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 Market Researchبحوث السوق أو دراسات السوق        

  ؟Market Research سوق الماذا تعني دراسة 

دراسات تحليلية تقوم على  هي:    Market Research أو كما نسميها باللغة االنجليزية  "بحوث السوق"إن  

مكنةةا الحصةةةةةول على المزيةةد من المعةةارف من خالل البحةةث، يُ وجمع وترجمةةة البيةةانةةات والمعلومةةات   

ذلةا،   وعن طريا  .هةدفمسةةةةةتوالمعلومةات والحقةائا التي تتحةدث عن مجةال عملةا وكةذلةا عن جمهورا ال

على مجموعة من النقاط والمالحظات الرئيسةة المهمة واتخاذ القرارات في األعمال بطريقة    ولالحصة  امكنيُ 

 صوابًا أكثر 

دراسةة تقنية تقوم على جمع  “  :هو عبارة عن  "بحوث السةوق"  اأو كما نسةميه  "السةوق  ات دراسة"مفهوم    أي أن

واحتيةاجات الزبائن وكذلا العةديد   ف على نوايا ورغبةات األعمةال بالتعر   رائدات   /البيةانات التي تسةةةةةمد لرواد 

  ”من التفاصيل المهمة عن مجال العمل أو األداء

حملة تسةويقية أو إجراء أي تعديل    أو تنظيمإطالق ُمنتج جديد لها،   أو المنظمات  عندما تنوي إحدى الشةركات ف

من الضةةروري أن تقوم برجراء تحليل للسةةوق التي تعمل فيها للحصةةول على  فأو تغيير في اسةةتراتيجياتها،  

 ساعدها على ضمان نجاح عملها التجاري مكن أن تُ المعلومات المهمة والقي مة التي يُ 

عتبر قادرة على إرشةةادا إلى ل لصةةالحا، حيث تُ الة قادرة على التفاعاسةةتراتيجية فع  "  :إن تحليل السةةوق هو

ركز عليها جهودا، والمظاهر التي يجب أن تعمل على تحسةينها أو تغييرها، وكذلا الجوانب التي يجب أن تُ 

  "مكنا فيها استثمار الموارد ومدى جدوى المشاريع وغيرها من المظاهراكتشاف األماكن والزوايا التي يُ 

 :ى مثل هذه المعلومات توجد طريقتان للحصول علو

، وتجمع  البحوث عنةدمةا تقوم أنةت بنفسةةةةةا بةرجراء مثةل هةذه  عملية البحثةوااللتطةةةةةولى:ال الب  اا •
 .حللهاالمعلومات وتُ 

عندما تتم عملية البحث من خالل طرف ثالث، وتكون مثل هذه عملي البحثوااللتطةةولى:البنويالي  اا •
نةذكر:    ،من بعض األمثلةة على ذلةاوعلى هةذه المعلومةات    واالطالعلَمن يريةد الةدخول ُمتةاحةة    النتةائج

  شةركات خاصةةمؤسةسةات حكومية أو  من قبل  التي تُنجز   والدراسةات الدراسةات األكاديمية والتقارير  
 أو منظمات مجتمع مدني 

 السوق؟ بحوثبماذا تفيد  

ف أكثر على  السةوق لكي تتعر    وبحوث  إلى دراسةات إن جميع األعمال التجارية وحتى الصةغيرة منها بحاجة  

وليس هناا شةيء أفضةل ،  رتبط باتخاذ القرارات المهمة الصةائبةالعمل التجاري مُ و  مجال أدائها في السةوق 

 ساعدا في مثل هذه العملية من البيانات والمعلومات الصحيحة والمالئمة لتُ 

تمكن بالفعل من إجراء أفضةل تحليل  تل  ،إلى دراسةة السةوقا مجموعة من األسةباب األخرى التي تدفعا لهناو

 ، نوردها فيما يأتي:ريد العمل فيهاتُ على مستوى السوق التي 
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االعتمةاد على المزيةد من الوثةائا والملفةات عنةد اتخةاذ القرارات التي تةدعم نمو العمةل التجةاري أو  •
 المنظمة  /الشركة

 على حل المشكالت  ساعد الحصول على المعلومات الحقيقية التي تُ  •

ف على حجم السةةةوق أو حجم الشةةةريحة السةةةوقية التي يجب عليا العمل عليها، في حال كنت التعر   •
  أو خدمة جديدة فكر ببيع ُمنتجاتا أو إطالق ُمنتج جديد تُ 

التكاليف، تفضةةةةيالت العمالء،   ؛الحقيقية، وتفاصةةةةيل مثل  ات /ف على احتياجات المسةةةةتهلكينالتعر   •
 كية والشرائية ومستوى الدخل واإلنفاق وغير ذلا العادات االستهال

األعمال   رائدات   /مكن رواد ف على التغييرات التي تطرأ على العادات الشةةةرائية للزبائن لكي تُ التعر   •
 لها والتأقلم معها  االستجابةمن 

الحصةةةول على  مكن اسةةةتعمالها للمحافظة على أو  مة والثمينة التي يُ الحصةةةول على المعلومات القي   •
 مرتبة جديدة أو موقع فريد في السوق 

 ي عن القطاعات والشرائد السوقية الجديدة أو الشرائد السوقية الثانوية في السوق الكشف والتحر   •

 :كما يجب  Market Research السوق  بحوثطرق إجراء 

اإلجابة عبر  ومقابالت،  الإجراء   عن طرياالسةةةوق من خالل اإلجابة على مجموعة من األسةةةئلة    بحوث تتم  

 االيميل، أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 :اآلتيةإليا الخطوات الرئيسة و

تحديد الهدف الرئيس من الدراسةةة أو البحث، هل تقوم بذلا من أجل ُمنتج محدد أو من أجل أعمالا  •
 التجارية ككل؟

 ؟اًل لديا؟ هل هم عمالؤا الحقيقيون أم المستهلكون المحتملون مث الجمهور المستهدف َمن هو •

  ف يخضعون للمقابالت؟كم عدد األشخاص الذين سو •

 .أفضل ذلا تحديد األسئلة التي سيتم طرحها، كلما كانت بسيطة ومباشرة كلما كان •

 .ختارةعبر القنوات المُ  البحوث إجراء  •

 .استخراج البيانات التي تم جمعها •

 .قبلة من خالل االستناد على هذه البيانات تحليل اإلجابات والتخطيط للخطوات المُ  •

 
م
 :مكن استخدامها في إجراء بحوث السوق البيانات التي يم رق جمع ط

 :Questionnaire  االستطالعأو ورقة   انةاالستب  استخدام -1

مكن إجراؤهةا بطريقةة يةدويةة أو على  ويُ   ،للحصةةةةةول على المعلومةات   امثةل إحةدى الطرق األكثر اسةةةةةتخةدامةً تُ 

 .اإلنترنت 

https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81/
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سةاعدنا على جمع الكثير من المعلومات ومن خالل وقت قصةير، طريقة تُ   ؛أو ورقة االسةتطالع  انةمثل االسةتبتُ 

ن تقوم بذلا، وإذا لم أمن السةهل فأن يكون لديا أشةخاص مختصةون في مثل هذه المجاالت،   ذلا  وال يتطلب 

  .الين ونأمكنا تنفيذ ذلا يكن لديا الميزانية المالية الكافية لتحقيا ذلا، يُ 

نات  الكثير من المعلومات المجانية أو المدفوعة التي تسةةةمد بأن تقوم برجراء االسةةةتطالعات واالسةةةتبتوجد ا

  Google Forms. نماذج جوجل ؛وبسيطة وسريعة مثل اعلى االنترنت بطريقة سهلة جدً 

واألموال،    قدم لا المزيد من التوفير االقتصةةادي في الميزانيةأنها تُ   ؛الميزة األسةةاسةةية لمثل هذه الوسةةيلة هي

أي   امكن إرفاق صةور لتحويلها إلى اسةتطالعات أكثر جاذبية، ومن السةهل تعبئتها، وباعتبارها مسةتقلة أيضةً ويُ 

 ال يوجد هناا أية حدود لألسئلة 

  :Interviews  استخدام القابالت -2

بشةةكل  أو  مكن أن يتم القيام بها من خالل مكالمة هاتفية،  شةةكل طريقة رائعة لجمع المعلومات التي يُ تُ   ؛المقابلة

 .يميلإلمقابلة مكانية أو عبر ا

مكن جمع المعلومةات بطريقةة موثوق بهةا ومن دون أيةة مخةاطر لفبركةة مثةل من خالل أسةةةةةلوب المقةابالت، يُ و

  هذه المعلومات والحقائا

 .الوقت والتفرغ الشخصي للقيام بهاك ؛وارد االقتصاديةمطريقة تتطلب المزيد من ال تُعتبر تلالكن 

     : Focus Groupsالتركيز  اتمجموععقد  -3

الذين يشةاركون في و ،عن قصةد   ات /عبارة عن مجموعة من األشةخاص المختارين"  :هي  ؛التركيز  ةمجموع

ن أو مجال مهم في بيئة  حول موضةةوع معي    المشةةاركين/ات مناقشةةة مخططة تهدف إلى اسةةتنباط تصةةورات  

تسةةةمد  و، واحد كل مرةالتي تحدث عادة مع فرد   المقابلة  مجموعة التركيز هي جماعية على عكسومقبولة   

هم البعض أثناء المناقشةة والنظر في طريقة مجموعة التركيز ألعضةاء المجموعة بالتفاعل والتأثير في بعضة

  وتُسةةةةةتخةدم  مجموعةات التركيز طرق جمع البيةانةات النوعيةة  عمةلتسةةةةةتاألمور المطروحةة، كمةا  األفكةار و

لتحديد المشةاعر والتصةورات  مجموعات التركيز في بحوث السةوق أو دراسةات السةوق، إذ يُمكن مثاًل تطبيقها  

 "  نتج أو خدمة أو حل معينحول مُ  المشاركين/ات لدى األفكار و

 :Appraisal Method, Market Test  أسلوب التقييماتاستخدام   -4

تقوم على السةةعي لمعرفة تقييم شةةخص ما وباسةةم اختبار السةةوق أو فحص السةةوق،    اف هذه التقنية أيضةةً تُعر  

 .ريد طرحهاقدمها، أو حتى تقييمه لفكرة من األفكار التي طرحتها أو تُ ج أو خدمة تُ لُمنتَ 

  ؛، ويكون الهةدف الرئيس لهةذا التقييم هو ج جةديةد إطالق ُمنتَ  يتم القيةام بتقييم أو اختبةار في السةةةةةوق عةادة قبةلو

 .اكتشاف مدى تقبل الناس له بشكل مسبا وبالتالي تقليل مستوى المخاطر التي يقوم عليها

ذلا، من الضةروري أن تختار عي نة من  ج جديد في السةوق، لتقوم بريد تقييم مدى قبول ُمنتَ على فرض أنا تُ و

جا لهم مقابل تجريبه وإرسةال تعليقاتهم أو انتقاداتهم  مثل شةريحة الجمهور في سةوقا، أو إرسةال ُمنتَ الناس تُ 

 .عليه

https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac/
https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac/
https://blog.hotmart.com/ar/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac/
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جا وتحصةةل  ، حيث يسةةمد لا بأن تكتشةةف ما يفكر فيه الناس بشةةأن ُمنتَ افيد جدً إن هذه التقنية واألسةةلوب مُ 

جا بشةكل أفضةل، وتقديم محتوى أفضةل أو حتى إجراء سةاعدا على طرح ُمنتَ ت التي تُ بالمقابل على التعليقا

 .ج بالشكل الرسميبالترويج للُمنتَ  قبل أن تبدأ السعر أية تعديالت تراها مناسبة على

 :Observation Method  طريقة الالحظاتاستخدام   -5

واقتصةةةةادية    اطريقة دقيقة جدً وتُعد  في إجراء بحوث السةةةةوق،  اطريقة تقليدية جدً   ؛هيطريقة المالحظات 

 :مكن تحقيقها بطريقتينويُ 

  ن من السوقعي  من المالحظة المباشرة لمكان أو حيز مُ  اانطالقً  -أ

 .جهاز لحساب عدد الزيارات  ؛الين، مثل ونأاألجهزة  استخدام عن طريا -ب 

رذا كان هدفا هو  فة  .ريد القيةام به في السةةةةةوقعلى هدف البحةث الذي تُ   اإن تطبيا مثةل هذه التقنيةة يعتمةد كثيرً 

مكن أن يتحقا من خالل زيةارة  الُمنتَجةات، فةرن اسةةةةةتخةدام هةذه التقنيةة يُ ج من ف على مةدى شةةةةةعبيةة ُمنتَ التعر  

ومالحظة كيف يتم اختبار الُمنتَج وما هي الُمنتَجات التي يتم    الُمنتَج  ة/سةةةةتهلااألماكن التي يشةةةةتري فيها المُ 

 .شراؤها بالفعل

 :جمع البيانات الضرورية

ريد االعتماد عليها، يكون  اسةةتخدامها وعدد السةةكان أو العينة التي تُ ريد  حدد بوضةةوح الطريقة التي تُ بعد أن تُ 

،  انةة أو عقةد مجموعةة تركيز إذا اخترت طريقةة إجراء مقةابلةة أو تعبئةة اسةةةةةتبةو  الوقةت قةد حةان لجمع البيةانةات 

 .لذلاأو أداة لطرح أسئلة مجموعة التركيز أو أداة مقابلة  انةتحتاج إلى إعداد استب

أسةةابيع    ا أويكون الوقت قد حان لجمع البيانات الالزمة للبحث، وهذه عملية قد تتطلب أيامً   ؛بعد هذه الخطوةو

 .ختارة وطريقة جمع البيانات التي تم االعتماد عليهاكل شيء يعتمد على حجم العينة المُ وأو حتى أشهر  

باإلجابة على جميع أسةئلة   والدراسةة  الجمهور واألطراف المشةمولة بالبحث  أفراد   أن يلتزم جميع  ؛المهم هوو

 .وبصراحة شديدةأو أسئلة مجموعة التركيز المقابلة أداة أو  انةاالستب

، إذا كةان  اًل مث  ؛ف على بعض الجوانةب تقنيةة تسةةةةةمد لةا بةالتعر   ؛هو   Market Researchأل  إن إجراء

أو حتى إذا كان هذا الُمنتَج يتطلب    االفكرة منه ال تهم الجمهور كثيرً جا سعره مرتفع بعض الشيء، أو أن  ُمنتَ 

 .بعض األمور والجوانب ليتحس ن

خطط له إذا لم يكن لديا أي جمهور مُ   اخصةوصةً  السةوق؟  بحوث   أمن أين أبد  :الكثيرون يراودهم هذا السةؤال

  من قبل؟ ابدأ بالناس األقرب منا، كاألصدقاء والمعارف اجيدً 

د سةؤال لطيف على الواتسةاب على سةبيل المثالاطً يجب على البحث اآلن أن يكون بسةيو تابع  ومنه تُ   ،، كمجر 

 .الحوار والمحادثة

  للحصول على نتائج أكثر تكاماًل وبطرق أخرى  جمع بيانات من مصادر أخرىوينبغي الحرص على 

 



8 
 

 :جمعها وعرض النتائجتم البيانات التي   ليحلت

خطوة  العندما يتم جمع كل المعلومات والبيانات التي تتحدث عن السوق، يكون الوقت قد حان لتحليلها  وهذه  

كبيرة وضخمة وإنفاق المال وخسارة الوقت إذا لم يتم    بحوث وضع المشاريع والقيام ب  افال ينفع أبدً   ا،مهمة جدً 

 للحفظ  في ملف معين أو مجلد ووضعها أو في أسوأ الحاالت، تم إهمالها  ،تحليل مثل هذه البيانات كما يجب 

ال ترتكب الخطأ في وأن  حلل بعما كل معلومة من المعلومات التي تصةةةةلا أو تحصةةةةل عليها   وينبغي أن تُ 

بر أو صةةةغر مثل هذه البيانات أو ال يهم مدى ك  إذ عين االعتبار،  بقات أو بعض البيانات  عدم أخذ بعض التعلي

 .التفاصيل

ر تقرير يتضةمن النتائج التي توصةلت إليها في بحثا، وفوق كل شةيء، بجب أن يتضةمن  يحضةومن ثم قم بت

 .م بهامكنا القياوكذلا األعمال واإلجراءات المقبلة التي يُ  المقترحة التوصيات و الحلول

سةاعدا على تقرير المسةار مكن أن تُ اسةتراتيجية رائعة يُ   ؛هي  Market Researchفرجراء بحوث السةوق

 .الذي تريد تغييره أو متابعة السير فيه، سواء تطوير فكرة عظيمة في األعمال أو تجنب الفشل

كمةا  لقوة البيةانات وتحليلهةا واالهتمةامعدم مند العنةاية  باألعمةال يرتكبون خطةأ  رائدات   /هنةاا الكثير من رواد و

 .يجب في السوق، ويخسرون المال والوقت بسبب ذلا فقط

 

 ق السو  اتمنهجية دراس 

"مشةروع التمكين االقتصةادي للنسةاء والفتيات  ضةمن   هذه Market Research السةوق ات دراسة  جاءت 

، الُمنفذ من قبل جمعية معهد 3الالجئات السةوريات واألردنيات، ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سةنابل  

(/ هيئة األمم  WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIتضامن النساء األردني  

   "(UN-WOMENللمرأة ) حدةالمت

؛ ئهافي إجرا  المنهج الوصةةفي التحليليولقد تم اسةةتخدام    ،ةونوعي  ةكمي ات دراسةةهذه  دراسةةات السةةوق  عد  وتُ 

بهيئته الطبيعية، ويدعمه في ذلا القيام  ما  بدراسةة موضةوع    ة/رتبة يقوم فيها الباحث طريقة منهجية مُ بصةفته  

والمعلومات؛ ثم توضةةةيد العالقة بين متغيرات البحث في صةةةورة  بجمع الكم الذي يراه مناسةةةبًا من البيانات  

ناسةةةب طبيعة بيانات البحث، ويلي ذلا وضةةةع  أسةةةئلة أو فروض، وبعد ذلا اسةةةتخدام أدوات التحليل التي تُ 

ولقد روعي    التي يرى من وجهة نظره أنها مناسبة   أو التوصيات   بصياغة الحلول  ة/النتائج، ثم ينتهي الباحث 

 استخدام اللغة المراعية للنوع االجتماعي ما أمكن لها واألوراق الداعمة  سات السوقدرافي إعداد 

دراسةةة سةةوق العمل لتحليل المهارات المطلوبة للقطاع الخاص في إلى؛   هذه  دراسةةة السةةوق العامة  ت وهدف

والمهارات، محافظتي جرش وعجلون وفرص العمل/ التوظيف، في ضةةوء تقييم مواطن الضةةعف والقدرات 

دراسةةةةةة السةةةةةوق   كمةا هةدفةت    تحليةل نتةائج عقةد مجموعةات التركيز وإجراء المقةابالت الفرديةةبنةاء على  و

تحليل فجوة المهارات، وتحديد مجموعات المهارات والمهارات المهنية المطلوبة  ( إلى؛  1) المتخصةةةةصةةةةة

  راسةة السةوق المتخصةصةةد  هدفت   بينما  لسةوق العمل والموظفات المتوقعات في محافظتي جرش وعجلون

وإجراء تحليل السةةةوق ،  تحليل سةةةلسةةةلة القيمة في مناطا التدخالت في محافظتي جرش وعجلونإلى؛   (2)

https://blog.hotmart.com/ar/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9/
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الذي يُغطي سةةةالسةةةل القيمة المحتملة في مواقع المشةةةروع، من أجل تحديد أنماط العمل التي يُمكن أن تكون  

  مالئمة للمنتفعات من هذا المشروع

ُطرق جمع البيانات  جميع    Market Research  السوق  ات في دراسستخدمة  ية المُ األدوات األساس  وشملت 

  االستبيانات وهي:  ؛  والتي أشةرنا إليها سابقًاأو دراسةات السةوق    التي يُمكن اسةتخدامها في إجراء بحوث السةوق

Questionnaires  ،مجموعات التركيز  وFocus Groups والمقابالت ،  Interviews   بشةكل رئيسةي   

ا باسةةم  والتي    Appraisal Method or Market Testأسةةلوب التقييمات كما تم اسةةتخدام  ف أيضةةً تُعر 

اسةتخدام  واختبار السةوق أو فحص السةوق وتقوم على السةعي لمعرفة تقييم شةخص ما لُمنتَج أو خدمة تُقدمها،  

نموذج بورتر لتحليل سةةلسةةلة أل  نااسةةتخدامأثناء  بشةةكل ما   Observation Methodطريقة المالحظات 

األنشةطة ضةمن سةلسةلة القيمة    لعرض وتحليل  Porters Value Chain Analysis Templateالقيمة  

فنةا عليهةا أثنةاء عقةد مجموعةات التركيز وإجراء المقةابالت الفرديةة في ل   ثالثةة نمةاذج من المشةةةةةاريع التي تعر 

محةافظتي جرش وعجلون، وهي: "مةدرسةةةةةة البوادي النموذجيةة" في محةافظةة عجلون كةأنموذج تفصةةةةةيلي  

حيين  تربوي، ومشةةروع "بيت خيرات سةةوف" و"فندق غصةةن الزيتون" في محافظة جرش كأنموذجين سةةيا

 ينسجمان مع طبيعة المنطقة السياحية في المحافظتين 

ضةةةمن المناطا  ا  سةةةوق العمل والوظائف المقبولة اجتماعيً   الحتياجات ميداني  المسةةةد  النشةةةطة  أ  فقد تم تنفيذ 
في   تقييم مواطن الضةةةةةعف والقةدرات والمهةارات لغةايةات    ؛محةافظتي جرش وعجلون(في  المسةةةةةتهةدفةة )

  ةمهارات وتحديد آلية التدخل لتشجيع النساء على العمل والمساهمة في زيادة نسب تحليل فجوة الن، ومحافظتيال
ُمرشحة من النساء والفتيات الضعيفات  (  392) لةةةةة    إجراء تقييم مواطن الضعفتم  و  مشاركتهن االقتصادية 

حاصةالت على التعليم الثانوي    منهن%(  3 89)أردنيات، و  %(3 49)ومنهن سةوريات    %(7 50)اللواتي  
؛ وتحديد النسةاء األكثر  نومهاراته  نوقدراته  نمن أجل تحديد نقاط ضةعفه  فأعلى إلى مسةتوى الدراسةات العليا

قد تم الوصةةول إليهن من خالل الحمالت التي  و، قترح والمهتمات بمتابعة فرص العملمالءمة للمشةةروع المُ 
 إلجراء  فريا فني  تم تدريب   كماعلى محافظتي جرش وعجلون،  تم تنفيذها ضةةمن إطار المشةةروع بالتركيز  

  مهنية بطريقة حتمالت المُ  المرشحات  تقييم

قد تم عقد  ف  ؛في محافظتي جرش وعجلون  Focus Groupsعقد مجموعات التركيز  وفيما يتعلا بتنظيم و
  محةافظةة عجلون ( مجموعةات في  3( مجموعةات منهةا في محةافظةة جرش، و)3( مجموعةات تركيز؛ )6)
(  61)  نمحافظتيالالتي ُعقدت في   السةةت   مجموعات التركيزعدد الحضةةور المشةةاركين/ات في إجمالي  بلغ  و

%( وعدد  30 62( مشةةةاركة بنسةةةبة )38مشةةةارًكا ومشةةةاركة، وبلغ عدد السةةةيدات المشةةةاركات منهم/ن )
موعات التركيز في %( من إجمالي عدد المشةةةاركين/ات في مج70 37( بنسةةةبة )23المشةةةاركين الرجال )

%(  31 42( مشاركة بنسبة )11)  محافظة جرشفي    السيدات المشاركات بلغ عدد  قد  المحافظتين  علًما بأنه  
مشةةةاركة (  27)  محافظة عجلون، بينما بلغ عدد السةةةيدات المشةةةاركات في  فيها  من مجموع المشةةةاركين/ات 

   فيها من مجموع المشاركين/ات %( 14 77) بنسبة

ف  وبعد  أو المشةاريع اإلنتاجية    االقتصةادية  هم/ننشةاطات  األشةخاص المشةاركين/ات تم التحدث عن  على  التعر 
ونسةب التشةغيل في المنطقة، وما    ،االقتصةاديةومشةاركة النسةاء   االقتصةاديالتمكين    ةوأهمي  ،التي يمارسةونها

عليها، وهل يتم تعريفهن بها؟ وهل هنالا تةةةةةةدريب   تحصةل العامالت هي الحقوق العمالية واالمتيازات التي  
مهنةةي وبنةةاء قةةدرات للعامةةالت لديهم/ن؟ وهل هنالا شةةروط لتشةةغيل النةةساء لديةةهم/ن مثل؛ مستوى التعليم  

  ومشةاريع  عمالأ  أصةحاب/ صةاحبات ك  هم/نالتي تواجه  أبرز المعوقات أو التحديات ووالخبةةةةةةرة والمهارة؟  
على معةدالت  19تةأثير كةل من اللجوء السةةةةةوري وتةداعيةات جةائحةة كورونةا كوفيةد    مةا هوو ،عةامالت فيهةاكو

 المنطقة؟التشغيل في 



10 
 

قامت جمعية معهد تضةامن النسةاء ؛ فقد في محافظتي جرش وعجلونالفردية    إجراء المقابالت   أما بخصةوص 
  تينمجموع جراء مقابالت فردية مع أفراد إل  بالتنسةيااألردني بالتعاون مع مؤسةسةات المجتمع المدني المحلية  

  بلغ  جرش وعجلونمن أصةةحاب/ صةةاحبات النشةةاط االقتصةةادي والمشةةاريع اإلنتاجية في كل من محافظتي  
بلغ    وبذلا،  سةيدات ورجل واحد في محافظة عجلون  (8)و  ( رجال في محافظة جرش3سةيدتان و)  عددهم/ن
ا، و14)  في محافظتي جرش وعجلونعدد األشةةةةخاص الذين تمت مقابلتهم/ن  إجمالي   بلغ عدد ( شةةةةخصةةةةً

%( من  57 28( رجال بنسةةبة )4%(، وبلغ عدد الرجال )43 71( سةةيدات بنسةةبة )10)  السةةيدات منهم/ن
 ن في المحافظتي الذين تمت مقابلتهم/نإجمالي عدد 

ف على  و  أو  النشةةاط االقتصةةاديتم الحوار معهم/ن حول طبيعة    ألشةةخاص الذين تمت مقابلتهم/نابعد التعر 
كم  لديهم/ن؟ وما هو مستوى أدائهن؟ و  فةةةةةةةةرص تشغيل النساءالذي يمارسونه، وما هي    المشروع اإلنتاجي

عليها،    نلية واالمتيازات التي يحصل؟ وما هي الحقوق العماعدد الساعةةات التي يتم تشةةغيل النةةساء بها يوميًا
شةةةروط  لديهم/ن؟ وهل هنالا   تةةةدريب مهنةةةي وبنةةةاء قةةةدرات للعامةةةالت وهل يتم تعريفهن بها؟ وهل هنالا  

على نشاطهم/ن    أثر اللةةجوء السةةوريوالمهارة؟ وهل    الخبةةرةومستوى التعليم  مثل؛  م/ن  هلتشةةغيل النةةساء لديةة
هم/ن؟ وما هي أبرز المعوقات التي  على ظروف عمةةةةةةل  19كوفيد    /كيف أثرت أزمة كورونااالقتصةادي؟ و

 يواجهونها؟ 

 

 
ا
 "تقييم مواطن الضعف والقدرات والهارات"نتائج  :أوال

 في محافظتي جرش وعجلون 

ضةمن "مشةروع التمكين االقتصةادي للنسةاء والفتيات الالجئات السةوريات واألردنيات،  جاءت هذه الدراسةة  
،  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةامن النسةاء األردني  3ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سةنابل  

مةن   )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال  أةلمرا  وقصند والةمةمةول  لةلةمةرأة  الةمةتةحةةةدة  األمةم  هةيةئةةةة   /)UN-
WOMEN ")،  ا  سةةوق العمل والوظائف المقبولة اجتماعيً   الحتياجات ميداني  المسةةد  النشةةطة  أضةةمن   وذلا

محافظتي جرش وعجلون(، لغايات تحليل فجوة المهارات وتحديد آلية التدخل في  ضةمن المناطا المسةتهدفة )
جراء تقييم مواطن  إفلقد تم    مشةةاركتهن االقتصةةادية   ةلتشةةجيع النسةةاء على العمل والمسةةاهمة في زيادة نسةةب

من أجل تحديد منهن من السوريات    %(7 50)ُمرشحة من النساء والفتيات الضعيفات  (  392) لةةةةة    الضعف
قترح والمهتمات بمتابعة  ؛ وتحديد النسةةةاء األكثر مالءمة للمشةةةروع المُ نومهاراته  نوقدراته  ننقاط ضةةةعفه
لقد تم الوصةةول إليهن من خالل الحمالت التي تم تنفيذها ضةةمن  و،  وذلا عن طريا االسةةتبانة فرص العمل

 المرشةةةةحات   تقييم  إلجراء  فريا فني  تم تدريب وإطار المشةةةةروع بالتركيز على محافظتي جرش وعجلون،  
  مهنية بطريقة المحتمالت 

التي تنبببباولهببببا اللببببببببببببا اليببببدانا الببببذ  أجر  ل ببببايببببات   "تقييم مواطن الضببببببببببببعف أبرز الجوانببببب 

 ، كانت على النحو اآلتا:والقدرات والهارات"

  ،والجنسةةةةية   ،والحالة االجتماعية ،والفئة العمرية  ،المحافظة  ؛لمتغيرات ا  ع أفراد عينة الدراسةةةةة تبعً يتوز  -1
   والمستوى التعليمي
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  للمتغيرات المتعلقة باألسرة والوضع الصحي اأفراد عينة الدراسة تبعً ع يتوز -2

  لمتغيرات الوظيفة اع أفراد عينة الدراسة تبعً يتوز -3

  الوضع العملي للمشاركات  -4

  والتحديات التي تواجه المرأة في تنفيذه ،فكرة إنشاء مشروع خاص  -5

  خيارات إنشاء مشروع خاص  -6

  العمل بحقوق النساء فيوالتدريبية والمعرفة  الدورات التأهيلية -7

 الدراسة  معيقات سوق العمل من وجهة نظر أفراد عينة -8

    من سوق العملالمرأة نسحاب اأسباب  -9

  التحديات التي تمنع المرأة من الدخول في سوق العمل -10

  التوصيات  -

 :ذات العالقة بالتوظيف والهارات""تقييم مواطن الضعف والقدرات أبرز نتائج  

تراوحت أعمار  و  ،( مشةةةةاركة من محافظتي جرش وعجلون392)في الدراسةةةةة  بلغ عدد المشةةةةاركات   لقد 

  ،( سةةنة 35-18غالبية المشةةاركات من ذوات الفئة العمرية الشةةابة )و  ا،عامً   (60-18)  المشةةاركات ما بين

من الجنسةية  و  %(3 49بنسةبة )  األردنية  ةالمشةاركات من الجنسةي  وكانت    غالبيتهن من النسةاء المتزوجات و

حاصةالت على  من المشةاركات   %(3 89%(  وبينت نتائج الدراسةة أن ما نسةبته )7 50السةورية بنسةبة )

 دد أفراد أسةر المشةاركات أن متوسةط عكما بينت النتائج     التعليم الثانوي فأعلى إلى مسةتوى الدراسةات العليا

