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  تقديم:

ُيكــن تعريــف التمكــن االقتصــادي للنســاء بدايــة بأنــه؛ السياســات واإلجــراءات العمليــة التــي تســتطيع النســاء مــن خاللهــا 

االنتقــال مــن موقــع قــوة اقتصــادي أدىن يف املجتمــع إىل موقــع قــوة اقتصــادي أعــى، وذلــك مــن خــالل بنــاء قدراتهــن وازديــاد 

ســيطرتهن وتحكمهــن باملــوارد االقتصاديــة واملاليــة األساســية، وهــي األجــور ورأس املــال وامللكيــات العينيــة، وهــو مــا ينحهــن 

يف الدرجــة األوىل اســتقاللية ماديــة مبــارشة. 

ويُتيــح التمكــن االقتصــادي للمــرأة القــدرة للمســاهمة يف اتخاذ القرار بشــأن مــوارد األرسة ومصــادر دخلها، إضافــًة إىل العديد من 

األمــور االقتصاديــة؛ كالوصــول إىل األســواق وتوفــر فــرص عمــل لهــا متكافئة مــع الرجــل يف الوصــول إىل املواقع االقتصاديــة املهمة، 

ومشــاركتها يف صنــع القــرارات االقتصاديــة، وتعزيــز قدرتهــا عــى االســتقاللية املاليــة واالعتــاد املعييش عــى النفــس واملقدرة عى 

اإلعالــة وتحســن مســتوى املعيشــة لهــا وألرستهــا مــن خالل كســب املــال ومشــاركتها ضمــن القــوى العاملــة. والتمكــن االقتصادي 

للمعيــالت مثــاًل هــو؛ عمليــة إدمــاج النســاء الفقــرات ممــن فقــدن عائــل األرسة يف مرشوعــات متوســطة أو صغــرة بهــدف ضان 

 وجــود دخــل شــهري منتظــم لألرسة مــع مراعــاة الخلفيات الثقافيــة والقدرات املهنية للنســاء مبــا يتوافق وظــروف املجتمع املحيل.

ــراتيجية  ــات االس ــع توجه ــجًا م ــأيت منس ــادي يف األردن" ي ــن االقتص ــو التمك ــاء نح ــي للنس ــل املرجع ــذا "الدلي ــداد ه إن إع

الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 – 2025(، التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء يف األردن بتاريــخ 2020/3/8، مبناســبة 

ــن  ــراتيجي األول م ــدف االس ــص اله ــد ن ــام. فق ــن كل ع ــارس م ــن آذار/ م ــن م ــادف يف الثام ــذي يص ــي ال ــرأة العامل ــوم امل ي

أهداف االسراتيجية األربعة عى ما ييل )النســــاء والفتيــــات قــــادرات عــــى الوصــــول إىل حقوقهــن اإلنســــانية واالقتصاديــة 

والسياســــية للمشــــاركة والقيــادة بحريــــة يٍف مجتمــعٍ خــاٍل مــن التمييــز املبنــي عــى أســاس الجنــس(. ونص املخرج عى 

أنــه "متتلــك املزيــد مــن النســاء والفتيــات فرًصــا متســاوية للمشــاركة والقيــادة يف الحيــاة العامــة ويف ســوق العمــل، ويتمتعــن 

باالســتقاللية مبــا يحقــق متتعهــن بحريــة القــرار املــايل. أمــا التدخــالت فكانــت عــى النحــو التــايل: زيــادة فــرص العمــل الالئــق 

للمــرأة يف القطاعــن العــام والخــاص واملجتمعــي والقطــاع األمنــي والعســكري مبــا يضمــن خلــو بيئــة العمــل مــــن التمييــــز 

املبنــــي عــــى أســــاس الجنــــس، ودعــم ريــادة األعــال بن النســاء وبنــاء قدراتهــن لحيــازة املمتلكات والوصــول للمــوارد املالية 

ــي  ــاص واملجتمع ــام والخ ــاع الع ــة يف القط ــع القيادي ــرأة إىل املواق ــول امل ــرص وص ــادة ف ــن، وزي ــة به ــال الخاص ــيس األع لتأس

والقطــاع األمنــي والعســكري ويف الحيــاة السياســية بــدون متييــز.

علــًا بــأن إعــداد هــذا "الدليــل املرجعــي للنســاء نحــو التمكــن االقتصــادي يف األردن" يــأيت يف إطــار برنامــج التمكــن االقتصــادي 

للنســاء يف األردن )ســنابل( الــذي تبنتــه جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين منــذ العــام 2008، مــن خــالل تنفيذ مــرشوع تعزيز 

الفــرص االقتصاديــة للنســاء "ســنابل"، وإنشــاء مركــز خدمــات املــرأة العاملــة أو الباحثــة عــن عمــل أو فاقــدة العمــل )ســنابل(، 

والــذي ُعنــي بتوفــر خدمــات اإلرشــاد القانــوين واالستشــارات يف مجــال تنفيــذ ترشيعــات العمــل والتأمينــات االجتاعيــة وتنظيــم 

العقــود، إضافــة إىل توفــر املعلومــات وقنــوات االتصــال عــن فــرص العمــل املتاحــة يف القطــاع الخــاص والقطــاع غــر الرســمي 

للراغبــات يف العمــل ولصاحبــات املشــاريع الصغــرة.
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كــا يــأيت هــذا الدليــل متناغــًا مــع توجهــات االســراتيجية والخطــة االســراتيجية لجمعيــة »تضامــن« لألعــوام )2019 - 2023(. 

ــيًا  ــا وسياســ حيــث ينــص الهــدف االســراتيجي )1( ضمــن محــور التمكــن واملشــاركة عــى )متكــن النســاء والفتيــات؛ قانونيًــ

واقتصاديـًــا ومعرفيًــا وإعالميًــا، وتعزيــز مشــاركتهن وقيادتهــن يف مختلــف املجــاالت بشــكل أكــر فعاليــة(، بينــا ينــص الهــدف 

اإلجــرايئ 5/1 عــى )التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات؛ بحيــث يتمتعــن بضــان الدخــل واالســتقاللية االقتصاديــة والعمــل 

الالئــق والحايــة االجتاعيــة(. وذلــك مــن خــالل قيــام جمعيــة »تضامــن« مبجموعــة مــن األنشــطة الرئيســة املعنيــة بتعزيــز 

املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة والتمكــن االقتصــادي للنســاء بعامــة، وهــي: رفــع الوعــي لزيــادة نســبة متثيــل املــرأة ومشــاركتها 

الفاعلــة يف مؤسســات القطــاع الخــاص، وتدريــب النســاء والفتيــات يف املجــاالت الرقميــة واملاليــة والتقنيــة واملهنيــة؛ كالتســويق، 

واإلدارة املاليــة، واملحاســبة ومســك الدفاتــر، وريــادة األعــال، وإعــداد املشــاريع ودراســة الجــدوى لهــا، وتوعيــة النســاء والفتيات 

لالعتــاد عــى ذواتهــن اقتصاديـًـا، مــع الركيــز عــى خفــض نســبة البطالــة، ونــرش الوعــي لتوســيع خيــارات العمــل املتاحة للنســاء 

والفتيــات لتُشــكل قيمــة مضافــة يف املجتمــع، ونــرش الوعــي لتعزيــز تقاســم املســؤوليات بــن املــرأة والرجــل عــن أعــال الرعايــة 

بــدون أجــر والعمــل يف الشــؤون املنزليــة، وكســب التأييــد لســد الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن، وتعزيــز حقــوق العامــالت 

يف الشــؤون املنزليــة والعامــالت يف القطــاع غــر الرســمي والقطــاع الزراعــي، وتوصيــل صــوت املــرأة ودعــم متثيلهــا يف نقابــات 

ــز الشــمول واإلدمــاج املــايل للنســاء  ــة لتعزي ــم أنشــطة توعوي ــة ويف غــرف التجــارة والصناعــة، وتنظي ــات املهني العــال والنقاب

ــادل التجــارب والخــرات وقصــص  ــن ســيدات األعــال ومؤسســاتهن لتب ــا ب ــاء الــرشاكات يف م ــات، ودعــم التشــبيك وبن والفتي

النجــاح، وتقديــم خدمــات اإلرشــاد القانــوين واملهنــي والنفــي واالجتاعــي يف املســائل ذات الصلــة مبــا فيــه العنــف االقتصــادي.

وقــد بــارشت جمعيــة »تضامــن« يف ضــوء اســراتيجيتها وخطتهــا االســراتيجية الحاليــة بتنفيــذ رزمــة مــن املشــاريع يف إطــار 

برنامــج التمكــن االقتصــادي للنســاء يف األردن )ســنابل(، أبرزهــا:

-مــرشوع تعزيــز الحقــوق االقتصاديــة للنســاء/ ســنابل 1؛ حيــث تســعى جمعيــة »تضامــن« مــن خــالل تنفيــذ هــذا املــرشوع 

إىل املســاهمة يف تعزيــز ضانــات الحايــة والتمكــن االقتصــادي للنســاء يف األردن، باإلضافــة إىل العمــل عــى دعــم زيــادة 

ــن  ــة حقوقه ــة بحاي ــة املتعلق ــات القانوني ــول الضان ــن ح ــي لديه ــع الوع ــات، ورف ــاء األردني ــة للنس ــاركة االقتصادي املش

الُعاليــة باإلضافــة إىل التعديــالت الجديــدة الحاصلــة يف القوانــن ذات الصلــة مثــل؛ التعديــالت الخاصــة بقانــون الضــان 

االجتاعــي وقانــون رضيبــة الدخــل ونظــام العمــل املــرن وغرهــا، يف ســبيل تعزيــز مفهــوم العمــل الالئــق للنســاء وضــان 

املشــاركة االقتصاديــة الفّعالــة لديهــن، والعمــل عــى نــرش املعرفــة املتعلقــة بضانــات الحايــة القانونيــة املتعلقــة بالحقــوق 

االقتصاديــة للنســاء.

-مــرشوع تنميــة وحايــة الالجئــات الســوريات والنســاء األردنيــات/ ســنابل 2؛ حيــث ســيتم مــن خــالل هــذا املــرشوع؛ دعــم 

العمــل عــى متكــن النســاء والفتيــات اقتصاديـًـا واجتاعيًــا وقانونيًــا، مــن أجــل العيــش يف كرامــة والتمتــع بالحقــوق يف ظــل 

مجتمعــات آمنــه وعادلــة، وتدريــب النســاء والعمــل عــى متكينهــن مــن أجــل العمــل يف وظائــف ومهــن الئقــة، وتعزيــز 

قدرتهــن عــى إدارة أعالهــن التجاريــة الخاصــة بهــّن، والعمــل عــى تعزيــز تطبيــق الضانــات القانونيــة املتعلقــة بحقــوق 

ــوع  ــم عــى الن ــف القائ ــق مبجــال العن ــا يتعل ــة يف م ــات نوعي ــن، والعمــل عــى وصــول النســاء إىل خدم النســاء وحايته

االجتاعــي.
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-مــرشوع التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات الالجئــات الســوريات واألردنيــات، ومســاعدتهن يف عمليــة إعــادة التعــايف/ 

ســنابل 3؛ حيــث تســعى جمعيــة »تضامــن« مــن خــالل تنفيــذ هــذا املــرشوع إىل املســاهمة يف رفــع الوعــي العــام حــول 

ــأيت  ــادي. وي ــاش االقتص ــة االنتع ــات يف عملي ــوريات واألردني ــات الس ــات الالجئ ــاء والفتي ــاج النس ــاعدة وإدم رضورة مس

ــن  ــًدا ضم ــرار 1325 وتحدي ــل الق ــة لتفعي ــة األردني ــة الوطني ــداف الخط ــع أه ــتجابة م ــق واالس ــرشوع بالتواف ــذا امل ه

ــوع االجتاعــي  ــة الحتياجــات الن ــات اإلنســانية املســتجيبة واملراعي ــر الخدم ــن »توف ــع واملتضمن ــث والراب ــن الثال الهدف

مثــل؛ الخدمــات النفســية واالجتاعيــة والقانونيــة والطبيــة، وتســهيل الوصــول إليهــا وتحديــًدا للنســاء املعرضــات للعنــف 

ــة«. ويحتجــن للحاي

ويتضمــن هــذا الدليــل املرجعــي؛ مــرًدا للمفاهيم واملصطلحــات االقتصاديــة، ومدخاًل إىل فهــم االقتصاد، واالقتصــاد األردين وواقع 

مشــاركة النســاء االقتصاديــة، والتمكــن واملشــاركة االقتصاديــة للنســاء يف االســراتيجيات والخطــط الوطنيــة، والحــق يف املشــاركة 

االقتصاديــة، واملرجعيــات القانونيــة والحقوقيــة والدينيــة املســاندة للحقــوق االقتصاديــة، والحقــوق االقتصاديــة من منظــور النوع 

االجتاعــي، والحقــوق االقتصاديــة وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030 يف ضــوء تداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19(، إضافــة 

إىل األوراق واملســتندات املاليــة والتجاريــة والقانونيــة األكــر اســتخداًما يف مجــاالت األعــال، واملهــارات األساســية الالزمــة لدخــول 

 ســوق العمــل، واملهــن واألعــال املطلوبــة يف ســوق العمــل، والخدمــات االقتصاديــة املتاحــة للنســاء، وقضايــا اقتصادية مســتجدة.

ويؤمــل أن يكــون هــذا الدليــل املرجعــي مصــدًرا ثريـًـا وشــموليًا يُســهم يف تقديــم املعرفــة املتخصصــة للباحثــن/ات واملختصــن/

ــة، ســواء يف املؤسســات الرســمية أو يف مؤسســات  ــة للنســاء والتمكــن االقتصــادي بعام ــن/ات باملشــاركة االقتصادي ات واملعن

املجتمــع املــدين املعنيــة بتمكــن النســاء وبنــاء قدراتهــن وزيــادة مشــاركتهن يف مختلــف املجــاالت. 

ــا يَســهُل الرجــوع إليــه واإلفــادة منــه أثنــاء تطبيــق جمعيــة »تضامــن«  ــا غنيً كــا يُتوخــى أن يُشــكل هــذا الدليــل ســنًدا معرفيً

ــا  رزمــة املشــاريع املُنفــذة يف إطــار برنامــج التمكــن االقتصــادي للنســاء يف األردن )ســنابل( واألنشــطة املتنوعــة املنبثقــة عنه

والهادفــة إىل: رفــع الوعــي لــدى النســاء حــول الضانــات القانونيــة املتعلقــة بحايــة حقوقهــن الُعاليــة، وتعزيــز قدرتهــن عــى 

إدارة أعالهــن التجاريــة والحرفيــة الخاصــة بهــّن، وتعريفهــن بالخدمــات االقتصاديــة املتاحــة لهــن، وباملهــارات واملهــن املطلوبــة 

يف ســوق العمــل.

وال يســعني وقــد تــم إنجــاز هــذا الدليــل املرجعــي إال أن أتوجــه بالشــكر لــكل مــن ســاهم برأيــه ورؤيتــه أو بــيشء مــن جهــده 

وفكــره يف مناقشــة موضوعــات هــذا الدليــل وإخراجــه إىل حيــز الوجــود، وأخــص بالشــكر والتقديــر الخبــرة واملستشــارة الدكتورة 

منــى مؤمتــن التــي أنجــزت هــذا "الدليــل املرجعــي للنســاء نحــو التمكــن االقتصــادي يف األردن" وفًقــا للغايــة املنشــودة منــه 

. بتميّز

أسمى خرض

 الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية "تضامن"
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ــن  ــص يف؛ تكوي ــادي يف األردن« يتلخ ــن االقتص ــو التمك ــاء نح ــي للنس ــل املرجع ــذا »الدلي ــداد ه ــن إع ــس م ــدف الرئي إن اله

قاعــدة معرفيــة متينــة ومتخصصــة تُســهم يف نــرش املعرفــة للباحثــن/ات والدارســن/ات واملختصــن/ات واملعنــن/ات باملشــاركة 

االقتصاديــة والتمكــن االقتصــادي للنســاء بعامــة، وللعاملــن/ات يف املؤسســات الرســمية ويف مؤسســات املجتمــع املــدين املعنيــة 

ــرق العمــل  ــم/ن أعضــاء وعضــوات ف ــف املجــاالت، ويف مقدمته ــادة مشــاركتهن يف مختل ــن وزي ــاء قدراته بتمكــن النســاء وبن

ــادي  ــن االقتص ــج التمك ــذ برنام ــا يف تنفي ــة معه ــة املتعاون ــات الرشيك ــاء األردين ويف املؤسس ــن النس ــد تضام ــة معه يف جمعي

ــزة  ــّرة ومحف ــة مع ــواد تدريبي ــا إىل م ــل وتحويله ــتعانة بفصــول هــذا الدلي ــم االس ــنابل(. ويتوخــى أن يت للنســاء يف األردن )س

 للتعلــم واســتخدامها يف تدريــب املدربــن/ات والفئــات املســتهدفة مــن املتدربــن/ات يف مختلــف محافظــات اململكــة.   

ــة والتمكــن  ــة مبشــاركة النســاء االقتصادي ــا معني ــاول قضاي ــا تتن ــه )13( فصــاًل رئيًس ــل املرجعــي بــن طيات ويشــمل هــذا الدلي

ــة وعددهــا )36(  ــرز املفاهيــم واملصطلحــات االقتصادي ــا ألب االقتصــادي للنســاء بعامــة. ويســتعرض الفصــل األول منهــا؛ تعريًف

مصطلًحــا. ويتضمــن الفصــل الثــاين؛ مدخــاًل إىل فهــم االقتصــاد منطلًقــا مــن أصــل كلمــة االقتصــاد، ومجــاالت االقتصــاد؛ االقتصــاد 

الجــزيئ واالقتصــاد الــكيل، واألســاليب االقتصاديــة واألســاليب الرياضيــة االقتصاديــة الكميــة وتشــمل؛ االقتصــاد الريــايض، 

ــك؛  ــا يف ذل ــادي مب ــر االقتص ــدارس الفك ــور م ــة، وتط ــابات القومي ــة الحس ــة أو أنظم ــابات القومي ــايس، والحس ــاد القي واالقتص

 األفــكار االقتصاديــة البدائيــة، واالقتصــاد الكالســييك، واالقتصــاد املاركــي، واالقتصــاد الكينــزي، ومــدارس وفــروع اقتصاديــة أخرى.

أمــا الفصــل الثالــث فيتنــاول؛ االقتصــاد األردين وواقــع مشــاركة النســاء االقتصاديــة، مســتعرًضا االقتصــاد األردين مبا يف ذلــك املوازنة 

الحكوميــة وأســباب ارتفــاع الديــن العــام، واملشــاركة االقتصاديــة للنســاء وتشــمل؛ مــا هــو الوضــع الحــايل للمشــاركة االقتصاديــة 

ــن  ــات التمك ــم معوق ــاواة كأه ــدم املس ــز وع ــاء يف األردن؟ والتميي ــة للنس ــر صديق ــل غ ــة العم ــاذا بيئ ــاء يف األردن؟ ومل للنس

االقتصــادي، ومارســة النســاء لألعــال غــر مدفوعــة األجــر، ومعــدالت البطالــة بــن اإلنــاث والشــباب/ الشــابات يف األردن، وهــل 

تتغــر نظــرة املجتمــع إىل عمــل النســاء بســبب الظــروف االقتصاديــة الراهنــة؟ إضافــة إىل العنــف االقتصــادي ضــد النســاء يف 

األردن، وكيــف ُيــارس، ومؤرشاتــه؟ واســتعراض سياســات وبرامــج الحايــة االجتاعيــة للنســاء يف األردن متضمًنــا؛ مصادقــة األردن 

عــى اتفاقيــة املعايــر الدنيــا للضــان االجتاعــي رقــم 102 لعــام 1952، واالســراتيجية الوطنيــة للحايــة االجتاعيــة )2019 - 

2025(، وأهميــة إجــراء مراجعــة شــاملة لسياســات الحايــة االجتاعيــة للنســاء، وبرامــج الحايــة االجتاعيــة لــوزارة التنميــة 

 االجتاعيــة، وسياســات املشــاركة االقتصاديــة للنســاء، والسياســات املتعلقــة بحايــة النســاء مــن العنــف والتمييز وعدم املســاواة.

المقدمة: »جولة حول مضامين الدليل المرجعي«
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ويســتعرض الفصــل الرابــع موضــوع التمكــن واملشــاركة االقتصاديــة للنســاء يف االســراتيجيات والخطــط الوطنيــة، والتــي تشــمل؛ 

ــة التعليميــة جوهــر  ــر العملي ــة وتطوي ــا البرشي ــاء قدراتن ــاين املعظــم: بن ــه الث ــة امللــك عبدالل الورقــة النقاشــية الســابعة لجالل

نهضــة األمــة/ 15 نيســان/ 2017، ورؤيــة األردن 2025، واالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة )2016 – 2025(، 

واالســراتيجية الوطنية للتشــغيل )2011 – 2020(، واالســـراتيجية الوطنيـــة للحايـــة االجتاعية )2019 – 2025(، واالســراتيجية 

الوطنيــة للمــرأة األردنيــة )2013 – 2017(، واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 – 2025(، والخطــة الوطنيــة الشــاملة 

لحقــوق اإلنســان لألعــوام )2016 - 2025(، والخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 املــرأة واألمــن 

والســالم )2018 – 2021(، وخطــة تحفيــز النمـــو االقتصــادي األردين )2018 – 2022(/ مجلــس السياســات االقتصاديــة، والخطــة 

االســراتيجية )2017 – 2021(/ لــوزارة العمــل، إضافــة إىل االســراتيجية والخطــة االســراتيجية لجمعيــة معهــد تضامــن النســاء 

ــوام )2019 - 2023(. األردين لألع

أمــا الفصــل الخامــس؛ فيؤكــد عــى الحــق يف املشــاركة االقتصاديــة مــن خــالل اســتعراض الحــق يف العمــل يف الصكــوك 

الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ومركبــات الحــق يف العمــل، والحــق يف إشــغال الوظيفــة العامــة )القطــاع العــام(. وتنــاول ريــادة 

ــر  ــر املنظــم )االقتصــاد غ ــل غ ــق بالعم ــا يتعل ــذايت. ويف م ــرة واملتوســطة والتشــغيل ال ــك املشــاريع الصغ ــا يف ذل األعــال مب

ــر  ــن/ات يف قطــاع العمــل غ ــة العامل ــم، وحاي ــر املنظّ ــون/ات يف القطــاع غ ــْن هــم العامل ــا م ــد جــاء موضًح الرســمي(؛ فق

ــف  ــباب ضع ــرز أس ــم، وأب ــر املنظ ــاع غ ــن/ات يف القط ــة العامل ــة لحاي ــة العربي ــمي(، والتوصي ــر الرس ــاد غ ــم )االقتص املنظ

الحايــة االجتاعيــة يف اململكــة بشــكل عــام، وأفــكار ومقرحــات لتســهيل شــمول هــذه الفئــة مبظلــة التأمينــات االجتاعيــة. 

ــل؛  ــة مث ــة ذات خصوصي ــات ُعالي ــتعراض فئ ــة إىل اس ــزل. إضاف ــن املن ــل م ــد والعم ــن بُع ــل ع ــرن والعم ــل امل ــاول العم وتن

ــوع  ــر مدف ــايئ غ ــل الرع ــة، والعم ــالت الزراع ــة، وعام ــالت املياوم ــات، وعام ــازل، والالجئ ــالت املن ــرات وعام ــالت املهاج العام

ــق يف  ــتعراض الح ــيل. واس ــاع األه ــالت يف القط ــة، والعام ــرشكات العائلي ــة أو ال ــاريع العائل ــالت يف مش ــاء العام ــر، والنس األج

الضــان االجتاعــي مبــا يف ذلــك؛ أهــداف الضــان االجتاعــي، والفئــات التــي يشــملها القانــون، ونســبة االقتطاعــات 

ــات  ــي تُوفّرهــا التأمين ــة للمشــركن/ات الت ــع املرتب ــات العمــل، واملناف ــن/ات وأصحــاب/ صاحب ــة عــى العامل الشــهرية املرتب

ــات  ــم التأمين ــة، ونظ ــأمينات االجتاعي ــن التـ ــي ضم ــن الصح ــال التأم ــن/ات، وإدخ ــاري لألردني ــاب االختي ــة، واالنتس املطبّق

الخاصــة، وحقــوق العاملــن والعامــالت يف القطــاع العــام )نظــام الخدمــة املدنيــة(. والتأكيــد عــى الحــق يف التنظيــم 

 النقــايب مــرزًا النقابــات الُعاليــة ونقابــات أصحــاب العمــل والنقابــات املهنيــة وجمعيــات مهنيــة متخصصــة أخــرى.
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ويتضمــن الفصــل الســادس اإلشــارة إىل املرجعيــات القانونيــة والحقوقيــة املســاندة للحقــوق االقتصاديــة، ومــن أبرزهــا؛ 

ــة  ــات منظمــة العمــل الدولي ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــدويل الخــاص بالحق ــد ال الدســتور األردين، والعه

ــر  ــتعرض معاي ــا يس ــا. ك ــادق عليه ــا أو مل يص ــادق األردن عليه ــي ص ــواء الت ــرأة س ــة للم ــوق االقتصادي ــت الحق ــي تناول الت

العمــل الدوليــة مبــا يف ذلــك؛ مفهــوم معايــر العمــل الدوليــة، ومواجهــة التحــوالت العامليــة يف مجــال تطبيــق معايــر العمــل 

الدوليــة، وإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل )1998(، وتصنيــف اتفاقيــات منظمــة 

 العمــل الدوليــة، وأشــكال معايــر العمــل الدوليــة، واملواضيــع التــي تُغطيهــا معايــر العمــل الدوليــة، وخصائصهــا، واســتخدامها.

ــمل؛  ــي تش ــالمي، والت ــور إس ــن منظ ــة م ــرأة االقتصادي ــوق امل ــل حق ــتعرض الدلي ــة؛ فيس ــة الديني ــق باملرجعي ــا يتعل ــا يف م أم

التمكــن االقتصــادي مــن منظــور االقتصــاد اإلســالمي، واســتقالل الذمــة املاليــة للمــرأة كمبــدأ أسســه اإلســالم وســبق بــه األمــم 

والحضــارات، وحــق املــرأة يف املهــر، واملــراث، والنفقــة، والعمــل.

ــدل واملســاواة واإلنصــاف،  ــة... الع ــة واإلنصــاف، وثالثي ــدل والعدال ــوم الع ــن؛ مفه ــدل واإلنصــاف فتتضم ــادئ الع ــبة ملب بالنس

ــن/ات. ــة املوظف ــززان صح ــا يُع ــاف بصفته ــدل واإلنص ــور، والع ــاف يف األج واإلنص

ويتنــاول الفصــل الســابع؛ الحقــوق االقتصاديــة مــن منظــور النــوع االجتاعــي، موضًحــا؛ الترشيعــات واالتفاقيــات الدوليــة مبــا 

فيهــا؛ العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، والترشيعــات 

الوطنيــة مبــا فيهــا؛ الدســتور األردين، وقانــون العمــل، ونظــام رقــم 22 لســنة 2017 نظــام العمــل املــرن. كــا يتضمــن هــذا الفصــل 

مــاذا نعنــي بالحقــوق االقتصاديــة للنســاء؟ والحقــوق االقتصاديــة للنســاء وواجــب الدولــة، والتحديــات واملعيقــات التــي تواجــه 

النســاء خــالل ســعيهن نحــو التمكــن االقتصــادي.

أمــا بالنســبة للحقــوق االقتصاديــة مــن منظــور النــوع االجتاعــي؛ فتشــمل مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز مبــا يف ذلــك؛ املســاواة 

يف األجــور، والحايــة االجتاعيــة، ومعايــر العمــل الالئــق، وفــرص الرقــي وتــويل املســؤوليات القياديــة، وفــرص التدريــب وبنــاء 

القــدرات، وفــرص متثيــل املؤسســة داخليًــا وخارجيًــا. بينــا يشــمل مبــدأ تكافــؤ الفــرص؛ مفهــوم تكافــؤ الفــرص، وأوجــه تكافــؤ 

الفــرص، واألثــر اإليجــايب لتطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص يف العمــل، ومعايــر التوظيف/ التشــغيل، واالســتقرار 

واألمــان الوظيفــي، والتســهيالت االئتانيــة. 

ويتنــاول الفصــل الثامــن؛ الحقــوق االقتصاديــة وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030 يف ضــوء تداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد - 

19( متضمًنــا؛ حقــوق اإلنســان وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، وكيــف تتســم أهــداف التنميــة املســتدامة بأنهــا مختلفــة؟ 

وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 يف املنطقــة العربيــة، وتقريــر مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة 2019، ورضورة االســتثار 

لبنــاء القــدرات اإلحصائيــة يف األردن.
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ــا، فيتضمــن هــذا الفصــل اإلشــارة إىل أن  ــرص تحقيقهــا بعــد جائحــة كورون ــة املســتدامة وفُ مــا يف مــا يتعلــق بأهــداف التنمي

ــا  ــا والتوقعــات بعــد جائحــة كورون ــاج إىل حلــول اســتثنائية، ويســتعرض الواقــع قبــل جائحــة كورون الظــروف االســتثنائية تحت

يف مــا يتصــل بــكل هــدف مــن األهــداف الســبعة عــرش، والتــي هــي عــى الرتيــب؛ القضــاء عــى الفقــر بجميــع أشــكاله يف كل 

مــكان، والقضــاء التــام عــى الجــوع، والصحــة الجيــدة والرفــاه، والتعليــم الجيــد، واملســاواة بــن الجنســن ومتكــن كل النســاء 

والفتيــات، وامليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة، وطاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة، والعمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد، والصناعــة 

واالبتــكار والهيــاكل األساســية، والحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة، ومــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة، واالســتهالك واإلنتــاج 

املســؤوالن، والعمــل املُناخــي، والحيــاة تحــت املــاء، والحيــاة يف الــر، والســالم والعــدل واملؤسســات القويــة، وعقــد الــرشاكات 

لتحقيــق األهــداف.

