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مقدمة
ــد-19، اختصــاراً( يف أواخــر  ــد-19« )جائحــة كوفي ــا املســتجد »كوفي ــاء جائحــة فــروس كورون انطلقــت اســتجابة األردن لوب
ينايــر / كانــون الثــاين عندمــا جــرى تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لألوبئــة، التــي تضــّم يف عضويتهــا عــدداً مــن املهنيــن املتخّصصــن يف 
مجــال الرعايــة الصحيــة واملســؤولن الحكوميــن. وقــد اتّخــذت الحكومــة األردنيــة، ابتــداًء مــن 71 مــارس / آذار 0202، عــدداً مــن 
التدابــر املنّســقة حاملــا جــرى تطبيــق وإنفــاذ قانــون الدفــاع الوطنــي األردين الــذي أُغلــق مبوجبــه املجــال الجــوي األردين واملعابــر 
ــر أخــرى،  ــة تداب ــر، مــن جمل ــك التداب ــت تل ــد تضّمن ــة. وق ــع رحــات املســافرين التجاري ــام جمي ــة أم ــة األردني ــة الحدودي الربي
إصــدار عــدد مــن أوامــر الدفــاع ملنــع تفــّي جائحــة )فــروس( »كوفيــد-19«، وللتخفيــف مــن األثــر االجتامعــي واالقتصــادي لهــذا 

الجائحــة عــى النــاس، وعــى االقتصــاد األردين.

ــات،  ــدارس والجامع ــة، وامل ــمية والعام ــات الرس ــات والهيئ ــوزارات، واملؤسس ــع ال ــاق جمي ــر إغ ــذه التداب ــت ه ن ــد تضمَّ وق
ــة، وفرضــت عــدداً مــن حــاالت اإلغــاق الشــامل عــى مــدار الســاعة، مــع الســامح فقــط بنقــل  وأنشــطة األعــامل غــر الرضوري
ــدة 41  ــي مل ــر الصح ــن للحج ــن األردني ــة آالف العائدي ــة األردني ــت الحكوم ــك أخضع ــة. كذل ــة الرضوري ــات الغذائي ورشاء التموين
يومــاً يف فنــادق قريبــة مــن منطقــة البحــر امليــت، ويف مدينــة عــامن. 1 وقــد أولــت الحكومــة اهتاممــاً كبــراً أيضــاً بإعــداد وتهيئــة 
نظــام الرعايــة الصحــي الوطنــي، وقامــت يف تلــك األثنــاء أيضــاً بوضــع وتطويــر بروتوكــوالت ُصّممــت بهــدف تقويــة قــدرات هــذا 
النظــام عــى التعامــل مــع تفــّي جائحــة كوفيــد-19، إىل جانــب التعامــل مــع الطــوارئ الطبيــة األخــرى التــي تنشــأ مســتقباً. وقــد 
أجــرى األردن عــدداً ضخــامً نســبياً مــن فحوصــات الكشــف عــن اإلصابــة بهــذا الجائحــة، للتأكــد مــن وجــود تطابــق قريــب بالقــدر 
املمكــن ومتوائــم مــع العــدد الفعــي لإلصابــات بالجائحــة )الناجــم عــن اإلصابــة بالفــروس(.2 وقــد وضعــت الحكومــة األردنيــة أيضــاً 
موضــع التنفيــذ مجموعــة مــن التدابــر االقتصاديــة، ونّفــذت مبــادرات تدخليــه يف قطــاع العمــل واأليــدي العاملــة إلحــداث نــوع مــن 

ــلبي الناجــم عــن حــاالت إغــاق ساســل التمويــن، والّســفر والســياحة والقطــاع الخــاص.  التعويــض والتــوازن مــع األثــر السَّ

وقــد بــدأت الحكومــة برفــع القيــود التــي فرضتهــا عــى الحركــة والتنّقــل وحظــر التّجــّول، وإعــادة فتــح أبــواب االقتصــاد يف 
اليــوم الثاثــن مــن شــهر أبريــل / نيســان. ثــّم قامــت الحكومــة، بعــد ذلــك تقريبــاً، باتّخــاذ تدابــر ملواجهــة النتائــج االقتصاديــة 
ــعت نطــاق التحويــات النقديــة والعينيــة، وشــبكات الضــامن االجتامعــي لــي تصــل إىل ُمعظــم األرس  الســلبية لوبــاء كوفيــد-19، فوسَّ
املُســتضعفة )الَهّشــة والفقــرة القابلــة للتأثــر والتعــرض للمخاطــر(؛ ودعمــت أنشــطة األعــامل، يف الوقــت الــذي كلَّفــت وفّوضــت فيــه 
الجهــات املعنيــة – مــن خــال عــدد مــن أوامــر الدفــاع، بحاميــة الِعاملــة يف القطــاع الخــاص، ومنهــا العاملــن يف القطــاع غــر 
املنظــم وأصحــاب األعــامل الحــرة3. ويف اليــوم الخامــس مــن مايــو / أيــار، أصــدرت الحكومــة أمــَر دفــاٍع إضــايّف يُغــرِّم كّل شــخص 
ال يلتــزم مبراعــاة أنظمــة الســامة، وال يرتــدي الِكاممــة يف وســائط النقــل العامــة، وداخــل منشــآت األعــامل واملؤسســات الحكوميــة. 
ــت الحكومــة األردنيــة مــا يزيــد عــن 007 مليــون  ويف نهايــة يونيــو / حزيــران، ويف مســعًى منهــا إىل تعزيــز االقتصــاد األردين، ضخَّ

دوالر أمريــي يف القطــاع الخــاص األردين.  

ــر  ــق التداب ــى تطبي ــه ع ــت في ــذي حافظ ــت ال ــود )يف الوق ــم القي ــق معظ ــاء تطبي ــن إنه ــت ع ــد أعلن ــة ق ــت الحكوم وكان
ــة شــهر أغســطس / آب،  ــول نهاي ــود بحل ــد بعــض القي ــو / متــوز، ولكنهــا عــادت وفرضــت مــن جدي ــول شــهر يولي ــة( بحل االحرتازي
تتضّمــن فــرض حظــر التجــول، وتدابــر التباعــد االجتامعــي، واإلغــاق املؤقــت للمــدارس، بينــام كانــت املزيــد مــن املحافظــات تبلـّـغ 
عــن حــدوث حــاالت إصابــة جديــدة بهــذا بالجائحــة الــذي يُســبّبه فــروس كوفيــد-19. 4 وقــد تضاعفــت أعــداد حــاالت اإلصابــة هــذه 

أربــع مــرات خــال الشــهر املــايض.               

لقــد بلــغ مجمــوع عــدد اإلصابــات بجائحــة كوفيــد-19، يف أوائــل شــهر أكتوبــر / ترشيــن األول، 528,11 حالــة مؤكــدة، وبلــغ 
ــة »الخطــورة  ــت مرحل ــد دخل ــا ق ــف اآلن بأنه ــد-19 تصنَّ ــدة. 5 وأصبحــت جائحــة كوفي ــاة مؤكّ ــة وف ــببه 16 حال ــات بس ــدد الوفي ع
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العاليــة«، مــع وصــول أعــى عــدد مــن حــاالت اإلصابــة بجائحــة كوفيــد-19، التــي جــرى اإلبــاغ عنهــا يف يــوم واحــد إىل )1,776( 
6 إصابــة. ورغــم أن الحكومــة مل تقــم بعــد بإعــادة فــرض اإلغــاق الشــامل7 عــى ضــوء عــدد الحــاالت اآلخــذ يف االرتفــاع، إال أن 

إمكانيــة فرضــه ال تــزال قامئــًة عــى نحــو بــارز. ويف 1 أكتوبــر / ترشيــن األول، فقــد خضعــت للحجــر الصحــي عــدة قــرى ومخيــامت 
ــون مــن أّن حــدوث ارتفــاع مفاجــئ  ــه املســؤولون الحكومي ــاء، نظــراً إىل مــا حــّذر من ــاً لتفــّي هــذا الوب ــربت موطن لاجئــن اعتُ
ــا  ــي تخضــع حالي ــة. وتضــّم املناطــق الت ــي عواقــب وخيم ــب عــى النظــام الصحــي الوطن ــر يف عــدد الحــاالت ميكــن أن يُرتّ وكب
للحجــر الصحــي ملــدة 7 أيــام كاً مــن مخيــم البقعــة لاجئــن الفلســطينين بالقــرب مــن مدينــة عــامن، وأحــد أحيــاء مدينــة الزرقــاء 

شــاميل عــامن، وقريــة القــرص يف محافظــة الكــرك يف جنــويب البــاد.8 

وقــد أُجــرَي يف األردن العديــُد مــن عمليــات التقييــم، منــذ بدايــة تفــي الجائحــة، وأظهــرت جميعهــا، بصــورة مســتمرة وثابتــة، بــأن 
جائحــة »كوفيــد-19« يعمــل عــى تفاقــم أوجــه اإلجحــاف )عــدم اإلنصــاف( للعديــد مــن الفئــات الهّشــة 9. فهــذا الجائحــة يُنــِذُر، يف 
جميــع أنحــاء العــامل، بتقليــص املكاســب املحــدودة التــي تحّققــت يف مجــال املســاواة بــن الجنســن عــى مــدى العقــود املاضيــة. ويف 
األردن،10 أظهــرت الدراســات املســحية التــي أُجريــت عــى األثــر الــذي تُحِدثــه تدابــر اإلغــاق وحظــر التجــول، اســتجابًة لجائحــة 
كوفيــد-19، أثــراً متفاوتــاً عــى النســاء مقارنــًة مــع الرجــال، مثــل انخفــاض مســتوى حركــة وانتقــال املــرأة، وتبعــات اإلغــاق املتعلقــة 
ــات عــن جائحــة  ــة، واملعلوم ــة، والتكنولوجي ــة الرضوري ــة الصحي ــات الرعاي ــا عــى خدم ــة حصوله ــاض إمكاني ــرأة، وانخف ــل امل بعم
كوفيــد-19، وظهــور آثــار أكــرب مــن ذلــك عــى الرفاهيــة النفســية للمــرأة، وازديــاد مســؤوليات املــرأة يف األرسة املعيشــية ومســؤولياتها 
عــن الرعايــة، واملتطلبــات للعمــل عــن بعــد، وازديــاد عــدد التقاريــر عــن العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ، واالفتقــار إىل التمثيــل 

يف االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19. 11 

وتُثبــت مجموعــة األدلـّـة اآلخــذة يف التّنامــي بــأّن جائحــة جائحــة كوفيــد-19 قــد عملــت عــى تفاقــم أوجــه انعــدام املســاواة املوجــودة 
أصــاً يف األردن، وال ســيام بالنســبة إىل النســاء والفتيــات اللــوايت يواجهــن أشــكاالً متعــّددة ومتقاطعــة مــن عــدم املســاواة املرتبطــة 
بالجنــس، والعــرق، واإلعاقــة، والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي، والُعُمــر، والهجــرة او اللجــوء، واملــكان الجغــرايف، ومــا إىل ذلــك مــن 
أوجــه عــدم املســاواة. فعــى ســبيل املثــال، فقــد تعرّضــت فئــات ُمعيّنــة مــن النســاء املُعرّضــات أصــاً للخطــر )وهي: فئــة الناجيــات من 
العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ، واملقيــامت يف دور اإليــواء، وفئــة األردنيــات املتزوجــات مــن األجانــب، وفئــة صاحبــات األعــامل 
اللــوايت مُيارســن أنشــطة األعــامل مــن املنــازل( إىل املزيــد مــن الــرضر باســتثنائهن مــن التّمتـّـع مبنافــع الرعايــة االجتامعيــة. 12 فقــد 
أبــرَز تحليــُل الوضــع يف األردن أيضــاً وجــوَد فئــات محــّددة بعينهــا مــن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة والاجئــات واملُســنِّات، تُواجــه 

تحّديــات مــن حيــث الحصــول عــى االحتياجــات األساســية، والخدمــات والرعايــة. 13 

ويَلفــُت األثــُر الــذي تُحدثــه جائحــة كوفيــد-19 األنظــار إىل بواعــث قلــق بشــأن الطريقــة التــي تســتطيع بواســطتها الحكومــة التصــدي 
ــبل، مــع االســتمرار يف العمــل عــى تعزيــز املســاواة بــن الجنســن. ويجــب أن تعمــل االســتجابات  إىل هــذه الجائحــة بأفضــل السُّ
لهــذه األزمــة بحــرص وعنايــة، وبطريقــة واعيــة ومنهجيــة عــى إدراج منظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه باعتبارهــا أحــد العنــارص 
املحوريــة يف تقييــم االحتياجــات، وتحليــل االتجاهــات، ويف االســتجابة بطريقــة فاعلــة ومؤثـّـرة. 14 وهــذا يتضّمــن تنفيــذ االســرتاتيجية 
الوطنيــة للمــرأة يف األردن، ومبــادرات التدخــل ذات األولويــة، واملرتبطــة باملســاواة بــن الجنســن، مــن خــال خطــة العمــل التــي 

تضعهــا هــذه االســرتاتيجية. 
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5 ُملحق االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن: أثر جائحة كوفيد-19 عىل األولويات والنتائج

وبنــاًء عــى مــا تقــّدم، يُلّخــص هــذا امللحــق اآلثــار املتفاوتــة التــي أحدثهــا ويحدثهــا جائحــة كوفيــد-19 عــى النســاء والفتيــات مــن 
ــرأة إىل  ــة للم ــعى االســرتاتيجية الوطني ــي تس ــية واملرتابطــة الت ــع األساس ــج األرب ــات النتائ ــق بأولوي ــام يتعلّ ــة، في ــات املتنّوع الخلفي

تحقيقهــا؛ وهــي: 

ــة يف 	  ــادة بحري ــاركة والقي ــية للمش ــة والسياس ــانية واالقتصادي ــن اإلنس ــول اىل حقوقه ــى الوص ــادرات ع ــات ق ــاء والفتي النس

ــس ــي عــى أســاس الجن ــز املبن ــع خــال مــن التميي مجتم

النساء والفتيات يتمتعن بحياٍة خاليٍة من كافة أشكال العنف املبني عى أساس الجنس 	 

ألعراف واالتجاهات واألدوار االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة	 

املؤسســات تنفــذ وتضمــن اســتدامة سياســات وهيــاكل وخدمــات تدعــم العدالــة واملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ومبــا 	 

يســتجيب لالتزامــات الوطنيــة والدوليــة 

ــوع  ــور الن ــع منظ ــع م ــي تتقاط ــة، والت ــا الجائح ــي تُحدثه ــار الت ــع اآلث ــل م ــة التعام ــأن كيفي ــات بش ــاً توصي ــق أيض ــرتُح امللح ويق
االجتامعــي وتقاطعاتــه، وذلــك مــن خــال مبــادرات االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة، بهــدف ضــامن التعــايف االجتامعــي واالقتصــادي 

للنســاء والفتيــات املنحــدرات مــن خلفيــات متنّوعــة. 

وتقتــي الحاجــة تنفيــذ مبــادرات جديــدة لتحقيــق نــوع مــن التعــايف الشــمويل الــذي يســتطيع التصــدي، بطريقــة فاعلــة، لآلثــار 
املتفاوتــة التــي أحدثتهــا وتحدثهــا جائحــة كوفيــد-19، ومواجهــة أوجــه عــدم املســاواة عــى أســاس الجنــس التــي كانــت موجــودة قبــل 
تفــّي الجائحــة، إضافــة إىل مواجهــة األدوار النمطيــة والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ، والتــي تعمــل يف نهايــة املطــاف عــى 

تقويــض حقــوق املــرأة وطاقاتهــا الكامنــة. 

ووفقــاً ملــا تــراه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة -مكتــب األردن15، فــإن القيمــة املضافــة ملنظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه تتكــوَّن 
مــن شــّقن، هــام:

ــد 	  ــروس كوفي ــة بف ــدالت اإلصاب ــن يف مع ــن الجنس ــة ب ــوارق البيولوجي ــة الف ــن أهمي ــي ع ــوع االجتامع ــل الن ــف تحلي يكش
19وشــّدته، كــام تلقــي عدســة النــوع االجتامعــي الضــوء عــى دور األعــراف /املعايــر املقســمة حســب الجنــس واآلثــار املتباينــة 
ــة ومعــدالت العنــف القائــم عــى اســاس الجنــس. وهــذا يلفــت  ــاء الرعاي ــادة أعب ــل زي ــة عــى الجنســن مث للتدابــر التّخفيفيّ
ــات  ــية، والخدم ــة األساس ــات الرضوري ــة، واالحتياج ــوارد الوقائي ــات وامل ــول اىل املعلوم ــاواة يف الوص ــدم املس ــاه اىل ع االنتب

ــر الدعــم االجتامعــي واالقتصــادي. ــة(، وتداب ــل الصحــة الجنســية والصحــة اإلنجابي ــة )مث الصحي

ــر 	  ــر، والعم ــل )الفق ــاد األخــرى مث ــع االبع ــا م ــن تقاطعاته ــزل ع ــا مبع ــل معه ــن التعام ــس ال ميك ــوارق املرتبطــة بالجن ان الف
واالعاقــة، والظــروف الصحيــة األساســية، والجغرافيــة، والوضــع االجتامعــي واالقتصــادي، والهجــرة او اللجــوء(، والنظــر بعدســة 
ــة  ــم االقتصادي ــوذ كالنظ ــاكل النف ــات وهي ــاس العملي ــى أس ــة ع ــّكله مبني ــا مش ــى انه ــز ع ــذي يرك ــودة  ال ــات املوج التداخ
واملاليــة، والســلطة األبويــة، والعرقيــة، والعمــر، والجنــس، والخــوف مــام هــو اجنبــي، وبنطــاق أوســع التغــر املناخــي، والنزاعــات، 
الحــروب، والطــواري الصحيــة، مــن اجــل خلــق تفاعــل بــن أوجــه الهشاشــة واملنافــع والقــدرات )عــى ســبيل املثــال، املــوارد 
هــات »املواقــف«، واملعتقــدات( التــي تؤثــر مبجملهــا يف القــدرات التّكيُّفيــة للفــرد والفئــة،  االجتامعيــة واملاديــة املحسوســة، والتّوجُّ

ويف رفاهيتهــام. 

