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ملخص

ــدالت  ــا أّن مع ــرأة يف األردن، ك ــادي للم ــن االقتص ــى التمك ــر ع ــي تؤث ــية الت ــل الرئيس ــن العوام ــة م ــد املديونيّ تع

مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة يف األردن هــي األدىن يف العــامل، حيــث تصــل معــدالت البطالــة بينهــن إىل أكــر مــن 

30 %. ومبــا أّن معــدالت الشــمول املــايل لهــن أقــل مــن الرجــال، فمــن األرجــح تعرّضهــن للمديونيــة بشــكل أكــر. وقــد 

أدت أزمة كوفيد-19 إىل تفاقم هذا الوضع. 

ويهــدف هــذا امللخــص إىل رصــد أثــر جائحــة كورونــا عــى املــرأة، وشــمول حاجــات النســاء املحــددة كمكــّون مهــم يف 

االســتجابة للجائحــة. وقدمــت منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء، املســاعدة للنســاء الــايت تتــاح لهــن 

الفرصــة القــراض األمــوال مــن أجــل إدارة مشــاريعهن الصغــرة، كــا متتلــك لوائــح وأنظمــة محــددة ألنــواع القــروض، 

ــك املنظــات االستشــارة واملســاندة  ــر بعــض تل ــك، توف ــة إىل ذل ــروض. وإضاف ــرات الســاح، وتســديد هــذه الق وف

القانونيــة مجانـًـا لـــ »الغارمــات« عــر مؤسســاتها. وبالرغــم مــن ذلــك، فــا تــزال املــرأة تواجــه تحديــات تتعلــق بســداد 

القروض. ويقدم ملخص السياسات هذا بعض التوصيات ملكافحة مديونيّة املرأة.

تقدير

تعمــل منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة )أرض( عــى إعــداد سلســلة مــن ملّخصــات السياســات يف إطــار 

ــة ضمــن  ــارصة القامئــة عــى األدل ــي تقودهــا النســاء يف املن ــدين الت ــدرات منظــات املجتمــع امل ــز ق مــروع »تعزي

األجنــدة الوطنيــة للمــرأة واألمــن والســام«، والــذي يتــم تنفيــذه بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبتمويــل 

ســخي مــن حكومــات كنــدا، وفنلنــدا، والرنويــج، وإســبانيا، واململكــة املتحــدة. وتُقــدر منظمــة النهضــة )أرض( دعــم 

رشكائهــا مــن منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء واملشــاركة يف تنفيــذ هــذا املــروع والــذي يســتند إليــه 

ملخــص السياســات هــذا، وتتوجــه بالشــكر للمســتجيبات ممــن أجريــت معهــن املقابــات مــن ممثّات هــذه املنظات 

عى مساهمتهن.
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حظيــت اســتجابة الحكومــة األردنيــة املبكــرة والحاســمة للجائحــة بالثنــاء محليًــا ودوليًــا يف بــادئ األمــر، إال أّن مــن املهــم تســليط 

الضــوء عــى رضورة إدمــاج النهــج األكــر حساســية للنــوع االجتاعــي يف الحايــة االجتاعيــة واالقتصاديــة وذلــك ضمــن االســتجابة 

الوطنيــة الطارئــة لجائحــة كوفيــد-19. وبالتــايل، كان لجائحــة كوفيــد-19 أثــٌر ســلبي شــديد عــى معظــم الفئــات الهشــة واألكــر 

تأثرًا، مبا يف ذلك النساء، والفتيات، واملهاجرين، والاجئن واألشخاص من ذوي اإلعاقة. 