ــر اســتخداًما يف مجــاالت األعــال،  ــة األك ــة والقانوني ــة والتجاري ــاول الفصــل التاســع؛ موضــوع األوراق واملســتندات املالي ويتن

حيــث تشــمل األوراق املاليــة؛ األســهم، والســندات/ الصكــوك، ووحــدات الصناديــق االســتثارية، واملشــتقات املاليــة، وأهميــة 

ــة،  ــة، والســند اإلذين/ الســند ألمــر، وإيصــال األمان ــة؛ الشــيك املــريف، والكمبيال ــة. بينــا تتضمــن األوراق التجاري األوراق املالي

وأهميــة األوراق التجاريــة، وأهــم مــا ييــز األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة، والحســاب البنــيك/ الحســاب املــريف، والتســهيالت 

املرفيــة. وتشــمل األوراق واملســتندات القانونيــة؛ العقــد )عقــد العمــل، عقــد اإلقــراض، عقــد التوريــد، عقــد اإليجــار(، والوكاالت 

ــة(،  ــل، واإلقام ــح العم ــح )تري ــن(، والتصاري ــة امله ــص )رخص ــة(، والرخ ــخصية والعدلي ــة )الش ــة، والكفال ــم األردني يف املحاك

ــن  ــل، والدي ــن العم ــل/ة ع ــل العام ــل، وفص ــف العم ــة ووق ــذارات، والغرام ــة، واإلن ــزاءات التأديبي ــات والج ــن، واملخالف والره

)حبــس املديــن/ة، والحجــز التحفظــي والحجــز التنفيــذي(.
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ويســتعرض الفصــل العــارش؛ املهــارات األساســية الالزمــة لدخــول ســوق العمــل، موضًحــا؛ املهــارات الصلبــة والناعمــة، مبــا فيهــا؛ 

كيفيــة اكتســاب املهــارات الناعمــة، مــن جهــات معتمــدة وعــن طريــق التعلــم الــذايت. ومهــارات اســتخدام الحاســوب، مبــا فيهــا؛ 

ــوبية.  ــارات الحاس ــى امله ــة ع ــة أو ال  Software Skills وأمثل ــارات الرمجي ــة أو ال  Hardware Skillsوامله ــارات املاديّ امله

ــة مقــرح مــرشوع للجهــات  ــة. ومهــارات كتاب ــة النموذجي ــات الســرة الذاتي ــة، مبــا فيهــا؛ مكون ومهــارات إعــداد الســرة الذاتي

املانحــة لغايــات التمويــل، مبــا فيهــا؛ خطــوات كتابــة مقــرح مــرشوع للجهــات املانحــة ومنــوذج كتابــة مقــرح مــرشوع للجهــات 

ــل املســتعّد، وطــرق البحــث عــن  ــل العق ــا؛ الفرصــة تفّض ــا فيه ــات والبحــث عــن عمــل، مب ــارات جمــع املعلوم املانحــة. ومه

وظيفــة، ومهــارات البحــث عــن وظائــف عــر اإلنرنــت ووســائل التواصــل االجتاعــي. إضافــة إىل القــدرة عــى دراســة الجــدوى/ 

تقييــم املــرشوع االقتصــادي، مبــا فيهــا؛ مفهــوم دراســات الجــدوى االقتصاديــة، وأهميــة دراســات الجــدوى االقتصاديــة، وملــاذا 

نقــوم بإعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة؟ وأنــواع دراســات الجــدوى االقتصاديــة، وطبيعــة وأهميــة عمليــة تقييــم املرشوعات 

ــدة  ــة، وبعــض اإلرشــادات املفي ــة، والتحضــر للمقابل ــوم املقابل ــا؛ مفه ــالت العمــل، مبــا فيه ــارات إجــراء مقاب ــة. ومه االقتصادي

ــة  ــا؛ العالق ــرBookkeeping ، مبــا فيه ــارات مســك الحســابات/ مســك الدفات ــة. ومه ــد يف املقابل ــاع أويل جي ــرك انطب لضــان ت

بــن املحاســبة ومســك الدفاتــر، والســجالت املاليــة، ونظــام القيــد يف الدفاتــر، ومراحــل مســك الدفاتــر، وأنــواع دفاتــر )األســتاذ( 

Ledger، وأســاليب القيــد يف الدفاتــر، وأهميــة مســك الدفاتــر، واملوظــف املختــص مبســك الدفاتــر Bookkeeper، ومهــام العمــل 

ــا؛ مــا هــي أهــّم مهــارات التســويق؟ ومهــارات االتصــال، ومهــارات  ــج والتســويق، مبــا فيه ــر. ومهــارات الروي يف مســك الدفات

التحــّدث أمــام الجمهــور، ومهــارات التفكــر التحليــيل، ومهــارات التفكــر اإلبداعــي، ومهــارات التفــاوض، ومهــارات إدارة اإلجهــاد 

والضغــط النفــي، واملهــارات التقنيــة. ومهــارات اختيــار العمــل املناســب، مبــا فيهــا؛ خطــوات اختيــار العمــل/ املهنــة األمثــل.

ــع العــرض  ــة دراســة واق ــًدا عــى أهمي ــة يف ســوق العمــل، مؤك ــاول املهــن واألعــال املطلوب ــا الفصــل الحــادي عــرش؛ فيتن أم

والطلــب عــى التخصصــات العلميــة يف الخدمــة املدنيــة، مــن حيــث التخصصــات املطلوبــة عــى مســتوى اململكــة وفًقــا ملجموعة 

املهــن يف الخدمــة املدنيــة ومــن ناحيــة توصيــات الدراســة. والدعــوة لإلقبــال عــى التخصصــات التقنيــة املطلوبــة يف ســوق العمــل 

وتخصصــات مهــن املســتقبل واســتعراض تجربــة جامعــة البلقــاء التطبيقيــة يف مجــال التخصصــات التقنيــة املطلوبــة يف ســوق 

 Alternative and Renewable العمــل. إضافــة إىل اســتعراض أبــرز تخصصــات املســتقبل، وهــي؛ الطاقــة البديلــة واملتجــّددة

Energy، والروبوتــات Robotics، والــذكاء االصطناعــي »Artificial Intelligence »AI، والواقــع االفــرايض والواقــع املعــّزز 

 ،Internet of Things ــياء ــت األش ــة Data Science and Big Data Analytics، وإنرن ــات الضخم ــوم البيان VR & AR، وعل

والطباعــة ثالثيــة األبعــادD Printing 3، وأمــن الشــبكات Cyber Security، واالبتــكار االجتاعــي Social Innovation، والتعلــم 

.Programming والرمجــة ،Digital Marketing والتســويق الرقمــي - اإللكــروين ،E-Learning اإللكــروين

ويســتعرض الفصــل الثــاين عــرش؛ الخدمــات االقتصاديــة املتاحــة للنســاء، موضًحــا؛ خدمــات اإلقــراض والتمويــل وطــرق الحصــول 

عــى التمويــل األصغــر يف األردن وأبــرز مؤسســاته، وهــي؛ رشكــة التمويــل األردنيــة »متويلكــم«، والبنــك الوطنــي لتمويل املشــاريع 

ــل  ــل األصغــر، وإمثــار للتموي ــة للتموي ــل األصغــر، والرشكــة األهلي ــكا األردن، وصنــدوق املــرأة للتموي الصغــرة "الوطنــي"، وفين

ــة إىل  ــال. إضاف ــيدات األع ــن س ــم ومتك ــميات – دع ــادرة النش ــروا، ومب ــر يف األون ــراض الصغ ــرة اإلق ــالمي، ودائ ــر اإلس األصغ

اســتعراض أبــرز املؤسســات الحكوميــة الداعمــة، مثــل؛ صنــدوق التنميــة والتشــغيل، ومؤسســة اإلقــراض الزراعــي، واملؤسســة 

األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة. وإبــراز شــبكة مراكــز اإلبــداع األردنيــة/ حاضنــات األعــال.
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كــا تضمــن هــذا الفصــل مشــاريع التمكــن االقتصــادي للجهــات الحكوميــة واملنظــات غــر الحكوميــة، والتــي أبرزهــا؛ مــرشوع 

التمكــن االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمــرأة، ومؤمتــر »التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية«، ومرشوع 

»نســتطيع لتمكــن املــرأة اقتصاديـًـا«، ومؤمتــر »التمكــن االقتصــادي لحايــة ومســتقبل النســاء يف األريــاف«/ عجلــون، ومــرشوع 

»لــِك فرصــة«/ منظمــة النهضــة العربيــة للديُقراطيــة والتنميــة )أرض(، ومــرشوع التدريــب والتمكــن االقتصادي للمرأة والشــباب 

يف جــرش، ومــرشوع تدريــب وتشــغيل ســيدات ســوريات وأردنيــات عــى حرفتــي التطريــز والخياطــة/ نهــر األردن، وتهيئــة بيئــة 

ــا/ صنــدوق مشــاريع املــرأة العربيــة، وبرنامــج التمكــن االقتصــادي للنســاء يف األردن )ســنابل(  مواتيــة لتمكــن املــرأة اقتصاديً

واملشــاريع املنبثقــة عنــه/ جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. إضافــة إىل اســتعراض برامــج التدريــب املهنــي وبنــاء القــدرات 

يف مؤسســة التدريــب املهنــي، وخدمــات اإلرشــاد واملســاعدة القانونيــة التــي يُقدمهــا كل مــن؛ مركــز عفــت الهنــدي لإلرشــاد 

والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة/ جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين، ومركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة، وبرنامــج خــط 

اإلرشــاد القانــوين واالجتاعــي والنفــي/ اتحــاد املــرأة األردنيــة، ومنظمــة النهضــة العربيّــة للديُقراطيّــة والتنميّــة )أرض(، ومركــز 

متكــن للدعــم واملســاندة القانونيــة وحقــوق اإلنســان.

أمــا الفصــل الثالــث عــرش؛ فيتنــاول قضايــا اقتصاديــة مســتجدة، أبرزهــا؛ اقتصاديــات الوقــت، مبــا يف ذلــك؛ مفهــوم اقتصاديــات 

ــه، ومنــاذج عــى  ــك؛ مفهــوم االقتصــاد الرقمــي، وأهميت الوقــت يف إدارة األعــال وإدارة الوقــت، واالقتصــاد الرقمــي، مبــا يف ذل

االقتصــاد الرقمــي، واالقتصــاد الجديــد، وخصائــص االقتصــاد الرقمــي، وأهدافــه، ومؤرشاتــه، وتصنيــف الخدمــات اإللكرونيــة يف 

االقتصــاد الرقمــي، وتحدياتــه. واقتصــاد االبتــكار، مبــا يف ذلــك؛ عنــارص ومجــاالت اإلبــداع واالبتــكار، وأهميــة اإلبــداع واالبتــكار 

للمنظــات واملؤسســات االقتصاديــة. والشــمول أو اإلدمــاج املــايل للمــرأة، مبــا يف ذلــك؛ مفهــوم الشــمول أو اإلدمــاج املــايل للمــرأة، 

والشــمول واإلدمــاج املــايل كمفتــاح للهــرب مــن الفقــر، وأهميــة الشــمول واإلدمــاج املــايل للمــرأة كهــدف رصيــح يف السياســات 

الوطنيــة ويف توفــر الخدمات.والتســويق الرقمــي/ اإللكــروين؛ مفهومــه وفرصــه وتحدياتــه.

كــا تضمــن هــذا الفصــل موضــوع عــال املياومــة، مبــا يف ذلــك؛ برنامــج دعــم عــال املياومــة األردن.. معونــات بــدل التعطــل 

ــم  ــم دع ــة واملســنن/ات، وخطــوات تقدي ــة 2020، وتســجيل عــال املياوم ــم عــال املياوم ــن دع 2020، واملســتهدفون/ات م

طلــب عــال املياومــة، وصنــدوق املعونــة الوطنيــة/ تكافــل، وتســجيل عــال املياومــة يف دعــم الخبــز 2020، و«املعونــة الوطنية« 

ــار رُصفــت لعــال  ــون دين ــن األول 2020(، و83 ملي ــة شــهر )ترشي ــى نهاي ــاح حت ــز ُمت ــاب التظلــات عــى رصف دعــم الخب ب

املياومــة، وبرامــج دعــم عــال املياومــة تُســاهم بتنظيــم قطــاع العمــل غــر املنظــم، وحســاب الخــر؛ و15981 أرسة تســتفيد مــن 

املســاعدات والدعــم املــايل.

ويتضمــن هــذا الدليــل املرجعــي قامئــة املراجــع الرئيســة التــي تــم االعتــاد عليهــا لغايــات إعــداده، حيــث ُوضعــت يف نهايــة كل 

فصــل مــن الفصــول الثالثــة عــرش قامئــة املراجــع الخاصــة بــه، إضافــة إىل وضــع قامئــة مراجــع شــاملة يف نهايــة الدليــل مصنفــة 

عــى النحــو التــايل: العهــود واالتفاقيــات الدوليــة، والترشيعــات الوطنيــة، والــرؤى واالســراتيجيات والخطــط الوطنيــة واإلقليميــة، 

ــة املتخصصــة  ــر، ملســاعدة القــارئ/ة عــى االطــالع عــى املراجــع املتنوعــة وإعــداد األوراق البحثي والكتــب واملقــاالت والتقاري

حــول التمكــن االقتصــادي للنســاء.
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ــد  ــه بالحم ــادي يف األردن" إال أن أتوج ــن االقتص ــو التمك ــاء نح ــي للنس ــل املرجع ــذا "الدلي ــاز ه ــم إنج ــد ت ــعني وق وال يس

والشــكر للــه تعــاىل عــى توفيقــه يل وعونــه. كــا يــرين يف نهايــة هــذه الجولــة؛ أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهموا 

مــن خــالل املــواد التدريبيــة التــي قدموهــا يف )الــدورة التدريبيــة لفريــق عمــل جمعيــة "تضامــن" حــول التمكــن االقتصــادي 

ــداين  ــب املي ــة والتدري ــق التوعي ــة املتخصصــة لفري ــدورة التدريبي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن/ 2020( و)ال

TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن/ 2020( والتــي تــم اعتادهــا كمراجــع رئيســة 

يف إثــراء محتــوى عــدد مــن الفصــول لهــذا الدليــل املرجعــي املتخصــص. ويف هــذا املقــام فــإين أخــص معــايل األســتاذة أســمى 

خــر/ الرئيســة التنفيذيــة ومستشــارة جمعيــة "تضامــن" عــى رؤيتهــا الواضحــة التــي متثلــت بوضــع فهــرس مقــرح للدليــل 

ــة إىل جهدهــا يف إعــداد املــادة  ــل، إضاف ــق إلنجــاز الدلي ــد مســار العمــل ورســم خارطــة الطري املرجعــي مــا أســهم يف تحدي

التدريبيــة "فصــل املصطلحــات واملفاهيــم ذات الصلــة". كــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر للســيد منــر إدعيبــس/ املديــر التنفيــذي 

عــى جهــده يف إعــداد املــادة التدريبيــة "االقتصــاد األردين وواقــع مشــاركة النســاء االقتصاديــة"، وعــى الدراســة حــول "جائحــة 

ــة الصــادرة عــن  ــات الصحفي ــة إىل إعــداده للبيان ــة املســتدامة يف األردن"، إضاف ــق أهــداف التنمي ــا وتأثرهــا عــى تحقي كورون

جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للنســاء والــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن 

الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة )AWDF( والتــي اســتعنت ببعضهــا يف إعــداد مــواد الدليــل املرجعــي. كــا أتوجــه بالشــكر 

والتقديــر للســيدة إنعــام العشــا/ مستشــارة الرامــج واألنشــطة عــى جهدهــا يف إعــداد املــادة التدريبيــة "التمكــن االقتصــادي 

ــات". ــوع االجتاعــي والعنــف االقتصــادي ضــد النســاء والفتي ــة مــن منظــور الن ــات: محــور الحقــوق االقتصادي  للنســاء والفتي

راجيــة أن أكــون قــد وفقــت يف تحقيــق الهــدف املنشــود مــن وراء إعــداد هــذا الدليــل املرجعــي، وأن تُســهم هــذه املقدمــة 

بصفتهــا مُتثــل جولــة حــول مضامــن الدليــل املرجعــي يف التعريــف بفصــول هــذا الدليــل وجزئياتــه ملــن يريــد التوســع واالســتزادة 

الحًقــا مــن املعرفــة املتخصصــة املتوافــرة بــن دفتيــه.  

الدكتورة منى مؤمتن حؤبشه
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ملاذا نسعى إىل ضبط املفاهيم واملصطلحات؟

ســاهمت ثــورة املعلومــات واالتصــاالت يف انتشــار مجموعــة مــن املفاهيــم واملصطلحــات املتخصصــة ومرادفاتهــا املتعــددة يف 

فضــاءات إنســانية واســعة بــال حــدود، وأســهمت يف نــرش وعوملــة املصطلحــات مــن خــالل الرجمــة واملرجعيــات الدوليــة التــي 

ــة  ــياقات الثقافي ــل الس ــه أغف ــة، ولكن ــن جه ــعوب األرض م ــن ش ــم ب ــزز التفاه ــذي ع ــر ال ــات، األم ــده املصطلح ــتخدم ه تس

ــات ذات  ــبة للفئ ــة بالنس ــة وسلس ــة مفهوم ــتخدامها بصيغ ــى اس ــدرة ع ــم وبالق ــط املفاهي ــة بضب ــرى املرتبط ــرات األخ واملؤث

املصلحــة، مــا أشــاع بعــض الفــوىض والتبايــن يف فهــم دالالت املصطلحــات واملفاهيــم ومعانيهــا واســتخداماتها عــى نحــو واضــح 

ومتســق .

وألن العــامل اليــوم أصبــح فضــاء منفتًحــا عــى املعــارف والعلــوم واألفــكار، فقــد تجلــت أهميــة التأكــد مــن أن املخاطبــن/ات بــأي 

خطــاب يدركــون عــى نحــو منضبــط مدلــوالت األلفــاظ والكلــات املســتخدمة يف األدبيــات املختلفــة، وخاصــة يف املناهــج ســياقه 

أو املتوقــع اســتخدامها يف املناقشــات املرتبطــة مبضمونــه ويف الحــدود التــي وجدتهــا جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين وفريق 

العمــل الزمــة ورضوريــة بهــدف التأكــد مــن وجــود تعريــف محــدد لهــا وارد يف الدليــل، وليــس أي تعريــف أو معنــى آخــر رمبــا 

كانــت تبنتــه اتجاهــات فكريــة أو مفكريــن أو مؤسســات أخــرى..

ــأيت  ــا أن ي ــا يهمن ــددة، وم ــارات متع ــه العتب ــّكله ودالالت ــع يف تش ــور ويخض ــو ويتط ــي ينم ــن ح ــات كائ ــم واملصطلح فاملفاهي

ــة. ــدًدا ودالالت معين ــى مح ــه معن ــه، ل ــس في ــا ال لب ــا واضًح ــتخداًما علميً ــا اس ــح هن ــتخدامنا ألي مصطل اس

إن تذليــل صعوبــات وتباينــات املصطلــح وكذلــك ضبــط املفهــوم واملعنــى رضورة للوقايــة مــن األثــر الســلبي لعــدم الفهــم أو 

عــدم الوضــوح الــذي غالبًــا مــا يُلقــي عــى املصطلــح الغامــض ظــالاًل مــن الشــك والغمــوض ويحيطــه بالريبــة ورمبــا االتهــام.. أو 

يف أحســن األحــوال يــؤدي إىل إهالــه وااللتفــات عنــه والكــف عــن اســتخدامه لفظًــا وتطبيًقــا، وخاصــة بالنســبة إىل عــدد مــن 

املصطلحــات الحديثــة املرتبطــة بالجوانــب االقتصاديــة واملاليــة املســتخدمة يف إطــار هــذا الدليــل املرجعــي. 

وســندرج تاليًــا بعــض هــذه املفاهيــم واملصطلحــات االقتصاديــة، إضافــة إىل العديــد مــن املفاهيــم واملصطلحــات الــواردة أصــاًل 

يف مــن األبــواب الرئيســة املتضمنــة يف هــذا "الدليــل املرجعــي للنســاء نحــو التمكــن االقتصــادي يف األردن"، والــذي أُعــد ضمــن 

أنشــطة برنامــج التمكــن االقتصــادي للنســاء يف األردن )ســنابل( الــذي تُنفــذه جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين مــن خــالل 

رزمــة مــن املشــاريع ذات العالقــة.
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1- االقتصاد:

تعريف االقتصاد لغًة؛
حينــا يُقــال: اقتصــد الرجــل يف النفقــة، أي تََوســط يف إنفاقــه، فلــم يــرف إرسافـًـا واضًحــا، ومل يُقــر، أي مل ُيســك يف نفقتــه، فــكان 

بــن هذيــن الحالــن؛ وعليــه فــإن تعريــف االقتصــاد لغــًة هــو؛ التوســط، واالســتقامة يف مــا بــن اإلفــراط والتفريط.

اشتقاق الكلمة؛
وقــد اشــتُقت كلمــة )اقتصــاد باإلنجليزيــة Economic( مــن كلمــة إغريقيــة قديــة )أويكونوميــا( تعنــي )تدبــر شــؤون املنــزل(، 

إذ يقــوم األفــراد القــادرون يف املنــزل بجلــب املنافــع االقتصاديــة والقيــام بخدمــات، ويف النهايــة يتمتــع جميــع أفــراد املنــزل مبــا 

هــو ُمتــاح لهــم مــن منفعــة.

تعريف االقتصاد اصطالًحا؛
تتعدد تعاريف االقتصاد اصطالًحا وتدور حول املعاين التالية، وهو أنه:

"علــم يــدرس العالقــة بــن حاجــات اإلنســان ومــوارده؛ لتحقيــق أكــر قــدر مــن إشــباع هــذه الحاجــات باالســتخدام األمثــل 	 

لهــذه املــوارد".

"علم يدرس اتجاهات اإلنسان يف استغالل املوارد النادرة إلشباع حاجاته".	 

"علــم يختــص بتطبيــق نــوع مــن أنــواع الدراســات ملعرفــة ســلوك الفــرد والنشــاط االجتاعــي املرتبط باملجــاالت االســتهالكية 	 

واإلنتاجيــة باســتخدام املــوارد املتاحــة إلشــباع الحاجــات املختلفة".

ومــن الجديــر بالذكــر إّن اغلبيــة تعريفــات االقتصــاد تُشــر إىل أنــه "ذلــك العلــم الــذي يســعى إىل الكشــف عــن ماهيــة الــروات 

املتوفــرة لــدى الشــعوب واألمــم وطبيعتهــا ليصــل إىل إنتاجهــا ثــّم اســتخدامها" وفًقــا آلدم ســميث.

ــوارد  ــتغالل امل ــة باس ــات ذات العالق ــطة والعملي ــم باألنش ــذي يهت ــم ال ــه »العل ــمل بأنّ ــكل أش ــاد بش ــف االقتص ــا تعري وُيكنن

الشــحيحة واملتوفــرة يف مجتمــع مــا لغايــات خلــق ســلع أساســية ذات قيمــة؛ وتوزيعهــا بــن أفــراد املجتمــع« كــا قدمــه ليونيــل 

روبينــز. 

أما ألفريد مارشال؛ فقد قدم تعريًفا لالقتصاد بأنه "دراسة البرشية يف األعال العادية للحياة". 

إّن مفهــوم االقتصــاد يُشــر إىل "االســتغالل األمثــل لــكل مــا يتلكــه مجتمــع مــا مــن مــوارد محــدودة مــن خــالل مجموعــة مــن 

األنشــطة والعمليــات باالعتــاد عــى العوامــل الرئيســة لالقتصــاد، وهــي: األرض والعمــل ورأس املــال واملــرشوع؛ حيــث ُيكننــا 

وصــف النشــاط بأنــه اقتصــادي يف حــال توفــر العنــارص اآلنفــة الذكــر مجتمعــة فيــه".

كــا ُيكــن تعريــف االقتصــاد بأنــه »ذلــك العلــم املعنــي بدراســة كيفيــة اســتغالل األفــراد للمــوارد املتاحــة لديهــم أو ُصنــع قــرار 

ــوم االقتصــاد ال  ــد مــن اإلشــارة إىل أن مفه ــات تعــود بالنفــع عليهــم«؛ وال ب ــان مبنتجــات أو خدم ــد يف اســتغاللها لإلتي ــا يُفي م

يقتــر عــى الــروة والتمويــل والكســاد واألعــال املرفيــة فحســب، بــل تتســع رقعتــه لتشــمل نطاقــات أوســع بكثــر.
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2- النظرية:

ــق  ــن طري ــر، ع ــة للظواه ــة منظم ــّون رؤي ــي تك ــا الت ــات والقضاي ــم والتعريف ــن املفاهي ــة م ــة مرابط ــي؛ مجموع ــة ه النظري

ــا. ــؤ به ــر والتنب ــر الظواه ــدف تفس ــرات به ــن املتغ ــات ب ــا للعالق تحديده

ــا اتســمت  ــة شــهرة كل ــزداد النظري ــة للتطبيــق ومتيــزت بالوضــوح والبســاطة، وت ــا كانــت قابل ــة كل ــة أهمي وتكتــي النظري

ــا وتفســرها. بالشــمول والقــدرة عــى اســتيعاب ظواهــر متعــددة وفهمه

ــج  ــا تضفــي عــى نتائ ــا توجــه البحــث نحــو مجــاالت مثمــرة، كــا أنه ــث أنه ــة البحــث، حي ــرًا يف عملي ــا كث ــة تُفيدن والنظري

البحــث داللــة ومغــزى، إذ أنهــا مُتّكــن الباحــث/ة مــن القــدرة عــى الفهــم والربــط بــن املعطيــات التــي يتوصــل إليهــا، ومُتّكنــه/ا 

مــن القــدرة عــى التفســر يف إطــار أشــمل وأكــر وضوًحــا.

ــات،  ــع والبيان ــى للوقائ ــة، مــا يُعطــي معن ــة موضوعي ــة يف إيجــاد تفســر مســتند إىل أدل ــة األساســية للنظري ــل الوظيف وتتمث

مــن خــالل اكتشــاف املنطــق الــذي يحكمهــا، ويتــم ذلــك مــن خــالل عمليــة االســتنباط عــى أســاس النظريــة وبعــد التحقــق 

التجريبــي مــن صحــة النتائــج املســتنبطة.

3- النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية:

ــات  ــب النظري ــس ألغل ــدف الرئي ــر اله ــاد؛ إذ تعت ــم االقتص ــائعة يف عل ــم الش ــن املفاهي ــادي م ــو االقتص ــة والنُّم ــر التنمي تُعت

االقتصاديــة وأكــر املواضيــع التــي تهــم إدارة الحكومــات التــي تهتــم بتطويــر بالدهــا وازدهــار شــعبها، ولكــن يجــب االنتبــاه إىل 

وجــود فــرق بــن النُّمــو االقتصــادي والتنميــة االقتصاديــة.

النُّمــو االقتصــادي يعنــي - يف الغالــب -؛ حــدوث زيــادة يف متوســط الدخــل الفــردي الحقيقــي مــع مــرور الزمــن، الــذي يُعــر 

عــن الدخــل الــكيل مقســوًما عــى عــدد الســكان؛ فزيــادة الدخــل الــكيل ال تعنــي بالــرورة زيــادة يف النُّمــو االقتصــادي؛ إذ إن 

عالقــة التناســب القامئــة بــن الدخــل الــكيل والســكان يجــب أن تؤَخــَذ بعــن االعتبــار؛ وذلــك لتأثــر منــو الســكان عــى النُّمــو 

االقتصــادي لدولــة مــا، كــا ياُلحــظ أن النُّمــو االقتصــادي ال يُطلــق عليــه ُحكــم الزيــادة إال إذا تحقــق فيــه رشط االســتمرار )كأن 

نســتثني مثــاًل إعانــة حكوميــة مــا مقدمــة لدولــة فقــرة مــن حســابات النُّمــو(،  ففــي تلــك املــدة يكــون هنــاك زيــادة يف الدخــل 

الــكيل، ولكنهــا مؤقتــة.

فمفهــوم النُّمــو االقتصــادي يُركــز عــى؛ التغيــر يف الكــم الــذي يحصــل عليــه الفــرد مــن الســلع والخدمــات يف املتوســط، دون أن 

يهتــم بهيــكل توزيــع الدخــل الحقيقــي بــن األفــراد، أو بنوعيــة الســلع والخدمــات املقّدمــة.

وعــى نقيــض منــه؛ تُركــز التنميــة االقتصاديــة عــى حــدوث تغيــر هيــكيل يف توزيــع الدخــل واإلنتــاج، وتهتــم بنوعيــة الســلع 

والخدمــات املقدمــة لألفــراد؛ أي إنهــا ال ترتكــز عــى الكــم فقــط، بــل تتعــداه إىل النــوع.

وبصفــة عامــة تعــرّف التنميــة بأنهــا؛ العمليــة التــي تســمح أو يتــم مــن خاللهــا زيــادة يف اإلنتــاج والخدمــات، وزيــادة يف متوســط 

الدخــل الحقيقــي مصحوبـًـا بتحســن الظــروف املعيشــية للطبقــات الفقــرة.
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4- االقتصاد الجزيئ: 

ُعــرف هــذا النــوع بــن العامــة باســم تحليــل دراســة العــرض والطلــب، وهــو مجــال يهتــم بدراســة الســلوك االقتصــادي للــرشكات 

واألفــراد وكافــة العنــارص االقتصاديــة، وكيفيــة تعاملهــم/ن مــع األنظمــة الحكوميــة املقــررة، واألســواق، وشــح املــوارد. ويُقصــد 

باألســواق هنــا الســلعة التــي يتــم إنتاجهــا أو الخدمــة املقدمــة، كــا يقــوم عــى دراســة معــدالت الطلــب والعــرض الــواردة مــن 

الباعــة واملشــرين، وذلــك بهــدف الوصــول إىل الطريقــة األمثــل التــي تُحقــق حالــة مــن التــوازن االقتصــادي الخاصــة بالكميــات 

واألســعار، وكيفيــة االســتجابة للمتغــرات التــي تطــرأ عــى األســواق مــع مــرور الوقــت.

ومــن أهــم العوامــل املؤثــرة عــى مــدى كفــاءة األســواق كل مــن؛ ســوق االحتــكار، واملنافســة الكاملــة، حيــث ينتــج ذلــك مــن 

النظريــة التــي تنــص عــى أن ســلوك الســوق اآلخــر هــو الثابــت، ويعــرف باســم تحليــل التــوازن الجــزيئ، أمــا النظريــة األخــرى؛ 

فهــي تُعــرف باســم تحليــل التــوازن العــام؛ إذ تنــص عــى أن األســواق يطــرأ عليهــا عــدد مــن املتغــرات، مثــل؛ التفاعــل نحــو 

تحقيــق التــوازن االقتصــادي، وحركــة الســوق. 

ومبعنــى آخــر؛ يُركــز االقتصــاد الجــزيئ عــى كيفيــة اتخــاذ املســتهلكن/ات الفرديــن والرشكــة القــرارات، وُيكــن أن يكــون هــؤالء 

األفــراد شــخًصا واحــًدا أو أرسة معيشــية أو رشكــة/ مؤسســة أو وكالــة حكوميــة.