ــه تســتطيع أن  ــوع االجتامعــي وتقاطعات ــد-19 مــن منظــور الن ــة، واملســتجيبة لجائحــة كوفي ــرة بفاعلي ــتنرة املؤثّ إّن املُخرجــات املُس
ترتقــي بالتغيــر والتحــول املســتدام، الــذي يعتــرب عامــاً حاســامً يف تحقيــق الهــدف الــكي لاســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة ضمــن 
ــات بالحقــوق  ــه النســاء والفتي ــع في ــس ؛ تتمت ــي عــى أســاس الجن ــف املبن ــز والعن ــايل: مجتمــع خــاٍل مــن التميي ــياق التّ إطــار الّس

ــة الشــاملة واملســتدامة. ــق التنمي ــة والفــرص املتســاوية لتحقي اإلنســانية الكامل

 https://www2.unwomen.org//media/field 15 هيئة األمم املتحدة للمرأة – مكتب األردن. إجراء عمليات تقييم رسيعة لوضع مرض كوفيد-19 يف األردن: إدماج منظور النوع االجتامعي وتقاطعاته
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األثر الذي ُيحدثه جائحة كوفيد-19 في نتائج وأولويات االستراتيجية الوطنية للمرأة في 
األردن

النتيجة 1: النساء والفتيات قادرات على الوصول الى حقوقهن اإلنسانية واالقتصادية 
والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز المبني على 

أساس الجنس

لقــد أّدى تفــّي جائحــة كوفيــد-19 إىل وقــوع أزمــة اجتامعيــة اقتصاديــة أحدثــت ومــا زالــت تُحــدث تأثــرات بــارزة وغــر متناســبة 
ــة  ــتجابات الحكومي ــرت االس ــد أثّ ــات، فق ــع الخلفي ــن جمي ــات يف األردن م ــاء والفتي ــبة إىل النس ــي. وبالنس ــوع االجتامع ــى الن ع
مبــارشة عــى ثاثــة مخرجــات تحظــى باألولويــة مــن منظــور النتيجــة 1؛ وتشــمل هــذه االســتجابات أوامــر حظــر التجــول واإلغــاق، 

والتّحــّوالت يف اإلنفــاق العــام، وتقليــص الخدمــات الرضوريــة، وإنشــاء وتطبيــق مختلــف التدابــر االقتصاديــة واالجتامعيــة. 

الُمخَرج 1.1: تمتلك المزيد من النساء والفتيات فرصًا متساويًة للمشاركة والقيادة في 
الحياة العامة وفي سوق العمل، ويتمتعن باالستقاللية االقتصادية بما يحقق تمتعهن 

بحرية القرار المالي.

ــاة العامــة يف أنحــاء  لقــد ســلَّطت أزمــُة جائحــة كوفيــد-19 يف األردن األضــواء عــى الفجــوات بــن الجنســن، املوجــودة يف الحي
العــامل كافــة؛ وتتمثّــل عــى وجــه التحديــد، يف غيــاب صــوت املــرأة عــن الفريــق الوطنــي ملكافحــة جائحــة كوفيــد-19 واالســتجابة 
لتبعاتــه )الــذي يقــوده مكتــب رئيــس الــوزراء واملركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات(، إضافــًة إىل غيابهــا عــن هيئــات / مناصــب 
ــة التــي يقودهــا القطــاع  ــة األردني ــال، فــإّن اللجن ــداً. فعــى ســبيل املث ــد-19 تحدي صناعــة القــرار األساســية املتعلقــة بجائحــة كوفي
الخــاص، والتــي شــّكلتها الحكومــة إلدارة الصنــدوق الــذي ارتبــط إنشــاؤه مبكافحــة جائحــة كوفيــد-19 واالســتجابة لتبعاتــه، تحــت 
مســّمى صنــدوق »هّمــة وطــن«، اقتــرصت عضويتهــا عــى الرجــال فقــط، رغــم أّن ســبعاً مــن رائــدات األعــامل األردنيــات ســبق لهــّن 
ــا للعــام  ــوايت أُدرجــت أســامؤهن عــى قامئــة منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــّن مــن بــن النســاء املئــة األقــوى، الل أن كُ
2020. )وقــد أُعيــد تشــكيل اللجنــة يف وقــت الحــق بعضويــة النســاء(. وباملثــل، فــإّن جميــع لجــان املكافحــة )االســتجابة( األخــرى لهــذا 
الجائحــة مل تضــمُّ نســاء ممثــات عــن اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة أو أي منظــامت نســوية أخــرى. عــاوًة عــى ذلــك، وبالرغــم 
مــن أّن عــدد اإلنــاث يُشــّكل نصــف عــدد القــوى العاملــة يف القطــاع الصحــي األردين، إال أّن العامــات والعاملــن يف املجــال الصحــي 
كانــوا ومــا زالــوا يُســتثنون عــى نطــاق واســع مــن هيئــات صنــع القــرارات ذات العاقــة مبكافحــة جائحــة كوفيــد-19 واالســتجابة 
لتبعاتــه. 16 وكــام ورد يف تقاريــر أخــرى، فــإّن غيــاب املــرأة عــن مناصــب النفــوذ والســلطة، أثنــاء تفــّي أزمــة كوفيــد-19، يحــايك 
االتجــاه املعهــود بــدور املــرأة املحــدود عــى مســتوى صناعــة القــرار، والــذي يــأيت متناقضــاً مــع دور املنظــامت النســوية الجامهريــة 

الناشــطة، والتــي كانــت ومــا زالــت تعتــرب الجهــات املُســتجيبة األُوىل يف املجتمعــات املحليــة. 17  

لقــد أثَّــرت الجائحــة، وتدابــر التّخفيــف مــن وطأتهــا تأثــراً كبــراً عــى مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل. فمــع أن الِبطالــة، والنَّقــص 
يف الِعاملــة، وســوء ظــروف العمــل كانــت فعــاً مــن اإلشــكاليات التــي تواجههــا املــرأة قبــل تفــّي الجائحــة، إال أّن تلــك اإلشــكاليات 
تفاقمــت منــذ ذلــك الحــن. فعــى ســبيل املثــال، وجــدت دراســة مســحية )اســتقصائية(، أُجريــت يف األردن خــال شــهر مايــو / أيــار، 
أّن نســبة املســتجيبات إىل املســتجيبن بالنســبة إىل العامــات والعاملــن يف القطــاع الخــاص، اللــوايت تــّم ترسيحهــّن والذيــن تــّم 
ترسيحهــم مــن العمــل بســبب أزمــة جائحــة كوفيــد-19 كانــت 9 إنــاث: 1 ذكــر، وأن الفــرق بــن مــن طُلــب منهــّن وبــن مــن طُلــب 
منهــم العمــل لعــدد مــن الســاعات أطــول كان بنســبة 17 إنــاث: 11 ذكــور. 18 ومــن اإلنــاث املنتفعــات مــن مراكــز واحــة للمــرأة والفتــاة 
ــن كــّن يعملــن يف القطــاع غــر املنظــم )غــر الرســمي( قبــل  التابعــة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة داخــل املخيــامت وخارجهــا، ِممَّ

بدايــة األزمــة، أفــادت نســبة 99 باملئــة منهــّن بأنّهــّن قــد فقــدن عملهــّن.19 

16 الجزّار، إس. )2020(. نحو »العمل عى المركزية الحكومة ومركزية النوع االجتامعي  ‘Decentralizing Government and Centralizing Gender’ يف البلديات األردنية. نساء جرى متكينهّن ألجل 

  https://womeninleadership.hivos.org/story/towards-decentralizing-government-and-centralizing-gender-in-jordanian-municipalities/  .2020 القيادة. 10 أغسطس / آب

 https://www.sparkblue.org/group/25/home/.2020 17 سبارك بلو )2020(. كيف نستطيع التأكد من مشاركة النساء يف صناعة القرار استجابة لجائحة فروس كوفيد-19؟ 30 أبريل / نيسان

..discussion/how-can-we-ensure-women-are-engaged-decision-making-response-covid-19

.)2020( .CSS 18 مركز الدراسات االسرتاتيجية

 https://www2.unwomen.org/-/media/field .2020 19 هيئة األمم املتحدة للمرأة – مكتب األردن. )2020(. التقييم الرسيع ألثر فروس كوفيد-19 عى النساء املستضعفات يف األردن. أبريل / نيسان
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وقــد عمــل األثــُر الكبــر الحجــم للجائحــة وتدابــر اإلغــاق، الــذي وقــع عــى الِعاملــة وســبل املعيشــة، عــى التّأثــر بصــورة خاصــة 
ــة هــؤالء العامــات  ــة – وغالبي ــون عملهــم يف ظــروف هّش ــن كان يُزاول ــن يف القطــاع غــر املنظــم، الذي عــى العامــات والعامل
والعاملــن مــن النســاء، مّمــن ال تتوافــر لهــّن إمكانيــة االســتفادة مــن منافــع الِبطالــة، ومّمــن يعتمــدن عــى األجــور اليوميــة. ولتوضيح 
ــاع رقــم 6،  ــال، أمــر الدف ــة )عــى ســبيل املث ــاة االقتصادي ــي هدفــت إىل الحــد مــن املعان ــر الت ــإن التداب ــر، ف صــورة هــذا التأث
الصــادر يف الثامــن مــن أبريــل / نيســان، والــذي أجــرب أصحــاب العمــل عــى االحتفــاظ بالعاملــن األردنيــن عــى رأس العمــل، 
وعــى تزويدهــم مببالــغ محــّددة مــن األجــور، مل ينطبــق عــى نســبة كبــرة مــن الســكان، ومنهــم جميــع األردنيــن وغــر األردنيــن 
العاملــن يف القطــاع غــر املنظــم )تقــّدر أعدادهــم بنصــف حجــم القــوى العاملــة األردنيــة(. 20 ويســمح التعديــل الــذي أُدخــل عــى 
أمــر الدفــاع هــذا، والــذي صــدر يــوم 31 مايــو / أيــار، للــرشكات يف 24 قطاعــاً تــرّضرت مــن جائحــة كوفيــد-19، بخفــض رواتــب 
ــل  ــة )عــى أال يق ــا بنســبة 60 باملئ ــل، خفضه ــؤدون أي عم ــن ال ي ــن الذي ــة العامــات والعامل ــة، ويف حال ــن بنســبة 30 باملئ العامل
م بشــأن اســتثناء غــر األردنيــن مــن آليــات حاميــة  الراتــب بعــد التخفيــض عــن قيمــة الحــد األدىن لألجــور(. وال تــزال الشــكاوى تُقــدَّ
فــرص العمــل، وبشــأن الترسيــح مــن العمــل. وعــاوة عــى ذلــك، وعــى ســبيل املثــال، فــإن شــمول قطــاع التعليــم الــذي يرتكّــز فيــه 
وجــود املــرأة العاملــة، يف أمــر الدفــاع وتعدياتــه، يســمح ألصحــاب العمــل بتخفيــض األجــور إىل نســبة تصــل إىل 60 باملئــة. وقــد 
ُمورســت الضغــوط وال تــزال متــارس عــى الكثــر مــن املعلــامت يف املــدارس الخاصــة، لاســتمرار يف إعطــاء الــدروس إىل الطلبــة، 
تحــت طائلــة التهديــد بالترسيــح مــن العمــل يف حــال رفضــن التخفيــض يف األجــور. 21 ويف حالــة خفــض األجــور بنســبة 30 باملئــة 
يف القطاعــات األخــرى، فقــد أوردت املســتجيبات واملســتجيبون بــأن أصحــاب العمــل أجــربوا العامــات والعاملــن عــى قبــول ذلــك 
التخفيــض، بــرصف النظــر عــاّم إذا كانــت أعاملهــم قــد تأثـّـرت أم مل تتأثـّـر بجائحــة كوفيــد-19، األمــر الــذي يؤثـّـر َســلباً عــى النســاء 

اللــوايت ميلكــن صاحيــة أقــل يف مجــال التفــاوض.

وقــد تعرّضــت أيضــاً قــدرة املــرأة عــى املحافظــة عــى اســتمرار أنشــطة أعاملهــا الصغــرة واملتوســطة الحجــم إىل أرضار شــديدة.22 
فعــى ســبيل املثــال، تُظهــر الدراســات املســحية التــي أُجريــت مؤّخــراً بــأن نصــف جميــع املســتجيبات واملســتجيبن، مّمــن كانــوا قــد 
أخــذوا قروضــاً، مل يســتطيعوا االنتفــاع مــن أي تدابــر اتّخذتهــا الحكومــة يف هــذا الشــأن أثنــاء تفــّي الجائحــة، وأن عــدداً مــن 
اإلنــاث أكــرب مــن عــدد الذكــور )59 : 51( تحّدثــن عــن ازديــاد تراكــم ســداد الّذمــم مــن األقســاط / الديــون عــى كاهلهــّن. 23  وقــد 
ــات األرس املعيشــية، والنســاء صاحبــات أنشــطة األعــامل الخاصــة، عــى  أّدى هــذا الرتاكــم إىل عــدم قــدرة الكثــر مــن اإلنــاث ربّ
االســتمرار يف تشــغيل أنشــطة أعاملهــن، أو عــى دعــم العامــات والعاملــن لديهــّن، أو ســداد القــروض التــي تراكمــت عليهــن، أو 

إدرار الدخــل الــازم لعائاتهــّن. 

ومتيــل مشــاركة املــرأة، بصــورة عامــة، يف ســوق العمــل األردنيــة نحــو قطاعــي الصحــة والتعليــم؛ إذ تُشــّكل املــرأة نســبة تصــل إىل 
50 باملئــة مــن القــوى العاملــة يف القطــاع الصحــي يف األردن،24 ومــن امُلرّجــح أن تكــون يف صفــوف العامــات والعاملــن يف املجــال 
الصحــي يف الخطــوط األماميــة؛ وهــذه املشــاركة تشــمل املجائحــةات والقابــات القانونيــات والعامــات يف املجــال الصحــي عــى 
مســتوى املجتمعــات املحليــة. وباقــرتان هــذا الوضــع مــع ازديــاد حجــم الطلــب عــى عمــل املــرأة يف مجــال رعايــة أفــراد وأطفــال 

عائلتهــا، فإنــه يضــع املــرأة تحــت تهديــد الخطــر املتزايــد باإلصابــة بعــدوى جائحــة كوفيــد-19. 25 

لقــد تفاقــم العــبء اإلجــاميل لــكل مــن العمــل املدفــوع األجــر والعمــل غــر املدفــوع األجــر عــى كاهــل املــرأة منــذ بدايــة تفــّي 
الجائحــة. فبالنســبة إىل النســاء اللــوايت بقــن عــى رأس العمــل، فــإن نســبة مرتفعــًة مــن اإلنــاث طُلــب إليهــّن أداء مهــاّمت عملهــن 
املعتــاد بنســبة 100 باملئــة أثنــاء مامرســة العمــل مــن املنــزل )36 باملئــة إنــاث مقارنــة مــع 27 باملئــة ذكــور(؛ يف حــن أن نســبة مئويــة 
مــن الذكــور أعــى بكثــر مــن هــذه النســبة ال يــؤدون إال أقــل مــن 25 باملئــة مــن مهــاّمت عملهــم )42 باملئــة مقارنــة مــع اإلنــاث 
ــي مــا زالــت تعمــل، مبــا يف ذلــك الــرشكات  ــأن بعــض الــرشكات الت ــة(26. كذلــك أوردت املســتجيبات واملســتجيبون ب بنســبة 26 باملئ

العاملــة يف مجــاالت التصنيــع، واألغذيــة، والصناعــات الدوائيــة، قــد بــدأت تخّفــض أجــور و / أو منافــع العامــات لديهــا.

https://mideast.prio.org/utility/Down-  .2020 معهد بحوث السام(. )2020(. األردن وفروس كوفيد-19. االستجابة املؤثّرة بتكلفة مرتفعة. موجز سياسات الرشق األوسط.  مارس / آذار( PRIO 20 بريو

. loadFile.ashx?id=35&type=publicationfile

21  منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض ARDD(. )2020(. الجزّار، إس. )2020(. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Re- :22 األمم املتحدة )2020(. اإلطار االقتصادي االجتامعي لاستجابة ملرض فروس »كوفيد-19« يف األردن

. sponse-Plan_2020.pdf

.)2020( .CSS 23 مركز الدراسات االسرتاتيجية

24 برنامج تطوير املوارد البرشية يف مجال الصحة HRH 2030 2030. )2018(. برنامج تطوير املوارد البرشية يف مجال الصحة HRH2030 يشاطر الغر االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسات البحثية 

   /https://hrh2030program.org/new-research-findings-on-womens-leadership-in-jordans-health-sector 2018الجديدة حول القيادات النسائية يف قطاع الصحة األردين.  19 يوليو / متوز

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-25 األمم املتحدة )2020(. اإلطار االقتصادي االجتامعي لاستجابة ملرض فروس »كوفيد-19« يف األردن

 Plan_2020.pdf

.CSS 26  مركز الدراسات االسرتاتيجية

https://mideast.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=35&type=publicationfile
https://mideast.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=35&type=publicationfile
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
https://hrh2030program.org/new-research-findings-on-womens-leadership-in-jordans-health-sector/
https://hrh2030program.org/new-research-findings-on-womens-leadership-in-jordans-health-sector/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf


ُملحق االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن: أثر جائحة كوفيد-19 عىل األولويات والنتائج8