وقــد أدت أزمــة كوفيــد-19 واســتجابة الحكومــة لهــا إىل تدهــور وضــع النســاء لفقدهــن مصــادر الدخــل، والقــدرة عــى التنقــل 

والوصــول إىل الدعــم القانــوين، األمــر الــذي ســاهم بــدوره يف تقليــص اســتام املدفوعــات وتلقــي الدعــم الــذي تعتمــد عليــه النســاء 

لتأمــن ســبل العيــش. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى األمهــات املعيــات واألرس التــي ترأســها النســاء. وعــاوة عــى ذلــك، تأثــرت 

منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء بشــدة بســبب التدابــر التــي فرضتهــا الحكومــة مــا جعلهــا غــر قــادرة عــى تلبيــة 

احتياجــات املجتمعــات التــي تعمــل فيهــا باســتمرار. ووســط الشــك يف املســتقبل، ويف ضــوء الجائحــة والحالــة االقتصاديــة املرديــة، 

فمــن الــروري إجــراء تغيــرات يف السياســات املتعلقــة مبديونيــة املــرأة وتقديــم الدعــم ملنظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا 

النساء.

ملحة عامة 
يتطــرق هــذا املوجــز إىل مســألة شــمول النســاء يف القــوى العاملــة ومعــدالت البطالــة بينهــن، وذلــك قبــل بــدء أزمــة كوفيــد-19 

ــي  ــات يف املجتمعــات الت ــي تقودهــا النســاء يف التعامــل مــع النســاء املدين ومــا بعدهــا، وخــرات منظــات املجتمــع املــدين الت

ــة يف األردن، ويســتند إىل بيانــات  تعمــل فيهــا. كــا يقــدم املوجــز توصيــات إلدراجهــا يف سياســات التعامــل مــع مســألة املديونيّ

نوعيــة )مقابــات( مقدمــة مــن 19 منظمــة مجتمــع مــدين تقودهــا النســاء يف األردن، باإلضافــة إىل بيانــات وطنيــة عــن النســاء 

صادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة يف األردن. 

يعترب معدل مشاركة املرأة االقتصادية يف األردن أحد أدىن املعدالت عىل مستوى العامل

تــراوح معــدل البطالــة بــن النســاء يف األردن خــال األعــوام مــن 1991 إىل 2018 بــن 31.1 % كحــد أقــى و20 % كحــد أدىن، بينــا 

تــراوح معــدل البطالــة بــن الرجــال بــن 10.1 % و16.5 %. كــا بلــغ معــدل البطالــة بــن الرجــال والنســاء يف الربــع الثــاين مــن عــام 

2020 28.2 % و21.5 % عــى التــوايل؛ وبذلــك ارتفــع معــدل البطالــة بنســبة 4.4 % للرجــال مقابــل 1.4 % للنســاء، مقارنــة بالربــع 

الثاين من عام 2019.  

وبلــغ معــدل املشــاركة االقتصاديــة املنّقحــة )أي القــوى العاملــة املنســوبة إىل فئــة الســكان الذيــن تبلــغ أعارهــم 15 عاًمــا فأكــر( 

ــا يف العــامل( يف الربــع الثــاين مــن 2020،  34.1 % )53.8 % للذكــور و14.1 % لإلنــاث، وهــو املعــدل األدىن ملشــاركة النســاء اقتصاديً

ــا نســبته ــي أن م ــام 2019. وهــذا يعن ــاين مــن ع ــع الث ــاث( يف الرب ــور و14.5 % لإلن ــة بنســبة 34.6 % )53.9 % للذك ــك مقارن وذل

0.5 % مــن النســاء الــايت تزيــد أعارهــن عــن 15 عاًمــا قــد انســحنب مــن القــوى العاملــة خــال الربــع األول مــن الجائحــة، وهــو 

ما أدى إىل تفاقم تأثر أزمة كوفيد-19 عى عمل املرأة ودخلها. 