ــه يســتجيب للتغــّرات يف الســعر  ــة مــن الســلوك البــرشي يحــاول االقتصــاد الجــزيئ أن يوضــح أن ــد تحليــل جوانــب معين وعن

وملــاذا يطالبــون مبــا يفعلونــه عنــد مســتويات أســعار معينــة.

ويحــاول االقتصــاد الجــزيئ رشح كيــف وملــاذا يتــم تقييــم الســلع املختلفــة بشــكل مختلــف وكيــف يتخــذ األفــراد القــرارات املاليــة 

وكيــف يقــوم األفــراد بالتجــارة والتنســيق والتعــاون مــع بعضهــم البعــض بشــكل أفضــل.

وتــراوح موضوعــات االقتصــاد الجــزيئ بــن آليــات العــرض والطلــب إىل الكفــاءة والتكاليــف املرتبطــة بإنتــاج الســلع والخدمــات، 

كــا أنهــا تشــمل كيفيــة تقســيم العمــل وتخصيصــه وعــدم اليقــن واملخاطــر.
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5- االقتصاد الكيل:

ــل؛  ــدول، مث ــة عــى اقتصــاد ال ــر العوامــل االقتصادي ــان أث ــم هــذا املجــال بدراســة االقتصــاد مبفهومــه الشــامل، بهــدف بي يهت

الدخــل القومــي، ومعــدل التوظيــف، والتضخــم، ومعــدالت االنفــاق االســتثارية وعنارصهــا، ومعــدالت االســتهالك اإلجاليــة، 

باإلضافــة إىل أنــه يهتــم بدراســة التحليــل االقتصــادي الــكيل لــكل مــن تأثــرات السياســة املاليــة والنقديــة املطبّقــة يف الدولــة، 

وبشــكل عــام يهتــم االقتصــاد الــكيل بالعوامــل ذات التأثــر طويــل األمــد عــى منــو الدخــل القومــي واالقتصــاد، ومــن أبــرز هــذه 

العوامــل كل مــن؛ التطــور التكنولوجــي، وتزايــد القــوة العاملــة، وتراكــم رأس املــال.

وظهــرت العديــد مــن املحــاوالت خــالل الفــرة الواقعــة بــن أواخــر الســبعينيات ومطلــع الثانينيــات مــن أجــل الدمــج بــن كل 

مــن االقتصــاد الــكيل واالقتصــاد الجــزيئ، انطالقًــا مــن رضورة أن يكــون االقتصــاد الــكيل مبنــى عــى منهجيــة االقتصــاد الجــزيئ؛ 

أي أن االقتصــاد الــكيل البــد أن يكــون معــززًا بشــكل واضــح مــن االقتصــاد الجــزيئ. 

6- التمكن االقتصادي للمرأة: 

التمكــن االقتصــادي للمــرأة هــو؛ العمليــة التــي تســتطيع املــرأة مــن خاللهــا االنتقــال مــن موقــع قــوة اقتصــادي أدىن يف املجتمــع 

ــة األساســية، وهــي  ــة واملالي ــاد ســيطرتها وتحكمهــا باملــوارد االقتصادي إىل موقــع قــوة اقتصــادي أعــى، وذلــك مــن خــالل ازدي

ــاد عــى  ــدرة لالعت ــارشة وق ــة مب ــا يف الدرجــة األوىل اســتقاللية مادي ــا ينحه ــة، وهــو م ــات العيني ــال وامللكي األجــور ورأس امل

الــذات.

ويشــمل التمكــن؛ االعــراف بالحقــوق االقتصاديــة وبكافــة الحقــوق اإلنســانية، وتقديــر إســهامات املــرأة يف الدخــل القومــي، 

ــوص  ــز يف النص ــدم التميي ــاواة وع ــى املس ــة ع ــة القامئ ــة العادل ــة والبيئ ــارات الالزم ــة وامله ــارف الروري ــة املع ــر وإتاح وتوف

ــرص...(. ــات والف ــع )املارس ــات...( ويف الواق ــات وسياس )ترشيع
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7- العوملة االقتصادية:

ــن  ــة ب ــد لحــدود األســواق املتبادل ــر الحــدود والتوســع املســتمر واملتزاي ــوال ع ــق رؤوس األم ــة؛ تدف ــة االقتصادي ــي العومل تعن

الــدول، وتُشــر إىل الرابــط االقتصــادي املتزايــد بــن دول العــامل، نتيجــة لحركــة الســلع والخدمــات عــر حــدود الــدول، وتُعتــر 

األهميــة املتزايــدة للمعلومــات التــي تخــص النشــاطات اإلنتاجيــة مــن أهــم القــوى الدافعــة للعوملــة االقتصاديــة، باإلضافــة إىل 

رسعــة تطويــر العلــوم والتكنولوجيــا يف األســواق التــي تســتخدم تلــك األنظمــة والتــي ســاهمت يف انتشــار اقتصــاد ذلــك البلــد 

إىل جميــع أنحــاء العــامل، واســتخدام هــذه املعلومــات االقتصاديــة العابــرة للحــدود يف تطويــر الصناعــات يف كل مصانــع العــامل.

ومــن أســباب انتشــار العوملــة االقتصاديــة أيًضــا هــو؛ تطــور وســائل النقــل حيــث انخفضــت تكاليــف شــحن البضائــع ونقلهــا 

ملختلــف دول العــامل، مــا فتــح مجــاالت جديــدة لتســويق منتجــات الــدول خــارج حدودهــا، وُيكــن اعتبــار اإلنتــاج العاملــي 

ــم  ــاج أجــزاء ســيارة مــا يف خمــس دول أو أكــر ومــن ث ــم إنت ــال يت ــة، فعــى ســبيل املث ــك مــن أشــكال العوملــة االقتصادي كذل

ــا. تجميعهــا مًع

ــددة  ــرشكات متع ــة وال ــوك الدولي ــق البن ــن طري ــادات ع ــن االقتص ــل ب ــق وتفاع ــط عمي ــا؛ تراب ــك بأنه ــا كذل ــن تعريفه وُيك

الجنســيات مــع ازديــاد دور البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل، ويتــم هــذا الرابــط مــن خــالل اإلنتــاج الــدويل والتجــارة 

ــا. ــة وغره ــات املالي والصفق

وتفــرض العوملــة تحديــات عــى فــرص االقتصــادات الضعيفــة أو غــر القــادرة عــى املنافســة ومنهــا؛ غيــاب عدالــة توزيــع الــروات 

ــة املتنامية. واالعتادي

8- الخصخصة: 

ــع  ــق البي ــة إىل القطــاع الخــاص، عــن طري ــرشكات العمومي ــة رأســال ال ــل كيل أو جــزيئ مللكي ــة تحوي الخصخصــة هــي؛ عملي

ــم. ــا هــو التأمي ــة، ونقيضه ــارش أو بوســاطة األســواق املالي املب

وقــد لجــأ العديــد مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء إىل انتهــاج الخصخصــة منــذ مثانينيــات القــرن املــايض، أحيانـًـا 

كسياســة عموميــة تــارة تتبناهــا الحكومــة وأحيانـًـا أخــرى كعمليــات آنيــة تُحقــق أهدافـًـا محــددة.

وأظهــرت التجــارب الدوليــة يف هــذا الســياق تنــوع األهــداف املنشــودة وتعــدد الطــرق واآلليــات التــي اتخذتهــا الحكومــات مــن 

أجــل تدبــر عمليــة الخصخصــة.
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9- التبعية االقتصادية: 

وهناك تعريفان للتبعية.. بناء عى نظرة كل فريق.

ــا لتطــور االقتصــاد  ــاين تابًع ــن، أحدهــا يتوســع عــى حســاب األخــر.. ويكــون تطــور الث ــن اقتصادي ــة ب ــا البعــض؛ عالق يراه

األول.. بحيــث يتوقــف تطــور التابــع عــى توســع اآلخــر، وال يتمكــن التابــع مــن تطويــر اقتصــاده بعيــًدا عــن املتبــوع )االقتصــاد 

املســيطر(.   

ــن املتخلــف واملتطــور.. ال ترجــع فقــط إىل عالقــات االســتغالل والقهــر  ــن االقتصادي ــة ب ــق اآلخــر.. أن العالق ــرى الفري ــا ي بين

الخارجيــة أو إىل اختــالل موازيــن القــوة.. بــل إنهــا تنبــع أيًضــا مــن توافــق مصالــح الطبقــات الحاكمــة يف البلــدان التابعــة مــع 

مصالــح البلــدان املتبوعــة.

ويُعتر االستقالل االقتصادي وبناء عالقات التعاون االقتصادي عى أساس املساواة بن الدول أساًسا للتنمية املستدامة.

10- االقتصاد االجتامعي:

االقتصــاد االجتاعــي أو التضامنــي هــو؛ مجمــوع األنشــطة اإلنتاجيــة للســلع والخدمــات التــي تنتظــم يف شــكل بنيــات مهيَكلــة 

ومســتقلة )جمعيــات، تعاونيــات، تعاضديــات.. وغرهــا( تخضــع لتدبــر ديُقراطــي وتشــاريك، ويكــون االنخــراط فيهــا حــرًا.

وتتميــز هــذه األنشــطة عــن غرهــا مبحوريــة الغايــات االجتاعيــة واملجتمعيــة )التنميــة املســتدامة، التشــغيل، التجــارة العادلــة، 

ــة عــى حســاب  ــن األعضــاء تكتســب صبغــة األولوي ــات التضامــن ب ــر واإلقصــاء…( يف مقاصدهــا، وبكــون عالق ــة الفق محارب

املصلحــة الفرديــة أو الكســب املــادي.

وتتميــز مؤسســات االقتصــاد التضامنــي بإعطــاء األولويــة لألشــخاص عــوض إعطائهــا لــرأس املــال يف عمليــة بنــاء القــرار )صــوت 

لــكل عضــو(، ولهــذا يوصــف تدبــر هــذه املؤسســات بكونــه ديُقراطيًــا.

وبخصــوص أهــداف االقتصــاد االجتاعــي فهــو يســعى إىل؛ التوفيــق بــن أهــداف النمــو والتنميــة االقتصاديــة مــن جهــة ومبــادئ 

اإلنصــاف والعدالــة االجتاعيــة مــن جهــة أخــرى، ويجعــل اإلنســان يف صلــب اهتامــات عمليــة التنميــة وفــوق أي اعتبــارات 

اقتصاديــة رصفــة مثــل الربــح أو الراكــم.

ــي  ــن العموم ــن القطاع ــب كل م ــة، إىل جان ــة ثالث ــي دعام ــي التضامن ــاد االجتاع ــد االقتص ــراء؛ يُع ــن الخ ــد م ــق العدي ووف

والخــاص، ينبغــي أن يتأســس عليهــا أي اقتصــاد يهــدف إىل تحســن أدائــه وتعزيــز التاســك االجتاعــي وإدمــاج رشائــح واســعة 

مــن املجتمــع.
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11- االقتصاد األخرض:

االقتصــاد األخــر هــو ناتــج تحســن الوضــع االقتصــادي مــع الحــد مــن املخاطــر البيئيــة ونــدرة الحيــاة البيئيــة، والــذي يــؤدي 

ــة  ــة االقتصادي إىل تحســن املســاواة بــن بنــي البــرش وتحقيــق رفاههــم/ن االجتاعــي. واالقتصــاد األخــر هــو؛ منــوذج للتنمي

عــى أســاس التنميــة املســتدامة ومعرفــة االقتصــاد البيئــي. وهــو نــوع مــن الطــرق املنظمــة إلنشــاء مجتمــع وبيئــة نظيفــة ترفــع 

مــن املســتوى االقتصــادي وتدفــع املجتمــع نحــو حيــاة أفضــل، وتُحافــظ عــى موازنــة البيئــة مــن جميــع أشــكال التنــوع البيئــي.  

وقــد اســتحدث برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة تعريًفــا عمليًــا، عــرّف بــه االقتصــاد األخــر بأنــه؛ اقتصــاد يــؤدِّي إىل تحســن حالــة 

الرفــاه البــرشي واإلنصــاف االجتاعــي، مــع العنايــة يف الوقــت نفســه بالحــّد عــى نحــو ملحــوظ مــن املخاطــر البيئيــة. وأمــا عــى 

ــه فيــه النمــو يف الدخــل والعالــة بوســاطة اســتثارات  املســتوى امليــداين، فيُمكــن تعريــف االقتصــاد األخــر بأنــه؛ اقتصــاد يُوجَّ

يف القطاعــن العــام والخــاص مــن شــأنها أن تــؤدي إىل تعزيــز كفــاءة اســتخدام املــوارد، وتخفيــض انبعاثــات الكربــون والنفايــات 

والتلــّوث ومنــع خســارة التنــّوع األحيــايئ وتدهــور النظــام اإليكولوجــي. وهــذه االســتثارات هــي أيًضــا تكــون موّجهــة بدوافــع 

تنامــي الطلــب يف األســواق عــى الســلع والخدمــات الخــراء، واالبتــكارات التكنولوجيــة، عــن طريــق تصحيــح السياســات العامــة 

الريبيــة يف مــا يضمــن أن تكــون األســعار انعكاًســا مالمئـًـا للتكاليــف البيئيــة.

12- املوازنة العامة للدولة: 

ــات  ــن نفق ــة م ــا الدول ــي تتوقعه ــة الت ــا؛ امليزانيّ ــة Government budget( بأنّه ــة )باإلنجليزيّ ــة للدول ــة العام ــرّف املوازن تُع

وإيــرادات لفــرة محــّددة مــن الزمــن تُقــّدر بســنة واحــدة، ويُطلــق عــى هــذه الفــرة اســم الســنة املاليّــة، إذ ُيكــن أن تتوافــق 

أو ال تتوافــق مــع الســنة التقوييّــة. وقــد تــّم اشــتقاق كلمــة املوازنــة مــن الكلمــة الفرنســيّة القديــة بوجيــت )bougette( والتــي 

تعنــي الحقيبــة الصغــرة. 

ويقــوم عمــل املوازنــة عــى تقديــر تكاليــف إدارة وتنظيــم شــؤون الدولــة، وإيراداتهــا، ومواردهــا، خــالل تلــك الفــرة، وقــراءة 

ــة، وتُعــّد معيــاًرا لقيــاس  ــة املســتقبليّة، كــا تعمــل املوازنــة كخطــة عمــل لتحقيــق األهــداف الكميّ الظــروف، واألهــداف املاليّ

األداء، كــا تُعتــر أداًة للتعامــل مــع املواقــف الســلبيّة املتوقعــة.
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13 - املوازنة الحساسة للنوع االجتامعي: 

ــاعد  ــة، تُس ــة واجتاعي ــاد اقتصادي ــايل ذات أبع ــط م ــي أداة تخطي ــوع االجتاع ــة للن ــتجيبة أو الحساس ــة املس ــر املوازن تُعت

الحكومــة يف إدمــاج منظــور النــوع االجتاعــي عنــد إعــداد وتنفيــذ املوازنــة العامــة، وذلــك بهــدف التأكــد مــن تخصيــص املــوارد 

املاليــة املتاحــة بطريقــة عادلــة وهادفــة إىل إلغــاء التمييــز القائــم عــى أســاس النــوع االجتاعــي يف أســلوب تقديـــم الخدمــات 

الحكوميــة، ومبــا يُلبــي االحتياجــات املحــددة لــكل مــن النســاء والرجــال، والبنــات واألوالد يف املجتمــع املعنــي.

ويتوجب أيًضا مراعاة النوع االجتاعي يف إعداد موازنات القطاعات املختلفة كالقطاع الخاص واألهيل واملجتمع املدين.  

ويُشــر مصطلــح املوازنــة املســتجيبة أو الحساســة للنــوع االجتاعــي بشــكل عــام إىل؛ املوازنــات الحكوميــة التــي تُصــاغ اســتناًدا 

إىل تقديــر االختــالف يف أدوار واحتياجــات النســاء والرجــال يف املجتمــع، فهــي ليســت موازنــة منفصلــة للمــرأة، ولكنهــا ترمــي 

إىل تجســيد احتياجــات املــرأة خــالل جميــع مراحــل دورة املوازنــة؛ مــن وضــع السياســات والتخطيــط إلعــداد املوازنــة والتنفيــذ 

ــى  ــرادات ع ــات واإلي ــق باملروف ــا يتعل ــة يف م ــة املالي ــات الدول ــة لسياس ــار املختلف ــل اآلث ــدف تحلي ــم، به ــة والتقيي واملتابع

املســتوين املركــزي واملحــيل وأثرهــا عــى النســاء والرجــال، كــا تتضمــن مقرحــات إلعــادة دراســة األولويــات الخاصــة باإليــرادات 

واملروفــات، مــع األخــذ باالعتبــار االحتياجــات املختلفــة للنســاء والرجــال.
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14- العمل الالئق: 

وفًقــا ملنظمــة العمــل الدوليــة؛ فــإن العمــل الالئــق هــو مــا يتطلــع إليــه األفــراد يف حياتهــم/ن املهنيــة ومــا يجســد آمالهــم/ن 

ــق  ــيل والتطــور الشــخيص ويُحق ــؤدي إىل االســتقرار العائ ــا ي ــوق مب ــل والحق ــر الفــرص واملداخي ــة بتوف ــم/ن املتعلق وطموحاته

العدالــة واملســاواة بــن الجنســن، باإلضافــة اىل إمكانيــة ترجمــة إرادتهــم/ن وإيصــال صوتهــم/ن واالعــراف بدورهــم/ن. وتــرى 

ــات  ــة اهتام ــورة متوازن ــس بص ــي ويعك ــتقرار املجتمع ــلم واالس ــق الس ــة يُحق ــاده املختلف ــق بأبع ــل الالئ ــة أن العم املنظم

الحكومــات والعــّال/ العامــالت وأصحــاب/ صاحبــات األعــال الذيــن يشــّكلون مًعــا الركيبــة الثالثيــة التــي تتميّــز بهــا منظمــة 

العمــل الدوليــة.

إن إرســاء أســس العمــل الالئــق ومعالجــة أوجــه القصــور يف منطقتنــا يتطلــب برامــج ابتكاريــة ضمــن أربعــة مســارات بالغــة 

األهمّيــة نظــًرا لشــموليتها، أال وهــي:

وحتــى تنجــح هــذه املســارات يف ضــان رشوط العمــل الالئــق ال بــد مــن االلتــزام بإعــالن منظمــة العمــل الدوليــة حــول العدالــة 

االجتاعيــة مــن أجــل عوملــٍة عادلــة وإعــادة النظــر يف السياســات االقتصاديــة واملاليــة واضعــًة نصــب أعينهــا الهــدف الرئيــس أي 

االرتقــاء بالعدالــة االجتاعية.

ــة  ــة الوطني ــد الــرشاكات االســراتيجية مــع الجهــات الفاعل ــم الرامــج، تُوطَّ ــًة لتصمي ــٍة أكــر تشــاركيًة وتضميني ولضــان مقارب

واإلقليميــة والدوليــة. ومــن أجــل تعزيــز قــدرة املنطقــة عــى الصمــود يف وجــه هــزّات ماليــة مقبلــة، يجــري العمــل لتصميــم 

ــة  ــة االجتاعي ــات الحاي ــد آلي ــّزز االســتخدام/ التشــغيل وتوطّ ــة مــن شــأنها أن تع ــل املتكامل ــٍة مــن سياســات التدّخ مجموع

وتصــوغ سياســات اجتاعيــة واقتصاديــة ســليمة تســتند إىل الحقــوق االجتاعيــة والحــوار االجتاعــي وترتقــي باملســاواة بــن 

ــز عــى التطــّور الشــخيص والعمــل الالئــق. الجنســن وعــدم التمييــز وتُركّ

ويُعتــر برنامــج العمــل الالئــق القطــري األداة األساســية التــي تســتخدمها منظمــة العمــل الدوليــة لتطبيــق أجندتهــا الخاصــة 

بالعمــل الالئــق وتوفــر الدعــم للــدول. ولهــذا الرنامــج هدفــان رئيســان، فهــو يســعى مــن جهــٍة إىل النهــوض بالعمــل الالئــق 

باعتبــاره عنــًرا أساســيًا ضمــن اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة، ويحــاول مــن جهــٍة أخــرى وضــع رصيــد املنظمــة مــن املعرفــة 

واملنــارصة والتعــاون واألدوات يف خدمــة األطــراف الثالثــة يف إطــاٍر مبنــي عــى النتائــج، وذلــك بغيــة االرتقــاء بأجنــدة العمــل 

ــع بهــا املنظمــة. الالئــق يف ســياق ميــزة املقارنــة التــي تتمتّ

استحداث فرص العمل. 

تطوير املؤسسات والحاية االجتاعية.

تطوير وتطبيق املعاير والحقوق يف العمل.

تعزيز الحوار االجتاعي.
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15- ريادة األعامل:

تُعــرّف ريــادة األعــامل )باإلنجليزيــةEntrepreneurship ( بأنهــا؛ عمليــة إدارة، وتنظيــم، وتطويــر مــرشوٍع يف ســبيل تحقيــق 

الربــح رغــم أي مخاطــر أو مجازفــات، وتكــون هــذه العمليــة نابعــة مــن رغبــة الفــرد، وقدرتــه عــى ذلــك، حيــث تتصــف الــروح 

الرياديــة باإلبــداع، والقــدرة عــى املجازفــة، فهــي ركــٌن أســايسٌّ مــن قــدرة الدولــة عــى االزدهــار ضمــن األســواق العامليــة ذات 

املعــدالت التنافســية املرتفعــة. ويُعــد تأســيس املشــاريع، والــرشكات الجديــدة مــن األمثلــة عــى ريــادة األعــال، وحســب علــم 

االقتصــاد فــإن ريــادة األعــال تتعاضــد مــع عــدة عوامــل أخــرى لتحقيــق الربــح، وهــذه العوامــل هــي؛ املــوارد الطبيعيــة، ورأس 

املــال، والقــوى البرشيــة العاملــة، واألرض.

ورائــد/ة األعــال، أو ريــادّي/ة األعــال، )باإلنجليزيــة Entrepreneur( فهو/هــي؛ الشــخص الــذي يُديــر، أو ينظــم أي مــرشوٍع 

مســتعيًنا مبــا يلكــه مــن روح مبــادرة، واالســتعداد للمجازفــة.

16- حق الترصف:

وهــو أحــد الحقــوق املتفرعــة عــن حــق امللكيــة، وإن كان عرضــة للتقييــد ألســباب عــدة منهــا نقــص األهليــة، ولحــق التــرف 

وجهــان هــا:

فالترف املادي يكون بإجراء تغير مادي يف اليشء محل امللكية كالبناء يف األرض أو إعدام مادة اليشء باستهالكه.

أمــا التــرف القانــوين فيكــون بنقــل ملكيــة الــيشء أو بتقريــر حــق عينــي عليــه ســواء أكان هــذا الحــق مــن الحقــوق العينيــة 

األصليــة املتفرعــة عــن امللكيــة كاالنتفــاع أو االرتفــاق أو مــن الحقــوق العينيــة التبعيــة كالرهــن.

وينبغي التمييز بن أعامل الترصف وأعامل اإلدارة:

الترف يف اليشء ماديًا بإتالفه أو استهالكه.

 الترف القانوين.

أعال الترف فهي التي يُقصد بها نقل امللكية أو إنشاء أي حق عيني.

 أعال اإلدارة فهي التي يُراد بها استغالل اليشء كاإليجار عى وجه الخصوص.
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17- حق امللكية:

ــة  ــق الدولي ــق اعــراف املواثي ــه؛ حــقٌّ طبيعــٌي وأســايس مــن الحقــوق اإلنســانية وف ــة عــى أن ــف الحــقَّ يف امللكي ُيكــن تعري

وأغلــب الدســاتر الحديثــة؛ التــي تُعطــي املواطنــن/ات واألفــراد الحــقَّ يف اســتحواذ وحيــازة املمتلــكات دون حــدوث تعــارٍض بــن 

هــم/ن كأفــراٍد يف التملُّــك مــن جهــٍة وحــقَّ الدولــة يف اكتســاب امللكيــة مــن جهــٍة أخــرى، كــا تُبــنِّ أيًضــا املواثيــق الدوليــة  حقِّ

ودســاتر الــدول بأنــه ال يحــقُّ حرمــان أي فــرٍد مــن ممتلكاتــه إال بشــكٍل رســمي، أو قانــوين، ويكــون ذلــك مــن خــالل اتخــاذ 

اإلجــراءات القانونيــة املُعتــرة.

ــة  ــث إن امللكي ــوٌي بالنســبة للمجتمعــات؛ حي ــٌر حي ــوين وهــي؛ أم ــم األساســية يف النســق القان ــة إحــدى املفاهي ــر امللكي وتُعت

والعقــود تُشــكِّل أســاس النظــام االقتصــادي الــذي يقــوم عليــه أي مجتمــع، والــذي يعتمــد عــى التبــادالت التجاريــة؛ لذلــك يُعتــر 

الحفــاظ عــى امللكيــة وحايتهــا أمــرًا غايــًة يف األهميــة لــكلٍّ مــن اقتصــاد الســوق، وأمــن األفــراد يف الــدول املتقدمــة.

فقــد نّصــت املــادة الســابعة عــرش مــن ميثــاق الحقــوق األساســية لالتحــاد األورويب عــى عــدم جــواز حرمــان أي شــخٍص مــن 

ممتلكاتــه إال يف حــال تطلَّبــت املصلحــة العامــة ذلــك، فحينهــا ُيكــن حرمــان الفــرد مــن أحــد ممتلكاتــه بــرشط االلتــزام بالحــاالت 

والــرشوط املنصــوص عليهــا يف القانــون، وتعويضــه عــن خســارته بشــكٍل عــادٍل.

18- التنافسية:

التنافسية هي؛ القـــــدرة علـــــى تحقيق الرخـــــاء علـــــى املـــــدى الطويل مع الحفـــــاظ عى عملية التـــــوازن بيـــن اإلنتاجية 

وجــودة الحيــاة. أو القــدرة عــى تحقيــق نجــاح متكامــل ومبســتوى مــن التأثــر عــى كفــاءة وفعاليــة املجتمــع، مــن خــالل كل 

املعنيــن/ات للوصــول إىل أفضــل النتائــج واملحصــالت واألثــر وبأفضــل تكلفــة ووقــت. 

19- الشمول أو اإلدماج املايل للمرأة:

يعنــي الشــمول أو اإلدمــاج املــايل للمــرأة؛ أن تشــارك املــرأة يف النظــام املــايل وتتمتــع بالحصــول عــى التثقيــف املــايل واملنتجــات 

ــات  ــر السياس ــة، وتطوي ــر مالءم ــة أك ــات محيط ــة بيئ ــام بتهيئ ــك؛ القي ــن ذل ــتخدامها، ويتضم ــوم باس ــة وتق ــات املالي والخدم

واالســراتيجيات التــي مــن شــأنها النهــوض بالشــمول املــايل للمــرأة، ومحاولــة القضــاء عــى الفجــوة املســتمرة بــن الجنســن يف 

مــا يتعلــق بهــذا املجــال، مــا يعــود بفوائــد كبــرة مــن حيــث النمــو االقتصــادي وتحقيــق قــدر أكــر مــن املســاواة والوصــول إىل 

رفاهيــة املجتمــع. 
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- تأنيث فقر الوقت:

مصطلــح "فقــر الوقــت" يُقصــد بــه؛ الحرمــان مــن فــرص الرفيــه ومارســة الهويــات واألنشــطة املختلفــة، خاصــة مــع االنتشــار 

ــادة الفــرص الرفيهيــة وتنوعهــا. وتأنيــث "فقــر الوقــت" أي  ــا املعلومــات واالتصــاالت، وزي الواســع لوســائل اإلعــالم وتكنولوجي

كونــه لصيًقــا بالنســاء، حيــث تُعــاين ماليــن النســاء العامــالت مــن "فقــر الوقــت"v أكــر مــن الرجــال العاملــن، نتيجــة النشــغالهن 

بأعبــاء عمــل مضاعفــة داخــل املنــزل وخارجــه دون أي مشــاركة مــن قبــل الرجــل للمــرأة يف تحمــل جــزء مــن عــبء املســؤوليات 

داخــل املنــزل وخاصــة يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، مــا يتطلــب مســاندة النســاء وتوعيتهــن بحقوقهــن االقتصاديــة 

والثقافيــة والصحيــة عــى وجــه الخصــوص.

21- الفجوة يف األجور بن الجنسن:

إن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن )والتــي يكــون أغلبهــا غــر مــرر( هــي عبــارة عــن؛ الفــرق بــن متوســط األجــر يف الســاعة 

لألنثــى نســبة إىل متوســط أجــر الذكــر يف الســاعة، وال تُعتــر قضيــة اقتصاديــة فحســب، وإمنــا لهــا قيمــة اجتاعيــة هامــة متتــد 

آثارهــا الســلبية عــى النســاء لتؤثــر يف موازيــن القــوى وبالتــايل يتأثــرن بهــا، عــى اعتبــار أن االســتقاللية االقتصاديــة تُعــزز مــن 

اســتقاللية النســاء وقدرتهــن عــى إســاع أصواتهــن وإحــداث التغيــر عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة وعــى مســتوى أرسهــن.

22- الحامية االجتامعية:

الحايــة االجتاعيــة كــا عرّفهــا معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتاعيــة؛ تهتــم مبنــع وإدارة والتغلــب عــى الحــاالت 

التــي تؤثــر ســلبًا عــى رفاهيــة النــاس. وتتكــون الحايــة االجتاعيــة مــن؛ السياســات والرامــج الراميــة إىل الحــد مــن الفقــر 

ــزز قدرتهــم/ن عــى إدارة  ــاس للمخاطــر ويُع ــل مــن تعــرض الن ــز كفــاءة أســواق العمــل، مــا يُقل والضعــف مــن خــالل تعزي

املخاطــر االقتصاديــة واالجتاعيــة، مثــل؛ البطالــة واإلقصــاء واملــرض والعجــز والشــيخوخة.

وإن اتبــاع سياســات حايــة اجتاعيــة مراعيــة للواقــع الــذي تعيشــه النســاء مــن شــأنه الحــد مــن مســتويات الفقــر املنتــرشة 

بينهــن، ويحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة بــن الجنســن، ويدفــع بعجلــة التنميــة املســتدامة إىل األمــام. ومنهــا عــى ســبيل املثــال؛ 

ــة غــر القامئــة عــى االشــراكات، وإجــازة األمومــة واإلجــازة  ــب التقاعدي ــة للنســاء، والروات ــة الصحي ــر الخاصــة بالتغطي التداب

الوالديــة، والعمــل املــرن، وتأمــن الدخــل األســايس الــالزم لرعايــة األطفــال.

