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السياق الجديد :أزمة كوفيد19-

ILO COVID survey…
االقتصادfindings
 عبر19-كوفيد

قنوات انتقال أزمة

Keeping the lights on: Economic medicine for a medical shock. Richard Baldwin 13 March 2020

أزمة كوفيد :التخفيف من حدة منحنيين بيانيين
تخفيف حدة منحنى الركود االقتصادي

تخفيف حدة المنحنى البياني لكوفيد19-

أزمة كوفيد :مرحلتان
المرحلة األولى – االنتشار :تفترض معظم السيناريوهات الحالية أن هذه المرحلة يمكن أن
تمتد حتى ستة أشهر إلى أن يتم احتواء انتشار فيروس كوفيد ،19-إال أن هذا يعتمد على
التطور الوبائي للمرض
المرحلة الثانية – الشفاء :تتعلق بالتحديات التي سيواجهها االقتصاد بعد أن يتم احتواء الوباء
وتعود الظروف االقتصادية تدريجيا إلى مستوياتها قبل األزمة

➢ إلى جانب السياسات الوطنية ،للبلديات دور في دعم االنتعاش االقتصادي محليا بطريقة
تشمل الجميع

بعض الحقائق حول تأثير كوفيد

ILO COVID
…survey
findings
الرسميين
العمال غير
على

من استبيان منظمة العمل الدولية والفاو  1أيار /مايو  2020في األردن
•
•
•

•

•

 %55من العمال المستطلعين أفادوا بأن مدة توظيفهم كانت قصيرة .العمل غير المستقر (مؤقت ،موسمي ،غير منتظم) كان
أكثر شيوعا بين السوريين (.)%69
كانت النسبة العامة للمستطلعين السوريين الذين يملكون تصريح عمل سار  %21( %30من النساء مقابل  %38من
الرجال) .باإلضافة إلى ذلك %60 ،من العامالت مقارنة بـ  %40من العمال لم يحصلوا يوما على تصريح عمل.
 %35من جميع السوريين الذين كانوا موظفين قبل األزمة خسروا أعمالهم نهائيا ،في حين كانت تلك النسبة بين العمال
األردنيين ( %17أي النصف).
 %47من المستطلعين الذين كانوا موظفين قبل الحجر واإلغالق كانوا عاطلين عن العمل وقت االستطالع %13 :تم
االستغناء عن خدماتهم نهائيا؛  %18تم االستغناء عن خدماتهم بشكل مؤقت مع التوقع بأن يعاودوا العمل بعد انتهاء األزمة؛
 %16كانوا في إجازة مدفوعة.
 %9من المستطلعين فقط أفادوا بأن لديهم بعض المدخرات ضمن أسرهم %13 .من المستطلعين فقط أفادوا بأن أسرهم
تلقت مساعدات مالية.

األعمدة الثالثة للفرص االقتصادية
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بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء

الفرص االقتصادية
للنساء

بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء
تسيطر النساء المتعلمات على سوق العمل في األردن
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بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء
الفروقات الجندرية – األعمال الصغيرة وفائقة الصغر في
األردن
:األعمال المملوكة من قبل النساء هي
Women in businesses

Women as employers and own
account workers

Source: World Economic Forum, The Global Gender
Gap Report, 2017

Source: Department of Statistics, Labor Force Survey, 2018

0,9%
Firms with females in top
management

2,0%

•

 مرة لتوظف نساء9.4 أكثر احتماال بـ

•

أقل احتماال ألن تبقى عاملة على مدار العام

•

أقل احتماال ألن تستخدم مركبة من أجل العمل

•

أقل احتماال ألن تكون مسجلة

•

4,1%
Employer
3,1%

Firms with female coowners

 مرة لتكون مؤسسة في المنزل11 أكثر احتماال بـ
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USAID Jordan Local Enterprise Support :المصدر
Project, Survey of Jordanian Micro- and SmallEnterprises version
2.3.1(2015). http://www.jordanlens.org

بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء
التوزيع الجغرافي لألعمال المؤسسة في المنزل بحسب الجندر
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تؤثر العادات االجتماعية على كافة نواحي مشاركة النساء في
سوق العمل في األردن
 %38فقط يرون بأنه من المقبول بأن تعمل النساء في أمكنة مختلطة بين الجنسين.
 %44يرون بأن النساء العامالت يعرضن أنفسهن للتحرش.

يقترح االستبيان بأن الرجال والنساء يميلون إلى المبالغة في
وصف الضغط المجتمعي

 %35يرون بأن النساء العامالت يخاطرن بسمعتهن بسبب خروجهن للعمل.
يتسبب الزواج بتخفيض قبول النساء للعمل (حتى )%72
أقل من  %40يرون بأنه من المقبول للنساء المتزوجات العامالت العودة إلى المنزل بعد
الساعة الخامسة مساء.
 %54يرون بأنه من المقبول ترك األطفال مع أحد األقارب ،ولكن يجب على األمهات أن
ينتظرن حتى يبلغ أطفالهن سن الرابعة والنصف قبل الخروج للعمل.
 %84يرون بأن العائالت التي تعمل فيها النساء لديها مرتبة مالية أدنى:
 %51يرون بأن األزواج ال يستطيعون تأمين ما يكفي و  %31يرون بأن األزواج ليسوا
في "موقع القيادة".
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Source: Felicio, Mariana T. and Varun Gauri “Jordan: Understanding How Social Norms Impact Gender
Employment” Project Document P161633” (2018).

المحافظة على االستجابة التنموية ألزمة الالجئين

الالجئين The
development
response
التنموية ألزمة
 toاالستجابة
refugeeعلى
 crisisالمحافظة
• تحسين حياة الالجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء.
• خلق فرص العمل ال يمكن الالجئين من االعتماد على أنفسهم فحسب ولكنه يحسن مهاراتهم
للمساهمة في اقتصاد البلدان المستضيفة.
• تجب المحافظة على الشمول االقتصادي لالجئين على الرغم من أزمة كوفيد ،ألسباب
إنسانية وتنموية.

دور البلديات مقابل التعافي من أزمة كوفيد

دور البلديات في التعافي من أزمة كوفيد
ماذا؟
• دعم التعافي عبر تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
• دعم الشمول االقتصادي للفئات الضعيفة والنساء والالجئين من خالل القدرة على الوصول إلى
العمل ،والتمويل ،وريادة األعمال ،والحماية االجتماعية ،والتمويل الرقمي ،ورعاية األطفال والعادات
االجتماعية اإليجابية التي تمكن النساء من العمل.

دور البلديات مقابل التعافي من أزمة كوفيد
كيف نحسن الفرص االقتصادية؟ قائمة بالسياسات
• المحافظة على التماسك االجتماعي وقدرة الالجئين على الوصول إلى الفرص االقتصادية عبر الحوار والتواسط وتوقع

التوترات االجتماعية (في حال كان حدوثها ممكنا)
• الحوار الخاص-العام لتحديد المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص على المستوى المحلي
• تعزيز التنافسية المحلية /دعم المبادرات العنقودية
• تبسيط عملية الترخيص لألعمال والتقليل من البيروقراطية
• المشتريات العامة لألعمال الصغيرة والمتوسطة المحلية

• تعزيز الشمول المالي الرقمي عبر دفع مستحقات الموظفين والمستفيدين من المعونة الكترونيا
• تكثيف األشغال العامة والنقد مقابل العمل لخلق فرص عمل (مؤقتة)

• تحديد الفئات السكانية الضعيفة لتسهيل القدرة على الوصول إلى الحماية االجتماعية

دور البلديات مقابل التعافي من أزمة كوفيد
كيف نحسن تمكين النساء؟ قائمة بالسياسات
• تحديد العنف القائم على الجندر والتعامل معه عبر المعونة القانونية
• تعزيز تقديم خدمات رعاية األطفال ،سواء الخاصة أو العامة (دعم رعاية األطفال للعائالت األكثر فقرا)
• توفير وسائل نقل تراعي النساء (فرض عدم التحرش)
• دعم األعمال التي ترأسها النساء عبر المشتريات العامة
• تبسيط إجراءات الترخيص لألعمال المقامة من المنزل (للنساء بشكل خاص)

• دعم نشاطات التشبيك /التوجيه والمعارض التجارية لرائدات األعمال
• شمل النساء في نشاطات شحذ المهارات والنقد مقابل العمل

• الحمالت التي تعالج موضوع العادات االجتماعية واإلضاءة على النساء العامالت على أنهن قدوات

مع الشكر