النساء يف األردن األكرث عرضة لرتاكم الديون 

يف حــن متتلــك النســاء عــدًدا أقــل مــن الحســابات البنكيــة )27.2 %( مقارنــة بالرجــال )37.6 %(، إال أّن معــدل االقــراض لديهــن 

ــر أو إجــراء  ــراض ال للتوف ــة لاق ــا يشــر إىل أّن النســاء يفتحــن حســابات مرصفي ــن الرجــال )8.2 %(، وهــو م أعــى )12.1 %( م

معامــات أخــرى. ومــن املرّجــح أن تقــدم مؤسســات التمويــل األصغــر، عوًضــا عــن البنــوك، قروًضــا تنمويــة للنســاء الفقــرات وذلك 

التبــاع البنــوك معايــر أكــر رصامــة تتجنــب إقــراض العمــاء مــن ذوي املخاطــر العاليــة مبــا يشــمل الفقــرات مــن النســاء. فالنســاء، 

األقل شمواًل من حيث الخدمات التمويلية، هن أكر عرضة من الرجال لراكم الديون وعدم سدادها.
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ــغ  ــايل. وبل ــال امل ــم االحتي ــة للقضــاء بته ــرأة مطلوب ــف ام ــام 2019 أن مثــة نحــو 50 أل ــة يف ع ــة االجتاعي ــت وزارة التنمي وأعلن

دة 7.5 مليــون دينــار أردين؛ مل يتجــاوز مقــدار 9 آالف قــرض منهــا مــا قيمتــه األلــف دينــار للقــرض  مجمــوع القــروض غــر املســدَّ

ــك الظاهــرة  ــر ببعضهــن يف الســجن؛ وتفاقمــت تل ــون وانتهــى األم ــد مــن النســاء يف األردن يف الدي ــد غرقــت العدي الواحــد. وق

بحيث أصبحت أولئك النساء املدينات يُعرفن باسم »الغارمات«.

منظامت املجتمع املدين التي تقودها النساء متكّن النساء األخريات خالل أزمة كوفيد-19

ــق بفــرص الحصــول عــى  ــا يتعل ــي تقودهــا النســاء يف األردن عــى مســاعدة النســاء في ــت منظــات املجتمــع املــدين الت عمل

قروض لتأسيس أعالهن الخاصة، والوصول كذلك إىل فرص التعليم وتحسن ظروفهن املعيشية. 

أثبتــت منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا 

النســاء قدراتهــا، ووصولهــا، وســعة حيلهــا يف 

ــا  ــا )أي أّن بإمكانه ــل فيه ــي تعم ــات الت املجتمع

تعظيــم رأس املــال االجتاعــي يف مجتمعاتهــا 

فرصهــا  أّن  إال  املحتاجــن(،  األشــخاص  لصالــح 

القطاعــات  مــع  والتعــاون  القــدرات  لبنــاء 

واملنظــات األخــرى يف املجتمعــات التــي تعمــل 

ــذي  ــر ال ــدودة، األم ــون مح ــا تك ــا م ــا غالبً فيه

يعنــى ُشــّح مواردهــا بالتــايل. ومــع ذلــك، ومنــذ 

املجتمــع  منظــات  قدمــت  الجائحــة،  بدايــة 

املــدين التــي تقودهــا النســاء املســاعدات املاليــة، والغــذاء، ومنتجــات النظافــة، والقــروض املخّصصــة للــركات الناشــئة ومشــاريع 

األعال الصغرة، والقروض الشخصية لألرس املحتاجة يف املجتمعات التي تعمل فيها. 

حيــث قدمــت منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء نوعــن مــن القــروض: أوالهــا مخّصــص للــركات أمــا اآلخــر فعبارة 

عــن قــروض شــخصية. بالنســبة للقــروض التجاريــة )املشــاريع التجاريــة واألعــال املنزليــة(، فــا يتجــاوز املبلــغ 500 دينــار أردين 

ــا، يجــب عــى املقرضــن حضــور دورات  ــاًرا. أيًض ــا 6 أشــهر، وســداد شــهري بقيمــة 25 دين ــرة ســاح مدته ــرض مــع ف ــكل ق ل

تدريبيــة رســمية حــول األعــال التجاريــة الصغــرة، وإدارة األمــوال، وخدمــة العمــاء. أمــا بالنســبة للقــروض الشــخصية )نفقــات 

ــمي،  ــب رس ــور تدري ــر حض ــب األم ــا يتطل ــية(، ف ــية الجامعية/املدرس ــوم الدراس ــزل، والرس ــات املن ــف إصاح ــة، وتكالي املعيش

ويراوح مبلغ القرض بن 250 و500 دينار أردين، مع عدم وجود فرة ساح وسداد شهري قدره 25 ديناًرا.