  ( أطفال  3طفل إلى  )ما بين    ،سةةةنوات   (5)بعمر أقل من    أطفاالً   تضةةةموأن بعض األسةةةر   ا،فردً   (7 5بلغ )

وجود مشةكالت لاألمر الذي يلفت االنتباه    ،عاني من إعاقات مختلفة( مشةاركة من المشةاركات تُ 27وتبين أن )

   أمام التوظيف والعمل صعب   في وضع حاجز   اصحية قد تلعب دورً 

 لت يرات الوظيفة: اعينة الدراسة تبعا توزيع أفراد   -

من    %(7 85)  تهنسةببلغن ما   ابفرصةة عمل مسةبقً   يحظينأن المشةاركات اللواتي لم   من نتائج الدراسةة  تبين

وأن عدد   %( 3 14الدراسةةةة، كما أن نسةةةبة المشةةةاركات اللواتي انسةةةحبن من سةةةوق العمل بلغت )  عينة

وأن    ،وعاملة من اآلباء واألمهات والبنات واألبناء  اًل ( عام478)الكلي من أسةر المشةاركات بلغ    ات /العاملين

 ( أفراد 5لكل ) (1) أن نسبة العمل = وبهذا نستنتج فرًدا، (2249مجموع أفراد أسر المشاركات بلغ )

 الوضع العملي للمشاركات: -

 :أن الدراسة قد أظهرت نتائجل
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   %(3 91قد بلغت ) الدراسة المشاركات الراغبات في العمل من عينةنسبة  -

  الدراسة   من عينة  %(8 87)  بلغت فرص العمل داخل المنزل  بالمشاركات اللواتي يقبلن  نسبة  وأن   -
 

 فكرة إنشاء مشروع خاص والتحديات التي تواجه الرأة في تنفيذه: -

 :أنأشارت نتائج الدراسة إلى 

%(  1 66( مشةاركة وبنسةبة )259فكرة إنشةاء مشةروع خاص بلغ )  نركات اللواتي لديهاالمشة عدد  -

 الدراسة  من عينة

كما أظهرت النتائج أن من أهم األسةباب التي منعت المشةاركات من تنفيذ فكرة إنشةاء مشةروع خاص   -

عدم وجود المند أو    وأإما بسةةبب عدم وجود تمويل كاف     ؛ب التمويلب%( بسةة7 68كان وبنسةةبة )

  على السداد في حال التمويلبسبب عدم القدرة 

فكانت على النحو   التي منعت المشةةاركات من تنفيذ فكرة إنشةةاء مشةةروع خاص أما األسةةباب التالية   -

 اآلتي: 

o (  4 13بنسبة ) عدم وجود فكرة مناسبة للمشروع% 

o  (  10بنسبة ) دارة المشروعإعدم وجود خبرة في يليه% 

o  ( 3 9) بنسبة صعوبة تسويا منتجات المشروعثم يليه% 

o ( 69 2وأخيًرا؛ أسباب أخرى بنسبة  )% 
 

ا - ا واألكثر اختيارا  :مجاالت الهن األكثر تكرارا

 ،وتضةةةةةمنةت مهن )الخيةاطةة  ،من المجةاالت التي تتوافا مع طبيعةة أعمةال المرأة  االً ( مجة11تم طرح )  لقةد 

والعالج    ،والسةةةةةيةاحةة  ،والتصةةةةةوير  ،والزراعةة اإلنتةاجي،والمطبخ    ،والحرف اليةدويةة ،والتجةارة  ،والتجميةل

تم الطلب من المشةةةةاركات ترتيب مجاالت العمل   وقد   (،مجاالت أخرى، وكترونياإللوالتسةةةةويا    ،الطبيعي

  ةهمي أهو األعلى    (10)ن رقم  أحيث    أهمية،  األقل  إلى  األكثر أهمية  وجهة نظرهن ومن  حسةةب األولوية من

التالي يُبين اسةةةتجابات المشةةةاركات في عينة الدراسةةةة على المجاالت أهمية، والجدول  قل  هو األ  (1)ورقم  

 والخيارات حسب أهميتها بالنسبة إليهن وفقًا للتكرار الكلي لكل منها 

ا ل ايات اتخاذ قرار بإنشببببببببببباء مشبببببببببببروع خاص حوله - ا واألكثر اختيارا من قبل الشببببببببببباركات  امجاالت الهن األكثر تكرارا

 أفراد عينة الدراسة:

األهمية النسبية للمجاالت  التكرار الكلي  املجال الرقم 

ا   بالترتيب تنازليا

 % 2 21 499 الخياطة - 1

 % 2 12 287 التجارة - 2

 % 4 11 267 التجميل - 3



13 
 

األهمية النسبية للمجاالت  التكرار الكلي  املجال الرقم 

ا   بالترتيب تنازليا

 % 1 11 262 يدويةالالحرف  - 4

 % 8 10 255 التسويا اإللكتروني - 5

 % 5 6 152 المطبخ اإلنتاجي - 6

 % 0 6 143 العالج الطبيعي - 7

 % 9 5 138 مجاالت أخرى - 8

 % 5 5 129 السياحة - 9

 % 8 4 112 التصوير - 10

 % 5 4 106 الزراعة - 11

ا%ا100ا2350  
 

بين  من    اواألكثر اختيارً   اأن مجال الخياطة جاء األكثر تكرارً   الدراسةةة وفقًا للجدول السةةابا؛  نت نتائجبي   فلقد 

وذلا أفراد عينة الدراسةة من قبل المشةاركات   هبرنشةاء مشةروع خاص حولمجاالت المهن لغايات اتخاذ قرار 

ثم    ،%(2 12)بلغت  تاله في المرتبة الثانية مجال التجارة وبأهمية نسةةةبية    ،%(2 21)بلغت  أهمية نسةةةبية  ب

تاله في المرتبة  و  ،%(4 11)بلغت  تاله في المرتبة الثالثة من حيث األهمية مجال التجميل وبأهمية نسةةةةةبية  

، وجاء في المرتبة الخامسةةة مجال التسةةويا  %(1 11)بلغت  بأهمية نسةةبية  ولرابعة مجال الحرف اليدوية  ا

وبأهمية نسةبية    المطبخ اإلنتاجي(، تاله في المرتبة السةادسةة مجال  %8 10)  وبأهمية نسةبية بلغت اإللكتروني  

(، وجةاءت في %0 6)  لغةت وبةأهميةة نسةةةةةبيةة ب  العالج الطبيعي(، تاله في المرتبةة السةةةةةابعةة  %5 6)  بلغةت 

 السةةةةياحة(، تالها في المرتبة التاسةةةةعة مجال  %9 5)  وبأهمية نسةةةةبية بلغت   مجاالت أخرىالمرتبة الثامنة  

(،  %8 4)  وبأهمية نسةةبية بلغت   التصةةوير(، وجاء في المرتبة العاشةةرة مجال  %5 5)  وبأهمية نسةةبية بلغت 

 (  %5 4) وبأهمية نسبية بلغت  الزراعةوجاء في المرتبة الحادية عشرة واألخيرة مجال 

 بحقوق النساء في العمل: والعرفةوالتدريبية  الدورات التأهيلية   -

 :أن الدراسة على نتائجدلت 

دارتها ودراسة إبتصميم المشاريع الصغيرة و  ةمتخصصتدريبية  نسبة الراغبات بالمشاركة بدورات   -

 الدراسة  %( من عينة4 84الجدوى االقتصادية لها بلغت )

 %( من العينة  8 87) بلغت ف على حقوق النساء في العمل المشاركات الراغبات بالتعر  ونسبة  -
 

 :الرأة من الدخول في سوق العمل  تمنعالتحديات التي  -

  :هي ،المرأة من الدخول في سوق العمل تمنعلتحديات التي بالنسبة ل

  %(2 29حيث جاء بالمرتبة األولى بنسبة مئوية بلغت ) ،الحصول على تمويلعدم  -
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  %(5 10نترنت وبنسبة مئوية بلغت )إلفي المرتبة الثانية عدم امتالا مهارات الحاسوب وا الهت -

بلغةت وتحةديةات أخرى بنسةةةةةبةة مئويةة   دارة المشةةةةةاريعإمهةارة    عةدم امتالافي المرتبةة الثةالثةة    هتال -

(9 6 )% 

 %( 1 9) بنسبة مئوية بلغت  مهارات التواصل عدم امتالاوجاء في المرتبة الرابعة  -

 بنسةةةةةبةة مئوية بلغةت   معرفة بالقوانين الخةاصةةةةةة بالحقوق العمةاليةةيليةه في المرتبةة الخةامسةةةةةة عدم ال   -

(8 9)%  

 %( 8 5) بنسبة مئوية بلغت  مهارات التسوياويليه في المرتبة السادسة عدم امتالا  -

، وعدم امتالا مهارة ادارة الوقت واسةةةتثمار الموارد يليه في المرتبة السةةةابعة كل من )عدم امتالا   -

 %( لكل منهما 7 5( بنسبة مئوية بلغت )التخطيط والتنظيممهارة 

بنسةةةةةبةة مئويةة بلغةت  القةدرة على العمةل بفعةاليةة ضةةةةةمن فريا وفي المرتبةة الثةامنةة؛ جةاء عةدم امتالا -

(3 3 )% 

والقةدرة على حةل   ةبةداعيةإمهةارات  بةة التةاسةةةةةعةة واألخيرة؛ فقةد جةاء تحةدي عةدم امتالا  أمةا في المرت -

 %( 0 2)بنسبة مئوية بلغت و المشكالت 
 

 الدراسة:    عيقات سوق العمل من وجهة نظر أفراد عينةمم  -

 هي: ،للنساء في سوق العمل ااألكثر تكرارً  الُمعيقات أن  إلى نتائج الدراسة أشارت 

  %(0 25)بلغت ر فرص عمل بنسبة مئوية عدم توف   -

  %(0 23تاله في المرتبة الثانية تدني األجور بنسبة مئوية بلغت ) -

 %( 4 12بنسبة مئوية بلغت ) عدد افراد األسرةوتاله في المرتبة الثالثة  -

 %( 3 12) بنسبة مئوية بلغت  ساعات العمل الطويلةوفي المرتبة الرابعة  -

 %( 9 10معارضة الزوج أو األب أو أحد أفراد األسرة بنسبة )جاءت أما في المرتبة الخامسة ف -

 %( 8 10) بنسبة مئوية بلغت و وتلتها صعوبة المواصالت  -

 %(  9 5وأسباب أخرى بنسبة ) -
 

    :أسباب االنلحاب من سوق العمل -

 ي:ه ،المشاركات أن أبرز أسباب االنسحاب من سوق العمل من وجهة نظر أظهرت نتائج الدراسة 

  %(0 31عدم وجود وظائف في القطاع العام بنسبة مئوية بلغت ) -

  %(0 21)بلغت بنسبة مئوية في المرتبة الثانية صعوبة المواصالت ثم  -

  %(9 16وبنسبة مئوية بلغت )وفي المرتبة الثالثة وجود األطفال  -

 %( 3 7)مئوية بلغت وبنسبة  جتماعياالضمان ثم في المرتبة الرابعة عدم وجود ال -

 %( 5 6) وبنسبة مئوية بلغت  صحيالتامين ال عدم وجود وفي المرتبة الخامسة  -

 %( 4 6) وبنسبة مئوية بلغت  (اناثً إو ابيئة العمل المختلطة )ذكورً ثم في المرتبة السادسة  -
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 %(  8 5) بلغت وبنسبة مئوية  تحرش   ( - ساءةإ) معاديةالعمل البيئة وفي المرتبة السابعة  -

  %( 2 5) وبنسبة مئوية بلغت  سنويةالجازات وأخيًرا؛ وفي المرتبة الثامنة قلة اإل -

  

 تداخل العيقات التي تمنع الرأة من الدخول واالستمرار في سوق العمل وتؤد  إلى انلحابها منه 

 
 

 

 

 

 

 

 

أبرز الهببارات التي ينبغي تببدريببب النسببببببببببببباء والفتيببات الرامبببات في العمببل عليهببا في محببافظتي جرش وعجلون، 

ا لنتائج "تقييم مواطن الضعف والقدرات والهارات":
ا
 وفق

  نترنت إلمهارات الحاسوب وا  -

   دارتها ودراسة الجدوى االقتصادية لها إبتصميم المشاريع الصغيرة و ة متخصصمهارات  -

 اللفظي والكتابي وغير اللفظي واإلداري والتقني   بمختلف أشكاله؛ مهارات التواصل  -

وحقوق   حقوق النساء في العملو  بالقوانين الخاصة بالحقوق العماليةالمتعلقة  ة يمعرفالمهارات ال -

 ذوي/ ذوات اإلعاقة  

 )اإللكتروني(   والتسويا الرقمي التسويا التقليدي ؛ مهارات التسويا -

   تخطيط والتنظيمال ات مهار -

 بفعالية    دارة الوقت واستثمار الموارد إ ات مهار -

   العمل بفعالية ضمن فريا  مهارات  -

 بأسلوب إبداعي  حل المشكالت و ةبداعياإلمهارات ال -
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ا     Focus Groupsتحليل نتائج عقد مجموعات التركيز   :ثانيا

 في محافظتي جرش وعجلون  

بتنظيم عقد  قامت جمعية معهد تضةةةةامن النسةةةةاء األردني بالتعاون مع مؤسةةةةسةةةةات المجتمع المدني المحلية  
مشةةةروع التمكين االقتصةةةادي للنسةةةاء والفتيات  "مجموعات التركيز في محافظتي جرش وعجلون في إطار 

ذ من قبل جمعية معهد نف، المُ 3سةنابل    /الالجئات السةوريات واألردنيات، ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي
(/ هيئة األمم  WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند والممول من    ،SIGI  األردني  تضامن النساء

 "  (UN-WOMENالمتحدة للمرأة )

في محةافظةة  مجموعةات ( 3في محةافظةة جرش، و) منهةا( مجموعةات 3( مجموعةات تركيز؛ )6وقةد تم عقةد )
 عجلون  

قدت في محافظتي جرش وعجلون حسب املجموعة والجنس   عدد الحضور في مجموعات التركيز التي عم

 عدد الحضور  تاريخ عقد املجموعة يوم و  مجموعة التركيز

 املجموع  إناث  ذكور  

 :جرشمحافظة   -أ

 9 4 5 ( 24/3/2021األربعاء ) 1مجموعة التركيز 

 10   4 6 ( 24/3/2021)األربعاء   2مجموعة التركيز 

 7 3   4 ( 2021/ 7/ 7األربعاء )  3مجموعة التركيز 
 26 11 15 املجموع

 عجلون: محافظة -ب

 11   9 2 ( 2021/ 22/3االثنين )   1مجموعة التركيز 

 13 8   5 ( 2021/ 29/3االثنين )   2مجموعة التركيز 

 11 10 1 (8/7/2021الخميس )  3مجموعة التركيز 
 35 27 8 املجموع

 61 38 23 إجمالي عدد الحضور في املحافظتين

 

التي ُعقدت  السةةت   مجموعات التركيزعدد الحضةةور المشةةاركين/ات في  إجمالي  وفقًا للجدول أعاله؛ فقد بلغ  

(  38( مشةةةارًكا ومشةةةاركة، وبلغ عدد السةةةيدات المشةةةاركات منهم/ن )61)في محافظتي جرش وعجلون  

%( من إجمةالي عةدد 70 37( بنسةةةةةبةة )23المشةةةةةاركين الرجةال )%( وعةدد 30 62مشةةةةةاركةة بنسةةةةةبةة )

محافظة  في   السةةيدات المشةةاركات علًما بأنه بلغ عدد    المشةةاركين/ات في مجموعات التركيز في المحافظتين 

%( من مجموع المشاركين/ات، بينما بلغ عدد السيدات المشاركات في 31 42( مشاركة بنسبة )11)  جرش

  من مجموع المشاركين/ات %( 14 77) كة بنسبةمشار (27) محافظة عجلون
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ف  وبعد  التمكين    ةوأهمي  ،وأشةكالها  االقتصةاديةالنشةاطات    األشةخاص المشةاركين/ات تم التحدث عن  على  التعر 

ونسةب    األعمال،  أصةحاب/ صةاحبات همية المشةاريع والتحةةةةةةةةةةةةديات التي تواجه  أو  المنطقة،في    االقتصةادي

    على النحو اآلتيالتركيز  وقائع ونتائج مجموعات  أبرزونستعرض المنطقة  التشغيل في 

 في مجموعات التركيز:  األعمالاألسئلة التي تم توجيهها ألصحاب/ صاحبات   -1

 :التركيز أثناء عقد مجموعات على أصحاب/ صاحبات األعمال  األسئلة التاليةتم طرح 

اإلنتاجية لُمنشةة ت أصةةحاب/ صةةاحبات األعمال الذين تمت النشةةاط االقتصةةادي أو المشةةاريع  ما هو   -

 ؟ محاورتهم/ن في مجموعات التركيز

  دون  حصًرا  فيها  النساء  تشغيل  يتم  عمل فةةةةةةةةةةرص   هناا  وهل  لديكم/ن،  النساء  تشغيل  نسبة  تبلغ  كم -

 الذكور؟

 ولماذا؟ المتةةزوجةةات؟ أم العازبات  النسةةاء تشغيل تفضةةلون هل -

 ؟(ال /نعةةم) الُمتةقةدم/ة جنةس علةى اعتماًدا تحديدهةا يتم العمةل فرص  هل -

  تشةةةةةغيل  يتم  التي  الساعةةةةةات  عدد   كم  النساء؟  منها  تستفيد   وهةةةةةل  مرنة؟  لديكم/ن  العمل  ساعات   هل -

  أسبوع؟ كل من األيام وعدد  يوميًا، بها النةساء
  عليها؟ وما لها وما العمةالية؟ والحقةوق العةمل في التقةدم ب ليةة النساء تعريف يتم هل -
  األبنةةاء  ذهةةاب   عةةدم  ظةةل  في  وخصوًصا  النسةةاء  عمةةل  بيئة  ظروف  على  كورونا أزمة  أثرت   كيف -

 بُعد؟ عن التعليةم وتلقي المةدارس إلى

  والحمةةةاية  الصحيةةةة  الرعةةةاية  في  حقةةةوقهن  على  أطفال  لةةةديهن  اللةةةواتي العةةةامةةةالت   تحصةةةل  هل -

  صحيةةةة  رعةةةاية  خةةةدمةةةات  مراكةةةز  /لألطفال  حضانات   توفيةةةر  /الرضةةةاعة  كةةةساعة  /االجتةةةماعيةةةة

 صحةي؟ تأميةن /اجتةماعي ضمةان /وألطفالهةن للعةامالت 

هي هذه  ما  للعةةةامةةةالت؟  األساسية  المةةةهارات   عةةةلى  تدريبيةةةة دورات   المةةةؤسسةةةات   في  تتةةةوفر  هةةةل -

 في  للعامةةةالت  قةةةدرات   وبنةةةاء  مهنةةةي  تةةةدريب   هنةةةاا  هةةةل  ووصةةةفها؟  ذكرهةةةا  يُرجى الدورات؟

 مؤسسةتكم/ن؟

  لديةةكم/ن  النةةساء  لتشةةغيل  أخةةرى  شةةروط  أية  أو  عمليةةة  خبةةرات   أو  علميةةة  مؤهالت   تشتةةرطون  هل -

 ؟(االجتةماعيةة الحالةة - الخبةرة - التعليم مستوى)

 بةها؟ والعةةامالت  للعامةةلينمخصصة  مواصةالت  منشأتكم/ن توفر هل -

 لديةكم/ن؟ المتةوفرة التةشغةيلية الفةرص  علةى السةوري اللةجوء أثر كيف -
 

نشآت أ  أو الشاريع اإلنتاجية  االقتصاد   ما هو النشاط  -2
م
صحاب/ صاحبات األعمال الذين  ل

 ؟في مجموعات التركيز محاورتهم/ن  تتم 

ذين لصةحاب/ صةاحبات األعمال وهم األشةخاص اأ  مارسةهاالتي يُ   اإلنتاجيةماهية المشةاريع  نعرض فيما يلي  

 الحوار معهم أثناء عقد مجموعات التركيز اآلتية: تم والذين  ات،/ولديهم موظفين ةيمتلكون مشاريع خاص
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 :  جرش  محافظة -أ

 :     (7/7/2021األربعاء ) - 3ومجموعة التركيز (، 24/3/2021) ربعاءأل ا – 2مجموعة التركيز و  1مجموعة التركيز 

  والتجاري ،نتاجيإلا ،التعليمي ،الصحي ؛في مجاالت عدة ومنها ةمشاريع خاص -
 أصحاب/ صاحبات ومديرو/ مديرات حضانات أطفال، ورياض أطفال، ومدارس  -
جمعية  ، وللتنمية البشةريةالجمعية األردنية  جمعية سةيدات جرش، و)مثل؛   مؤسةسةات المجتمع المدني -

 ( شبكة المرأة الجرشية، جمعية الرائدات الريفيات ، جراسيا
في   بشةةكل خاص   والفتيات   مشةةاريع تهم المجتمع المحلي والنسةةاءو ،منظمات تهتم بالمجتمع المحلي -

 ة جانب مشاركتهن السياسية واالقتصادي
 مؤسسات التدريب )مثل؛ مؤسسة التدريب المهني(  -

 .(مجال الحلويات ، واإلنتاج البيتي )مثل؛ المطبخ اإلنتاجييتية والمشاريع الب -

 .مصانع األلبان -

  فينوس السيدات/ تجميللوصالون  ،مقهى الرينبوو ،صاحب فندق غصن الزيتون -
قيد   –صةاحب مشةروع خاص بالحلويات المنزلية، ومشةروع طبخ إنتاجي إلنتاج أطعمة صةحية أكثر   -

 .الدراسة

  بيت خيرات سوف -
  السيدات تجميل صالونات  -
  مدير شركة هندسية خاصة -
و الحرف اليدوية من  أ  ةتسةةةويا المنتجات المنزليجرش، عن طريا    مهرجاننشةةةاطات المرأة أثناء   -

  و جهات أخرىأ ةبازارات والنشاطات التي تتوالها البلديالخالل 
 

 عجلون:   محافظة -ب

التركيز   التركيز  22/3/2021)االثنين    -  1مجموعببببة  التركيز  (29/3/2021االثنين )  -  2(، ومجموعببببة   -  3، ومجموعببببة 

 (:8/7/2021الخميس )

، الخل، المقدوس، األعمال المتخصةةصةةة في المنتجات الغذائية )مثل؛ المخلالت   فيمشةةاريع إنتاجية   -

 ( الزيتون، الزعتر، المربيات، الكشا

 ها مشاريع تعمل في بيع منتجات األلبان ومشتقات -

 ة عم السياحياالمطالمنتجعات و مشاريع -

  المطبخ اإلنتاجي مشاريع -

 ة المدارس الخاصمشاريع  -

جمعيةه جبةل عجلون  ، وجمعيةة اآلراا الخيريةة، مثةل:  ذات األهةداف المتعةددة  ةالجمعيةات الخيرية -

 ة الخيري

 ( عطرية، والنباتات الطبية والبيع الورود ونباتات الزينةومشاريع زراعية )مثل؛ المشاتل،  -

ومنتجات التجميل المسةتخلصةة    تجميل السةيدات،  مشةاريع تعمل في مجال التجميل )مثل؛ صةالونات  -

 من المواد الطبيعية( 
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 العمل في بيع المالبس  -

 التي تمت صناعتها بشكل يدوي و ،شعبيمشاريع العمل بالمطرزات والمالبس والزي ال -

 المحال التجارية لبيع البن والعصائر  اريعمش -

 لتدريب المهني، ومديرية عمل عجلون معهد ا -
 

 فيها  النسبباء تشبب يل  يتم  عمل  فببببببببببببببببببببببببببببرص هناك وهل لديكم/ن، النسبباء  تشبب يل نسبببة تبلغ كم  -3

ا  الذكور؟  دون  حصرا

 :جرشمحافظة   -أ

المؤسةسةات  في  (%30تبلغ حوالي )بأن نسةبة تشةغيل النسةاء في مجموعات التركيز  أجاب المشةاركون/ات  

هنا  وان الحديث    الخاصةةةة اإلنتاجية،على في القطاعات  أنسةةةبة النسةةةاء   لكنو  الحكومية في محافظة جرش،

  ةخاصة  جهةو  أيوجد قطاع   ؛وفي جرش   لبانألومصةانع ا  ةلبسةألمصةانع اكالمصةانع مثل؛  حسةب القطاعات  

شةكل  وتُ   "بيت خيرات سةوف"ا  وأيضةً   لأللبسةة"،مصةنع ناب الفيل  "  ؛عليها  ةمثلوأ ،عمل النسةاء فقطب  تختص 

 ة يدي العاملألمن ا (%95فيهما حوالي ) نسبة تشغيل السيدات 

إلناث مثل؛ الحضةةةانات ورياض  يحتاج فقط  أحيانًا  النشةةةاط االقتصةةةادي    ةطبيعوباإلضةةةافة إلى المصةةةانع؛  

ومصةةةانع    المطبخ اإلنتاجيوسةةةيدات  التجميل  وصةةةالونات  (،  سةةةنوات   5  إلىسةةةنوات    3من عمر  األطفال )

  انسويً  اعتبر مجتمعً تُ  الخيرية مثاًل  ا جمعية سيدات جرشوأيضً ، األلبسة

والمحال التجارية    ،مختص بالرجالفهو  نشةةاءات  إلقطاع افمنها؛    بالذكور فقط ةلوظائف الخاصةةأما بالنسةةبة ل

  غلب ألعلى ا

وهو يعمل ضةةمن مشةةاريع تهم المجتمع المحلي   ،بالمجتمع المحليعن منظمات تهتم    (حازم)وتحدث السةةيد 

من خالل قال: "و   جرش  محافظةفي    واالقتصةةاديةوالنسةةاء بشةةكل خاص في جانب مشةةاركتهن السةةياسةةية  

 ة،هناا نتائج صةادم 2020جرش لعام  ة  ا في محافظاقتصةاديً   المرآها عن مشةاركة  جريناه مؤخرً أالبحث الذي 

 في  (%12ة بمقدار )، وكانت مشةاركتها من هذه النسةب(%18)  كانت بنسةبة  للمرآه  ديةاالقتصةا  المشةاركةن  أو

ا عن مشةاركة  ختلف كليً تجرش  قصةبة  مشةاركتها في الوظائف في  ونتاجيه داخلية )داخل البيوت(،  إمشةاريع  

و أموضةةوع المواصةةالت    و؛ه  ةاالقتصةةادي  ةحدد للنسةةاء في المشةةارككبر مُ أوكان     في القرى  القاطنة المرأة

من خالل ف  ،ناسةةب الوضةةع الوظيفيوقاتها ال تُ أو  ةمنآهي غير  فمشةةكلة المواصةةالت الداخلية في المحافظة  

أو   ةمؤمن  نن مواصةالته"أ  ؛هياإلجابة  عمان كانت  العاصةمة  مقابلتي لكثير من النسةاء العامالت في محافظة  

 فقد تتقدم بعضهن باالستقالة"  على المواصالت  يعتمدن أنهن لوف ةسيار يمتلكن أنهن

في  للمرآةلم يكن هناا دور فاعل  ف جرش،  موضةةةوع مهرجانل  تم التعرض   البحث من خالل "  :اأيضةةةً وقال  

كانت  فقد   ،اا وخارجيً للسةياح داخليً   اجاذبً و  ،بحد ذاته  اوكبيرً   اقائمً   ًطاكان المهرجان نشةا  عندمامحافظة جرش  

بةازارات الو الحرف اليةدويةة من خالل  أ  ةعلى تسةةةةةويا المنتجةات المنزلية ةفيةه مقتصةةةةةر  المرأةمشةةةةةاركةة  

ال يوجد شةةيء ممنهج وواضةةد حتى نقنن   ؛لألسةةفولكن     و جهات أخرىأ  ةوالنشةةاطات التي تتوالها البلدي

  ،لطريقة التسةويا   ةواضةح  آليةوجد أي  تال  و  ا،نتاجيً إ  امطبخً   (122)  هناافمثاًل موضةوع المنتجات الداخلية،  

ا عملنا  و التسةويا، أيضةً أ، وال يوجد أسةلوب واضةد وممنهج للبيع  ةالمعارف الشةخصةي  يبيع عن طرياكل فال
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من خالل حصةةر هذه المنتجات وتسةةويقها    ة من النسةةاءسةةاهم في مسةةاعدة هذه الفئليات لعلها تُ آعلى وضةةع  

   و المصالد التجاريةأالمحال  ألصحاب 

ن هناا  أنرى  سة  ،لو تحدثنا عن موضةوع الفنادق  قائلين؛  بالمواضةيع السةياحية  وأضةاف المشةاركون فيما يتعلا

نعمةل  نةا يجةب أننأ، ومن الجةدير بةالةذكر "فنةدق غصةةةةةن الزيتون"وهو    ةهو الفةاعةل في المحةافظة اواحةدً   افنةدقةً 

 المرأةسةةةاهم في مشةةةاركة  لكن هي في الحقيقة تُ   ة،نراها بسةةةيطقد مواضةةةيع  تتعلا ب  تشةةةريعات إيجاد    ىعل

 كبر ألتركيز األمر منا قتصادية ويحتاج اال

وأشةار السةيد )عدي العتوم( صةاحب الفندق بأن هنالا توجًها حقيقيًا لتعيين السةيدات في الفندق، وأنه يشةترط  

أن تكون السةةيدة أو الفتاة حاصةةلة على شةةهادة الدراسةةة الثانوية العامة )التوجيهي(، ويُفضةةل أن تكون معها 

( أشةةهر، وأن تتمتع بمهارات 6حة والفندقة من مؤسةةسةةة التدريب المهني وهي لمدة )دورة تدريبية في السةةيا

 التواصل واللغة اإلنجليزية والمهارات الحياتية    

عمل للذكور   ةفرصةة (200حوالي )  سةةوف يوفر هذا المشةةروعوهناا مشةةروع سةةياحي جديد في جرش  و

جرش   بلدية  بينمشروع خاص بالمشاركة  ، وهو  ةاالحتياجات الخاصة  ات /فرصةة عمل لذوي  (20)ناث وإلوا

ويتضةمن المشةروع إنشةاء قرية سةياحية متكاملة وفندقًا ومطعًما سةياحيًا، وأكشةاا لبيع المنتجات    والمسةتثمرين 

الجرشةية مثل بازار داعم، وبرا وجسةور  والخطة موجودة والموافقة حاصةلة، والتنفيذ سةوف يسةتغرق من  

ناث في إل نسةبة تشةغيل امثاًل ف  للمشةاركة في هذا المشةروع،هم  النسةائي مُ والقطاع  سةنة إلى سةنة ونصةف السةنة   

 خدمة الغرف  كثر في جزئيةألإلناث    ةعطي الفرصستُ مع نسبة تشغيل الذكور وتقريبًا    ةالفندق ستكون متساوي

Housekeeping  ُناث في هذا العمل إلفضل احيث ت 

 محافظة عجلون:   -ب

منطقة    المحافظة في  مالبس فيالخياطة  لمصةةةنع    وجود   في مجموعات التركيز إلىأشةةةار المشةةةاركون/ات  

وكذلا توجد مصانع لأللبسة في مناطا محافظة عجلون    (،%95)  حيث تبلغ نسبة اإلناث به حوالي  ،عبين()

