة بي   دول الشر

 (.129( ومرص )126وتونس )(  72العربية المتحدة )

 احسب مؤشر الفجوة بي   الجنسي   ) األردنترتيب  - 2الجدول 
ً
 (2021-2010عالميا

تيب تيب الدرجة التر تيب الدرجة التر  الدرجة التر

93 0.611 131 0.638 -38 +0.027 

  التحصيل العلمي . 3

                                                           
1
 عن األرقام الواردة أعاله حيث أنها مستقاة من مصدر مختلف وهو التقرير العالمي للفجوة بي   الجنسي     

ً
المنتدى  -تختلف هذه األرقام قليال

  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 2021االقتصادي العالمي 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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ي حصلت عىل أفضل 0.991(من حيث التحصيل العلمي  84يحتل األردن المرتبة 
( والثانية اعد الكويت الن 

ي  .59المرتبة  واحتلت )0.997(نتيجة 
 
 الغت معدالت االلتحاق االمدارسوحقق األردن مستويات مرتفعة ف

ي المائة لدى اإلناث و 97.8
 
ي المائة لدى الذكور. وبالنسبة لمعدالت االلتحاق، الغت لدى الفتيان  98.6ف

 
ف

ي و 81.5
ي التعليم االبتدائ 

 
ي المائة ف

 
، مقاال  31.5ف ي التعليم العاىلي

 
ي المائة ف

 
ي التعليم  80.2ف

 
ي المائة ف

 
ف

ي و
ي التعليم العاىلي لدى الفتيا 37.4االبتدائ 

 
ي المائة ف

 
 ت. ف

ي األردن  - 3الجدول 
 
تيب المقارن للتحصيل العلمي ف  20212 - 2006الي 

تيب تيب الدرجة التر تيب الدرجة التر  الدرجة التر

70 0.979 84 0.991 -14 +0.012 

 المشاركة االقتصادية والفرص. 4

تيب المقارن لفرص المشاركة والمشاركة االقتصادية لألردن  -4الجدول   20213-2006الي 

تيب تيب الدرجة التر تيب الدرجة التر  الدرجة التر

105 0.442 133 0.538 -28 +0.096 

 
ّ
ي األردن ضئيل جدا، حيث لم يتجاوز معدل مشاركة اإلناث  العامالتعدد النساء تشي  األرقام إىل أن

 
 15.1ف

ي عام 
 
ي المائة ف

 
ي  67.2مقاال  ،2019ف

 
 المعدل العالمي  4المائة للذكور )أي أكير من  ف

ّ
ي حي   أن

 
أضعاف(، ف

ي المائة لإلناث و 53.0يصل إىل 
 
ي المائة للذكور، مقاال  80.4ف

 
ي المائة لإلناث و 21.7ف

 
ي المائة  77.3ف

 
ف

ق األوسط وشمال إفريقيا.   ي منطقة الشر
 
 للذكور ف

ي األرد
 
ي المائة لدى اإلناث و 22.9ن وفيما يتعلق امعدالت البطالة، الغت النسبة ف

 
ي  13.2ف

 
لدى الذكور، ف

ي المائة لإلناث و 5.4حي   ال يتجاوز المعدل العالمي 
 
ي المائة للذكور، مقاال  4.6ف

 
ي المائة لإلناث  17.8ف

 
ف

ق األوسط وشمال إفريقيا.  7.8و ي منطقة الشر
 
ي المائة للذكور ف

 
ي  ف

 
أما االنسبة لمعدل اطالة الشباب، فهو ف

ي حدود األردن 
 
ي المائة  لدى اإلناث   54.7ف

 
ي حي   ال يتجاوز المعدل العالمي  32.5ف

 
ي المائة لدى الذكور، ف

 
ف

ي  14.7
 
ي المائة للذكور،  12.2و المائة لإلناثف

 
ي المائة لإلناث و 38.9مقاال ف

 
ي  22.8ف

 
ي المائة للذكور ف

 
ف

ق األوسط وشمال إفريقيا.   4منطقة الشر

ه اتالنساء المدير وإذا كان عدد   لعدد نظرائهن من الرجال، وهو ما يمكن تفسي 
ً
 لبعض البيانات، مساويا