وبالنســبة إىل النســاء اللــوايت فقــدن عملهــن، فــإن مســؤوليات الرعايــة املتزايــدة عــى كاهلهــّن تُعيــق مقدرتهــّن عــى العثــور عــى 
مــوارد ماليــة أخــرى بديلــة للدخــل ومزاولــة العمــل، وقــد أّدى ذلــك إىل إحــداث معانــاة خاصــة لــألرس التــي ترأســها نســاء.27 

وعمومــاً، فــإّن أعبــاء الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر قــد ارتفعــت بنســبة مئويــة تزيــد عــن 22 باملئــة مقارنــًة بالرجــال – مبعــزل عــن 
الوضــع االجتامعــي االقتصــادي للمــرأة، أو عــن وضعهــا مــن حيــث مامرســة العمــل أو عــدم مامرســته. 28 فعــى ســبيل املثــال، إّن أعباء 
تدريــس األطفــال يف املنــزل، واإلرشاف عــى عمليــة تعلُّــم األطفــال بســبب إغــاق املــدارس، وتقديــم الرعايــة لألطفــال كــام للُمســّنن، 
أُلقيــت جميُعهــا عــى كاهــل املــرأة. أمــا بالنســبة إىل النســاء العامــات يف مجــال الرعايــة الصحيــة، فقــد أشــارت التقديــرات إىل أّن 
عــبء العمــل األســبوعي املدفــوع األجــر وغــر املدفــوع األجــر الــذي تؤّديــه املــرأة يف هــذا القطــاع قــد تجــاوز 90 ســاعة عمــل. 29 

وال غرابــة فيــام أوردتــه النســاء والفتيــات املنحــدرات مــن خلفيــات متنّوعــة، عــام يتعرّضــن لــه مــن القيــود الزمنيــة والضغوطــات 
التــي تفــوق بدرجــة كبــرة مــا يتعــرّض لــه الذكــور، األمــر الــذي أثـّـر َســلباً عــى قدراتهــّن عــى العمــل مــن املنــزل. ومــاّم أثـّـر كذلــك 
عــى افتقارهــّن إىل األجهــزة اإللكرتونيــة التــي تحتاجهــا يف العمــل. فثمــّة نســبة مئويــة مرتفعــة مــن اإلنــاث، ومنهــّن مــن يحملــن 
شــهادات دراســية أعــى مــن شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة، ويُِقمــن يف إقليــم الوســط وإقليــم الجنــوب مــن اململكــة، فقــد ذكــرن 
بأنّهــن ال ميلكــن هــذه األجهــزة. 30 وحتّــى عندمــا بــدأت األنشــطة االقتصاديــة يف معــاودة فتــح أبوابهــا تدريجيــاً يف شــهر مايــو / 
أيــار، فقــد بقيــت مراكــز الرعايــة النهاريــة مغلقــة، األمــر الــذي أجــرب الكثــر مــن النســاء عــى تــرك العمــل، واملكــوث يف املنــزل 

ألجــل تقديــم الرعايــة لألطفــال. 31 

الُمخَرج 1.2: تمتلك المزيد من النساء والفتيات القدرة على الحصول على الخدمات والبنية 
التحتية المستجيبة الحتياجاتهن، بما فيها الخدمات اإلنسانية وخدمات التعافي، والتمتع 

باألمن والمساهمة في تحقيقه 

ــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي  ــد-19 والتدابــر التــي اتُّخــذت للتخفيــف مــن وطأتهــا عواقــب صحي لقــد أحدثــت جائحــة كوفي
وتقاطعاتــه. فمــن حيــث اإلبــاغ الــذايت عــن الوضــع الصحــي، عانــت نســبة مئويــة أعــى مــن اإلنــاث، يوميــاً تقريبــاً، مــن الشــعور 
ــاث  ــن اإلن ــاىن كل م ــوايل(، وع ــى الت ــة ع ــة، و 16 باملئ ــور )20 باملئ ــع الذك ــة م ــل باملقارن ــدان األم ــدر وفق ــق الص ــزن، وضي بالح
والذكــور مــن نقــص مســتوى االهتــامم / التمتّــع باألنشــطة ملــدة بلغــت أكــر مــن نصــف عــدد األيــام )بنســبة 21 باملئــة، و 16 باملئــة 
عــى التــوايل(، كــام عانــوا مــن الغضــب والقلــق ملــدة بلغــت أكــر مــن نصــف عــدد األيــام )22 باملئــة، و 15 باملئــة عــى التــوايل( 
32. وأفــادت دراســة مســحية )اســتقصائية( أجراهــا صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان مبشــاركة منظمــة بــان إنرتناشــيونال أن النســاء 

الكبــار الراشــدات، عــى وجــه الخصــوص، ذكــرن بأنهــّن قــد عانــن مــن مســتويات مرتفعــة مــن القلــق بشــأن جائحــة كوفيــد-19، 
بلغــت نســبة 78  باملئــة منهــّن؛ إذ أفــادت الاجئــات الســوريات والاجئــون الســوريون، بصــورة عامــة، بأنهــم قــد عانــوا مــن مســتويات 
مــن القلــق أعــى بنســبة 10 باملئــة مــام عانــت منــه األردنيــات واألردنيــون. وقــد أفــادت الاجئــات والاجئــون مــن جنســيات أخــرى 

يــة( بأنهــم شــهدوا مســتويات مرتفعــة جــداً مــن اإلجهــاد )الضغــوط(. 33 )الســودانية واملرصيــة والَغزِّ

ــد، عــى خدمــات الصحــة  ــر، عــى وجــه التحدي َّ ــد-19 عــى الصحــة، كــاّمً ونوعــاّ، وأَث ــر جائحــة كوفي وعــاوة عــى ذلــك، فقــد أثّ
الجنســية والصحــة اإلنجابيــة، وهــي خدمــات بالغــة األهميــة يف تحقيــق رفاهيــة املــرأة والفتــاة، وأيضــاً يف الحصــول عــى الخدمــات 
ــرأة، بصــورة  ــة للم ــة الرضوري ــات الصحي ــت الخدم ــت، أو قُلّص ــد ُعلّق ــال، فق ــم األرسة. وعــى ســبيل املث ــات تنظي ــة، وخدم الصحي
جوهريــة، يف كل أنحــاء األردن خــال األســابيع األوىل مــن اإلغــاق. وكانــت خدمــات الصحــة الجنســية والصحــة اإلنجابيــة متوافــرة 
عــن بعــد فقــط.34 ولتوضيــح صــورة هــذا الواقــع، فقــد أفــادت الدراســة املســحية التــي أجراهــا مركــز الدراســات االســرتاتيجية بــأن 

27 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي “OECD” )2020(. أزمة مرض فروس كوفيد-19 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: أثر األزمة عى املساواة بن الجنسن واالستجابات السياساتية. 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134470-w95kmv8khl&title=COVID-19-crisis-in-the-MENA-region-impact-on-gender-equali- .2020 10 يونيو / حزيران

. ty-and-policy-responses

28 هيئة األمم املتحدة للمرأة. )2020(.  أزمة كوفيد-19 والتمكن االقتصادي للمرأة: توصيات سياساتية لتقوية عملية تعايف األردن بإيجاز. مايو / أيار 2020. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Re- :29 األمم املتحدة )2020(. اإلطار االقتصادي االجتامعي لاستجابة لفروس »كوفيد-19« يف األردن

 sponse-Plan_2020.pdf
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 .)2020( .OECD 31 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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33 منظمة بان إنرتناشيونال وصندوق األمم املتحدة للسكان. )2020(. الجرأة عى السؤال، واالستامع والترّّصف: ملحة رسيعة عن آثار فروس كوفيد-19 عى حقوق النساء والفتيات، والصحة الجنسية والصحة 

. .https://reliefweb.int/report/jordan/daring-ask-listen-and-act-snapshot-impacts-covid-19-women-and-girls-rights-and-sexual .2020. اإلنجابية. أبريل / نيسان – مايو / أيار

34 منظمة الصحة العاملية )2020(. النوع االجتامعي   وفروس كوفيد-19. موجز املنارصة. 14 مايو / أيار https://apps.who.int/iris/handle/10665/332080 .2020 ؛ صندوق األمم املتحدة للسكان. 

)2020(. فريوس كوفيد-19 – الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية والحقوق يف أوقات األزمة. موجز األردن. 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134470-w95kmv8khl&title=COVID-19-crisis-in-the-MENA-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134470-w95kmv8khl&title=COVID-19-crisis-in-the-MENA-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
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ــة النســائية /  ــة( مــن النســاء الحوامــل ذكــرن بأنهــن واجهــن عوائــق يف الوصــول إىل العاجــات الطبي أكــر مــن نصــف )51 باملئ
والخدمــات االستشــارية الخاصــة بالحوامــل.35 كذلــك أفــادت نســبة 71 باملئــة مــن املنتفعــات مــن مراكــز واحــة للمــرأة والفتــاة التابعــة 
لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة )يف الفئــة العمريــة 18-35 عامــا(، يف داخــل املخيــامت وخارجهــا، اللــوايت أُجريــت مقابــات شــخصية 
معهــّن، بــأّن مشــاعر القلــق كانــت تنتابهــّن بشــأن الحمــل غــر املُخطــط لــه، أو غــر املرغــوب فيــه نتيجــة ألزمــة جائحــة كوفيــد-19، 
وبســبب تقليــص قدراتهــن عــى الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل، والحــّد مــن صاحيتهــّن يف صنــع القــرار بســبب حــاالت التوتــر 

التــي ســادت بيئــة األرس املعيشــية. 36 

وعــاوًة عــى ذلــك، فمــع وجــود نســبة 80  باملئــة مــن الاجئــات والاجئــن يعيشــون يف البيئــات الحرضيــة داخــل األردن، فقــد كان 
لتعليــق الخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة يف هــذه املناطــق أثــٌر كبــر ومهــم عــى الحصــول عــى املطاعيــم، 
ــد  ــة، وخدمــات الصحــة النفســية. 37 وعن ــة والعــاج مــن األمــراض املزمن ــة والجنســية، وخدمــات الرعاي ــة الصحي وخدمــات الرعاي
ــام بــن العائــات والنظــام  ــة الوصــل والتفاعــل في ــرأة هــي حلق ــرأة إىل هــذه الخدمــات، وعندمــا تكــون امل النظــر يف حاجــة امل

الصحــي، فــإّن هــذا الوضــع يعتــرب مثــاراً للقلــق والهمــوم.

ومثـّـة إشــكالية أُخــرى تتمثـّـل يف عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة لشــبكة اإلنرتنــت؛ إذ مــا زالــت هــذه اإلشــكالية تُعيــق إمكانيــة املشــاركة 
يف األنشــطة اليوميــة التــي تشــمل: التعليــم عــن بعــد، والعمــل عــن بعــد، والحصــول عــى املعلومــات الصحيــة واالجتامعيــة املهمــة. 38 
ورغــم أّن بعــض املناطــق يف األردن قــد واجهــت تحّديــات يف إمكانيــة االتصــال والتواصــل عــرب اإلنرتنــت، فقــد عملــت زيــادة الطلــب 
عــى اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت، يف بعــض املحافظــات واملناطــق الحرضيــة أثنــاء تفــي الجائحــة، عــى جعــل الكثــر مــن النــاس 
ــق مبنظــور النــوع االجتامعــي  غــر قادريــن عــى إمكانيــة االتصــال والتواصــل اإللكــرتوين. 39 وترتبــط هــذه العوائــق بعوامــل تتعلّ
ــة والوضــع االجتامعــي االقتصــادي، والهجــرة أو  ــة األساســية، والجغرافي ــة، والظــروف الصحي ــر واالعاق ــر، والعم ــه )الفق وتقاطعات
اللجــوء(. فعــى ســبيل املثــال، وجــدت ورقــة عمــل بحثيــة صــدرت مؤخــراً أن قــدرة املــرء عــى االتصــال والتواصــل عــرب اإلنرتنــت 
يف األردن يزيــد مــن مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة، مــن دون أن يؤثـّـر ذلــك عــى مشــاركة الرجــل أيضــاً يف القــوى العاملــة. 
ولكــّن تلــك الورقــة وجــدت كذلــك أّن النســاء األكــرب ســّناً واملاهــرات منهــّن، هــّن اللــوايت يســتفدن مــن هــذه الزيــادة يف املشــاركة.40 
غــر أّن التقييــم الرسيــع لاحتياجــات، الــذي أجرتــه منظــامت األمــم املتحــدة )املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، 
ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة »يونيســف«، وبرنامــج األغذيــة العاملــي يف العــام 2020( كشــف الّنقــاب عــن أّن نســبة 23 باملئــة 
مــن املســتجيبات واملســتجيبن مل تتوفــر لهــم إمكانيــة االتصــال والتواصــل عــرب اإلنرتنــت يف املنــزل، وقــد بلغــت هــذه النســبة 35 
باملئــة يف أوســاط األرس املعيشــية التــي ترأســها نســاء. وبصــورة أكــر تحديــداً، فــإن نســبة 41 باملئــة فقــط مــن األرس املعيشــية التــي 
ترأســها نســاء أفــادت بــأن أطفالهــا متّكنــوا مــن الدخــول إىل منصــة »درســك« اإللكرتونيــة، وهــو املوقــع املوجــود عــى اإلنرتنــت 
الــذي أطلقتــه وزارة الرتبيــة والتعليــم لدعــم اســتمرارية التَّعلُّــم، مقارنــًة بنســبة 56 باملئــة مــن أطفــال األرس املعيشــية التــي يرأســها 
ذكــور. 41 كذلــك أظهــرت دراســات بحثيــة أخــرى بــأّن الفجــوات غــر متناســبة مــع األرس املعيشــية ذات الدخــل املحــدود: فنســبة 50 

باملئــة فقــط مــن الطلبــة مــن الفئــات االقتصاديــة األدىن تســتطيع االتصــال والتواصــل عــرب اإلنرتنــت. 42 

ــة للنظــام الصحــي عــرب األردن، وبخاصــة يف املناطــق  ــة التحتي ــة البني كذلــك فقــد أبــرز تفــّي الجائحــة أيضــاً الحاجــَة إىل تقوي
ــامت الاجئــن والبيئــات الحرضيــة الفقــرة، عــى ســبيل املثــال، حيــث تســتقر فيهــا  الحرضيــة، وعــرب املحافظــات جميعهــا. فُمخيّ
أغلبيــة الاجئــن، غالبــاً مــا تكــون مكتظــة بالّســكان، وتعــاين مــن ضعــف البنيــة التحتيــة، وســوء أوضــاع الصحــة العامــة، األمــر الــذي 
ــة مــن الاجئــن تعيــش يف البيئــات الحرضيــة يف األردن،  يُعرّضهــم لخطــر تفــّي جائحــة كوفيــد-19. ومــع وجــود نســبة 80 باملئ
ــات  ــم، وخدم ــراً يف الحصــول عــى املطاعي ــراً كب ــة يف هــذه املناطــق أحــدث تأث ــة األولي ــز الصحي ــل يف املراك ــق العم ــإّن تعلي ف
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الصحــة الجنســية والصحــة اإلنجابيــة، وخدمــات الرعايــة والعــاج مــن األمــراض املزمنــة، وخدمــات الصحــة النفســية. ومــن األمــور 
التــي تبعــث عــى القلــق، بصــورة خاصــة، الاجئــون املســتضعفون واملجتمعــات املحليــة الفقــرة التــي تعيــش يف املســتوطنات غــر 
الرّســمية املُقامــة مــن الخيــام؛ ويواجــه هــؤالء الاجئــون وتلــك املجتمعــات، يف أغلــب األحيــان، عوائــق يف الوصــول إىل مرافــق امليــاه 

والــرصف الصحــي التــي تفــي بالغــرض، وإىل الرعايــة الصحيــة، والفضــاءات اآلمنــة للنســاء واألطفــال.43 

وفضــاً عــن ذلــك، فقــد أوردت التقاريــر عــدداً مــن التحديــات التــي نشــأت يف إطــار تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325؛ وهــذه التّحّديــات تتعلـّـق بتأمــن الخدمــات الرضوريــة واإلنســانية أثنــاء فــرتات اإلغــاق، ومــن هــذه 
التّحّديــات الوصــول إىل املخيــامت. ففــي ســبتمرب / أيلــول 2020، عــى ســبيل املثــال، أعلــن املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون 
الاجئــن، فيليــب غرانــدي، بــأّن املفوضيــة ســوف تُعــّزز التدابــر ملنــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19 يف أوســاط الاجئــن يف األردن، 
وبأنّهــا تســعى يف الوقــت الحــارض إىل حشــد مــوارد إضافيــة لصالــح اســتجابة األردن الكليــة للجائحــة، وال ســيام عــى ضــوء حــاالت 
اإلصابــة املؤكّــدة بالجائحــة التــي ظهــرت يف أوســاط الســورين الذيــن يعيشــون يف مخيمــي الاجئــن الرئيســين يف اململكــة، وهــام 

مخيــم الزعــرتي ومخيــم األزرق. 44 

وأخــراً، ورغــم وجــود العديــد مــن الهيئــات واملنظــامت الوطنيــة والدوليــة، التــي تشــارك يف آٍن معــاً يف االســتجابة، ورغــم الجهــود 
اإلنســانية التــي تُبــذل يف األردن، فــإّن عمليــات التنســيق وتبــادل املعرفــة إمــا أنهــا غــر متّســقة وإمــا أن تلــك الهيئــات واملنظــامت 
ال تتشــارك فيهــا بطريقــة تفــي بالغــرض؛ وتشــمل تلــك العمليــات أســاليب التقييــم الرسيــع، وجمــع البيانــات، ومقاربــات الدراســات 
التحليليــة التــي تسرتشــد مبنظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه، كــام تشــمل الــدروس املســتفادة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا امللحــق. 