كثر أ  أن يسةةتوعب حتمل  وهو من الممصةةنع عرجان قيد التشةةغيل  ، كما أن  الجنيد، وكفرنجه، وعنجرةالتالية؛  

المشاريع  و  المصانةةةةع  في القطاع الخاص علىعةةةةام يقتصر عمل اإلناث    بشكلولكن     ة وسيدةفتا  ١٠٠من  

تواجه    وأفاد المشاركون بأنه  نتاجيةإلفي المشاريع ا  اللواتي يعملننةةةةةةاث إلمن ا اتضم عددً التي   ةالخاصةةةةةة

وثقافة العيب، السةائدة  االجتماعية    ةالنظر  ؛منها  ة،مشةاريعهن مشةاكل عديد من خالل تنفيذهن لالفتيات  النسةاء و

 الدعم   عدم وجود باء، وآلا معارضةو

 عدد من الجمعيات هنالا  و  ة،في المحافظ  ةشةبه معدوم  الكبيرة أن المنشة ت   وأشةار بعض المشةاركين/ات إلى

التشةةغيلية وطبيعة  يتم تشةةغيل النسةةاء حسةةب الطلب والفرص    وأنه  ذات األهداف المتعددةو  الةالفع    الخيرية

  الشغل

ن مدرسةةةة ابتدائية  ايمتلكوهما    ة(رباب القضةةةا)  ةوزوجته الفاضةةةل  (متعب نجادات )فكانت مشةةةاركة الدكتور  

رس االمد وغالبًا    عالية من اإلناث وقلة من الرجال حسةةب حاجة المدرسةةة   ةن بتوظيف نسةةبايقومو  ،خاصةةة

   من الذكور أعلىنسبة تشغيل اإلناث فيها تكون الخاصة 
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وأيضًةا تم التطرق للمطعم السةياحي الذي يقع في منطقة سةياحية، ويضةم فئة قلية من اإلناث بسةبب بُعد المكان  

 وتأخر دوام المطعم لمنتصف الليل، علًما بأن دوام اإلناث يقتصر على المطبخ 

 دةةةةكون ُمحةةةد ة تالريفيفي المنةةةاطةةةا  وخاصة  العةةةادات والتةةةقاليةةةد  ورف السائد  العُ أن  المشاركون/ات  وأكد  

المحال التجارية الخاصة  بعض  سمد للنساء بالعمل في  تال  االقتصادية، ولممةةةةةةارسة بعض النةةةةةةشاطةةةةةةات 

  نعمل ي  اللواتيوجد نسةةبة قليلة من النسةةاء  ت إذ   باسةةتثناء محالت بيع المالبسومحطات المحروقات، المقاهي  ك

  لدى المجتمع المحلي في المنطقة  مقبوالً ذلا  ويُعد بها 

 ولاذا؟ التببزوجببات؟ أم العازبات النسبباء تش يل تفضببلون  هل -4

 محافظة جرش: -أ

 العزباء أي  فضليُ غلب  ألطلب حسب ما يناسبه وايكل قطاع  إلى أن  في مجموعات التركيز  أشار المشاركون  

  ةالمتزوج  أةجازات التي تطلبها المرإلا اوأيضةةةً   ،كثرأعندها مسةةةؤوليات    المتزوجةمتزوجة وذلا الن  الغير  

غير المتزوجة  المرأة    ونفضليُ   فهم  ،البيت   ات مسؤوليتحمل  و  أاألطفال  للعناية بو  أنجاب  إلا  نظًرا لطبيعةثر  أك

 كبر لعملها بشكل أالعزباء لتفرغها أي 

الملقةاة عليهةا  بةالعمةل وذلةا بسةةةةةبةب المسةةةةةؤوليةة المنزليةة    اكثر فةاعليةة والتزامةً أالمتزوجةة  أن وهنةاا من يرى  

 أسرتها  وحاجتها لدعم

  ألنالعزباء  المرأة فضةةةل تشةةةغيل  خر يُ آ، و"فرقهنالا  ال يوجد  "  :قال  وقد تباينت آراء المشةةةاركين فأحدهم

  ةل مشةةغوهي تكون  و  ة،مواضةةيع الحمل والوالد   ةكبر وخاصةةألديها مسةةؤوليات    المتزوجة المرأةطبيعة حياة  

كبر في أ  ات تتحمل مسةةةؤولي  ألنها  ةالمتزوجالمرأة فضةةةل تشةةةغيل  نه يُ أبقائاًل: "  (حازم) السةةةيد   وتحدث    كثرأ

   "كبرأ، ولديها عطاء أفضلتقان العمل بطريقه إعلى تنظيم وقتها و ةالعمل وقادر

 محافظة عجلون: -ب

وذلا بسبب تفرغهن    العازبات على أنهم يفضلون تشغيل  في مجموعات التركيز  اتفةةةا معظم المةةةشاركةةةين  

أكثر للعمل، أما المتةةةةزوجةةات فرن األجور القليلة ال تناسبهن، وذلا حسةةب حاجتهن كةةربات أَسر، باإلضافة  

إلى ضغوطات األزواج عليةةةهن من خالل رفضهم لعمةةةل زوجةةةةةةاتهن مقابةةةةةةل أجور قليلة والذي يؤدي إلى 

 ن لمسةؤوليات المنةزل حسب رأي الرجال  انخفاض نسبة تحمةةله

وأضةةاف المشاركون إلةةى أن سبب اختيارهم للعازبات أن المتةةزوجات لديهن مسؤولةةيات أكبر تجةةاه أسةةرهن   

مما يؤثر على نسبةةة تركيةةزهن فةةي العمةةل حسب رأي الرجال، وهذا مما ينعكةةس على جوده العمل ودقةةته 

ألبناء ومسةةةؤوليات الزوج والمنزل وكثرة اسةةةتخدامهن للهاتف أثناء العمل وذلا بسةةةبب التفكير المسةةةتمر با

 وعدم التزامهن التام بأوقات منتظمة للعمل  

في رأيهم   ، ويعود السةبب العازبات تشةغيل المتزوجات بنسةبة أكبر من    ونيفضةلبينما أشةار البعض إلى أنهم  

  العازبات تحمل المتزوجات مسؤولية أكبر من  إلى
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ا تحديدهبا يتم العمبل فرص هل -5 تبقبدم/ة جنبس علبى اعتمادا
م
 ؟(ال /نعببم) ال

 محافظة جرش: -أ

قطاع  مثل؛   بالذكور فقط  ةوظائف خاص  هنااأشار بعض المةةةةةةشاركيةةةن/ات في مجموعات التركيز إلى أن  

   عمال البدنية الشاقةألالتكييف والتبريد والسباكة واوأعمال مختص بالرجال فهو نشاءات إلا

 5  إلىسةنوات   3من عمر  )رياض األطفال  الحضةانات و  ؛سةيدات فقط مثلخاصةة بالفرص عمل  وأن هنالا  

 جمعية سةةيدات جرش  ،ا مثلوأيضةةً   لإلناث،يحتاج فقط  إذ النشةةاط االقتصةةادي    ةلطبيعنظًرا  وذلا  (،  سةةنوات 

السيدات تجميل  المصانع وصالونات    ؛هيالتي  الفروع اإلنتاجية  ا، إضافة إلى نسةويً   اعتبر مجتمعً تُ  الخيرية، إذ 

 على ترسيخ الصورة النمطية لعمل المرأة لدى بعض المشاركين/ات آخر هذا دليل ، والمطبخ اإلنتاجيو

فتد مشةةروع    لىالنية ع  قد عقد و  وهو صةةاحب مشةةروع خاص بالحلويات المنزليةكما أشةةار السةةيد )حمزة(  

وهو مشروع مطبخ    ،وهذا المشروع سيكون األول من نوعه في محافظة جرش  (،راسةقيد الد )نتاجي  إطبخ  م

رغب بتوظيف  يكما    ه،رغب بتطوير مشةةروعأكد أنه يو  كثر،أصةةحية    ةطعمأنتاج  إسةةهم في نتاجي صةةحي يُ إ

 ا على مستوى الطعام والحلويات المرأة خصوصً  برنتاجن الناس يثقون ألسيدات للعمل فيه 

 عجلون:محافظة  -ب

إلى أن طبيةةعة العمةةل أحيانًا تُحدد جنةةس الُمتقةةدم للعمل في مجموعات التركيز  أشار بعض المةةةةشاركيةةن/ات  

مثل؛ األعمةةةةال التي تحتةةاج إلى قةةدرات جسةةدية عالية فبالتالي إنها تحتاج إلى ذكور، أو األعمال التي تحتاج  

عمال الصعبة على النساء والفتيات  أما األعمال الخفيفة  إلى خةةةدمة التوصيل، حيث تُعتبر هذه الخدمة من األ

 أو األعمال المتخصةصةة في المنتةةةةةةجات الغذائية أو التجميل فرنها تحتاج إلى إناث أكثر حسةب طبية العمل، 

 هذا دليل على ترسيخ الصورة النمطية لعمل المرأة لدى بعض المشاركين/ات و

ي( بأن الجانب االجتةةةةةةماعي والعةةةادات والتةةةقاليةةةد وطبيةةةعة  وأضاف أحد المشاركين/ات وهو )عمر المومن

المشةةروع كلةةها تلعةةب دوًرا كبيةةًرا في اختةةيار جنةةس الُمتةةقةةدم للعةةمل، فمةةثاًل في المنةةاطةةا الريةةفيةةة فرنه من  

  غير الُمةةةمكةةةن تشغةةةيل اإلنةةةاث في محطات المحروقات والمةةةقاهةةةي حسب العُرف السةةةائةةةد، لةةةذلا تةةةكون

 العةادات والتةقاليةد ُمحةددة لممةارسة بعض النةشاطةات االقتصادية 

  الوظيفية   ن/فرص العمل تكون حسب حاجتهم وأشار المشاركون/ات بشكل عام بأن

 يتم التي الساعببببببببات عدد كم  النساء؟ منها  تستفيد وهببببببببل  مرنة؟ لديكم/ن العمل  ساعات هل  -6

ا، بها النبساء تشب يل   أسبوع؟ كل من  األيام وعدد يوميا

 محافظة جرش: -أ

 ، جائحة كورونا خفت سةةةةاعات العمل  فأثناء  ،نعم هناا مرونةب  في مجموعات التركيزأفاد المشةةةةاركون/ات  

لكن في فترة كورونا كان    يوميًا  سةةةاعات   8 المقرر  وفا قانون العملف  ،وجد مرونةتلمعلمات بالنسةةةبة ل  مثاًل ف

  % مثاًل 50بنسبة قانون الدفاع العمل وفا 
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بتبكير سةاعات العمل أي عدم    ةفي نفس فترة الجائحلدى البعض  ا  يضةً أهناا اسةتغالل  أفاد آخرون بأنه كان  و

  ادوام كامل وليس جزئيً على شكل  االعمل يوميً كان ا وأيضً  ة،وجود مرون

 محافظة عجلون: -ب

ليست مرنة،  و  أشار بعض المةةةةةشاركيةةةةةن/ات في مجموعات التركيز إلى أن ساعات العمل محدده لديهم/ن

 ما عدا يوم الجمعة أسبوعيًا يومي  وبدوامساعات،  8ا يوميً بها وعدد الساعات التي يتم تشغيل النساء 

  اإلنتاجيةع الخةةةاصة ووعلى الجانب اآلخر أفاد بعض المشةةةاركيةةةن/ات إلى أن ساعةةةات العمل في المشةةةاري

تكةةون فيةةها غيةةر محةةددة )أي مرنة(، ألنها تعتةةمد على مدى الحةةاجة إلى العةةمل مةةن أجةةل إنتةةاج السةةلع التي  

 يطلبها الُمستةهلا/ة 

  عليها؟ وما لها وما العمبالية؟ والحقبوق  العبمل في التقبدم بآليبة النساء تعريف يتم هل -7

 محافظة جرش: -أ

 ، قانون العملوجود  لديها دراية بمن العامالت    فئةهناا  ن  إأشار المشاركون/ات في مجموعات التركيز؛ إلى  

قل أبرواتب    ةن تقبل بسةةةاعات عمل كاملأمكن  ال يُ   اوعي بحقوقه  ا لو عندهمثاًل  ،وعي كامل  لديهنلكن ليس  

لكن نرجع لحاجة مثل هذه الفئة   في التشةةةريعات الُمنظمة للعمل،  من الحد األدنى لألجور المنصةةةوص عليها

عمل للماسةةة  سةةاعات العمل فهي بحاجة  عدد  و حتى زيادة  أللعمل بصةةرف النظر عن تدني مسةةتوى الراتب  

 وتقبل بأصعب الظروف 

 فيا  يعملن في القطاع الخاص وخصةةوصةةً   اللواتيغلب السةةيدات والفتيات  أأن  إلى  حد الحضةةور  أشةةار  أكما  

  يًاشةةهرا أردنيًا  دينارُ   80 بمبلغ قدرهجورهن  أوتبدأ    لألجوردنى  ألالمدارس الخاصةةة ال يحصةةلن على الحد ا

العمل   صةةاحبات   /صةةحاب أعلى عقد وراتب يحمي    نومع توقيعه ،ردنيأدينار   200  إلى  ولسةةقف ال يصةةل

 ا قانونيً 

بعقد    اوإلزامه  اغيره  إيجاد   فرن  ا،بحقوقه  ةالعمل والمطالب  ة/باالعتراض على صةةةةاحب   اهنحد أحتى لو قام  و

   بعين االعتبار ةالمعترض خذ اعتراض أسهل بكثير من العمل أ

 ما فلن ةفراد في مشةةةكلألحد اأ لوال وقوع  مثاًل ف   بحقوق العمل والعمال،ال يوجد وعي كاف    ؛لكن بشةةةكل عام

  ذات العالقة التشريعات فه على من خالل تعر   ةحل المشكلطريقة يبحث في 

  و المؤسةسةةأ  ةتوضةيد قوانين الشةركمدى  التعامل مع هذه العقود و  ةليآ  ةوكيفي  ةلنفس المؤسةسة  ويرجع األمر

 لعمل فهيماسةة ل  ذا كانت بحاجةإلكن  ة أو العاملة واطالعها، وا حسةب ثقافة الموظفوأيضةً   للعمال والعامالت،

 العقد بصرف النظر عن الشروط  عن توق  أممكن ال من

 محافظة عجلون: -ب

وبين    ةبين معرفة النسةاء بكافة الحقوق العمالي  ؛اإلجابات في  ن في مجموعات التركيز مختلفين  وكان المشةارك

 العمال حقوق حاجة النساء إلى جلسات توعوية في قانون العمل و
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العمال/ غلةةةب  إلى أن أ ؛وحقوق العمال  قانون العملأشار بعض المةةةشاركيةةةن/ات فيما يخةةةص الوعةةةي بو

عنى بالتمكين والتدريب  تُ   يوذلا بسبب قلة المؤسسات الت  ،تدريةةةةةب متخصص   ن/ليةةةةةس لديةةةةةهم العامالت 

  عجلون تدريب مهني واحد فقط في محافظة معهد حيث يوجد  ،في جميع المجاالت  والتأهيل

رت  كيف  -8
ّ
ا  النسببباء عمبببل بيئة ظروف  على  كورونا أزمة أث   األبنببباء   ذهببباب عبببدم ظبببل  في وخصوصا

عد؟ عن التعليبم وتلقا البدارس إلى  بم

 محافظة جرش: -أ

شةاركت في مجموعات التركيز مجموعة من أصةحاب/ صةاحبات المشةاريع الخاصةة، فكانت مشةاركة األسةتاذة  

  كانمعلمات، وقالت: ")فاطمه نواصةةةره( عن مشةةةروعها الروضةةةة والمدرسةةةة، فلديها موظفات أردنيات  

ت جائحة كورونا بعدم   المشةروع جيًدا جًدا، ولكن بسةبب جائحة كورونا توقف العمل وتوقفت الحضةانة، وأثر 

وجود الطلبة، وحاولت أن أعطي الطلبة الدروس في البيت، لكن هنالا من تقدموا بالشةكوى ضةدي، واضةطر  

عن بُعد من خالل المنصة    أصاًل   لا الن التعليم صاراألهالي لسحب أبنائهم وبناتهم من المدراس الخاصة، وذ 

سةةةةةوى    اإللكترونيةة، وهةذا دفع األهةالي إلى نقةل أبنةائهم الطلبةة إلى المةدارس الحكوميةة ألنهةا مجةانيةة، ولم يباَ 

نسةةبة قليلة فزاد العبء االقتصةةادي على الروضةةة من إيجارات المبنى إلى رواتب المعلمات، وبالمقابل ليس  

 " اأساسً ذا دفعوا إوالموجودين من الطلبة أصاًل إذا دفعوا فرنهم يدفعون نصف القيمة هذا هنالا مردود 

وتحدثت السةيدة )ياسةمين( عن مشةروعها صةالون تجميل السةيدات، وقالت: "إن الصةالون بدأ بفكرة بسةيطة،  

وطورت عملي  فقد أخذت دورة تدريبية منذ مدة طويلة، وبدأت أعمل بالبيت، وبعدها استأجرت محل صالون  

ووظفت عندي موظفات أردنيات من نفس محيطي المجتمعي، وخاصةةه بأوقات محددة سةةواء بالمناسةةبات أو 

ا  كثيرً في مواسةةةةم األعياد، حيث كنت احتاج لفتيات ليسةةةةاعدنني، ولكن طبعًا بعد جائحة كورونا تأثر عملي  

ر، فصةار الموضةوع شةاقًا علي،  خاصةه بعد إغالق صةاالت األفراح ومنع التجمعات وإغالق المحالت بالحظ

ألنني أدفع الماء والكهرباء وإيجار محل الصةةةالون، وال تأتيني الزبونات، طبعًا اضةةةطررت لالسةةةتغناء عن  

الموظفات اللواتي وظفتهن معي، ألنني بالكاد أغطي التكاليف األسةةةاسةةةية، كما أن األعراس كانت ممنوعة،  

نني على بيوتهن لتزيينهن وهذا بشكل نادر، وهذا كله طبعًا  ا، وصارت هنالا عرائس يطلبكثيرً فالموسم خف  

بسبب وجود قوانين الدفاع التي أضاعت علينا فرًصا كثيرة، ثم أغلقت محلي في الفترة األخيرة، وحاليًا أعمل 

 ببيتي" 

ويقع على  وقد تحدث األسةةتاذ )عدي العتوم( عن مشةةاريعه الخاصةةة؛ وهو صةةاحب "فندق غصةةن الزيتون"  

ويملةا مقهى الرينبو وصةةةةةالون تجميةل للسةةةةةيةدات )فينوس( في جرش، وقةال: "إن  ش عجلون،  طريا جر

الجائحة أثرت علينا بشةةكل ضةةخم جًدا، فمثاًل انا اضةةطررت إلغالق المقهى ألن هناا ضةةغوًط كبيرة أثرت 

ا قطاع السةةياحة تأثر كمطعم  ةعلى المقهى من خالل قوانين الدفاع وخاصةةة بعد منع النارجيل يا هال ، وأيضةةً

ن نحن  آلواوفندق "غصةن الزيتون" فلم يعد هنالا سةياح يأتون بسةبب الجائحة، الن العمل قائم على السةياح،  

ويوجةد هنةالةا موظفون كلهم أردنيون وذكور،  ، ا مةانوعةً   ةغير مجةدية  ولكنهةاالةداخليةة   ةاعتمةادنةا على السةةةةةيةاحة

 ونعمل على فكرة إضافة الموظفات اإلناث في الفندق"  

  بخاصةةة،  في المجتمع األردني وفي محافظة جرش المرأةعن التحديات التي تواجه    ات /وتحدث المشةةاركون

وهي    بالمرأة  المنوطةالمسةةةؤوليات  وعن    ،التحدي الماديووعن الوضةةةع االقتصةةةادي    ،وعن نظرة المجتمع
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في بعض   للمرأة المتةأخرةوقةات العمةل  عن أو  ،سةةةةةرةألتتحمةل أعبةاء ا ألنهةاعن الرجةل    ةتحةديةات مضةةةةةاعفة

في   ةسةن 28من    ةفظمووهي  ،  الخيرية  مديرة جمعية سةيدات جرش  (ملوشةاركت أيضًةا السةيدة )أ   القطاعات 

بمكتب    التشةةريعات   ألن  ،ت ردنياأمعلمات   4وهي لديها    ةومدرسةة  ةوكان لديها مشةةروع روضةة  ،نفس المكان

ة  عد بسةبب األوضةاع الراهن صةبد الدوام عن بُ أن  آلالعمل في قطاع التدريس، وابسةمد للسةوريات  تالعمل ال  

 وربطها بجائحة كورونا 

بعد   ت غلقأو  ةكان يمتلا مشةةروع روضةة  ، فقد من جمعية جراسةةيا  (عتومالرعد  )مشةةاركة األسةةتاذ  وبالنسةةبة ل

يمتلا مشةةروع مطبخ  و  ،ردنيات وفلسةةطينيات أ  ة؛موظفات من جنسةةيات مختلف  6وكان لديه    ،جائحة كورونا

 عند شةةةروط الضةةةمان لكن انتقل العمل فيه من المنازل نزوالً   ،ا بسةةةبب جائحة كوروناغلا أيضةةةً أنتاجي  إ

  عياتهاوتدا حة كورونائجاإطار في مواجهتها  تمت حدى التحديات التي إاالجتماعي وهي 

 محافظة عجلون: -ب

على عمل السةيدات، فأصةبحن يشةتكين    أثرت بأن جائحة كورونا  في مجموعات التركيز  أفاد المشةاركون/ات  

من ضيا الوقت نظًرا الضطرارهن إلنجاز األعمال المنزلية ورعاية األسرة وأداء مهام أعمالهن من المنزل 

 في ذات الوقت، وهنالا سيدات أخريات تم االستغناء عن خدماتهن في العمل 

خالل جائحة كورونا    ن/ضةةرر منشةةأتهم، وأكدوا على تالدفاعبأوامر    ن/على التزامهم  ات /نوأكد المشةةاركو

ات، علمًةا بةأن  /البةاقين  ات /إلى تقليص األيةدي العةاملةة وتخفيض أجور العةاملين  ن/ممةا دفعهم  ،بشةةةةةكةل كبير

 عد بالعمل عن بُ  ن/في محافظة عجلون لم تسمد لهم ات /طبيعة عمل الموظفين

 والحمبببباية الصحيببببة الرعبببباية في حقببببوقهن  على أطفال لببببد هن  اللببببواتا العببببامببببالت تحصببببل هل  -9

 صحيببببببة رعبببببباية  خببببببدمببببببات  مراكببببببز  /لألطفال  حضانات توفيببببببر   /الرضبببببباعة كببببببساعة  /االجتببببببماعيببببببة

 صحبا؟  تأميبن /اجتبما ي ضمبان /وألطفالهبن  للعبامالت

 :جرشمحافظة   -أ

العةةةةةةامةةةةةةالت من كثر من ذلا أو  أ %(80  -  %60أشةار المشةاركون/ات في مجموعات التركيز إلى أن )

ن تغطي  أمكن  ن المبالغ ال يُ أل  ،في القطاع الخاص   ةعلى حقةةةوقهن خاصال يحصلن  اللةةةواتي لةةةديهن أطفال  

لضةةةمان االجتماعي وليس  ل العامة  مؤسةةةسةةةةاللزامي من  إالضةةةمان االجتماعي هو    الصةةةحي وحتىمين  أالت

 ا اختياريً 

ن الضةةمان  ونابقتتعلا  العمل تحديات    صةةاحبات   /أصةةحاب   يواجه، حيث  العمل  ة/لصةةاحب   ةوالقوانين ظالم

العمل   صةةاحبات   /صةةحاب حقوق أت و حقوق المنشةةحسةةب رأي المشةةاركين/ات بجحف  ذي يُ االجتماعي وال

  ات /وبالتالي يواجهون مشكالت مع الموظفين

فأشةار   ،عن فرص المهندسةات في القطاع الهندسةي  (مدير شةركة هندسةية خاصةة)  حد الحضةور وهوأث  د  تحو

، وأن المسةيطرين  طات والتغول فيهاابسةبب الوسة  ةفقير  ةكثر نقابأنقابة المهندسةين في محافظة جرش  إلى أن  

  يمانإيصةعب على الشةركات توظيف مهندسةات لعدم    وأحيانًا  عليها هم الكبار وال يعطوا أي فرصةة للشةباب 
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ولصةعوبة العمل الميداني    ا الوافدينصةوصةً مع عدد كبير من العمال الذكور وخ  نمكانية عملهبر  القائمين عليها

 على النساء من وجهة نظر هذه الشركات 

ا  يعملن في القطاع الخاص وخصةةةوصةةةً   اللواتيغلب السةةةيدات والفتيات  أأن  إلى  حد الحضةةةور  أشةةةار  أكما  

  ايً شةةهرا أردنيًا  دينارُ   80 بمبلغ قدرهجورهن  أوتبدأ    لألجوردنى  ألالمدارس الخاصةةة ال يحصةةلن على الحد ا

العمل   صةةاحبات   /صةةحاب أعلى عقد وراتب يحمي    نومع توقيعه ،ردنيأدينار   200  إلى  ولسةةقف ال يصةةل

 ا قانونيً 

وإلزامه بعقد العمل غيره    إيجاد   فرن  ا،/بحقوقه  ةالعمل والمطالب  ة/حد باالعتراض على صةةاحب أحتى لو قام  و

   بعين االعتبار المعترض  خذ اعتراض أسهل بكثير من أ

ا يعتمد الموضةةةوع على حجم المنشةةةأة؛ فال توجد منشةةة ت كبيرة   تلتزم بقوانين التامين الصةةةحي كي  وأيضةةةً

والضةةمان االجتماعي؛ أي أن طبيعة المؤسةةسةةات أو المنشةة ت في محافظة جرش مختلفة عنها في محافظات 

كاملة، فالمطاعم    أخرى، وال توجد فيها مصةةانع أو شةةركات كبرى للتشةةغيل أو لديها إمكانية لتُعطي الحقوق

السةةياحية والوضةةع القائم فيها بالنسةةبة لألجور والرواتب فهي جًدا متدنية، وذلا بما تفرضةةه طبيعة المنطقة  

وطبيعة الوضةع القائم، فال توجد دخول معقولة لمثل هذه المؤسةسةات أو المنشة ت لتدفعها على صةرف أجور  

ي المشةاركين/ات هي محافظة مهمشةة إلى حد ما مناسةبة للعمال/ العامالت والموظفين/ات، وجرش حسةب رأ

 ولألسف أيًضا مهمشة سياحيًا  

وفرض الضةةةرائب والمسةةةقفات العالية على المشةةةاريع في المحافظة هذا ما اعتبره األسةةةتاذ )محمد( طرد 

لالسةةةةةتثمةار، وهي تحةديةات تعمةل على التقليةل من فرص العمةل والتقليةل من القةدرة على صةةةةةرف األجور  

ال يوجد تشةجيع لالسةتثمار، فكيف عندما يتعلا األمر باسةتثمار للسةيدات، وهذا على الرغم من  المفروضةة، و

أن السةيدات الجرشةيات قادرات على إعداد المنتجات البيتية، باإلضةافة إلى االسةتغالل الواقع على االسةتثمار  

 بفرض شروط وقوانين وأرقام تُنها كاهل المستثمر مما يدفعه للهروب من المكان  

أيضةا ال توجد دراسةات ناجعة في المحافظة، وتغييب دور مجلس المحافظة )الالمركزية( والذي في محافظة  

جرش ومن وجهة نظر المشةاركين/ات أثبت فشةله لعدم قدرة هذا المجلس على إدارة المشةاريع في المحافظة   

انية الشةةباب في المشةةاريع في ميز  نصةةيب وفي مداخله السةةيد )حازم( أكد أن هناا أرقام مثبتة تُشةةير إلى أن  

 %  65%، بينما تُشكل نسبة الشباب في جرش 0محافظة جرش كانت 

تتصةةف بعض حسةةب رأي المشةةاركين/ات  بالنسةةبة للسةةوريات األغلب يعملن بالقطاع الخاص، وهو قطاع  و

وأيضًةا  سةنة    18مؤسةسةاته باسةتغالل العاملين/ات  وهم يعملن بأجور أقل وتوجد هناا عمالة ألقل من عمر  

يقبلوا بالعمل براتب أقل ويُركزوا    ات /، فالسةوريينات /هناا مسةتثمرون سةوريون ويفضةلون تشةغيل السةوريين

على المهن أكثر من الوظائف، كما أن أغلب المجتمع السةوري ال يرغب بعمل السةيدات مع أشةخاص غريبين  

 ويفضلون وجودهن بالمنزل 

 محافظة عجلون: -ب

المشةةةةاركين/ات في مجموعات التركيز على حصةةةةول العامالت على جميع حقوقهن في الرعاية  أكد بعض  

الصةحية والحماية االجتماعية؛ كسةاعة الرضةاعة وتوفير حضةانات لألطفال ومراكز خدمات الرعاية الصةحية  

 للعامالت وألطفالهن كالضمان االجتماعي والتأمين الصحي 
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الةةذين يخةةضعون    ات /نوموظةةفال  يحصل عليهان الحقةةوق  ألى إ  ت ا/نيالُمشةةاركالبعض اآلخر من    وأوضد

  ،والتي تعمل بشكل منتظم   الكبير، راس المال ات المؤسسات ذ   علىقتصر فقط  ي  ذلاو  ،للضةةمان االجتةةماعي

تعمل  و  ات،/الُموظفيةن  ألبناءحضةانات    ات المؤسس  هحيث توفر هذ   ،باستمرار  احقا ربحً ال ويُ ولديها عمل فع  

ما   أوغيرها    جازات وسةةةاعة الرضةةةاعة للنسةةةاءإلا  ؛العمالية مثل  ن/جميع حقوقهم  ات /مند الموظفينعلى  

خضع  ا ال تُ غالبً و  ،قدم حماية اجتماعية وال ضمانات ال تُ   فرنها  ات /نوالمشارك  هذكرما  عمال الخاصة حسب  ألا

 رأس مال كبير  ات رة وليست ذ مشاريع صغيتعتمد على نها ألللضمان االجتماعي وذلا  ات /الموظفين

هي هذه   ما للعبببببامبببببالت؟  األساسية  البببببهارات  عبببببلى  تدريبيبببببة  دورات البببببؤسسبببببات في  تتبببببوفر  هبببببل  -10

رجى  الدورات؟   في  للعامبببببببببببالت  قبببببببببببدرات وبنببببببببببباء مهنبببببببببببا  تبببببببببببدريب هنببببببببببباك  هبببببببببببل ووصبببببببببببفها؟  ذكرهبببببببببببا يم

 مؤسسبتكم/ن؟

 :جرشمحافظة   -أ

تعمل هذه حيث    ،الدورات التدريبيةتُقد م  مؤسةةةسةةةة التدريب المهني  إلى أن    (القادري)أنس  األسةةةتاذ   أشةةةار

  ،المطبخ اإلنتةاجي   ؛من خالل إعطةاء دورات في مختلف المجةاالت منهةا  المرأةالمؤسةةةةةسةةةةةة على تمكين  

ب لتدريب في مؤسةسةة التدريويلتحا بام  تقد  يالذي   الشةخص ويحصةل     دارة الفندقيةإلوا  ،والتجميل  ة،والخياط

و البدء أ  ا/فرصةة عمل مناسةبة له  إليجاد   ا/على دعمه  ةقادر  ةشةهادة مزاولة مهنو  ةمعتمد  ةالمهني على شةهاد 