23- األوراق املالية:

األوراق املاليــة هــي؛ أدوات ماليــة قابلــة للتبــادل والتــداول تحمــل شــكاًل مــن أشــكال القيمــة النقديــة. ومُتثــل مركــز امللكيــة 

يف أي رشكــة تجاريــة عامــة )عــر األســهم(، أو عالقــة بــن دائــن/ة وهيئــة حكوميــة أو رشكــة )املتمثلــة بامتــالك ســندات ذلــك 

ــا كان شــكله القانــوين – يُثبــت حصــة يف  ــار. واألوراق املاليــة هــي؛ أي صــك – أيً ــة ُيثلهــا حــق الخي ــان(، أو حقــوق ملكي الكي

عمليــة متويليــة قابلــة للتــداول.
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24- األسهم:

الســهم عبــارة عــن؛ حصــة املســاهم/ة يف رأس مــال الرشكــة الــذي يخولــه/ا حــق املشــاركة يف اجتاعــات الجمعيــة العامــة وإدارة 

الرشكــة عــن طريــق عضويتــه يف مجلــس اإلدارة، والحصــول عــى نســبة مــن أربــاح الرشكــة واالشــراك يف توزيــع موجوداتهــا عنــد 

. تصفيتها

وُعرفــت األســهم بأنهــا صكــوك متســاوية القيمــة، قابلــة للتــداول دون تجزئــة، ومُتثــل حــق املســاهم/ة يف الرشكــة التــي أصدرتــه 

باعتبــاره رشيــًكا/ة.

25- السندات/ الصكوك:

الســندات هــي؛ عمليــة اقــراض تقــوم بهــا الــرشكات املســاهمة عــن طريــق إصــدار ســندات وتكــون هــذه الســندات مبعــدل 

فائــدة ثابــت ولفــرة زمنيــة محــددة وىف نهايــة هــذه الفــرة تُــرد قيمــة الســندات.

والســند هــو؛ أداة ماليــة مُتثــل مديونيــة عــى املصــدر لصالــح حامــل/ة الســند، يحصــل مبوجبــه حامــل/ة الســند عــى توزيعــات 

دوريــة خــالل أجــل الســند أو دفعــة أو أكــر مــن ســداد االســتهالك أو كالهــا الــذي يــؤدي عنــد اســتحقاقه إىل انقضــاء الســند.

26- األوراق التجارية:

ــاز األوراق  ــة كبديــل للنقــود لتســهيل التعامــل بــن التجــار، ومتت ــة هــي؛ أوراق تُســتخدم يف املعامــالت التجاري األوراق التجاري

التجاريــة بســهولة إنشــائها وانتقالهــا. وهــي عبــارة عــن صكــوك غــر معلقــة عــى رشط تتكــون مــن بيانــات محــددة ينــص عليهــا 

القانــون يتعهــد مــن خاللهــا شــخص يســمى “مديــن/ة” بدفــع مبلــغ معــن مــن املــال “لدائنه/تــه” أو لشــخص أخــر يســمى 

“مســتفيد/ة”. وتُعــد مــن وســائل الضــان والحايــة للحقــوق، واألكــر شــيوًعا خــالل تعامــالت النــاس اليوميــة والحياتيــة. وقــد 

اســتقر الُعــرف عــى قبولهــا كأدوات لتســوية الديــون شــأنها شــأن النقــود، فمــن خاللهــا يســتطيع الدائــن/ة أن يحصــل عــى 

ضــان لحقوقــه وأموالــه التــي لــدى الغــر.

27- الشيك املرصيف:

ــون  ــورة يف القان ــط مذك ــق رشائ ــوب وف ــون التجــارة األردين لســنة 1966 هــو؛ محــرر مكت ــادة 123/ج يف قان ــا لل الشــيك وفًق

ــا وهــو املســحوب عليــه بــأن يدفــع لشــخص  ويتضمــن أمــرًا صــادًرا مــن شــخص هــو الســاحب إىل شــخص آخــر يكــون معرّفً

ــا مبجــرد االطــالع عــى الشــيك. ــا معيًن ثالــث أو ألمــره او لحامــل الشــيك - وهــو املســتفيد - مبلًغ

28- الكمبيالة:

الكمبيالــة هــي؛ أقــدم أنــواع األوراق املاليــة، وهــي ورقــة مــن األوراق التجاريــة وتتضمــن أمــرًا مكتوبًــا غــر معلــق عــى رشط، 

وتكــون بتاريــخ معــّن صــادر عــن الســاحب/ة )محــرر/ة الكمبيالــة( مبوجبــه يلتــزم شــخص آخــر )املســحوب عليــه/ا( بــأن يدفــع 

مبلًغــا معيًنــا مــن النقــود مبجــرد االطــالع إىل شــخص ثالــث )املســتفيد/ة(. ويف مــا يتعلــق بأطــراف العالقــة يف الكمبيالــة فقــد 

تكــون بــن طرفــن أو ثالثــة أطــراف.
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29- إيصال األمانة:

هــو مــن األوراق التجاريــة يف التعامــل. وهــو يف حكــم القانــون عقــد وديعــة مبوجبــه يكــون املبلــغ املذكــور يف اإليصــال مســلًا 

ــه أو يف التاريــخ املحــدد  ــه عنــد طلب ــرد املبلــغ إىل صاحبه/ت ــة، ويلتــزم املديــن/ة ب إىل املديــن/ة عــى ســبيل الوديعــة أو األمان

باإليصــال.

30- الحساب البنيك/ الحساب املرصيف:

الحســاب البنــيك أو الحســاب املــريف هــو؛ الحســاب املــايل مــع مؤسســة مرفيــة تُســجل جميــع العمليــات املالية بــن العميل/ة 

والبنــك، وتُحــدد املركــز املــايل للعميــل/ة مــع املرف.

ــوك  ــف أشــكال البن ــالت، مبختل ــراد والعمــالء/ العمي ــرة لألف ــة املتاحــة واملتوف ــواع الحســابات املرفي ــن أن ــد م ــك العدي وهنال

وأنواعهــا. وتختلــف أســاء هــذه الحســابات مــن بنــك آلخــر. وعــادًة مــا تنــدرج الحســابات تحــت ثالثــة أنــواع وهــي؛ الحســاب 

الجــاري، وحســابات التوفــر، وحســابات الودائــع اآلجلــة/ حســابات الوديعــة ألجــل.

31- العمل عن بُعد والعمل من املنزل:

العمــل عــن بُعــد، املعــروف كذلــك بالعمــل مــن املنــزل أو العمــل عــر اإلنرنــت، هــو؛ تنظيــم للعمــل يكــون فيــه املوظــف/ة غــر 

مضطــر للتنقــل ملركــز العمــل، كاملبــاين املكتبيــة أو املتاجــر. والشــخص الــذي يعمــل عــن بُعــد هــو؛ الشــخص الــذي يعمــل بــدون 

عقــود طويلــة األمــد لجهــة معينــة أو رشكــة معينــة. ويُعتــر اإلنرنــت اليــوم أحــد أكــر أســواق العمــل عــن بُعــد، إذ يســتطيع 

ربــط شــخصن يف قطبــي الكــرة األرضيــة دون التقيّــد بالزمــان واملــكان.

32- السرية الذاتية:

الســرة الذاتيــة هــي؛ وثيقــة تُقــدم رشًحــا مختــًرا حــول املعلومــات األساســية عــن صاحبها/تهــا، تُســتعرض فيهــا جميــع الخــرات 

العمليــة واملؤهــالت العلميــة، وتُعتــر مبثابــة اللقــاء األول الــذي يجمــع بــن املتقــدم/ة لوظيفــة مــا وصاحــب/ة العمــل، ويتــم 

اســتخدامها الختيــار املتقــدم/ة الحامــل/ة للــرشوط املســتوفاة حــول الوظيفــة الشــاغرة، ويليهــا مقابلــة شــخصية بــن املتقــدم/ة 

للوظيفــة وصاحــب/ة العمــل.

33- مسك الدفاتر:

مســك الدفاتــر هــو؛ تســجيل املعامــالت املاليــة التــي تشــمل جميــع أنــواع حركــة العمــل واملعامــالت مــن املبيعــات، املشــريات، 

والدخــل، املقبوضــات واملدفوعــات مــن قبــل فــرد أو منظمــة، وعــادة مــا يتــم إجــراء مســك الدفاتــر مــن قبــل موظــف يُســمى 

ــر واملحاســبة نفــس الــيشء؛ وهــذا  ــر« Bookkeeper. ومــن األخطــاء الشــائعة اعتقــاد البعــض، أن مســك الدفات »ماســك دفات

االرتبــاك أمــر مفهــوم، ألن عمليــة املحاســبة تتضمــن ضمــن أنشــطتها املتعــددة، وظيفــة مســك الدفاتــر، ولكــن مســك الدفاتــر 

مجــرد جــزء واحــد مــن عمليــة املحاســبة؛ فاملحاســب يقــوم بإنشــاء تقاريــره املختلفــة وتنظيمهــا بُنــاًء عــى املعامــالت املاليــة 

املســجلة مســبًقا بوســاطة املوظفــن/ات القامئــن/ات بأعــال مســك الدفاتــر.
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34- التسويق الرقمي/ اإللكروين:

ــي/  ــويق الرقم ــه التس ــج عن ــر ونت ــكل كب ــويق بش ــكل التس ــّر ش ــي Social Media تغ ــل االجتاع ــائل التواص ــورة وس ــع ث م

ــه منصــات التســويق وطــرق  اإللكــروين. وهــذا املجــال الصاعــد، حــّول مــن شــّكل التســويق 180 درجــة، حيــث اختلفــت في

التســويق. ويف اآلونــة األخــرة، كــرت رشكات التســويق الرقمــي/ اإللكــروين املختصــة والتــي تُســاعد يف نــرش محتــوى إعــالين عــر 

ــة واملســتقبلية.  اإلنرنــت بطــرق مختلفــة، لذلــك تعتــر مــن أفضــل التخصصــات والوظائــف الحالي

35- اقتصاديات الوقت:

اقتصاديــات الوقــت هــو؛ مصطلــح شــامل يتبــع مجــال إدارة األعــال، رغــم احتوائــه عــى كلمــة “االقتصــاد” ألن كلمــة “االقتصاد” 

هنــا تعنــي التوفــر، أي توفــر الوقــت والحفــاظ عليــه وتنظيمــه جيــًدا داخــل مؤسســات العمــل مــن أجــل تحقيــق أكــر قــدر 

ممكــن مــن األنشــطة واإلنجــازات، ونيــل رضــا العمــالء برعــة إنجــاز متطلباتهــم/ن والتعامــل معهــم/ن.

36- االقتصاد الرقمي:

أبســط التعريفــات لالقتصــاد الرقمــي هــو أنــه؛ االقتصــاد الــذي يقــوم ويعتمــد يف كل قطاعاتــه بــكل مراحــل العمليــة اإلنتاجيــة يف 

كل القطاعــات عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن برمجيــات وخدمــات وتطبيقــات وأجهــزة. وُيكــن تعريــف االقتصــاد 

الرقمــي عــى أنــه؛ جميــع العمليــات االقتصاديــة يف العــامل املعتمــدة عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.

نشاط:
أرجــو البحــث باســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن 5 مفاهيــم ومصطلحــات اقتصاديــة مل يتــم التطــرق لهــا يف 

هــذا البــاب، ووضــع التعريفــات املوضحــة لهــا.  
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قامئة املراجع:

-  املرجــع الرئيــس: أســمى خــر. فصــل املصطلحــات واملفاهيــم ذات الصلــة. عــرض تقديــي. الــدورة التدريبيــة املتخصصــة 

ــل يف األردن.  ــوق العم ــة لس ــات الناظم ــادي والترشيع ــن االقتص ــول التمك ــداين TOT ح ــب املي ــة والتدري ــق التوعي  لفري

سنابل 1. جمعية معهد تضامن النساء األردين. 8/30 – 2020/9/1.

-  منــى مؤمتــن. مــواد تدريبيــة. الدليــل املرجعــي للنســاء نحــو التمكــن االقتصــادي يف األردن. برنامــج التمكــن االقتصــادي 

ــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 2020/ 2021.  للنســاء يف األردن )ســنابل(. جمعي

-  منظومــة املفاهيــم واملصطلحــات املعتمــدة يف إعــداد االســراتيجية والخطــة االســراتيجية ويف تنفيذها وإدارتها. االســراتيجية 

والخطــة االســراتيجية لجمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين لألعــوام )2019 - 2023(. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 

.2018

.https://alanbatnews.net/article .نهاية القاسم. االقتصاد األخر والتنمية املستدامة. العقبة. األنباط  -

https://alanbatnews.net/article
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االقتصــاد هــو: "علــم مــن العلــوم االجتاعيــة الــذي يــدرس الســلوك البــرشي والرفاهيــة كعالقــة بــن املقاصــد واألهــداف التــي 

لهــا اســتعاالت بديلــة، وبــن املــوارد املتاحــة املحــدودة والنــادرة".

ــا يعنــي "التوســط بــن اإلرساف والتقتــر" )جــاء يف مختــار الصحــاح "الَقْصــُد بــن اإلرساف والتقتــر  ومصطلــح )االقتصــاد( لغويً

يُقــال فــالن ُمْقِتصــٌد يف النفقــة"(، وتعــددت التعاريــف ملصطلــح )االقتصــاد( إال أن التعريــف األعــم واألشــمل لخصائــص االقتصــاد 

الحديــث املعــارص هــو تعريــف "ليونيــل روبنــز" يف مقالــة نرشهــا عــام 1932، حيــث قــال: "االقتصــاد هــو علــم يهتــم بدراســة 

الســلوك اإلنســاين كعالقــة بــن الغايــات واملــوارد النــادرة ذات االســتعاالت املتعــددة".

والنــدرة هــي: "مشــكلة اقتصاديــة أساســية تتمثــل يف امتــالك البــرش لرغبــات وحاجــات غــر محــدودة يف عــامل محــدود املــوارد". 

وتنــص املشــكلة عــى أن املجتمــع البــرشي ال يلــك املــوارد اإلنتاجيــة الكافيــة لتلبيــة كل حاجــات ورغبــات أفــراده. وهــي تعنــي 

أيًضــا أنــه ال يكــن الســعي وراء كل أهــداف وغايــات املجتمــع يف نفــس الوقــت، بــل يجــب املفاضلــة بينهــا. والنــدرة بشــكل 

أبســط هــي: "اصطــدام رغباتنــا غــر املحــدودة مبواردنــا املحــدودة". ولالقتصــاد تعاريــف كثــرة مــن بينهــا: "الوصــول إىل االكتفــاء 

الــذايت وتحقيــق النمــو والوفــرة يف املــال".

1- أصل كلمة االقتصاد:

 Economicus هــي كلمــة يونانيــة ظهــرت عــام400  ق م تقريبًــا، حيــث ألــف املــؤرخ اليونــاين« زينوفــن« كتابًــا تحــت عنــوان

والتــي تعنــي "فــن إدارة البيــت"، ثــم توســع النــاس يف مدلــول البيــت حتــى أُطلــق عــى الجاعــة التــي تحكمهــا دولــة واحــدة، 

ــود  ــا املقص ــب، وإمن ــال فحس ــى امل ــر، وال معن ــو التوف ــوي وه ــى اللغ ــاد املعن ــة االقتص ــن كلم ــود م ــد املقص ــم يع ــه؛ فل وعلي

املعنــى االصطالحــي ملســمى معــن وهــو: "تدبــر شــؤون املــال، إمــا بتكثــره وتأمــن إيجــاده وإمــا بتوزيعــه"، ونظــرًا ملــا لكلمــة 

االقتصــاد مــن ارتبــاط وثيــق يف الحيــاة العامــة بكلمــة مــادة أو مــادي، فقــد ذهــب كثــر مــن علــاء االقتصــاد إىل إضفــاء الصفــة 

االقتصاديــة عــى كل مــا يــت إىل الوقائــع املاديــة.

وعــى الرغــم مــن أن النقاشــات حــول عمليــات اإلنتــاج والتوزيــع دارت منــذ بدايــات التاريــخ، إال أن االقتصــاد أخــذ بالتبلــور 

يف صيغتــه الحاليــة كفــرع علمــي مســتقل منــذ أن قــام »آدم ســميث« بنــرش كتابــه الشــهر "ثــروة األمــم" عــام 1776. ويُعــرّف 

"آدم ســميث" يف كتابــه مصطلــح االقتصــاد الســيايس بأنــه: »أحــد فــروع علــم السياســة والترشيــع، ويهــدف إىل أمريــن أساســين؛ 

ــن عــى توفــر هــذه املنتجــات  ــة ومســتمرة مــن املنتجــات، أو العمــل عــى جعلهــم قادري ــة كافي ــراد بكمي ــد األف األول، تزوي

بشــكل متواصــل، والثــاين، تزويــد الدولــة أو إثــراء كل مــن األفــراد والحكومــات«. ويف كتابــه ثــروة األمــم؛ يشــر "آدم ســميث" 

ــا يف االســتعال العــام  إىل االقتصــاد مبصطلــح )االقتصــاد الســيايس Political )Economy إال أن هــذا املصطلــح اســتُبدل تدريجيً

ــيايس  ــاد الس ــح االقتص ــتعمل مصطل ــن أس ــة إىل أن أول م ــام 1870. باإلضاف ــد ع ــك بع ــاد Economics( وذل ــح )االقتص مبصطل

هــو رجــل ديــن فرنــي يدعــى "أنطــوان ديونكريتيــان"، وأول مــن تعامــل بجديــة مــع علــم االقتصــاد هــم؛ أصحــاب املذهــب 

الطبيعــي حيــث آمنــوا بالزراعــة كمصــدر صــايف للربــح.
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وهنــاك اســتعال لكلمــة اِقِْتَصــاُد الَدْولَــة: "أي حالتهــا املاليــة باإلضافــة إىل كل مــا يتعلــق بهــا مثــل اإلنتــاج والتوزيــع واإلنفــاق 

وأســواق العمــل وغرهــا. وهــو اِْســِتْخَداٌم َحِديْــٌث. فبعــض الــدول لهــا اقتصــاد قــوّي وغرهــا ضعيفــة االقتصــاد".

وأحــد اســتعاالت االقتصــاد هــي: "رشح كيفيــة عمــل النظــم االقتصاديــة، ومــا الــذي يربــط أطــراف هــذه النظــم مــن عالقــات 

ــن  ــراد الذي ــق باألف ــي تتعل ــاالت الت ــى املج ــد ع ــكل متزاي ــادي بش ــل االقتص ــاليب التحلي ــق أس ــع". وتُطب ــار املجتم ــن إط ضم

يقومــون باختياراتهــم ضمــن إطــار املجتمــع، كمثــال عــى ذلــك؛ التعليــم، األرس، الصحــة، القانــون، السياســة، الديــن، مؤسســات 

املجتمــع املــدين، وصــواًل إىل الحــرب والجريــة.

2- مجاالت االقتصاد:

ُيكــن تصنيــف املجــاالت التــي يبحــث فيهــا علــم االقتصــاد بشــكل متنــوع ومتعــدد، إال أنــه بشــكل أســايس يهتــم بنوعــن مــن 

التحليــل االقتصــادي هــا؛ االقتصــاد الجــزيئ واالقتصــاد الــكيل:

أ- االقتصاد الجزيئ:

يــدرس التحليــل االقتصــادي الجــزيئ الســلوك االقتصــادي للعنــارص االقتصاديــة )مبــا فيهــم األفــراد والــرشكات( وطريقــة تفاعلهــم 

مــن خــالل األســواق الفرديــة، ونــدرة املــوارد، واألنظمــة الحكوميــة. والســوق هنــا قــد تشــمل؛ الســلعة املنتجــة كالــذرة عــى 

ســبيل املثــال، وقــد تكــون خدمــة مــن قلــب اإلنتــاج كالبنــاء مثــاًل. وهــذا التحليــل يقــوم عــى نظريــة دراســة مجمــوع كميــات 

الطلــب مــن قبــل املشــرين وكميــات العــرض مــن قبــل البائعــن/ات عنــد كل نقطــة ســعر محتمــل للوحــدة املنتجــة. وانطالقـًـا 

مــن دراســة كل مــن العــرض والطلــب بشــكل غــر منفصــل يتوصــل التحليــل االقتصــادي الجــزيئ لتوصيــف الكيفيــة التــي تصــل 

بهــا الســوق إىل حالــة التــوازن االقتصــادي للســعر والكميــة، أو االســتجابة ملتغــرات الســوق عــر الزمــن. وهــذا مــا يطلــق عليــه 

يف الشــائع تحليــل دراســة العــرض والطلــب.
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وهيكليــة الســوق مثــل ســوق املنافســة الكاملــة وســوق االحتــكار تعتــر هنــا مــن العوامــل املؤثــرة عــى درجــة كفــاءة الســوق. 

هــذا؛ وينطلــق مفهــوم التحليــل مــن فرضيــة مبســطة بــأن ســلوك األســواق األخــرى يبقــى ثابتًــا وهــذا مــا يُطلــق عليــه تحليــل 

التــوازن الجــزيئ، أمــا نظريــة تحليــل التــوازن العــام فتســمح بالتغــرات يف مختلــف األســواق مبــا فيهــا حركــة الســوق وتفاعلهــا 

تجــاه التــوازن االقتصــادي.

ويهتــم االقتصــاد الجــزيئ بســلوك األســواق الفرديــة، مثــل؛ أســواق الربتقــال، أو ســوق اإللكرونيــات، أو ســوق العــامل املهنيــن، 

أو ســوق القــوى العاملــة بأكملهــا. حيــث يختــص مبناقشــة:

	 اتخاذ القرار من قبل املستهلك/ة وتعظيم منفعته/ا.

	 إنتاج الرشكة وتعظيم ربحها.

	 توازن األسواق والقطاعات. 

	 آثار القوانن الحكومية عى األسواق الفردية.

	 العوامــل الخارجيــة وغرهــا مــن اآلثــار الجانبيــة للســوق )ســارة شــهيد. مدخــل إىل فهــم االقتصــاد: العالقــة بــن عــامل 

https://mangam.info/macro- .2018 االقتصــاد وســوق الرتقــال الصغــر. مــال وأعــال. الرئيســية. منجــم. 1 ســبتمر
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ب- االقتصاد الكيل:

ــر  ــدان، كتأث ــة عــى اقتصــاد البل ــل االقتصادي ــر العوام ــكيل بدراســة االقتصــاد ككل، ليوضــح تأث ــل االقتصــادي ال ــم التحلي يهت

ــاق  ــدل اإلنف ــكيل ومع ــتهالك ال ــدل االس ــعار، ومع ــم األس ــف(، وتضخ ــدالت التوظي ــغيل )مع ــدالت التش ــي ومع ــل القوم الدخ

االســتثاري ومكوناتــه. كــا يــدرس التحليــل االقتصــادي الــكيل تأثــرات كل مــن السياســة النقديــة والسياســة املاليــة املتبعــة يف 

البلــد. ومنــذ ســتينيات القــرن العرشيــن؛ أخــذ التحليــل االقتصــادي الــكيل يأخــذ منحــى أكــر تكامــاًل، وبــرزت فيــه منــاذج جديــدة 

كتحليــل القطاعــات عــى أســاس جــزيئ، ورشــد الالعبــن/ات االقتصاديــن/ات، االســتخدام الكــفء ملعلومــات الســوق، واملنافســة 

ــة األجــل عــى االقتصــاد ومنــو الدخــل  ــرات طويل ــا بالعوامــل ذات التأث ــم أيًض ــكيل يهت ــل االقتصــادي ال ــة. والتحلي غــر الكامل

القومــي. وكمثــال عــى هــذه العوامــل نذكــر؛ تراكــم رأس املــال، والتطــور التكنولوجــي )التقنــي(، ومنــو قــوة العالــة.

وُيكــن اعتبــار االقتصــاد الــكيل مبثابــة »الصــورة الكبــرية« القتصــاد الدولــة، فهــو يركــز عــى االســتهالك الــكيل واإلنتــاج الــكيل، 

والسياســات املاليــة واالســتثامرية وآثارهــا عــى الفائــدة والتضخــم والوظائــف باملجتمــع. ومــن أمثلــة باقــي املوضوعــات التــي 

يدرسها:

              	  آثار الرائب العامة مثل؛ رضائب الدخل واملبيعات عى اإلنتاج واألسعار.

              	  أسباب التضخم والركود.

              	  وضع السياسات العامة التي تؤثر عى أسعار العملة ونسب الفائدة.

              	  أسباب النمو يف بعض البلدان بشكل أرسع من البلدان األخرى.

ــكيل  ــج ال ــي ســاهمت يف النات ــة الت ــات املختلف ــون/ات كل الســلع والخدم ــكيل، يجــب أن يجمــع الباحث ولدراســة االقتصــاد ال

لالقتصــاد، وهنــا يــأيت مفهــوم الناتــج املحــيل اإلجــايل )GDP(، حيــث يتــم تقييــم الســلع والخدمــات التــي أنتجــت خــالل العــام 

املــايل حســب أســعارها يف الســوق )ســارة شــهيد. مدخــل إىل فهــم االقتصــاد: العالقــة بــن عــامل االقتصــاد وســوق الرتقــال الصغــر. 

.)https://mangam.info/macro-and-micro-economic .2018 مــال وأعــال. الرئيســية. منجــم. 1 ســبتمر

ــة  ــزًا مهــًا يف ُمعظــم الفكــر االقتصــادي يف املرحل ــز بينهــا كَاَن ُمَحّف واملحــاوالت للتوحيــد بــن هــذه الفرعــن أَو إلغــاء التاي

األخــرِة، خصوًصــا يف أواخــر الســبعينيات وأوائـِـل الثانينيــات. وتوجــد اليــوم وجهــة تجمــع عــى رضورة أن يكــون االقتصــاد الكيل 

الجيــد مؤســس عــى بُنــى االقتصــاد الجــزيئ الصلبــة. بكلمــة أخــرى؛ هيكليــة االقتصــاد الــكيل يَِجــُب أَْن تكــون مدعمــة بشــكل 

واضــح مــن قبــل االقتصــاد الجــزيئ.

https://mangam.info/macro-and-micro-economic
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3- األساليب االقتصادية واألساليب الرياضية االقتصادية الكمية:

يعتمــد االقتصــاد كــادة أكادييــة بشــكل أســايس عــى األســاليب الرياضيــة، إىل جانــب اعتــاده عــى األســاليب األدبيــة. ويتــم 

اعتــاد األســاليب الرياضيــة والكميــة ألغــراض تحليــل اقتصــاد مــا بدقــة، أو لتحليــل مناطــق بعينهــا داخــل االقتصــاد. وكأمثلــة 

عــى هــذه النــاذج واألســاليب يف التحليــل نذكــر مــا يــأيت:

أ- االقتصاد الريايض:

ــة أو  ــة بطــرق علمي ــة االقتصادي ــة لفهــم وتفســر النظري ــق املناهــج الرياضي ــايض( عــى؛ تطبي ــح )االقتصــاد الري يُطلــق مصطل

لحــل املســائل االقتصاديــة املطروحــة. ويُســتخدم االقتصــاد الريــايض أســاليب تحليــل التفاضــل والتكامــل ومناهــج املصفوفــات 

الجريــة.

ويُعــرّف االقتصــاد الريــايض بأنــه: »العلــم الــذي يقــوم باســتخدام النظريــات والقوانــن الرياضيــة يف علــم الرياضيــات وتطبيقاتهــا 

يف علــم االقتصــاد«، وبعبــارة أخــرى هــو: "تطبيــق الطــرق الرياضيــة يف التقييــم العمــيل للعالقــات االقتصاديــة". 

ــات يف  ــاح العالق ــة بإتاحــة صياغــة واشــتقاق مفت ــذا األســلوب واملتمثل ــرة له ــد الكب ــون بالفوائ ــاب االقتصادي ــد أشــاد الكتّ ولق

النمــوذج االقتصــادي بوضــوح، ورصامــة، وبســاطة. وقــد حــدد "بــول سامويلســون" يف كتابــه "أساســيات التحليــل االقتصــادي" 

عــام 1947، البُنــى الرياضيــة العامــة يف عــدة مجــاالت اقتصاديــة والتــي عــن طريقهــا يتــم تحليــل املســائل والقضايــا االقتصاديــة 

بطريقــة كميــة ُيكــن أن يُعــر عنهــا بنظريــات ومعــادالت كــا فعــل بعــض علــاء االقتصــاد الحائزيــن عــى جوائــز نوبــل يف 

االقتصــاد كالعــامل "جــون فوربــس نــاش" الــذي حــاز عــى جائــزة نوبــل عــن نظريتــه "نظريــة التــوازن" وكان اعتادهــا األســايس 

عــى الجانــب الريــايض البحــت.

ب- االقتصاد القيايس:

ــل االقتصــاد  ــتخدم تحلي ــة. ويُس ــات االقتصادي ــيل للعالق ــم العم ــة يف التقيي ــق الطــرق اإلحصائي ــو: "تطبي ــايس  ه االقتصــاد القي

القيــايس عــى نطــاق واســع يف االقتصــاد الــدويل لتقديــر أســباب وآثــار التجــارة الدوليــة وأســعار الــرف وحــركات رأس املــال 

ــة". الدولي

وتطبــق يف االقتصــاد القيــايس األســاليب الرياضيــة واإلحصائيــة لتحليــل البيانــات املنبثقــة مــن النــاذج االقتصاديــة. مثــال؛ قــد 

ــه  ــذي يكســبه شــخص مشــابه ل ــم/ة يكســب دخــاًل – باملعــدل - أعــى مــن الدخــل ال ــة مــا أن الشــخص املتعل تفــرض نظري

بجميــع الخصائــص إال أنــه غــر متعلــم/ة )أو أقــل يف املســتوى التعليمــي(. وهنــا يــأيت االقتصــاد القيــايس فيقيــس قــوة العالقــة 

وأهميتهــا اإلحصائيــة. ويُســتعمل أســلوب االقتصــاد القيــايس الســتنتاج تعميــات كميــة، كإيجــاد عالقــة بــن معطيــات موجــودة 

مســبًقا والتنبــؤ مبــا ســتكون عليــه الحــال يف املســتقبل.
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ج- الحسابات القومية أو أنظمة الحسابات القومية:

الحســابات القوميــة أو أنظمــة الحســابات القوميــة )NAS( هــي: "تنفيــذ تقنيــات محاســبية كاملــة ومتســقة لقيــاس النشــاط 

 )NIPA( االقتصــادي لدولــة مــا". وتُعــد الحســابات القوميــة وســيلة تتضمــن الفــروع التاليــة: حســابات الدخــل القومــي واإلنتــاج

وينتــج عنهــا تقديــرات للقيمــة النقديــة ملخرجــات ومدخــالت االقتصــاد خــالل ســنة أو ربــع ســنة، ومُتكــن حســابات الدخــل 

ــمل  ــول. وتش ــرات أط ــالل ف ــة أو خ ــدورات االقتصادي ــالل ال ــه خ ــاد ومكونات ــع أداء االقتص ــن تتب ــؤولن/ات م ــي املس القوم

الحســابات القوميــة أيًضــا رأس املــال، الــروة القوميــة، وتدفقــات رأس املــال الــدويل.

