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19-أزمة كوفيد: السياق الجديد



ILO COVID survey… findings عبر االقتصاد19-قنوات انتقال أزمة كوفيد

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



التخفيف من حدة منحنيين بيانيين: أزمة كوفيد

19-تخفيف حدة المنحنى البياني لكوفيدتخفيف حدة منحنى الركود االقتصادي



مرحلتان: أزمة كوفيد

أننيمكالمرحلةهذهأنالحاليةالسيناريوهاتمعظمتفترض:االنتشار–األولىالمرحلة

علىيعتمدهذاأنإال،19-كوفيدفيروسانتشاراحتواءيتمأنإلىأشهرستةحتىتمتد

للمرضالوبائيالتطور

الوباءاحتواءتميأنبعداالقتصادسيواجههاالتيبالتحدياتتتعلق:الشفاء–الثانيةالمرحلة

األزمةقبلمستوياتهاإلىتدريجيا  االقتصاديةالظروفوتعود

بطريقةا  محلياالقتصادياالنتعاشدعمفيدورللبلدياتالوطنية،السياساتجانبإلى➢

الجميعتشمل



ILO COVID survey… findings 

في األردن2020مايو / أيار1من استبيان منظمة العمل الدولية والفاو 

كان(نتظممغيرموسمي،مؤقت،)المستقرغيرالعمل.قصيرةكانتتوظيفهممدةبأنأفادواالمستطلعينالعمالمن55%•
.(%69)السوريينبينشيوعا  أكثر

من%38مقابلالنساءمن%21)%30سار  عملتصريحيملكونالذينالسوريينللمستطلعينالعامةالنسبةكانت•
.عملتصريحعلىيوما  يحصلوالمالعمالمن%40بـمقارنة  العامالتمن%60ذلك،إلىباإلضافة.(الرجال

العمالبينالنسبةتلككانتحينفينهائيا ،أعمالهمخسروااألزمةقبلموظفينكانواالذينالسوريينجميعمن35%•
.(النصفأي)%17األردنيين

تم%13:االستطالعوقتالعملعنعاطلينكانواواإلغالقالحجرقبلموظفينكانواالذينالمستطلعينمن47%•
زمة؛األانتهاءبعدالعمليعاودوابأنالتوقعمعمؤقتبشكلخدماتهمعناالستغناءتم%18نهائيا ؛خدماتهمعناالستغناء

.مدفوعةإجازةفيكانوا16%

أسرهمبأنأفادوافقطالمستطلعينمن%13.أسرهمضمنالمدخراتبعضلديهمبأنأفادوافقطالمستطلعينمن9%•
.ماليةمساعداتتلقت

بعض الحقائق حول تأثير كوفيد على العمال غير الرسميين



األعمدة الثالثة للفرص االقتصادية
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بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء



بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء

تسيطر النساء المتعلمات على سوق العمل في األردن

Working age and employed Jordanian women (DOS, Labor Force Survey, 2018)
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بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء
فيغرالصوفائقةالصغيرةاألعمال–الجندريةالفروقات

األردن

:األعمال المملوكة من قبل النساء هي

المنزلفيمؤسسةلتكونمرة11بـاحتماال  أكثر•

نساءلتوظفمرة9.4بـاحتماال  أكثر•

العاممدارعلىعاملةتبقىألناحتماال  أقل•

العملأجلمنمركبةتستخدمألناحتماال  أقل•

مسجلةتكونألناحتماال  أقل•

 USAID Jordan Local Enterprise Support:المصدر
Project, Survey of Jordanian Micro- and Small-

Enterprises version 
2.3.1(2015). http://www.jordanlens.org

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
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بعض الحقائق حول الفرص االقتصادية للنساء
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التوزيع الجغرافي لألعمال المؤسسة في المنزل بحسب الجندر