  الخاص  ا/مشروعهب

هناا    مثاًل،  حاسةةوب الو  أتجميل  الو  أ  ةخياطالقطاع   ؛ وفيما يتعلا بالتدريب فيمؤسةةسةةة التدريب المهني  ففي

  ،عمل حسةةةب التخصةةةص الماكن  أعلى    توزيع المتدربين/ات ، ويتم  عمليوتدريب  ومشةةةاغل  تدريب نظري  

  متةدربةات ومتةدربينهنةاا و  مقةابةل رمزيبو  أتةدريةب بةدون مقةابةل  الويكون    ،شةةةةةهور  3التةدريةب هي   ةوفتر

 ة بهم/ن الخاص ن/التدريب المهني وفتحوا مشاريعهم معهد تخرجوا من 

( سةاعة  1100مؤسةسةة التدريب المهني، )  ( سةاعة تدريبية في1400فبرنامج التجميل الكامل مثاًل، يتضةمن )

( سةةةةاعة تدريبية منها تدريب في سةةةةوق العمل  وأكثر التخصةةةةصةةةةات  300تدريبية منها تدريب عملي، و)

 المطلوبة من قبل السيدات والفتيات هو تخصص التجميل 

وكان هنالا إقبال عليه، ويتضةةمن؛ التدريب ( أشةةهر  6لمدة )وكان هنالا سةةابقًا تخصةةص السةةياحة والفندقة  

 على خدمة الغرف، وخدمة الطعام والشراب، وإنتاج الطعام  

( أشةهر، 6( ديناًرا أردنيًا كرسةم في الفصةل للدورة التي تمتد لمدة )30ويدفع المتدرب/ة مبلغًا رمزيًا مقداره )

صةةةندوق التشةةةغيل والتدريب  دعم متوافر ل( ديناًرا شةةةهريًا في حال كان هنالا  20ويُعطى المتدرب/ة مبلغ )

      والتعليم المهني والتقني

تدريب في مؤسةةسةةة التدريب المهني خالل هذه مشةةاركة في اللل  اللواتي تقد من  السةةوريات   السةةيدات  وبلغ عدد 

  ات مهتمن     وكةسةةوري  ةسةةيد   40على دورتين أي ما يقارب  و  ةسةةيدة وفتاة في كل دور  20ما يقارب    ةالسةةن

ة  وفعاًل هذه مبادرة تُحسةب  ودورة الصةرف الصةحي والسةباك ،وتمديدات الكهرباء  ة،الشةمسةي  ةالطاقبدورات  

لهن ألنهن فك رن خارج الصةةندوق وبحثن عن دورات غير تقليدية بالنسةةبة للنسةةاء والفتيات  علًما بأنه هناا  
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وفير مظلة قانونية للسةيدات ت، وأبرز أهدافها:  2014" التي تأسةسةت سةنة  جمعية السةباكات الرائدات النسةائية"

،  تقديم خدمات الصةةةيانة المنزلية في مجال السةةةباكة بجودة عالية ، واألردنيات العامالت في مجال السةةةباكة

توسةةيع قاعدة مشةةاركة  ، وفي المهنة  ات /المسةةاهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملينو

التعةاون  ، ومهنةة السةةةةةبةاكةة  اللي والحفةاظ على الميةاه من خالمرأة األردنيةة في مجةال خةدمةة القطةاع المةائ

 والتنسيا مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 

قدم  تُ   ابدوره  التيوالشركة الوطنية للتدريب والتشغيل/ فرع جرش والتابعة للمؤسسة العسكرية،  وأيضا هناا  

و منشةةأته  ألتيسةةير مشةةروعه الخاص  امند كل شةةخص قرضةةً ويُ   ة،من الدورات في مجاالت مختلف  ةمجموع

( 6)قصةةةى من  أالقرض كحد  هذاعلى    ةا من خالل تأخير دفع الرسةةةوم المترتبدعمهم ماديً يتم  وة،  الخاصةةة

تكون  و  ،ال يتم فيها تسةةديد القسةةط المسةةتحا بعد البدء بالمشةةروع الخاص   ة التيمد وهي ال  ة،سةةنأشةةهر إلى 

 ة رقساط ميس  األ

  المقابل هناا أعمال فقط ولكن في  ةتتطلب دورات تدريبي  عماالً أهناا  وأشةةةارت بعض المشةةةاركات إلى أن  

 شهادة للحصول على عمال أخرى تحتاج أو متخصصة مهارات متالا تحتاج ال

الصةةالون بدأ بفكره  ن  إ  :وقالت  ،صةةالون تجميل للسةةيدات وهو  عن مشةةروعها    (ياسةةمين) ةوتحدثت السةةيد 

محل صةةةةالون    اسةةةةتأجرت بعدها  وبالبيت    وبدأت تعمل  منذ مدة طويلة،  ةخذت دوره تدريبيحيث أ  ة،بسةةةةيط

 ةمحدد  في أوقات وخاصةةةه    ،المجتمعي  هاردنيات من نفس محيطأموظفات    هالت عند وشةةةغ    عملها،رت  وطو  

  و مواسم األعياد أبالمناسبات 

متقاعدة تربوية بأن مركز تطوير األعمال قد قدم للسةيدات والفتيات  وأشةارت السةيدة )جميلة أبو ملحم( وهي  

( سةةاعة تدريبية على المهارات الحياتية وإدارة المشةةاريع والتسةةويا  فنحن  156تدريبًا مهنيًا مجانيًا يُعادل )

يدة دينار أردني لكل سة 3000( سةيدة وفتاة، وتم منحهن الشةهادات ومبلغ  40في جمعية جراسةيا مثاًل دربنا )

لتمويل مشةةةروعها وتمكينها من الدخول في سةةةوق العمل، عن طريا توفير إمكانية شةةةراء المواد والتدريب  

شةخص    8000اإللكتروني والترويج للمنتجات عن طريا الصةفحة اإللكترونية التي يصةل عدد متابعيها إلى  

طبةانةات/ حةافظةات( الئقةة  وأضةةةةةافةت بةأنةه فيمةا يتعلا بمهرجةان اللبنةة األول والثةاني، فةرنةه ال توجةد )مر

 للمهرجانات، وال توجد ثقافة التسويا  

الوكالة  وأشةةةةارت السةةةةيدة )دالل قردن( قائلة إنه تم تدريب النسةةةةاء والفتيات في محافظة جرش عن طريا  

على موضةوعات غير تقليدية مثل؛ الكهرباء والطاقة الشةمسةية والسةباكة  ففي   (GIZاأللمانية للتعاون الدولي )

( آنسةات وسةيدة متخصةصةات ولديهن آلة لتنظيف الخزانات وعملن تطبيقًا عمليًا  3سةباكة مثاًل هنالا )مجال ال

على الموضةةوع وهن مسةةتعدات للعمل، وبعد أسةةبوع سةةيتم تجهيز كتاب عن طريا الُمحافظ ليبدأن بتنظيف  

أن يقمن هن  خزانةات المةدارس وريةاض األطفةال ومن ثم التوسةةةةةع بتنظيف خزانةات المنةازل  ومن الممكن  

 أنفسهن بتدريب النساء والفتيات في المجتمع المحلي على موضوع السباكة لفتد مجال للعمل أمامهن       

وأكد السةةةةيد )حمزة العتوم( أن نسةةةةاء جرش لسةةةةن بحاجة للتدريب على إعداد المنتجات المنزلية والمطبخ  

وإنما المشةةكلة هي التسةةويا  وينبغي العمل والتنسةةيا مع المسةةتثمرين لتسةةهيل تصةةدير اإلنتاجي فهن يتقن ها،  

المنتجةات الجرشةةةةةيةة ومنهةا؛ الزيةت والزعتر والمخلالت واألجبةان والمقةدوس والمربيةات    إلى دول الخليج  

 العربي     
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 محافظة عجلون: -ب

بتةةةدريةةةب  تقةةةوم  دة في عجلون  اجوتالمبأن بعض المؤسسةةةات  في مجموعات التركيز  أشار المشاركون/ات  

طبيعة العمل والمهام  حول  ساسية  أدورات شاملة و  تتوافر فيهاالمؤسسات  الموظفةةةةين/ات الجةةةةدد، وأن هذه  

مالبس في المصنع خياطة  ، مثةةةةةةل؛ ب مختص وفنيكما يتم التدريب من قبل مدر  العامالت،   طلب منالتي تُ 

بتةةةقديم تةةةدريةةةب كةةةامل للمةةةوظفةةةين/ات ويُخضع الموظفين/ات لفترة  ، إذ يةةةقوم  )منطقة عبين(المحافظة في  

تجريبية مدتها ثالثة شةةهور، ويُمند العامل/ة مبلغًا مقابل بدل المواصةةالت  أما المشةةاريع التجارية الصةةغيرة  

 فرنها تُفضل تعيين موظفين/ات ذوي/ذوات خبرة بحيث ال تُقدم لهم/ن تدريب مسبا 

لمهني وبناء قدرات العامالت فال يوجد في المؤسةسةات، وال يتم تفويض أي عاملة بأخذ  اما بالنسةبة للتدريب ا

 دورات في مؤسسة التدريب المهني  

عنى بالتمكين  تُ   يليةةةس لديةةةهم تدريةةةب متخصص وذلا بسبب قلة المؤسسات الت  ات /غلةةةب الُمشةةةاركيةةةنوأ

 وقةد تحةدث   هني واحةد فقط في المحةافظةة تةدريةب م  معهةد هيةل في جميع المجةاالت حيةث يوجةد أوالتةدريةب والتة

منةدوب مؤسةةةةةسةةةةةة التةدريةب المهني في محةافظةة عجلون عن الةدورات التةدريبيةة   القضةةةةةاة(عمر  )المهنةدس 

 لةدخول  ن /مهوتؤهل  المتةدربين/ات   سةةةةةاعةد والتي تُ  هةا معهةد التةدريةب المهني في المحةافظةة،التي يعقةد   والتةأهيليةة

و أبأن هناا تخصص  وأشار    مهنة الة معتمدة وشهادة مزاولة  شهاد على    ة/العمل، كما يحصل المشارا  سوق

بعدها ال يتم التوظيف بسبب عدم وجود الفنادق  لكن  يتم التدريب والتأهيل عليه و  مثاًل   تدريب السياحة والفندقة

  اآلباءوممانعة 

  النبببببببساء  لتشببببببب يل أخبببببببر   شبببببببروط أية أو  عمليبببببببة  خببببببببرات أو  علميبببببببة مؤهالت تشتبببببببرطون  هل  -11

 ؟(االجتبماعيبة الحالبة - الخببرة - التعليم مستو  ) لديبكم/ن

 :جرشمحافظة   -أ

حسةب للتوظيف    ة عمليةو خبرأ  ةعلمي  ةيشةترط شةهاد أنه    إلى  التركيز  ات المةةةةةةشةاركون/ات في مجموع  أشةار

 حةدد تُ  التيفرصةةةةةة العمةل هي ة مثاًل، وشةةةةةهةاد   انال يشةةةةةترطة  محةل الخيةاطةةو ألبةان  األمحةل  العمةل، فمكةان  

 ا مو عدمهأ ةو الشهاد أ ةالخبر المطلوب؛

  ةدورات تدريبي الحصول على  عمال تتطلب  أهناا  ف  ة،حسب نوع الوظيف  أو الخبرةالمؤهل العلمي    أي يُشترط

  علمية عمال أخرى تحتاج لشهادةأومتخصصة تحتاج لمهارات هنالا أعمال ولكن  ،فقط

الخطيب( وهي مديرة روضةةة جمعية جراسةةيا، بأن المطلوب حاليًا بالنسةةبة لمعلمة أشةةارت السةةيدة )سةةعاد  

الروضةةةة أن تكون من حملة درجة البكالوريوس، وفي تخصةةةصةةةات مثل؛ اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،  

الرياضةةيات، صةةعوبات التعلم  ومن المهارات المطلوبة في معلمة الروضةةة أن تتصةةف بالقدرة على التعامل 

 األطفال والطفالت وبالقبول االجتماعي من قبلهم/ن مع 
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 محافظة عجلون: -ب

على أن الخبةةةرة هي التي تُعطى األولويةةةة لديةةةهم/ن لتةةةشغيل  اتفةةةا المةةةشاركون/ات في مجموعات التركيز  

الموظفات )النسةةاء والفتيات(، وذلا من أجةةل ضةةمان الحصةةول على جةةودة عاليةةة في العمةةل وإنتةةاج سةةلع  

منةةةةاسبة، أما الشةةةةهادات فليست مقيةةةةاًسا للجةةةةودة بالنسبة لهم/ن، وذلا ألنه أحيانًا أصحةةةةاب/ صاحبات  

 يحتةاجون إلى ممةارسة العةمل من أجةل اكتسةاب الخةبرة والقةدرة على العمل بالشةكل المةطلوب الشةهادات 

وفقًا لطبيعة  التعليم    ىالعمل يشةةترطون الخبرات العملية ومسةةتو  صةةاحبات   /أصةةحاب وأضةةاف البعض بأن  

 العمل 

نشأتكم/ن توفر  هل -12  ببها؟ والعببامالت للعامببلين مواصبالت مخصصة مم

 :جرشمحافظة   -أ

  (سةةالم فريحات ) لألسةةتاذةشةةاروا إلى أنه في تقرير  أمن وجهة نظر المشةةاركين/ات في مجموعات التركيز؛  

  ة،سةةةوء من الخارجيأ ليةالموصةةةالت الداخكما أن    ةالمناطا البعيد   إلىتحدثت عن عدم وجود مواصةةةالت  

جراء   االختطافو  ألتحرش  لمن بنت تعرضةةت    فأكثر  فيه مخاطرة،  السةةيارات الخصةةوصةةيركوب  ا  وأيضةةً 

نظًرا لبُعد المسةافات بين القرى ومكان العمل، وعدم التزام أصةحاب ة، واضةطرارها لركوب سةيارات خاصة

المواصةالت العامة بأوقات محددة، وعدم تأخرهم لسةاعات أطول تُسةاعد الفتاة في الوصةول إلى بيتها بشةكل 

 مواصالت الخاصة أعلى أيًضا آمن، كما أن التكلفة المادية في ال

ا  وأيضةةً   ،و الخطرأض الفتيات للخطف  عر  لنقل الركاب، وهذا يُ  ةحدد المواصةةالت العامة ال تلتزم بمواعيد مُ ف

لكن في الواقع ال    ةشةكلي  ةمواصةالت بصةورالب  ةهناا مناطا مغطاف  ،وجود مشةاكل النقل في محافظة جرش

من الفتيةات   ةمع مجموعة  "ردنيةة للتنميةة البشةةةةةريةةألالجمعيةة ا"قةامةت    ،بنةاء على هةذا التقريرو   يوجةد التزام

المناطا    إلحدىيتوصلوا لحلول بتحويل باص نقل  أن  ، وحاولوا  "مانأوصلني ب"طلقوا عليها  أمبادرة    برشهار

كثر من حالة تحرش وحدثت فيها أفيها فتاة للخطف من قبل سةائا سةيارة خصوصي    ت في القرى التي تعرضة

  مصادر في اإلنترنت عن ذلا(هنالا و)

تطلب  العمل يذا كان  إ  وبالذات الفتيات،    ةلعدم توفر مواصةةةالت وخاصةةة العملالناس ترفض  بعض  ا  وأيضةةةً 

 الليل  في ةخرأتأخير لساعات متال

  ةالمواقف الخةاصةةةةة ة، كمةا أنالتنقةل داخةل المحةافظة  ةصةةةةةعوبةتتميز بجرش محةافظةة  النقةل العةام في  ةطبيعةف

   للنقل   ةرخصةةمُ الوغير    ةخاصةةالسةةيارات  الللجوء لركوب إلى افراد أل، مما اضةةطر اةجهزللباصةةات غير مُ 

و شركات أو عدم التزام أصحاب  أعامة  المواصالت  المن فرص عمل بسبب عدم توفر    حرمواوهناا سيدات  

 ادً وجه  تبةذلمةة وال  ظغير منفهي مشةةةةةاريع هيئةة النقةل العةام  ل  وبةالنسةةةةةبةة  ةالنقةل العةام بمواعيةد وأمةاكن محةدد 

 ،رض الواقع  مع التأكيد على زيادة التكلفةأعلى    ةهي قائمه فقط على الورق وغير موجود فمشاريع  ال  إلنجاز

 عام النقل وسائط الاستخدام سيارات خاصة لعدم توفر  نتيجةعلى السيدات  اكبيرً  اشكل عبئً والتي تُ 
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كان  ، 2020جرش لعام  ة  في محافظ  ااقتصةةةةاديً  أةا عن مشةةةةاركة المرجري مؤخرً أومن خالل البحث الذي  

و مشةةكلة المواصةةالت أموضةةوع المواصةةالت    و؛ه  ةاالقتصةةادي  ةالمشةةارك  موضةةوع  كبر محدد للنسةةاء فيأ

   ناسب الوضع الوظيفيوقاتها ال تُ أو ةمنآهي غير ف ،في المحافظةوالخارجية الداخلية 

 محافظة عجلون: -ب

للعامةةةةةةةةلين  ال يةةةةوجد اي مواصةةةةةةةةالت مخصصة    التركيز؛من وجهة نظر المشاركين/ات في مجموعات  

، ولةةةةةةةةكن يتةةةةةةةةم تعةةةةةةةةويض العاملين/ات بةةةةدل منها دافئة قليلة جً في الُمنش ت سوى لدى   والعةةةةةةةةامالت 

 المةةواصةةالت في بعض المنش ت  

 لديبكم/ن؟ التبوفرة التبش بيلية الفبرص علبى السبور  اللبجوء أثر  كيف -13

 :جرشمحافظة   -أ

  السةيدات السةوريات ارتكز على صةالونات   وجود فرن  من وجهة نظر المشةاركين/ات في مجموعات التركيز؛  

في مجاله  تفكير  الو  العمل أ  مكان  ةطبيعفي    رغي    هنوجود   ؛اأيضةً   اإلنتاجي،  مشةاريع المطبخوالسةيدات   تجميل

  أيًضامجال الحلويات ك

 نخذ أا  أيضةةً   بهن، بينما من جهة أخرى  ةردنيات على إيجاد مشةةاريع خاصةةسةةيدات أ  نشةةجعفهن من جهة؛  

 قل أبمردود مادي  نقبليو ةمهارألنهن يمتلكن ال ات خريسيدات أردنيات أمكان 

، فهم/ن يرتحلون من مكان  اغير مسةتقر دائمً   أمر  ةفي المنطق  ات /طبيعة وجود السةوريينمع مراعاة أن    اطبعً 

 القرى  نيسكنو ن/غلبهمأا، ورخص ماديً أ  تكون  فضل وخدماتهأمكان  لو  أعمل اليجادهم لفرص  إحسب  آلخر  

ن عمل السةةةةوريين هو فقط أحدد  تُ وفي العمل  أةثقافتهم تمنع مشةةةةاركة المر  وأغلبية السةةةةوريين في المنطقة

فرص   أدى إلى أن  ذلاائالت في قطاف الزيتون، وعمل الع  ؛كامله مثل  ةو ضةةةمن مجموعالذكور أللشةةةباب  

والسةيدات السةوريات ربما    ،عملونيالن الذكور من السةوريين هم الذين    ،ناث إلافرص كثر من  أالذكور  عمل  

سةةةةمد  تبمكتب العمل ال    فالتشةةةةريعات    المطبخ اإلنتاجيو من المنازل من خالل  أيعملن في المنازل    نتجده

 مثاًل  تدريسالعمل في قطاع البللسوريات 

تتصةةف بعض وهو قطاع حسةةب رأي المشةةاركين/ات   ،خاص القطاع  الب  يعملنغلب  ألللسةةوريات ا  ةبالنسةةبف

  ةعائل   000 10ما يقارب  )  ةبجرش عالي  ات /ا نسةةةبة السةةةوريينوتقريبً العاملين/ات   اسةةةتغالل  مؤسةةةسةةةاته ب

ا هناا    وأيضً ةسن 18  من عمر  ألقل  ةعمالوتوجد هناا   يعملن بأجور أقل  نوه،  (في محافظة جرشتتواجد  

ركزوا على المهن يُ قل وأبراتب    عملقبلوا باليالسةوريين  ف  ،ن ويفضةلون تشةغيل السةوريينون سةوريومسةتثمر

شةخاص غريبين ويفضةلون  أ  عغلب المجتمع السةوري ال يرغب بعمل السةيدات مأن  أكما    ،كثر من الوظائفأ

 بالمنزل  نوجوده

 محافظة عجلون: -ب

نظر المشاركين/ات في مجموعات التركيز؛ أثر الةةةالجة/ة السةةةوري/ة على الفةةةرص التةةةشغيليةةة  من وجهة  

وذلا من خالل تدني معةةةد ل األجور التي يتةةةلقاها الةةةالجة/ة فهي أقةةةل بقليةةةل من المةةةواطن/ة األردنةةةي/ة،  
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لةةالجئين/ات وتفضيةةلهم  وبالتالي خةةلا هذا األمر تةةوجًها لدى أصةةحاب/ صاحبات العةةمل أدى إلى تشغةةيل ا

 على المةواطن/ة األردنةي/ة  

وبالنسبة إلى النةةةةةةساء؛ فالنساء السوريةةةات لديةةةهن قةةةدرة كبيةةةرة على العةةةمل في إعداد المنتةةةجات الغذائةةةية  

وبأسةةعار بيةةع قليةةلة، وذلا بسبب اعتةةمادهن على الكوبونةةات الغذائةةية التي يحصلون عليها في صنةةع المةةواد 

ائةةية بتكلفه ماليةةة مجانية  باإلضافة إلى بيةةع المسةةاعدات التةةي يتلقونها من المنةةظمات بأسةةعار قليلةةة الغذ 

 ُمنافسة ألسعار السةوق المحلةي )بسبب تكلفتها المجانية عليهم/ن(  

وأضةاف بعض المشةاركين/ات بأنه ال يوجد لجوء سةوري كبير جًدا ومؤثر على النسةاء في محافظة عجلون،  

وجود العمالة السةةورية في   ن اللجوء السةةوري أضةةاف لهم فرص عمل أكبر من فترة ما قبل اللجوء  وأنوأ

 منها مشاريع البلديات والزراعة ومختلف القطاعات 

 

ا: تحليل نتائج إجراء القابالت
ا
 في محافظتي جرش وعجلون الفردية  ثالث

بتنظيم إجراء قامت جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني بالتعاون مع مؤسةةةسةةةات المجتمع المدني المحلية  

من أصةحاب/ صةاحبات النشةاط االقتصةادي والمشةاريع اإلنتاجية في كل   تينمجموعمقابالت فردية مع أفراد 

ا )  14بلغ عددهم/ن    جرش وعجلونمن محافظتي   ( رجال في 3سةيدتان و)،  (رجال  4و سةيدات   10شةخصةً

كما هو موضةةةةد في الجدول التالي،  ، وذلا( سةةةةيدات ورجل واحد في محافظة عجلون8)و  محافظة جرش

مشةةةروع التمكين االقتصةةةادي للنسةةةاء والفتيات الالجئات السةةةوريات واألردنيات،  "  فعاليات   في إطاروذلا  

  ،SIGI  األردني  تضةامن النسةاءنفذ من قبل جمعية معهد ، المُ 3سةنابل    /ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي

مةن   )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال  أةلمرا  وقصند والةمةمةول  لةلةمةرأة  الةمةتةحةةةدة  األمةم  هةيةئةةةة   /)UN-

WOMEN)  " 

  في محةافظتي جرش وعجلونعةدد األشةةةةةخةاص الةذين تمةت مقةابلتهم/ن  إجمةالي  ؛ فقةد بلغ التةاليوفقًةا للجةدول ف

( رجال 4%(، وبلغ عدد الرجال )43 71( سةيدات بنسةبة )10)  بلغ عدد السةيدات منهم/ن( شةخصًةا، و14)

 في المحافظتين  الذين تمت مقابلتهم/ن%( من إجمالي عدد 57 28بنسبة )

هم/ن  شبباريعماالقتصبباد  أو    هم/ننشبباطاألشببخاص الذين تمت مقابلمهم/ن في محافظتي جرش وعجلون و 

 :اإلنتاجية

 الشروع اإلنتاجي  /النشاط االقتصاد   االسم  الرقم 

 :(7/7/2021األربعاء )جرش؛ محافظة   -أ

رئيسةةة جمعية الرائدات الريفيات و"عضةةوة مجلس محافظة  السيدة )دالل قردن(  - 1
 " ورئيسة شبكة المرأة الجرشية2017جرش/ 

ام(  - 2  مدير "مطعم )يا هال( السياحي" السيد )عاطف العز 

 مدير الموظفين في "شركة جرش مول" السيد )وليد المالح(  - 3

 مدير فرع "سجاد صيدا/ جرش" السيد )أحمد محاميد(  - 4
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 الشروع اإلنتاجي  /النشاط االقتصاد   االسم  الرقم 

رئيسةةةة جمعية النور المبين المسةةةؤولة عن مشةةةروع "بيت  السيدة )سمية كريشان(  - 5
 خيرات سوف"

 ( رجال في محافظة جرش3سيدتان و) املجموع 

 :(8/7/2021الخميس )؛ عجلون  محافظة -ب

ا هو "تربيةة طةائر  مة مشةةةةةروعهو  ،أردنيةة وزوجهةا سةةةةةوري السيدة )براء جاسر(  - 1
 ، وتعمل هي وزوجها على المشروعالفري )طائر السمان("

"مدرسةةةة البوادي هي   صةةةاحبة مدرسةةةة خاصةةةة مع زوجها ( القضاةالسيدة )رباب  - 2
، بلدية عجلونالنموذجية"، وهي أصةةاًل أول موظفة أنثى في  

 وهي أيًضا موظفة متقاعدة من وزارة الشؤون البلدية

 صاحبة "منتجع ومطعم طواحين عجلون السياحي" السيدة )نجاح الصمادي(  - 3

بة 30ناشةةةطة اجتماعية منذ ) السيدة )عايدة السيوف(  - 4 ( سةةةنة، ومنتجة غذائية، ومدر 
، وتعمل دولية على المنتجات الغذائية والتراثية )الشةةةماغات(

 حاليًا "كشيف في مطعم قمة الياسمين"

"اسةتراحة بيت المونة الريفي" وهو مشةروع تصةنيع    صةاحبة السيدة )كفى الزغول(  - 5
 غذائي

"مطعم األيةةل و"مطعم بريةةة البلوط"    صةةةةةةاحةةب مطعمين؛ السيد )ليث الصمادي(  - 6
 األسمر"

( سةةةنة، 30حالوة الخيرية" منذ )"رئيسةةةة جمعية سةةةيدات   السيدة )كوكب النجادات(  - 7
االتحاد النسةةةائي األردني في محافظة عجلون،  مؤسةةةسةةةةو
 زراعة األعشاب الطبية ؛وهو يلديها مشروع اقتصادو

لةديهةا مشةةةةةروع بيةت و"رئيسةةةةةة جمعيةة عين جنةا الخيريةة"،   السيدة )ملا الخرابشة(  - 8
 بالستيكي للزراعة المائية

"رئيسةةةةةة جمعيةة اآلراا الخيريةة لةذوي اإلعةاقةة ورعةايةة   السيدة )لبنى حرب( - 9
وتعمةل سةةةةةيةدات الجمعيةة على إقةامةة المشةةةةةاريع ،  األيتةام"

الصةغيرة مثل؛ معمل مشةتقات األلبان، والمقدوس، والزيتون  
 أي ما يخص وجبة اإلفطار ،األسود، والزعتر

 ( سيدات ورجل واحد في محافظة عجلون 8)  املجموع 

ا ) 14 مقابلمهم/نالذين تمت  إجمالي  في املحافظتينرجال(  4سيدات و 10شخصا

 

 أبرز نتائج القابالت التي تمت في محافظتي جرش وعجلون:

ف على   لألشخاص نعرض فيما يلي أبرز نتائج المقابالت التي تمت في محافظتي جرش وعجلون، فبعد التعر 

الةذي   المشةةةةةروع اإلنتةاجي أو  القتصةةةةةاديالنشةةةةةاط اتم الحوار معهم/ن حول طبيعةة    الةذين تمةت مقةابلتهم/ن

كم عدد الساعةةةةات التي يتم  لديهم/ن؟ وما هو مستوى أدائهن؟ و  فةةةةةةةةرص تشغيل النساءيمارسونه، وما هي  
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؟ وما هي الحقوق العمالية واالمتيازات التي يحصلون عليها، وهل يتم تعريفهن بها؟  تشةةغيل النةةساء بها يوميًا

م/ن  هشةةروط لتشةةغيل النةةساء لديةةلديهم/ن؟ وهل هنالا    ء قةةدرات للعامةةالت تةةدريب مهنةةي وبنةةاوهل هنالا  

كيف  على نشاطهم/ن االقتصادي؟ و  أثر اللةةةةجوء السةةةةوريوالمهارة؟ وهل    الخبةةةةرةومستوى التعليم  مثل؛  

 هم/ن؟ وما هي أبرز المعوقات التي يواجهونها؟ على ظروف عمةل 19كوفيد  /أثرت أزمة كورونا

 :جرشمحافظة   -أ

وهي رئيسةةة جمعية الرائدات الريفيات و"عضةةوة مجلس محافظة جرش/    لبطةةي )اال تقادن   أشةةارت    .1

" ورئيسةةة شةةبكة المرأة الجرشةةية إلى أنه من خالل االنخراط بالعمل في الميدان رك زنا على التمكين  2017

والةذي يحفظ لهةا كرامتهةا، وتُسةةةةةاعةد زوجهةا وعةائلتهةا من خالل العمةل في )التطريز،    االقتصةةةةةادي للمرأة

الكروشةيه، الرسةم على الزجاج، النباتات العطرية، والتوابل(  ولكن المشةكلة في التسةويا، فنحن نريد سةوقًا 

يُنفذ بالتعاون ما شعبيًا لتسويا منتجات المرأة الجرشية بشكل ُمنظ م وإشارات دالة على موقع السوق، وبحيث  

بين بلدية جرش ومحافظة جرش ومجلس المحافظة، ونُريد تدريب النسةةاء والفتيات على التسةةويا وعلى آلية 

جمعية الرائدات التصةةةةنيع والتغليف، فنحن نريد منتجات آمنة، مغلفة، وعليها )ليبل لوغو جرشةةةةي(  فمثاًل  

للنسةةاء والفتيات في موضةةوعي التسةةويا  ريبية  دورات تد نظ مت عن طريا مركز تطوير األعمال    الريفيات 

اإللكتروني والمحفظة اإللكترونية  والشةباب أيضًةا لديهم/ن نشةاطات يريدون تسةويقها  أيضًةا السةيدات اللواتي  

نحن نعمل على    شةةبكة المرأة الجرشةةيةلديهن خبرات ومنتجات ال تتم االسةةتفادة من خبراتهن  وفيما يتعلا ب

لالشةةتراا في الشةةبكة والتدريب من خاللها وهنالا سةةيدات متعاونات مع الشةةبكة،   دعوة السةةيدات والفتيات 

ا ينبغي االهتمام بالسةةياحة الداخلية،  ولكن المشةةكلة في ضةةعف التنسةةيا والتعاون بين الجهات المختلفة  أيضةةً

لجرشةةية  فنحن  مثاًل محمية الغزالن في منطقة سةةاكب يُمكن اسةةتثمار اإلقبال عليها للترويج لمنتجات المرأة ا