4- تطور مدارس الفكر االقتصادي:

أ- األفكار االقتصادية البدائية:

ولــدت األفــكار االقتصاديــة مــع والدة الحضــارات القديــة كاإلغريقيــة والرومانيــة والهنديــة مــروًرا بالصينيــة والفارســية والحضارة 

ــهور،  ــي املش ــوف اإلغريق ــطو" الفيلس ــم؛ "أرس ــن أبرزه ــارات م ــذه الحض ــون إىل ه ــاب ينتم ــدة كت ــتهر ع ــد اش ــة. وق العربي

و"شــاناكيا" Chanakya )340 – 293 ق.م( رئيــس وزراء اإلمراطــور األول إلمراطوريــة )موريــا( يف رشق آســيا، والفيلســوف العــريب 

املعــروف "ابــن خلــدون" صاحــب )مقدمــة ابــن خلــدون( الــذي عــاش يف القــرن الرابــع عــرش امليــالدي. ويعتقــد الكاتــب التشــييك 

"جوزيــف شــومبيتر" أن الباحثــن املتأخريــن مــا بــن القرنــن الرابــع عــرش والســابع عــرش هــم املؤسســون الحقيقيــون لـــِ )علــم 

ــد مــن  ــد الســبّاق يف مجــال االقتصــاد املعــارص، حيــث أن العدي ــدون" بالرائ ــن خل االقتصــاد(. ووصــف جوزيــف شــومبيتر "اب

نظرياتــه االقتصاديــة مل تكــن معروفــة يف أوروبــا حتــى وقــت قريــب نســبيًا. والحًقــا قامــت مدرســتان اقتصاديتــان هــا املدرســة 

الطبيعيــة )الفيزيوقراطيــة(، واملدرســة التجاريــة )املركنتليــة(، بتطويــر وإضافــة مفاهيــم اقتصاديــة جديــدة، حيــث ســاهمتا يف 

قيــام )القوميــة االقتصاديــة( و)الرأســالية الحديثــة( يف أوروبــا.

ب- االقتصاد الكالسييك: 

كــا هــو معلــوم فــإن نــرش كتــاب »ثــروة األمــم« للكاتــب "آدم ســميث" اعتــر مبثابــة نقطــة البدايــة لــوالدة علــم االقتصــاد 

كفــرع علمــي منفصــل ومتخصــص، وقــد حــدد كتــاب "ثــروة األمــم" عوامــل اإلنتــاج بــكل مــن؛ األرض، قــوة العمــل، ورأس املــال، 

واعتــر أن هــذه العوامــل الثالثــة هــي التــي تُشــكل جوهــر الــروة التــي متتلكهــا األمــة.

 )Self- Regulating Market System(ومــن وجهــة نظــر "آدم ســميث" فــإن االقتصــاد املثــايل هــو؛ نظــام الســوق ذايت التنظيــم

حيــث يقــوم هــذا النظــام بإشــباع حاجــات األفــراد االقتصاديــة تلقائيًــا »أوتوماتيكيًــا«. وقــد وصــف »ســميث« آليــة عمــل الســوق 

بـــِ »اليــد الخفيــة« التــي تحــث األفــراد عــى العمــل عــى إشــباع حاجاتهــم/ن الشــخصية وبالتــايل تحقيــق أكــر منفعــة ممكنــة 

ــة(  ــاد )الفيزيوقراطي ــي يف االقتص ــب الطبيع ــات املذه ــكار ونظري ــض أف ــميث" بع ــذ "آدم س ــه، أخ ــع ككل. ويف كتابات للمجتم

ودمجهــا مــع نظرياتــه، إال أنــه رفــض الفكــرة التــي نــادى بهــا الفيزيوقراطيــون والقائلــة بــأن األرض )الزراعــة( فقــط هــي مصــدر 

اإلنتــاج والــروة.
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ج- االقتصاد املاركيس:

أسســه املفكــر االقتصــادي "كارل ماركــس" وهــو فيلســوف أملــاين واقتصــادي، وعــامل اجتــاع ومــؤرخ وصحفــي، واشــرايك ثــوري. 

لعبــت أفــكاره دوًرا هاًمــا يف تأســيس علــم االجتــاع ويف تطويــر الحــركات االشــراكية. واعتـُـر "ماركــس" أحــد أعظــم االقتصاديــن 

يف التاريــخ. ونــرش العديــد مــن الكتــب خــالل حياتــه، أهُمهــا "بيــان الحــزب الشــيوعي" )1848(، و«رأس املــال« )1867(. وهــو 

قــد نــادى بــرورة القضــاء عــى مظاهــر امللكيــة الفرديــة مــن خــالل ثــورة الطبقــة العاملــة واملســتغلة عــى الطبقــات األخــرى 

وخصوًصــا الطبقــة الرأســالية وتجريدهــا مــن امللكيــة الخاصــة، وبعــد ذلــك تقــود الطبقــة العاملــة دولتهــا وتُســمى يف العلــوم 

املاركســية دولــة "ديكتاتوريــة الروليتاريــا"، وتعــر بهــذه الدولــة إىل املجتمــع الشــيوعي الــذي يُحقــق املســاواة والعــدل يف توزيــع 

املــوارد والناتــج القومــي عــى النــاس كافــة وهــذِه هــي أحــد ركائــز قيــام الفكــر الشــيوعي. 

د- االقتصاد الكينزي:

اســس هــذه النظريــة االقتصــادي الريطــاين "جــون مينــارد كينــز"، وتُركــز هــذه النظريــة عــى دور كال القطاعــن العــام والخــاص 

يف االقتصــاد أي االقتصــاد املختلــط، حيــث يختلــف "كينــز" مــع الســوق الحــر )دون تدخــل الدولــة( أي أنــه مــع تدخــل الدولــة يف 

بعــض املجــاالت. ويف نظريتــه يعتقــد أن اتجاهــات االقتصــاد الــكيل تُحــدد إىل حــد بعيــد ســلوك األفــراد عــى مســتوى االقتصــاد 

الجــزيئ، وهــو قــد أكــد كــا العديــد مــن االقتصاديــن الكالســيكين عــى دور الطلــب الــكيل عــى الســلع، وأن لهــذا الطلــب دور 

ــكيل تســتطيع الحكومــة  ــه مــن خــالل الطلــب ال ــا يف فــرات الركــود االقتصــادي، حيــث يعتقــد أن رئيــس يف االقتصــاد خصوًص

ــل  ــف الكام ــاه إىل التوظي ــل إىل االتج ــاد ال يي ــد أن االقتص ــر. ويعتق ــاد الكب ــان الكس ــا إب ــاد، خصوًص ــة والكس ــة البطال محارب

بشــكل طبيعــي وفــق مبــدأ اليــد الخفيــة كــا كان يعتقــد الكالســيكيون، وقــد كان كثــرًا مــا يكتفــي بشــكر االقتصــادي ســميث 

عــى كتاباتــه، وتتعــارض نظريــة التوظيــف الحديثــة بشــدة مــع النظريــة الكالســيكية حيــث تــرى النظريــة الحديثــة أن النظــام 

االقتصــادي الرأســايل ال يحتــوي عــى ضــان تحقيــق التوظيــف الكامــل، وأن االقتصــاد الوطنــي قــد يعمــد إىل التــوازن يف الناتــج 

الوطنــي رغــم وجــود بطالــة كبــرة أو تضخــم شــديد، فحالــة التوظيــف الكامــل واملصحــوب باســتقرار نســبي يف األســعار وفــق 

الفكــر الكنــزي إمنــا هــي حالــة عرضيــة وليســت دامئــة التحقــق.

ــرى أن  ــذي ي ــة ال ــد الرأســالية املتفائل ــة يف االقتصــاد.. "أدم ســميث" وهــو رائ ــرواد الثالث ــابًقا لل ــا س ــد تعرضن وباختصــار؛ فق

الســوق قــادر عــى تنظيــم نفســه بنفســه دون الحاجــة إىل تدخــل الدولــة، و"كارل ماركــس" عــدو الرأســالية الــذي رأى فيهــا 

أنهــا ســتولد الــراع الطبقــي، وأنهــا اســتغالل للعامــل/ة ويجــب أن تكــون كل وســائل اإلنتــاج تابعــة للدولــة، و"جــون كينــز" 

ــاب  ــوازن الســوق )ملخــص كت ــذي ي ــة بالقــدر ال ورة تدخــل الدول ــة، حيــث يــرى رضَّ ــذي يُعــرف بصــوت الرأســالية املعتدل ال

https://io.hsoub. .خطوتــك األوىل نحــو فهــم االقتصــاد".. مــا هــو االقتصــاد؟ وكيــف نشــأ؟ ومــن هــم رواده؟ كتــب وروايــات"

.)com/books

https://io.hsoub.com/books
https://io.hsoub.com/books
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ه- مدارس وفروع اقتصادية أخرى:

ــات  ــدويل، اقتصادي ــُن: االقتصــاد ال ــة تتضّم ــروع الجزئي ــدة، وهــذه الف ــة عدي ــروع جزئي ــَم االقتصــاد إىل ف ــا أَْن يُقّس ــُن أيًض ُيِْك

ــايل،  ــاد امل ــاد اإلداري، االقتص ــر، االقتص ــاد األخ ــي، االقتص ــاد البيئ ــوارد، االقتص ــات امل ــة، اقتصادي ــات الرفاهي ــل، اقتصادي العم

ــة، االقتصــاد النســوي، اقتصــاد املعلومــات، واالقتصــاد املعــريف أو  ــة االقتصادي ــة، الجغرافي ــات التنمي ــزيل، اقتصادي االقتصــاد املن

االقتصــاد الرقمــي..

هنــاك أيًضــا منهجيــات مســتعملة مــن قبــل االقتصاديــن الذيــن يصنفــون االقتصــاد وفــق النظريــاِت املهمــة، واملثــال األهــّم قـَـْد 

يَُكــون االقتصــاد القيــايس؛ الــذي يُطبّــُق التقنيــاَت اإلحصائيــَة عــى دراســِة البيانــات االقتصاديــة، واالقتصــاد الريــايض الــذي يَعتمــُد 

عــى الطــرِق الرياضيــِة، ويتضمــن ذلــك االقتصــاد القيــايس. واالقتصــاد الســيايس لدراســِة االقتصــاِد ضمــن ســياق ِعلْــَم السياســة، 

واالقتصــاد االجتاعــي لدراســِة االقتصــاِد ضمــن ســياق ِعلـْـَم االجتــاع.

اتجــاه آخــر أكــرُ َحداثــًة، وأقــرب إىل االقتصاديــات الصغــرة Microeconomics، وهــو يَســتعمَل مــن علــم النفــس االجتاعــي 

 Neoclassical ــاِد ــؤاِت االقتص ــن تنب ــاِت ع ــم االنحراف ــي( لَفْه ــاد التجريب ــرق )االقتص ــلويك( وط ــاد الس ــل )االقتص ــم مث مفاهي

ــا. املوســوعة الحــرة(. )اقتصــاد )علــم(. مــن ويكيبيدي

نشاط: 
ــاد  ــاد: االقتص ــن االقتص ــة م ــواع التالي ــات لألن ــن تعريف ــت ع ــبكة اإلنرن ــى ش ــث ع ــركات البح ــتخدام مح ــث باس ــو البح أرج

ــن/ات. ــة املتدرب ــى مجموع ــا ع ــا وطرحه ــريف، وطباعته ــاد املع ــلويك، واالقتص ــاد الس ــيايس، االقتص الس
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قامئة املراجع:

-  اقتصاد )علم(. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  حسن النجفي. القاموس االقتصادي. مطبعة اإلدارة املحلية. بغداد. 1977. 

-  خالــد الحامــض. االقتصــاد الســيايس »أســس ومبــادئ«. كليــة الحقــوق. منشــورات جامعــة حلــب. طبعــة ســنة 1416هـــ/ 

1995م. 

-  ســارة شــهيد. مدخــل إىل فهــم االقتصــاد: العالقــة بــن عــامل االقتصــاد وســوق الرتقــال الصغــر. مــال وأعــال. الرئيســية. 

.https://mangam.info/macro-and-micro-economic .2018 منجــم. 1 ســبتمر

ــاض.  ــورة. الري ــة املن ــة املدين ــة. مطبع ــة الثاني ــالمية. الطبع ــة اإلس ــوء الرشيع ــالمي يف ض ــاد اإلس ــيل. االقتص ــود باب -  محم

1395هـــ/ 1976م.

-  ملخــص كتــاب »خطوتــك األوىل نحــو فهــم االقتصــاد«.. مــا هــو االقتصــاد؟ وكيــف نشــأ؟ ومــن هــم رواده؟ كتــب وروايــات. 

.https://io.hsoub.com/books

 https://mangam.info/macro-and-micro-economic
 https://mangam.info/macro-and-micro-economic
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الفصل الثالث:
االقتصاد األردني وواقع مشاركة النساء االقتصادية

1- االقتصاد األردين:

       	  يُصنف األردن كدولة من الدول ذات "التنمية البرشية املرتفعة" وذات "الدخل املتوسط املرتفع".

       	  االقتصاد األردين هو أحد أصغر االقتصادات يف املنطقة، إذ يُقدر إجايل الناتج املحيل بقيمة 42.6 مليار دوالر

           أمرييك.

       	  شهد االقتصاد منًوا مبتوسط معدله 8٪ سنويًا بن عامي 2004 و2008. وحوايل 2.6٪ منذ عام 2010، إال أنه يُتوقع        

           أن يكون النمو سالبًا خالل العام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

       	  نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجايل 3,851 دوالًرا أمريكيًا.

املوازنة الحكومية:

أسباب ارتفاع الدين العام:

تُعــزى هــذه الزيــادة الكبــرة إىل؛ آثــار عــدم االســتقرار اإلقليمــي، وجائحــة كورونــا، والترشيعــات والقوانــن التجاريــة والريبيــة 

ــة يف تســجيل الــرشكات وتأمــن الخدمــات األساســية لهــا خاصــة البنــى  ــة اإلداري التــي ال تُشــجع عــى االســتثار، والبروقراطي

التحتيــة، وُشــح امليــاه، واالعتــاد عــى مصــادر خارجيــة للطاقــة.

- ما تسبب يف:

       	  انخفاض النشاط االقتصادي وعى وجه الخصوص النشاط السياحي.

       	  انخفاض االستثارات األجنبية.

       	  زيادة النفقات العسكرية واألمنية.

       	  تراجع حركة التجارة مع العراق وسوريا.

       	  النفقات املرتبة عى استضافة الالجئن/ات السورين/ات.

       	  تراكم فوائد القروض الخارجية.

       	  ارتفاع نسب البطالة خاصة بن النساء وفئة الشباب.

       	  انخفاض فرص العمل التي يستحدثها سوق العمل األردين.

       	  زيادة يف نسب الفقر وفقدان الوظائف وضعف الحاية االجتاعية.

يعتمد جزء هام من املوازنة الحكومية عى املساعدات الخارجية. 

ارتفــع إجــايل الديــن العــام املســتحق بنســبة 2.4٪ عــن مســتواه يف نهايــة عــام 2017، حيــث وصــل إىل 27931 مليــون 

دينــار، وهــو مــا ُيثــل 96.1٪ مــن إجــايل الناتــج املحــيل لعــام 2018.

إال أن إجايل الدين العام سرتفع إىل أكر من 101٪ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

حصــل اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدويل عــى عــدم احتســاب ديــون الحكومــة املرتبــة للضــان االجتاعــي )حــوايل 

ــج املحــيل، مــا يؤهــل األردن للحصــول عــى  ــح 80٪ مــن إجــايل النات ــن العــام، ليصب ــار( مــن الدي ــار دين 6.5 ملي

قــروض جديــدة.
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2- املشاركة االقتصادية للنساء:

ما هو الوضع الحايل للمشاركة االقتصادية للنساء يف األردن؟

- مؤرش الفجوة بن الجنسن يف العامل لعام 2019:

	  إن تقريــر "الفجــوة بــن الجنســن يف العــامل لعــام 2019" والصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي عــام 2020 باللغــة 

ــاء الضــوء عــى الحاجــة امللحــة للعمــل عــى إدمــاج  ــة، يقــوم بإلق ــه )371( صفحــة إلكروني ــة، وعــدد صفحات اإلنجليزي

النســاء باعتبارهــن يُشــكلن نصــف ســكان العــامل للتمّكــن مــن مواكبــة الثــورة الصناعيــة ارتفــاع نســب البطالــة خاصــة بــن 

النســاء وفئــة الشــباب.

	  انخفاض فرص العمل التي يستحدثها سوق العمل األردين.

	  زيادة يف نسب الفقر وفقدان الوظائف وضعف الحاية االجتاعية.

	  الرابعة وتنمية االقتصاد فضاًل عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

	  أشــار التقريــر إىل رضورة اتخــاذ التدابــر الالزمــة للعمــل عــى املســاواة بــن الجنســن، مــن خــالل دعــم أصحــاب األعــال 

والــرشكات والقطــاع الخــاص لجميــع أفــراد املجتمــع وتوفــر فــرص متســاوية ومتكافئــة للجميــع، مــع األخــذ يف االعتبــار 

التنــوع بــن الجنســن واالســتثار يف الشــباب.

	  بــّن التقريــر أهميــة وضــع الحكومــات لسياســات توفــر فرًصــا لبنــاء وتنميــة القــدرات للجنســن والتنويــع يف القيــادة، 

وتقديــم الدعــم الشــامل واملســتمر لــألرس ومقدمــي/ات برامــج الرعايــة االجتاعيــة، كذلــك يؤكــد التقريــر عــى رضورة 

تعــاون القطــاع الخــاص مــع الحكومــات إلنشــاء حــوار اقتصــادي واجتاعــي جديــد للعمــل عــى تنســيق وتريــع عمليــة 

التغيــر.

ــن  ــق املســاواة ب ــه نحــو تحقي ــذي أحرزت ــدم ال ــث التق ــن حي ــامل م ــة حــول الع ــم 153 دول ــذي يقيّ ــر وال ــد التقري 	  أك

الجنســن ضمــن أربعــة محــاور، أكــد عــى أن األردن ال زال يقبــع يف ذيــل الرتيــب العاملــي، حيــث احتــل املركــز 138 مــن 

بــن 153 دولــة، فيــا احتــل املركــز 8 مــن بــن 16 دولــة عربيــة.

	  يُغطــي التقريــر أربعــة محــاور لقيــاس الفجــوة بــن الجنســن، وهــي؛ املشــاركة االقتصاديــة، التمكــن الســيايس، التعليــم، 

والصحــة. حيــث احتــل األردن املركــز 145 عــى مســتوى املشــاركة االقتصاديــة للنســاء لعــام 2019 )كان 144 لعــام 2018(، 

واملركــز 113 عــى مســتوى التمكــن الســيايس )كان 129 لعــام 2018(، واملركــز 103 عــى مســتوى الصحــة )كان 102 لعــام 

2018(، يف مــا تراجــع ترتيــب األردن بشــكل كبــر وملحــوظ عــى مســتوى التعليــم حيــث احتــل املركــز 81 لعــام 2019 

 Insight Report. .2020 Global Gender Gap Report(وشــكل تراجًعــا واضًحــا بحــدود 36 مركــزًا ،)كان 45 لعــام 2018(

 )World Economic Forum
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- قوة العمل بن النساء 14.1% للربع األول من العام 2020:

لتوضيح الوضع الحايل للنساء الاليت أعامرهن 15 عاًما فأكرث من حيث املشاركة االقتصادية:

             من بن كل 100 امرأة:

      	  هنالك 86 امرأة غر نشيطة اقتصاديًا )ال تعمل وال تبحث عن عمل(.

      	  هنالك 14 امرأة نشيطة اقتصاديًا.

      	  من بن 14 امرأة هنالك 3 نساء يُعانن من البطالة.

ملاذا بيئة العمل غري صديقة للنساء يف األردن؟

بيئــة العمــل يف األردن بيئــة غــر صديقــة للنســاء، فــال 

ــال  ــن األع ــرة ع ــن كب ــن الجنس ــور ب ــوة األج ــت فج زال

ذات القيمــة املتســاوية ســواء يف القطــاع العــام أو القطــاع 

الخــاص. وتؤكــد جمعيــة »تضامــن« عــى أنــه بالرغــم 

مــن أن قانــون العمــل األردين ينــع التمييــز يف األجــور 

بــن الجنســن عــن األعــال ذات القيمــة املتســاوية، إال 

أن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف القطــاع العــام 

ــن«  ــد »تضام ــاص 14٪، وتؤك ــاع الخ ــاوي 18٪ ويف القط تس

عــى أهميــة وضــوح اآلليــات واالجــراءات يف حــال مخالفــة 

صاحــب العمــل ومتييــزه يف األجــور، وأن التمييــز يف األجــور 

أحــد أهــم أســباب عــدم التحــاق النســاء بســوق العمــل أو 

ــه.  ــر من ــروج املبك الخ

إن التنفيــذ الكامــل لنــص قانــون العمــل القــايض بعــدم التمييــز يف األجــور بــن الجنســن ســيضع حــًدا لســبب مــن أهــم أســباب 

عــدم التحــاق النســاء بســوق العمــل أو الخــروج املبكــر منــه، حيــث تتســبب الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن بخســائر ماليــة 

للنســاء تقــدر باملاليــن ســنويًا مــا يحــول دون تعزيــز فرصهــن االقتصاديــة ويحــد مــن متكينهــن وقدرتهــن عــى مواجهــة األعبــاء 

االقتصاديــة والتحديــات املســتقبلية.
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ــة  ــف يف منظوم ــن ضع ــاء م ــاين النس ــر، وتُع ــات باملخاط ــالت محفوف ــن عام ــى أنه ــالت ع ــن العام ــات م ــر إىل املتزوج ويُنظ

املواصــالت العامــة، ومــن عــدم توفــر حضانــات يف أماكــن العمــل، ويُعانــن مــن التمييــز وعــدم املســاواة يف الرقيــات والتدريــب، 

وال زال العنــف ُيــارس ضدهــن وخاصــة التحرشــات الجنســية. كــا أن الثقافــة املجتمعيــة الســائدة والصــورة النمطيــة تدفــع 

بالكثــر مــن النســاء إىل تفضيــل العمــل يف القطــاع العــام ويف مهــن بعينهــا كالتعليــم والصحــة والعمــل االجتاعــي. إضافــة إىل 

ضعــف الفــرص املســتحدثة يف قطــاع العمــل املنظــم، وزيــادة أعــداد العامــالت غــر األردنيــات، مــا أدى إىل توجــه النســاء إىل 

العمــل غــر املنظــم الــذي تكــون فيــه رشوط العمــل الالئــق يف أدىن مســتوياته. 

ــادة األعــال يف إطــار بيئــة معاديــة، فلــم تتجــاوز نســبة الجمعيــات  وتواجــه النســاء تحديــات ماثلــة إن مل تكــن أكــر يف ري

التعاونيــة النســائية يف األردن 6.5٪ مــن مجمــوع التعاونيــات، وعــى الرغــم مــن وجــود 113.4 ألــف مســتثمرة أردنيــة )أعــار 

الكثــر منهــن أقــل مــن 18 عاًمــا( وبنســبة 40.9٪ مــن مجمــوع املســتثمرين/ات األفــراد يف البورصــة، إال أنهــن يلكــن فقــط ٪5.8 

مــن األســهم وقيمتهــا 794 مليــون دينــار، ومتثيلهــن يف مجالــس إدارة الــرشكات ال يتجــاوز 22٪. وبلغــت نســبة النســاء الحاصــالت 

ــوع  ــن مجم ــوك حــوايل 19٪ م ــن البن ــات م ــبة املقرض ــات، ونس ــيل/ات البطاق ــوع حام ــن مجم ــان 21٪ م ــات ائت ــى بطاق ع

ــأن 16٪ فقــط مــن  املقرضــن/ات، يف مــا بلغــت نســبة النســاء املودعــات يف البنــوك 27٪ مــن مجمــوع املودعــن/ات، علــا ب

النســاء يف األردن يلكــن حســابات بنكيــة. كــا ازداد اقــراض النســاء مــن مؤسســات اإلقــراض امليكرويــة بشــكل واضــح.

إن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن )والتــي يكــون أغلبهــا غــر 

مــرر( هــي عبــارة عــن؛ الفــرق بــن متوســط األجــر يف الســاعة 

لألنثــى نســبة إىل متوســط أجــر الذكــر يف الســاعة، ال تعتر قضية 

اقتصاديــة فحســب، وإمنــا لهــا قيمــة اجتاعية هامة متتــد آثارها 

الســلبية عــى النســاء لتؤثــر يف موازيــن القــوى وبالتــايل يتأثــرن 

بهــا، عــى اعتبــار أن االســتقاللية االقتصادية تُعزز من اســتقاللية 

ــر  ــن وإحــداث التغي ــاع أصواته ــى إس ــن ع ــاء وقدرته النس

ــن. ــتوى أرسه ــى مس ــة وع ــات املحلي ــتوى املجتمع ــى مس  ع

 والفجــوة يف األجــور بــن الجنســن مــا هــي إال مــؤرش آخــر من مــؤرشات ضعــف التمثيــل النســايئ يف املناصــب القياديــة واإلدارية 

العليــا يف القطاعــن العــام والخــاص، حيــث تُشــكل الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف املواقــع القياديــة 39٪ يف القطــاع العــام 

و52٪ يف القطــاع الخــاص )منــر إدعيبــس. "تضامــن: الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف املواقــع القياديــة 39٪ يف القطــاع العــام 

و52٪ يف القطــاع الخــاص". بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة 

.)2020/7/7 .)AWDF( االقتصاديــة للنســاء والــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة
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التمييز وعدم املساواة أهم معوقات التمكن االقتصادي:

هــذا؛ وتُعتــر األســباب الجذريــة والهيكليــة للتمييــز ضــد النســاء 

ــن  ــات التمك ــم معوق ــن أه ــن م ــن الجنس ــاواة ب ــدم املس وع

ــا  ــه مــن العمــل م ــع زوجت ــزوج من االقتصــادي لهــن، فيحــق لل

ــن النســاء  ــد م ــرم العدي ــزواج، وتُح ــد ال ــك يف عق مل تشــرط ذل

مــن املــراث، وال يتــم تقاســم األمــوال املشــركة بــن الزوجــن يف 

حــال الطــالق أو االنفصــال، ويقمــن لوحدهــن باألعــال املنزليــة 

ــرة  ــيخ ظاه ــا أدى إىل ترس ــر، م ــة األج ــر مدفوع ــال غ واألع

الفقــر" وظاهــرة "تأنيــث فقــر الوقــت"، وتدنــت  "تأنيــث 

ملكيتهــن لألمــوال غــر املنقولــة حيــث متتلــك 17٪ مــن النســاء أراٍض و23٪ منهــن يتلكــن شــقًقا، كــا أدى ذلــك إىل ضعــف 

وصولهــن إىل املــوارد مبــا فيهــا القــروض الزراعيــة، وإىل ضعــف حايتهــن االجتاعيــة حيــث مل تتجــاوز نســبة العامــالت األردنيــات 

املؤمــن عليهــن بالضــان االجتاعــي 28.6٪ مــن مجمــوع املشــركن/ات. إضافــة إىل أنــه ويف حــاالت عديــدة ال متلــك النســاء 

حريــة التــرف بأموالهــن أو رواتبهــن، يف مــا مل يتــم العمــل عــى متكينهــن باعتبــار أنهــن حلقــة الوصــل مــا بــن مكافحــة الجــوع 

والفقــر وبــن إنتــاج الغــذاء.

األعــال غــر مدفوعــة األجــر ال تتــوزع فيهــا املســؤوليات بالتســاوي بــن الرجــال والنســاء الــاليت يتحملــن الجــزء األكــر منهــا. 

ويُشــكل ذلــك عائًقــا جديـًـا أمــام قيامهــن باألعــال مدفوعــة األجــر، ويأخــذ حيــزًا كبــرًا مــن األوقــات اليوميــة الحــرة املخصصــة 

لراحتهــن ورفاههــن مــا يدخلهــن يف الفقــر وفقــر الوقــت، ويدفــع مبزيــد مــن العامــالت إىل دائــرة البطالــة وخســارة مواردهــن 

املاليــة ومفاقمــة أوضاعهــن االقتصاديــة الصعبــة، ال بــل أن اإلجــراءات االحرازيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونا )كوفيــد - 19( 

 قــد تدفــع العديــد مــن النســاء إىل البقــاء خــارج قــوة العمــل، والتــي هــي يف األصــل مــن أدىن املســتويات عــى مســتوى العــامل.

التمييز وعدم املساواة أهم معوقات التمكن االقتصادي:
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- معدل البطالة بن اإلناث يف األردن للربع األول من العام 2020 بحدود %24.4:  

- معدل البطالة بن الشباب/ الشابات األردنين/ات 43.1% خالل العام 2019: 

- 81.4% من األردنيات املتعطالت عن العمل يحملن شهادة البكالوريس فأعى:

معدالت البطالة بن اإلناث والشباب/ الشابات يف األردن:

أظهــرت نســب البطالــة يف األردن للربــع األول مــن العــام 2020 )كانــون ثــاين/ شــباط/ آذار( وجــود ارتفــاع طفيــف عــى 

معــدل البطالــة بــن اإلنــاث ليصــل إىل 24.4٪ )18.1٪ للذكــور و19.3٪ لــكال الجنســن(، مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن 

العــام 2019 البالــغ 24.1٪ لإلنــاث )17.7٪ للذكــور و19٪ لــكال الجنســن(.

يُعــاين الشــباب/ الشــابات مــن تحديــات كبــرة وعــى رأســها البطالــة، حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب/ الشــابات 

األردنيــن/ات )15-24 عاًمــا( ذكــوًرا وإناثًــا 43.1٪ )44.2٪ للذكــور و40.4٪ لإلنــاث( مقارنــة مــع املعــدل العــام للبطالــة 

بــن جميــع الســكان )+ 15 عاًمــا( والبالــغ 19٪ خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2019، وذلــك وفًقــا لبيانــات مســح قــوة 

العمــل لعــام 2019. 

وبلغة األرقام؛ فإن 139754 شابًا/ة أردنيًا/ة )15-24 عاًما( يُعانون من البطالة )102574 شابًا و37180 شابة(.