ً
، وفقا

زن 
ُ
ي ذلك الشااات، قد فازوا ف

 
 النساء والشباب، اما ف

ّ
، فإن  من الواضح أن ي التعليم العاىلي

 
بتفّوق الفتيات ف

، أن  من ي البطالة . فاألردنيون يعتقدون، عىل المستوى الشخصي
 
ى" ف المقبول أن تعمل  "االجائزة الكي 

 حواىلي ثلث المجتمع يرى أن  من غي  المقبول للمرأة أن تعمل 
ّ
ي نفس الوقت يعتقدون أن

 
المرأة، لكنهم ف

                                                           
2
 نفس المصدر  

3
 نفس المصدر  

4
   . ات التنمية للبنك الدوىلي ي األردن )2019نوفمي  (المصدر: مؤشر

 
. تقرير التمكي   االقتصادي للمرأة ف

Jordan.pdf?sequence=5-in-Empowerment-Economic-https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-Economic-Empowerment-in-Jordan.pdf?sequence=5
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-Economic-Empowerment-in-Jordan.pdf?sequence=5
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ّ
ي المقاال، نجد أن

 
ل و أو خارج . وف ي  60داخل المي  

 
 ف
ً
ي ال يعملن هّن يرغي   حقا

ي المائة من النساء اللوائ 
 
ف

 5االلتحاق االحياة النشيطة. 

ي ع5
 
  الم ريادة األعمال. المرأة ف

ي القوى العاملة 
 
يتجىل عدم وصول المرأة األردنية إىل الفرص االقتصادية من خالل ضعف معدل المشاركة ف

ي المائة(، وارتفاع معدل البطالة ) 15)
 
ي  23ف

 
  6ااإلضافة إىل معدل ضئيل عىل مستوى ريادة األعمال.  المائة(،ف

ي عام 
 
ت ف شر

ُ
 معدل  من قبل 2016وقد كشفت دراسة ن

ّ
المؤسسة األردنية لتطوير المشاري    ع االقتصادية أن

ي األردن هو األدئ  مقارنة االدول العربية 
 
  المجاورة،نشاط ريادة األعمال للمرأة ف

ّ
ي المائة فقط  3.3حيث أن

 
ف

ي الفةة العمرية 
 
. يمارسن سنة  64-18من النساء ف

ً
ي نفس السياق،   أو أطلقن مؤخرا نشاطا تجاريا

 
أفادت وف

ي استطالع أجرت  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 83.16
 
ي المائة من المشاركات ف

 
أنهّن اصدد  7ف

 
ّ
ي المائة فقط يتولي ْ  إدارة مؤسسة عائلية.  10.71تأسيس مشاري    ع جديدة وأن

 
ُيظِهر التوزي    ع حسب و  ف

ي 
 
 لقطاع الخدمات اضعف معدل القطاعات األخرى، اما ف

ً
 ذلك التجارة. القطاع تفضيال

 
ّ
 أقّل من  19تشي  األرقام كذلك إىل أن

ّ
ي ملكيتها النساء، وأن

 
ك ف ي األردن تشي 

 
ي المائة فقط من المؤسسات ف

 
ف

ي المائة من المؤسسات  3
 
 عددا ضئيال من النساء يمتلكن   المرأة منصب اإلدارة تشغل فيها ف

ّ
العليا، وأن

 
ّ
ي المائة فقط من النسا  4مشاري    ع تجارية، وأن

 
ي عام ف

 
هّن صاحبات العمل أو عامالت  2018ء العامالت ف

ي المائة االنسبة للرجال.  13لحسابهن الخاص، مقارنة ا  
 
  2019األرقام الخاصة اعام  أما   ف

ّ
ي المائة  2.4اأن

 
ف

ي حي   يصل المعدل العالمي إىل حدود 
 
ي األردن تديرها امرأة، ف

 
ي المائة،  17.9فقط من المشاري    ع التجارية ف

 
ف

ق األوسط وشمال إفريقيا.  5.4ال مقا ي منطقة الشر
 
ي المائة فقط ف

 
ي الغالب تكون المشاري    ع المؤسسات  8ف

 
وف

لية، وهي تقترص عىل األنشطة ذات اإلنتاجية  ة وموسمية وغي  رسمية ومي   المملوكة للنساء نادرة وصغي 

ي نفس ال المنخفضة، مع إمكانية وصول محدودة إىل األسواق. 
 