بحاجة إلى موقع كبير أو سةةةاحة واسةةةعة لعرض جميع منتجات المرأة الجرشةةةية، وأن تكون المنتجات كلها 

بنفس الجودة  والسةةيدات يحصةةلن عادة على رخصةةة عامة بالمطابخ اإلنتاجية كالوالئم أو لمشةةروع مختص  

 برنتاج الجبنة فقط بكافة أشكالها  

ل  وأفاد  .اا2 مدير "مطعم )يا هال( السةياحي" في محافظة جرش أثناء مقابلته بأن المطعم  لبطةةي االعولاالبّام

( شخًصا  وأن المطعم يضم  120( شخًصا واألخرى تتسع لةةةة  )35يضم قاعتين تدريبيتين إحداهما تتسع لةةةة  )

ن  ( سةةيدات عامالت في مجال؛ العناية بالنظافة داخل المطعم وفي الحمامات، والقيام بعملية جلي الصةةحو 4)

وتنظيفها، علًما بأن الحمام هو عنوان المطعم، واالهتمام بالنظافة لدى السةةيدات أفضةةل من الرجال وأداؤهن  

من الساعة    اثنتينعصةًرا( و  4 –صةباًحا   8والتزامهن ممتاز وال غنى عنهن  ودوام اثنتين منهن من السةاعة )

ين سةةيدات ولكن المشةةكلة في الدوام مسةةاًء(  وبالنسةةبة للعصةةير والصةةالة من الممكن تعي 7  –ظهًرا   12)

وفيما يتعلا بعقود  كما أن حمل الصةواني يُعد أمًرا ثقياًل على النسةاء   مسةاًء(    12  – 1المسةائي من السةاعة )

بالضةمان االجتماعي ولكن التأمين الصةحي غير    مشةتركات   العمل فلدينا محامي يتولى هذه المهمة، والسةيدات 

بعد التعيين بتطوير أنفسةةهن نظًرا لتعدد المسةةؤوليات التي يقمن بها في  تعتني السةةيدات غالبًا ال  و   لهن  متوفر

وأضةاف السةيد )عاطف العزام( أن السةيدات ينجحن في   المنزل أيضًةا، فالرجال أكثر اهتماًما بتطوير ذواتهم 

ليةل صةةةةةاحبةة البيةت اللبنةاني في الفنةادق أكثر، ومن الممكن أن ينجحن في إدارة المطةاعم، وهةذا يةذكرنةا بةأم خ

وأدارتةه هي وزوجهةا بةاقتةدار، إلى أن توفيةت عةام    1977جرش والتي افتتحةت مطعمهةا المشةةةةةهور في عةام 

 وقبلها زوجها رحمهما هللا  2000
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( سةنوات،  9مدير الموظفين في "شةركة جرش مول" بأن المول قد افتُتد منذ )  لبطةي االالبي البمى( وأشةار    .3

( سةةيدة في وظائف؛ الكاشةةير، وفي أقسةةام المنظفات،  15وأنه خالل هذه الفترة قد عملت في المول حوالي )

( 5( سةةةنوات واألخرى منذ )8والمالبس، والمبيعات  ولكن توجد في المول حاليًا سةةةيدتان فقط، واحدة منذ )

سةةةةنوات، وإحداهما متزوجة، وهما اآلن تعمالن في الطابا الثاني في قسةةةةم األدوات المنزلية  وقد غادرت 

األخريةات نظًرا ألن لةديهن التزامةات أخرى أسةةةةةريةة  ومنةذ سةةةةةنتين لم نوظ ف أي أنثى في المول، بسةةةةةبةب 

ايقة بعض الشةةباب سةةواء مسةةؤولياتها المتعددة إذا كانت متزوجة، وإذا كانت فتاة صةةغيرة فقد تُعاني من مضةة

الزبةائن أم الموظفين، وأحيةانًةا النظرة المجتمعيةة هي التي تمنع عمةل المرأة في المول، فةرحةدى الفتيةات كةاد 

أوالد عمهةا أن يغلقوا المول لو لم تترا العمةل، فةالمجتمع يتصةةةةةف بةأنةه ذكوري  وال يُشةةةةةترط وجود مؤهل  

به على المهمة لمدة أسةةةةبوع، ومن المهارات المطلوبة في علمي للعمل في المول، والموظف الجديد يتم تدري

ولكن التأمين  الطابا الثاني القدرة على التواصةةةةل  والموظفون/ات مشةةةةتركون/ات بالضةةةةمان االجتماعي  

لهم/ن  وفي ضةةةةوء تداعيات جائحة كورونا فقد انخفضةةةةت نسةةةةبة الموظفين بمقدار   الصةةةةحي غير متوفر

مسةةاء، ولكن نحن نتمنى لو يرجع الدوام للسةةاعة السةةادسةةة مسةةاء  فهذا ( 12%(، واآلن الدوام للسةةاعة )20)

 أفضل ألنه ال يوجد إقبال على الشراء لياًل  

مدير فرع "سجاد صيدا/ جرش" بأنه ال توجد في المحل حاليًا عامالت، ولكن  لبطي االأثم امثومي  ااااوأفاد   .4

ة العمل مناسةةبة بالنسةةبة لها، كما توجد في توجد في فرع نور الدين/ إربد سةةيدة في قسةةم البياضةةات وطبيع

اإلدارة العامة في الشةةركة محاسةةبات وموظفات في الموارد البشةةرية والعالقات االجتماعية  وأضةةاف؛ إن 

طبيعة العمل ال تسةمد بتعيين سةيدة، ألن وزن السةجاد والموكيت ثقيل ونضةطر لحمله وعرضةه أمام الزبائن  

يات  إن تعيين السةةيدات فعاًل يجذب الزبائن، ولكن طبيعة العمل هي التي ال  وهذا ُمتعب بالنسةةبة للنسةةاء والفت

( أشةهر بداية تحت التجربة ثم  3تُسةاعد على ذلا  ومن الممكن أن تعمل المرأة في البيع أو المحاسةبة، لمدة )

ظيفةة كةانةت بعةد ذلةا بعقةد سةةةةةنوي  والمطلوب توافره في المتقةدم/ة للوظيفةة يعتمةد على طبيعةة العمةل، فةرذا الو

محاسةةب/ة فرن المؤهل المطلوب شةةهادة في المحاسةةبة، والمهارة المطلوبة هي القدرة على التواصةةل، أما إذا 

كةانةت الوظيفةة في المسةةةةةتودعةات فةالمؤهةل العلمي غير مطلوب ولكن الخبرة في مجةال العمةل هي المطلوبةة   

%( من الموظفين/ات في الشةركة 50وبسةبب تداعيات جائحة كورونا فقد اضةطررنا لالسةتغناء عن حوالي )

في الضةةةةمان  عامة، ولكن اآلن تم إرجاعهم جميعًا عن طريا الشةةةةركة، وجميع الموظفين/ات مشةةةةتركون  

وهم من الجنسةةةيتين األردنية والسةةةورية، ولكن ال توجد مواصةةةالت لهم     االجتماعي وفي التأمين الصةةةحي،

 مناسب فهن عامل جاذب وتسويقي أفضل وبشكل عام نحن نشجع السيدات على العمل ضمن الشاغر ال

النور المبين المسةؤولة عن مشةروع "بيت خيرات سةوف"    جمعيةرئيسةة    لبطةي )االطةمي اينينةو  وأكدت   .5

  وأن  2016، بينما مشةروع بيت خيرات سةوف تم تأسةيسةه في عام  2013بأن الجمعية قد تم تأسةيسةها في عام  

أنهن يتعةاون  معًةا في الطبخ والتنظيف  وأن )ديةاال( تم  إدارة الجمعيةة والمشةةةةةروع والمطبخ للسةةةةةيةدات، و

( سةةيدة من خالل مركز تطوير األعمال على دورات في الطهي 20تخصةةيصةةها للطبخ  وأنه قد تم تدريب )

ا يعملون في المشةةروع وبمكاف ت يومية ألن العمل موسةةمي،  20 –  17والخدمة  وهنالا حوالي ) ( شةةخصةةً

ا، ويعمل الذكور في تقديم الخدمة وتنظيف  ( ذكور والباقي سةةيدات  5منهم ) ويسةةاهمن في تقديم الخدمة أيضةةً

الحديقة  ويُقدم بيت خيرات سةةوف وجيتي اإلفطار والغداء، والعشةةاء فقط للمجموعات الكبيرة، ويُقدم الطعام  

نة لذا الشةعبي المنزلي أي األكل العربي، وهنالا أحيانًا أشةخاص نباتيون أو لديهم حسةاسةية من مأكوالت معي

نحاول االسةتفسةار عن ذلا عند الحجز ونحاول تقديم طعام للسةياح من ثقافتهم  ونعل م السةياح األجانب طرق 
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طبخ وإعداد الطعام الشةعبي بالعمل معنا  ونحن نتعاون مع السةيدات في إعداد المأكوالت من منازلهن وإفادة 

، إذ توجد سةيدة معتمدة إلعداد اللبنة ومنتجات  ( عائلة تسةتفيد من هذا المشةروع40عائالتهن، فهنالا حوالي )

بت مع إرادة، وهنالا سةةيدة معتمدة إلعداد المقدوس، وسةةيدة معتمدة إلعداد الزيتون، وسةةيدة   األلبان وقد تدر 

بة في الموضةةةوع  ونحن نفكر بموضةةةوع النُزل للسةةةياح   معتمدة إلعداد الخل وقد أصةةةبحت هي نفسةةةها مدر 

ل أن نسةةتثمر كل مورد ممكن سةةواء أكان مورًدا بشةةريًا أم طبيعيًا لتقديم كل هذه الداخليين واألجانب  ونحاو

فنحن نُقدم  والمؤهل العلمي والخبرة العملية غير مشةةةةروطين بالنسةةةةبة لنا،  الخدمة في هذا المكان البسةةةةيط،  

بيتهةا ولكنها    التةدريةب الالزم على تقةديم الخةدمةة، ونشةةةةةجع الفتيةات على العمةل، )ديةاال( مثاًل لم تكن تخرج من

اآلن تعمل في بيئة عمل آمنة  ونحن نحتاج اآلن إلى فتاة أو سةةيدة متخصةةصةةة برعداد الحلويات والمعجنات  

ويُمكن أن يكون معها دورات من مؤسةسةة التدريب المهني )حلواني شةرقي، وصةانع معجنات(، وفتاة أو سةيدة  

أو بكةالوريوس( لتعمةل معنةا في حةال قةدوم معهةا مؤهةل علمي تخصةةةةةص اللغةة اإلنجليزيةة )دبلوم كليةة مجتمع  

السةياح  ونحن نسةتفيد من المزروعات المتوافرة لدينا في المشةروع مثل؛ الزعتر، والمليسةة، والروز ماري،  

واألعشةاب العطرية، ونحاول التسةوق يوميًا وشةراء الفواكه الموسةمية والخضةار من المزارعين مباشةرة وإن  

( من  2016في نفس المنطقة  ولقد تم دعم المشةةةروع في المرحلة األولى )  لم نتمكن فمن المحالت الموجودة

( تم دعم  2019 –  2018قبل مؤسةةسةةة األميرة عالية وبتمويل من السةةفارة الهولندية، وفي المرحلة الثانية )

المشةروع من مركز تطوير األعمال وبتمويل من منظمة اليونيسةيف وكان أول تمويل على مسةتوى العالم يتم  

دعم مشةروع للنسةاء، وقد تم دعوة ممثلي/ات اليونيسةيف من كل العالم لالطالع على المشةروع  وتتوافر    فيه

( شةخصًةا  أما بالنسةبة لتسةويا مشةروع بيت خيرات سةوف فلدينا  25في المشةروع قاعة تدريبية تتسةع لةةةةةة  )

ا إرادة، كما نعتمد  صةفحة على الفيسةبوا وصةفحة على اإلنسةتغرام وحاليًا اسةتلمتهما شةركة كدعم عن طري

على تسةةويا المشةةروع من قبل الزبائن والسةةياح أنفسةةهم/ن والجهات الداعمة للمشةةروع  ونحن ألن عملنا  

موسةمي ال نسةتطيع دفع رواتب شةهرية مسةتمرة، ونبحث عن مؤسةسةات يُمكن التفاهم معها لكي تعمل على  

ي مثاًل وتشةةةغيلهم/ن في المشةةةاريع  تدريب شةةةابات/ شةةةباب عاطلين/ات عن العمل على تقديم الخدمة والطه

المحتاجة ودفع رواتبهم/ن لفترة سةةةةنة مثاًل، ثم إذا أرادت هذه المشةةةةاريع بعد ذلا االسةةةةتفادة منهم/ن يُمكن  

 إبقاؤهم/ن ودفع رواتبهم/ن من قبل هذه المشاريع   

 عجلون:  محافظة -ب 

وهي أردنية وزوجها سةةوري إلى أن مشةةروعها هو "تربية طائر الفري   لبطةةي )االحنلجاسوطةةن أشةةارت   .1

عالج الحاالت المصةابة  على جسةم اإلنسةان مثل؛   تنعكس)طائر السةمان("، وبيضةه مفيد ومغذ  وله فوائد عدة  

وحصةوات الكلى، ويتمي ز    عالج القرحةو  تقوية القلب والشةعر و  الحفاظ على صةحة الجلد والبشةرةو بفقر الدم

  امثةاليةً  ابقلةة نسةةةةةبةة الةدهون الموجودة فيةه ممةا يجعةل منةه مصةةةةةدرُ  هيتميز لحمةكمةا   مةه أكثر من الحمةام،بةأن لح

  وأضةةةةافت بأنها تعمل على المشةةةةروع مع زوجها، فهو يُجه ز األقفاص، للبروتين المنخفض الكولسةةةةترول

( دينةار أردني 300ود )ولةديهمةا فقةاسةةةةةة يةدويةة ويقومةان بةالنتف على اليةد، وهمةا بحةاجةة إلى نتةافةة ثمنهةا بحةد 

( بيضة بةةة  24( دينار أردني أيًضا  وهما يعتمدان في حياتهما على المشروع، ويبيعان )600وفقاسة بحدود )

لغةايةات  منزلهمةا بةاألجرة واسةةةةةتةأجرا منزاًل آخر ( دنةانير  ولكن  3( دينةاًرا، والزوج من الطةائر بةةةةةةةةةة  )2.5)

    لمشروع  ا

وهي "صةاحبة مدرسةة خاصةة مع زوجها"، وهي أصةاًل أول موظفة أنثى    لبقضةو)لبطةي )االنحو ااوأفادت   .2

في بلدية عجلون وقد واجهت صةعوبات عدة، وهي أيضًةا موظفة متقاعدة من وزارة الشةؤون البلدية ومؤهلها  
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هو دبلوم كلية المجتمع تخصةةص المحاسةةبة، وزوجها يحمل درجة الدكتوراه في المناهج وأسةةاليب التدريس   

( سةةنة  وأضةةافت قائلة؛ سةةافرت مع زوجي وعملت هناا في 23ُمعاًرا لسةةلطنة ُعمان لمدة )وزوجها كان  

ا في مدارس  مدرسةةةة دولية "مدرسةةةة أحمد بن ماجد الخاصةةةة" وهي تابعة لجامعة كامبردج وعملت أيضةةةً

جامعة  أخرى  وعندما رجعت إلى األردن أحببت أن أعمل مدرسةةةةة نموذجية في عجلون وأربط المنهاج مع  

مثل ُعمان  فاشةترينا مدرسةة كانت قائمة ولغاية الصةف الرابع، فرفعناها للصةف الثامن، وهي بناء    كامبردج

مسةةتأجر، ولكن قمنا بتطويره وإدخال إضةةافات كثيرة عليه، حسةةب متطلبات وزارة التربية والتعليم ومديرية  

اعدة مديرة، وسةائا  وتقوم السةيدة ( معلمة، ومحاسةبة، ومديرة، ومسة16الدفاع المدني  ولدينا في المدرسةة )

ف على أيةة صةةةةةعوبةات يواجهونهةا ولغةايةات    )ربةاب الخطيةب( بمتةابعةة العمةل في المةدرسةةةةةة من أجةل التعر 

التطوير، وهنالا مشةرفون تربويون من وزارة التربية والتعليم يزورون المدرسةة  والمعلمات مشةتركات في 

دون مع طبيب عام وطبيب أسةنان لمتابعة صةحة الطلبة   الضةمان االجتماعي والتأمين الصةحي  ونحن متعاق

ولم نتخلى عن أيةة معلمةة أثنةاء جةائحةة كورونةا، وكةان التةدريس عن بُعةد، وهنةالةا منصةةةةةة، ومجموعةات  

بمتابعتها باعتبارها عضةوة فيها لالطالع على الشةكاوى  السةيدة )رباب الخطيب(  )جروبات( للمعلمات، وتقوم  

أهم التحديات التي تواجه النسةةةةاء في مجال العمل؛ العادات والتقاليد االجتماعية  والعمل على معالجتها  ومن  

السةةةةائدة، وعدم الوعي لدى األسةةةةرة والمجتمع بأهمية مشةةةةاركة المرأة االقتصةةةةادية، وصةةةةعوبة التنقالت  

  العالية، وعدم توفر  سةةيارةالطلب والمواصةةالت حيث ال تتوفر باصةةات بعد السةةاعة السةةادسةةة مسةةاًء وتكلفة  

فرص العمل حيث هنالا سةةيدات كثر يُردن العمل ولكن ال يجدن فرصةةة عمل، وهنالا مصةةنع مالبس مثاًل 

يسةةتقطب النسةةاء ولكن يسةةتغل هن فسةةاعات العمل طويلة، وإدارة المصةةنع هندية  وفي جمعية فاطمة الزهراء 

ا، وكنا ندفع مبلغًا في أرض التعاونية مثاًل لدينا نباتات عطرية ومخلالت ومطبخ إنتاجي ولكن ال يوجد تسوي

ا لدينا في الجمعية مشةةةروع إعادة  المعارض لعرض المنتجات مثل؛ زيت الزيتون واللبنة والجبنة   (، أيضةةةً

 تدوير المياه العادمة وتحويلها إلى مياه رمادية قابلة لري المزروعات 

ياحي" أن لديها حديقة  صةاحبة "منتجع ومطعم طواحين عجلون السة لبطةي )االيسو(البمةمو   وأوضةحت    .3

لت صةالة المطعم إلى  للعائالت، وحديقة لألطفال، ومسةبًحا شةبابيًا  وأنها نتيجة لتداعيات جائحة كورونا قد حو 

، والحمد هلل اآلن أصةةةبد لديها طلبات على الصةةةالة، وإذا احتاجت  حسةةةب طلب الزبائنصةةةالة أفراح وذلا  

قة أو بالمطاعم إلعدادها  كما أنها قد اسةةةتغنت عن بعض لتأمين المأكوالت فقد تسةةةتعين بسةةةيدات من المنط

( عمال سةةةةوريين وعامل  5( عاماًل ذكًرا، ولكن حاليًا يوجد لديها )12العمال نتيجة للجائحة، فقد كان لديها )

واحد أردني  وتقول؛ أنا بالنسةةبة لي قد أفكر بتعيين النسةةاء والفتيات ألن عملهن أفضةةل وأنظف، ولكن بيئة  

ي تتطلةب عمةل الةذكور، ألن العمةل مسةةةةةائي، والمكةان بعيةد، والعةادات والتقةاليةد ونظرة المجتمع  العمةل لةد 

 لالختالط والخوف من التحرش تُساهم في منع النساء من العمل  

بة دولية  30وهي ناشةةطة اجتماعية منذ )  لبطةةي )االعوي )البطةةيالا وأفادت   .4 ( سةةنة، ومنتجة غذائية، ومدر 

ة والتراثية )الشةةةماغات(، وتعمل حاليًا "كشةةةيف في مطعم قمة الياسةةةمين" بدوام كامل على المنتجات الغذائي

( مسةاًء  ويبلغ  12( مسةاعدات، وفي شةهر رمضةان الفضةيل كانت تسةتمر في الدوام حتى السةاعة )3ولديها )

ن  ( رجاًل  وهنالا سةةيدات يعمل 20  – 15( سةةيدات وعدد الرجال من )9عدد النسةةاء العامالت في المطعم )

)عايدة  على تقديم العصةةير والنرجيلة  ووجود السةةيدات في المطعم يجذب الزبائن والمغتربين  وقالت السةةيدة  

بت أكثر من )السةةيوف(   ( سةةيدة على المنتجات الغذائية والتراثية  وأثناء جائحة الكورونا عملنا  3000لقد در 

اد الخبز وتوزيعةه على من يريده، وعلى جمع  البرامج التوعوية من خالل الزووم، كمةا اتجهنةا إلى مبةادرة إعد 
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من لةديةه شةةةةةيء زائةد عن حةاجتةه وإعةداد الطرود وتوزيعهةا على المحتةاجين/ات  وقةد أجريةت معي مقةابلةة  

تلفزيونية حول إعداد المنتجات  علًما بأنني منذ صةغري عملت على شةغل الصةوف واإلكسةسةوارات وتنسةيا  

ن والمضةةةاف إليه الحبوب كبذور  الزهور، ثم اتجهت إلى إنتاج المنتجات ال غذائية والُخبز الصةةةحي المحسةةة 

  ولقد اسةةتعانت مديرية زراعة عجلون بي في والسةةمسةةمالكتان، والقزحة، والشةةوفان، والقمد، والشةةعير،  

التدريب في مدرسةة التفاح في عنجرة، على كيفية إعداد )خل التفاح، وزبدة التفاح، وبشةامل التفاح، وخبيصةة  

ا أصةناف ومنتجات خارج الصةندوق  ومعي شةهادة اآليزو  التفاح، وتوف ي التفاح، وُمربى التفاح(، وهذه أيضةً

 بخصوص جميع منتجاتي من الجمعية العلمية الملكية    

إلى أن لديها "اسةتراحة بيت المونة الريفي" وهو مشةروع تصةنيع غذائي    لبطةي )االيى الباوالق وأشةارت    .5

ضةةةمن إنتاج وإعداد؛ اللبنة، والسةةةماق، والزعتر، والكشةةةا، والمربيات،  منزلي لتغطية نفقات األسةةةرة، ويت

هي المسةؤولة عن المشةروع، وابنها محاسةب المبيعات، وابنتيها االثنتين    )كفا الزغول(والمخلالت، والسةيدة  

يسةةةاعدنها في إعداد الطعام  وهي تشةةةتري، الزعتر، السةةةماق، الملوخية، والكشةةةا الذي ال تصةةةنعه هي بل 

من السةةةيدات في جبل عجلون، فهن ال يخرجن من بيوتهن بل هي التي تشةةةتري منهن منتوجاتهن    تُحضةةةره

قهم،   ا هي تشةةةتري اللبنة الجاهزة وتدورها، وتصةةةنع الزيتون والمقدوس وتسةةةو  قها، أيضةةةً م  قد  كما تُ وتسةةةو 

توصةيل  وتضةيف  ولديهم خدمة ال ،والجعاجيل وفي موسةم األعياد أقراص العيد   ةكالمقلوب  ةالمأكوالت الشةعبي

قائلة؛ لقد عانينا من تداعيات جائحة كورونا، ولكن اآلن الحمد هلل رجعنا وتعافينا  وأنا أتعامل بالمياومة، وفي  

ا متقنات لعملهن ولكن األجور   مواسةةم األعياد أسةةتعين بنسةةاء وفتيات أردنيات وسةةوريات، والسةةوريات أيضةةً

والفتيات، ولكن في المسةةةتقبل قد أسةةةتطيع أن أعينهن،    متسةةةاوية  واآلن ليس لدي قدرة على تعيين النسةةةاء

والمؤهل العلمي ليس مهًما للعمل في هذه الوظيفة ولكن من المهم الحصةةةول على دورة تدريبية في تصةةةنيع  

وإنتاج الطعام والشةةةةراب، والمهارة والقدرة على تقديم الخدمة، وأن تكون الئقة صةةةةحيًا  وأؤيد التنويع بين  

 فالذكور بنيتهم أقوى وتساعدهم على العمل   الذكور واإلناث، 

قائاًل إن لديه مطعمان، أحدهما "مطعم برية البلوط" واآلخر "مطعم األيل   لبطةةةي االبيوالبمةةةمو   وأفاد    .6

( سةةنة موظفًا فيها  19األسةةمر"، وأن المطعمين موجودان في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي كنت قبل )

لًما بأننا نهتم بتشةةةغيل أهل البلد من األردنيين واألردنيات، فرجمالي عدد العاملين/ات  ولكنني اآلن شةةةريا  ع

( سةةةةةيةدات يعملن في المطعمين، وجميعهن متزوجةات مةا عةدا 8( عةاماًل وعةاملةة، منهم/ن )34في المطعمين )

بنةاهن  واحةدة، وعملهن ممتةاز  ونحن ال نهتم بةالمؤهالت العلميةة، ولم يكن لةدى العةامالت أي تةدريةب   ونحن در 

( في قسةةم 3على التصةةنيع الغذائي وإنتاج الحلويات  واحدة منهن تعمل خب ازة، واثنتان في قسةةم المقبالت، و)

( 6ة، واثنتان منهن تبلغ مدة خدمتهما )صةةةةناعة الكيا والكناف( في قسةةةةم الحلويات العربية ل2السةةةةاخن، و)

إجازة األمومة، ولكن ال يوجد لديهن تأمين  سةنوات  وهن مشةتركات في الضةمان االجتماعي ويحصةلن على  

صةحي، وسةاعة الرضةاعة غير مطب قة ولكن لدينا مرونة في التعامل وخصةوصًةا مع من لديها أطفال صةغار، 

وخاصةةةة أن بيوتهن قريبة من المطعمين  علًما بأن تعامل السةةةيدات أكثر مرونة وودي ة  وأضةةةاف قائاًل؛ أنه  

ا إلعداد بعض المأكوالت مثل؛ الكبة، والكوارع، والكوسةةةةا  يتعامل مع سةةةةيدات من المجتمع الم حلي أيضةةةةً

المحشةةةةي، وورق العنب  وحاليًا نحن نريد سةةةةيدة لتعمل في االسةةةةتقبال وال فرق لدينا إذا كانت متزوجة أو 

عزباء، ويُفضةةل من لديها دورة تدريبية في السةةياحة والفندقة من مؤسةةسةةة التدريب المهني مثاًل، وأن تتوافر  

 ها القدرة على التعامل والتواصل مع اآلخرين بفعالية لدي
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( سةنة، وأسةسةت 30وهي "رئيسةة جمعية سةيدات حالوة الخيرية" منذ ) لبطةي )االيالي البيسو ل( وأشةارت    .7

االتحاد النسةائي األردني في محافظة عجلون، إلى أن لديها مشةروًعا اقتصةاديًا وهو؛ زراعة األعشةاب الطبية  

دي، والزعتر الفارسةةةةي، والزعتر البري، وإكليل الجبل، والمليسةةةةة، وقد تم التشةةةةبيا مع  مثل؛ الزعتر البل

المركز الوطني للبحوث  الجمعيةة  ولقةد قةام قسةةةةةم اإلرشةةةةةاد الزراعي في مةديريةة زراعةة محةافظةة عجلون و

لة األعشةاب الطبية)البقعة( بتثقيف السةيدات حول هذه    الزراعية لإلنسةان مثل؛ ، وتطوير المواد الغذائية المكم 

بات بتدريب ) ( سةيدة فتحن مشةاريع منزلية   15الكمون، والزعفران، وبذور الكتان  وقامت المهندسةات المدر 

وهنالا طرق حديثة إلعداد المكمالت الغذائية لإلنسةةةةان مثل؛ بسةةةةكويت الزعتر باسةةةةتخدام خميرة طبيعية،  

ة مثل؛ الفخار اليدوي، والقش البلدي، ومخلل الزعتر  وشةةةةجعنا السةةةةيدات على صةةةةناعة المنتجات التراثي

  من سعف النخيل وقشور الموزواألدوات المنزلية السالل وصناعة 

"رئيسةة جمعية عين جنا الخيرية"، أن لديها مشةروع بيت بالسةتيكي    لبطةي )االمل البرنلحنة  وأوضةحت    .8

واسةةتخدام التراب والحاجة لتنظيف محيط  مياه  الطريقة الزراعة هذه تتجاوز معضةةلة شةةد  للزراعة المائية، و

ردن بصةفته ثاني أفقر دولة بالعالم في حصةة الفرد من  ألا في اخصةوصةً ،  فيليةالمزروعات من األعشةاب الطُ 

رة، وهي قريبةة من    الميةاه، وهي زراعةة اقتصةةةةةاديةة جةًدا من حيةث الميةاه، وتعتمةد على مواد طبيعيةة مخم 

نوعه في محافظة عجلون، وهنالا مشةةةةاريع مماثلة في بعض الزراعة العضةةةةوية  وهذا أول مشةةةةروع من  

ربة عبر   من أشةةةةكال الزراعة بدون تُ د شةةةةكاًل الزراعة المائية تعُ المناطا مثل؛ مأدبا، والكرامة، والرمثا  و

  وتتم  عزز قدرتها على النمو بشةةكل طبيعيا بأسةةمدة تُ تنمية الماء كوسةةيط أسةةاسةةي لنمو المزروعات ممزوجً 

ن تكنولوجيةا الزراعةة المةائيةة على اختالف طرقهةا توفر  وإ  حجةارة التوف البركةانيةة،و  سبيتةا موالزراعةة في ال

وتابعت    .ا، وبيئة مالئمة للتدريب والبحث والتطويرا ماديً مردودً توفر  المياه واألسةمدة، وتوجد فرص عمل، و

ي المرة األولى فراولة قائلة؛ أنا وزوجي وأوالدي نعمل على المشةةةروع، زرعنا ف  )ملا الخرابشةةةة(السةةةيدة  

لوحدها وواجهتنا بعض المصةةاعب، وفي المرة الثانية اسةةتعنا بمهندس عن طريا إرادة نظًرا ألن المشةةروع  

في محافظة عجلون، ونصةةةحنا بتنويع المزروعات، فزرعنا الفراولة، والفليفلة الملونة، والفاصةةةولياء، فزاد 

محصةول بشةكل  الجني    ات /مكن للمزارعينحيث يُ ا وفيًرا،  إنتاج الفراولة بسةبب هذه الزراعة، وأصةبد إنتاجه

وهي زراعة اقتصةادية ال تتطلب أيدي عاملة     أسةرع ومضةاعف عما هو موجود في أنواع الزراعة التقليدية،

ا مشةروع خاليا نحل بدأت بخلية واحدة واآلن المشةروع يتألف من ) ( خلية نحل، واسةتأجرت  18ولدي أيضةً

ا من الحكومة لغايا ،  ة وعملية القطيف والعصةةار  ى الخالياباإلشةةراف عل  ت تنفيذ هذا المشةةروع، وأقومأرضةةً

  من مشكلة التسويا للعسل ولكني أعاني

"رئيسةةةة جمعية اآلراا الخيرية لذوي اإلعاقة ورعاية األيتام"، بأن أهداف   لبطةةةي )االبحي اثن  وأفادت   .9

مسةةةاعدة ذوي  ا، وواجتماعيً   اوسةةةياسةةةيً ا  صةةةاديً تمكين المرأة اقتإنسةةةانية، وتقديم مسةةةاعدات الجمعية هي؛  

( سةيدات في الجمعية على إقامة المشةاريع الصةغيرة  3وتعمل )  .ادعم األطفال أكاديميً ، واالحتياجات الخاصةة