هنالــك فــرق واضــح مــا بــن الذكــور واإلنــاث األردنيــن/ات عنــد النظــر إىل نســبة املتعطلــن/ات عــن العمــل مــن حملــة 

شــهادة البكالوريــوس فأعــى، حيــث كانــت النســبة للذكــور 27.7٪ يف مــا بلغــت لإلنــاث ٪81.4.

إن ارتفــاع معــدالت البطالــة بــن األردنيــات املتعلــات والــاليت يحملــن شــهادة البكالوريــوس فأعــى، يُعتــر دليــاًل ومــؤرًشا 

هاًمــا عــى وجــود خلــل جســيم يف رفــد ســوق العمــل بتخصصــات هــو بأمــس الحاجــة لهــا، ووجــود تخصصــات أخــرى 

ُمتخمــة وتُعــاين مــن ارتفــاع حــاد يف معــدالت البطالــة.

يجــب العمــل وبشــكل رسيــع عــى معالجــة هــذا الخلــل مــن خــالل الرويــج للتخصصــات املطلوبــة ودون إغــالق ألي 

مــن التخصصــات األخــرى، مــع التأكيــد عــى أهميــة تطويــر ســوق العمــل الســتيعاب مختلــف التخصصــات، فلــكل أردنيــة 

طاقــات وإبداعــات يف مجــاالت معينــة، كــا أن لهــا الحريــة الكاملــة يف تحديــد اختياراتهــا العلميــة.
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هل تتغري نظرة املجتمع إىل عمل النساء بسبب الظروف االقتصادية الراهنة؟  

نتســاءل عــن إمكانيــة حــدوث تغيــر يف معتقــدات وســلوكيات املجتمــع 

ــو  ــدويل يف رســم توضيحــي إنف ــك ال ــال البن ــد ق ــل النســاء. لق نحــو عم

جرافيــك نــرشه بتاريــخ 28 أبريــل 2020 حــول مشــاركة النســاء يف 

ــايل  ــيل اإلج ــج املح ــادة النات ــكان األردن زي ــه "بإم ــة أن ــوى العامل الق

العاملــة".     القــوى  إىل  النســاء  مــن   ٪25 انضمــت  إذا   ٪10  بنســبة 

وأشــار البنــك يف الرســم الــذي حمــل عنــوان "األصــوات الخافتــة تتحــدث 

بصــوت أعــى مــا تعتقــد: عدســة علميــة ســلوكية لفهــم مشــاركة اإلنــاث 

يف القــوى العاملــة يف األردن" إىل أن نســبة مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة يف األردن مــن أدىن النســب يف العــامل وهــي تصــل 

إىل حــوايل ٪14.     

وذكــر البنــك الــدويل؛ أن 60٪ مــن النســاء غــر العامــالت يتطلعــن للعمــل، لكــن 12٪ منهــن فقــط يبحــن فعليًــا عــن عمــل، وأنــه 

عــى الرغــم مــن أن النــاس يعتقــدون أن 63٪ مــن املجتمــع يتقبــل فكــرة عمــل املــرأة، إال أن النســبة تبلــغ يف الواقــع 96٪. وأشــار 

اىل أن واحــدة مــن النســاء مــن أصــل أربــع نســوة يتوقفــن عــن العمــل عنــد زواجهــن، وأن 53٪ تعتقــدن أن أزواجهــن يتقبلــون 

العمــل يف بيئــات مختلطــة مــن الجنســن، ولكــن الحقيقــة أن 23٪ فقــط مــن األزواج يتقبلــون ذلــك. وقــال البنــك الــدويل إنــه 

"تعتقــد 3 مــن أصــل 4 نســاء أن املــرأة تعمــل ألن عائلتهــا تُعــاين مــن صعوبــات ماليــة، كــا يعتقــد النــاس أنــه مــن املقبــول 

اجتاعيًــا أن تعــود األم إىل العمــل فقــط بعــد أن يبلــغ ابنهــا 4 ســنوات عــى األقــل، وأن 17٪ فقــط يتقبلــون أن تعــود األمهــات 

العامــالت مــن العمــل بعــد الـــ 5 مســاء".

ــدويل حــول مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل يف األردن، إذ  ــك ال ــه دراســة ســابقة للبن ــا جــاءت ب ــام مــع م وتتفــق هــذه األرق

أشــارت إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن املــرأة األردنيــة مــن بــن أكــر النســاء تعليــًا يف منطقــة الــرشق األوســط وشــال إفريقيــا 

)53٪ مــن خريجــي/ات الجامعــات هــن مــن النســاء( إال أن نســب مشــاركتها يف العمــل ضعيفــة، فقــد بلغــت مشــاركة اإلنــاث 

يف القــوى العاملــة 14٪، مقارنــة بـــِ 64٪ لــدى الرجــال. وأكــدت أن املعايــر االجتاعيــة تلعــب دوًرا رئيســيًا يف نتائــج ســوق العمل 

بالنســبة للنســاء. وخلصــت الدراســة إىل أن "املعايــر االجتاعيــة الســائدة" قــد تكــون دقيقــة وذات تأثــر كبــر عــى وجهــات 

نظــر وقــرارات األشــخاص حــول عمــل النســاء، ونتيجــة لذلــك، ُيكــن أن تكــون اإلجابــات عــن األســئلة البســيطة العامــة نعــم/ال 

يف مــا يتعلــق بدعــم مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل مضللــة، وال بــد مــن الركيــز عــى العوامــل واملعايــر االجتاعيــة الســائدة 

التــي غــرت مــن اإلجابــات )ســاح بيــرس. البنــك الــدويل: زيــادة مســاهمة املــرأة االقتصاديــة 25٪ ترفــع النمــو 10٪. اقتصــاد. 

.)https://alghad.com .2020 أخبــار محليــة. صحيفــة الغــد. 29 أبريــل

فهــل تتغــر نســبة النســاء الــاليت يركــن العمــل بســبب الــزواج والبالغــة 25٪؟ وهــل ترتفــع نســبة األزواج الــذي يتقبلــون عمــل 

زوجاتهــن يف بيئــات عمــل مختلطــة وهــي حاليًــا 23٪، وهــل تلتحــق النســاء بالعمــل أو يســتمرين فيــه قبــل بلــوغ أبنائهــن عمــر 

4 ســنوات؟ وهــل ترتفــع نســبة األزواج الذيــن يتقبلــون عــودة زوجاتهــن مــن العمــل بعــد الســاعة الخامســة وهــي حاليــاً 17٪؟

 https://alghad.com
 https://alghad.com
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نتيجــة لضعــف مشــاركتهن االقتصاديــة، فــإن أغلــب النســاء ال يتمتعــن 

بالحايــة االجتاعيــة مــن رواتــب تقاعديــة وتأمينــات صحيــة، وأن مــن 

شــملتهن الحايــة االجتاعيــة يتمتعــن مبســتوى وقــدر أقــل مــا يتمتــع 

ــة  ــر مدفوع ــة غ ــال املنزلي ــة واألع ــال الرعاي ــا أن أع ــال. ك ــه الرج ب

ــه الرجــال، تكــون  األجــر والتــي تقــوم بهــا النســاء أضعــاف مــا يقــوم ب

عــى حســاب فــرص العمــل املدفوعــة األجــر املتاحــة لهــن، إضافــة إىل أن 

الكثــر مــن النســاء يعملــن يف قطــاع العمــل غــر املنظــم الــذي يفتقــر إىل 

العديــد مــن أدوات الحايــة االجتاعيــة.

ويــؤدي العنــف االقتصــادي ضــد النســاء إىل تهميــش دورهــن والحــد مــن مشــاركتهن االقتصاديــة، كــام يــؤدي إىل العديــد مــن 

االنتهــاكات لحقوقهــن العامليــة، ويأخــذ هــذا العنــف أشــكااًل عديــدة تقــع ضمــن ثالثــة محــاور رئيســة:

كيف ُيارس العنف االقتصادي ضد النساء؟

ــن  ــع، وم ــراه واملن ــان واإلك ــددة أبرزهــا؛ الســيطرة والحرم ــن خــالل ســلوكيات متع ــف االقتصــادي ضــد النســاء م ــارس العن ُي

ــا:  أمثلته

3- العنف االقتصادي ضد النساء:

منع النساء من الحصول عى املوارد االقتصادية.

منع النساء من استخدام مواردهن االقتصادية والترف الحر بها واملحافظة عليها.

استغالل موارد النساء االقتصادية.

السيطرة عى املصاريف العائلية املعيشية ومصاريف الرفاهية. 

إنكار املمتلكات واملوارد الشخصية للنساء، أو العمل عى تناقصها كالحرمان من املراث والعمل بال أجر. 

التالعب باالئتان والقروض أو استخدامها بشكل ير بالنساء. 

منع النساء من الوصول الحر إىل املشاركة االجتاعية واالقتصادية.

املراقبة املالية والسيطرة الزائدة والتدقيق عى نفقات النساء.

رفض املساهمة إىل جانب النساء يف املصاريف املعيشية أو دفع املستحقات كالنفقة.

توليد التكاليف املالية عى النساء، واالستغالل الجني للنساء من أجل املال.
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مؤرشات العنف االقتصادي ضد النساء يف األردن: 

الحرمان من املراث/ هنالك معاملة تخارج واحدة من كل خمس معامالت إرثية.

14٪ من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية الترف مبكتسباتهن املالية.

نفقة الزوجات يف حدودها الدنيا.

بيئة عمل طاردة وسياسات غر فّعالة رفعت نسبة البطالة بن النساء وقلصت نسبة قوة العمل بينهن.

فرص عمل ضعيفة للنساء يف األردن.

ضعف ملكية اإلناث لألرايض والشقق يف األردن.

6٪ فقط من مجموع الحائزين/ات الزراعين/ات يف األردن هن نساء.

األعــال غــر مدفوعــة األجــر تُشــكل عائًقــا جديًــا أمــام قيــام النســاء باألعــال مدفوعــة األجــر وتُشــكل عنًفــا اقتصاديًــا 

ضدهــن.

االقراض من مؤسسات التمويل األصغر/ )الغارمات( 343 ألف مقرضة حتى نهاية العام 2019.

أدلــة إحصائيــة قويــة عــى عــدم قــدرة مؤسســات التمويــل األصغــر عــى انتشــال النســاء مــن دائــرة الفقــر ومتكينهــن 

ــا. اقتصاديً

3.3٪ من النساء صاحبات أعال.

معيقــات وصــول النســاء إىل العدالــة )الصــور النمطيــة / التكاليــف/ التوعيــة القانونيــة( )منــر إدعيبــس. »االقتصــاد األردين 

وواقــع مشــاركة النســاء االقتصاديــة«. عــرض تقديــي. الــدورة التدريبيــة املتخصصــة لفريــق التوعيــة والتدريــب امليــداين 

TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 

.)2020/9/1 – 8/30
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4- سياسات وبرامج الحامية االجتامعية للنساء يف األردن: 

وتــويص جمعيــة "تضامــن" بــرورة وجــود ترشيعــات وسياســات مراعيــة للنــوع االجتاعــي والتــي مــن شــأنها الحــد مــن أوجــه 

العنــف االقتصــادي ضــد النســاء، وعــى وجــه الخصــوص توفــر فــرص عمــل الئقــة، ووقــف منــع النســاء مــن الحصــول عــى 

املــوارد االقتصاديــة، ووقــف منــع النســاء مــن اســتخدام مواردهــن االقتصاديــة والتــرف الحــر بهــا واملحافظــة عليهــا، ومنــع 

ــا إىل جنــب الذكــور. اســتغالل مــوارد النســاء االقتصاديــة، لــيك تتمكــن النســاء مــن املشــاركة يف التنميــة املســتدامة جنبً

وتُشــر جمعيــة "تضامــن" إىل أن اتبــاع سياســات حايــة اجتاعيــة مراعيــة للواقــع الــذي تعيشــه النســاء مــن شــأنه الحــد مــن 

مســتويات الفقــر املنتــرشة بينهــن، ويحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة بــن الجنســن، ويدفــع بعجلــة التنميــة املســتدامة إىل األمــام. 

ــة غــر القامئــة عــى االشــراكات،  ــة للنســاء، والرواتــب التقاعدي ــة الصحي ــر الخاصــة بالتغطي ــال؛ التداب ــا عــى ســبيل املث ومنه

وإجــازة األمومــة واإلجــازة الوالديــة، والعمــل املــرن، وتأمــن الدخــل األســايس الــالزم لرعايــة األطفــال.

والحايــة االجتاعيــة، كــا عرفهــا معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتاعيــة، تهتــم مبنــع وإدارة والتغلــب عــى الحاالت 

التــي تؤثــر ســلبًا عــى رفاهيــة النــاس. وتتكــون الحايــة االجتاعيــة مــن؛ السياســات والرامــج الراميــة إىل الحــد مــن الفقــر 

ــزز قدرتهــم/ن عــى إدارة  ــاس للمخاطــر ويُع ــل مــن تعــرض الن ــز كفــاءة أســواق العمــل، مــا يُقل والضعــف مــن خــالل تعزي

املخاطــر االقتصاديــة واالجتاعيــة، مثــل؛ البطالــة واإلقصــاء واملــرض والعجــز والشــيخوخة.

ــا جهــات مختلفــة مــن أبرزهــا؛ السياســات القامئــة عــى  ــة تقــوم به ــة االجتاعي ــق األردن عــدة سياســات للحاي هــذا؛ ويُطب

االشــراكات، كالتأمينــات االجتاعيــة التــي تُقدمهــا املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي وصناديــق التقاعــد املــدين والعســكري 

والنقابــات املهنيــة. والسياســات غــر القامئــة عــى االشــراكات، واملعروفــة بشــبكات األمــان االجتاعــي وهــي موجهــة بشــكل 

خــاص للفقــراء والفقــرات وتشــمل برامجهــا؛ تقديــم معونــات نقديــة أو عينيــة، وبرامــج لتوليــد الدخــل مــن خــالل القــروض 

امليكرويــة، وبرامــج تُقــدم الدعــم والتحفيــز لالســتثار بــرأس املــال البــرشي؛ كاإلعفــاء مــن رســوم الرعايــة الصحيــة والتعليــم. 

ــن  ــن م ــار الس ــام وكب ــن واأليت ــة املعاق ــاص لرعاي ــكل خ ــا بش ــدم خدماته ــة، وتُق ــات االجتاعي ــة بالخدم ــات املتعلق والسياس

الجنســن. والسياســات املتعلقــة بتعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للنســاء، وهــي؛ سياســات تهــدف إىل زيــادة املشــاركة االقتصاديــة 

للنســاء ســواء كعامــالت أو رائــدات أعــال، ومــن بينهــا؛ نظــام العمــل املــرن لعــام 2017، والسياســات املتعلقــة بحايــة النســاء 

والفتيــات مــن العنــف والتمييــز وعــدم املســاواة، وهــي سياســات تعمــل للحــد مــن أو القضــاء عــى األســباب الهيكليــة والجذرية 

ــج  ــم، وتزوي ــن التعلي ــان م ــراث، والحرم ــن امل ــان م ــف املجــاالت، كالحرم ــات يف مختل ــي تحــول دون متكــن النســاء والفتي الت

القــارصات، والنصــوص التمييزيــة يف الترشيعــات املختلفــة كقانــون العقوبــات وقانــون العمــل.
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مصادقة األردن عى اتفاقية املعايري الدنيا للضامن االجتامعي رقم 102 لعام 1952:

ــا للضــان االجتاعــي رقــم 102 لعــام 1952 الصــادرة عــن  ــر الدني ــة املعاي هــذا؛ وقــد صــادق األردن عــام 2014 عــى اتفاقي

منظمــة العمــل الدوليــة )دخلــت حيــز التنفيــذ عــام 2015(، مــا يفيــد بــأن األردن ملتــزم مبــا ورد فيهــا مــن أحــكام متعلقــة 

بتأمينــات الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وإصابــات العمــل وحقــوق الورثــة. وعــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن السياســات 

املتبعــة حاليًــا والتــي تُقــدم خدمــات اجتاعيــة وإعانــات خاصــة للنســاء إىل جانــب التأمينــات االجتاعيــة والصحيــة، إال أن كل 

هــذه السياســات بحاجــة إىل العمــل تحــت اســراتيجية شــاملة للحايــة االجتاعيــة تشــرك فيهــا كافــة الجهــات الحكوميــة وغــر 

ــط  ــات، ولضــان التخطي ــف الجه ــن مختل ــود وتنســيقها ب ــد الجه ــدف بشــكل أســايس إىل توحي ــة، وته ــة ذات العالق الحكومي

والتنفيــذ والتقييــم بشــكل اســراتيجي، ورصــد التقــدم املحــرز والتحديــات التــي تعــرض تأمــن الحايــة االجتاعيــة الشــاملة 

للنســاء عــى وجــه الخصــوص مــن خــالل مــؤرشات القيــاس والرصــد. 

االسراتيجية الوطنية للحامية االجتامعية )2025-2019(:  

وتُشــر جمعيــة "تضامــن" إىل االســراتيجية الوطنيــة للحايــة االجتاعيــة )2019-2025( والتــي تــم إطالقهــا عــام 2019، حيــث 

تحدثــت عــن أهميــة املشــاركة االقتصاديــة للنســاء وتوفــر فــرص عمــل لهــن، وتقديــم الدعــم املــادي لــألرس الفقــرة خاصــة األرس 

التــي ترأســها نســاء. وتعتقــد "تضامــن" بــأن االســراتيجية بحاجــة إىل مراجعــة مــن نواحــي متعــددة، ومنهــا إضافــة مــؤرشات 

قابلــة للقيــاس والتقييــم واملراجعــة مبنيــة عــى خــط أســاس واقعــي وفعــيل.

إجراء مراجعة شاملة لسياسات الحامية االجتامعية للنساء:

تــويص جمعيــة "تضامــن" بإجــراء مراجعــة شــاملة لسياســات الحايــة االجتاعيــة للنســاء، حيــث أظهــرت املــؤرشات العامليــة 

وعــى وجــه الخصــوص مــؤرش الفجــوة بــن الجنســن لعــام 2019 والصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي تأخــر ترتيــب األردن 

ــم. إن إجــراء  ــة للنســاء وضعــف املشــاركة السياســية بشــكل خــاص وتراجــع مــؤرش التعلي بســبب ضعــف املشــاركة االقتصادي

ــن الجنســن،  ــز ب ــة التميي ــة ســتؤدي إىل الوقــوف عــى مواطــن الضعــف وإزال ــة االجتاعي مراجعــة شــاملة لسياســات الحاي

ــة تكــون مشــجعة عــى املشــاركة  ــة االجتاعي ــوع االجتاعــي والعدال ــة للن ــة مراعي ــة اجتاعي ــايل إيجــاد سياســات حاي وبالت

ــي  ــان االجتاع ــكري والض ــدين والعس ــد امل ــن التقاع ــة قوان ــا؛ مراجع ــال، ومنه ــدات أع ــالت ورائ ــاء كعام ــة للنس االقتصادي

ــا للضــان االجتاعــي رقــم 102. لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، ومواءمــة الترشيعــات مــع نصــوص اتفاقيــة املعايــر الدني

وتدعــو جمعيــة "تضامــن" إىل مراجعــة قانــون الضــان االجتاعــي مــن أجــل إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء الــواردة 

ــات، وتوســيع  ــف مواقعهــن خاصــة النســاء الريفي ــة العامــالت ومبختل ــة الضــان االجتاعــي لتشــمل كاف ــه، وتوســيع مظل في

مظلــة الضــان االجتاعــي لتشــمل النســاء ربــات املنــازل، والتوســع يف تطبيقــات الضــان االختيــاري، وتأمــن رواتــب تقاعديــة 

ــن 55 إىل  ــد للنســاء م ــع ســن التقاع ــات، ورف ــاء والبن ــب األبن ــن روات ــاد لعمــر معــن تُقتطــع م ــاليت يرعــن األحف للجــدات ال

ــا، والتشــدد يف رشوط اســتحقاق التقاعــد املبكــر، والتشــدد يف أســباب منــح تعويــض الدفعــة  60 وللرجــال مــن 60 إىل 65 عاًم

الواحــدة للنســاء وتســهيل رشوط بقائهــن تحــت مظلــة الضــان االجتاعــي.
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برامج الحامية االجتامعية لوزارة التنمية االجتامعية:

ــة لتشــمل رشيحــة أوســع  ــة االجتاعي ــوزارة التنمي ــة ل ــة االجتاعي ــج الحاي ــة برام ــن" إىل مراجع ــة "تضام ــو جمعي ــا تدع ك

ــذات  ــاء ال ــز والحرمــان والتهميــش، وانتهــاج أســلوب يعتمــد عــى بن مــن النســاء األكــر فقــرًا واألكــر عرضــة للعنــف والتميي

والثقــة بالنفــس والتشــاركية خاصــة يف دور اإليــواء للنســاء املعرضــات للخطــر، ودور الفتيــات، ودور كبــار وكبــرات الســن، ودور 

األحــداث.

سياسات املشاركة االقتصادية للنساء:

وتــويص جمعيــة "تضامــن" بــرورة إجراء مراجعة شــاملة لسياســات املشــاركة االقتصادية للنســاء، ففــي ظل املشــاركة االقتصادية 

الضعيفــة للنســاء والتــي تدلــل عليهــا أرقــام البطالــة املرتفعــة، وقلــة فــرص العمــل املســتحدثة، وضعــف نســبة املشــركات يف 

الضــان االجتاعــي، وارتفــاع نســبة النســاء غــر النشــيطات اقتصاديـًـا، ال بــد مــن إجــراء مراجعــة كاملــة للترشيعــات االقتصاديــة 

مبــا فيهــا؛ قانــون العمــل ونظــام الخدمــة املدنيــة، وعــى وجــه الخصــوص مــن أجــل ردم الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن عــن 

األعــال ذات القيمــة املتســاوية يف القطاعــن العــام والخــاص، وتفعيــل املــادة 72 مــن قانــون العمــل املتعلقــة بإنشــاء حضانــات، 

ــة كافــة  وتعريــف التحــرش الجنــي وتجريــه يف أماكــن العمــل، وإنشــاء شــبكة مواصــالت عامــة آمنــة وســهلة للنســاء، وإزال

أشــكال التمييــز بــن الجنســن يف الترشيعــات العاليــة، ومــن أجــل تحمــل الدولــة لجــزء مــن أعــال الرعايــة لتخفيــف العــبء 

ــار وكبــرات  ــة املبكــرة مبــا فيهــا؛ التعليــم، ورعايــة كب عــن النســاء الــاليت يعملــن يف اقتصــاد الرعايــة، كتأمــن خدمــات الطفول

الســن واملــرىض وذوي/ات اإلعاقــة، وزيــادة فــرص العمــل املســتحدثة للنســاء خاصــة املتعلــات منهــن والــاليت يحملــن شــهادة 

البكالوريــوس فأعــى، وتشــجيع النســاء عــى االنخــراط يف التدريــب املهنــي، وتشــجيعهن عــى ريــادة األعــال، والحصــول عــى 

ــدويل  ــد ال ــا للعه ــن خالفً ــة بســبب الدي ــس املدين ــز حب ــذي يُجي ــذ القضــايئ ال ــون التنفي ــوارد بقان ــص ال ــاء الن ــروض، وإلغ الق

للحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي صــادق عليــه األردن، وتفعيــل تطبيــق نظامــي العمــل املــرن يف القطاعــن العــام والخــاص 

بعــد تعديلهــا. 

السياسات املتعلقة بحامية النساء من العنف والتمييز وعدم املساواة:

وتــويص جمعيــة "تضامــن" بإجــراء مراجعــة شــاملة للسياســات املتعلقــة بحايــة النســاء مــن العنــف والتمييــز وعــدم املســاواة، 

ــة كافــة أشــكال  ــز وعــدم املســاواة، وإزال ــات مــن العنــف والتميي ــة النســاء والفتي ــد مــن إجــراء مراجعــة شــاملة لحاي فــال ب

ــة للنســاء  ــة الحالي ــة االجتاعي ــس. "تضامــن: هــل تســاهم سياســات الحاي ــر إدعيب ــز ضــد النســاء يف الترشيعــات )من التميي

يف زيــادة مشــاركتهن االقتصاديــة؟". بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين يف إطــار مــرشوع تعزيــز 

 .)2020/7/13 .)AWDF( املشــاركة االقتصاديــة للنســاء والــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة
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-  املرجــع الرئيــس: منــر إدعيبــس. "االقتصــاد األردين وواقــع مشــاركة النســاء االقتصاديــة". عــرض تقديــي. الــدورة التدريبيــة 

ــة والتدريــب امليــداين TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف  املتخصصــة لفريــق التوعي

األردن. ســنابل 1. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 8/30 – 2020/9/1.

-  ســاح بيــرس. البنــك الــدويل: زيــادة مســاهمة املــرأة االقتصاديــة 25٪ ترفــع النمــو 10٪. اقتصــاد. أخبــار محليــة. صحيفــة 

.https://alghad.com .2020 الغــد. 29 أبريــل

ــة 39٪ يف القطــاع العــام و52٪ يف القطــاع  ــن الجنســن يف املواقــع القيادي ــر إدعيبــس. "تضامــن: الفجــوة يف األجــور ب -  من

ــة  ــز املشــاركة االقتصادي ــة معهــد تضامــن النســاء األردين يف إطــار مــرشوع تعزي ــان صحفــي صــادر عــن جمعي الخــاص«. بي

.2020/7/7 .)AWDF( ــة املــرأة ــدوق اإلفريقــي لتنمي ــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصن للنســاء وال

-  منــر إدعيبــس. "تضامــن: هــل تســاهم سياســات الحايــة االجتاعيــة الحاليــة للنســاء يف زيــادة مشــاركتهن االقتصاديــة؟". 

بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للنســاء والــذي 

.2020/7/13 .)AWDF( تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة

-  Global Gender Gap Report 2020. Insight Report. World Economic Forum.

نشاط:
ــة  ــن" )جمعي ــة "تضام ــروين لجمعي ــع اإللك ــارة املوق ــت وبزي ــبكة اإلنرن ــى ش ــث ع ــركات البح ــتخدام مح ــث باس ــو البح أرج

معهــد تضامــن النســاء األردين – جمعيــة نســوية أردنيــة )sigi-jordan.org(( عــن خمســة بيانــات صحفيــة أصدرتهــا جمعيــة 

ــا. ــراز أهــم مضامينه ــة يف األردن وإب ــن االقتصــادي ومشــاركة النســاء االقتصادي ــق بالتمك "تضامن"وتتعل

قامئة املراجع:

https://alghad.com
http://sigi-jordan.org
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ــة  ــة بخصــوص التمكــن واملشــاركة االقتصادي ــرؤى واالســراتيجيات والخطــط الوطني ــرز مــا ورد يف ال ــيل أب ــا ي نســتعرض يف م

ــاء يف األردن. للنس

ــر العمليــة  ــا البرشيــة وتطوي ــاء قدراتن ــه الثــاين املعظــم: بن ــة امللــك عبدالل 1- الورقــة النقاشــية الســابعة لجالل
ــة جوهــر نهضــة األمــة/ 15 نيســان/ 2017: التعليمي

أشارت هذه الورقة النقاشية إىل اآليت:

2 - رؤية األردن 2025:

تضمنت هذه الرؤية واالسراتيجية الوطنية ما يأيت:

أ- املحاور التي ترتكز عليها رؤية األردن لعام 2025: التطلعات املستقبلية للمملكة

عــى املؤسســات التعليميــة أن تؤمــن مبــا يتمتــع بــه أبنــاء هــذا الشــعب وبناتــه مــن طاقــات هائلــة، وقــدرات كبــرة، 

ومواهــب متنوعــة، وتســعى الكتشــاف هــذه الطاقــات، وتنميــة تلــك القــدرات، وصقــل تلــك املواهــب، وتحفيزهــا إىل 

أقــى حدودهــا، عــر أحــدث األســاليب التعليميــة التــي تشــجع عــى الفهــم  والتفكــر، والفهــم ال التلقــن، وتجمــع بــن 

ــة أمــام أبنائهــا، ليتفوقــوا يف كل مــادة،  ــح آفاقــا رحب ــة والتطبيــق، والتحليــل والتخطيــط، وتفت ــم والعمــل، والنظري العل

وينبغــوا يف كل فــن أو مهنــة أو حرفــة.

كــا ال يكــن أن يتحقــق ذلــك، إال مبناهــج دراســية تفتــح أَمــام أبنائنــا وبناتنــا أبــواب التفكــر العميــق والناقــد؛ تشــجعهم 

عــى طــرح األســئلة، وموازنــة اآلراء؛ تعلمهــم أَدب االختــالف، وثقافــة التنــوع والحــوار؛ تقــرّب منهــم أســاليب التعبــر، 

وتنّمــي فيهــم ملكــة النظــر والتدبــر والتحليــل، وكذلــك مبعلمــن يتلكــون القــدرة واملهــارات التــي متكّنهــم مــن إعــداد 

أجيــال الغــد.
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ب- مجموعات األولوية الخاصة برؤية األردن لعام 2025:    
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ج- أبرز ما ورد يف رؤية األردن 2025 بخصوص املرأة:

تضمنــت رؤيــة األردن 2025 إشــارة مبعــدل مــرة واحــدة لتــدين نســبة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ومبعــدل ثــالث 

مــرات الســتهداف زيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ومبعــدل مــرة واحــدة ملــؤرش معــدل مشــاركة اإلنــاث.

يف مــا يتعلــق باملشــاركة يف القــوى العاملــة ضمــن الســيناريو املســتهدف تــم إبــراز تشــجيع مشــاركة أكــر لإلنــاث كأولويــة 

اســراتيجية مــن خــالل مجموعــة مــن املبــادرات ذات األولويــة تشــمل:

تيســر الوصــول إىل املعلومــات عــن فــرص العمــل، مــن خــالل خدمــات البحــث عــن عمــل، باســتعال الهاتــف 

ــاث. املحمــول وبرامــج اإلرشــاد الوظيفــي لإلن

تقديــم اإلعفــاءات الريبيــة عــى االســتثار يف الــرشكات املتوســطة والصغــرة اململوكــة للنســاء، أو التــي توظــف 

اإلنــاث حريًــا يف العناقيــد ذات األولويــة املحــددة.

ــم متكــن املوظفــن، ضمــن  ــث يت ــة يف الوقــت، حي ــدوام الجــزيئ أو املرون ــل ال ــات العمــل املــرن مث إدخــال ترتيب

الحــدود التــي تضعهــا املؤسســات التــي توظفهــم، مــن تحديــد وتغيــر جــداول أعالهــم لتناســب بشــكل أفضــل 

ــم الشــخصية. احتياجاته

توسيع الفرص لإلناث إلطالق أعالهم الخاصة، من خالل برامج التمويل امليكروي.