الُمخَرج 1.3 :تمتلك المزيد من النساء والفتيات القدرة على الوصول للعدالة بما يضمن 
تحقيق المساواة واإلنصاف في نطاق المجتمع واألسرة وتمكين اإلناث األكثر هشاشة 

من الحصول على االحتياجات االجتماعية األساسية

ــرأة،  ــوق امل ــد حق ــق، عــى صعي ــُث عــى القل ــي تبع ــد-19، بعــض االتّجاهــات الت ــة كوفي ــّي أزم ــل تف ــى قب ــر األردن، حتّ ــد أظه لق
ــي ســّنتها الحكومــة  ــة الت ــن الطارئ ــد فرضــت القوان ــة. فق ــة االجتامعي ــر الخاصــة بالحامي ــاذ التداب ــة، واتّخ ــا إىل العدال ووصوله
ــة  ــن إىل النظــام القضــايئ، بهــدف متابع ــات واملواطن ــة وصــول املواطن ــرة عــى إمكاني ــة والكب ــود املهم ــة عــدداً مــن القي األردني
ســعيهم الجــاّد إىل نيــل حقوقهــم القانونيــة، األمــر الــذي أّدى إىل التأثــر ســلباً عــى تلــك املجتمعــات الهّشــة واملهّمشــة أصــاً؛ وهــذه 
القيــود هــي، عــى وجــه التحديــد، تلــك التــي فرضهــا قانــون الدفــاع وأوامــره، التــي أُفــرَِدت خصيصــاً ملكافحــة جائحــة كوفيــد-19، 

ولصــون مخاطــر الصحــة العامــة. 45 

فقــد أثـّـر قانــون الدفــاع الوطنــي األردين، رقــم 13 للعــام 1992، يف مــدى إعــامل حقــوق عــدد مــن املجتمعــات الســكانية املتنّوعــة 
ــة(،  ــات إىل النظــام القضــايئ )نظــام العدال ــك املجتمع ــة وصــول تل ــص إمكاني ــرات تقلي ــذه التأث ــن ه ــا؛ وم ــاواة له ــق املس وتحقي
ــر  ــع التداب ــاذ جمي ــعة التّخ ــات واس ــوزراء صاحي ــس ال ــح رئي ــون مين ــذا القان ــأن ه ــامً ب ــه، عل ــات داخل ــض التعطي ــداث بع وإح
الرضوريــة ملكافحــة تفــّي جائحــة كوفيــد-46.19 وعــى ســبيل املثــال، فقــد أُغلقــت أبــواب املحاكــم الرشعيــة واملحاكــم اإلداريــة يف 
األردن، عقــب فــرض تدابــر اإلغــاق، وغــدت النســاء غــر قــادرات عــى املطالبــة بحقوقهــن يف إطــار قانــون األحــوال الشــخصية، 
فيــام يتعلــق بحقوقهــن يف النفقــة واملُخّصصــات، واملهــور وحقــوق الحضانــة والزيــارة لألطفــال، إىل جانــب حقــوق العمــل واملطالبــات 

املاليــة األخــرى. 47

ومــع أّن اآلثــار املتعلقــة مبنظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه، املرتتّبــة عــى أوامــر الدفــاع التــي تــّم إصدارهــا، غــر معروفــة متــام 
املعرفــة، إال أّن تأثرهــا عــى حقــوق املــرأة واملســاواة أخــذت بالظهــور. فعــى ســبيل املثــال، وكــام ورد ذكــره أعــاه، فــإّن أمــر الدفــاع 
الجديــد الــذي صــدر إعــامالً ألمــر الدفــاع رقــم 6، قــد أحــدث آثــاراً يف حقــوق الفئــات التــي تعــاين أصــاً مــن أوضــاع اقتصاديــة 
هّشــة؛ ومــن هــذه الفئــات النســاء العامــات يف القطــاع غــر املنظــم، اللــوايت يُعانــن مــن أشــكال متعــددة مــن التّهميــش. أيضــاً، 
ــون يف القطــاع غــر  ــن يعمل ــات واألردني ــة( األردني ــة(، ونصــف )50 باملئ ــاً )99 باملئ ــن الســوريّن تقريب ــع العامــات والعامل جمي

 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf :43 املوقع اإللكرتوين

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f60a7524/un-refugee-chief-concludes-jordan-visit-call-solidarity-amid-covid-crisis.html  :44 املوقع اإللكرتوين

.UN. )2020(. Socioeconomic Framework for COVID-19 Response in Jordan :اإلطار االقتصادي االجتامعي لاستجابة لفروس »كوفيد-19« يف األردن .)45 األمم املتحدة )2020

46 هيئة األمم املتحدة للمرأة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. )2020(. 
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ــُر لهــا الحاميــة مبوجــب القانــون، وعملهــم جميعهــم غالبــاً مــا يفتقــر اىل إبــرام  املنظــم48 - وهــم جميعــاً مــن الفئــات التــي ال يُوفِّ
عقــود عمــل وتأمــن مــن املخاطــر وأشــكال الحاميــة األخــرى مــع أصحــاب العمــل، وحقوقهــم العامليــة تحظــى مبســتوًى ضعيــف مــن 
الحاميــة. 49 كذلــك فــإن النســاَء غــر األردنيــات )عــى ســبيل املثــال، املغرتبــات، أو الاجئــات أو طالبــات اللجــوء(، اللــوايت يعملــن 
ــان، مــن جانــب أصحــاب العمــل،  ــب األحي ــاً(، معرّضــاٌت بصــورة خاصــة، يف أغل ــازل، مث يف القطــاع غــر املنظــم )كعامــات املن
إللزامهــّن بالعمــل ملــدة ســاعات طويلــة، أو إجبارهــن عــى العمــل رغــم منــع التّجــول املفــروض مــن دون الحصــول عــى ترصيــح 

للحركــة والتّنّقــل. 50 

تأثَّــرت أيضــاً إمكانيــة الحصــول عــى االحتياجــات األساســية بعــدة طــرق، فعــى ســبيل املثــال، أوردت الدراســة املســحية التــي أجرتهــا 
ــة  ــل يف محدودي ــه الجائحــة متثّ ــذي أحدثت ــرب ال ــر األك ــأن األث ــيونال “CARE International”، ب ــر إنرتناش ــة ك منظم
تزويــد الســلع والخدمــات الرضوريــة لألغذيــة والصحــة. 51 ومــن بــن اإلنــاث املنتفعــات مــن مراكــز واحــة للمــرأة والفتــاة، التابعــة 
لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، داخــل املخيــامت وخارجهــا، أفــادت نســبة 52 باملئــة مــن املســتجيبات، عــدم امتاكهــّن مــا يكفــي مــن 

املــال لــرشاء حاجــات أرُسهــّن املعيشــية مــن إمــدادات األغذيــة ألكــر مــن يومــن. 52 

وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد تــواردت تقاريــر تتحــّدث عــن العقبــات التــي تواجــه أفــراد العائــات الهّشــة يف الحصــول عــى الرعايــة؛ 
إذ أظهــرت نتائــج دراســة مســحية )اســتقصائية( أجراهــا مركــز الدراســات االســرتاتيجية بــأّن نســبة 41 باملئــة فقــط مــن املســتجيبات 
األردنيــات ذوات اإلعاقــة واملســتجيبن األردنيــن ذوي اإلعاقــة، أو مــن الذيــن لديهــم فــرد واحــد )عــدة أفــراد( مــن ذوات وذوي 
اإلعاقــة، كانــت قــادرة عــى الحصــول عــى العــاج الطبــي الــرضوري )العاجــات الطبيــة الرضوريــة(، وعــى الوصــول إىل طبيــب 
)أطبــاء(، وعــى الحصــول عــى عــاج )عاجــات( أثنــاء األزمــة؛ وقــد أفــاد الذكــور املســتجيبون بأنهــم متكنــوا مــن الوصــول إىل تلــك 

الخدمــات واملنافــع، بدرجــة أكــرب مــام وصلــت إليهــا اإلنــاث املســتجيبات )53 باملئــة، و 34 باملئــة، عــى التــوايل(.53 

ــر  ــة، إال أّن معاي ــات الهّش ــة لتشــمل الفئ ــة االجتامعي ــر املســاعدات والحامي ــعت نطــاق تداب ــد وّس ــة ق ــر الحكومي ــع أن التداب وم
ــاب األرس املعيشــية( 54،  ــدي الذكــور مــن أرب ــر، بــن ي ــي وضعــت الدعــم، عــى نطــاق كب اســتهداف مســتوى األرس املعيشــية )الت
وإعــادة تحديــد الغــرض مــن صنــدوق تأمــن األمومــة، تركــت فجــوات تتعلــق بالنســاء املعرّضــات للخطــر. وتتمثـّـل هــذه الفجــوات عى 
وجــه التحديــد فيــام يــي: اســتخدم صنــدوق املعونــة الوطنيــة التابــع لــوزارة التنميــة االجتامعيــة أســلوب املســاعدات االعينيــة التــي 
ــة اســتهداف 200,000 أرُسة معيشــية تــرّضرت مــن تخفيضــات  ــة، وذلــك بغي ــلَّم باليــد يف املنــازل، وأســلوب املحافــظ اإللكرتوني تُس
حجــم العاملــة يف القطــاع غــر املنظــم جــراء الجائحــة. كذلــك وّســعت مؤسســة الضــامن االجتامعــي معايــر االختيــار لديهــا بحيــث 
ــل  ــر التأهي ــن ســابقاً«(. غــر أّن معاي ــن »الغّزي ــزَّي )م ــن أصــل َغ ــات، واألشــخاص م ــاء األردني ــن أبن ــن م تشــمل غــر األردني
لانتفــاع مــن املســاعدات التــي تقّدمهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة بقيــت كــام كانــت عليــه مــن دون تغيــر، األمــر الــذي مينــع اإلنــاث 
صاحبــات أنشــطة األعــامل املهنيــة التــي مُتــارَس مــن املنــازل، والنســاء املقيــامت يف دور اإليــواء مــن الحصــول عــى املســاعدات 
التــي يقدمهــا صنــدوق املعونــة الوطنيــة. وإضافــًة إىل ذلــك، فمــع إعــادة تخصيــص إيــرادات صنــدوق تأمــن األمومــة للعــام 2020 
ــة  ــت اســتمرارية دعــم أجــور إجــازة األمومــة معرّض ــد باتَ ــة األخــرى، فق ــع يف نطــاق املســاعدات االجتامعي ــة التّوسُّ - ألجــل تغطي
للخطــر، األمــر الــذي يــؤدي إىل احتامليــة إعــادة تطبيــق مامرســات التعيــن والرتقيــة التّميزيـّـة التــي مــن شــأنها أن تؤثـّـر ســلباً عــى 
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النتيجة 2: النساء والفتيات يتمتعن بحياٍة خاليٍة من كافة أشكال العنف المبني على 
أساس الجنس 

الُمخرج 2.1 : آليات فّعالة للوقاية والحماية واالستجابة للعنف المبني على أساس الجنس 
ْقمي في الفضاء الخاص والعام والرَّ

كــام هــو الحــال يف معظــم نطــاق االختصاصــات، فــإّن تدابــر اإلغــاق الخاصــة بجائحــة كوفيــد-19، وتدهــور الوضــع االقتصــادي 
قــد عملــت كلهــا عــى الحــّد مــن الحركــة والتّنقــل، وزادت وتــرة حــاالت التوتــر، وأّدت إىل ارتفــاع مامرســة العنــف املبنــي عــى أســاس 
الجنــس – وعــى وجــه التحديــد العنــف املنــزيل. وهنــاك أيضــاً انخفــاض يف مســتوى تقديــم الخدمــات الرضوريــة واملســتجيبة، ألجــل 
منــع حــدوث العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس يف الفضــاءات كافــة، ومكافحتــه واالســتجابة لــه حــال وقوعــه. 56 ومــن األمثلــة عــى 

لك:  ذ

ــاء الشــهر األول مــن 	  ــغ عنهــا أثن أعلنــت دائــرة حاميــة األرسة حــدوث زيــادة بنســبة 33 باملئــة يف حــاالت العنــف املنــزيل املُبلَّ
ــَل فيهــا أفــراُد العائلــة نســاًء وفتيــاٍت مــن عائاتهــم، والتــي جــرى  اإلغــاق. 57 وقالــت الدائــرة بــأن عــدد الحــاالت التــي قَت
التبليــغ عنهــا، بلــغ 16 حالــة خــال أول 8 أشــهر مــن العــام 2020. 58 وقــد بلــغ مجمــوع عــدد حــاالت العنــف الجســدي املبلَّــغ 

عنهــا 1685 حالــة )منهــا 932 حالــة عنــف وقعــت عــى النســاء، و 753 عــى األطفــال(. 

ويف دراســة مســحية )اســتقصائية( متثيليــة للمجتمــع األردين، أجراهــا مركــز الدراســات االســرتاتيجية، ذكــرت نســبة 35 باملئــة 	 
ــاء فــرتات حظــر  ــة أثن ــّل عــن شــكل واحــد مــن أشــكال اإلســاءة املنزلي ــا ال يق ــوا مل ــم تعرّض ــن بأنه ــات واألردني مــن األردني
ــة مــن األب، 16.5  ــة )25 باملئ ــا لإلســاءة مــن أحــد الذكــور يف العائل ــة منهــم ضحاي التجــول اإلجبــاري؛ وكانــت نســبة 58 باملئ
باملئــة مــن الــزوج، 16.5 باملئــة مــن األخ(، ونســبة 33 باملئــة منهــم ضحايــا لإلســاءة مــن إحــدى اإلنــاث يف العائلــة )25 باملئــة 
ــغ  ــّم التبلي ــي ت ــزيل انتشــاراً، والت ــف املن ــر أشــكال العن ــا أك ــن. أم ــة مــن اآلخري ــة مــن األخــت(، و 9 باملئ مــن األم، و 8 باملئ
عنهــا أثنــاء فــرتة الحجــر الصحــي، فكانــت العنــف اللفظــي )48 باملئــة(، والعنــف النفــي )26 باملئــة(، واإلهــامل )17 باملئــة(، 
والعنــف الجســدي )9 باملئــة(. وأيضــاً ذكــرت نســبة مئويــة أعــى، مــن املســتجيبات واملســتجيبن مــن الحاصــات والحاصلــن 
عــى التعليــم الثانــوي أو أقــل، بأنهــم جميعــاً قــد عانــوا مــن جميــع أشــكال اإلســاءة التــي ورد ذكرهــا أعــاه أثنــاء تفــّي أزمــة 
جائحــة كوفيــد-19، مقارنــًة مــع املســتجيبات واملســتجيبن الحاصــات والحاصلــن عــى تعليــم أعــى مــن التعليــم الثانــوي. كــام 
أّن نســبة 60 باملئــة تقريبــاً مــن النســاء اللــوايت ذكــرن بأنّهــّن تعرّضــن لخطــر متزايــد مــن العنــف يعشــن يف أرس معيشــية عــدد 
أفرادهــا يبلــغ 5 أفــراد فأكــر. وإضافــة إىل ذلــك، فقــد كان خطــر العنــف املتزايــد الــذي تــّم التبليــغ عنــه داخــل املخيــامت هــو 

األدىن، والــذي تــم التبليــغ عنــه يف محافظــة معــان ورشق عــامن هــو األعــى.    

يف تقييــم رسيــع لقيــاس أثــر جائحــة كوفيــد-19 عــى العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس  بــن اليافعــات يف الفئــة العمريــة 	 
ــتجيبن  ــتجيبات واملس ــع املس ــن جمي ــة م ــبة 69 باملئ ــت نس ــنة(، اتفق ــة )18 - 24 س ــة العمري ــابات يف الفئ ــنة( والش )10-17 س
الســتبيان الدراســة املســحية )االســتقصائية(، واملخربيــن )مقّدمــي املعلومــات( الرئيســين عــى أن العنــف املبنــي عــى أســاس 
الجنــس قــد ازداد منــذ بدايــة الجائحــة، وذكــروا جميعــاً اإلســاءة العاطفيــة واإلســاءة الجســدية كأكــر أنــواع العنــف شــيوعاً التــي 

يرتكبهــا أحــد أفــراد العائلــة 59 

ذكــرت دراســة مســحية )اســتقصائية( أجرتهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــى املنتفعــات مــن مراكــز واحــة للمــرأة والفتــاة، 	 
التابعــة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، داخــل املخيــامت وخارجهــا، بــأن نســبة 62 باملئــة مــن النســاء شــعرن بأنهــن معرّضــات 
ــادة مســتوى انعــدام  ــر داخــل األرسة املعيشــية، وإمــا لزي ــادة التوت لخطــر العنــف الجســدي والعنــف النفــي، نتيجــة إمــا لزي

األمــن الغــذايئ الــذي تســبّبت بــه أزمــة جائحــة كوفيــد-19. 60   
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وبالّرغــم مــن إدخــال خدمــات إســداء املشــورة عــن بعــد، وإلكرتونيــاً عــرب اإلنرتنــت / الهاتــف املحمــول، وخطــوط املســاعدة واإلرشــاد 
ــال، العــون القانــوين وســبل الدعــم النفــي(، ومــن اســتمرار دائــرة حاميــة األرسة يف  ــة )عــى ســبيل املث ــة، وآليــات اإلحال الهاتفي
ضــامن توفــر خدمــات الســامة واألمــن داخــل املخيــامت واملناطــق الحرضيــة، بالتنســيق مــع الجهــات املســؤولة عــن إدارة الحــاالت، 
فقــد جــرى أثنــاء فــرتة حظــر التجــول تعليــق قــدرات مراكــز إيــواء النســاء البالغــة األهميــة لــدى املنظــامت غــر الحكوميــة، إضافــَة 
إىل تعليــق خدمــات الّنقــل للحصــول عــى خدمــات التعامــل مــع العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس . ووفقــاً ملــا أعلنــه اتحــاد املــرأة 
األردنيــة، فــإّن العيــادات الثــاث، التــي يســتخدمها االتحــاد ملســاعدة الناجيــات مــن العنــف يف اململكــة كانــت مغلقــة، وإّن العامــات / 
العاملــن يف مراكــز إيــواء النســاء ُخّفضــت أعدادهــم بنســبة 70 باملئــة.61 وقــد وفـّـرت وزارة التنميــة االجتامعيــة املــأوى ملــا مجموعــه 
104 مــن النســاء واألطفــال كحــاالت تعرّضــت للعنــف املنــزيل. كذلــك فــإن إغــاق الفضــاءات اآلمنــة للنســاء والفتيــات، كان معنــاه 
أيضــاً فقــدان الدعــم االجتامعــي الحيــوي، وفقــدان الشــبكات ذات العاقــة والرضوريــة للتعامــل مــع العنــف. 62 ومل تُعــَط تصاريــح 
للعمــل أثنــاء إغــاق البــاد إال لثاثــة مراكــز إيــواء تُشــّغلها وزارة التنميــة االجتامعيــة، وملركــز إيــواء واحــد تُشــّغله إحــدى منظــامت 
املجتمــع املــدين إليــواء ضحايــا العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس )صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، أبريــل / نســيان – مايــو / أيــار 