يانات الواردة من المرصد ياق، تشي  البسوف

ي النجاح االقتصادي لألردن. 
 
 رائدات األعمال األردنيات يضطلعن ادور أساسي ف

ّ
العالمي لريادة األعمال إىل أن

ي الوصول إىل المعلومات والتمويل. 
 
 9ومع ذلك، ال تزال المرأة تواج  تحديات ف

ي للمرأة وحقوقها6
 
 . الوضع القانون

 

                                                           
5
 ,« Hashemite Kingdom of Jordan, Understanding how Gender Norms in MNA Impact Female Employment Outcomes »(  2018نك الدوىلي )الب  

  bank.org/handle/10986/30947https://openknowledge.world  Washington, DC; World Bank Group 

 
6
ي األردن 

 
 Economic-https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-تقرير التمكي   االقتصادي للمرأة ف

Jordan.pdf?sequence=5-in-Empowerment 
7  https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-11/UNIDO%20Study.pdf 
8
   . ات التنمية للبنك الدوىلي المصدر: مؤشر ) 2019نوفمي   ي األردن)

 
 . تقرير التمكي   االقتصادي للمرأة ف

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-Economic-Empowerment-in-Jordan.pdf?sequence=5   
9  https://spark.ngo 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30947
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-Economic-Empowerment-in-Jordan.pdf?sequence=5
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-Economic-Empowerment-in-Jordan.pdf?sequence=5
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-11/UNIDO%20Study.pdf
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-11/UNIDO%20Study.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33587/Womens-Economic-Empowerment-in-Jordan.pdf?sequence=5
https://spark.ngo/
https://spark.ngo/
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ي تضّمن تقرير "النساء واأل 
عمال والقانون" عىل مدى السنوات العشر الماضية بيانات عن القواني   واللوائح الن 

عيق
ُ
م إىل دورة حياة المرأة العاملة، مع  ت

َّ
نقطة  35ريادة األعمال النسائية وعمالة المرأة. ويستند المؤشر المقد

ات. ثم يتّم  ،متوسط الدرجات اإلجمالية اأخذ  احتساب بيانات االنسبة لثمانية مؤشر  مع اعتبار كل مؤشر

ي التقرير  كأعىل درجة ممكنة.   100
 
، وف ، وهي درجة أقل من  100من  46.9سجل األردن درجة األخي 

ق األوسط وشمال إفريقيا )المتوسط  ي احتلت المراتب األوىل ا   (. أما 51.5اإلقليمي لمنطقة الشر
الدول الن 

 هي  100
ً
 أعىل البلدان العربية ترتئبا

ّ
ي الغالب دول أوروبية. وفيما يتعلق االمنطقة العربية، فإن

 
نقطة فهي ف

 (.26.3( ، وأدناها ترتئبا هي دولة فلسطي   )82.5المتحدة )اإلمارات العربية 

 عىل السياسات  19-. تأثت  جائحة كوفيد7 

ي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيدللتخفي
، قامت 19-ف من اآلثار االقتصادية السلبية لإلجراءات الن 

ي االعتمادات المرصودة 
 
الحكومة األردنية بتنفيذ مجموعة متكاملة من السياسات تضمنت زيادات ف

ة، ااإلضافة إىل إنشاء برنامج مؤقت ل لتحويالت النقدية للتحويالت النقدية االجتماعية لفائدة األش الفقي 

للعاطلي   عن العمل والعمال الموسميي   والعاملي   لحسابهم الخاص،
 لدخلهم خالل الجائحة.  10

ً
 وذلك دعما

ي اتخذتها الحكومة األردنية تأجيل سداد القروض ومساهمات الضمان 
ومن بي   االجراءات األخرى الن 

ي استفادت من ا
 المؤسسات الن 

ّ
، مع اإلشارة إىل أن ي الغالب من المؤسسات االجتماعي

 
لدعم الحكومي كانت ف

ة.  المتوسطة والكبي 
ي كانت مهّمشة  11

 خاصة إلدراج اعض الفةات الن 
ً
عالوة عىل ذلك، اذلت الحكومة جهودا

ي األردن، وذلك لتمكينهم من 
 
ي السابق، مثل سكان قطاع غزة وأبناء األردنيات من غي  المواطني   المقيمي   ف

 
ف

امج   12المخصصة للتخفيف من تداعيات الجائحة. االستفادة من الي 

ي عملية ريادة األعمال )التقييم الشي    ع(8
 
 . العقبات والتحديات ف

عىل المؤسسات والمشاري    ع التجارية بهدف الوقوف  19-كوفيدتّم التخطيط إلجراء تقييم شي    ع لتأثي  جائحة  

ي واجهت رواد 
ة اإلغالق وبعدها. وكان الهدف من األعمال خالل في  ورائدات عىل العقبات والتحديات الن 

سف ولكن لأل  ذلك تمكينهم هّن من تحديد احتياجاتهم هن وأولوياتهم هن من وجهة نظرهم هن الخاصة. 

ي اذلها فريق مركز "كوثر" 
ي األردن ، عىل الرغم من كّل الجهود الن 

 
لم يكن ااإلمكان إجراء هذا التقييم الشي    ع ف

ي تّم إجراؤ 
ي ...( فيما بي   وعديد االتصاالت الن 

وئ  يد اإللكي  يد العادي والي  ها )عي  المكالمات الهاتفية والي 

ي تّم االتصال بهن أنهن واجهن 
أعضاء شبكة "كوثر". ومع ذلك، فقد أكدت غالبية رائدات األعمال الالئ 

ي التقييم ا
 
لشي    ع، والزلن يواجهن صعوبات جراء تداعيات الجائحة، ووعدن ااالتصال مرة أخرى للمشاركة ف

ي حي   طلب آخرون أخريات إرسال االستبيانات إليهم هن لملةها و 
 
إرسالها، ولكن مع األسف دون إعادة ف

 نتيجة. 

وعىل الرغم مما سبق ذكره، أمكننا لحسن الحظ تقييم الوضع من خالل االطالع عىل العدد الكبي  من 

ي تم إجراؤها 
ي األردن. وقد أكدت  المنشورات والتقييمات واالستطالعات والتحليالت الن 

 
حول هذا الموضوع ف

                                                           
10

، مليون دينار  81نحو    ي
 دوالرمليون  114ما يعادل أردئ 

11  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ILO%20FAFO%20UNDP%20Covid%20Report%20July%202021.pdf 
12  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8492097/ 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ILO%20FAFO%20UNDP%20Covid%20Report%20July%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ILO%20FAFO%20UNDP%20Covid%20Report%20July%202021.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8492097/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8492097/
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ي جميع 
 
ي المنطقة وف

 
اتها ف ة والمتوسطة، شأنها شأن نظي   أن المؤسسات األردنية الصغي 

ً
جميع المصادر تقريبا

ات اإلغالق وحن  اعدها.   أنحاء العالم، واجهت نفس التداعيات والمخاطر والتحديات خالل في 

اتاستعراض ال من خاللعالوة عىل ذلك، و  وتلك المسجلة اعد ظهورها، أمكننا قبل الجائحة  المسجلة مؤشر

ي البالد، وهي أصال فوما اعده.  2020اكتساب فهم واضح لتأثي  الجائحة خالل عام 
 
قد وصل معدل البطالة ف

ي األردن، إىل 
 
ة للقلق ف ي  24.7مشكلة مثي 

 
ي الرب  ع الرابع من عام  ف

 
،  كما ارتفع معدل اطالة 2020المائة ف

 ليصل إىل 
ّ
ي األردن يعملن  32.8اإلناث بشكل حاد

 
ي المائة مع نهاية العام، ربما ألن غالبية النساء العامالت ف

 
ف

ي اعض القطاعات مثل الزراعة
 
، خصوصا ف

ً
ي مضمونا

ي القطاعات غي  الرسمية حيث ال يكون األمن الوظيف 
 
 ف

ها ة وغي  والتعليم والمشاري    ع الصغي 
ي القوى 13

 
 األردن لدي  "أدئ  مشاركة نسائية ف

ّ
، فإن . ووفقا للبنك الدوىلي

ي ليستالعاملة بي   الدول 
ي حالة حرب".  الن 

 
 ف

ي دراسة أجرتها مؤخرا منظمة العمل الدولية ومعهد فافو للعمل والبحوث 
 
ات أخرى ف كما توجد مؤشر

ي حول تأثي  جائحة كوفيداالجتماعية وبرنامج األم
ي األردن اعد عام  19-م المتحدة اإلنمائ 