حسب وذلا    مثل؛ معمل مشتقات األلبان، والمقدوس، والزيتون األسود، والزعتر أي ما يخص وجبة اإلفطار

ة  وعملنةا صةةةةةفحةة للمعمةل "ألبةان خيرات عجلون"، وفي المواسةةةةةم نُحي  بنظةام الميةاومةات والمكةافةأوالطلةب  

ولكن أثناء جائحة كورونا تأثرنا كثيًرا  وهنالا زبائن سةةةعوديون يأخذوا من إنتاجنا، وفي  الصةةةفحة ونفع لها،  

 المواسم تأتي سيدتان لمساعدتنا، ولكن المشكلة تبقى في التسويا 
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 بمحافظتي جرش وعجلون  مشاركة الرأة االقتصادية في سوق العمل  أبرز معوقات

ن الثقافة المجتمعية السةةةةائدة والصةةةةورة  اصةةةةة أ، وبخفي القطاع العامشةةةةاغرة  عدم وجود وظائف   -

وفي مهن   لى تفضةةةيل العمل في القطاع العاموالفتيات وأسةةةرهن إتدفع بالكثير من النسةةةاء   النمطية

  ذات المرغوبية االجتماعية العالية والعمل االجتماعي وهي المهن بعينها كالتعليم والصحة

المدارس الخاصةةةة ال  في ا  يعملن في القطاع الخاص وخصةةةوصةةةً   اللواتيغلب السةةةيدات والفتيات  أ -

ولسةةةقف ال    يًاشةةةهرا أردنيًا  دينارُ  80 بمبلغ قدرهجورهن  أوتبدأ    لألجوردنى  أليحصةةةلن على الحد ا

العمل   صةةةةاحبات   /صةةةةحاب أعلى عقد وراتب يحمي    نومع توقيعه  ،ردنيأدينار   200 إلى  يصةةةةل

 إيجةاد  فةرن  ا،بحقوقهة ةالعمةل والمطةالبة  ة/على صةةةةةاحةب بةاالعتراض   اهنحةد أ  ت حتى لو قةامة، واقةانونيةً 

   بعين االعتبار المعترضة خذ اعتراض أسهل بكثير من وإلزامها بعقد العمل أ اغيره
نتيجةة لتعةدد وعبةاء أعمةال الرعةايةة االجتمةاعيةة غير مةدفوعةة األجر في المنزل،  ل المرأة ألتحمة   -

يؤدي   فرن ذلامسةةؤوليات المرأة العاملة في العمل والبيت، وهو عبة مزدوج تتحمله المرأة العاملة،  

 في معظم األحيان إلى استحالة جمع المرأة بين واجبات الرعاية ومواصلة حياتها المهنية 

كل عديدة، منها؛  تنفيذهن لمشةاريعهن مشةاعملهن في سةوق العمل وتواجه النسةاء والفتيات من خالل  -

النظرة االجتماعية السائدة وثقافة العيب، ونظرة المجتمع  والعةةةةةادات والتةةةةةقاليةةةةةد  ورف السائد  العُ 

  الريفيةفي المنةةاطةةا  وخاصة    ومعارضة اآلباء، وعدم وجود الدعم،  لالختالط والخوف من التحرش

سمد  يال  االقتصادية وات  لممةةةارسة بعض النةةةشاطةةة ًداةةةكون ُمحةةةد ، ويفالمجتمع يتصف بأنه ذكوري

باسةةتثناء  ومحطات المحروقات مثاًل،  المقاهي  كالمحال التجارية الخاصةةة  بعض  بالعمل في  للسةةيدات 

لدى   مقبوالً ذلا   ويُعد بها    نعملي  اللواتيوجد نسةبة قليلة من النسةاء  ت ، إذ بيع المالبسكمحالت بعض ال

 المجتمع المحلي في المنطقة 
، فال زالت فجوة األجور بين الجنسةةةين كبيرة  للمرأة العاملةبيئة العمل في األردن بيئة غير صةةةديقة   -

بالرغم من أن ، وذلا  عن األعمال ذات القيمة المتسةةةاوية سةةةواء في القطاع العام أو القطاع الخاص 

  ن الجنسين عن األعمال ذات القيمة المتساويةقانون العمل األردني يمنع التمييز في األجور بي

  سةةاء والفتيات بعض النمشةةكلة المواصةةالت هي المشةةكلة الرئيسةةة في محافظتي جرش وعجلون، ف -

مواصةةالت، وبالذات إذا كان العمل يتطلب التأخير لسةةاعات متأخرة في الر  العمل لعدم توف    ضةةنرفي

مل، وعدم التزام أصةةةةحاب المواصةةةةالت العامة نظًرا لبُعد المسةةةةافات بين القرى ومكان الع، الليل

بأوقات محددة، وعدم تأخرهم لسةاعات أطول تُسةاعد الفتاة في الوصةول إلى بيتها بشةكل آمن، كما أن 

ا   عاليةالمواصةةالت الخاصةةة  سةةتئجار  الالتكلفة المادية   ضةةت للتحرش أو أكثر من بنت تعر  و  أيضةةً

 محافظة جرش  في االختطاف جراء اضطرارها لركوب سيارات خاصة

ال توجد منشةةةة ت وشةةةةركات كبيرة وذات راس مال كبير، وتعمل بشةةةةكل منتظم، ولديها عمل فع ال  -

ويُحقا ربًحا باسةةتمرار في محافظتي جرش وعجلون، كي تلتزم بقوانين التامين الصةةحي والضةةمان  

اجتماعية وال ضةمانات، ، أما األعمال الخاصةة الصةغيرة فرنها ال تُقدم حماية  بشةكل كامل  االجتماعي

وغالبًا ال تُخضةةةةع الموظفين/ات للضةةةةمان االجتماعي أو التأمين الصةةةةحي وذلا ألنها تعتمد على  

 مشاريع صغيرة وليست ذات رأس مال كبير 

الغذائية والحرف اليدوية  المنتجات    بيع وتسةةةويا  موضةةةوع  لتقنين  ةوواضةةةح  ةممنهج  آليةوجد  تال   -

وال توجد  للمنتجات الغذائية،  ال توجد )حافظات( الئقة  ف  ،التسةةويا  المشةةكلة المشةةتركة هيف  ،التراثية



41 
 

ال توجد أي آلية واضةةةةحة لطريقة التسةةةةويا، فالكل يبيع عن طريا المعارف كما    ثقافة التسةةةةويا

  الشخصية
السةتثمار، فكيف اتشةجيع  فرض الضةرائب والمسةقفات العالية على المشةاريع في المحافظتين وضةعف   -

باسةتثمار للسةيدات، هذا على الرغم من أن السةيدات قادرات على إعداد المنتجات  عندما يتعلا األمر  

 المتنوعة والحرف اليدوية التراثية  البيتية

بالنسةبة للمطاعم السةياحية التي تقع في المناطا السةياحية في المحافظتين، بعضةها يضةم فئة قلية من   -

لليل، علًما بأن دوام اإلناث يقتصةةر على  اإلناث بسةةبب بُعد المكان وتأخر دوام المطاعم لمنتصةةف ا

  الغالب المطبخ في 

هنةاا فئةة من العةامالت لةديهةا درايةة بوجود قةانون العمةل، لكن ليس لةديهن وعي كةامةل، مثاًل لو عنةدهةا   -

وعي بحقوقها ال يُمكن أن تقبل بسةاعات عمل كاملة برواتب أقل من الحد األدنى لألجور المنصةوص  

رف النظر عن  بصةومثل هذه الفئة للعمل ل  الماسةة  لحاجةللكن  وعليها في التشةريعات الُمنظمة للعمل، 

 .تقبل بأصعب الظروفتعمل وتدني مستوى الراتب أو حتى زيادة عدد ساعات العمل فهي 

فيما يخةةةص الوعةةةي بقانون    متخصص شامل  ن أغلةةةب العمال/ العامالت ليةةةس لديةةةهم/ن تدريةةةب  إ -

يع  العمل وحقوق العمال، وذلا بسةبب قلة المؤسةسةات التي تُعنى بالتمكين والتدريب والتأهيل في جم

  المجاالت 

ولكن بعدها    ،يتم التدريب والتأهيل عليهعليه إقبال وتخصةص أو تدريب السةياحة والفندقة مثاًل  وجود   -

  في عمل الفتيات في الفنادق وجود الفنادق وممانعة اآلباء قلةال يتم التوظيف بسبب 
  التركيز  ات لصةةورة النمطية لعمل المرأة لدى بعض المشةةاركين/ات في مجموعلترسةةيخ  كان هنالا   -

مثل؛ وذلا نظًرا لطبيعة النشةةةاط االقتصةةةادي  تحتاج لإلناث  هنالا فرص عمل  في المحافظتين، بأن  

الحضانات ورياض  ، والعمل في التجميلصالونات  األعمال المتخصصة في المنتةةةةةجات الغذائية أو  

 والجمعيات الخيرية  األطفال

على عمل السةةيدات، فأصةةبحن يشةةتكين من ضةةيا الوقت نظًرا الضةةطرارهن    رت أث  جائحة كورونا   -

إلنجةاز األعمةال المنزليةة ورعةايةة األسةةةةةرة وأداء مهةام أعمةالهن من المنزل في ذات الوقةت، وهنةالةا  

على تضةرر األعمال    أصةحاب/ صةاحبات   وأكد سةيدات أخريات تم االسةتغناء عن خدماتهن في العمل   

ونةا بشةةةةةكةل كبير، ممةا دفعهم/ن إلى تقليص األيةدي العةاملةة وتخفيض  منشةةةةةأتهم/ن خالل جةائحةة كور

ا بسةةبب جائحة كورونا، لكن انتقل    قت أغل  ةبخ إنتاجيامط  كما أن  أجور العاملين/ات الباقين/ات  أيضةةً

  ت من المنةازل نزواًل عنةد شةةةةةروط الضةةةةةمةان االجتمةاعي وهي إحةدى التحةديةات التي تمة  االعمةل فيهة

 ورونا وتداعياتها مواجهتها في إطار جائحة ك

بالنسةةبة للسةةوريات األغلب يعملن بالقطاع الخاص، وهو قطاع حسةةب رأي المشةةاركين/ات تتصةةف   -

يعملن بأجور أقل وتوجد هناا عمالة ألقل من عمر    نبعض مؤسةةسةةاته باسةةتغالل العاملين/ات  وه

يقبلوا    سةنة  وأيضًةا هناا مسةتثمرون سةوريون ويفضةلون تشةغيل السةوريين/ات، فالسةوريين/ات   18

بالعمل براتب أقل ويُركزوا على المهن أكثر من الوظائف، كما أن أغلب المجتمع السوري ال يرغب  

بعمل السةةيدات مع أشةةخاص غريبين ويفضةةلون وجودهن بالمنازل أو عملهن من المنازل من خالل 

 المطبخ اإلنتاجي 

ني معةةد ل األجور التي يتةةلقاها  أثر الةةالجة/ة السةةوري/ة على الفةةرص التةةشغيليةةة وذلا من خالل تد  -

الةةةةالجة/ة فهي أقةةةةل بقليةةةةل من المةةةةواطن/ة األردنةةةةي/ة، وبالتالي خةةةةلا هذا األمر تةةةةوجًها لدى 
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أصةةحاب/ صاحبات العةةمل أدى إلى تشغةةيل الةةالجئين/ات وتفضيةةلهم على المةةواطن/ة األردنةةي/ة   

درة كبيةةةرة على العةةةمل في إعداد المنتةةةجات  وبالنسبة إلى النةةةةةةساء؛ فالنساء السوريةةةات لديةةةهن قةةة

الغذائةةية وبأسةةعار بيةةع قليةةلة، وذلا بسبب اعتةةمادهن على الكوبونةةات الغذائةةية التي يحصلون عليها  

في صنةةةع المةةةواد الغذائةةةية بتكلفه ماليةةةة مجانية  باإلضافة إلى بيةةةع المسةةةاعدات التةةةي يتلقونها من  

 ُمنافسة ألسعار السةوق المحلةي )بسبب تكلفتها المجانية عليهم/ن( المنةظمات بأسةعار قليلةة 

 

أبرز التوصيات القترحة من منظور النوع االجتما ي لتفعيل مشاركة الرأة 

 بمحافظتي جرش وعجلون خاصة والملكة عامة  االقتصادية في سوق العمل

 في مجال تنمية الوارد البشرية:   -1

الرقمي قتصةاد  االتحقيا التنمية المسةتدامة وفي  وبما يسةهم  والتطبيقي  االهتمام المبكر بالتعليم المهني   -

من خالل التركيز على منهاج التربية المهنية وتفعيله في مرحلة التعليم األسةةاسةةي، بتوفير المشةةاغل  

المدارس لتطبيا المنهاج بشةةةةكل عملي، وبتفعيل الشةةةةراكة بين القطاع  المهنية المناسةةةةبة في جميع  

وبمةا يتوافا    ات /الخةاص والجةامعةات بحيةث تقوم الجةامعةات بتلبيةة احتيةاجات هذا القطةاع من الخريجين

تفعيل دور اإلعالم والتأكيد على أهميته لترسةةيخ نهج  ومع متطلبات سةةوق العمل )النوعية والكمية(،  

  لدى القطاع الخاص  الرجال والنساءظيف وتعزيز ثقافة تشغيل التشغيل بدل التو

التزام كافة المؤسةةةةسةةةةات التعليمية في المملكة في القطاعين العام والخاص باسةةةةتمزاج راي ديوان   -
الخةدمةة المةدنيةة، قبةل اسةةةةةتحةداث اي تخصةةةةةص جةديةد وذلةا من واقع عمليةة العرض والطلةب على  

   23/5/2017تاريخ  217لقرار مجلس التعليم العالي رقم  االتخصصات العلمية، تطبيقً 
التي ال يحتاجها سةةوق العمل والراكدة  ريقاف وتجميد القبول في التخصةةصةةات المشةةبعة  االسةةتمرار ب -

 على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة ودرجة البكالوريوس 
أصةحاب العالقة من؛ ديوان    جميعمع  بين مؤسةسةات التعليم العالي والمهني  مسةتمر  التواصةل  تفعيل ال -

القطاع الخاص   مؤسسات   مع الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل،
، وبما يضةمن  واحتياجاته متطلبات سةوق العملالتخصةصةات مع  لتتناسةب    والتجارة  الصةناعة  وغرف

  وفقًا لذلا تعزيز مهارات الطلبة
  البلقاء التطبيقية  في كليات جامعةوالتطبيقية  التخصةةصةةات التقنية    ث العديد منااسةةتحد التوسةةع في  -

كالمناطا السةةةياحية في   كل منهاوطبيعة  وبما يتناسةةةب مع بيئة    مملكةالمنتشةةةرة في كافة أنحاء الو
تشةةةجيع أبناء وبنات المحافظات على التوجه نحو التخصةةةصةةةات  محافظتي جرش وعجلون مثاًل  و

 .وتمك نهم/ن من دخول سوق العمل ن/هموالمهن التي تحتاجها محافظات
للنوع االجتمةاعي في   امحةافظتي جرش وعجلون وفقةً ومنهةا  مراعةاة االحتيةاجةات الفعليةة للمحةافظةات   -

لتكدس أعداد هائلة وخاصةً من اإلناث في بعض التخصصات على حساب   انظرً   ،تحديد نسب القبول

في القطاع الخاص للوظائف في  لذكور، وضةةةرورة دراسةةةة واقع الطلب لافتقار تلا التخصةةةصةةةات  

ن القطاع الخاص يتكامل  أو مشةبعة، باعتبار  أالتخصةصةات العلمية عند تصةنيفها كتخصةصةات راكدة  

 .اسنويً  ات /عتبر المستقطب األكبر من الخريجينمع الخدمة المدنية من جهة ويُ 
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  النموعلى متابعة  خاصةةةةة  جرش وعجلون  في المملكة عامة وفي محافظتي  تشةةةةجيع الخريجين/ات   -
نهم/ن من المنافسة بكفاءة عالية  المهني لقدراتهم/ن ومعارفهم/ن ومهاراتهم/ن بشكل مستمر مما سيمك  

والهيئات    ومنظمات المجتمع المدني  العام والخاص   ات؛القطاعمختلف    تاحة فيعلى فرص العمةل المُ 
 على حد سواء   ن المنزل الدولية والعمل م

 المحلي العمل  سةةوق  يحتاجها  التي  والتطبيقية  التقنية  والتخصةةصةةات   المهني  التعليم  نحو  الطلبة  توجيه -

أن أهمية  على ضةةرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سةةوق العمل، وو  واإلقليمي،

بة ومؤهلة ومستعدة للتغي     المتسارعة بسوق العملرات تكون القوى البشرية مدر 

أهمية مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سةةةوق العمل في مختلف القطاعات عامة وفي   -

المعلومات خاصةة، واالهتمام بتطوير وتأهيل الشةباب ذكوًرا وإناثًا من  واالتصةاالت    تكنولوجيا  قطاع

هم/ن المهارات المطلوبة في خالل إجراءات مشةتركة بين الجامعات وشةركات القطاع من أجل اكسةاب

م  ا قسةةةةأسةةةةوق العمل  والتركيز على التدريب للطلبة الجامعيين/ات، وتقوية العالقة بين الجامعات و

وأسةةةةاليب التدريس  تكنولوجيا المعلومات فيها وشةةةةركات القطاع، ألهمية مواءمة المناهج الجامعية  

 .مع المتطلبات التجارية في السوق التقنيةوتقنياته 

ث بعض التخصةةةصةةةات التي تُعد من التخصةةةصةةةات الهامة في ظل تطورات سةةةوق العمل اسةةةتحدا -
لإلقبال على التخصةصةات  وتصةاعد االهتمام المحلي واإلقليمي والعالمي لهذه التخصةصةات، والدعوة  

التقنية المطلوبة في سةوق العمل وتخصةصةات مهن المسةتقبل التي تفتد المجال للدخول مباشةرة إلى 
وهو يبحث    ومن أهم هذه التخصةصةات )األمن السةيبراني؛واإلقليمي والعالمي   سةوق العمل المحلي  

أمن وإدارة الشةةةةبكات وأمن قواعد البيانات،  وأمن البرامج والتطبيقات،  وأمن أنظمة التشةةةةغيل،  في  
  م البيانات وعل،  والروبوتات (، أمن وسةرية المعلومات، هندسةة الذكاء االصةطناعي  السةلكية والالسةلكية

الطباعة ثالثية    ،إنترنت األشةياء، الواقع المعززو  لفضةاء اإللكتروني، الواقع االفتراضةياالضةخمة،  
  ،االبتكار االجتماعي قياس وتشخيص التوحد،    ،التعلم اإللكترونيالتسويا الرقمي، البرمجة،    ،األبعاد 

التجميل    علوم،  هندسةةةةة األنظمة الذكيةوهندسةةةةة معالجة المياه، هندسةةةةة الطاقة البديلة والمتجد دة،  
   ( تصميم األزياءو اإلعالم الرقمي اإللكتروني، ومستحضرات التجميل

 في مجال التمكين االقتصاد  للمرأة: -2

في المملكة عامة وفي محافظتي جرش وعجلون    التمكين االقتصةةادي للنسةةاء والفتيات العناية بتحقيا   -
،  االقتصةادية والعمل الالئا والحماية االجتماعية خاصةة؛ بحيث يتمتعن بضةمان الدخل واالسةتقاللية  

تجةذير الثقةافةة المجتمعيةة الةداعمةة لعمةل المرأة، وإيجةاد البيئةات الصةةةةةديقةة لعمةل المرأة في مختلف  و
الحضةانات ووسةائل  وتوفير  ، الالزمة  يةالتشةريعالتعديالت   إلحداث السةعي    :المؤسةسةات، من خالل

تيات لالعتماد على ذواتهن اقتصةةةةاديًا، مع التركيز على  توعية النسةةةةاء والف، والنقل والمواصةةةةالت 
توفير  وورفع نسةبة المشةاركة االقتصةادية للمرأة، ورفع الحد األدنى من األجور،    خفض نسةبة البطالة

  االقتصةةةادية الخدمات اإلنسةةةانية المسةةةتجيبة والمراعية الحتياجات النوع االجتماعي مثل؛ الخدمات 
المسةاعدة القانونية والطبية، وتسةهيل الوصةول إليها خدمات  وخدمات اإلرشةاد النفسةية واالجتماعية و

  وتحديًدا للنساء المعرضات للعنف ويحتجن للحماية
، فع الوعي لزيادة نسةةةبة تمثيل المرأة ومشةةةاركتها الفاعلة في مؤسةةةسةةةات القطاع الخاص نشةةةر ور   -

  قيمة مضافة في المجتمعذات والفتيات لتكون  لتوسيع خيارات العمل المتاحة للنساءو
ضةرورة توفير فرص تدريبية مبنية على أسةاس احتياجات سةوق العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص  -

الرتقةاء بمنظومةة التةدريةب المهني، إلحةداث توازن بين مخرجةات وا  بتوفير فرص تةدريبيةة جةديةدة 
ير معلومات تفصةةيلية عن حجم ونوع المهن وفوتأصةةحاب العمل، والتعليم واحتياجات سةةوق العمل  
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بةة تحمةل على  ب  المطلوبةة في سةةةةةوق العمةل، هةدف تخريج نوعيةة متميزة من العمةالةة المةاهرة والمةدر 
عاتقها خدمة قطاعات إنتاجية وصةةةناعية وسةةةياحية وعمالية، وتمكينها من المنافسةةةة في األسةةةواق  

 المحلية واإلقليمية والعالمية 
للعمل على  ء ومؤسةسةات المجتمع المدني كافة وبالتعاون مع وسةائل اإلعالم  الشةركا  بذل الجهود من -

والخريجين/ات   العامة  الثانوية  طلبة  وتشةجيع  الحكومية،  الوظيفة  نحو  المجتمعية السةائدة  الثقافة  تغيير
  صةةغيرة  إنتاجية  مشةةاريع  لفتد كذلا  والتوجه العمل،  سةةوق  يوفرها  التي  واألعمال  المهن  نحو  للتوجه

  والتشةغيل، والشةركة  التنمية  صةندوق  مثل؛ اإلقراض   مؤسةسةات وصةناديا  خالل  من  الصةغر  ومتناهية
المؤسةةسةةة  و  ،مؤسةةسةةة اإلقراض الزراعيواألعمال،    تطوير  والتشةةغيل، ومركز  للتدريب   الوطنية

 والمؤسسات اإلقراضية   األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
في مختلف المجاالت والقطاعات كمسةةاهم رئيس    االقتصةةادية  المرأةقيمة مسةةاهمة  واحتسةةاب  ظهار  إ -

في االقتصةةةةةاد الوطني؛ من خالل قيةاس عملهةا في مجةال العمةل المنظم في مختلف القطةاعةات العةام  

والخةاص ومنظمةات المجتمع المةدني واألهلي، وقيةاس عمةل المرأة في مجةاالت العمةل غير المنظم؛  

ة المالبس وفي نسةةج الصةةوف وفي تصةةفيف الشةةعر وفي طباعة  كعملها من خالل المنزل؛ في خياط

وترجمة وتحليل التقارير والدراسةةات وفي المطبخ اإلنتاجي وفي إعداد اإلكسةةسةةوارات وبيعها وفي  

المسةةةةةاعدة في الزراعة ورعاية الحيوانات وبيعهةا، إضةةةةةافة إلى قيةاس عملهةا داخل بيتهةا في أعمةال  

ر؛ كةالعنةايةة بنظةافةة المنزل وترتيبةه وإعةداد الطعةام وغسةةةةةيةل  الرعةايةة االجتمةاعيةة غير مةدفوعةة األج

المالبس وكيها وتدريس األبناء والبنات وإيصةةةةالهم/ن من وإلى المدرسةةةةة وتوفير الدعم لكافة أفراد 

 األسرة، وهذه أعمال مكلفة لو لم تكن المرأة قائمة بها وبحثنا عن شخص آخر أو مؤسسة ألدائها  

األهمية في   ةالمرأة البالغ  مسةةةاهمةد  يتوضةةة" في األردن لخدام الوقت مسةةةوح اسةةةتالعناية برجراء " -

كشةةةف عن الفجوة بين  الو،  ااألوسةةةع نطاقً   لهذه المسةةةاهمة  القيمة االجتماعيةواالقتصةةةادي،    النشةةةاط

   أعمال الرعاية غير مدفوعة األجرو في توزيع مهام الجنسين

من  قياس األثر االقتصةادي للعنف ضةد المرأة ، وضةوع العنف ضةد المرأة كمسةألة اقتصةاديةطرح مو -

، ويُمكن أن المباشةةرة وغير المباشةةرة للعنف ضةةد المرأة على المجتمع ككل  التكاليف ةدراسةةخالل  

 تُساهم منظمات المجتمع المدني في هذه الدراسة 

  تم  والذي  المعظم، العهد   ولي  سةةمو  أطلقه  التي  الوطني  والميثاق"  انهض "  التوسةةع في تطبيا برنامج -
  انتاجية  أو  كانت   خدمية  الصةةغيرة  الريادية  المشةةاريع  لتمويل  دينار  مليون(  100)  تخصةةيص   بموجبه
       التجارية البنوا خالل ومن%( 2) تتجاوز ال محدودة وبفائدة

ومديريتي عمةل محةافظتي جرش أهميةة إيجةاد قاعدة بيةانات شةةةةةاملةة يتم إدارتهةا من قبةل وزارة العمةل  -

التي تقدم قروضًةا للمشةاريع الصةغيرة والمتوسةطة، لضةمان تكاملية الجهود وبما  وعجلون للمؤسةسةات  

ر  يعمل على تحسةةةين كفاءتها في الوصةةةول إلى الفئات المسةةةتهدفة وفا دراسةةةات تأخذ بعين االعتبا 

ن المشةةةاريع الصةةةغيرة في الدول المتقدمة تحتضةةةن أكثر من  علًما بأ  .الميزة النسةةةبية لكل محافظة

%( من إجمالي القوى العاملة، باإلضةةافة إلى أنها تُشةةكل حافًزا قويًا وداعًما لالقتصةةاد الوطني  70)

  ومحرًكا لعجلة التنمية المستدامة المنشودة

نقابات  واقع رسةم السةياسةات وصةناعة القرارات المختلفة ومتوصةيل صةوت المرأة ودعم تمثيلها في  -

 .ومجالس اإلدارة في الشركات بشكل فاعل العمال والنقابات المهنية وفي غرف التجارة والصناعة

ومؤسةةسةةاتهن لتبادل  وصةةاحبات المشةةاريع  بين سةةيدات األعمال    فيمادعم التشةةبيا وبناء الشةةراكات  -

 ل اإلخفاق لإلفادة منها وعوام التجارب والخبرات وقصص النجاح
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أن تشةةارا المرأة في النظام المالي وتتمتع بالحصةةول  أي  الشةةمول أو اإلدماج المالي للمرأة؛ العناية ب -

على التثقيف المالي والمنتجات والخدمات المالية وتقوم باسةةةةتخدامها، ويتضةةةةمن ذلا؛ القيام بتهيئة  

بيئات محيطة أكثر مالءمة، وتطوير السةةياسةةات واالسةةتراتيجيات التي من شةةأنها النهوض بالشةةمول  

  وتعزيز يتعلا بهذا المجال  فيماالفجوة المسةةتمرة بين الجنسةةين    المالي للمرأة، ومحاولة القضةةاء على

  الثقافة  حول  تدريبية  وورش  برامج  وتنفيذ  إعداد   خالل  من  النسةةةةاء لدى  المالي  والوعي  المالية  الثقافة

المملكة   محافظات   لديهن في  المالي  الوعي  لنشةةةر  النسةةةاء  من  المالية  الخدمات   ات /لمسةةةتهلكي  المالية

مةا يعود بفوائةد كبيرة من حيةث النمو االقتصةةةةةادي  م،  محةافظتي جرش وعجلون خةاصةةةةةةعةامةة وفي  

  وتحقيا قدر أكبر من المساواة والوصول إلى رفاهية المجتمع 

والمحفظة  ،  الرقمي  تدريب النساء والفتيات في المجاالت الرقمية والمالية والتقنية والمهنية؛ كالتسويا -
لمحاسةبة ومسةا الدفاتر، وريادة األعمال، وإعداد المشةاريع ودراسةة واإلدارة المالية، وااإللكترونية،  

    لهااالقتصادية الجدوى 
  التعريف إعالميًا وبمختلف وسائط اإلعالم؛ المرئي والمسموع والمقروء واإللكتروني بقصص نجاح -

قن  النسةةةةاء العامالت في القطاعات والمجاالت المختلفة والالتي تحدين الصةةةةعوبات والمعوقات وحق 

زة  النجاحات وبخاصةة في محافظتي جرش وعجلون، لكي تغدو قصةصةهن وتجاربهن مبادرات محف  

لألخريات لكي يحذون حذوهن، والتركيز على إبراز السةةةيدات الالتي يعملن في مهن وأنشةةةطة غير  

بة حاصةلة على  ،  صةاحبة مدرسةة خاصةة الالمركزية،  /محافظةالمجلس  في  عضةوة  تقليدية، مثل:   مدر 

،  شةيف في مطعم سةيدة تعمل  سةياحي، صةاحبة مخيطة صةناعية،    صةاحبة منتجع ومطعمولية،  شةهادة د 

في صةاحبة مشةروع  ،  بيت بالسةتيكي للزراعة المائية  صةاحبة مشةروع تعمل خب ازة في مطعم،  سةيدة  

والُخبز  الصةةةحية  المنتجات الغذائية  إلنتاج    صةةةاحبة مشةةةروع،  الطبية  والنباتات   زراعة األعشةةةاب 

، المحسة ن والمضةاف إليه الحبوب كبذور الكتان والقزحة والشوفان والقمد والشعير والسمسمالصةحي  

الكهرباء  والطاقة الشمسية  مهندسة تعمل في مشروعها الخاص، سيدة/ات تعمل/ن في مجال تمديدات  

  وإمكانات  وقدرات   مهارات   من  لديها  ما  على المرأة  تُركز  أن    والمهموالصةةرف الصةةحي والسةةباكة

  وشةةهادة مزاولة مهنة، وأن تسةةتثمرهاوالحصةةول على شةةهادة معتمدة  مل على صةةقلها بالتدريب  وتع

  الوطني  االقتصةاد   في  والمشةاركة  أسةرتها ودخل  دخلها  الحصةول على فرصةة عمل وتحسةين  فعليًا في

   بفعالية

إقامة البازارات أو األسةةواق الشةةعبية الداعمة وبخاصةةة في المناطا السةةياحية في محافظتي جرش  -

للسةيدات المنتجات بشةكل   التراثيةالحرف اليدوية  المنتجات الغذائية ووعجلون لعرض وتسةويا جميع  

،  قع البازارات أو األسةةواق اموالطرق المؤدية لإشةةارات دالة على  وضةةع  و  ،ُمنظ م وواضةةدوممنهج  

تةدريةب  والعمةل على  ،  وعجلونجرش  في كةل من  محةافظةة  والبلةديةة  النفةذ بةالتعةاون مةا بين  تُ وبحيةث  

مغلفة وعليها ليبل  و  منتجات آمنة  وإنتاجالنسةاء والفتيات على التسةويا وعلى آلية التصةنيع والتغليف،  

على  ُمميز، والحرص على حصةةول السةةيدات على الرخصةةة العامة بالمطابخ اإلنتاجية والحصةةول  

شةةهادة األيزو وجودة المنتجات، واسةةتثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصةةاالت ووسةةائل التواصةةل  