تعزيز قدرة الحكومة عى فرض استحقاقات األمومة يف القطاع الخاص.

ــات  ــا يف التجمع ــل، وخصوًص ــع العم ــالت يف مواق ــاث العام ــة لإلن ــل الئق ــروف عم ــة وظ ــر بيئ ــاهمة يف توف املس

ــم.  ــن خالله ــواردة م ــا ال ــع القضاي ــة، ومعالجــة جمي ــدن الصناعي وامل

مراجعة وتعديل الترشيعات الوطنية التي تعزز من زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل.

دعم املبادرات الريادية لتقديم قدوة وأمثلة ذات صلة، وأنشطة مناسبة للفتيات يف سن املدرسة االبتدائية.

زيادة عدد مراكز رعاية األطفال املتوافرة من خالل الرشاكة بن القطاعن العام والخاص.

تعزيــز مشــاركة اإلنــاث يف التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي، مــن خــالل تصميــم برامــج تتناســب مــع متطلبــات 

ســوق العمــل.
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تضمنــت الرؤيــة يف إطــار الحــد مــن التقاعــد املبكــر كأولويــة اســراتيجية، اإللغــاء التدريجــي للتقاعــد املبكــر، مــن خــالل 

رفــع الســن إىل 55 ســنة بحلــول عــام 2016 وحتــى ســن التقاعــد الوطنــي 60 ســنة للرجــال و55 ســنة للنســاء بحلــول 

عــام 2020.

ويف إطــار تحســن التعليــم للمتخصصــن يف املجــال الصحــي، تــم تضمــن إطــالق برامــج متريــض خاصــة باإلنــاث فقــط 

لتشــجيع مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة بشــكل أكــر وذلــك كمبــادرة ذات أولويــة.

أمــا بخصــوص زيــادة مشــاركة املــرأة يف جميــع جوانــب املجتمــع فقــد متــت اإلشــارة إىل تشــجيع قــادة القطــاع الخــاص 

ــاءات مــع طــالب املــدارس والجامعــات  مــن النســاء يف األردن عــى وضــع برنامــج إرشــادي، وعــى التطــوع إلجــراء لق

األردنيــن.

3- االسراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية )2016 – 2025(: 

أ- مبادئ إصالح منظومة تنمية املوارد البرشية:

ــأن  ــة ب ــوارد البرشي ــة امل ــة لتنمي ــة الوطني ــت اللجن أوص

يعتمــد التصميــم والتشــغيل لالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة 

ــة يف املســتقبل، يف جميــع مراحــل التعليــم  املــوارد البرشي

التــي  الســابقة  األساســية  املبــادئ  وعرهــا،  والتنميــة 

ترتكــز عليهــا النظــم الناجحــة يف العــامل، يف فنلنــدا وكوريــا 

ــاًل. ــنغافورة مث وس
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ب- متطلبات التنفيذ الفّعال إلصالح منظومة تنمية املوارد البرشية: 

ج- أهداف االسراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية بحلول عام 2025:

* مل ُت

* مل ترُش االسراتيجية بشكل محدد إىل أهداف وآليات تنمية املوارد البرشية من اإلناث العاطالت عن العمل.

التأكــد مــن وصــول كافــة األطفــال إىل خــرات عاليــة الجــودة يف تعليــم وتنميــة الطفولــة املبّكــرة التــي مــن شــأنها االرتقــاء 

بجاهزيتهــم لاللتحــاق مبرحلــة التعليــم األســايس وتؤمــن لهــم الحيــاة الصحيــة والرفاهية يف املســتقبل.

الحرص عى استكال كافة األطفال ملرحلتي التعليم األسايس والثانوي مبا يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية فاعلة.

تحقيــق زيــادة كبــرة يف أعــداد الشــباب والبالغــن ممــن يتلكــون املهــارات الفنيــة والتقنيــة املتوافقــة مــع حاجــات ســوق 

العمــل ومتّكنهــم مــن الحصــول عــى وظائــف مناســبة ومتكينهــم مــن الدخــول إىل عــامل ريــادة األعــال.

الحرص عى إتاحة الفرصة لاللتحاق والحصول عى تعليم عاٍل بتكاليف مناسبة وذي جودة عالية.
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د- أبرز ما ورد يف االسراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية بخصوص املرأة:

وفًقــا للــادة "72" مــن قانــون العمــل لســنة 2011، يتوجــب عــى أصحــاب العمــل الذيــن يوظفــون أكــر مــن 20 موظفــة 

ــر إىل عــدم  ــد مــن التقاري ــال. لكــن تشــر العدي ــة األطف ــر مرافــق لحضان ــل توف ــال عــى األق متزوجــة لديهــن 10 أطف

تطبيــق ذلــك بنجــاح، وعنــد تطبيقــه تكــون خدمــات الرعايــة يف كثــر مــن األحيــان غــر متوافقــة مــع معايــر الجــودة 

الوطنيــة.

ال توفــر بعــض القوانــن الحوافــز املناســبة لتحقيــق املخرجــات املرجــوة، فعــى ســبيل املثــال، قــد تثنــي املــادة "72"مــن 

"قانــون العمــل" عنــد تطبيقهــا عــى أرض الواقــع أصحــاب العمــل عــن توظيــف النســاء لعــدم رغبتهــم بتحمــل تكلفــة 

إلزامهــم بتوفــر مرافــق مجهــزة لرعايــة األطفــال ومقدمــي رعايــة مدربــن عنــد توظيفهــم نســاء متزوجــات لديهــن عــى 

األقــل 10 أطفــال تحــت ســن 4.

ــا  يف مــا يتعلــق بتوفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة لــألم والطفــل، عــى الرغــم مــن تحقيــق معــدالت وطنيــة عاليــة وطنيً

ــن تقــل  ــال الذي ــع األطف ــي املجــاين لجمي ــر التأمــن الطب ــة، وتوف ــة الطفول ــال يف مرحل ــر لقاحــات األطف ــم وتوف بتطعي

ــاك حاجــة  ــات يف هــذا املجــال، وهن ــا زال األردن يواجــه تحدي ــع النســاء الحوامــل، ف أعارهــم عــن 6 ســنوات وجمي

لتوســيع نطــاق توفــر الخدمــات وتحســن جــودة مراكــز األرسة والطفــل.

يف مــا بتعلــق بالتغذيــة والصحــة، تســتمر املخــاوف املتعلقــة بالعيــوب الخلقيــة املحتملــة بســبب زواج األقــارب؛ وقــد 

ذكــرت 35٪ مــن النســاء وجــود قرابــة مــع أزواجهــن. باإلضافــة إىل ذلــك، مــا زالــت هنــاك قيــود اجتاعيــة ال تشــجع 

ــة  ــات الصح ــة بخدم ــارية املتعلق ــات االستش ــاركة يف الخدم ــل أو املش ــة األرسة والطف ــز رعاي ــارة مراك ــى زي ــاث ع اإلن

ــة. اإلنجابي

تعــاين منظومــة التعليــم مــن افتقارهــا للمعايــر التعليميــة املتناســقة والرؤيــة الواضحــة للتدريــس والتعلــم التــي تتــالءم 

مــع املهــارات املطلوبــة يف اقتصــاد املعرفــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل ســلبيات تتمثــل يف التشــجيع عــى التعصــب أو 

تهميــش دور املــرأة يف املجتمــع.

ــرشوع  ــا: م ــة )ECED("، منه ــة الطفول ــر وتنمي ــم املبك ــول "التعلي ــاريع ح ــن املش ــة م ــراتيجية مجموع ــت االس تضمن

تحســن صحــة األطفــال واألمهــات وتغذيتهــم، ومــرشوع تحســن وزيــادة فــرص تدريــب القــوى العاملــة يف التعليــم املبكــر 

وتنميــة الطفولــة، ومــرشوع تحفيــز التوســع يف خدمــات القطــاع الخــاص عاليــة الجــودة مبــا يف ذلــك تصميــم برامــج لدعــم 

أصحــاب املشــاريع وخاصــة النســاء إلنشــاء مــدارس خاصــة جديــدة ومبتكــرة.
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4- االسراتيجية الوطنية للتشغيل )2011 – 2020(: 

أ- يف ما يتعلق باألهداف الواردة يف االسراتيجية: 

ب- أبرز ما ورد يف االسراتيجية الوطنية للتشغيل بخصوص املرأة:

ضمــن محــور الطلــب؛ خلــق أمنــاط اســتثار تــؤدي إىل منــو مســتقبيل يف القطاعــات ذات القيمــة املضافــة األعــى، وأجــور 

أعــى وزيــادة تشــغيل العــال األردنيــن )مــن الذكــور واإلنــاث(.

ضمــن محــور العــرض؛ زيــادة معــدالت مشــاركة اإلنــاث يف ســوق العمــل عــن طريــق توســيع الخيــارات املتاحــة للدخــول 

ــة وبيئــة عمــل مناســبة لهــن، وتقليــل الفجــوة يف  ــارات مرن ــة العقبــات وتقديــم خي ــة مــن خــالل إزال يف القــوى العامل

األجــور لنفــس الوظائــف التــي يُشــغلها الذكــور.

أن يحظــى العــال، ســواء أكانــوا يعملــون يف القطــاع العــام أم الخــاص )منشــآت كــرى/ صغــرى(، بالحايــة األساســية مــن 

ناحيــة تقاعــد الشــيخوخة وإصابــات العمــل والتأمــن الصحــي، واســتحقاقات البطالــة واألمومــة والحايــة التــي متنحهــا 

القوانــن والترشيعــات للعــال.

أبــرزت االســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل أنــه مــع وجــود الحاجــة للركيــز عــى املعيقــات التــي تواجــه مشــاركة املــرأة يف 

ســوق العمــل بشــكل عــام، فهنالــك الحاجــة لتطويــر سياســات تركــز عــى املعيقــات التــي تواجــه املتزوجــات واملتعلــات 

يف األريــاف. ومــن املعيقــات العامــة التــي ينبغــي التغلــب عليهــا؛ محدوديــة الفــرص للتدريــب املهنــي والخــرة العمليــة 

املصممــة خصيًصــا لإلنــاث، وإزالــة املعيقــات اإلداريــة أمــام فــرص العمــل مــن املنــزل، وتعديــل قانــون العمــل وقانــون 

الضــان االجتاعــي حــول العمــل الجــزيئ، وإنفــاذ منافــع األمومــة، وتوســيع نطــاق التعليــم مــا قبــل املدرســة يف القطــاع 

العــام )برنامــج الطفولــة املبكــرة(.  

أشــارت االســراتيجية إىل أنــه مــن املــؤرشات التــي تخفــض ترتيــب األردن يف مــؤرش التنافســية العاملــي 2010 – 2011 هــو؛ 

مشــاركة املــرأة يف قــوة العمــل. 

ــاركة  ــدل املش ــرت مع ــا أظه ــرى، ك ــدان األخ ــع البل ــة م ــل باملقارن ــن العم ــة س ــن يف فئ ــراتيجية األردني ــرت االس أظه

ــاث، حيــث بلــغ معــدل  ــا بــن اإلن ــة للذكــور واإلنــاث حســب العمــر وانخفــاض مســتويات املشــاركة خصوًص االقتصادي

ــاث )٪15(.   ــن اإلن ــة ب ــاركة االقتصادي املش
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يف مــا يتعلــق بالفجــوة بــن الذكــور واإلنــاث ومــن حيــث التحصيــل التعليمــي، نجــد أن اإلنــاث يصبحــن أفضــل تعليــًا 

مــن الذكــور بشــكل متزايــد، ولكــن مــن حيــث نســب املشــاركة يف ســوق العمــل والبطالــة، ومعــدالت الرواتــب، والرقيــة 

إىل املناصــب العليــا، نجــد أن اإلنــاث متأخــرات عــن الذكــور بكثــر.  

هنالــك املزيــد مــن الفــرص التــي تتفتــح أمــام النســاء، لكــن انطباعــات أصحــاب العمــل عــن إنتاجيــة اإلنــاث ال تــزال 

تحــد مــن مشــاركة اإلنــاث خاصــة يف الــرشكات الصغــرة، والتــي تتلخــص يف؛ قــدرة اإلنــاث املحــدودة عــى العمــل اليــدوي 

والعمــل يف الســاعات املتأخــرة، وعــدم ســاح األرسة لإلنــاث بالعمــل.

إن اللــوم يقــع بشــكل متزايــد عــى الضعــف املؤســي للتســبب يف إعاقــة مشــاركة النســاء، والتــزال قــدرة املــرأة عــى 

الحركــة وقدرتهــا عــى الوصــول إىل املعلومــات محــدودة، كــا تشــمل العوامــل التــي تؤثــر عــى مشــاركة اإلنــاث يف ســوق 

ــا نســبيًا يف  ــاث ضعيًف ــزال متثيــل اإلن ــة، والي ــة األطفــال واملســؤوليات املنزلي العمــل الوضــع االجتاعــي واألمومــة ورعاي

مناصــب صاحبــات األعــال أو املهــن.   

يف مــا يتعلــق بالطريــق إىل األمــام، تضمنــت االســراتيجية تطويــر )4( ســيناريوهات تــؤدي إىل تحقيــق رؤيــة االســراتيجية 

تنعكــس عــى نســبة املشــتغلن إىل الســكان يف ســن العمــل ذكــوًرا وإناثـًـا، وهــي: 1( نســب منــو متناقصــة للتشــغيل 2( 

منــو اقتصــادي ضعيــف 3( منــو اقتصــادي معتــدل 4( منــو قــوي يف التشــغيل، ويعتمــد احتــال حصــول كل ســيناريو عــى 

عوامــل داخليــة وخارجيــة.
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5- االسـراتيجية الوطنيـة للحاميـة االجتامعية )2019 – 2025(: 

أ- محاور االسراتيجية: 
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ب- وضع املرأة والرجل يف القوى العاملة:  

تُشـــارك املـــرأة فـــي الُعشـر األفقـر بنسـبة قليلـة جـًدا فــي ســوق العمــل )13٪( كحــال معظــم النســاء فــي األردن، كمـا أن 

أكـــر مـــن نصفهـــن عاطـالت عـــن العمـل. وهنــاك عــدة أبحــاث تناولــت العوامــل املرتبطــــة مبشــاركة املــرأة فــي القــوى 

العاملــــة، وتشـيـــر هــــذه األبحــــاث إلــى أن املــــرأة األردنيــة تتخــذ قرارهــا بشـأن العمـل بعـــد املفاضلـة بـن "العائـد" مـن 

فرصـــة العمــــل املتوفــــرة لديهــــا و"األعبــــاء" املرتبــــة عليهــــا نتيجــة التحاقهــــا بهــذا العمــــل - مبــا فــــي ذلــك مختلــف 

البدائــــل املوجــــودة أمامهــــا الستغالل وقتهــــا، ويُعــد مســــتوى األجر عامــاًل رئيســًا ملزايــا الوظيفــة لــــدى املـرأة، كمـا هـو 

الحـــال بالنســـبة للرجـــل، وتأخـــذ املـــرأة فـــي عـن االعتبـــار عـدة عوامـــل أخـرى هامـــة بالنسـبة لهــــا عنــد اتخاذهــــا قــرار 

االلتحــاق فــــي العمــل؛ منهــا:

1( ســـاعات العمـــل والوقـــت الـــذي يلزمهـــا فـي التنقـل منــــه وإليــه، خاصــة فــي ضــــوء املســؤوليات املرتبـــة عليهــا فــي 

املنــــزل عــادة مثــــل؛ الطهــي والتنظيــــف ورعايــة األطفــال.

2( ضمــان ســالمتها الجســدية والعاطفيـة )خوفًا من التحرش يف مكان العمل أو خــالل التنقــل منه وإليــه(.

وتُشــري جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين إىل االســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة )2019-2025( والتــي تــم إطالقهــا 

عــام 2019، بأنهــا تحدثــت عــن أهميــة املشــاركة االقتصاديــة للنســاء وتوفــري فــرص عمــل لهــن، وتقديــم الدعــم املــادي لــأرس 

ــأن االســراتيجية بحاجــة إىل مراجعــة مــن نواحــي متعــددة،  الفقــرية خاصــة األرس التــي ترأســها نســاء. وتعتقــد "تضامــن" ب

ومنهــا إضافــة مــؤرشات قابلــة للقيــاس والتقييــم واملراجعــة مبنيــة عــى خــط أســاس واقعــي وفعــيل.



73

الفصل الرابع:
التمكين والمشاركة االقتصادية للنساء في االستراتيجيات والخطط الوطنية

6- االسراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )2013 – 2017(:

ــا؛ محــور )3(:  ــق بالتمكــن االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي، ومحــاور مســتعرضة منه شــملت االســراتيجية محــاور تتعل

ــة. ــات الوطني ــج واملوازن ــات والسياســات والخطــط والربام ــوع االجتامعــي؛ يف الترشيع ــج الن دم

محور )3(: التمكن االقتصادي للمرأة

ويتضمــن الفئــات التاليــة: املــرأة العاملــة، واملــرأة ســيدة األعــال، واملــرأة العاملــة مــن املنــزل أو يف العمــل غــر املنظــم، واملــرأة 

الفقــرة، واملــرأة املعيلــة لــألرسة.   

الهدف الوطني للمحور:

األهداف االسراتيجية )وفًقا للفئات(: 

- املرأة العاملة:

-متكن املرأة ليك تُسهم إسهاًما كاماًل يف الحياة االقتصادية عر القطاعات كافة وعى جميع مستويات النشاط االقتصادي. 

2- املرأة سيدة األعامل:

-رفع نسبة مشاركة املرأة يف ريادة األعال الخاصة وفق أحدث املستجدات وأفضل املارسات.

3- املرأة العاملة من املنزل أو  يف العمل غري  املنظم:

-تفعيل طاقات املرأة العاملة من املنزل أو يف العمل غر املنظم مبختلف مجاالته وإدماجها يف االقتصاد الوطني. 

4- املرأة الفقرية:

-تأمن االستقرار االجتاعي واالقتصادي للمرأة الفقرة بعامة وللمرأة الفقرة يف الريف والبادية بخاصة.

5- املرأة املعيلة لأرسة:

-تأمن االستقرار االجتاعي واالقتصادي للمرأة املعيلة لألرسة لإلسهام يف تخفيض أعبائها.

* وقد انبثقت عن االسراتيجية الخطة االسراتيجية لتمكن املرأة يف األردن )2013 – 2017(.

ضان تكافؤ الفرص االقتصادية لتحقيق مشاركة أكر للمرأة يف مختلف قطاعات االقتصاد الوطني.

رفع نسبة مشاركة املرأة يف رسم السياسات وصناعة القرارات االقتصادية.
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7- االسراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن )2020 – 2025(:

أقــر مجلــس الــوزراء يف األردن يــوم األحــد 2020/3/8، االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 – 2025(، مبناســبة يــوم 

ــوزراء  ــزام مجلــس ال ــذي يصــادف يف الثامــن مــن آذار/ مــارس مــن كل عــام. ويجــدد إقــرار االســراتيجية الت املــرأة العاملــي ال

بتمكــن املــرأة، وحايــة حقوقهــا، والتعهــد بالتشــاركية يف تنفيذهــا، للمســاهمة يف تعزيــز دور املــرأة يف التّنميــة الوطنيّــة. وقــد 

ــة لتمكــن املــرأة. ــة األردنيــة لشــؤون املــرأة واللجنــة الوزاريّ تــّم إعدادهــا بالتنســيق والتعــاون بــن اللّجنــة الوطنيّ

وتشــمل االســراتيجية التــي ســتكون مدتهــا خمــس ســنوات قابلــة للتمديــد العديد مــن الخطــط التنفيذيــة واإلجرائيــة واألهداف، 

ــا أو  ــا خاًص ــة أو قطاًع ــة أو وطني ــت حكومي ــا، ســواء أكان ــة تجاهه ــات املعني ــد مســؤولية كل الجه وســيتم العمــل عــى تحدي

مؤسســات املجتمــع املــدين وغرهــا مــن املؤسســات العســكرية واألمنيــة، وســتأخذ االســراتيجية بعــن االعتبــار الالجئــات والنســاء 

املهاجرات.

محاور االسراتيجية:

تتضمــن االســراتيجية عــدًدا مــن املحــاور منهــا؛ مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة ووصولهــا إىل املواقــع القياديــة، واالســتقاللية 

االقتصاديــة مــن خــالل الركيــز عــى قــدرة املــرأة للوصــول بــأن تكــون رياديــة، إضافــة إىل انخراطهــا بســوق العمــل، ووصولهــا 

للمواقــع السياســية.

وتتضمــن محــاور أخــرى تتعلــق بالعمــل القيــادي، والوصــول للخدمــات والحايــة، والوصــول إىل العدالــة مــن خــالل القضــاء أو 

الحايــة مــن العنــف، إىل جانــب محوريــن مرتبطــن بتغيــر الصــورة النمطيــة للمــرأة، وإيجــاد اتجاهــات إيجابيــة يف املجتمــع 

نحــو العالقــات بــن الجنســن. كــا تتضمــن محــوًرا خاًصــا بقــدرة املؤسســات عــى تنفيذهــا وتعزيــز الــدور يف التنفيــذ، إذ أن 

عمليــة املتابعــة يف تحقيــق أهدافهــا، ســتتم مــن قبــل اللجنــة الفنيــة الخاصــة باالســراتيجية.

ويف مــا يتعلــق بالتمكــن االقتصــادي للمــرأة؛ فقــد تضمنــت االســراتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة )2020 – 2025( أربعــة أهــداف 

اســراتيجية، نــص الهــدف االســراتيجي األول منهــا عــى مــا يــيل )النســــاء والفتيــــات قــــادرات عــــى الوصــــول إىل حقوقهــــن 

اإلنســــانية واالقتصاديــــة والسياســــية للمشــــاركة والقيــــادة بحريــــة يٍف مجتمــعٍ خــــاٍل مــن التمييــز املبنــــي عــى أســاس 

الجنــــس(. أمــا املخــرج 1.1 فنــص عــى أنــه »متتلــك املزيــد مــن النســاء والفتيــات فرًصــا متســاوية للمشــاركة والقيــادة يف الحيــاة 

العامــة ويف ســوق العمــل، ويتمتعــن باالســتقاللية مبــا يحقــق متتعهــن بحريــة القــرار املــايل. أمــا التدخــالت فكانــت عــى النحــو 

ــي والعســكري مبــا  ــق للمــرأة يف القطاعــن العــام والخــاص واملجتمعــي والقطــاع األمن ــادة فــرص العمــل الالئ ــايل: 1.1.1 زي الت

يضمــن خلــو بيئة العمل مــــن التمييــــز املبنــــي عــــى أســــاس الجنــــس، 2.1.1 دعم ريــادة األعال بن النســاء وبنــاء قدراتهن 

ــادة فــرص وصــول املــرأة إىل املواقــع  ــة لتأســيس األعــال الخاصــة بهــن، 3.1.1 زي ــكات والوصــول للمــوارد املالي ــازة املمتل لحي

القياديــة يف القطــاع العــام والخــاص واملجتمعــي والقطــاع األمنــي والعســكري ويف الحيــاة السياســية بــدون متييــز.
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8- الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان لأعوام )2016 - 2025(:

املحور الثالث: حقوق الفئات األكرث عرضة لالنتهاك 

الهدف الرئييس الثاين: 

تعزيز وحاية حقوق املرأة.

األهداف الفرعية:

1. متتع املرأة بحقوقها ومبا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

األنشطة الرئيسية:

2. تطوير وتبني السياسات التي تهدف إىل متكن املرأة من التمتع بكافة حقوقها. 

األنشطة الرئيسية:

* هنالك نشاط رئيس وارد يف الخطة يتعلق بالهدف الرئييس:  

 تعزيــز وحايــة الحــق يف العمــل، وهــو )إعــادة النظــر يف الترشيعــات الناظمــة لشــؤون العامــالت يف املنــازل وتفعيــل التعليــات 

الخاصــة بذلــك مبــا يضمــن توفــر الحايــة الفعليــة لهــذه الفئــة(.

إجراء مراجعة ملنظومة الترشيعات ذات العالقة بحقوق املرأة واقراح التعديالت عليها يف إطار تشاريك.

ــات ذات  ــا للترشيع ــدى تطبيقه ــن م ــق م ــاص للتحق ــام والخ ــن الع ــات القطاع ــى مؤسس ــة ع ــات الرقابي ــل اآللي تفعي

ــرأة. ــوق امل ــة بحق العالق

العمل عى توفر البيئة اآلمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة يف األرسة والعمل واملجتمع.

إجــراء مراجعــة شــاملة لكافــة الخطــط واالســراتيجيات والرامــج الوطنيــة الهادفــة لتطويرهــا وتفعيلهــا مبــا يضمــن متتــع 

املــرأة بحقوقهــا.

رسم السياسات الوطنية التي تعمل عى متكن املرأة ومراعاة الجوانب املالية ضمن قانون املوازنة العامة.

تنظيــم برامــج بنــاء القــدرات للمؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة حــول آليــات مراعــاة حقــوق املــرأة عنــد وضــع 

السياســات وتطويــر الخطــط.
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9- الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 املــرأة واألمــن والســالم )2018 – 2021(: 

الهــدف االســراتيجي األول:  

تحقيــق االســتجابة الحتياجــات النــوع االجتاعــي واملشــاركة الفاعلــة للمــرأة يف القطاعــات األمنيــة والعســكرية ويف عمليــات 

الســالم.

ــاج  ــة والعســكرية إلدم ــات األمني ــي القطاع ــن موظف ــة مشــجعة للرجــال والنســاء م ــة وثقاف ــة وداعم ــة مواتي ــن خــالل بيئ م

منظــور النــوع االجتاعــي يف مهاتهــم. مثــل هــذه البيئــة ســتعزز الفاعليــة التشــغيلية لعمــل الرشطــة والجيــش وستســاهم يف 

ــن داخــل هــذه القطاعــات. كــا ســتدعم أداء  ــن بعمله ــة والعســكرية واحتفاظه تســهيل دخــول النســاء يف القطاعــات األمني

النســاء ووصولهــن إىل املراكــز القياديــة ومواقــع صنــع القــرار وضــان الحصــول عــى الفــرص املتكافئــة يف عمليــة التوظيــف يف 

القطاعــات األمنيــة والعســكرية. وستشــجع أيًضــا عــى مشــاركة النســاء يف مفاوضــات وعمليــات الســالم واملهــام الدبلوماســية.   

الهدف االسراتيجي الثاين:

تحقيــق املشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي الوقايــة مــن التطــرف والعنــف، وفــي بنــاء وصنــع الســالم الوطنــي واإلقليمــي. 

الهــدف االســراتيجي الثالث:   

توفــر الخدمــات اإلنســانية املســتجيبة واملراعيــة الحتياجــات النــوع االجتاعــي )كالخدمــات النفســية واالجتاعيــة والقانونيــة 

والطبيــة( وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن، خاصــة مــن قبــل النســاء والفتيــات األردنيــات والالجئــات األكــر عرضــة للعنــف 

وحاجــة للحايــة يف املجتمعــات املســتضيفة ومخيــات الالجئــن يف األردن. 

الهدف االسراتيجي الرابع:

ثقافــة مجتمعيــة داعمــة الحتياجــات النــوع االجتاعــي وأهميــة املســاواة بــن الجنســن ودور النســاء، مبــا يف ذلــك الشــابات يف 

تحقيــق األمــن والســالم.  
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تقرير فني "النساء والتطرف العنيف يف األردن":

تزامًنــا مــع املشــاورات التــي ُعقــدت بخصــوص الخطــة ويف شــهري شــباط وآذار 2016 قامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون 

املــرأة ومكتــب األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكن املــرأة بإجراء دراســة بعنــوان "النســاء والتطرف العنيــف يف األردن" 

والتــي تعالــج أبعــاد النــوع االجتاعــي يف مواجهــة التطــرف الستكشــاف وتقييــم آثــار التطــرف عــى النســاء والفتيــات، والبحــث 

يف إمكانيــة تضمــن النســاء والتدابــر املســتجيبة للنــوع االجتاعــي يف جهــود مواجهــة التطــرف والعنــف. إذ يحــث القــرار رقــم 

2242 لعــام 2015 الالحــق للقــرار 1325 عــى أهميــة إجــراء البحــوث وتجميــع البيانــات التــي تراعــي منظــور النــوع االجتاعــي 

للنظــر يف العوامــل التــي تدفــع املــرأة إىل التطــرف والعنــف، واستكشــاف اآلثــار املرتبــة عــى اســراتيجيات مواجهــة التطــرف 

 والعنــف واإلرهــاب مــن أجــل وضــع السياســات والرامــج واألنشــطة املســتجيبة لهــذا الشــأن التزاًمــا بتنفيــذ التوصيــات العامليــة. 

ــة  ــة إىل رضورة اســتهداف املــرأة كالعــب رئيــس يف جهــود مواجه ــة الداعي ــة والوطني ــاء عــى مخرجــات املشــاورات املحلي وبن

التطــرف والعنــف، فقــد تــم إجــراء هــذه الدراســة وعكــس نتائجهــا عــى أهــداف ومخرجــات الخطــة الوطنيــة لتفعيــل القــرار 

X                                                                                                   ."1325 "املــرأة واألمــن والســالم يف األردن 

10- خطة تحفيز النمـو االقتصادي األردين )2018 – 2022(/ مجلس السياسات االقتصادية:

من السياسات واألهداف التي تُشر إىل أن املرأة تقع يف صلب الخطة:

توفــر مجتمــع مســتقر وآمــن للجميــع، يكفــل العيــش الكريــم للمواطنــن، ويضمــن منــًوا اقتصاديـًـا، وازدهــاًرا اجتاعيًــا وسياســيًا، 

ــا عــى وبنــاء عــى مخرجــات املشــاورات املحليــة والوطنيــة الداعيــة إىل رضورة اســتهداف املــرأة كالعــب رئيــس يف جهــود  مبنيً

مواجهــة التطــرف والعنــف، فقــد تــم إجــراء هــذه الدراســة وعكــس نتائجهــا عــى أهــداف ومخرجــات الخطــة الوطنيــة لتفعيــل 

القــرار 1325 "املــرأة واألمــن والســالم يف األردن".

مبــادئ الحريــة والعــدل واملســاواة واحــرام حقــوق اإلنســان، واالنفتــاح وتكافــؤ الفــرص. وذلــك لتحقيــق التنميــة الوطنيــة 

املســتدامة بأبعادها الشــاملة.

إيجاد بيئة متكينية حافزة إلطالق واستثار طاقات وإبداعات أبناء وبنات الوطن لتحقيق أقى آمالهم.