 
عىل المؤسسات ف

ي شهر يوليو 14من ظهورها
 
ت ف شر

ُ
ي ن
ات  2021. وقد تناولت الدراسة الن  الجائحة عىل مختلف جوانب تأثي 

ة اإلغالق األوىل.  ي األردن اعد عام من في 
 
جائحة عىل أظهرت نتائج الدراسة اآلثار السلبية للو المؤسسات ف

ي 
 
ة والمتناهية الصغر األكير  مختلفالمؤسسات من جميع األحجام وف القطاعات، وكانت المؤسسات الصغي 

. ومن بي   
ً
را أشار المستجيبون ات إىل تشي    ح أهم الصعوبات والتحديات الناجمة عن تداعيات الجائحة، ترص 

، وعبء  ي المائة( وسداد األجور ومس 61اإليجار )دفع الموظفي  
 
ي المائة(  51اهمات الضمان االجتماعي )ف

 
ف

  30ودفع الفواتي  )
ّ
ي المائة(، فضال عن تفاقم الديون حيث أن

 
لديها  المختارة العّينةمن ضمن مؤسسة  250ف

الموردين أو االئتمانات غي  الرسمية من العائلة أو األصدقاء االنسبة لما  اتقروض بنكية، ااإلضافة إىل ائتمان

 ذه المؤسسات. ال يقل عن ثلث ه

ي اقية البلدان، أدت الجائحة إىل تفاقم هشاشة اعض القطاعات وبعض الفةات االجتماعية، 
 
وكما هو الشأن ف

ي قطاعات 
 
، وأغلبهم يعملون ف ي القطاع غي  الرسمي الذين يتقاضون أجورهم عىل أساس يومي

 
مثل العاملي   ف

.  البناء والزراعة والسياحة، ولم يتمكنوا من الحصول عىل  15استحقاقات الضمان االجتماعي

ي شملها االستطالع اأنها لم تتخذ إجراءات لضمان 
 للمصدر ذات  ، أفادت نصف المؤسسات الن 

ً
ووفقا

 
ّ
ي المائة فقط من المؤسسات  10استمرارية اإلنتاج والعمليات خالل الجائحة. كما أفادت نتائج الدراسة أن

 
ف

ونية والم  لجأت الستخدام التجارة اإللكي 
ّ
ونية، وأن ي المائة من المؤسسات لم تستفد من  90نصات االلكي 

 
ف

ي حي   أفادت ست من كّل عشر مؤسسات أنها استفادت من تخفيض أو تأجيل سداد 
 
أّي دعم من الدولة، ف

 األجور. دعم إعانات من مساهمات الضمان االجتماعي ألصحاب العمل والعاملي   و 

                                                           
13  https://spark.ngo/ 

14
اير ومارس  مؤسسة 2000مسح عي  الهاتف ألكير من    كي    ، 2021أردنية خالل شهرْي في 

ااإلضافة إىل مقااالت فردية ومناقشات مجموعات الي 
كات والعمال. يستند التقرير إىل بيانات م ي ذلك منظمات األعمال والنقااات وأصحاب الشر

 
ستقاة مع ممثلي   من مختلف القطاعات الصناعية ، اما ف

ي اداية جائحة كوف
 
ي مماثل، وإن كان عىل نطاق أصغر، تّم إجراؤه ف

 700، وشاركت في   حواىلي 2020أبريل  خالل شهر  19-يدمن مسح هاتف 
ي المسح األول. 

 
  pandemic-year-one-rdanjo-enterprises-19-covid-https://reliefweb.int/report/jordan/impactمؤسسة كانت قد شاركت ف

 15
ي " 

وس أثرمنظمة العمل الدولية ، معهد فافو للعمل والبحوث االجتماعية ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  المؤسسات  عىل المستجد كورونا في 