، كما ينبغي  خدمة التوصةةيل، والعمل على توفير  منتجاتهن وتسةةويقهاللترويج  االجتماعي بفعالية في ا

وضةع  ، وربيالعمل والتنسةيا مع المسةتثمرين لتسةهيل تصةدير المنتجات الغذائية إلى دول الخليج الع

اللواتي يعملن في المطابخ اإلنتاجية والمأكوالت  آليات لعلها تُسةاهم في مسةاعدة هذه الفئة من النسةاء  

، من خالل حصةر هذه المنتجات وتسةويقها ألصةحاب المحال أو المصةالد  الشةعبية والمنتجات المنزلية

   التجارية 
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: التوسةع  أهمهاو ،مشةاركة النسةاء في سةوق العملعالج العقبات التي تقف أمام  بدائل سةياسةات تُ تبني   -

العمةل من المنزل، سةةةةةاعةات  ،ئيالجز )العمةل العمةل المرن أي أنمةاط  في أنمةاط العمةل غير التقليةديةة

أو ضةرورة توفير الخدمات االجتماعية المسةاعدة وسةد الثغرات في البيئة التشةريعية  و  المرن(،الدوام  

من مالءمة ظروف العمل والبيئة التشريعية حتى    فال بد ة العاملة  صديقة للمرأال  ات بيئالما يطلا عليه  

للمؤسةسةات الدينية والتربوية واإلعالمية  بي  ، باإلضةافة إلى تفعيل الدور اإليجاأةسةتجابة المرانضةمن  

في يًرا  كب الهذه المؤسةةسةةات أن تلعب دورً ين، إذ يُمكن  الجنسةة  ينبخصةةوص عمل المرأة والمسةةاواة ب

والنظرة إلى العمل   مجتمعية فيما يتعلا بدور المرأة وعملها والمسةةةاوة بين الجنسةةةينال  الثقافةيير  تغ

 ضروري لتبني أي من البدائل االخرى  نظر إلى هذا البديل على أنهالمهني والتقني، ويُ 
المركز الوطني للبحوث  العمةل بالتعةاون مع وزارة الزراعة ومديريتي الزراعة في جرش وعجلون و -

في األردن من خالل   ير المناختغي  الزيادة مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة لتأثيرات  على    الزراعية

  إضةةافة إلى عقد دورات تدريبية ألصةةحاب/ صةةاحبات  تطبيا مشةةاريع ابتكارية في المياه والزراعة

تي جرش المشةاريع الزراعية الصةغيرة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم/ن وخصةوصًةا أن محافظ

 وعجلون من المناطا الصالحة ألغلب الزراعات 

المجلس األعلى لحقوق  وأن تتوجةه وزارة التنميةة االجتمةاعيةة بةالتعةاون مع وزارة العمةل األردنيةة   -

م مع طبيعة األشةخاص ءتواتلقيام بريجاد فرص عمل  والمؤسةسةات المعنية ل  األشةخاص ذوي اإلعاقة

 اإلعاقات واالحتياجات الخاصة  ات /ذوي

عقد ورشات توعوية برشراف ورعاية المعهد القضائي األردني ونقابة المحامين األردنيين وبمشاركة   -

قوانين؛ العمل المنصةةةةةوص عليها في   المرأة  حقوقمنظمةات المجتمع المةدني تتمحور حول التوعيةة ب

 األردني والحماية الجزائية من اإلساءة للمرأة في القانون  والضمان االجتماعي والتأمين الصحي،

تقييم مواطن الضةعف العمل على وضةع خطة تدريبية متكاملة يتم تنفيذها للنسةاء والفتيات اللواتي تم   -

لهن في محةافظتي جرش وعجلون بةالتعةاون مع كةافةة الجهةات المعنيةة في   والقةدرات والمهةارات 

مل التي تم  مجموعات المهارات والمهارات المهنية المطلوبة لسةةوق العأنماط  المحافظتين في ضةةوء  

،  المهارات الصةةلبة ،  المهارات الناعمة، والتي تشةةمل:  دراسةةات السةةوق التي تم إجراؤهاتحديدها في 

،  المهارات الحياتية ، والمهارات الخاصةة بالوظيفة،  المهارات القابلة للتحويل،  المهارات التقنية/ الفنية

إليجاد فرص   ودعم المتدربات عليها  تقليديةالموضةةةةوعات غير  وأن يتم التركيز في التدريب على ال

  عمل

وأخيًرا؛ العمل على تحقيا التمكين االقتصةادي للمرأة وتعزيز مشةاركتها في سةوق العمل وذلا عبر   -

تطوير اإلطار التشةةريعي والمؤسةةسةةي لدعم حقوق المرأة العاملة وحمايتها من كافة أشةةكال العنف 

ا المرأة العةاملةة على أن تبةذل جهودهةا في إطةار من  والتمييز، وحةث كةل األطراف المعنيةة بقضةةةةةاية

 التكامل والتعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة  
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الصة 
م
 الخ

ضةمن "مشةروع التمكين االقتصةادي للنسةاء والفتيات   هذه Market Research السةوق دراسةات   جاءت 

، الُمنفذ من قبل جمعية معهد 3الالجئات السةوريات واألردنيات، ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سةنابل  

(/ هيئة األمم  WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIتضامن النساء األردني  

   ("UN-WOMENللمرأة ) حدةالمت

دراسةةةةة سةةةةوق العمل لتحليل المهارات المطلوبة للقطاع الخاص في إلى؛    دراسةةةةة السةةةةوق العامةوهدفت  

محافظتي جرش وعجلون وفرص العمل/ التوظيف، في ضةةوء تقييم مواطن الضةةعف والقدرات والمهارات، 

دراسةةةةةة السةةةةةوق   كمةا هةدفةت  تحليةل نتةائج عقةد مجموعةات التركيز وإجراء المقةابالت الفرديةةبنةاء على  و

تحليل فجوة المهارات، وتحديد مجموعات المهارات والمهارات المهنية المطلوبة  ( إلى؛  1) المتخصةةةةصةةةةة

  دراسةة السةوق المتخصةصةة  بينما هدفت لسةوق العمل والموظفات المتوقعات في محافظتي جرش وعجلون

وإجراء تحليل السةةةوق ،  جرش وعجلونتحليل سةةةلسةةةلة القيمة في مناطا التدخالت في محافظتي  إلى؛   (2)

الذي يُغطي سةةةالسةةةل القيمة المحتملة في مواقع المشةةةروع، من أجل تحديد أنماط العمل التي يُمكن أن تكون  

  مالئمة للمنتفعات من هذا المشروع

   ئها في إجرا  المنهج الوصةةفي التحليليولقد تم اسةةتخدام  ،  كمية ونوعية ات هذه دراسةةدراسةةات السةةوق  عد  وتُ 

ُطرق جمع البيانات  جميع    Market Researchالسوق    ات في دراسستخدمة  األدوات األساسية المُ   شملت و

  االستبيانات والتي أشةرنا إليها سابقًا؛ وهي:  أو دراسةات السةوق    التي يُمكن اسةتخدامها في إجراء بحوث السةوق

Questionnaires  ،مجموعات التركيز  وFocus Groups والمقابالت ،  Interviews   بشةكل رئيسةي   

ا باسةةم  والتي    Appraisal Method or Market Testأسةةلوب التقييمات كما تم اسةةتخدام  ف أيضةةً تُعر 

اسةتخدام  واختبار السةوق أو فحص السةوق وتقوم على السةعي لمعرفة تقييم شةخص ما لُمنتَج أو خدمة تُقدمها،  

نموذج بورتر لتحليل سةةلسةةلة أل  نااسةةتخدامبشةةكل ما أثناء    Observation Methodطريقة المالحظات 

لعرض وتحليل األنشةطة ضةمن سةلسةلة القيمة    Porters Value Chain Analysis Templateالقيمة  

فنةا عليهةا أثنةاء عقةد مجموعةات التركيز وإجراء المقةابالت الفرديةة في ل   ثالثةة نمةاذج من المشةةةةةاريع التي تعر 

  محافظتي جرش وعجلون

 :في محافظتي جرش وعجلون  "تقييم مواطن الضعف والقدرات والهارات"ز نتائج  أبر 

أن مةا نسةةةةةبتةه  تبين من نتةائج الةدراسةةةةةة  ؛  لمتغيرات الوظيفةة اتوزيع أفراد عينةة الةدراسةةةةةة تبعةً فيمةا يتعلا ب

، العلياحاصةةالت على التعليم الثانوي فأعلى إلى مسةةتوى الدراسةةات في التقييم  %( من المشةةاركات  3 89)

%( من عينة الدراسةة، كما أن 7 85أن المشةاركات اللواتي لم يحظين بفرصةة عمل مسةبقًا بلغن ما نسةبته )و

سةةةر  بالنسةةةبة ألأن نسةةةبة العمل و  %( 3 14نسةةةبة المشةةةاركات اللواتي انسةةةحبن من سةةةوق العمل بلغت )

  ( أفراد 5( لكل )1) بلغت  المشاركات 

المشةاركات الراغبات في العمل نسةبة    أن الدراسةة  قد أظهرت نتائجفوفيما يخص الوضةع العملي للمشةاركات؛  

 بلغت فرص العمل داخل المنزل  بالمشةاركات اللواتي يقبلن  نسةبة  أن  ، و%(3 91قد بلغت ) الدراسةة  من عينة

  الدراسة  من عينة %(8 87)
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 أننتائج الدراسةة إلى  وبالنسةبة لفكرة إنشةاء مشةروع خاص والتحديات التي تواجه المرأة في تنفيذه؛ أشةارت 

  %( من عينة1 66( مشةاركة وبنسةبة )259فكرة إنشةاء مشةروع خاص بلغ )  نركات اللواتي لديهاالمشة عدد 

كما أظهرت النتائج أن من أهم األسباب التي منعت المشاركات من تنفيذ فكرة إنشاء مشروع خاص الدراسة   

عدم وجود المند أو بسةبب عدم    وأإما بسةبب عدم وجود تمويل كاف     ؛ب التمويلب%( بسة7 68كان وبنسةبة )

التي منعت المشةاركات من تنفيذ فكرة إنشةاء مشةروع    أما األسةباب التالية  القدرة على السةداد في حال التمويل

عدم وجود خبرة  %(، ويليه  4 13بنسةبة )  عدم وجود فكرة مناسةبة للمشةروعفكانت على النحو اآلتي:    خاص 

%(، وأخيًرا؛  3 9بنسةةبة )  صةةعوبة تسةةويا منتجات المشةةروع%(، ثم يليه  10بنسةةبة )  ارة المشةةروعد إفي  

 %(  69 2أسباب أخرى بنسبة )

  امجاالت المهن األكثر تكراًرا واألكثر اختياًرا لغايات اتخاذ قرار برنشةةاء مشةةروع خاص حوله وفيما يتعلا ب

نتائج الدراسةةةةة أن مجال الخياطة جاء األكثر تكراًرا   فلقد بي نت أفراد عينة الدراسةةةةة؛ من قبل المشةةةةاركات  

واألكثر اختياًرا من بين مجاالت المهن لغايات اتخاذ قرار برنشةةاء مشةةروع خاص حوله من قبل المشةةاركات 

%(، تاله في المرتبة الثانية مجال التجارة وبأهمية  2 21أفراد عينة الدراسةةةةة وذلا بأهمية نسةةةةبية بلغت )

%(، ثم تاله في المرتبة الثالثة من حيث األهمية مجال التجميل وبأهمية نسةةةةبية بلغت 2 12نسةةةةبية بلغت )

%(، وجةاء في 1 11%(، وتاله في المرتبةة الرابعةة مجةال الحرف اليةدويةة وبةأهميةة نسةةةةةبيةة بلغةت )4 11)

سةة مجال %(، تاله في المرتبة السةاد 8 10المرتبة الخامسةة مجال التسةويا اإللكتروني وبأهمية نسةبية بلغت )

%(، تاله في المرتبة السةةةابعة العالج الطبيعي وبأهمية نسةةةبية  5 6المطبخ اإلنتاجي وبأهمية نسةةةبية بلغت )

%(، تالهةا في 9 5%(، وجةاءت في المرتبةة الثةامنةة مجةاالت أخرى وبةأهميةة نسةةةةةبيةة بلغةت )0 6بلغةت )

مرتبة العاشةةرة مجال التصةةوير  %(، وجاء في ال5 5المرتبة التاسةةعة مجال السةةياحة وبأهمية نسةةبية بلغت )

%(، وجاء في المرتبة الحادية عشةةةرة واألخيرة مجال الزراعة وبأهمية نسةةةبية  8 4وبأهمية نسةةةبية بلغت )

 %( 5 4بلغت )

  الدراسةةة على  نتائجبحقوق النسةةاء في العمل؛ فقد دلت   والمعرفةوالتدريبية  الدورات التأهيلية  أما بخصةةوص  

دارتها ودراسةةة إبتصةةميم المشةةاريع الصةةغيرة و  ةمتخصةةصةةتدريبية  بدورات  نسةةبة الراغبات بالمشةةاركة    أن

ف على  المشةةاركات الراغبات بالتعر  الدراسةةة، ونسةةبة    %( من عينة4 84الجدوى االقتصةةادية لها بلغت )

  %( من العينة 8 87) بلغت حقوق النساء في العمل 

الحصةةةول على  ؛ فهي على الترتيب: عدم  المرأة من الدخول في سةةةوق العمل  تمنعلتحديات التي  وبالنسةةةبة ل

في المرتبةة الثةانيةة عةدم امتالا   الهت، و%(2 29حيةث جةاء بةالمرتبةة األولى بنسةةةةةبةة مئويةة بلغةت )  ،تمويةل

مهارة   عدم امتالافي المرتبة الثالثة    هتال، ثم  %(5 10نترنت وبنسةةبة مئوية بلغت )إلمهارات الحاسةةوب وا

مهارات   %(، وجاء في المرتبة الرابعة عدم امتالا6 9)بلغت وتحديات أخرى بنسةبة مئوية    رة المشةاريعداإ

معرفة بالقوانين الخاصةةة بالحقوق  %(، يليه في المرتبة الخامسةةة عدم ال1 9)  بنسةةبة مئوية بلغت   التواصةةل

بنسةبة مئوية    مهارات التسةويا، ويليه في المرتبة السةادسةة عدم امتالا  %(9 8) العمالية بنسةبة مئوية بلغت 

، وعدم  مهارة ادارة الوقت واسةةتثمار الموارد %(، يليه في المرتبة السةةابعة كل من )عدم امتالا 8 5)  بلغت 

%( لكةل منهمةا، وفي المرتبةة الثةامنةة؛ جةاء عةدم  7 5( بنسةةةةةبةة مئويةة بلغةت )التخطيط والتنظيمامتالا مهةارة  

%(، أما في المرتبة التاسعة واألخيرة؛  3 3بنسبة مئوية بلغت )  ياالقدرة على العمل بفعالية ضمن فر  امتالا

 %( 0 2)بنسبة مئوية بلغت و والقدرة على حل المشكالت  ةبداعيإمهارات فقد جاء تحدي عدم امتالا 
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الدراسةةةة فقد كانت تنازليًا على النحو    أفراد عينة بالنسةةةبة للسةةةيدات عيقات سةةةوق العمل األكثر تكراًرا مُ أما  

تاله في المرتبة الثانية تدني األجور بنسةةةةبة  ،  %(0 25)بلغت  ر فرص عمل بنسةةةةبة مئوية  عدم توف  التالي:  

%(، وفي  4 12بنسةةةةبة مئوية بلغت )  عدد افراد األسةةةةرة، وتاله في المرتبة الثالثة  %(0 23مئوية بلغت )

%(، أما في المرتبة الخامسةةةةة فجاءت 3 12) بنسةةةةبة مئوية بلغت   لةسةةةةاعات العمل الطويالمرتبة الرابعة 

بنسةبة مئوية  و  وتلتها صةعوبة المواصةالت ،  %(9 10معارضةة الزوج أو األب أو أحد أفراد األسةرة بنسةبة )

 %(  9 5%(، وأسباب أخرى بنسبة )8 10) بلغت 

من وجهةة نظر    هةاأبرزأن  ؛ أظهرت نتةائج الةدراسةةةةةة أسةةةةةبةاب االنسةةةةةحةاب من سةةةةةوق العمةلوفيمةا يتعلا بة

في صةعوبة المواصةالت  ، ثم  %(0 31عدم وجود وظائف في القطاع العام بنسةبة مئوية بلغت ):  المشةاركات 

وبنسةةةةةبةة مئويةة بلغةت ، وفي المرتبةة الثةالثةة وجود األطفةال %(0 21)بلغةت  بنسةةةةةبةة مئويةة المرتبةة الثةانيةة 

%(، وفي  3 7)مئويةة بلغةت  وبنسةةةةةبةة    عيجتمةااالضةةةةةمةان  ، ثم في المرتبةة الرابعةة عةدم وجود ال%(9 16)

بيئة  %(، ثم في المرتبة السةةادسةةة  5 6)  وبنسةةبة مئوية بلغت   صةةحيالتامين  ال  عدم وجود المرتبة الخامسةةة  

 معةاديةةالعمةل البيئةة  %(، وفي المرتبةة السةةةةةابعةة  4 6)  وبنسةةةةةبةة مئويةة بلغةت   (انةاثةً إو  االعمةل المختلطةة )ذكورً 

  سةةةةنويةالجازات  %(  وأخيًرا؛ وفي المرتبة الثامنة قلة اإل8 5)  مئوية بلغت وبنسةةةةبة    تحرش   ( -  سةةةةاءةإ)

  %( 2 5) وبنسبة مئوية بلغت 

"تقييم  ؛ فقد أشةةةار  برز المهارات التي ينبغي تدريب النسةةةاء والفتيات الراغبات في العمل عليهاوبالنسةةةبة أل

مهةارات ، اللحةاسةةةةةوب واإلنترنةت مهةارات اإلى المهةارات التةاليةة:   "مواطن الضةةةةةعف والقةدرات والمهةارات 

مهارات التواصةةل  ،  متخصةةصةةة بتصةةميم المشةةاريع الصةةغيرة وإدارتها ودراسةةة الجدوى االقتصةةادية لهاال

المهةارات المعرفيةة المتعلقةة بةالقوانين  ،  بمختلف أشةةةةةكةالةه؛ اللفظي والكتةابي وغير اللفظي واإلداري والتقني

مهارات التسويا؛ التسويا  ، ول وحقوق ذوي/ ذوات اإلعاقةالخاصة بالحقوق العمالية وحقوق النساء في العم

مهارات إدارة الوقت واستثمار الموارد ،  مهارات التخطيط والتنظيم، التقليدي والتسويا الرقمي )اإللكتروني(

 المهارات اإلبداعية وحل المشكالت بأسلوب إبداعي ، ومهارات العمل بفعالية ضمن فريا، بفعالية

 في محافظتي جرش وعجلون: Focus Groups مجموعات التركيز  تحليلنتائج   أبرز 

الذين تمت   لنشةةةاط االقتصةةةادي أو المشةةةاريع اإلنتاجية لُمنشةةة ت أصةةةحاب/ صةةةاحبات األعمالبالنسةةةبة ل

خاصةة،    مشةاريع حضةانات أطفال ورياض أطفال ومدارس؛ فقد شةملت:  محاورتهم/ن في مجموعات التركيز

مشةاريع إنتاجية في ، وشةاريع تعمل في مجال التجميل، وموالمطاعم السةياحيةي  والمقاهمشةاريع المنتجعات  و

والحلويات،    ومشةةةةتقاتهاومنتجات األلبان    المطبخ اإلنتاجيو  األعمال المتخصةةةةصةةةةة في المنتجات الغذائية

  مشاريع، والمطرزات والزي الشعبيوالحرف اليدوية  األعمال التراثية ومشاريع العمل ب، ومشاريع زراعيةو

المهني   مؤسةةةةسةةةةات التدريب والمالبس، إضةةةةافة إلى ممثلي/ات عن    المحال التجارية لبيع البن والعصةةةةائر

النسةاء  المعنية ب منظمات المجتمع المحليو مؤسةسةات المجتمع المدنيوالجمعيات الخيرية  والقطاع الخاص، و

  والفتيات بشكل خاص 

أجاب المشاركون/ات  الذكور؟    دون  حصًرا  فيها  النساء  تشغيل  يتم  عمل  فةةرص   هناا  وفيما يتعلا بة سؤال هل

أو ألن تكون أغلبيةة    اإلنةاث   فقط  تتطلةب طبيعةة النشةةةةةاط االقتصةةةةةادي أحيةانًةا    في مجموعةات التركيز بةأن

ناث مثل؛ الحضةةةانات ورياض األطفال وصةةةالونات تجميل السةةةيدات والمطبخ اإلنتاجي  العاملين/ات من اإل

  في الغالب  مثاًل تُعتبر مجتمعًا نسويًا الجمعيات الخيرية، وأيًضا سوخياطة المالب ومصانع األلبسة
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تباينت آراء فلقد   هل تفضةةةةةةلون تشغيل النسةةةةةةاء العازبات أم المتةةةةةةزوجةةةةةةات؟ ولماذا؟وفيما يخص سؤال  

 أكثر للعمل،  ايُفضةل تشةغيل المرأة العزباء بسةبب تفرغهفمنهم/ن من    ،المشةاركين ات في مجموعات التركيز

المتزوجة لديها مسةةةةؤوليات أكبر وخاصةةةةة مواضةةةةيع الحمل والوالدة، وهي تكون   أةألن طبيعة حياة المرو

وكثرة اسةةتخدامهن للهاتف أثناء    ،بسةةبب التفكير المسةةتمر باألبناء ومسةةؤوليات الزوج والمنزل  مشةةغولة أكثر

سبهن األجور القليلة وذلا حسةب المتةةزوجةات ال تنا  وألن  ،العمل وعدم التزامهن التام بأوقات منتظمة للعمل

قائاًل: بأنه يُفضةةةل تشةةةغيل المرأة المتزوجة ألنها تتحمل    البعض اآلخروتحدث     حاجتهن كةةةةةةةةربات أَسةةةر

 مسؤوليات أكبر في العمل وقادرة على تنظيم وقتها وإتقان العمل بطريقه أفضل، ولديها عطاء أكبر 

  يتم  التي  الساعةةةةات   عدد   وكم  النساء؟  منها  تستفيد   وهةةةةل  مرنة؟  لديكم/ن العمل  ساعات   أما بالنسبة لسؤال هل

أفاد المشاركون/ات في مجموعات التركيز بنعم هناا  أسبوع؟    كل  من  األيام  وعدد   يوميًا،  بها  النةةساء  تشةةغيل

لعمل مرونة، فأثناء جائحة كورونا خفت سةةاعات العمل، فمثاًل بالنسةةبة للمعلمات توجد مرونة، فوفا قانون ا

وأفاد   .% مثاًل 50سةةةاعات يوميًا لكن في فترة كورونا كان العمل وفا قانون الدفاع بنسةةةبة    8المقرر الدوام  

آخرون بأنه كان هناا اسةتغالل أيضًةا لدى البعض في نفس فترة الجائحة بتبكير سةاعات العمل أي عدم وجود  

كما أشار بعض المةةشاركيةةن/ات إلى أن   ا مرونة، وأيًضا كان العمل يوميًا على شكل دوام كامل وليس جزئيً 

سةةاعات،   8ا  يوميً بها  ليسةةت مرنة، وعدد السةةاعات التي يتم تشةةغيل النسةةاء  و  سةةاعات العمل محدده لديهم/ن

وعلى الجانب اآلخر أفاد بعض المشةةةاركيةةةن/ات إلى أن ساعةةةات    ما عدا يوم الجمعة أسبوعيًا  يومي    وبدوام

تكةةةون فيةةةها غيةةةر محةةةددة )أي مرنة(، ألنها تعتةةةمد على مدى   اإلنتاجيةالعمل في المشةةةاريع الخةةةاصة و

 الحةاجة إلى العةمل مةن أجةل إنتةاج السةلع التي يطلبها الُمستةهلا/ة 

سؤال     عليها؟  وما  لها  وما  العمةةالية؟  والحقةةوق العةةمل في  التقةةدم  ب ليةةة  النساء  تعريف  يتم  هلوفيما يتعلا بةة 

  بحقوق العمل والعمال،ال يوجد وعي كاف    ؛بشةةكل عامه وأجاب المشةةاركون/ات في مجموعات التركيز بأن

فةه على  من خالل تعر    ةحةل المشةةةةةكلةطريقةة ليبحةث في    مةا فلن  ةفراد في مشةةةةةكلةألحةد اأ لوال وقوع  مثاًل ف

 ةتوضةيد قوانين الشةركمدى  التعامل مع العقود و  ةليوآ  ةلنفس المؤسةسة  ويرجع األمر  ذات العالقة  التشةريعات 

  ذا كانت بحاجةإلكن  ة أو العاملة واطالعها، وا حسةةب ثقافة الموظفوأيضةةً  للعمال والعامالت،  و المؤسةةسةةةأ

 ع العقد بصرف النظر عن الشروط ن توق  أممكن ال من لعمل فهيماسة ل

مةةل النسةةاء وخصوًصا في ظةةل عةةدم ذهةةاب أما بالنسبة لسؤال كيف أث رت أزمة كورونا على ظروف بيئة ع

جائحة    أجاب المشاركون/ات في مجموعات التركيز بأن  األبنةةةةةاء إلى المةةةةةدارس وتلقي التعليةةةةةم عن بُعد؟

ت بعدم وجود الطلبة، من المدراس الخاصةةة، وذلا   ن /وبناتهم  ن/اضةةطر األهالي لسةةحب أبنائهمف  كورونا أثر 

الطلبة   ن /ن خالل المنصةةة اإللكترونية، وهذا دفع األهالي إلى نقل أبنائهمالن التعليم صةةار أصةةاًل عن بُعد م

رياض األطفال  سةوى نسةبة قليلة فزاد العبء االقتصةادي على    ولم يباَ   إلى المدارس الحكومية ألنها مجانية،

ن من  إلى رواتب المعلمات، وبالمقابل ليس هنالا مردود والموجودي  ينامن إيجارات المب والمدارس الخاصةة

  ذا دفعوا أساًساإالطلبة أصاًل إذا دفعوا فرنهم يدفعون نصف القيمة هذا 

  ،خالل جائحة كورونا بشةكل كبير   ن/، وأكدوا على تضةرر منشةأتهمالدفاعبأوامر    ن/التزامهمب  آخرون  وأشةار

ات، والبعض اآلخر أشةةاروا إلى /الباقين  ات /إلى تقليص األيدي العاملة وتخفيض أجور العاملين  ن/مما دفعهم

على    أثرت   وأن جائحة كورونا قد جائحة كورونابسةةةب تداعيات    منشةةةأتهم/ن أنهم/ن قد اضةةةطروا إلغالق  

رعاية  عمل السةةيدات، فأصةةبحن يشةةتكين من ضةةيا الوقت نظًرا الضةةطرارهن إلنجاز األعمال المنزلية و
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األسةةرة وأداء مهام أعمالهن من المنزل في ذات الوقت، وهنالا سةةيدات أخريات تم االسةةتغناء عن خدماتهن  

 في العمل 

  الصحيةةةة  الرعةةةاية  في  حقةةةوقهن  على  أطفال  لةةةديهن  اللةةةواتي  العةةةامةةةالت   تحصةةةل  وبخصوص سؤال هل

  صحيةةة  رعةةاية خةةدمةةات  مراكةةز  /اللألطف  حضانات   توفيةةر  /الرضةةاعة  كةةساعة  /االجتةةماعيةةة  والحمةةاية

إلى المشاركون/ات في مجموعات التركيز    شارأ  صحةةي؟  تأميةةن  /اجتةةماعي  ضمةةان  /وألطفالهةةن للعةةامالت 

يعتمد الموضةوع على حجم المنشةأة؛ فال توجد منشة ت كبيرة كي تلتزم بقوانين التامين الصةحي والضةمان    أنه

المؤسةسةات أو المنشة ت في محافظة جرش مختلفة عنها في محافظات أخرى، وال  االجتماعي؛ أي أن طبيعة  

توجد فيها مصةةةانع أو شةةةركات كبرى للتشةةةغيل أو لديها إمكانية لتُعطي الحقوق كاملة، فالمطاعم السةةةياحية  

  والوضةةةع القائم فيها بالنسةةةبة لألجور والرواتب فهي جًدا متدنية، وذلا بما تفرضةةةه طبيعة المنطقة وطبيعة

الوضةع القائم، فال توجد دخول معقولة لمثل هذه المؤسةسةات أو المنشة ت لتدفعها على صةرف أجور مناسةبة  

البعض اآلخر من الُمشةةةةةةةةةاركين/ات أن الحقةةةةةةةوق يحصةةل عليها    وأكد  للعمال/ العامالت والموظفين/ات 

ذات راس المال   الموظةةفون/ات الةةذين يخةةضعون للضةةمان االجتةةماعي، وذلا يقتصر فقط على المؤسسات 

الكبير، والتي تعمل بشةةةكل منتظم، ولديها عمل فع ال ويُحقا ربًحا باسةةةتمرار، حيث توفر هذه المؤسةةةسةةةات 

حضةةةةةانات ألبناء الُموظفيةةةةةن/ات، وتعمل على مند الموظفين/ات جميع حقوقهم/ن العمالية مثل؛ اإلجازات 

حسةب ما ذكره المشةاركون/ات فرنها ال  رة  الصةغيوسةاعة الرضةاعة للنسةاء   وغيرها  أما األعمال الخاصةة  

  أو التأمين الصةةحي  تُقدم حماية اجتماعية وال ضةةمانات، وغالبًا ال تُخضةةع الموظفين/ات للضةةمان االجتماعي

 وذلا ألنها تعتمد على مشاريع صغيرة وليست ذات رأس مال كبير 

مشةةاركين/ات تتصةةف بعض وبالنسةةبة للسةةوريات األغلب يعملن بالقطاع الخاص، وهو قطاع حسةةب رأي ال

سةنة  وأيضًةا   18مؤسةسةاته باسةتغالل العاملين/ات  وهم يعملون بأجور أقل وتوجد هناا عمالة ألقل من عمر  

هناا مسةتثمرون سةوريون ويفضةلون تشةغيل السةوريين/ات، فالسةوريين/ات يقبلوا بالعمل براتب أقل ويُركزوا  

السةوري ال يرغب بعمل السةيدات مع أشةخاص غريبين  على المهن أكثر من الوظائف، كما أن أغلب المجتمع  

 ويفضلون وجودهن بالمنزل 

هةةل تتةةوفر في المةةؤسسةةات دورات تدريبيةةة عةةلى المةةهارات األساسية للعةةامةةالت؟ ما هي  أما بالنسبة لسؤال  

هذه الدورات؟ يُرجى ذكرهةةةةا ووصةةةةفها؟ هةةةةل هنةةةةاا تةةةةدريب مهنةةةةي وبنةةةةاء قةةةةدرات للعامةةةةالت في 

الدورات تُقد م  مؤسةسةة التدريب المهني  بأن   أجاب المشةاركون/ات في مجموعات التركيز  سةةةةةةةتكم/ن؟مؤسة

  ؛من خالل إعطاء دورات في مختلف المجاالت منها  المرأةتعمل هذه المؤسةةسةةة على تمكين  حيث    ،التدريبية

لتدريب في ويلتحا بام  تقد  يالذي    الشةخص ويحصةل     دارة الفندقيةإلوا  ،والتجميل  ة،والخياط  ،المطبخ اإلنتاجي

فرصةةة عمل    إليجاد   ا/على دعمه ةقادر  ةشةةهادة مزاولة مهنو  ةمعتمد   ةمؤسةةسةةة التدريب المهني على شةةهاد 

  الخاص  ا/مشروعهبو البدء أ ا/مناسبة له

تدريب في مؤسةةسةةة التدريب المهني خالل هذه مشةةاركة في اللل  اللواتي تقد من  السةةوريات   السةةيدات  وبلغ عدد 

  ات مهتمن   وك  ،ةسةةوري  ةسةةيد  40على دورتين أي ما يقارب  و  ةسةةيدة وفتاة في كل دور 20رب  ما يقا  ةالسةةن

وفعاًل هذه مبادرة تُحسةب    ،ةودورة الصةرف الصةحي والسةباك  ،وتمديدات الكهرباء  ة،الشةمسةي  ةبدورات الطاق

ًما بأن هناا  عل  ،لهن ألنهن فك رن خارج الصةةندوق وبحثن عن دورات غير تقليدية بالنسةةبة للنسةةاء والفتيات 

  2014" تأسست سنة جمعية السباكات الرائدات النسائية"جمعية في األردن باسم 
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وأيضا هناا الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل/ فرع جرش والتابعة للمؤسسة العسكرية، والتي بدورها تُقدم  

ا لتيسةةير مشةةروعه الخ اص أو منشةةأته  مجموعة من الدورات في مجاالت مختلفة، ويُمند كل شةةخص قرضةةً

( أشهر 6الخاصة، ويتم دعمهم ماديًا من خالل تأخير دفع الرسوم المترتبة على هذا القرض كحد أقصى من )

إلى سةنة، وهي المدة التي ال يتم فيها تسةديد القسةط المسةتحا بعد البدء بالمشةروع الخاص، وتكون األقسةاط 

 ميس رة 

( سةاعة تدريبية على  156للسةيدات والفتيات تدريبًا مهنيًا مجانيًا يُعادل )مركز تطوير األعمال قد قدم كما أن  

تم تدريب النسةةةاء والفتيات في محافظة جرش عن طريا  و  المهارات الحياتية وإدارة المشةةةاريع والتسةةةويا 

( على موضةةةةوعات غير تقليدية مثل؛ الكهرباء والطاقة الشةةةةمسةةةةية  GIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي )

 السباكة و

أشار المشاركون/ات في مجموعات التركيز بأن بعض المؤسسةةةات المتواجدة في عجلون تقةةةوم بتةةةدريةةةب و

مصنع خياطة المالبس في المحافظة في )منطقة عبين(، إذ يةةقوم بتةةقديم تةةدريةةب مثل؛  الموظفةةين/ات الجةةدد،  

ثالثة شهور، ويُمند العامل/ة مبلغًا مقابل    كةةةامل للمةةةوظفةةةين/ات ويُخضع الموظفين/ات لفترة تجريبية مدتها

ات ليةةس لديةةهم تدريةةب متخصص وذلا بسبب قلة المؤسسات التي تُعنى  /العاملينوأغلةةب    بدل المواصالت 

كةل من    بةالتمكين والتةدريةب والتةأهيةل في جميع المجةاالت حيةث يوجةد معهةد تةدريةب مهني واحةد فقط في

  محافظتي جرش وعجلون 

هل تشتةةرطون مؤهالت علميةةة أو خبةةرات عمليةةة أو أية شةةروط أخةةرى لتشةةغيل النةةساء سؤال  وفيما يتعلا ب

إلى   المشاركون/ات في مجموعات التركيزأشار    الحالةةة االجتةةماعيةةة(؟ -الخبةةرة    -لديةةكم/ن )مستوى التعليم  

مال تتطلب الحصةول على  ، فهناا أعوطبيعة العمل  يُشةترط المؤهل العلمي أو الخبرة حسةب نوع الوظيفةأنه  

  دورات تدريبية فقط، ولكن هنالا أعمال تحتاج لمهارات متخصةةصةةة وأعمال أخرى تحتاج لشةةهادة علمية 

أن الخبةةرة هي التي تُعطى األولويةةة لديةةهم/ن لتةةشغيل  بفي مجموعات التركيز  آخرون  مةةشاركون/ات  وأشار  

على جةةةودة عاليةةةة في العمةةةل وإنتةةةاج سةةةلع    الموظفات )النسةةةاء والفتيات(، من أجةةةل ضةةةمان الحصةةةول

منةةةةاسبة، أما الشةةةةهادات فليست مقيةةةةاًسا للجةةةةودة بالنسبة لهم/ن، وذلا ألنه أحيانًا أصحةةةةاب/ صاحبات  

  الشةهادات يحتةاجون إلى ممةارسة العةمل من أجةل اكتسةاب الخةبرة والقةدرة على العمل بالشةكل المةطلوب 

 أجاب   ُمنشأتكم/ن مواصةةةةالت مخصصة للعامةةةةةةةةلين والعةةةةةةةةامالت بةةةةها؟  هل توفروبخصوص السؤال 

ومن خالل البحث الذي أجري مؤخًرا عن مشةةاركة المرأة اقتصةةاديًا    المشةةاركون/ات في مجموعات التركيز

أكبر محدد للنسةةاء في موضةةوع المشةةاركة االقتصةةادية هو؛ موضةةوع    أن، 2020في محافظة جرش لعام  

ركوب السةةةيارات فلمواصةةةالت الداخلية والخارجية في المحافظة، فهي غير آمنة  المواصةةةالت أو مشةةةكلة ا

الخصوصي فيه مخاطرة، فأكثر من بنت تعرضت للتحرش أو االختطاف جراء اضطرارها لركوب سيارات 

وهناا سةةيدات حرموا من فرص عمل بسةةبب عدم     خاصةةة، ونظًرا لبُعد المسةةافات بين القرى ومكان العمل

 ت العامة أو عدم التزام أصحاب أو شركات النقل العام بمواعيد وأماكن محددة توفر المواصال

؛ ال يةةةةةوجد اي مواصةةةةةةةةةةالت في محافظة عجلون  من وجهة نظر المشاركين/ات في مجموعات التركيزو

مخصصة للعامةةةةةةلين والعةةةةةةامالت في الُمنش ت سوى لدى فئة قليلة ًجدا منها، ولةةةةةةكن يتةةةةةةم تعةةةةةةويض  

 ات بةدل المةةواصةةالت في بعض المنش ت العاملين/
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من فكيف أثر اللةةجوء السةةوري علةةى الفةةرص التةةشغةةيلية المتةةوفرة لديةةكم/ن؟  أما بخصوص السؤال األخير؛  

وجهة نظر المشةةاركين/ات في مجموعات التركيز؛ فرن وجود السةةيدات السةةوريات ارتكز على صةةالونات  

جي، أيضًةا؛ وجودهن غي ر في طبيعة مكان العمل أو التفكير في مجاله  تجميل السةيدات ومشةاريع المطبخ اإلنتا

فهن من جهة؛ شجعن سيدات أردنيات على إيجاد مشاريع خاصة بهن، بينما من جهة   .كمجال الحلويات أيًضا

  أخرى أيًضا أخذن مكان سيدات أردنيات أخريات ألنهن يمتلكن المهارة ويقبلن بمردود مادي أقل 

نظر المشاركين/ات في مجموعات التركيز؛ أثر الةةالجة/ة السةةوري/ة على الفةةرص التةةشغيليةةة  من وجهة  ف

وذلا من خالل تدني معةةةد ل األجور التي يتةةةلقاها الةةةالجة/ة فهي أقةةةل بقليةةةل من المةةةواطن/ة األردنةةةي/ة،  

لةةالجئين/ات وتفضيةةلهم  وبالتالي خةةلا هذا األمر تةةوجًها لدى أصةةحاب/ صاحبات العةةمل أدى إلى تشغةةيل ا

 على المةواطن/ة األردنةي/ة 

وبالنسةةبة للسةةوريات األغلب يعملن بالقطاع الخاص، وهو قطاع حسةةب رأي المشةةاركين/ات تتصةةف بعض 

 سنة  18مؤسساته باستغالل العاملين/ات، وهن يعملن بأجور أقل وتوجد هناا عمالة ألقل من عمر 

 :في محافظتي جرش وعجلون الفردية    أبرز نتائج إجراء القابالت

رئيسةةة جمعية  ( سةةيدات يرأسةةن جمعيات خيرية؛ هن: "5شةةملت المقابالت التي تم تنفيذها في المحافظتين؛ )

التي ُعنيت    ورئيسةةةة شةةةبكة المرأة الجرشةةةية 2017وعضةةةوة مجلس محافظة جرش/    "الرائدات الريفيات 

كروشةيه، الرسةم على الزجاج، النباتات العطرية، التمكين االقتصةادي للمرأة من خالل العمل في )التطريز، الب

"رئيسةةة جمعية  ، والمسةةؤولة عن مشةةروع "بيت خيرات سةةوف"  "رئيسةةة جمعية النور المبين، و"والتوابل(

( سةةةنة، ومؤسةةةسةةةة االتحاد النسةةةائي األردني في محافظة عجلون، ولديها  30سةةةيدات حالوة الخيرية" منذ )

"رئيسةة جمعية عين جنا الخيرية"، ولديها مشةروع بيت  ، ولطبيةمشةروع اقتصةادي وهو؛ زراعة األعشةاب ا

"رئيسةةةة جمعية اآلراا الخيرية لذوي اإلعاقة ورعاية األيتام" وتعمل سةةةيدات ، وبالسةةةتيكي للزراعة المائية

الجمعية على إقامة المشةاريع الصةغيرة مثل؛ معمل مشةتقات األلبان، والمقدوس، والزيتون األسةود، والزعتر،  

  خص وجبة اإلفطارأي ما ي

صةاحبة مدرسةة خاصةة مع زوجها هي "مدرسةة البوادي النموذجية"،  كما شةملت المقابالت في المحافظتين؛  

ا موظفةة متقةاعدة من وزارة الشةةةةةؤون البلةدية ، وهي أصةةةةةاًل أول موظفةة أنثى في بلةدية عجلون وهي أيضةةةةةً

"مطعم  ، وصةةاحب  ال( السةةياحي""مطعم )يا ه، ومدير  صةةاحبة "منتجع ومطعم طواحين عجلون السةةياحي"و

،  صةاحبة "اسةتراحة بيت المونة الريفي" وهو مشةروع تصةنيع غذائي ، وبرية البلوط" و"مطعم األيل األسةمر"

بةة دوليةة على المنتجةات الغةذائيةة والتراثيةة  هي ( سةةةةةنةة و30نةاشةةةةةطةة اجتمةاعيةة منةذ )و منتجةة غةذائيةة ومةدر 

أردنية وزوجها سةةةوري    سةةةيدة ، إضةةةافة إلىاسةةةمين")الشةةةماغات( وتعمل حاليًا "كشةةةيف في مطعم قمة الي

مدير فرع و  مدير الموظفين في "شةركة جرش مول"وومشةروعهما هو "تربية طائر الفري )طائر السةمان("،  

  "سجاد صيدا/ جرش"
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  :العمل سوق التي تواجه النساء في  العيقات كثر من أ

العادات والتقاليد االجتماعية السةةةائدة، وعدم الوعي لدى األسةةةرة والمجتمع بأهمية مشةةةاركة المرأة  -

يتصف بأنه ذكوري ويةةةةكون ُمحةةةةدًدا لممةةةةارسة بعض النةةةةشاطةةةةات الذي المجتمع  واالقتصادية،  

 عض لدى الب لعمل المرأةالسائدة لصورة النمطية ، وترسيخ امن قبل النساء والفتيات  االقتصادية
عدم  وعدم توفر فرص العمةل حيةث هنةالا سةةةةةيةدات كثر يُردن العمةل ولكن ال يجةدن فرصةةةةةة عمل،   -

في مهن بعينها كالتعليم والصحة والعمل االجتماعي  ، وخاصة  وجود وظائف شةاغرة في القطاع العام

 للسيدات ، وعدم توفر تمويل للمشاريع الخاصة وهي المهن ذات المرغوبية االجتماعية العالية
أغلةب السةةةةةيةدات والفتيةات اللواتي يعملن في فة، للمرأة العةاملةةصةةةةةديقةة  البيئةة العمةل في األردن غير   -

والحةاجةة المةاسةةةةةة للعمةل لةدى بعض الفئةات ، القطةاع الخةاص ال يحصةةةةةلن على الحةد األدنى لألجور

  وبصةةةةرف النظر عن تدني مسةةةةتوى الراتب أو حتى زيادة عدد سةةةةاعات العمل فهي تعمل وتقبل

  بأصعب الظروف
تعةدد مسةةةةةؤوليةات  ول المرأة ألعبةاء أعمةال الرعةايةة االجتمةاعيةة غير مةدفوعةة األجر في المنزل  تحمة   -

 ، مما قد يعيا المرأة عن مواصلة عملها المرأة العاملة في العمل والبيت 
أكبر محدد للنسةةةاء في موضةةةوع المشةةةاركة االقتصةةةادية هو؛ موضةةةوع المواصةةةالت أو مشةةةكلة  -

مشةكلة المواصةالت في المحافظتين مهمة جًدا وأوقاتها ال تُناسةب  وصةعوبة التنقالت  ، فالمواصةالت 

أكثر من بنت تعرضت للتحرش أو كما أن  عالية،    سيارةالطلب تكلفة  أن  و الوضةع الوظيفي للعامالت 

  االختطاف جراء اضطرارها لركوب سيارات خاصة في محافظة جرش
  ستغل هن فساعات العمل طويلةتستقطب النساء ولكن تنع مالبس مثاًل اهنالا مص -
ال توجد  المشةةةكلة المشةةةتركة هي البيع والتسةةةويا فولكن    تراثيةحرف يدوية  توجد منتجات منزلية و -

رض غ من المةال ألدفع مبليتطلةب األمر  كمةا    ،منظمممنهج و  ال يوجةد تسةةةةةوياوثقةافةة التسةةةةةويا  

  المنتجات المعارض لعرض 
  ضعف تشجيع االستثمارو فرض الضرائب والمسقفات العالية على المشاريع في المحافظتين -
   لمنتصف الليل هاالمطاعم وتأخر دوام أمكنةبُعد  -
إن أغلةةةب العمال/ العامالت ليةةةس لديةةةهم/ن تدريةةةب شامل متخصص فيما يخةةةص الوعةةةي بقانون   -

  العمل وحقوق العمال
على عمل السةةيدات، فأصةةبحن يشةةتكين من ضةةيا الوقت نظًرا الضةةطرارهن    أثرت جائحة كورونا   -

إلنجةاز األعمةال المنزليةة ورعةايةة األسةةةةةرة وأداء مهةام أعمةالهن من المنزل في ذات الوقةت، وهنةالةا  

على تضةرر األعمال    أصةحاب/ صةاحبات   وأكد سةيدات أخريات تم االسةتغناء عن خدماتهن في العمل   

ونةا بشةةةةةكةل كبير، ممةا دفعهم/ن إلى تقليص األيةدي العةاملةة وتخفيض  منشةةةةةأتهم/ن خالل جةائحةة كور

  أجور العاملين/ات الباقين/ات 
من جهة؛ شةجعن  أي الالجئات  فهن  فيما يتعلا بتأثير اللجوء السةوري على فرص تشةغيل السةيدات؛  -

ا أخذن مكان سةةيدات  سةةيدات أردنيات على إيجاد مشةةاريع خاصةةة بهن، بينما من جهة أخرى أيضةةً

األغلب يعملن  فبالنسبة للسوريات  و  نيات أخريات ألنهن يمتلكن المهارة ويقبلن بمردود مادي أقل أرد 

بالقطاع الخاص، وهو قطاع حسةةةب رأي المشةةةاركين/ات تتصةةةف بعض مؤسةةةسةةةاته باسةةةتغالل  

أغلةب المجتمع  و  ،سةةةةةنةة  18بةأجور أقةل وتوجةد هنةاا عمةالةة ألقةل من عمر  ن يعملن  وه  ،العةاملين/ات 
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غب بعمل السةيدات مع أشةخاص غريبين ويفضةلون وجودهن بالمنازل أو عملهن من  السةوري ال ير

 المنازل من خالل المطبخ اإلنتاجي 

 السوق:   اتمن أبرز التوصيات التي توصلت إليها دراس

تقييم مواطن الضةعف العمل على وضةع خطة تدريبية متكاملة يتم تنفيذها للنسةاء والفتيات اللواتي تم   -
لهن في محةافظتي جرش وعجلون بةالتعةاون مع كةافةة الجهةات المعنيةة في   والقةدرات والمهةارات 

م  مجموعات المهارات والمهارات المهنية المطلوبة لسةةوق العمل التي ت أنماط  المحافظتين في ضةةوء  
،  المهارات الصةةلبة ،  المهارات الناعمة، والتي تشةةمل:  دراسةةات السةةوق التي تم إجراؤهاتحديدها في 

   المهارات الحياتية ، والمهارات الخاصةة بالوظيفة،  المهارات القابلة للتحويل،  المهارات التقنية/ الفنية
التسةةةةةويا  ،  التجةارةغير التقليةديةة؛ مثةل:    األنشةةةةةطةةالمهن ومهةارات  والتركيز في التةدريةب على  

تمةديةدات الطةاقةة المةائيةة، و  الزراعةة،  التصةةةةةويروالفنةدقةة،    السةةةةةيةاحةة،  العالج الطبيعي، اإللكتروني
 الشمسية والكهرباء والصرف الصحي والسباكة 

  : التوسةعأهمهاو ،عالج العقبات التي تقف أمام مشةاركة النسةاء في سةوق العملبدائل سةياسةات تُ تبني   -
العمةل من المنزل، سةةةةةاعةات  ،ئيالجز )العمةل العمةل المرن أي أنمةاط  في أنمةاط العمةل غير التقليةديةة

أو ضةرورة توفير الخدمات االجتماعية المسةاعدة وسةد الثغرات في البيئة التشةريعية  و  المرن(،الدوام  
يئة التشريعية حتى  من مالءمة ظروف العمل والب  فال بد صديقة للمرأة العاملة  ال  ات بيئالما يطلا عليه  

للمؤسةسةات الدينية والتربوية واإلعالمية  بي  ، باإلضةافة إلى تفعيل الدور اإليجاأةسةتجابة المرانضةمن  
في يًرا  كب الهذه المؤسةةسةةات أن تلعب دورً ين، إذ يُمكن  الجنسةة  ينبخصةةوص عمل المرأة والمسةةاواة ب

والنظرة إلى العمل   وعملها والمسةةةاوة بين الجنسةةةينالمجتمعية فيما يتعلا بدور المرأة    الثقافةيير  تغ
  المهني والتقني

النساء العامالت في القطاعات والمجاالت    والتعريف إعالميًا وبمختلف وسائط اإلعالم بقصص نجاح -
المختلفةة والالتي تحةدين الصةةةةةعوبةات والمعوقةات وحققن النجةاحةات وبخةاصةةةةةة في محةافظتي جرش 

والتركيز  زة لألخريات لكي يحذون حذوهن،  ف  حربهن مبادرات موعجلون، لكي تغدو قصةصةهن وتجا
على إبراز السةيدات الالتي يعملن في مهن وأنشةطة غير تقليدية، مثل: عضةوة في مجلس المحافظة/  

بة حاصةةلة على شةةهادة دولية،  الالمركزية، صةةاحبة مدرسةةة خاصةةة،   صةةاحبة منتجع ومطعم  مدر 
شيف في مطعم، سيدة تعمل خب ازة في مطعم،  صاحبة  سياحي، صاحبة مخيطة صناعية، سيدة تعمل  

مشةةروع بيت بالسةةتيكي للزراعة المائية، صةةاحبة مشةةروع في زراعة األعشةةاب والنباتات الطبية،  
ن والمضةاف إليه الحبوب   صةاحبة مشةروع إلنتاج المنتجات الغذائية الصةحية والُخبز الصةحي المحسة 

عير والسةمسةم، مهندسةة تعمل في مشةروعها الخاص، كبذور الكتان والقزحة والشةوفان والقمد والشة
 سيدة/ات تعمل/ن في مجال تمديدات الطاقة الشمسية والكهرباء والصرف الصحي والسباكة  

والعمل على تحقيا التمكين االقتصةادي للمرأة وتعزيز مشةاركتها في سةوق العمل وذلا عبر تطوير   -
  لة وحمايتها من كافة أشةةكال العنف والتمييز،اإلطار التشةةريعي والمؤسةةسةةي لدعم حقوق المرأة العام

توفير الخدمات ووالتسةةةةويا المنظم لمنتجاتهن،    المناسةةةةب لمشةةةةاريع النسةةةةاء  اليالدعم الم  عزيزوت
وخدمات   االقتصةةةادية اإلنسةةةانية المسةةةتجيبة والمراعية الحتياجات النوع االجتماعي مثل؛ الخدمات 

المسةاعدة القانونية والطبية، وتسةهيل الوصةول إليها وتحديًدا  خدمات  اإلرشةاد النفسةية واالجتماعية و
وحث كل األطراف المعنية بقضةةايا المرأة العاملة على    ،للنسةةاء المعرضةةات للعنف ويحتجن للحماية

 امة    أن تبذل جهودها في إطار من التكامل والتعاون لبلوغ أهداف التنمية المستد 
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 قائمة الراجع

وضةةةوم  اأيننام ايمةةةاالبيطةةةوجالبىواافق  االنو ى  ايو ا(   15تموز    2020  )منير،  إدعيبس -

جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء  .بذب ااون يطةةةي اااوحطةةةح اننالاالبّمقااللحيّولاالب ايّ البااللباطةةةحح ا

   عمان  األردن األردني

، 2019).اا2030لتطةةةونلويسي البّنحي ابلي العاحّمقالبمنأ)افاارلوناأف لاالبويمي البمطةةةو لم اا -

   القاهرة  جمهورية مصر العربية 46نيسان(  مؤتمر العمل العربي في دورته 

ايونل(امي ليي اويطةةةيقي افو ف ارب ا ع البوميي التدومةةةو  ابليطةةةوجافاايقام اعسلال ااا وضةةةوم  -

(  أخبار تضامن  الرئيسية  جمعية معهد 28حزيران    2021  )3فاارلونامننال:اطيوحقاااا–ااالسنش

https://www.sigi- على الرابط  42/7/2021تم اسةةةةةترجةاعةه في  تضةةةةةامن النسةةةةةاء األردني   

jordan.org  

فاارلونااا–وضةةةوم  االننةةة البم ونل(البثيووي االم ونل(ا رالقاطةةةاليالبّمقافاامثوفن البمىنياا -

(  أخبار تضامن  الرئيسية  جمعية معهد تضامن النساء األردني   4نيسان    2021  )2اامننال:اطيوحق

  jordan.org-https://www.sigi على الرابط 23/7/2021تم استرجاعه في 

اسةةتمرت   القيام بها من خالل مكالمة هاتفيةتم    .لبطةةي )االنحو البقضةةو) وىومةةيقامقوحل او اعق فوام اا -

 ( 29/7/2021( ُظهر يوم الخميس الموافا )2:30 – 1:30من الساعة )

تم القيام بها من خالل مكالمة هاتفية اسةتمرت .ااينينةو  وىومةيقامقوحل او اعق فوام البطةي )االطةمي اا -

 (  1/8/2021( صباح يوم األحد الموافا )12:00 – 11:30) من الساعة

المجلس األعلى للسةةةكان  (   2014)  وىّيقامنةةةوني البمنأ)افااطةةةاليالبّمقاسملرااطةةةيوطةةةو(س. -

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  عمان  األردن و

"مشةةةةةروع التمكين    ( 24آذار    2021)  ربعةةاءألا   .سنشااالمثةةوفنةة اا1االبونيياوقنينامسمالعةة اا -

االقتصةةادي للنسةةاء والفتيات الالجئات السةةوريات واألردنيات، ومسةةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني  3سةةةنابل  

 معهةد   جمعيةة (" UN-WOMEN(/ هيئةة األمم المتحةدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مالللس

 عمان  األردن   األردني النساء تضامن

التمكين  (   22آذار    2021)  ثنينالا  .عسلال  مثةةوفنةة ااالاا1لبونييااامسمالعةة ااااوقنين - "مشةةةةةروع 

االقتصةةادي للنسةةاء والفتيات الالجئات السةةوريات واألردنيات، ومسةةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني  3سةةةنابل  

 معهةد   جمعيةة (" UN-WOMEN(/ هيئةة األمم المتحةدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال

 عمان  األردن   األردني النساء تضامن

"مشةةةةةروع التمكين  (   24آذار    2021)  ربعةةاءألا   .سنشالمثةةوفنةة اااا2االبونيياوقنينامسمالعةة اا -

االقتصةةادي للنسةةاء والفتيات الالجئات السةةوريات واألردنيات، ومسةةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني  3سةةةنابل  

 معهةد   جمعيةة " (UN-WOMEN(/ هيئةة األمم المتحةدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال

 عمان  األردن   األردني النساء تضامن

لبونيياااوقنينام - التمكين     (29آذار    2021االثنين )  عسلال  .مثةةوفنةة ااالاا2سمالعةة ا "مشةةةةةروع 

والفتيات الالجئات السةةوريات واألردنيات، ومسةةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/    االقتصةةادي للنسةةاء

https://www.sigi-jordan.org/
https://www.sigi-jordan.org/
https://www.sigi-jordan.org/
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 أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني  3سةةةنابل  

 معهةد   جمعيةة (" UN-WOMEN(/ هيئةة األمم المتحةدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال

 عمان  األردن   األردني النساء تضامن

التمكين     (7تموز    2021األربعةةاء )   .مثةةوفنةة اسنشالاا3مسمالعةة البونيياااوقنيناا - "مشةةةةةروع 

االقتصةةادي للنسةةاء والفتيات الالجئات السةةوريات واألردنيات، ومسةةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني  3سةةةنابل  

 معهةد   جمعيةة"  (UN-WOMEN(/ هيئةة األمم المتحةدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال

 عمان  األردن   األردني النساء تضامن

التمكين  (   8تموز    2021الخميس ) .ااالمثةةوفنةة اعسلال اا3وقنينامسمالعةة البونييااا - "مشةةةةةروع 

االقتصةةادي للنسةةاء والفتيات الالجئات السةةوريات واألردنيات، ومسةةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضةةةامن النسةةةاء األردني  3سةةةنابل  

 معهةد   جمعيةة"  (UN-WOMEN(/ هيئةة األمم المتحةدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال

  عمان  األردن   األردني النساء تضامن

"مشةةروع التمكين االقتصةةادي للنسةةاء    (7تموز    2021األربعاء )   .مثوفن اسنشالااوقنينامقوحى( -

، الُمنفذ من  3والفتيات الالجئات السةوريات واألردنيات، ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سةنابل  

  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIقبل جمعية معهد تضةامن النسةاء األردني  

(WPHF( هيئة األمم المتحدة للمرأة /)UN-WOMEN   ")األردني  النسةةاء  تضةةامن معهد   جمعية   

 عمان  األردن 

"مشةةروع التمكين االقتصةةادي للنسةةاء (   8تموز    2021الخميس ) .ااالمثوفن اعسلال وقنينامقوحى(اا -

، الُمنفذ من  3والفتيات الالجئات السةوريات واألردنيات، ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سةنابل  

  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIقبل جمعية معهد تضةامن النسةاء األردني  

(WPHF( هيئة األمم المتحدة للمرأة /)UN-WOMEN)   "األردني  النسةةاء  تضةةامن معهد   جمعية   

 عمان  األردن 

  الرئيسةةةية  دليل منظمات المجتمع المدني في جمعيات مهنية   سمّي البطةةةةحويو(البنل  ل(البيطةةةةو ي  -

فةةةةةياألردن    اسةةةةةةةةةتةةةةةرجةةةةةاعةةةةةه  الةةةةةرابةةةةةط                                             23/7/2021  تةةةةةم   عةةةةةلةةةةةى 

jo.net/ar/organization-http://www.civilsociety  

البحةث عن     مجموعةات التركيز  مةوافاامسمالعة البونييااعل اأحثةووالبطةةةةةالي    جيجي ديفولةت    -

    https://ar.unitinal.comعلى الرابط  3/7/2021تم استرجاعه في   متجرال

الُمعد    لب بيقالبمنسّاابليطةةوجايثالالبوميي التدومةةو  افاال ن  (   2021  )منى مؤتمن،  حؤبشةةه -

   جمعية معهد تضةامن النسةاء األردني    )سةنابل(في إطار برنامج التمكين االقتصةادي للنسةاء في األردن  

 عمان  األردن 

.اابلمنأ)ااالبوميي التدومةو  الالند البمنةوني التدومةو ي اا(   7نيسةان    2021  )منى مؤتمن،  حؤبشةه -

   عمان  األردن جمعية معهد تضامن النساء األردني  أمسية األربعاء الثقافي

"مشةةروع التمكين االقتصةةادي للنسةةاء (   2021)  .لتثويوسو(ابليطةةوجوثليقالطةةوحيو اوقيي اا نلطةة اا -

، الُمنفذ من  3والفتيات الالجئات السةوريات واألردنيات، ومسةاعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سةنابل  

  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIقبل جمعية معهد تضةامن النسةاء األردني  

http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization
https://ar.unitinal.com/
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(WPHF  هيئة /)( األمم المتحدة للمرأةUN-WOMEN  ")  األردني  النسةةاء  تضةةامن معهد   جمعية   

 عمان  األردن 

   المواضةةيع العامة   ( 13آذار  2020)  .بي وام افيورااالينالبطةةمو افالل  اع ي )ابلثملاالحيضةةلاوّنما -

الةعةربةي   الةرئةيسةةةةةيةةةة الةبةةةديةةةل  الةطةةةب  فةي     اسةةةةةتةرجةةةاعةةةه  الةرابةط  16/7/2021تةم   عةلةى 

http://www.arabaltmed.com  

ميوسايان:البرضةنالل(احىاونح االيكي  اأنضةيوابيطة(ا  ( 22تشةرين الثاني    2018  )عرار الشةلول -

ّةودن على الرابط   16/7/2021تم اسةةةةةترجةاعةه في   وكةالةة األنبةاء األردنيةة )بترا(   النشةةةةةرة العةامةة  .ح

https://petra.gov.jo  

(  اللجنةة  16 -  15حزيران    2019).اامّالدةو(امنةةةةةونية البمنأ)افاالتدومةةةةةو افاالبميلقة البّنحية  -

االقتصةةادية واالجتماعية لغربي آسةةيا/ اإلسةةكوا  اللجنة التنفيذية  االجتماع السةةادس  مراكش  المملكة 

 المغربية  

التسةةويا     2020دليل شةةامل للعام    .ني البّمقافي وطةةوع  اعل ا نلطةة البطةةاليالبوااو ارلالل(او ااا7 -

الةةالةةرقةةمةةي مةةةارت    هةةوت  اسةةةةةةتةةرجةةةاعةةةه   مةةنصةةةةةةةة  الةةرابةةط   26/6/2021فةةي    تةةم  عةةلةةى 

https://blog.hotmart.com/ar  
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 التركيز في محافظتي جرش وعجلون  اتصور من مجموع
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 صور من مجموعات التركيز في محافظتي جرش وعجلون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعات التركيز في محافظتي جرش وعجلون صور من 
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 صور من مجموعات التركيز في محافظتي جرش وعجلون 
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 صور من القابالت في محافظتي جرش وعجلون 

 

 