 .)2020

لقــد تغــّرت كذلــك منــاذج الّســعي إىل الحصــول عــى املســاعدة، وقــد شــملت التغيــرات اإلبــاغ عــن الحــاالت، وذلــك بســبب القيــود 
املفروضــة عــى الحركــة والتنقــل وتحّديــات االتصــال والتواصــل، الناشــئة عــن تفــّي جائحــة كوفيــد-19. 63 ووفــق الدراســة املســحية 
)االســتقصائية( التــي أجراهــا مركــز الدراســات االســرتاتيجية )2020(، فــإّن أكــر مــن نصــف األردنيــات واألردنيــن )54 باملئــة( مل 
يكونــوا عــى درايــة بكيفيــة االتصــال مــع املؤسســات املعنيــة بتوفــر الخدمــات يف حالــة التعــرض للعنــف املنــزيل أثنــاء حظــر التجــول، 
ونســبة 5 باملئــة فقــط مــن اللــوايت عانــن مــن العنــف ذكــروا بأنهــم ســعوا إىل طلــب املســاعدة. 64 وقــد ذكــرت جمعيــة معهــد تضامــن 
ــد  ــّن ق ــن أزواجه ــية م ــوايت تعرضــن لإلســاءة الجســدية أو الجنس ــاء املتزوجــات، الل ــن النس ــة م ــبة 19 باملئ ــاء األردين أّن نس النس
طلــن املســاعدة، وأن نســبة 3 باملئــة منهــّن قّدمــن شــكاوى بذلــك. وقــد الحظــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، ومنظــامت 
املجتمــع املــدين األخــرى بأنهــا قــد تلّقــت، يف تلــك األثنــاء، عــدداً مــن املكاملــات الهاتفيــة، عــى الخــط الســاخن املخّصــص لديهــا 
لألشــخاص املترّضريــن مــن العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ، يفــوق إىل حــّد كبــر عــدد املكاملــات يف األوقــات األخــرى. 65 ومــع 
كل ذلــك، فقــد واجــه الكثــر مــن األفــراد املعرّضــن للخطــر، مّمــن ال ميلكــون أجهــزة الهاتــف املحمــول أو وســائل االتصــال األخــرى، 

أو ال تتوافــر لهــم الخصوصيــة املناســبة، عــدداً مــن العوائــق يف التواصــل مــع مقّدمــي خدمــات الدعــم. 66 

ــد-19، يواجــه  ــاء أزمــة جائحــة كوفي ــي عــى أســاس الجنــس يف األردن، أثن وعمومــاً، فــإن تكويــن فهــم كامــل لواقــع العنــف املبن
عوائــق ناجمــة عــن عــدم اكتــامل البيانــات؛ فهــذه البيانــات أيضــاً ال تعطــي أرقامــاً وإحصــاءاٍت ومــؤرشات عــن مــدى انتشــار العنــف 
املــامرس عــى النســاء والفتيــات، بصــورة دقيقــة وشــاملة. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد ثبــت بــأّن مجتمعــات الاجئــن ال تُستشــاُر دامئــاً 
بشــأن تصميــم برامــج الوقايــة، وذلــك يشــمل عــدم التشــاور مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن هــذه املجتمعــات. وقــد جــرى تحديــد 
هــذه الفجــوة يف نســبة 80 باملئــة مــن األماكــن: عــامن، املفــرق، إربــد ومخيــم الزعــرتي. 67 إّن لعــدم التشــاور مــع تلــك املجتمعــات 
تبعــات ومضامــن كبــرة بشــأن مــا إذا كانــت االســتجابات، أثنــاء أزمــة كوفيــد-19، أم مل تكــن تصــل بالفعــل إىل فئــات النســاء األشــّد 

هشاشــًة واســتبعاداً، وإىل اللــوايت يعانــن مــن التعــرض للعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس، أو يتعرضــّن لخطــره.  
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النتيجة 3: األعراف واالتجاهات واألدوار االجتماعية اإليجابية تدعم المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة

الُمخرج 3.1 : األعراف واألدوار االجتماعية اإليجابية مدرجة في الّتعلم الرسمي ومصادر 
التعلم غير الرسمي، وفي اإلعالم والخطاب الديني والمجتمعات المصغرة

ــّر يف هــذه  ــرَّ أي يشء أم مل يتغ ــد تغ ــي للمناهــج الدراســية، وعــاّم إذا كان ق ــوى الفع ــل عــن املحت ــرَُف إال القلي ــه ال يُع رغــم أن
املناهــج، ومحتــوى التعلــم غــر الرســمي، فــإّن جائحــة كوفيــد-19 قــد أثـّـرت عــى إمكانيــة الوصــول األساســية إىل التعليــم. ورغــم 
املحــاوالت الراميــة إىل ضــامن اســتمرارية التعلــم مــن خــال التعلــم عــن بعــد، الــذي يشــمل قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم بإعطــاء 
الــدروس املتلفــزة وتأســيس املنّصــات اإللكرتونيــة املعروفــة مبســّميات »درســك«، ونظــام إدارة التعلــم اإللكــرتوين »فضــاء مــن نــور 
Noor Space«،68 إال أن التقاريــر التــي تــواردت تحدثــت عــن وجــود أوجــه مــن اإلجحــاف )عــدم اإلنصــاف( املبنــي عــى 
ــات  ــن يعيشــون يف بيئ ــال الذي ــة، وبخاصــة يف أوســاط األطف ــل اإلعاق ــي االقتصــادي، وعوام ــس، والوضــع االجتامع أســاس الجن

ــة. 69  مؤقت

وقــد وجــد تقييــم رسيــع أجرتــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف أبريــل / نيســان 2020، الســتعراض األثــر الــذي أحدثتــه جائحــة 
ــة يف  ــبة 85 باملئ ــا، أن نس ــامت وخارجه ــل املخي ــاة داخ ــرأة والفت ــة للم ــز واح ــن مراك ــن( م ــات )واملنتفع ــى املنتفع ــد-19 ع كوفي
املســتجيبات )واملســتجيبن( ذكــرن بــأن الفتيــات والفتيــان ينفقــون جميعهــم أوقاتــاً متســاوية يف التعلــم، كــام ذكــرت الــيء نفســه 

ــة مــن املجتمعــات. نســبُة 57 باملئ

ــم املتحــدة  ــة األم ــن، ومنظم ــم املتحــدة لشــؤون الاجئ ــة الســامية لألم ــم املتحــدة يف األردن )وهــي: املفوضي ــت وكاالت األم وكان
للطفولــة وبرنامــج األغذيــة العاملــي، 2020( 70 قــد أجــرت داخــل األردن، يف وقــت مبكــر مــن عــام 2020، تقييــاًم رسيعــاً لاحتياجــات، 
كشــَف الّنقــاب عــن أّن نســبة 23 باملئــة مــن املســتجيبات واملســتجيبن مل يكــن لديهــم إمكانيــة االتصــال والتواصــل عــرب اإلنرتنــت 
يف املنــزل، ومــع ذلــك، فــإن هــذه النســبة املئويــة ارتفعــت إىل 35 باملئــة يف أوســاط اإلنــاث ربّــات األرس املعيشــية. وبصــورة أكــر 
تحديــداً، فــإن نســبة 41 باملئــة فقــط مــن األرس املعيشــية التــي ربّاتهــا إنــاث أفــادت بــأن أطفالهــا متكنــوا مــن الدخــول إىل منصــة 
»درســك« اإللكرتونيــة، وهــي املوقــع املوجــود عــى شــبكة اإلنرتنــت الــذي أطلقتــه وزارة الرتبيــة والتعليــم لدعــم اســتمرارية التَّعلُّــم، 

مقارنــًة مــع نســبة 56 باملئــة مــن أطفــال األرس املعيشــية التــي أربابهــا ذكــور.

متــارس الضغــوط عــى الكثــر مــن املُعلـّـامت يف املــدارس الخاصــة، لاســتمرار يف إعطــاء الــدروس إىل الطلبــة مــن دون الحصــول 
عــى األدوات والتدريــب املامئــن لذلــك، وذلــك تحــت طائلــة التهديــد بالترسيــح مــن العمــل يف حالــة الرفــض.71 كذلــك فــإن التّحّول 
إىل التّعلّــم اإللكــرتوين لــه تأثــرات كبــرة مــن منظــور النــوع االجتامعــي عــى أمهــات األطفــال الذيــن يتــّم تعليمهــم املــدريس يف 
املنــزل. وعــى العمــوم، فقــد تبــّن أن األمهــات هــّن مــن يتحملــن مســؤولية متابعــة تعليــم أطفالهــن )فيــام نســبته 51 باملئــة( مــن 
األرس املعيشــية األردنيــة التــي شــاركت يف الدراســة املســحية )االســتقصائية(. 72 وعــى ســبيل املثــال، فقــد ذكــرت نســبة 77 باملئــة مــن 
املســتجيبات واملســتجيبن، يف التقييــم الــذي أجرتــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، أّن األمهــات يقضــن وقتــاً أكــر مــن الوقــت الــذي 
يقضيــه اآلبــاء يف دعــم عمليــة التعلــم عــن بعــد، الــذي يتلّقــاه أطفالهــّن. غــر أن املســتجيبات واملســتجيبن ذكــروا بــأن اآلبــاء داخــل 
املخيــامت يدعمــون أطفالهــم يف التعلــم عــن بعــد بدرجــة تفــوق تقريبــاً ثاثــة أضعــاف مــا يقدمــه اآلبــاء ألطفالهــم خــارج املخيــامت 
)35 باملئــة داخــل املخيــامت، 12 باملئــة خــارج املخيــامت(. 73 كذلــك فــإن الفتيــات يضطلعــن أيضــاً مبهــام رعايــة األطفــال األصغــر 

68 وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الرتبية والتعليم يف أبريل / نيسان 2020، فإن نسبة 70 يف املئة من الطلبة يف األردن، عى املستوى الوطني، ذكروا يف أوائل شهر نيسان / أبريل بأنهم كانوا قد استخدموا 

املنصات اإللكرتونية التي أطلقتها وزارة الرتبية والتعليم.   

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76399.pdf;https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_poli- :69 املوقع اإللكرتوين

 cy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

70 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن، منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، برنامج األغذية العاملي )2020(، التقييم الرسيع واملتعدد القطاعات لاحتياجات: فروس كوفيد-19 يف األردن: 
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pdf.20202020 باملئةMay20 باملئةUNICEFباملئة
71 منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض ARDD(. )2020(. الجزّار، إس. )2020(. 

72 مركز الدراسات االسرتاتيجية. )2020(، صفحة 37. 
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15 ُملحق االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن: أثر جائحة كوفيد-19 عىل األولويات والنتائج

منهــّن ســناًّ داخــل األرس املعيشــية، ويســاعدنهم يف دراســتهم، األمــر الــذي يــرتك لهــّن فــرتة زمنيــة أقــل لاهتــامم بأنفســهن. 74 

ومــا زالــت مســاهامت املــرأة يف التّصــّدي ألزمــة جائحــة كوفيــد-19 غــر معــرتف بهــا يف وســائل اإلعــام العــام وعــى وســائط 
اإلعــام االجتامعــي. فعــى ســبيل املثــال، ويف أحــد اإلعانــات عــى وســائط اإلعــام االجتامعــي، التــي تُعــرب عــن تقديرهــا لســتة 
ــت  ــوزراء، كان ــس ال ــن مجل ــيتن م ــن أساس ــان وزيرت ــتبعد اإلع ــال األردن«، اس ــوان »أبط ــور، بعن ــن الذك ــية م ــخصيات سياس ش
قراراتهــام، يف األيــام املبكــرة مــن تفــي األزمــة، تحظــى بأهميــة بالغــة يف نجــاح اســتجابة األردن لألزمــة، وهــام: معــايل وزيــرة 
ــن أي  ــن الوزيرت ــقَّ أي م ــة بســمة إســحاقات؛ إذ مل تتل ــة االجتامعي ــرة التنمي ــايل وزي ــه زوايت، ومع ــة هال ــروة املعدني ــة وال الطاق
ــاه نظراؤهــّن الذكــور مــن الثنــاء. 75 وعــى الّرغــم مــن الــدور الــذي اضطلعــن  اعــرتاف وتقديــر ألدوارهــن عــن بعــد، يُكافــئ مــا تلقَّ
بــه يف وزارتــن مهّمتــن للتّخفيــف مــن األثــر الــذي أوقعتــه أزمــة جائحــة كوفيــد-19، فــإن الوزيرتــن مل تكونــا ضمــن عضويــة لجنــة 

إدارة خليــة األزمــة، التــي تلعــب دوراً حيويــاً يف تطويــر االســتجابة للجائحــة. 

وإىل جانــب ذلــك، فهنــاك غيــاب لاعــرتاف والتقديــر الكافيــان للمســاهامت التــي تبذلهــا النســاء العامــات يف الخطــوط األماميــة 
ــة خاصــة يف  ــة األهمي ــة، وهــي قطاعــات بالغ ــة والرعائي ــة والتعليمي ــة واالجتامعي ــة يف القطاعــات الصحي ــة الطارئ ــة األزم ملواجه
ــي تقودهــا املــرأة  ــة الت ــه املنظــامت غــر الحكومي ــذي تؤّدي ــي نشــأت عــن الجائحــة. 76 ومل يحــَظ العمــل ال ــة الت الظــروف الطارئ
باالعــرتاف والتقديــر املناســبن؛ فهــذه املنظــامت عملــت عــى حشــد مواردهــا ملســاعدة الفئــات الهّشــة يف جميــع أنحــاء األردن يف 
التعامــل مــع األزمــات، ال بــل ومل يُؤخــذ بالــرؤى املتعّمقــة التــي طرحتهــا تلــك املنظــامت إلذكاء أي سياســات أو أعــامل تتعلـّـق بجائحــة 

كوفيــد-77.19 

وبالتَّزامــن مــع ذلــك، فقــد رّســخت الجائحــُة وعواقُبهــا األدوار التقليديــة للمــرأة مــن دون اإلقــرار بأعــامل الرعايــة غــر املدفوعــة 
األجــر التــي تؤّديهــا املــرأة؛ وهــي أعــامٌل رضوريــة وقيّمــة ال لاســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 فحســب، بــل أيضــاً الســتدامة املجتمــع 
واالقتصــاد األردين يف نهايــة املطــاف. فقــد عــّززت الجائحــُة التّصــّوَر بــأن عمــل الرجــل )بصفتــه رّب األرسة( يُعطــى األولويــة عــى 
عمــل املــرأة بهــذه الصفــة يف أوقــات األزمــات. فعــى ســبيل املثــال، عندمــا أُعلنــت التدابــر الحكوميــة األوليــة، التــي قضــت بإغــاق 
املــدارس ومراكــز رعايــة األطفــال، وتقييــد الحركــة والتّنّقــل يف القطاعــن العــام والخــاص، أرســل أربــاب العمــل النســاء العامــات 
أوالً إىل منازلهــّن لــي يُكملــن الّنهــوض بواجبــات الّرعايــة املنزليــة )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، 2020(. 78 فأوجــه اإلجحــاف )عــدم 
اإلنصــاف( مــن منظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه تفاقمــت بفعــل مــا أوردتــه التقاريــر عــن مفاهيــم العيــب )العــار( والوصــم 
واملامرســات التمييزيــة يف االســتجابات للجائحــة. 79 فيــام يتعلّــق بكــون الشــخص الجئــاً يعيــش يف مجتمــع مضيــف، والوصــم فيــام 

يتعلّــق باإلبــاغ عــن العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس، مــاّم يُفاقــم أوجــه اإلجحــاف مــن منظــور النــوع االجتامعــي.80 

إن هــذه املســتجدات مجتمعــة تؤثّــر ســلباً عــى متكــن املــرأة، وعــى طموحاتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء عمليــة 
التعــايف االجتامعــي االقتصــادي. ونتيجــة لذلــك، فــإن مــا حّققتــه املــرأة عــى مــدى الســنوات الســابقة بشــأن التنميطــات عــى أســاس 
الجنــس، أخــذ يتدحــرج نحــو الرتاجــع بســبب أزمــة كورونــا. ويف بعــض الحــاالت، ذكــرت بعــض النســاء، أّن تصــّورات أزواجهــن، أثنــاء 
ــٌة حّقــاً. ويعتــرب هــذا التّغيــر لــدى بعــض  أزمــة كورنــا، ألهميــة عمــل املــرأة، قــد تغــّرت نحــو إدراكهــم بــأّن مســاهامت املــرأة مهمَّ
ــّرون بــاألدوار التــي تقــوم بهــا  الرجــال خطــوًة نحــو األمــام لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، نظــراً إىل أن الرجــال قــد بــدأوا يُق
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النتيجة 4: المؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعم العدالة 
والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبما يستجيب لاللتزامات الوطنية 