ي 
 
 عىل الجائحة": األردن ف

ٌ
 year-one-jordan-enterprises-19-covid-https://reliefweb.int/report/jordan/impact-(،2021يوليو  14) عاٌم واحد

pandemic 

https://spark.ngo/
https://spark.ngo/
https://reliefweb.int/report/jordan/impact-covid-19-enterprises-jordan-one-year-pandemic
https://reliefweb.int/report/jordan/impact-covid-19-enterprises-jordan-one-year-pandemic
https://reliefweb.int/report/jordan/impact-covid-19-enterprises-jordan-one-year-pandemic
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عات، فقد 
ّ
ي قدرة االقتصاد عىل  41 عي ّ أما االنسبة للتوق

 
ي المائة فقط من المستجيبي   ات عن ثقتهم هن ف

 
ف

ي شملتها الدراسة إىل المخاطر الرئيسية الثالثة االنسبة لعام 
، وهي  2021الصمود، كما أشارت المؤسسات الن 

ي اإليرادات. ومع ذلك، أ اتانخفاض المبيعات الطلب ، ومشاكل التدفق
 
ادت النقدية  السيولة ، والخسائر ف

ي القدرة عىل الصمود، أكير اقليل مما أاداه نظرائهن 
 
ي شملهن االستطالع ثقتهّن ف

جميع رائدات األعمال الالئ 

من الرجال، وأكدت أكير من نصف المستجيبات أنهّن واثقات من قدرتهن عىل التعامل مع الوضعية 

 نتائج االستطالع 16المستجدة. 
ّ
  وتجدر اإلشارة إىل أن  عىل الرغم من أن

ّ
لم يقع تقسيمها حسب الجنس، إال أن

ي المائة من العينة.  7المؤسسات المشاري    ع المملوكة للنساء لم تشكل سوى 
 
 ف

ي تراعي الفوارق بي   الجنسي   9
 . تحليل سلسلة القيمة التر

ي تراعي الفروق بي   الجنسي   
هو تقييم القدرة التنافسية وأداء عدد من  الهدف من تحليل سلسلة القيمة الن 

ي كّل 
 
مَّ تحديد العوائق والفرص الحقيقية أو من السالسل القيمة ف

َ
دة، ومن ث

ّ
قطاعات القطاع الفرعية المحد

ي قد تحكمها األعراف والقواني   والهياكل المؤسسية.يتّم 
 التقييم إسناد درجات المحتملة للنساء والرجال الن 

مقارنة سالسل القيمة المختلفة  معردود الخاصة اكل سؤال عىل مستوى المصفوفة )عىل أساس تحليل ال

سند الدرجات من خالل قراءة أفقية(. 
ُ
ويكون ذلك  لكّل قطاع فرعي أو سلسلة قيمة وفقا للمعايي  الفرعيةت

( إىل  1استخدام الدرجات من ا
ً
   سن   جدا

ً
اإلجمالية )جّيد   مرتفع(.يتم التوصل للنتيجة  4)منخفض جدا

)إجماىلي  Xالُبعد االقتصادي   %الدرجة اإلجمالية للقطاع الفرعي =  لكل سلسلة قيمة ااعتماد الصيغة التالية: 

ي 
 
وبة ف ي كل مرة مرص 

 
ي  %سؤال( +  %الدرجات ف

ي  Xالُبعد البين 
 
وبة ف ي كل مرة مرص 

 
 %)إجماىلي الدرجات ف

ي  X عد اإلدماج االجتماعي والنوع االجتماعي اُ  %السؤال( + 
 
وبة ف ي كل مرة مرص 

 
سؤال( +  %)إجماىلي الدرجات ف

ي  Xالبعد المؤسسي  %
 
وبة ف ي كل مرة مرص 

 
سؤال(. وبذلك نحصل عىل الدرجات  %)مجموع الدرجات ف

 .4 ، وتكون أعىل درجة هي اإلجمالية لكل سلسلة قيمة

ي االعتبار األاعاد الثالثة : البعد االقتصادي )
 
االجتماعي واإلدماج االجتماعي  ( ، وبعد النوع%40مع األخذ ف

ي تم تطبيق أدى تحليل المعايي  المختلفة ، (%20( والبعد المؤسسي )40%)
عىل القطاعات الثالثة  الن 

ا عىل القطاعات الفرعية الثالثة المختارة: 
ً
)الزراعة والصناعات الخفيفة والخدمات( وبشكل أكير تحديد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات ، المنسوجات والمالبس، األغذية الزراعية

 :  واالتصاالت إىل ما يىلي

ي تراعي الفوارق بي   الجنسي    :5الجدول 
 نتيجة تحليل سلسلة القيمة الن 

 

الدرجة  مقاييس تحديد الدرجات

 األعىل

 : 1القطاع الفرعي 

 األغذية الزراعية

القطاع الفرعي 

 : المنسوجات2

: تكنولوجيا 3القطاع الفرعي 

 المعلومات واالتصال

 1.4 0.8 1 1.6 (%40البعد االقتصادي )

 1.08 0.64 0.4 1.6 (%40بعد النوع االجتماعي  )
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 0.62 0.5 0.68 0.8 (%20)البعد المؤسسي 

 . التحليل األوىلي 10

 إىل
ً
 من التحليل المقاَرن للقطاعات الفرعية الثالثة، واستنادا

ً
برز  17المنشورات والبيانات المتاحة، انطالقا

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال، عىل عكس القطاعات الفرعية األخرى المختارة، ااعتباره القطاع الذي 

 من حيث:  اإلمكانات قدر من يتمتع اأكي  

ي ااعتباره من ← 
ي االقتصاد الوطن 

 
 مكتسبات األردن ، أهمآفاق التسويق ومساهمت  الحالية ف

 مؤسسات الحكومية والمنظمات غي  الحكومية والمهنية،البئةة مواتية افضل جهود السلطة العليا و ← 

ي المجاالت التكنولوجية من مجال متاح للخريجات الجامعيات ← 
 
ة ف ، رغم يوفر لهّن فرصا هامةذوات الخي 

ي هذا القطاع. 
 
لة تمثيال كافيا ف

َّ
 المرأة ليست ممث

ّ
 أن

 

ي 
( والتقييم الشي    ع وتحليل سلسلة القيمة الن  أظهر التحليل الشامل لنتائج تحليل الوضع )الكمي والنوعي

 
ً
: من اال تراعي الفروق بي   الجنسي   عددا ي ما يىلي

 
ي يمكن تلخيصها ف

 هتمامات واالحتياجات الن 

  تبادل المعلومات بهدف التواصل مع أصحاب صاحبات األعمال اآلخرين األخريات بروح تعاونية

 والفرص المتاحة،مجال نشاطهم هن حول 

  ي تْحكم قطاع نشاط المؤسسةللقواني   واللاكتساب فهم أفضل
مع ضمان االمتثال  ،وائح الن 

 ات التنظيمية،للمقتضي

 ي المجاالت التقنية واإلدارية،.  برامج وصول أفضل إىل
 
 التدريب ف

  ية  والمالية،قدرة أفضل عىل إدارة الموارد البشر

  ي إدارة األعمال مثل
 
ي ذلك اعتماد تقنيات جديدة ف

 
القدرات والمهارات عىل تخطيط األعمال اما ف

ونية والتسويق الرقمي   التجارة اإللكي 

ع 
ّ
ن أصحاب المصلحة المعنيون من إثراء هذه النتائج األولية انطالقا من تجارب  هم الخاصة من المتوق

ّ
أن يتمك

كة و  ي يتّم أوج  وإبراز القواسم المشي  اتيج  االختالف بي   البلدان وتحديد األولويات من أجل تطوير إطار اسي 

ي الندوة ا
 
ي جولة أخرى من المناقشات للمصادقة علي  واعتماده ف

 
ي تقديم  ف

 
عقد ف

ُ
ي ست

إلقليمية الثانية الن 

 .2022النصف األول من عام 
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ي مختلف  واجهت عملية جمع  
 
رها واتساقها. فالبيانات حول موضوع البحث محدودة للغاية، إن لم نقل شحيحة، ف

ّ
البيانات صعوبات من حيث توف

ل تعقيدا إضافيا لعملية 
ّ
ي تّمت االستعانة بها، كانت البيانات متناقضة ، وهو ما شك

ي حالة توفرها وبحسب المصادر الن 
 
 البحث. البلدان. وحن  ف