متكن املرأة وزيادة مساهمتها يف سوق العمل لتفعيل مشاركتها االقتصادية.
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أ- متكن املرأة يف القطاع العام: 

ب- تعزيز مشاركة املرأة يف القطاع الصناعي:

متكن القدرات القيادية للمرأة العاملة يف القطاع العام، مبا يُعزز من فرص توليها للوظائف القيادية واإلرشافية.

تحليــل واقــع حــال املــرأة يف القطــاع العــام لتمكــن صنــاع القــرار مــن رســم السياســات العامــة التــي تُعــزز فــرص وجــود 

املــرأة يف مختلــف القطاعــات.

إبراز قصص نجاح املرأة العاملة يف القطاع العام، لتحفيز التقدم والتطور الوظيفي للمرأة.

تحليل البنية التنظيمية املتعلقة بعمل املرأة يف القطاع العام، بحيث تشمل:

ساعات الدوام املرن.

العمل عن بعد.

الدوام الجزيئ.

توفر البيئة املالمئة الستمرارها يف الوظيفة العامة وتقدمها الوظيفي.

العمل عى زيادة إرشاك املرأة يف مجالس إدارات الرشكات التي تُساهم بها الحكومة واملؤسسات العامة.

تعزيز دور املرأة يف املشاركة يف املشاريع الصناعية ومتكينها من إقامة مشاريع صناعية.

ــادة مســاهمة املــرأة  ــادرة تهــدف إىل زي ــدويل )مب ــواردة مــن مركــز التجــارة ال ــون امــرأة وال ــادرة امللي االنضــام إىل مب

ــول العــام 2020(. ــون امــرأة إىل ســوق العمــل بحل ــا مــن خــالل جــذب ملي اقتصاديً

سد الفجوة بن رواتب النساء والرجال الذين يقومون بنفس املهام ولديهم نفس املهارات والخرات.

ضان حصول املرأة عى فرص متساوية للرقية وشغل مراكز قيادية.

رضورة تعزيز قدرات ومعارف الريادين الجدد وخصوصاً ضمن فئتي املرأة والشباب.

رضورة تعزيــز مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد الوطنــي والعمليــات اإلنتاجيــة مــن خــالل تطويــر أنظمــة العمــل )نظــام العمــل 

ــز عمــل املــرأة  ــم الخدمــات املســاندة وتعزي ــدأ اإلنصــاف باألجــور مــا بــن الرجــل واملــرأة، وتقدي املــرن(، وتحقيــق مب

كتوفــر خدمــات النقــل وحضانــات األطفــال يف مراكــز العمــل.

التوسع يف برامج التشغيل ونرش ثقافة العمل الحر والريادي واالعتاد عى الذات للجنسن.
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11- الخطة االسراتيجية )2017 – 2021(/ وزارة العمل:

األهداف القطاعية:

-املساهمة يف خفض معدالت البطالة يف جميع القطاعات االقتصادية.

- املساهمة يف رفع معدالت املشاركة االقتصادية لكال الجنسن.

األهداف االسراتيجية:

-زيادة أعداد املشتغلن األردنين يف سوق العمل من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص.

-تحسن وتطوير األداء املؤسي لرفع جودة الخدمات املقّدمة وفق معاير الجودة والكفاءة والشفافية.

-تعزيز عالقات العمل لتخفيض النزاعات الُعالية الجاعية بالتعاون مع الرشكاء االجتاعين.

-تعزيز جهاز التفتيش والسالمة والصحة املهنية ملنع التجاوزات التي تحدث يف سوق العمل.

-تنظيم شؤون العالة الوافدة لتنظيم تدفقها إىل سوق العمل وإحالل العالة األردنية مكانها.

-تعزيــز الرشاكــة مــع القطــاع العــام والخــاص ومنظــات املجتمــع املــدين لتحســن حاكميــة قطــاع التشــغيل والتدريــب والتعليــم 

املهنــي والتقنــي مــن خــالل تنفيــذ اســراتيجية تنميــة املــوارد البرشيــة.

-رفع جودة الخدمات املقدمة من خالل ضان تطبيق معاير الجودة وتحسن وتطوير األداء املؤسي.

* من املشاريع املتعلقة بعمل املرأة يف الوزارة؛ دعم إنشاء الحضانات يف القطاع الخاص والعام، واإلنصاف يف األجور.
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12- االسراتيجية والخطة االسراتيجية لجمعية معهد تضامن النساء األردين لأعوام )2019 - 2023(:

1- محور التمكن واملشاركة:

الهدف االسراتيجي )1(:

متكــن النســاء والفتيــات؛ قانونيًــــا وسياســــيًا واقتصاديـًــا ومعرفيًــا وإعالميًــا، وتعزيــز مشــاركتهن وقيادتهــن يف مختلــف املجــاالت 

بشــكل أكــر فعاليــة.

الهدف اإلجرايئ:

5/1 التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات؛ بحيــث يتمتعــن بضــان الدخــل واالســتقاللية االقتصاديــة والعمــل الالئــق والحايــة 

االجتاعية.

األنشطة الرئيسة:

رفع الوعي لزيادة نسبة متثيل املرأة ومشاركتها الفاعلة يف مؤسسات القطاع الخاص.

تدريــب النســاء والفتيــات يف املجــاالت الرقميــة واملاليــة والتقنيــة واملهنيــة؛ كالتســويق، واإلدارة املاليــة، واملحاســبة ومســك 

الدفاتــر، وريــادة األعــال، وإعــداد املشــاريع ودراســة الجــدوى لها...

توعية النساء والفتيات لالعتاد عى ذواتهن اقتصاديًا، مع الركيز عى خفض نسبة البطالة.

نرش الوعي لتوسيع خيارات العمل املتاحة للنساء والفتيات لتكون قيمة مضافة يف املجتمع.

ــل يف الشــؤون  ــدون أجــر والعم ــة ب ــال الرعاي ــن أع ــرأة والرجــل ع ــن امل ــز تقاســم املســؤوليات ب ــي لتعزي ــرش الوع ن

ــة. املنزلي

كسب التأييد لسد الفجوة يف األجور بن الجنسن.

تعزيز حقوق العامالت يف الشؤون املنزلية والعامالت يف القطاع غر الرسمي والقطاع الزراعي.

توصيل صوت املرأة ودعم متثيلها يف نقابات العال والنقابات املهنية ويف غرف التجارة والصناعة.

تنظيم أنشطة توعوية لتعزيز الشمول واإلدماج املايل للنساء والفتيات.

دعم التشبيك وبناء الرشاكات يف ما بن سيدات األعال ومؤسساتهن لتبادل التجارب والخرات وقصص النجاح.
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ماذا بعد؛

مبــا أن مصطلــح النــوع االجتاعــي يُشــر إىل اختــالف األدوار )الحقــوق والواجبــات وااللتزامــات( والعالقــات واملســؤوليات والصور 

ومكانــة املــرأة والرجــل، والتــي يتــم تحديدهــا اجتاعيًــا وثقافيًــا عــر التطــور التاريخــي ملجتمــع مــا. لــذا ينبغــي الحــرص عــى 

اعتــاد سياســة وطنيــة لدمــج/ إدمــاج النــوع االجتاعــي تُعنــى بالدمــج املنظــم ألولويــات واحتياجــات كل مــن الرجــال والنســاء 

يف كافــة الــروئ والسياســات والترشيعــات واالســراتيجيات والخطــط والرامــج واملشــاريع واملوازنــات الوطنيــة واملؤسســية لغايات 

ضــان العدالــة بــن الرجــال والنســاء وتحقيــق تكافــؤ الفــرص يف مــا بينهــم/ن، وضــان متكــن املــرأة ومتتعهــا بكافــة حقوقهــا، 

ومراعــاة أثــر ذلــك يف جميــع املراحــل؛ مــن تخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم عــى أوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء يف األردن.

نشاط:

مــن خــالل اســتعراضك/ِك لالســراتيجيات والخطــط الوطنيــة الســابق ذكرهــا، أرجــو تحديــد مــا هــي االســراتيجية أو الخطــة التي 

عملــت عــى دمــج/ إدمــاج النــوع االجتاعــي فيهــا مبــا يتناســب مــع طبيعتهــا بشــكل أكــر وضوًحــا وتحديــًدا؟ 
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قامئة املراجع:

-  الورقــة النقاشــية الســابعة: بنــاء قدراتنــا البرشيــة وتطويــر العمليــة التعليميــة جوهــر نهضــة األمــة. بقلــم عبداللــه الثــاين ابــن 

الحســن. 15 نيســان/ أبريــل 2017.

-  املرجــع الرئيــس: منــى مؤمتــن. التمكــن واملشــاركة االقتصاديــة للنســاء يف االســراتيجيات والخطــط الوطنيــة. عــرض تقديــي. 

ــة  ــات الناظم ــادي والترشيع ــن االقتص ــول التمك ــداين TOT ح ــب املي ــة والتدري ــق التوعي ــة لفري ــة املتخصص ــدورة التدريبي ال

ــن النســاء األردين. 8/30 – 2020/9/1. ــد تضام ــة معه لســوق العمــل يف األردن. ســنابل 1. جمعي

-  األردن 2025: رؤية واسراتيجية وطنية. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن )2020 – 2025(. اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسراتيجية الوطنية للتشغيل )2011 – 2020(. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسـراتيجية الوطنيـة للحايـة االجتاعية )2019 – 2025(. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )2013 – 2017(. اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االســراتيجية والخطــة االســراتيجية لجمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين لألعــوام )2019 - 2023(. جمعيــة معهــد تضامــن 

النســاء األردين. اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  التعـــليـــــم مــــن أجــــل االزدهــار: تـحـقـيـق الـنـتـائـــج. االسراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية )2016 – 2025(. 

اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  الخطة االسراتيجية )2017 – 2021(. وزارة العمل. اململكة األردنية الهاشمية.

-  الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 املــرأة واألمــن والســالم )2018 – 2021(. اللجنــة الوطنيــة 

األردنيــة لشــؤون املــرأة. اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان لألعوام )2016 - 2025(. اململكة األردنية الهاشمية.

-  خطــة تحفيــز النمـــو االقتصــادي األردين )2018 – 2022(. مجلــس السياســات االقتصاديــة. اململكــة األردنيــة الهاشــمية. طبعــة 

محدثــة 2018/6/1.
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1- الحق يف العمل:

ــيش  ــة لضــان مســتوى معي ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــن أهــم الحق ــد الحــق يف العمــل م ــل، ويُع ــرد الحــق يف العم ــكل ف ل

الئــق فهــو مــن الحقــوق االقتصاديــة، ألنــه يؤّمــن الفــرد ماديًــا واقتصاديًــا ويوفــر لــه متطلبــات معيشــته. وهــو مــن الحقــوق 

االجتاعيــة الرتباطــه الوثيــق باملجتمــع، والحــق يف العمــل يعنــي الحــق يف املشــاركة يف إنتــاج وخدمــة أنشــطة املجتمــع اإلنســاين، 

والحــق يف املشــاركة يف الفوائــد العائــدة عــن الــذي يكفــل مســتوى معيشــيًا الئًقــا. وبهــذا، فــإن الحــق يف العمــل يكفــل عــدم 

اســتبعاد أي فــرد مــن الحيــاة االقتصاديــة. أمــا نــوع العمــل الــذي يقــوم بــه اإلنســان فيعتمــد عــى إمكانيــة انتفاعــه مــن املــوارد 

والتعليــم والتدريــب. ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لــكل فــرد لكســب رزقــه عــن طريــق أداء عمــل يختــاره أو يرتضيــه 

ــاذ  ــن اتخ ــي، فضــاًل ع ــي والفن ــم املهن ــال التعلي ــه يف مج ــاد والتوجي ــم اإلرش ــة بضــان تقدي ــة ملزم ــون الدول ــة، وأن تك بحري

ــا أن تكفــل عــدم  ــدول أيًض ــة املنتجــة. ويتعــن عــى ال ــزز وتوســع مــن فــرص العال ــة مالمئــة تُع ــة بيئ ــر املالمئــة لتهيئ التداب

مارســة التمييــز يف مــا يتعلــق بجوانــب العمــل كافــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن القانــون الــدويل يحظــر العمــل القــري. 

أ- الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بالحق يف العمل:

- اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

     تنص املادة 23 منه عى أنه:

ية اختيار عمله، ويف رشوط عمل عادلة وُمرضية، ويف الحاية من البطالة.  لكلِّ شخص حقُّ العمل، ويف حرِّ

لجميع األفراد، دون أيِّ متييز، الحقُّ يف أٍجر متساٍو عى العمل املتساوي.

لــكلِّ فــرد يعمــل حــقٌّ يف مكافــأة عادلــة وُمرضيــة تكفــل لــه وألرستــه عيشــًة الئقــًة بالكرامــة البرشيــة، وتُســتكَمل، عنــد 

االقتضــاء، بوســائل أخــرى للحايــة االجتاعيــة.

لــكلِّ شــخص حــقُّ إنشــاء النقابــات مــع آخريــن واالنضــام إليهــا مــن أجــل حايــة مصالحــه )اإلعــالن العاملــي لحقــوق 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ .اإلنســان. الصفحــة الرئيســية. األمــم املتحــدة

 .)index.html

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html).  
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html).  
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html).  
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- العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:

ينــص العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، يف املــادة 6 )1( عــى "الحــق يف العمــل الــذي يشــمل 

مــا لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة". كــا تنــص املــادة 6 )2( عــى 

أن تتضمــن "املامرســة الكاملــة لهــذا الحــق توفــري برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن واملهنيــن".

ومصطلــح "الكســب" لــه رنــة معنويــة وأخالقيــة خاصــة؛ فمعنــى اكتســابك النقــود هــو أنــك تحصــل عــى مكافــأة عادلــة عــن 

خدمــة مــا قُْمــَت بهــا للمســاهمة يف رفاهيــة اآلخريــن وإســعادهم. أي أن العمــل متصــل هنــا بعالقتــك ومســاهمتك يف أنشــطة 

مجتمعــك أو أرستــك لضــان البقــاء عــى قيــد الحيــاة وتحقيــق الرفاهيــة؛ ومــن ثــم فهــو يتضمــن إحساســك بقبــول املجتمــع 

لــك ورضــاه عنــك.

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 لسنة 1964 بشأن سياسة العاملة:

ــدول  ــة؛ عــى واجــب ال ــة رقــم 122 لســنة 1964 بشــأن سياســة العال ــة منظمــة العمــل الدولي تنــص املــادة 1)2( مــن اتفاقي

األطــراف عــى العمــل عــى "توفــري فــرص عمــل لجميــع املحتاجــن للعمــل والباحثــن عنــه".

- امليثاق االجتامعي األورويب:

تنص املادة األوىل من امليثاق االجتاعي األورويب عى ما ييل:

ــه اســتقراًرا  ــأن أحــد أهدافهــم ومســؤوليتهم األساســية هــو تحقيــق واســتمرار أعــى مســتوى للعمــل وأفضل باإلقــرار ب

ــع. بهــدف تأمــن الشــغل للجمي

بتوفر حاية فّعالة لحق العامل، يف كسب معيشته من عمل يختاره بحرية.

بإنشاء خدمات عمل مجانية لكل العال أو بدعم استمرارها.

بتأمــن أو بتشــجيع التوجيــه والتعليــم والتأهيــل املهنــي املناســب )الـوحـــدة رقــــم 10( الحــق يف العمــل وحقــوق العال. 

.)http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10.pdf حقــوق اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافية معينة. دائــــرة الـحـقــــوق.  

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10.pdf).
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- دستور اململكة األردنية الهاشمية:

أ-ينص دستور اململكة األردنية الهاشمية ويف املادة 23 من الفصل الثاين "حقوق األردنين وواجباتهم" عى ما يأيت: 

1- العمل حق لجميع املواطنن وعى الدولة أن توفره لألردنين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به.

2- تحمي الدولة العمل وتضع له ترشيًعا يقوم عى املبادئ اآلتية:

ب- مركبات الحق يف العمل:

يتمتع كل عامل مبركبات حقوقية يف العمل ومكان عمله، مثل:

إذا تــم املــس بأحــد الــرشوط، يحــق للعامــل االحتجــاج واإلرضاب عــن العمــل والتظاهــر مــن أجــل الــرشوط التــي ُمــّس بهــا 

مــن قبــل صاحــب العمــل.

اعطاء العامل أجرًا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر.

تقرير تعويض خاص للعال املعيلن، ويف أحوال التريح واملرض والعجز والطوارئ الناشئةعن العمل.

تعين الرشوط الخاصة بعمل النساء واألحداث.

خضوع املعامل للقواعد الصحية.

تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون.

دفع األجر مقابل ساعات عمله.

وضع حد أدىن لألجر.

تحديد ساعات العمل حسب وضع العامل.

توفر ظروف عمل معقولة.

الحاية من البطالة.

ضان أجر متساٍو يف الوظيفة الواحدة.
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يُعتــر الحــق يف العمــل أحــد أهــم حقــوق اإلنســان، ومبوجــب هــذا الحــق تقــع عــى الدولــة مســؤولية احــرام وحايــة وكفالــة 

إمكانيــة إعــال مواطنيهــا وتوفــر فــرص العمــل لهــم لكســب الــرزق، وااللتــزام بضــان حريــة اختيــار العمــل أو قبولــه.

وينطوي هذا عى ما ييل: 

2- الحق يف إشغال الوظيفة العامة )القطاع العام(:

تــرز أهميــة هــذا املوضــوع يف أن التعيــن يف الوظيفــة العامــة مــن أكــر املواضيــع حساســية وخطــورة، ويف كونــه يتعلــق بحــق 

دســتوري وقانــوين للمواطــن/ة يتمثــل بحقــه/ا يف التوظيــف، حيــث يجــب عــى اإلدارة أن تتخــذ كافــة الوســائل لعــدم حرمــان 

أي مواطــن/ة مــن هــذا الحــق الدســتوري والقانــوين بغــر حــق. حيــث يُعتــر التعيــن يف الوظيفــة العامــة مــن أكــر اإلجــراءات 

خطــورة والتــي ممكــن أن تتعــرض اإلدارة العامــة لالنتقــاد مــن خاللهــا، فعــى اإلدارة العامــة أن تُراعــي عــدة أمــور عنــد اتخاذهــا 

ــى اإلدارة  ــب ع ــن/ات يج ــن/ات العام ــار املوظف ــة الختي ــرق معين ــك ط ــة، فهنال ــة العام ــخص يف الوظيف ــن أي ش ــراًرا بتعي ق

ــد  ــن ولتحدي ــن/ات يف الوظيفــة العامــة، ورشوط خاصــة للتعي ــن املوظفــن/ات العامل ــك رشوط عامــة لتعي ــا، وهنال أن تُراعيه

األوضــاع الوظيفيــة للموظفــن/ات مــن حيــث النقــل والنــدب واإلعــارة والتدريــب )جاكلــن تحســن عمريــة. التعيــن يف الوظيفــة 

العموميــة. دراســة مقارنــة: دراســة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الدراســات العليــا. جامعــة النجــاح الوطنيــة. نابلــس. فلســطن. 

.)2014

وينص دستور اململكة األردنية الهاشمية ويف املادة 22 من الفصل الثاين "حقوق األردنين وواجباتهم" عى أنه: 

عى الدولة أال تخرب أو تعيق الفرص املتاحة للفرد لكسب رزقه وأن تلزم احرام الحق.

عى الدولة االلتزام بحاية حق املواطن يف العمل ومنع اآلخرين من التعرض لحق األفراد واملجموعات يف العمل.

عــى الدولــة االلتــزام بتوفــر فــرص وخيــارات لكســب الــرزق لألفــراد الذيــن ال يتمتعــون بهــذه الفرصــة )الحــق يف العمــل. 

مــن ويكيبيديــا، املوســوعة الحرة(.

لكل أردين حق يف تويل املناصب العامة بالرشوط املعيّنة يف القانون أو األنظمة.

التعيــن للوظائــف العامــة مــن دامئــة ومؤقتــة يف الدولــة واإلدارات امللحقــة بهــا والبلديــات يكــون عــى أســاس الكفايــات 

واملؤهالت
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3- ريادة األعامل )املشاريع الصغرية واملتوسطة، التشغيل الذايت(: 

أ- ريادة األعامل:

ريــادة األعــال، وســميت أيًضــا االعتــار، أو هندســة املشــاريع، وهــي عمليــة تحديــد مــرشوع تجــاري معــن للبــدء بــه والركيــز 

عليــه وتوفــر املــوارد الالزمــة وتنظيمهــا وتحمــل املخاطــر يف ســبيل تحقيــق ربــح مــايل، وتعــرّف أيًضــا عــى أنهــا عمليــة إنشــاء 

منظمــة أو مجموعــة منظــات جديــدة أو تطويــر منظــات قامئــة، وهــي بالتحديــد إنشــاء عمــل أو عــدة أعــال جديــدة أو 

االســتجابة لفــرص جديــدة عامــًة.

ويف االقتصــاد الســيايس تعــرّف ريــادة األعــال بأنهــا أســلوب يوفــر إطــار لكيفيــة تحويــل الفكــرة العظيمــة إىل عمــل تجــاري 

عظيــم، مــروًرا بكافــة مراحــل التأســيس والنمــو والتمويــل بطريقــة فّعالــة وغــر تقليديــة، مــع الحــرص عــى االســتمرارية؛ بغيــة 

الحصــول عــى ربــح وتحقيــق االســتقالل املــايل، مــن خــالل تنميــة رشكــة ناشــئة تخلــق األلفــة واالنطبــاع اإليجــايب لــدى العمــالء/ 

العميــالت واملورديــن/ات واملســتثمرين/ات.

ــًدا - تفشــل. وتختلــف أنشــطة  وريــادة األعــال ليســت شــيئًا ســهاًل حيــث أن معظــم الــرشكات الجديــدة - غــر املنظمــة جي

ريــادة األعــال باختــالف نــوع النشــاط الــذي تتبعــه هــذه املنظمــة الناشــئة. وتــراوح ريــادة األعــال بــن رشكات فرديــة )غالبًــا 

مــا يعمــل فيهــا الرائــد/ة مبفــرده بــدوام جــزيئ( وتعهــدات بتوفــر فــرص عمــل جديــدة.

وتســعى العديــد مــن مشــاريع األعــال الجديــدة )املشــاريع الرائــدة( للحصــول عــى التمويــل إمــا لـــرأس املــال املخاطــر أو لـــ 

املســتثمرين/ات املشــاركن/ات وذلــك إمــا لزيــادة رأس املــال أو لبــدء املــرشوع الجديــد.

واملستثمرون/ات املشاركون/ات يبحثون عامة عن عائد يراوح بن 20-30٪ باإلضافة إىل مزيد من املشاركة يف العمل.

ــة؛  ــة املعني ــات الحكومي ــي تشــمل بعــض الهيئ ــدات األعــال والت ــم رّواد/ رائ ــي تدع ــن املنظــات الت ــد م وتوجــد اآلن العدي

  .)NGOs( ــح ــة للرب ــر الهادف ــات غ ــض املنظ ــة وبع ــات العلمي ــض الهيئ ــال، وبع ــة األع حاضن
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خصائص رواد/ رائدات األعامل:

يتسم رائد/ة األعامل بعدد من الصفات، ومنها:

أهــم صفــة لرائــد/ة األعــال هــي القــدرة عــى إدارة الوقــت انطالقـًـا مــن مصفوفــة األولويــات لـــِ ســتيفن كــويف حيــث أن 

أغلــب أنشــطته اليوميــة تقــع ضمــن مربــع األزمــات ومربــع املســتقبل.

له/ا هدف طموح، وهي القوة التي تدفعه/ا لبناء الرشكة.

لديه/ا رؤية مدعومة بالعديد من األفكار القوية املحددة الفريدة أي جديدة يف السوق.

لديــه/ا رؤيــة شــاملة واضحــة لكيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف حتــى وإن مل تكتمــل التفاصيــل فيتّســم باملرونــة والقابليــة 

للتطويــر.

تقوية النفس ودعمها بأمل كبر وعاطفة جياشة نحو تحقيق الهدف.

وضع اسراتيجية لتحويل حلمه/ا إىل واقع ملموس وتنفيذها باإلرصار والتصميم.

املبادرة للوصول لنجاح فكرته.

املخاطــرة محســوبة التكاليــف والكيفيــة مــن حيــث الوصــول إىل الســوق أو إنشــائه، وكيفيــة تلبيــة احتياجــات العمــالء/ 

العميــالت.

إقناع األخرين/ األخريات لالنضام إليهم واملساعدة.

إيجابية اتخاذ القرار.
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ست نصائح لتنجح كرائد/ة أعامل:

ــادة  ــى اإلطــالق. وري ــس بســيطًا ع ــاة هــذا لي ــن، فنمــط الحي ــدات أعــال حقيقي ــون رواد/ رائ ــن أن نك ــا قادري لســنا جميًع

ــارات والســات. ــارف وامله ــن الخــرات واملع ــة م ــب مجموع ــرة وتتطل ــات كب ــى تحدي ــة تنطــوي ع ــة صعب ــال مهّم األع

ــورة يف  ــل الف ــة. ويف ظ ــه عالي ــون طموحات ــات وأن تك ــذل التضحي ــه أن يب ــا علي ــال ناجًح ــد/ة أع ــح رائ ــد أن يصب ــن يُري وم

الــرشكات واملشــاريع الجديــدة التــي تنشــأ بشــكل يومــي، إليكــم نصائــح قــد تســاعدكم يف تأســيس رشكــة وتحقيــق النجــاح يف 

ــة. هــذه الســوق الصعب

ضــع/ي هدًفــا نصــب عينيــك: قبــل كل يشء؛ يجــب أن يطــرح رائــد/ة األعــال عــى نفســه هــذا الســؤال: "ملــاذا أريــد 

تأســيس هــذه الرشكــة؟" وســتخطئ إن أجبــت بــأن الســبب هــو ســأمك مــن وظيفــة مــن التاســعة صباًحــا حتـّـى الخامســة 

ــا وتنطــوي عــى أدوار  ــا ذاتيً ــب انضباطً ــي، وتتطل ــة ال تنته ــادة األعــال هــي وظيف ــرك يزعجــك. فري مســاًء أو أّن مدي

ــاس أن  ــن للن ــة ُيك ــم قيم ــل تقدي ــروة، ب ــع ال ــال وجم ــي امل ــون جن ــب أن يك ــدف ال يج ــك؛ فاله ــرى. لذل ــام أخ ومه

يســتفيدوا منهــا. عندمــا تكــون األمــوال هدفــك، ســتدير الرشكــة بحســب مــا تريــد أن تجنيــه وليــس بحســب مــا تريــد أن 

تقّدمــه. وألّن الســنوات األوىل مــن تأســيس رشكــة ناشــئة صعبــة ومتعبــة وتتطلــب الصــر والعــزم، تحتــاج إىل هــدف غــر 

مــادّي سيشــّجعك عندمــا تواجــه شــكوكًا وانتقــادات وعوائــق.

أحــب/ي مــا تقــوم بــه واشــعر/ي بالشــغف حيــال مرشوعــك: هــل تحــّب فكرتــك وتؤمــن بهــا؟ هــل تشــعر بالشــغف 

ــا  ــذا؛ إذا مل تكــن تحبّه ــك ســوف متــي حياتــك يف العمــل فيهــا. ل ــَس أنّ ــد تحقيقــه؟ ال تن ــم تري حيالهــا؟ هــل هــي حل

ــة. باإلضافــة إىل ذلــك،  وتؤمــن بهــا، لــن تســتمتع بعملــك وذلــك ســيؤثّر بشــكل ســلبي عــى أدائــك وقدراتــك اإلبداعي

ســوف متيــل للتخــيّل عنهــا فــور مواجهتــك ألّي مشــكلة أو عائــق أو شــّك.

ال تخــَش الفشــل: ينتظــر بعــض النــاس "اللحظــة املثاليــة" التــي يشــعرون فيهــا بأنّهــم مســتعدون لتأســيس رشكــة. قــد 

يكــون ذلــك عندمــا يحصلــون عــى املــال الــكايف، أو عندمــا يصلــون إىل هــذا املنصــب... إلــخ. ولكّنــك لــن تصبــح مســتعًدا 

أو تجــد اللحظــة املثاليّــة أبــًدا. وإذا مل تفشــل، فهــذا يعنــي أنــك ال تحــاول مبــا فيــه الكفايــة. لذلــك؛ ال تتخــلَّ عــن أحالمــك 

واتبــع شــغفك.

اعــرف/ي الســوق التــي تســتهدفها: لســت بحاجــة إىل إطــالق رشكــة تظــّن أن النــاس بحاجــة إليهــا، بــل عليــك إجــراء 

األبحــاث ملعرفــة حجــم جمهــورك واالطــالع عــى توّجهــات املســتخدمن/ات الحاليّــة واملســتقبلية. ال تريــد بــذل الوقــت 

واملــال واملجهــود مقابــل يشء لــن يســتفيد منــه أحــد يف الوقــت الحــايل وال يف املســتقبل. ادرس/ي مــدى انســجام منتجــك 

ــا والســيناريوهات  ــي تعمــل فيه ــة الت ــم/ي الفئ ــا تقــّدم وقيّ ــل مل ــه واعــرف/ي منافســيك والبدائ مــع الســوق وصالحيت

اإليجابيــة التــي ســتعتمدها يف حــال حصــول طــارئ.
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ــك ويف  ــك ومعرفتــك يف مجال ــك حّســن/ي مهارات ــم بشــكل مســتمر. لذل ــد/ة األعــال أن يتعلّ ــم حليفــك: عــى رائ العل

مجــاالت أخــرى مرتبطــة بعملــك. شــارك/ي يف فعاليــات وورش عمــل يف مجالــك، وبعثــات ودورات دراســية. اقــرأ/ي كثــرًا 

واخــر/ اختــاري مستشــارين/ات ومرشــدين/ات، واقــِض وقتـًـا مــع رّواد أعــال وأشــخاص يفّكــرون بالطريقــة نفســها ومــع 

خــراء أيًضــا!

اخــر/ اختــاري الفريــق املناســب: أحــط نفســك بأشــخاص مناســبن تختارهــم بنفســك، فــأن يكــون لديــك فريــق بــارع، 

ــل إىل  ــفينة ال تص ــه، فالس ــا تبني ــك مب ــن فريق ــب أن يؤم ــاك. يج ــول إىل مبتغ ــاح والوص ــق النج ــى تحقي ــاعدك ع سيس

وجهتهــا إذا كان القبطــان البحــار الوحيــد عــى متنهــا. لذلــك، اخــر رشكاءك املؤسســن/ات وفريقــك ومستشــاريك بعنايــة. 

ــا/ة ومغامــرًا/ة. فتأســيس رشكــة جديــدة صعــب للغايــة ويتطلّــب قائــًدا/ة وحاملـًـا/ة وعامــاًل/ة دