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تقدير
تعمــل منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة (أرض) عــى إعــداد سلســلة مــن موجــزات السياســات يف إطــار
مــروع "تعزيــز قــدرات منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء يف املنــارصة القامئــة عــى األدلــة ضمــن 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 منظامت
املجتمــع املــدين التــي تديرهــا النســاء واملشــاركة يف تنفيــذ هــذا املــروع والــذي يســتند إليــه موجــز السياســات هــذا ،وتتوجــه
بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن املقابالت من ممثّالت هذه املنظامت عىل مساهمتهن القيمة.

ملخص
يتطــرق هــذا املوجــز إىل مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل غــر الرســمي مــع الرتكيــز عــى مشــاريع األعــال املنزليــة قبــل جائحــة
كورونــا كوفيــد 19-وخاللهــا .ويُقــدم املوجــز توصيــات سياســة حــول كيفيــة التصــدي للتبعــات االقتصاديــة املرتتبــة عــى مشــاريع
األعــال املنزليــة التــي تديرهــا النســاء بشــكل غــر رســمي يف األردن ،بحيــث تسرتشــد هــذه التوصيــات بــرؤى منظــات املجتمــع
املــدين التــي تقودهــا النســاء وترتكــز عــى املــرأة .وشــمل البحــث اســتخدام البيانــات النوعيــة (املقابــات) مــع  11منظمــة مــن
األعضــاء يف التحالــف الوطنــي األردين للمنظــات غــر الحكوميــة (جونــاف) و 10نســاء ممــن يُــدرن مشــاريع أعــال صغــرة غــر
مســجلة مــن منازلهــن ،باإلضافــة إىل معلومــات وإحصــاءات مســتمدة مــن تقاريــر محليــة ودوليــة وقامئــة عــى خــرة منظمــة
النهضة (أرض) يف هذا الصدد.

نظرة عامة
دخــل األردن يف عامــه الثــاين مــن أزمــة فــروس كورونــا .لقــد أدت اإلغالقــات ،والركــود االقتصــادي العاملــي ،وتعطــل التجــارة
وتعليــق الســفر الــدويل إىل «تفاقــم مواطــن الضعــف الهيكليــة القامئــة يف االقتصــاد والتحديــات االجتامعيــة غــر املحســومة ،وإىل
زيــادة الضغــط عــى وضــع االقتصــاد الــكيل الهــش يف البــاد 1».وقــد كشــفت التقييــات التــي جــرت خــال املوجــة األوىل مــن
الجائحــة عــن أن للخســائر الحاصلــة يف الوظائــف وتقلــص الدخــل نظ ـ ًرا للقيــود املفروضــة ،آثــا ًرا كبــرة عــى األُرس يف مختلــف
محافظات األردن.
وقــد أدت أزمــة كوفيــد 19-والسياســات املوضوعــة للحــد مــن انتشــار الجائحــة إىل تدهــور الوضــع الســيام بالنســبة للنســاء ،حيــث
فقــدن دخلهــن ،وواجهــن مســؤوليات متزايــدة يف املنــزل نظـ ًرا إلغــاق املــدارس واضطرارهــن لرعايــة أولئــك املصابــن بالفــروس،
باإلضافــة إىل تعرضهــن لخطــر متزايــد مــن العنــف الجســدي أو النفــي بســبب التوتـرات املتفاقمــة يف املنــزل و/أو زيــادة انعــدام
األمــن الغــذايئ 2وبذلــك واجهــت النســاء العامــات يف القطــاع غــر الرســمي ،مثــل مشــاريع األعــال املنزليــة غــر املســجلة،
تحديــات متثلــت يف إغــاق العمــل وخســارة معظــم الزبائــن .وشــهدت منظــات املجتمــع املــدين ،الســيام تلــك التــي تقودهــا
النســاء ،تبعــات ســلبية لجائحــة كوفيــد 19-عــى النســاء العامــات بشــكل غــر رســمي ،باإلضافــة إىل بعــض تدابــر التكيــف
الشائعة التي لجأت إليها العديد من النساء للصمود يف وجه الظروف.
 1البنك الدويل )2020( .البنك الدويل يف األردن ]عرب اإلنرتنت[ .متاح عىل( https://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview :آخر وصول 1 :آذار/
مارس .)2021
 2هيئة األمم املتحدة للمرأة2020( .ب) .تقييم رسيع ألثر كوفيد 19-عىل النساء املستضعفات يف األردن .متاح عىلhttps://www2.unwomen.org/-/media/ :
( field%20office%20jordan/images/publications/2020/unwjcorapidimpactassessmentcovid19v8.pdf?la=en&vs=3456آخر وصول 18 :آذار/مارس
.)2021
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وقــد اختــرت املنظــات األعضــاء يف تحالــف (جونــاف) التــي جــرت مقابلتهــا بنــا ًء عــى خربتهــا يف العمــل مع النســاء املســتضعفات
واألكــر تأث ـ ًرا .واختــرت النســاء العــر الــايت يُــدرن مشــاريع صغــرة مــن املنــزل مــن قاعــدة بيانــات منظمــة النهضــة (أرض)
الخاصــة بالنســاء املســتفيدات يف بدايــة أزمــة كوفيــد .19-كــا أخــذ الباحثــون يف عــن االعتبــار التباينــات الجغرافيــة ،حيــث تقــع
منظــات تحالــف (جونــاف) يف ســت محافظــات ،بينــا توزعــت مالــكات املشــاريع املنزليــة يف أنحــاء تســع محافظــات .هــذا
ومثلــت النســاء الــايت يُــدرن مشــاريع أعــال منزليــة نطاقًــا متنو ًعــا مــن القطاعــات؛ أكرثهــا شــيو ًعا هــو إنتــاج الطعــام ( 6نســاء)،
بينــا توزعــت بقيــة املشــاريع بــن صناعــة األلبســة (امرأتــان) ،والبيــع بالتجزئــة (امــرأة واحــدة) وخدمــات التجميــل (امــرأة
واحدة).

مشاركة املرأة االقتصادية يف األردن
يســجل األردن أحــد أدىن معــدالت املشــاركة يف ســوق العمــل عامل ًيــا .ويعــاين املشــهد االقتصــادي يف األردن يف الوقــت الراهــن مــن
معــدالت بطالــة ،وبطالــة جزئيــة مرتفعــة للغايــة ،باإلضافــة إىل أســواق عمــل منقســمة للغايــة فيــا يتعلــق بالتوظيــف يف القطاعني
العام/الخــاص والعمــل الرســمي/غري الرســمي .ويف الربــع الثــاين مــن عــام  ،2020بلــغ معــدل املشــاركة االقتصاديــة املنقحــة (القــوة
العاملــة منســوبة إىل الســكان الذيــن تبلــغ أعامرهــم  15عا ًمــا فأكــر) مــا نســبته  53.8%( 34.1%للرجــال و 14.1%للنســاء) .وتعــاين
املــرأة بشــكل خــاص مــن مســتويات متدنيــة جـ ًدا مــن املشــاركة االقتصاديــة يف األردن ،الــذي يــأيت يف املرتبــة  145مــن بــن 153
3
دولة يف املؤرش الفرعي للمشاركة االقتصادية والفرص حسب مؤرش الفجوة العاملية بني الجنسني يف عام .2020
وال يوجــد ســبب واحــد للمعــدالت املنخفضــة ملشــاركة املــرأة يف القــوة العاملــة يف األردن؛ حيــث تقــف املعيقــات االجتامعيــة
والترشيعيــة والهيكليــة جميعهــا عائ ًقــا أمــام مشــاركتها .وتشــمل املعيقــات والعقبــات األساســية التــي تواجــه املــرأة مــن حيــث
املشــاركة االقتصاديــة :األعـراف االجتامعيــة ،وانعــدام الفــرص ،وعــدم توفــر الدعــم الخــاص برعايــة األطفــال للمــرأة العاملــة ،وعــدم
توفــر املواصــات ناهيــك عــن القوانــن التمييزيــة والسياســات التــي ال تراعــي الفــوارق بــن الجنســن ،والتحــرش الجنــي وغريهــا
مــن األمــور .وبالتــايل ،يلجــأ عــدد كبــر مــن النســاء إىل القطــاع غــر الرســمي حيــث ال يوجــد عقــود عمــل رســمية .األمــر الــذي
مــن شــأنه تعريــض املــرأة لالســتغالل وظــروف العمــل غــر املناســبة وســوء املعاملــة ،إذ ال ينــدرج العمــل غــر الرســمي ضمــن أُطــر
الحامية االجتامعية الوطنية.

العمل غري الرسمي ومشاريع األعامل املنزلية
يتضمــن العمــل غــر الرســمي للمــرأة يف األردن مشــاريع األعــال املنزليــة يف املقــام األول .وعــى الرغــم مــن عــدم توفــر أيــة بيانات
شــاملة يف الوقــت الراهــن حــول أعــداد النســاء الــايت يعملــن بشــكل غــر رســمي ،مبــا يف ذلــك عملهــن يف املشــاريع املــدارة منزليًــا،
فقــد قـ ّدر املشــاركون يف نقاشــات مجموعــات الرتكيــز يف دراســة أجرتهــا منظمــة النهضــة (أرض) يف عــام  2018أن  50%إىل 60%
4
من النساء العامالت ممن يعرفونهن هن من العامالت يف القطاع غري الرسمي.
ووفقًــا ملــروع مســاندة األعــال املحليــة يف األردن التابــع للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،متتلــك النســاء قرابــة نصــف
مشــاريع األعــال املــدارة منزل ًيــا يف األردن .)5كــا ســلطت الدراســة الضــوء عــى أن احتامليــة قيــام النســاء بتســجيل مشــاريعهن
 3املنتدى االقتصادي العاملي )2020( .تقرير الفجوة العاملي بني الجنسني  .2020متاح عىل( http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf :آخر
وصول 6 :آذار/مارس .)2021
 4منظمة النهضة للدميقراطية والتنمية (أرض) )2018( .عوائق يف وجه التوازن :تجاوز العقبات أمام املشاركة االقتصادية للنساء يف األردن .متاح عىلhttps://ardd- :
( jo.org/Publications/barriers-to-balance-overcoming-obstacles-to-womens-economic-participation-inآخر وصول 7 :آذار/مارس .)2021
 5الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن« 2017(( .استبيان عن األعامل الصغرية ومتناهية الصغر ملرشوع مساندة األعامل املحلية
فروقات النوع االجتامعي» ]رسم توضيحي إنفوغرافيك[ .متاح عىلhttps://jordanlens.github.io/research/outputs/infographics/MSE_Infographics_ :
( Gender_Differences_AR.pdfآخر وصول 15 :آذار/مارس .)2021
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مــع الحكومــة أقــل مــن الرجــال :حيــث إن  30.3%مــن املشــاريع
اململوكــة لنســاء واملشــمولة يف اســتطالع مــروع الوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة كانــت غــر مســجلة مقارنــة بـــ 17.2%مــن
املشاريع اململوكة لرجال.6

أفادت امرأة (31عاماً) عمل يف قطاع األلبسة إنها
مل تسجل عملها املدار من املنزل العتقادها أنها إذا
فعلت ذلك ،فلن يحصل زوجها الذي يعمل
باملياومة عىل دعم الخبز أو املساعدات األخرى
املقدمة من الحكومة.

أي مــن النســاء الــايت يــدرن مشــاريع منزليــة ممــن
ومل تؤكــد ٌّ
جــرت مقابلتهــن ألغــراض هــذا التقريــر أن مشــاريعهن مســجلة
رســم ًيا .وكان الســبب الــذي أشــارت إليــه معظــم النســاء هــو عــدم قدرتهــن عــى دفــع الرضائــب املطلوبــة لتســجيل أعاملهــن ألن
مشــاريعهن ال تُــدر دخـ ًـا ثابتًــا أو هوامــش ربــح كافيــة .كــا يبــدو أن مثــة عــدم وضــوح فيــا يتعلــق باملنافــع واملســؤوليات التــي
تنطــوي عليهــا مشــاريع األعــال املســجلة رســم ًيا .وتتألــف أغلبيــة املشــاريع املنزليــة التــي تديرهــا النســاء مــن أعــال ترتبــط
بتقديم الطعام ،وصناعة األلبسة وخدمات التجميل.

الكفاح من أجل البقاء :مشاريع األعامل املنزلية وسط أزمة كوفيد19-
كــا ورد يف دراســة اســتطالعية للمؤسســات الصغــرة ومتوســطة الحجــم عــر عــدة قطاعــات مختلفــة يف األردن ،فقــد أفــادت 98%
مــن املؤسســات أن إيراداتهــا تراجعــت ،مــع إفــادة  91%منهــا عــن حــدوث خســارة كاملــة يف اإليـرادات بســبب اإلغالقات7وباملثــل،
فقــد تأثــرت مشــاريع األعــال اململوكــة لنســاء بشــدة جـراء األزمــة ،بحيــث تواجــه النســاء صعوبــة بالغــة يف العثــور عــى مصــادر
بديلــة للدخــل إلعالــة أرسهــن بحســب األشــخاص الذيــن جــرت معهــم مقابــات مــن تحالــف (جونــاف) .وتكافــح املشــاريع املنزلية
التــي تديرهــا نســاء مــن أجــل البقــاء وســط القيــود املفروضــة جـراء أزمــة كوفيــد .19-ووف ًقــا لنســاء يُــدرن مشــاريع أعــال منزليــة
وأعضــاء منظــات املجتمــع املــدين يف تحالــف (جونــاف) والتــي تعمــل املنتفعــات منهــا يف مشــاريع منزليــة أو يُدرنهــا ،فقــد كانــت
هنــاك تحديــات وعقبــات كبــرة يف الحفــاظ عــى نجــاح أعاملهــن .وعــى وجــه التحديــد ،أشــارت النســاء إىل أن التحديــات املرتبطــة
بأزمــة كوفيــد 19-تتمثــل يف االحتفــاظ بالزبائــن ،والحصــول عــى املــواد األوليــة (نظـ ًرا للقيــود املفروضــة عــى الحركــة) ،وتســديد
الديون املرتتبة عليهن.

مشهد متغري للمستهلك والسوق
لقــد شــهد الطلــب عــى خدمــات تقديــم الطعــام التقليديــة تراج ًعا
كبـ ًرا وآخــر حــا ًدا يف القــرى النائيــة خاصــة .ونســبت النســاء هــذا
الرتاجــع إىل غيــاب املناســبات االجتامعيــة مبــا فيهــا االحتفــاالت
بســبب قيــود التباعــد االجتامعــي وتحديــد أعــداد األشــخاص الذيــن
ميكنهــم التواجــد يف فعاليــة معينــة ،ناهيــك عــن إغــاق املــدارس
امرأة ( 31عاماً) تمتلك ورشة خياطة مالبس
واإلدارات العامــة .وقالــت العديــد مــن مالــكات مشــاريع األعــال
في إربد
املنزليــة مــن العامــات يف مجــال تقديــم الطعــام إنهــن اعتــدن
تســويق خدماتهــن يف املــدارس ،ومحــات الســوبر ماركــت واملطاعــم .ونظـ ًرا لتحـ ّول التعليــم الحضــوري ليصبــح عــر اإلنرتنــت مــع
عــدم إمكانيــة الوصــول إىل املطاعــم خــال فــرة اإلغالقــات ،فلــم تكــن هنــاك حاجــة إىل خدماتهــن ،وبالتــايل فقــد خــرن نســبة
كبرية ج ًدا من زبائنهن .وكانت إحدى املستفيدات من واحدة من منظامت تحالف (جوناف) يف الكرك مثالً عىل ذلك.

˝ كانت نتيجة فحصي بفيروس كورونا إيجابية
ولم يطلب الناس مني خدمات لفترة من الزمن
لخشيتهم من اإلصابة ̏ .

 6املرجع نفسه
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وبالرغــم مــن تراجــع عــدد الفــرص التقليديــة املتاحــة أمــام املشــاريع العاملــة يف مجــال تقديــم الطعــام مثــل حفــات الزفــاف،
عمن أن األشــخاص
ووجبــات الغــداء املدرســية ،واحتفــاالت معينــة ،فقــد خ ًمنــت ممثلــة عــن منظمــة يف تحالــف (جونــاف) مق ّرهــا ّ
ـدل مــن املطاعــم ،حيــث تعتــر األوىل أكــر أمانًــا
يفضلــون اللجــوء إىل طلبــات التوصيــل إىل املنــازل مــن مشــاريع األعــال املنزليــة بـ ً
بالنســبة لهــم .وأفــادت امــرأة متتلــك مرشو ًعــا منزل ًيــا بأنهــا قــد تلقــت املزيــد مــن الطلبيــات خــال األزمــة ،حيــث عــزت ذلــك إىل
التحــول إىل العمــل عــن بعــد األمــر الــذي نجــم عنــه زيــادة يف طلــب األرسة عــى الطعــام ،كــا ازداد عــدد زبائنهــا يف الوقــت ذاتــه
نظـ ًرا إلغــاق العديــد مــن منافســيها مثــل مراكــز التســوق الكبــرة خــال األزمــة .وقالــت العديــد مــن الســيدات مالــكات املشــاريع
املنزليــة إن احتياجــات الزبائــن تتمحــور حــول الطعــام ،بينــا ال تحظــى الخدمــات واملنتجــات األخــرى باألولويــة .وبالتــايل ،يبــدو أن
معدل التعايف يف هذا القطاع أعىل من غريه بحسب إحدى السيدات التي جرت مقابلتهم من منظمة تقع يف الطفيلة.
وعــى غ ـرار االنخفــاض يف عــدد زبائــن خدمــات تقديــم الطعــام ،فقــد تضــاءل الطلــب أيضً ــا عــى خدمــات التجميــل واأللبســة.
وقالــت ممثلتــان عــن منظمتــن يف عــان والزرقــاء (وهــا اثنتــان مــن أكــر املحافظــات اكتظاظًــا بالســكان يف اململكــة) إن عــدد
زبونــات صالونــات التجميــل قــد قــل تب ًعــا لعــدم إقامــة حفــات كبــرة أو مناســبات تتطلــب خدماتهــا ،كــا تخــى الزبونــات مــن
اإلصابــة بفــروس كورونــا يف هــذه الصالونــات .وأشــارت صاحبــة صالــون تجميــل ممــن جــرت مقابلتهــن إىل «تراجــع ضخــم» يف
الطلــب عــى خدماتهــا لألســباب املذكــورة أعــاه .وقالــت إحــدى مالــكات املشــاريع املنزليــة التــي تعمــل يف قطــاع األلبســة وممثلــة
عــن منظمــة يف الزرقــاء إن الطلبيــات التــي تتلقاهــا النســاء العامــات يف قطــاع األلبســة أصبحــت أقــل يف ظــل غيــاب الحفــات
واملناســبات االجتامعيــة األخــرى .ويف الوقــت ذاتــه ،ومــع التحــول إىل التعلــم عــن بعــد ،مل تعــد مشــاريع األلبســة بحاجــة إىل
خياطة الزي املدريس ،الذي كان من الطلبات االعتيادية يف وقت ما قبل األزمة .وهذه القطاعات هي األبطأ يف التعايف.
وأخــ ًرا ،تأثــرت جميــع مشــاريع األعــال املنزليــة بالقيــود املفروضــة عــى الحركــة يف عــام  2020وحتــى اآلن يف  2021نظــ ًرا
للجائحــة .وكان لحظــر التجــول املفــروض أيــام الجمــع تبعــات خاصــة عــى أصحــاب األعــال إذ عــادة مــا يذهــب النــاس للتســوق
خالل هذه األيام.

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﺒرية

اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ

إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮﻓﻴﺪ19-

الشكل  :1التكيف مع التحديات املختلفة التي أفادت مالكات مشاريع األعامل املنزلية مبواجهتها خالل األزمة
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التكيف مع خسارة الدخل والبحث عن حلول
لجــأت النســاء مــن مالــكات مشــاريع األعــال املنزليــة غــر الرســمية إىل آليــات للتكيــف مــع خســارة الدخــل الناجمــة عــن أزمــة
كورونــا .ويف حــن ال توجــد أيــة أرقــام رســمية حــول الخســائر الحاصلــة يف الدخــل بالنســبة ملشــاريع األعــال املنزليــة التــي تديرهــا
نســاء ،فقــد قــدرت إحــدى املشــاركات مــن مخيــم البقعــة لالجئــن ،والتــي متثــل منظمــة تقــدم التدريــب عــى مهــارات العمــل
وتدعــم مشــاريع األعــال الصغــرة اململوكــة للنســاء ،أن النســاء الــايت اعتــدن عــى جنــي  500دينــار أردين شــهريًا مــن أعاملهــن،
بالكاد يجنني اآلن  50دينا ًرا يف الشهر.
وعــرت امرأتــان تعمــان يف قطاعــي األلبســة واألغذيــة عــن قلقهــا حيــال اســتدامة أعاملهــا .وقالــت كلتاهــا إنهــا اضطرتــا إىل
رفــض الطلبيــات التــي تحتــاج إىل كميــات كبــرة مــن املــواد األوليــة ألنهــا ال متتلــكان رأس املــال واملــوارد الكافيــة إلنتاجهــا .كــا
عربتا عن مخاوفهام من أن يؤدي رفض الطلبات إىل خسارة املزيد من الزبائن ألن األخبار تنترش برسعة.
وقالــت قلــة مــن النســاء الــايت يُــدرن أعــالً يف قطاعــات األلبســة والتجزئــة والتجميــل إنهــن قــد عملــن أيضً ــا يف إنتــاج الطعــام
لكســب دخــل إضــايف .فقــد لجــأت ســيدة تعمــل يف صناعــة املالبــس إىل الخَبــز يف بدايــة األزمــة ألن الخُبــز يعتــر مــن الرضوريــات،
لكنهــا مل تتمكــن مــن االســتمرار بســبب تدهــور حالتهــا الصحيــة .وذكــرت امــرأة أخــرى تعمــل يف قطــاع التجزئــة إنهــا متتلــك عمـ ًـا
يف تقديــم الطعــام باإلضافــة إىل تجــارة التجزئــة الخاصــة بهــا .كــا قالــت أخــرى تُديــر مرشو ًعــا يف تقديــم الطعــام إنهــا عملــت يف
صناعــة املالبــس ملــدة عامــن لكنهــا تحولــت إىل العمــل بصناعــة األطعمــة ذلــك أن الزبائــن مل يلتزمــوا بالدفــع مقابــل خدماتهــا يف
قطاع األلبسة.
إن غالبيــة مشــاريع األعــال املنزليــة مدفوعــة بالطلــب وبذلــك ،ال يكــون لــدى الكثـرات منهــن خطــط تخــص األعــال التجاريــة،
إذ يقمــن ببســاطة باالســتجابة للطلــب .وأشــارت ســيدة واحــدة فقــط ممــن متــت مقابلتهــن إىل وجــود خطــة أعــال لديهــا؛ فهــي
تعمــل يف مجــال تصنيــع األلبــان ،ويف بدايــة كل موســم ت ُقــدر عــدد الطلبيــات التــي ســتتلقاها وبنــاء عليــه تشــري كميــة كافيــة
من الحليب.
وعنــد ســؤالهن عــن تحويــل مشــاريع أعاملهــن إىل قطاعــات أو مشــاريع مختلفــة ميكنهــا أن تُــدر دخـ ًـا أكــر خــال الجائحــة،
قالــت النســاء الــايت جــرت مقابلتهــن إن خربتهــن تقــع ضمــن مجــاالت عملهــن فقــط ولــن يكــون مبقدورهــن التحــول إىل مجــاالت
أخــرى .وقالــت إحــدى الســيدات إنهــا تعتــر أن إنتــاج الطعــام (القطــاع األكــر نشــاطًا خــال األزمــة) “مجازفــة” مقارنــة بالخياطــة،
ألن باســتطاعتها بيــع املالبــس الحقـاً يف حــال مل يحــدث ذلــك اآلن ،يف حــن تنتهــي صالحيــة الطعــام إذا مل يتــم بيعــه .وقــد فكــرت
بعــض مالــكات مشــاريع األعــال املنزليــة ممــن متــت مقابلتهــن جديًــا يف التحـ ّول إىل أعــال أخــرى بســبب نقــص املــوارد (عــى
سبيل املثال ،األرض ،ورأس املال ،واملواد الخام).
ومــع ذلــك ،قالــت بعــض الســيدات إنهــن مســتعدات للبــدء
˝أنا مستعدة لتعلم أي يشء ممكن؛ منتجات
مبشــاريع أعــال أو صناعــة منتجــات جديــدة .وقــد درســت إحــدى
جديدة ،ودورات تدريبية ،وأفكار ،يف أي مجال̏.
املســتجيبات العامــات يف صناعــة املالبــس يف الطفيلــة فكــرة
خياطــة كاممــات الوجــه لكنهــا واجهــت تحديــات مثــل صعوبــة
إمرأة ( 30عاماً) متتلك مرشو ًعا لتقديم الطعام
تلبيــة املعايــر واملواصفــات املطلوبــة لــذا شــعرت باإلحبــاط
يف العقبة
وتخلــت عــن الفكــرة .وأشــارت ســيدة أخــرى تعمــل يف قطــاع
األلبســة إىل وجــود فرصــة أعــال قويــة يف صناعــة أغطيــة واقيــة
ملقاعــد الســيارات ألنهــا الحظــت طل ًبــا عال ًيــا عــى هــذا املنتــج خــال الجائحــة ،لكنهــا مل متتلــك مــا يكفــي مــن القــاش ورأس املــال
األويل للبدء بهذا املرشوع.
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ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
أﻛرث ﻣﻦ ﻣﴩوع أﻋامل

اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

الشكل  :2إسرتاتيجيات مختلفة فكرت فيها مالكات مشاريع األعامل املنزلية خالل األزمة للحفاظ عىل وجودهن يف السوق

ﺣﻠﻴﺐ ودﻗﻴﻖ
أدوات ﻣﻄﺒﺦ

ﻗﻄﻊ ﻗامش وﻣﻜﺎو
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺠﻤﻴﻞ
الشكل  :3كيف وظفت النساء الاليت ميتلكن مشاريع أعامل منزلية املساعدة املالية التي قدمت لهن

واســتطاعت العديــد مــن النســاء ،مــن خــال املســاعدة النقديــة التــي بلغــت قيمتهــا  100دينــار أردين واملقدمــة يف وقتهــا مــن
منظمة النهضة (أرض) ،رشاء املواد األولية واملعدات الالزمة ألعاملهن.
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دور التسويق عرب وسائل التواصل االجتامعي
لقــد تحولــت النســاء الــايت ميتلكــن مشــاريع منزليــة إىل تســويق أعاملهــن عــر وســائل
التواصــل االجتامعــي لجــذب زبائــن جــدد .وقــد اســتطاعت أربــع نســاء فقــط مــن بــن
النســاء العــر الــايت يُــدرن مشــاريع منزليــة ممــن جــرت مقابلتهــن إدارة أعاملهــن عــر
اإلنرتنــت وتســويقها قبــل األزمــة وال زلــن يفعلــن ذلــك .وقــد لجــأت ثــاث ســيدات
أخريــات إىل هــذا األســلوب يف بدايــة الجائحــة .وعــاوة عــى ذلــك ،عــرت كث ـرات عــن
استعدادهن لتعلم املزيد عن املنصات الجديدة والتسويق الرقمي.
تعتــر النســاء مواقــع التواصــل االجتامعــي مفيــدة لتســويق مشــاريعهن وبنــاء ســمعتهن
التجاريــة ،كــا تســاعد آراء الزبائــن العديــد منهــن عــى تلقــي املزيــد مــن الطلبيــات.
وعــاوة عــى ذلــك ،فإنــه وف ًقــا للمشــاركات ،يصــل فيســبوك إىل جميــع رشائــح املجتمــع
األردين ،بينــا يســتهدف إنســتغرام بشــكل أكــر الســكان األصغــر عمـ ًرا .كــا أتــت النســاء
عىل ذكر تطبيق واتساب بوصفه أداة هامة يسهل استخدامها للتواصل مع العمالء.

الشكل  :4منصتا التواصل االجتامعي األكرث
استخدا ًما من قبل النساء لتسويق أعاملهن
هام فيسبوك وواتساب

ومــع ذلــك ،قالــت العديــد من الســيدات إنهــن ال يُفضلن اســتخدام
التســويق عــر منصــات التواصــل أو ال ميكنهــن ذلــك .وأفــادت عــدة
تعليم
˝ال ميكنني استخدام فيسبوك ألنني تلقيت
ً
مشــاركات بتفضيلهــن التفاعــل مــع الزبائــن وج ًهــا لوجــه قبــل
ابتدائ ًيا فقط ̏ .
أزمــة كوفيــد ،19-فذلــك يضفــى عــى التفاعــل مزيـ ًدا مــن الطابــع
امرأة ( 51عاماً) متتلك مطب ًخا إلنتاج الطعام
الشــخيص للتواصــل .وكتذكــر بالقيــود التــي تواجــه املــرأة يف األردن،
قالــت إحــدى املشــاركات إنهــا مل تتحــول إىل التســويق الرقمــي ألن
يف الزرقاء
زوجهــا مينعهــا مــن اســتخدام فيســبوك ،وهــي بحاجة إىل مســاعدته
يف توصيــل الطلبيــات .كــا قالــت بعــض النســاء إنهــن ال يتمتعــن مبهــارات تقنيــة الســتخدام فيســبوك ،وتصــدت إحداهــن لهــذه
املشكلة من خالل تكليف املوظفات األصغر س ًنا لديها بإدارة عملها عرب اإلنرتنت.

الحاجة لحلول شاملة ومفيدة
تُســلط نقــاط الضعــف التــي كشــفت عنهــا أزمــة كوفيــد 19-الضــوء عــى الحاجــة إىل سياســات ومشــاريع مــن شــأنها التصــدي
للتبعــات االقتصاديــة الســلبية للجائحــة عــى النســاء العامــات يف القطــاع غــر الرســمي .وقــد صيغــت التوصيــات التاليــة بالتشــاور
الوثيق مع النساء الاليت يُدرن مشاريع أعامل منزلية وأعضاء تحالف (جوناف).

للحكومة األردنية:
 .1وضــع آليــات للحاميــة االجتامعيــة الشــاملة لتعزيــز قــدرة مشــاريع األعــال املنزليــة اململوكــة للنســاء عــى الصمــود.
ويشــمل هــذا االســتثامر يف بنيــة تحتيــة وخدمــات اجتامعيــة ،مبــا يشــمل توفــر تأمــن اجتامعــي يــأيت عــى شــكل
تحويــات نقديــة شــهرية لــأرس املعيشــية األكــر هشاشــة والتــي تعيلهــا النســاء للتعويــض عــن الخســائر الحاصلــة يف
الدخل.
 .2تسهيل وصول النساء إىل املواد األولية واملنتجات عند تطبيق تدابري اإلغالق وفرض القيود.

8

 .3دعم تأسيس منصات تجارية مجانية للتسويق عرب اإلنرتنت للنساء لعرض منتجاتهن .ويف حني تعترب صاحبات املشاريع
املنزلية املنصات الراهنة آليات ميكنها املساعدة يف تعزيز خياراتهن التسويقية ،إال أن معظم املشاريع املنزلية ال ميكنها
تحمل رسوم التسويق الحالية وكلفها.

للجهات املانحة:
 .1تعزيز برامج املساعدات النقدية املبارشة ملشاريع األعامل املنزلية التي تديرها النساء.
 .2دعــم ال ُنهــج املتكاملــة لتطويــر مشــاريع األعــال املنزليــة مــن أجــل تحســن مهــارات املشــاريع املنزليــة التــي تديرهــا
النســاء وتعزيــز صمودهــا .ويشــمل هــذا املســاعدات النقديــة ،واكتســاب املهــارات والشــهادات ،وغريهــا مــن الجوانــب
ذات الصلة التي ميكنها مساعدة مشاريع األعامل عىل االزدهار.
 .3توفري تدريب بناء القدرات يف مجال املعرفة املالية ،وإدارة املخاطر وإدارة األعامل.
 .4متديــد اإلطــار الزمنــي للربامــج التــي تدعــم مشــاريع األعــال املنزليــة اململوكــة للنســاء لتمكــن املتابعــة املســتمرة ،مــا
سيزيد من االستدامة والنجاح مع مرور الوقت.

للمجتمع املدين يف األردن:
 .1توفــر الدعــم املســتمر مــن خــال تقديــم املشــورة واإلرشــاد لتعزيــز املهــارات الرياديــة ملالــكات مشــاريع األعــال
املنزليــة .ومــن بــن االقرتاحــات :خلــق فــرص للتشــبيك بــن ســيدات األعــال املعروفــات ومالــكات مشــاريع األعــال
املنزليــة الناشــئة ،مــن خــال النــدوات عــر اإلنرتنــت ،واالجتامعــات املنتظمــة ،وخدمــات االستشــارة ملســاعدتهن يف صنــع
القرارات اإلسرتاتيجية مثل تحويل إسرتاتيجيات أعاملهن أو صناعة منتجات/تقديم خدمات جديدة.
 .2تشــجيع التنســيق بــن مؤسســات األعــال الصغــرة ودعمــه ضمــن املناطــق الجغرافيــة املتقاربــة مــن خــال إنشــاء
«منظامت جامعة» تجمع ما بني جهود العديد من النساء.
 .3رفع الوعي القانوين لدى النساء الاليت ميتلكن مشاريع أعامل صغرية فيام يتعلق مبزايا التسجيل الرسمي.
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