والدولية 

الُمخرج 4.1 : تمتلك المؤسسات الرسمية أطر فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير 
وتطبيق سياسات وتشريعات وخدمات وتخصيص موارد لدعم تحقيق العدالة والمساواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة

ــوع  ــور الن ــاج منظ ــق يف األردن إلدم ــوي ومنّس ــي ق ــام مؤّس ــار إىل نظ ــق االفتق ــد-19 اىل تعمي ــة كوفي ــّي جائح ــد أّدى تف لق
ــاب  ــع غي ــا. خاصــة م ــة كله ــات الوطني ــة والخدم ــن والسياســات والخطــط واألنظم ــات والقوان ــه يف األولوي االجتامعــي وتقاطعات
متثيــل النــوع االجتامعــي والتعدديــة ضمــن هيئــات صنــع القــرار عــى املســتويات الحكوميــة كافــة، وبالتحديــد فيــام يتعلــق بجائحــة 

ــد-19.  كوفي

لتوضيــح صــورة هــذا الواقــع أّسســت دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة »قســم النــوع االجتامعــي« لديهــا يف العــام 2005، وذلــك 
بهــدف الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة التــي قطعهــا األردن عــى نفســه، والتــي تقــي بتأســيس آليــة وطنيــة للنهــوض بوضــع املــرأة، 
ــه مــن مكتســبات، إىل جانــب  ــة والسياســية، واملحافظــة عــى مــا حّققت ــة، واالجتامعي ــث املشــاركة االقتصادي ــه مــن حي واالرتقــاء ب
الدفــاع عــن حقــوق املــرأة لــي تُحّقــق مســتوى أعظــم عــى صعيــد العدالــة االجتامعيــة وتكافــؤ الفــرص. ومــع ذلــك، يوجــد نقــص 
يف البيانــات املصّنفــة عــى املســتوى الوطنــي، ليــس فقــط حســب الجنــس البيولوجــي، ولكــن حســب العوامــل املهمــة األخــرى، ومنهــا 
العمــر واإلعاقــة والجنســية )القوميــة(، والعنــرص / )العرقيــة(، واللغــة املحكيــة، والوضــع االجتامعــي االقتصــادي، والوضــع الصحــي، 
والوضــع بالنســبة إىل الشــخص: أُهــَو الجــٌئ أم ُمهاجــر، واملــكان الجغــرايف. 82 وإّن الحاجــة إىل هــذه العوامــل وإىل اعتبــارات التنــوع 
ــس  ــب، لي ــف الرَّكْ ــرك أي شــخص َخلْ ــدم ت ــة لضــامن ع ــاملة - واملطلوب ــات الش ــع البيان ــا83؛ فجم ــرتٌف به ــاد، ومع آخــذٌة يف االزدي
رضوريــاً فحســب للفهــم الدقيــق والشــمويل ألوجــه اإلجحــاف وألوجــه الحرمــان املتعــددة )التــي تعيشــها بعــض الفئــات(، بــل إنــه 

رضورٌي أيضــاً لرصــد عمليــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة العاملــة يف القطــاع العــام. 

ومــع أّن األردنَّ لديــه اســرتاتيجية وطنيــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي، فــإن غيــاب نظــام تحليــل مؤّســي ملنظــور النــوع االجتامعــي 
وتقاطعاتــه، وعــدم تحليــل االســتجابات للسياســات الوطنيــة – ومنهــا أوامــر الدفــاع املتعــددة التــي تــّم إصدارهــا، أّدى إىل وجــود 
اســرتاتيجيات »عميــاء« ال تُراعــي الفــوارق، إىل حــّد كبــر، يف منظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه؛ وهــي اســرتاتيجيات تُخفــق 
يف االعــرتاف واإلقــرار مبضامــن الحرمــان الكاملــة الناشــئة عــن تفــي جائحــة كوفيــد-19؛ فآليــات املســاءلة الازمــة للتأكــد مــن 
إدمــاج اعتبــارات النــوع االجتامعــي غائبــة إىل حــد كبــر. وتجــدر املاحظــة أيضــاً بــأن الجهــات املعنيــة مل تــرْشع بعــد يف إجــراء 
تحليــل ألولويــات اإلنفــاق و/أو لتوزيــع املــوارد يف املوازنــة املســتجيبة الحتياجــات النــوع االجتامعــي منــذ تفــي جائحــة كوفيــد-19. 
ويوجــد قـَـْدٌر قليــل مــن التنســيق عــرب مختلــف الــوزارات الحكوميــة بشــأن الجهــود املبذولــة تجــاه إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي، 

والتقــدم عــى صعيــد تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن االســتجابات الحكوميــة مل تُــرشِك يف أعاملهــا معطيــات أو قيــادات الفئــات الوطنيــة املحليــة أو اإلقليميــة 
ــرأة أو  ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني ــال، اللجن ــن الجنســن )عــى ســبيل املث ــاواة واإلنصــاف ب ــدم باملس ــة مبوضــوع التق املتعلق
اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة(. 84 وقــد اســتُبعدت منظــامت أساســية أخــرى مــن مشــاطرة مــا لديهــا مــن معلومــات بالغــة األهميــة 
ــة  ــة الوطني ــإن اللجن ــال، ف ــبيل املث ــى س ــد-19. فع ــة كوفي ــن جائح راً م ــرضُّ ــر ت ــات األك ــات الفئ ــربات واحتياج ــارب وخ ــن تج ع
األردنيــة لشــؤون املــرأة، بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، قــد أصــدرت موجــزاً لتوصيــات ادمــاج األمــور املرتبطــة بالنــوع 
ــُد يف اســرتاتيجية الحكومــة ملكافحــة جائحــة  ــات مل تُدمــج بع ــك التوصي ــات االســتجابة للجائحــة85. غــر أن تل االجتامعــي يف آلي

82 األمم املتحدة. )2020( اإلطار االقتصادي االجتامعي لاستجابة لفروس »كوفيد-19« يف األردن:
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JOR_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf

https://www2.unwomen.org// 83 هيئة األمم املتحدة للمرأة – مكتب األردن)2020(. إجراء عمليات تقييم رسيعة لوضع مرض كوفيد-19 يف األردن: إدماج منظور النوع االجتامعي وتقاطعاته

20as- 20intersectionality باملئة20in باملئــة20rapid باملئة media/field باملئــة20office باملئــة20jordan/images/publications/2020/september/gender باملئــة20 باملئــة
.)sessmentsunw.pdf?la=en&vs=2014

84 هيئة األمم املتحدة للمرأة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة )2020(. 

85 هيئة األمم املتحدة للمرأة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة )2020(. 
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كوفيــد-19، اىل جانــب غيــاب آليــة مســاءلة حــول مــدى تنفيــذ أهــداف اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي. مــن الجديــر بالذكــر 
أيضــاَ أنــه مل يتــم تحليــل أولويــات اإلنفــاق وعمليــة توزيــع املــوارد بشــكل مــراٍع للنــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه منــذ بدايــة الجائحــة. 

وال يــكاد يوجــد تنســيق للجهــود بــن مختلــف الــوزارات للتقــدم يف مجــال املســاواة بــن الجنســن. 

أضــف اىل ذلــك مســألة غيــاب اســتجابة هيئــات صناعــة القــرار الحكوميــة األساســية، بطريقــة مبــارشة، مــع مختلــف فئــات النســاء 
واملنظــامت النســوية »التــي تُعنــى بشــؤون املــرأة« )وكذلــك مــع مجموعــات املجتمــع املــدين التــي متثـّـل الفئــات الّســكانية املهّمشــة(، 

باعتبــار أن هــذا الغيــاب يؤثـّـر َســلباً عــى صمــود وَمَنَعــة املجتمــع أثنــاء أزمــة جائحــة كوفيــد-19 يف األردن. 

لقــد أثّــرت الجائحــة عــى قــدرة مجموعــة متنوعــة مــن املنظــامت واملجموعــات النســوية عــى العمــل – وهــذه الكيانــات رضوريــة 
للتقــدم عــى صعيــد املســاواة بــن الجنســن يف األردن. فعــى ســبيل املثــال، فقــد ذكــرت نســبٌة تجــاوزت 75 باملئــة مــن املســتجيبات 
واملســتجيبن مــن املنظــامت التــي تديرهــا قيــادات نســائية بــأن 90 باملئــة مــن أنشــطتهّن قــد ُعلّقــت أثنــاء حظــر التجــول؛ علــامً بــأّن 
عددهــا يبلــغ )106( مئــة وســت منظــامت وجمعيــات نســوية، مــن املجتمعــات املحليــة التــي تقودهــا منظمــة املــرأة العربيــة، واملنتميــة 
إىل شــبكة مســاواة يف األردن. ومــع أن أغلبيــة تلــك املنظــامت والجمعيــات اســتمرت يف العمــل عــن بعــد، إال أن نســبة 66 باملئــة منهــا 

أعربــت عــن مواجهــة تحّديــات تكنولوجيــة، تشــمل تحديــات الدخــول إىل منصــات وســائط اإلعــام االجتامعــي. 86 

ويف الختــام، هنالــك قصــور واضــح عــى صعيــد التعــاون والتشــارك وتبــادل املعلومــات مــا بــن القطاعــات املختلفــة )العــام والخــاص 
ــة  ــتهدف حامي ــن أن تس ــي ميك ــرارات الت ــات والق ــتجابة للسياس ــد-19 وباالس ــة كوفي ــة جائح ــق مبكافح ــام يتعل ــدين( في ــع امل واملجتم
وتعزيــز الحقــوق اإلنســانية للنســاء والفتيــات مــن مختلــف الخلفيــات املتنّوعــة يف األردن. وبالفعــل، فــا يوجــد إال القليــل مــن األدلــة 

التــي تثبــت بــأن القطــاع الخــاص قــد قــام بإجــراء تحليــل الســتجابته لجائحــة كوفيــد-19 مــن منظــور النــوع االجتامعــي وتقاطعاتــه. 87   

Jordan https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Images/Blog/ ..86 م. أ. تاليباند ر. صباح )2020(، تقييم رسيع لفروس كوفيد-19 بشأن منظامت شبكة املساواة يف األردن
20Organ-20 باملئةNetwork20 باملئــةMosawa20 باملئةon20 باملئــةCOVID-1920 باملئــة20 باملئــةof AWO باملئــة20Rapid باملئــة20Assesment باملئــة20 باملئــة20Impact باملئــة

.isations....pdf

87 )هيئة األمم املتحدة للمرأة، مايو / أيار 2020. 
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نتائج وُمخرجات االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن في فترة جائحة كوفيد-19

لقــد عمــل تحليــل األثــر الــذي أحدثتــه أزمــة جائحــة كوفيــد-19 عــى إبــراز عــدد مــن اإلشــكاليات الّســياقية األساســية، واألولويــات 
املتوســطة إىل الطويلــة املــدى التــي ينبغــي النظــر فيهــا مــن جانــب مــا يتعلــق بالعمــل نحــو تنفيــذ االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة يف 
ــايل، إىل إدماجهــا يف كل مــن األهــداف االســرتاتيجية  ــارات، املحــددة بإيجــاز يف الجــدول الت ــاج هــذه االعتب األردن. وســوف تحت
ــام لاســرتاتيجية  ــن اإلطــار الع ــك األهــداف. يُرجــى الرجــوع إىل امللحــق 1 م ــا املظــرة لتل ــة، ويف ُمخرجاته لاســرتاتيجية الوطني

الوطنيــة للمــرأة يف األردن
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مخرجات االسرتاتيجية الوطنية للمرأة
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النتيجة 1: النساء والفتيات قادرات عىل الوصول إىل حقوقهن اإلنسانية واالقتصادية والسياسية، للمشاركة والقيادة بحرية يف مجتمع خاٍل من التمييز املبني عىل أساس الجنس.
املخرج 1.1 : متتلك املزيد 

من النساء والفتيات 

فرصاً متساوية للمشاركة 

والقيادة يف الحياة العامة 

ويف سوق العمل، ويتمتعن 

باالستقالية االقتصادية 

مبا يحقق متتعهن بحرية 

القرار املايل

	 زيادة فرص العمل الائق للمرأة 

يف القطاع العام والخاص واملجتمعي 

والقطاع األمني والعسكري مبا يضمن 

ُخلو بيئة العمل من التمييز املبني عى 

أساس الجنس

	 دعم ريادة األعامل بن النساء، 

وبناء قدراتهن لحيازة املمتلكات 

والوصول للموارد املالية لتأسيس 

األعامل الخاصة بهن

	 زيادة فرص وصول املراة إىل 

املواقع القيادية يف القطاع العام 

والخاص واملجتمعي والقطاع األمني 

والعسكري ويف الحياة السياسية 

بدون متييز

	 أدت جائحة كوفيد-19 اىل تفاقم 

الفجوة االقتصادية بن الجنسن يف 

األردن، وزادت من األعباء الناجمة 

عن مختلف أشكال أعامل الرعاية 

واملسؤوليات ذات العاقة يف األرس 

املعيشية، التي تقوم بها املرأة والفتاة. 

	 أضافت جائحة كوفيد-19 املزيد من 

الضغوط عى االقتصاد األردين املُتعّر 

أصاً، األمر الذي عمل عى زيادة 

العوائق املرتبطة بالنوع االجتامعي 

أمام املشاركة يف سوق العمل. 

	 كانت وال تزال أوامر الدفاع 

تستبعد بعض الفئات من النساء، 

وجعلت البعض منهّن معرّضات 

بدرجة أكرب الرتكاب املخالفات يف 

حقوق العامات، وفاقمت وضعهن 

االقتصادي. عى سبيل املثال، ال 

يفرّق أمر الدفاع رقم 6 وتعدياته 

املتعلقة مبعدالت البطالة واألجور بن 

جنس وآخر، وال يأخذ بعن االعتبار 

تبعات ذلك عى معدالت واتجاهات 

عاملة املرأة.

	 كانت وما زالت املرأة غائبة، عى 

نطاق كبر، من هيئات صنع القرار 

الحكومي، وعمليات االستجابة 

األساسية فيام يتعلق مبرض 

كوفيد-19، والتعايف االجتامعي 

االقتصادي يف األردن. 

	 استحداث الفرص وُسبُل الدعم إلرشاك الشبكات واملنظامت والفئات النسائية يف فضاءات النفوذ، للتأثر يف اتخاذ القرارات التي تؤثّر يف حياتهّن أثناء أزمة مرض كوفيد-19. وضامن اضطاع 

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ومنظامت املجتمع املدين األخرى مبسؤولية تطوير اسرتاتيجيات املساءلة املتعلقة مبرض كوفيد-19، ويف االسرتاتيجيات القامئة منها، بدالً من اإلشارة إىل 

ُمدخات تلك اللجنة واملنظامت فحسب، باعتبارها أطراف فاعلة خارجية، بعد تطوير االسرتاتيجيات. 1 

	 ضامن تكافؤ الجنسن يف التمثيل يف جميع الهيئات القيادية وهيئات صنع القرار الرئيسية املتعلقة مبرض كوفيد-19، وذلك لتيسر تطوير استجابة مراعية املستجيبة لاحتياجات املختلفة بن 

الجنسن ، وشمولية ومستدامة ملكافحة هذا املرض والتعايف منه وفقاً ملبادئ الكرامة واملساواة وعدم التمييز واملساءلة والشفافية. والعمل عى استقطاب وإرشاك القيادات النسائية الّشابّة من 

خلفيات متنّوعة يف ذلك. 

	 رصد ومتابعة تنفيذ أمر الدفاع رقم 6 وأمر الدفاع رقم 9 وتعدياتهام، لضامن عدم استغال مقتضياتهام من جانب القطاع الخاص، وذلك مبشاركة موظفات من خلفيات متنوعة تتحّمل وطأة 

األثر الّسلبي لهام. 

	 رصد ومتابعة وتقييم آليات العمل املرن مبقتىض قانون العمل األردين، وبناء بيئات عمل صديقة لألرسة، ومراعية لاحتياجات املختلفة بن الجنسن وغر متييزية، مع توفر اآلليات املناسبة 

لحامية العاملة. وضامن تواؤم اسرتاتيجيات دعم العمل / العاملة املتعلقة مبرض كوفيد-19 مع االحتياجات الفريدة ملختلف املجتمعات النسائية املتنوعة، وذلك لي يستطعن بسهولة وأمان الحصول 

عى أشكال الدعم املامئة واملستجيبة املستجيبة لاحتياجات املختلفة بن الجنسن. 

	 ضامن اتّخاذ تدابر لخفض وإعادة توزيع عبء العمل غر املدفوع األجر من خال مامرسات املساواة بن الجنسن التي توازن بن متطلبات الحياة ومتطلبات العمل يف أماكن العمل العامة 

والخاصة، وتشمل هذه التدابر ترتيبات رعاية األطفال.

	 مناشدة القطاع الخاص لتضمن منظور شمويل للنوع االجتامعي وملنظور أبعاد التقاطعية يف خطط التعايف من مرض كوفيد-19 لديه. وتُوفّر مبادئ متكن املرأة التي طّورها االتفاق العاملي 

لألمم املتحدة مبشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة إطاراً قيّامً لدعم منشآت األعامل يف إقرار سياسات استباقية ُمباِدرة إىل دعم التمكن االقتصادي للمرأة.

	 دعم أنشطة األعامل التي متتلكها املرأة، ودعم املوظفات واملوظفن العاملن يف تلك األنشطة ممن تأثّروا مبرض كوفيد-19 يف مجال الرعاية النهارية، وذلك بتيسر الحصول عى قروض 

غرى( والصغرة واملتوسطة الحجم، بسبل الدعم من خال املنظامت املجتمعية واملجتمع  حكومية )وتوسيع نطاق توفر املعلومات والتوعية لدى مؤسسات ومشاريع األعامل املتناهية الصغر )الصُّ

املدين(، وبتقديم املساعدات إىل تلك املؤسسات واملشاريع التي أخفقت يف سداد القروض السابقة، ما يثبت التأّخر يف سداد القروض.