لقــد أدت إجــراءات اإلغــاق التــي اتخــذت يف بدايــة الجائحــة إىل الحــد مــن التنقــل وتوقــف النشــاط التجــاري لنحــو ثاثــة أشــهر. 

كــا أدت هــذه التدابــر إىل تعطيــل دخــل الكثــر مــن النســاء الــايت حصلــن عــى قــروض لتشــغيل مشــاريعهن. وملعالجــة هــذه 

املشكلة، قامت منظات املجتمع املدين بتمديد فرات السداد لكافة أنواع القروض حتى نهاية عام 2020. 

ومل تتمكــن منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء، منــذ بدايــة الحظــر الشــامل واإلغاقــات يف شــهر آذار/مــارس 2020، 

مــن توزيــع أيــة قــروض عــى املســتفيدات مــن خالهــا نظــرًا لتوقــف تدفــق األمــوال ونســبة القــروض غــر املســّددة والهائلــة 

ــات  ــاء املنظ ــاون أعض ــد تع ــروض، فق ــع الق ــن توزي ــا م ــدم متكنه ــرًا لع ــه ونظ ــوية إن ــات نس ــدة منظ ــت ع ــد قال ــبيًا. وق نس

واملجتمع لجمع األموال لصالح النساء الايت يحتجن إىل قروض.

وقــد أدت الضغــوط التــي تســببت بهــا الجائحــة إىل الحــد مــن قــدرات منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء وقدرتهــا 

عــى العمــل، باإلضافــة إىل تقليــص أموالهــا الداخليــة. كــا يتلقــى العديــد مــن موظفيهــا رواتــب أقــل يف الوقــت الراهــن بســبب 

التقليصات الحاصلة يف التمويل نتيجة للجائحة، باإلضافة إىل إلغاء العديد من املشاريع أو تعليقها بسبب نقص الدعم املايل. 

فرتات السامح خالل أزمة كوفيد-19

قدمــت مديــرة جمعيــة الجوهــرة، الســيدة جميلــة الجــازي، للنســاء 

الــايت اقرضــن خطــة ســداد خــال فــرة الســاح، كــا تعمــل منظمتها 

عى تقديم االستشارة القانونية للنساء املدينات.

»قبــل ثالثــة أســابيع، أحرضنــا لهــن محامًيــا ليطلعهــن عــى حقوقهــن. 

ومثــة العديــد مــن النســاء الــاليت مل يســّددن ديونهــن منــذ شــهر آذار/

مارس. نحن مننحهن الوقت للوقوف عى أقدامهن«.
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الحاجة إىل حلول شمولية

تســلط أوجــه الضعــف التــي تفاقمــت بســبب أزمــة كوفيــد-19 الضــوء عــى الحاجــة الكبــرة إليجــاد حــل دائــم وشــامل ملشــكلة 

مديونيــة املــرأة. وفيــا يــي مجموعــة مــن توصيــات السياســات املقدمــة مــن منظمــة النهضــة )أرض( لدعــم زيــادة مشــاركة املــرأة 

االقتصادية والتخفيف من هشاشة وضعها االقتصادي: 

زيادة الدعم القانوين وجهود التوعية فيا يتعلق مبنظات املجتمع املدين التي تقودها النساء.   .1  

الحصــول عــىل التســهيالت االئتامنيــة: توســيع واســتخدام متزايــد لقانــون املعلومــات االئتانيــة رقــم )15( لســنة 2010.   .2  