تؤثر العادات االجتماعية على كافة نواحي مشاركة النساء في
سوق العمل في األردن

.ينأمكنة مختلطة بين الجنسفقط يرون بأنه من المقبول بأن تعمل النساء في % 38

.النساء العامالت يعرضن أنفسهن للتحرشيرون بأن % 44

.بسبب خروجهن للعمليخاطرن بسمعتهن يرون بأن النساء العامالت % 35

%(72حتى )بتخفيض قبول النساء للعمل يتسبب الزواج 

عد للنساء المتزوجات العامالت العودة إلى المنزل ببأنه من المقبول يرون % 40أقل من 

.الساعة الخامسة مساء  

يجب على األمهات أنيرون بأنه من المقبول ترك األطفال مع أحد األقارب، ولكن % 54

.قبل الخروج للعملينتظرن حتى يبلغ أطفالهن سن الرابعة والنصف

:مرتبة مالية أدنىيرون بأن العائالت التي تعمل فيها النساء لديها % 84

ليسوا يرون بأن األزواج % 31و األزواج ال يستطيعون تأمين ما يكفي يرون بأن % 51

".موقع القيادة"في 

Source: Felicio, Mariana T. and Varun Gauri “Jordan: Understanding How Social Norms Impact Gender 
Employment” Project Document P161633” (2018).
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يقترح االستبيان بأن الرجال والنساء يميلون إلى المبالغة في 
وصف الضغط المجتمعي



المحافظة على االستجابة التنموية ألزمة الالجئين



The development response to refugee crisis

.تحسين حياة الالجئين والمجتمعات المستضيفة على حد  سواء•

هاراتهم يحسن مفحسب ولكنه االعتماد على أنفسهمخلق فرص العمل ال يمكن الالجئين من •
.البلدان المستضيفةللمساهمة في اقتصاد 

تجب المحافظة على الشمول االقتصادي لالجئين على الرغم من أزمة كوفيد، ألسباب•
.إنسانية وتنموية

المحافظة على االستجابة التنموية ألزمة الالجئين



دور البلديات مقابل التعافي من أزمة كوفيد 



دور البلديات في التعافي من أزمة كوفيد 

ماذا؟

.العملفرصوخلقالخاصالقطاعتنميةعبرالتعافيدعم•

إلىلالوصوعلىالقدرةخاللمنوالالجئينوالنساءالضعيفةللفئاتاالقتصاديالشمولدعم•

عاداتوالاألطفالورعايةالرقمي،والتمويلاالجتماعية،والحمايةاألعمال،وريادةوالتمويل،العمل،

.العملمنالنساءتمكنالتياإليجابيةاالجتماعية



دور البلديات مقابل التعافي من أزمة كوفيد 
بالسياساتقائمةاالقتصادية؟الفرصنحسنكيف

وتوقعطوالتواسالحوارعبراالقتصاديةالفرصإلىالوصولعلىالالجئينوقدرةاالجتماعيالتماسكعلىالمحافظة•

(ممكنا  حدوثهاكانحالفي)االجتماعيةالتوترات

المحليالمستوىعلىالخاصالقطاعيواجههاالتيالمشاكللتحديدالعام-الخاصالحوار•

العنقوديةالمبادراتدعم/المحليةالتنافسيةتعزيز•

البيروقراطيةمنوالتقليللألعمالالترخيصعمليةتبسيط•

المحليةوالمتوسطةالصغيرةلألعمالالعامةالمشتريات•

الكترونيا  المعونةمنوالمستفيدينالموظفينمستحقاتدفععبرالرقميالماليالشمولتعزيز•

(مؤقتة)عملفرصلخلقالعملمقابلوالنقدالعامةاألشغالتكثيف•

االجتماعيةالحمايةإلىالوصولعلىالقدرةلتسهيلالضعيفةالسكانيةالفئاتتحديد•



دور البلديات مقابل التعافي من أزمة كوفيد 

بالسياساتقائمةالنساء؟تمكيننحسنكيف

القانونيةالمعونةعبرمعهوالتعاملالجندرعلىالقائمالعنفتحديد•

(فقرا  األكثرللعائالتاألطفالرعايةدعم)العامةأوالخاصةسواء،األطفالرعايةخدماتتقديمتعزيز•

(التحرشعدمفرض)النساءتراعينقلوسائلتوفير•

العامةالمشترياتعبرالنساءترأسهاالتياألعمالدعم•

(خاصبشكلللنساء)المنزلمنالمقامةلألعمالالترخيصإجراءاتتبسيط•

األعماللرائداتالتجاريةوالمعارضالتوجيه/التشبيكنشاطاتدعم•

العملمقابلوالنقدالمهاراتشحذنشاطاتفيالنساءشمل•

قدواتأنهنعلىالعامالتالنساءعلىواإلضاءةاالجتماعيةالعاداتموضوعتعالجالتيالحمالت•



مع الشكر