	 دعم اسرتاتيجيات التدريب املهني والتطوير الوظيفي التي تركّز عى تنّوع االحتياجات الفعلية للمرأة فيام يتعلق بالتعديات التي تقتضيها مكافحة مرض كوفيد-19، والتعايف منه بعد زوال 

الجائحة؛ وتشمل تلك االسرتاتيجيات دخول املرأة إىل القطاعات غر التقليدية، وإنشاء أنشطة أعامل تقودها املرأة )ولكنها ال تقترص يف تركيزها عى أنشطة سبل املعيشة، التي من املحتمل أن تُرّسخ 

األدوار التقليدية للجنسن(. 

	 تقديم الدعم ملؤسسات ومشاريع األعامل الصغرى والصغرة واملتوسطة الحجم لي تتمحور وترتكز عى التجارة اإللكرتونية ومنّصات أنشطة األعامل اإللكرتونية )عرب اإلنرتنت( وذلك بهدف 

تعزيز الصمود واملََنعة يف بيئة يتفّش فيها مرض كوفيد-19. 

	 زيادة التعاون فيام بن راسمي السياسات، والباحثن، وقيادات املنظامت النسائية، واملنظامت الدولية بهدف توحيد الجهود، وتكوين رؤية مشرتكة، وتحديد األولويات والفرص القيادية للمرأة 

بشأن كيفية االرتقاء باملساواة بن الجنسن يف الحياة العامة وسوق العمل يف ظل ظروف مرض كوفيد-19. 

	 التأكد من أّن االقتصاد الكي يعطي األولوية لاستثامرات العامة يف قطاع خدمات الرعاية االجتامعية، ملا لها من أهمية بالغة يف سياق تفي مرض كوفيد-19 فيام يتعلق بالقيود الزمنية التي 

تواجهها املرأة، وبقدراتها املقيّدة عى املشاركة والقيادة يف جميع جوانب الحياة العامة. 

https://womeninleadership.hivos.org/covid-19-exposes-jor-  .1 رُُهف، إي. )2020(. فروس كوفيد-19 يكشف أوجه القصور املتعلقة بالنوع االجتامعي يف األردن. مقابلة شخصية مع د.سلمى النمس، األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. 27 مايو / أيار 2020. النساء متمّكنات من القيادة

 ./dans-gender-related-flaws

https://womeninleadership.hivos.org/covid-19-exposes-jordans-gender-related-flaws/
https://womeninleadership.hivos.org/covid-19-exposes-jordans-gender-related-flaws/
https://womeninleadership.hivos.org/covid-19-exposes-jordans-gender-related-flaws/
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املُخرج 1.2: زيادة 

عدد النساء والفتيات 
القادرات عى الحصول 

عى الخدمات والبنية 
التحتية األساسية املامئة 

الحتياجاتهن الخاصة، مبا 
فيها الخدمات اإلنسانية، 
وخدمات التعايف والتمتع 

باألمن واملساهمة يف 
تحقيقه

	 توفر االحتياجات الخاصة بصحة 

املرأة والفتيات الجسدية والنفسية 

خاصة املتعلقة منها بالصحة الجنسية 

واإلنجابية ومتكن النساء والفتيات 

من الحصول بشكل أفضل عى  

الخدمات الصحية وخدمات تنظيم 

األرسة 

	 توفر بنى تحتية مناسبة وبكلفة 

معقولة وحساسة الحتياجات الجنسن 

لتمكن املرأة من الحصول عى 

الفرص واملوارد الطبيعية املستدامة

	 متكن املرأة من املشاركة الفاعلة 

يف تحقيق املجتمعات اآلمنة ويف 

الوقاية والحد من التطرف العنيف، 

وتحسن مستوى خدمة النساء يف 

األزمات والكوارث، سواء بالوقاية 

أو الحامية أو التعايف  منها أو 

االستجابة االنسانية لها

	 لقد أثّرت االستجابات ملرض 

كوفيد-19 عى إمكانية حصول املرأة 

عى خدمات الصحة الجنسية والصحة 

اإلنجابية، كام أثّرت عى كمية تلك 

الخدمات وجودتها.

	 أخفقت جهود التّعايف يف الوصول 

إىل األرس املعيشية التي ربّاتها إناث؛ 

إذ كانت لخدمات التعايف التي قُّدمت 

عى أساس الجنس آثاٌر متفاوتة عى 

فئات متنّوعة من النساء والفتيات. 

	 كانت وال تزال جهود التعايف 

والجهود اإلنسانية غر منّسقة عى 

نحو جيد، لاستجابة لاحتياجات 

املحددة للنساء والفتيات من خلفيات 

متنّوعة. 

	 ضامن إمكانية الحصول املُيرّسة واملنصفة عى خدمات الصحة الجنسية والصحة اإلنجابية للفئات املتنوعة من النساء والفتيات، وبخاصة الفئات الهّشة منهّن، وتشمل فئات املُسّنات والنساء ذوات 

اإلعاقة. وتقتي الحاجة إرسال رسائل نصية واضحة عرب شتّى الوسائط، ومنها منتديات / تكنولوجيات االتصال والتواصل الرَّقْمية، تتناول كيفية الحصول عى هذه الخدمات أثناء فرض أي نوع 

من أنواع اإلغاق. 

د أو نشوء محتمل ألي طوارئ، العمل عى إعداد خطط للطوارئ املحتملة، تستجيب لاحتياجات املختلفة بن الجنسن ومنظور أبعاد التقاطعية ألجل ضامن استمرار الرعاية،  	 استعداداً ألي تجدُّ

وتوافر املسارات الخاصة بخدمات تنظيم األرسة.

	 إعادة تشغيل صندوق تأمن األمومة لألغراض األصلية التي أُنشئ ألجلها.

	 البحث عن آليات أكر فاعلية لتنسيق استجابات التعايف واالستجابات اإلنسانية فيام بن الحكومة األردنية، واملنظامت الدولية والجهات املانحة للحّد من التداخل، واالزدواجية، و / أو التناقضات 

يف نهوج الدراسات البحثية ملنظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد التقاطعية )كالتقييامت الرسيعة، مثاً(. ويجب أن تركّز هذه اآلليات عى تبادل املعرفة بشأن الدروس املستفادة حتى تاريخ إعداد 

هذا امللحق، من حيث جهود التعايف اإلنسانية، واالجتامعية االقتصادية. 

	 ضامن أن تعمل الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، عى السامح بتوفر إمكانية االتصال والتواصل عرب اإلنرتنت “connectivity” / والبنى التحتية يف كل أنحاء األردن، وال سيام إىل املناطق 

الحرضية، وذلك للسامح بتوفر إمكانية الوصول املنصف عن بعد ملنصات التعليم وفرص العمل.

	 التأكد من توافر نوع من الرتكيز عى وجود بنى تحتية قوية لنظام الرعاية الصحية، وبخاصة للفئات السكانية التي تواجه عوائق تعرتض سبيل الحصول عى خدمات الرعاية الصحية. 
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املُخرج 1.3: زيادة قدرة 

النساء والفتيات عى 

الوصول إىل العدالة مبا 

يضمن تحقيق املساواة 

واإلنصاف بن أفراد 

املجتمع وداخل األرسة، 

ومتكن األفراد من 

اإلناث األكر هشاشة من 

الحصول عى االحتياجات 

االجتامعية األساسية

	 متكن جميع النساء والفتيات 

من الوصول إىل العدالة ومامرسة 

حقوقهن اإلنسانية وحقوقهن 

الدستورية دون متييز لتعزيز املواطنة 

املتساوية يف الحقوق والواجبات

	 تعزيز العدالة واإلنصاف داخل 

األرسة وبن أفرادها وضامن تحقيق 

مصلحة الطفل الفضى

	 معالجة االحتياجات الخاصة 

باألفراد األكر هشاشة يف املجتمع 

وداخل األرسة وضامن وصولهن إىل 

خدمات وإجراءات وأنظمة الحامية 

االجتامعية

	 لقد كان وال يزال لتدابر التعايف 

نتائج متفاوتة من حيث املساواة بن 

الجنسن، مع الحّد من فرص الوصول 

إىل نظام العدالة )ويشمل الوصول 

إىل املحامن( بالنسبة إىل النساء 

والفتيات.

	 ارتفاع عدد العوائق التي تحول 

دون الحصول عى خدمات الحامية 

االجتامعية، وبخاصة للنساء والفتيات 

اللوايت يُعانن من عوائق مجحفة 

متعددة، تستند إىل الجنس، واإلعاقة، 

والعمر، ووضع الشخص املهاجر، 

والجغرافية. 

	 ازدياد العوائق التي تعرتض سبيل 

الحصول عى االحتياجات األساسية، 

وعى الخدمات، وبخاصة ألولئك 

الذين يعانون من أوجه اإلجحاف 

املتعددة ذات العاقة بالنوع 

االجتامعي، واإلعاقة، والعمر، ووضع 

الشخص املهاجر، والجغرافية. 

	 ضامن إمكانية اللجوء إىل القانون، وتوافر الحصول عى املساعدة القانونية حتى أثناء فرتات اإلغاق، وال سيام للنساء والفتيات اللوايت يواجهن عوائق متعددة يف الوصول إىل نظام العدالة 

"النظام القضايئ"، )فيام يتعلّق بأمر الدفاع رقم 5، مثاً(. واستكشاف احتاملية استخدام خدمات العدالة اإللكرتونية لتحسن الوصول إىل العدالة يف حالة حدوث إغاق يف املستقبل. 

	 استحداث وتقوية قنوات االتصال والتواصل لجميع النساء، لي يكّن قادرات عى الحصول عى املعلومات واملوارد واإلجراءات ذات الصلة بحقوقهّن وبسبل الحامية االجتامعية، مبا يف ذلك ما 

يتعلّق بالعنف املبني عى أساس الجنس )عى سبيل املثال، منتديات / تكنولوجيات االتصال والتواصل الرّقمية، والصيغ الّنسقيّة األخرى املتعلقة بالسياق، وتوفر الرتجمة حسب الحاجة(. 

	 إرشاك املنظامت غر الحكومية املحلية واللجان املجتمعية املحلية لي تسرتشد الحكومة برأيها بشأن أفضل السبل الكفيلة بتلبية احتياجات الفئات املتنوعة من النساء والفتيات، ولي تكون تلك 

املنظامت والاجئون أوََّل املستجيبن األكر فاعليًة، ولتكون كذلك الجهة التي تزّود املعلومات الازمة لوضع برامج الخدمات الصحية والحامية االجتامعية. وتستطيع تلك املنظامت واللجان أيضاً أن 

تساهم يف الحوار بشأن كيفية ترشيع التدابر الطارئة األقل تقييداً أثناء تفّي أي جائحة، بحيث تكون فّعالة ومؤثَرة من ناحية، وتصون حقوق اإلنسان من ناحية أخرى.

	 التّأكّد من أّن تدابر الحامية االجتامعية تُقّر بديناميات )القوى املُحرّكة( األرس املعيشية )مبا يف ذلك حجم األرسة وتكوينها(، وأوجه هشاشة املرأة؛ وإعطاء األولوية لألرس املعيشية التي ربَّاتها 

إناث )ومنها األرس التي رباتها أرامل ومطلقات وعزباوات(؛ وتقديم مساعدات / تحويات نقدية إىل النساء الكبار الراشدات من أفراد األرس املعيشية، حيثام كان ذلك ممكناً.

	 إعطاء األولوية لاستثامرات الحكومية واإلنفاق الحكومي عى بنية تحتية عالية الجودة لخدمات الرعاية االجتامعية )رعاية الطفولة املبكرة، ومرحلة التعليم قبل املدريس، ومراحل التعليم، والرعاية 

الصحية، والرعاية الطويلة املدى، ورعاية املُسّنات واملسّنن وذوات وذوي اإلعاقة، وتقديم الخدمات االجتامعية لألقليات(. 

	 التنسيق مع مؤسسة الضامن االجتامعي بشأن قدرتها عى توفر برامج حامية اجتامعية تستجيب ملنظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد التقاطعية، بهدف استكامل األجور التي تعرّضت للتخفيض، 

أو لتقديم منافع الِبطالة للنساء يف القطاعات املستهدفة من خال التعديات التي أُدخلت عى أوامر الدفاع. 
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النتيجة 2: النساء والفتيات يتمتعن بحياٍة خاليٍة من كافة أشكال العنف املبني عى أساس الجنس 

املُخرج 2.1 : آليات 

فّعالة للوقاية والحامية 

واالستجابة للعنف املبني 

عى أساس الجنس يف 

الفضاء الخاص والعام 

والرَّقْمي

	 ضامن توفر السياسات والخدمات 

التي يسهل الوصول إليها وذات 

الجودة العالية لاستجابة والتعامل 

مع حاالت العنف املبني عى أساس 

الجنس ومنع وقوعه 

	 املجابهة والوقاية  من العنف املبني 

عى أساس  الجنس داخل األرسة مع 

معالجة عاقات القوى السلبية يف 

األرسة املؤدية له

	 تعزيز مفهوم العاقات املبنية عى 

االحرتام والتي تنبذ العنف املبني 

عى أساس الجنس داخل املجتمعات 

ومعالجة أبعاده املختلفة يف  الفضاء 

العام والرقمي

	 لقد أحدثت تدابُر خفض مستوى 

الحركة والتّنّقل، وارتفاع حاالت التوتر 

داخل األرس املعيشية، يف ظل ظروف 

اإلغاق والحجر الصحي، أثراً كبراً 

يف انتشار مامرسة العنف املبني عى 

أساس الجنس ، ويف الحصول عى 

الخدمات الرضورية. 

	 ازدياد مستوى الهشاشة، ومعدالت 

العنف املبني عى أساس الجنس، 

ويشمل العنف الجسدي والجني 

والنفي واالقتصادي، بسبب تدابر 

الحجر الصحي والتباعد االجتامعي، 

وذلك بهدف إدارة أزمة مرض 

كوفيد-19. 

	 تربهن األدلة عى وجود عوائق أمام 

السعي إىل الحصول عى املساعدات، 

والوصول إىل فضاءات آمنة / 

والحصول عى خدمات الحامية. 

	 اإلحصاءات الوطنية عن العنف 

املامرس عى النساء والفتيات يف 

األردن غر مكتملة، وال تعطي أرقاماً 

وإحصاءات ومؤرشات دقيقة وشمولية 

عن انتشار العنف املامرس عى النساء 

والفتيات، ماّم يعيق مستوى فهم األثر 

الكامل ملرض كوفيد-19 عليهن. 

	 إعداد إحصاءات دقيقة عن مامرسة العنف املبني عى أساس الجنس داخل األردن، عى سبيل املثال، عن طريق توسيع نطاق البيانات الجاري جمعها من خال الدراسة املسحية )االستقصائية( 

للعنف املنزيل، بحيث تشمل اإلحصاءات اإلناث دون سّن 15 عاماً، والنساء غر املتزوجات. فالبيانات الشمولية تعترب رضوريًة لتصميم جهود الوقاية والتدخل بطريقة فاعلة ومستجيبة أثناء تفّي 

الجائحة.

	 ضامن أن تعترب خدمات الحامية من مامرسات العنف املبني عى أساس الجنس، ومكافحته واالستجابة له، رضوريًة، ومتوافرًة، وميكن الحصول عليها من قبل الفئات املتنوعة من النساء والفتيات 

ذوات التجارب واالحتياجات الفريدة جراء خضوعهن لهذه املامرسات. ووضع آليات تشاورية مع املجتمعات املحلية للوصول إىل فئات النساء األشّد هشاشة، والتي تُستَبعد تقليدياً أثناء حاالت اإلغاق 

املستقبلية )عى سبيل املثال، الاجئات، واملسّنات والفتيات وأولئك اللوايت يعانن من اإلعاقة(، وذلك قبل وضع أي برنامج، وطوال دورة كل برنامج(.

	 يجب أن تحتوي القيود املفروضة عى السفر، وتدابر حاالت حظر التجول واإلغاق عى استثناءات للنساء ضحايا العنف، اللوايت يحتجن إىل السعي إىل املساعدة خارج منازلهّن، أو الفارَّات 

)الهاربات( من أوضاع العنف أو األوضاع غر اآلمنة. وإصدار تصاريح للحركة والتَّنّقل وتراخيص إىل جميع مقدمي خدمات مكافحة العنف املبني عى أساس الجنس )فيام يتعلق، عى سبيل املثال، 

بأمر الدفاع رقم 2(.

	 استخدام الخدمات املتعلقة بالتعامل مع أزمة مرض كوفيد-19، غر املرتبطة بالعنف املبني عى أساس الجنس ، كنقاط دخول آمنة لتقديم الدعم )مبا يف ذلك الدعم املبارش الخاص مبكافحة 

العنف املبني عى أساس الجنس الناتج عن األزمة(، وللمساعدات )عى سبيل املثال محات البقالة / أسواق األغذية، والخدمات الصحية(. 2 

	 تحسن مستوى التنسيق بن نطاق عريض من الوكاالت واملنظامت، لتيسر إتاحة املسارات املُركَّزة عى تقديم املساعدات وتحقيق العدالة. والبناء عى الندوات االفرتاضية عرب اإلنرتنت، التي 

ُعقدت بشأن تحسن عملية إدارة حاالت العنف املبني عى أساس الجنس عن بعد، والتي نظّمها فريق العمل املعني بإدارة معلومات العنف املبني عى أساس الجنس ، وتشارك يف رئاستها كلٌّ من 

صندوق األمم املتحدة للسكان، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن. 

	 التأكد من أن الخدمات وسبل الدعم تستجيب للقوى املحرّكة الرتكاب العنف املبني عى أساس الجنس، والذي جرى التبليغ عنه خال فرتة اإلغاق األوىل، مبا يف ذلك مختلف أنواع العنف الذي 

أبلغت عنه الفئات املتنوعة من النساء والفتيات، والعوائق التي واجهتها تلك الفئات، ووصم العار املرتبط بالتعرّض لهذا العنف، وبالتبليغ عنه. 

	 تطوير خيارات مرنة لدعم سبل الّسعي إىل الحصول عى املساعدة، والتي ترتاوح بن خدمات تخصيص أرقام الطوارئ والخطوط الّساخنة، وبن خدمات منّصات املعلومات عى شبكة اإلنرتنت، 

والرسائل النصية إس إم إس، والحلول األخرى عن بعد التي يوفّرها الهاتف املحمول )مثل تطبيق الواتس آب(. وتقييم مدى كفاءة وفّعالية تطبيق آمايل، واآلليات األخرى املعمول بها عن بعد، والتي 

استُخدمت أثناء فرتة اإلغاق األوىل. وتركيب مقصورات / أكشاك هاتفية خاصة، تستطيع منها الناجيات والناجون االتصال مع العاملن يف مجال حاالت العنف املبني عى أساس الجنس. وتنفيذ 

نظم تنبيه وإنذار ال تستخدم التكنولوجية، مثل الكلامت املشّفرة، والصافرات، ووضع أجسام متعارف عليها خارج أبواب املنزل.

	 التأكد من أن جميع النساء والفتيات – برصف النظر عن خلفياتهّن وبيئاتهّن الجغرافية – يعن ويعرفن عن املوارد املوجودة وسبل الدعم، وذلك من خال الرسائل الفّعالة، واالتصال والتواصل 

عرب التكنولوجية الرقمية، باستخدام قنوات االتصال والتواصل املجتمعية، ومنها املنظامت النسائية، والشبكات واملراكز ومجالس القيادات النسائية، وذلك لضامن توافر إمكانية الوصول إىل أولئك 

األشخاص املحتمل أال يكونوا قادرين عى االتصال والتواصل عرب اإلنرتنت، أو عرب أي شكل من أشكال التواصل املريئ. 

	 زيادة حجم التمويل ملراكز اإليواء القامئة، وتنفيذ مبادرات التدخل النقدي لدعم النساء لي يغادرن أوضاع العنف )ومن تلك املبادرات مثاً تقديم الدعم النقدي لتغطية كلفة املواصات واإلقامة 

اآلمنة(. 

	 العمل عى إدراج حمات وطنية يف الجهود املبذولة ملكافحة العنف املبني عى أساس الجنس لتبيان مخاطره، وتبديد األساطر املتداولة عنه، والتثقيف بأنواعه املختلفة )يف جميع الفضاءات ومنها 

الفضاء الرقمي(، ورفع مستوى الوعي بالخدمات املتوافرة أثناء حاالت اإلغاق(، وتقديم رسائل واضحة عن األسباب التي تعترب ألجلها مامرسة العنف املبني عى أساس الجنس انتهاكاً للحقوق 

اإلنسانية للنساء والفتيات، ولحّقهن يف املساواة. وميكن لهذه الجهود أن تبني عى ما ورد يف املذكرة التوجيهية اإلرشادية بشأن تقديم الخدمات ملكافحة العنف املبني عى أساس الجنس ، أثناء تفي 

مرض كوفيد-19، التي أعدها الفريق الفرعي العامل عى العنف الجني والعنف املبني عى أساس الجنس ، وأن تبني كذلك عى تقييامت مدى وصول تلك الخدمات وكفاءتها.

GBV-Service-Provision-During-COVID-19_0.pdf/04-https://www.unicef.org/sites/default/files/2020  :2   املوقع اإللكتروين
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النتيجة 3: األعراف واالتجاهات واألدوار االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة

املخرج 3.1 : األعراف 

واألدوار اإليجابية مدرجة 

يف التعلم الرسمي ومصادر 

التعلم غر الرسمي ويف 

اإلعام والخطاب الديني 

واملجتمعات املصغرة

	 ضامن مراعاة محتوى املناهج 

املدرسية ومصادر التعلم غر الرسمية 

لاحتياجات املختلفة للجنسن، 

وتعزيز مفاهيم العدالة واملساواة بن 

الجنسن، ومتكن املرأة والتأكد من 

جودة مصادر التعليم وسبل تلقيه.

	 مجابهة املفاهيم النمطية ألدوار 

النساء والرجال واألعراف االجتامعية 

السلبية السائدة يف خطاب اإلعام 

الرئيي التقليدي واملجتمعي

	 تعزيز االتجاهات والسلوكات 

اإليجابية من خال قادة املجتمع 

املحي، والقادة الدينين، والخطاب 

الديني، والحمات الداعمة للعدالة 

واملساواة بن الجنسن ومتكن املرأة

	 توثيق أوجه عدم املساواة يف 

الوصول إىل التعليم عن بعد 

)كمنّصات التعلم الرقمي، مثاً( 

لألشخاص، املرتبطة بالجنس والوضع 

االجتامعي االقتصادي، واإلعاقة. 

	 عملت أزمة مرض كوفيد-19، والتي 

تضّمنت إغاق املدارس، والتباطؤ 

االقتصادي، عى زيادة مسؤوليات 

املرأة داخل األرسة املعيشية، إىل 

جانب قيامها مبساندة األطفال يف 

التعليم املدريس يف املنزل، ما يؤكد 

من جديد التنميطات الضارة للمرأة 

واملبنية عى أساس الجنس ، باعتبارها 

مة رعاية  اً، ومقدِّ بالدرجة األوىل أُمَّ

يف كل العائات.

	 ازداد حجم التفاوتات بن الجنسن 

من حيث أعامل الرعاية واألعامل 

املرتبطة بها )مساعدة األطفال يف 

التعليم املدريس عرب اإلنرتنت( داخل 

العائات.

	 زيادة درجة مامرسات الوصم 

واملامرسات التمييزية يف االستجابة 

ملكافحة مرض كوفيد-19، عى سبيل 

املثال، الوصم بالعار جراء اإلصابة 

بهذا املرض، والوصم بالعار املتعلق 

بكون الشخص الجئاً يعيش يف مجتمع 

مضيف، والوصم بالعار املرتبط 

بالّسعي إىل املساعدة ملكافحة العنف 

املبني عى اساس الجنس، وما إىل 

ذلك، وجميعها مُيكنها أن تفاقم أوجه 

عدم املساواة بن الجنسن.  

	 إرشاك ممثّات متنّوعات للمرأة والفتاة يف املبادرات التعليمية، مبا يف ذلك تطوير املناهج الدراسية التي تشمل منظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد التقاطعية، وتوفّر معلومات عن أوجه 

الهشاشة التي يتعرّضن لها فيام يتعلّق مبرض كوفيد-19، وهذه تشمل التجارب واألدوار املجتمعية والعائلية )األرسية(.

	 التأكد من تخفيف العوائق التي تعرتض سبيل الحصول عى التعليم باعتباره حاجة أساسية للفئات الهشة من النساء والفتيات، عن طريق تحسن إمكانية االتصال والتواصل عرب اإلنرتنت، وكذلك 

التأكد من املساواة يف الوصول إىل فرص التعلم الرقمي عرب اإلنرتنت، برصف النظر عن الوضع االجتامعي االقتصادي أو املكان الجغرايف لتلك الفئات.

م لرفع مهارات املعلامت واملعلمن ومساعديهم بشأن كيفية تقديم التعليم عرب اإلنرتنت املراعي ملنظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد التقاطعية، والذي يحتوي عى وحدات  	 توفر التدريب املُصمَّ

تدريب محّددة تُركّز عى التصدي لألعراف والتنميطات املبنية عى اساس الجنس ، واالستقواء )التّنمر( اإللكرتوين، والعنف املبني عى أساس الجنس ، باستخدام أمثلة عى حاالت من اإلصابة 

مبرض كوفيد-19. 

	 توثيق األدوار الحيوية التي تضطلع بها املرأة أثناء تفي مرض كوفيد-19، وذلك يشمل أدوارها يف املناصب املنوط بها إنقاذ واستدامة الحياة )أعامل الرعاية غر املدفوعة األجر واملدفوعة األجر، 

والرعاية الصحية املرتبطة بذلك العمل(، وكذلك أدوارها يف املناصب القيادية. واستخدام وسائل اإلعام ملشاطرة القصص واألمثلة الناجحة التي تقودها املرأة مع الجهات األخرى. هذا إضافة إىل 

إمكانية البناء عى الحمات اإلعامية الناجحة التي تقوم بها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، واملنظامت النسائية األخرى بشأن النساء العامات يف القطاعات الحيوية عى الخطوط األمامية.  

ُم لتغير وجهة النظر التنميطية التي تحيط بأدوار ومسؤوليات  	 نرش رسائل وفيديوهات عرب وسائل اإلعام التقليدية واالجتامعية، مبشاركة وزارة الدولة لشؤون اإلعام واملنظامت النسائيةـ، تُصمَّ

النساء والرجال يف العائات. ومبادرة الرجال إىل كتابة مقاالت رسدية )وصفية( مّمن كانوا قد بدأوا باالعرتاف باألدوار القيّمة التي تضطلع بها النساء داخل عائاتهّن ويف املجتمع األردين. وإبراز 

دور الرجال )وإن أمكن، الرجال الذين يحظون مبكانة بارزة( املنخرطن يف أداء أعامل الرعاية بهدف دعم االنتقال نحو األشكال املختلفة للذكورية التي تعّزز املزيد من املساواة يف تقاسم أعباء 

النهوض بأعامل الرعاية، واملشاركة يف القيام باألعامل املنزلية وتعليم األطفال. وتقديم إعفاءات إضافية يف رضيبة الدخل الشخيص لنفقات الرعاية. 

	 إرشاك قادة املجتمع، والقادة الدينين، والسلطات األخرى املعتربة يف نقاش التأثرات الضارة للتمييز، وعى وجه التحديد األدوار املخصصة تحديداً عى أساس الجنس، والعنف املبني عى أساس 

الجنس، وأعباء الرعاية غر املدفوعة األجر التي عانت منها املرأة أثناء جائحة مرض كوفيد-19. 

	 تطوير وسائل اتصال وتواصل واضحة وأمينة لتخطي العوائق التي تحول دون تحقيق الرفاهية للمرأة والفتاة أثناء تفي مرض كوفيد-19، مبا يف ذلك الوسائل املوجهة نحو الوصم بالعار الذي 

يحيط بالفئات السكانية املعرضة لخطر اإلصابة مبرض كوفيد-19، "واملتأثرة" منه. وينبغي أن تكون هذه الوسائل مدرجة مبارشة ضمن أي اسرتاتيجيات وطنية لقطاعي التعليم والصحة، وأن تكون 

موّجهة لتحسن املعارف واملواقف والسلوكات )عى سبيل املثال العنف املبني عى أساس الجنس( أثناء انتشار الجائحة. 
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النتيجة 4: املؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات، وهياكل وخدمات تدعم العدالة واملساواة بن الجنيسن ومتكن املرأة، مبا يستجيب لالتزامات الوطنية والدولية

املُخرج 4.1 : متتلك 

املؤسسات الرسمية أطر 

فعالة للمساءلة، والقدرة 

عى تطوير وتطبيق 

سياسات وترشيعات 

وخدمات، وعى تخصيص 

موارد لدعم تحقيق العدالة 

واملساواة بن الجنسن 

ومتكن املرأة

	 تطوير إحصاءات وانتاج بيانات 

مصنفة ومراعية للنوع االجتامعي 

وتسهيل وضامن الوصول إليها 

لدعم عملية صنع القرار املبني عى 

البينات وكسب التأييد واملساءلة حول 

مدى تحقيق املساواة بن الجنسن 

ومتكن املرأة

	 تنفيذ سياسات  وموازنات حكومية 

ووطنية حساسة ومستجيبة للنوع 

االجتامعي عى املستوين العمودي 

واألفقي تشمل أُطراً وآليات للمساءلة

	 تعزيز العمل بن القطاع العام 

والخاص  واملجتمعي وعى املستوين 

الوطني واملحي لتبني نهج تشاريك 

مستجيب للنوع االجتامعي ومراعي 

لاحتياجات املختلفة للجنسن 

	 االفتقار إىل البيانات املصنفة لرصد 

أوجه اإلجحاف التي تُقّوض قدرات 

صّناع القرار عى االستجابة الفاعلة 

ملرض كوفيد-19. 

	 االفتقار إىل التطبيق املنهجي 

إلدماج منظور النوع االجتامعي، 

وتحليل املوازنة املستجيبة الحتياجات 

الجنسن، عى القرارات والسياسات 

والربامج واألعامل الحكومية.

	 االفتقار إىل الفرص وآليات العمل 

الازمة لتيسر الحوار، وإيجاد 

رشاكات عرب القطاعات.

	 االفتقار إىل املشاركة الهادفة مع 

املنظامت والفئات النسائية من حيث 

إذكاء جهود التعايف الوطنية، ومنها 

أوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة 

األردنية.

	 التأكد من جمع البيانات الكمية، والنوعية، والبيانات املصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة والقومية / الجنسية والعنرص / اإلثنية )العرق( واللغة املحكية، والوضع االجتامعي االقتصادي، والوضع 

الصحي، والوضع من حيث الهجرة واللجوء، واملكان الجغرايف. ويجب بذل كل الجهود املمكنة للوصول إىل اإلناث ربّات األرس املعيشية وأفراد هذه األرس الواحد تلو اآلخر. إّن جمع البيانات الشاملة 

ليس رضورياً فحسب إلجراء مراجعة شاملة ومستفيضة لتجارب وخربات واحتياجات مكافحة مرض كوفيد-19، بل إنّها ترسل أيضاً إشارات قوية تفيد بأنه لن يرُتك أحٌد خلف الرّكب. 

	 تطبيق تحليل منهجي ملنظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد التقاطعية من خال االسرتاتيجية األردنية إلدماج منظور النوع االجتامعي عى واقع مرض كوفيد-19 اآلخذ يف التطور، مام يؤدي إىل 

إعطاء األولوية لاحتياجات املختلفة بن الجنسن، جنباً إىل جنب مع اإلعاقة والعمر والوضع من حيث الهجرة واللجوء والعوامل األخرى. ويجب تطبيق التحليل عى تصميم وتنفيذ تدابر الطوارئ 

)عى سبيل املثال، أوامر الدفاع(، والتغير يف السياسات، وقرارات املوازنة. 

	 التأكد من أن الحكومة األردنية تعزز وتحمي الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات يف كل االستجابات ملكافحة مرض كوفيد-19 )ومنها أوامر الدفاع(، عن طريق وضع مقاربات واضحة للرصد 

والتقييم واملساءلة. وينبغي أن توضع معاير املساءلة عن االمتثال إلدماج منظور النوع االجتامعي موضع التنفيذ.

	 ينبغي تخصيص نسبة مئوية من صندوق الدعم الوطني الذي يجمع املعونات ملكافحة انتشار املرض، تُكرَّس لجهود إدماج منظور النوع االجتامعي )عى سبيل املثال، أمر الدفاع رقم 4(. 

	 تطوير آليات عمل مؤّسسية إلدماج املنظامت النسائية، والنساء من الفئات املهّمشة يف كل مراحل عمليات صنع القرار. 

	 البناء عى املعلومات واملعارف ذات الصلة والخاصة مبنظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد التقاطعية، والتي أعّدتها املنظامت والفئات النسائية التي عانت من أول حالة إغاق تم فرضها، بهدف 

تحسن استجابات التعايف )ومنها التعديات املستقبلية عى أوامر الدفاع(، وسبل الدعم، وبهدف إنشاء آليات مستدامة ملشاركتهن املستمرة يف جدولة أولويات االستجابة ملرض كوفيد-19، وجهود 

التعايف االجتامعية االقتصادية. وهذا سوف يضمن شمول التجارب والخربات، واالحتياجات واألولويات الخاصة باملجتمعات املترضرة، يف عملية التصميم والتطوير من خال عملية الرصد والتقييم. 

	 تطوير آليات للتنسيق بن اللجنة الوزارية لتمكن املرأة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ومنظمة أجيال السام، لتحسن سبل االتصال والتواصل، وتوحيد الجهود بشأن مرض كوفيد-19، 

وإنشاء سبل للتوافق بن جهود السياسات القامئة، مثل االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن، واسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي ، وتطوير خطة النهضة الوطنية الهادفة إىل تحقيق املساواة يف 

املواطنة، واملشاركة النشطة من جميع الفئات االجتامعية.

	 بناء التكنولوجية، وإكساب املنظامت التي تديرها القيادات النسائية القدرة عى الكتابة وإجراء الدراسات البحثية، بهدف املساعدة يف التكيف مع التعايف من مرض كوفيد-19، والربط مع 

االلتزامات الدولية، مثل أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 

	 تقديم التدريب والتعليم )التثقيف )املامئن لضامن امتاك راسمي السياسات الحكومين، والربملانين القدرات عى القيام بتحليل مرض كوفيد-19 من منظور النوع االجتامعي ومنظور أبعاد 

التقاطعية، ولتصميم اسرتاتيجيات مناظرة للرصد والتقييم، مبا يف ذلك وضع الخطط والسياسات واملوازنات. وهذه سوف ترّبر السياقات الواسعة النطاق، واألوضاع الفريدة من نوعها للفئات 

املتنوعة من النساء والرجال والفتيان والفتيات )مبا يتعدى اعتامد مقاربة واحدة تناسب الجميع يف مكافحة مرض كوفيد-19(، مسرتشدة يف ذلك مبنظورات الفئات الهشة، ومنارصيها وحلفائها. 

	 تأسيس منتديات دورية منتظمة لتشجيع الحوار بن القطاعن العام والخاص بشأن وضع مرض كوفيد-19، وذلك لتعزيز جهود التعايف، وإلدماج اعتبارات النوع االجتامعي ، واعتبارات أبعاد 

التقاطعية يف هذه العمليات.
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