مــا يعنــي اتجــاه منــح القــروض، التــي متولهــا البنــوك يف األردن عموًمــا يف حــال وجــود عقــار كضــان للقــرض، نحــو منــح 

التســهيات االئتانيــة مــن قبــل املُقرضــن باالعتــاد عــى النظــر يف جــدارة العميــل االئتانيــة، والضانــات االئتانيــة، 

ودراســة الجــدوى االقتصاديــة للمــروع، والقــدرة عــى تســديد القــرض، ومــدى تنافســية املــروع. ومــن املمكــن أيًضــا 

تأســيس مكتــب ائتــان آخــر لترسيــع عمليــة إنشــاء قاعــدة بيانــات ائتانيــة بــداًل مــن وجــود مكتــب ائتــان خــاص 

واحد فقط )إذ يؤدي ذلك إىل احتكار املعلومات االئتانية فعليًا( والذي أُّسس يف أواخر عام 2015.  

يجــب أن ميّكــن قانــون اإلعســار األردين رقــم 21 لســنة 2018 املُقرضــن مــن إعــادة جدولــة القــروض، والحفــاظ عــى   .3  

حقــوق املُقرضــن، والتشــجيع عــى اســتمرارية املشــاريع والــركات وحركــة رأس املــال لاســتثار يف مشــاريع أخــرى بــداًل 

من االنتظار لعدة سنوات إلغاق هذه األعال، ما يؤدي إىل ركود استخدام املوارد املالية.

ــة  ــركات املاثل ــل األصغــر وال ــا مؤسســات التموي ــي تفرضه ــدة الت ــم أســعار الفائ ــل األصغــر: تنظي مؤسســات التموي  .4  

األخــرى غــر املســّجلة كمؤسســات متويــل أصغــر، وتعزيــز الرقابــة عــى هــذه املؤسســات وتنظيــم جميــع الــركات التــي 

تبدو كمؤسسات متويل أصغر إال أنها تعمل دون رقابة وتفويض تنظيمي.

ــدر  ــة كمص ــول املنقول ــتخدام األص ــاح باس ــك للس ــة«، وذل ــوال املنقول ــىل األم ــوق ع ــجل الحق ــي بـــ »س ــع الوع رف  .5  

للتسهيات االئتانية للمشاريع الصغرة ومتوسطة الحجم.

تحديــد نســبة )كوتــا( للبنــوك عــىل املســتوى الوطنــي بهــدف إقــراض النســاء ومتكينهــن مــن الحصــول عــى التســهيات   .6  

االئتانية بشكل أفضل.

ــف عــن ســداد الديــون، األمــر الــذي قــد يصبــح غــر  إلغــاء عقوبــة الحبــس )لــكل مــن الرجــال والنســاء( عنــد التخلّ  .7  

رضوري يف حال وجود قاعدة بيانات ائتانية وطنية. 

بالنسبة لنزالء السجون، ميكن استبدال العقوبات بخدمة املجتمع.  .8  

ــن منظــات  ــراكات ب ــاء ال ــي تقودهــا النســاء، وبن ــدرات املؤسســية ملنظــامت املجتمــع املــدين الت ــاء الق ــز بن تعزي  .9  

املجتمع املدين والركاء املحلين اآلخرين وذلك من خال بناء القدرات عر القطاعات املختلفة. 

تعزيز مخّصصات الصناديق املخّصصة لألشخاص من ذوي اإلعاقة.  .10  

توسيع شبكات السالمة االجتامعية لتلبية احتياجات النساء بشكل أفضل.  .11  

إنشاء صناديق خاصة )من خالل املسؤولية االجتامعية للرشكات( وعامة لتلبية احتياجات النساء.  .12  

رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن االجتامعية واالقتصادية والقانونية يف األردن.   .13  

توفري الدعم القانوين املجاين للنساء املدينات.   .14  




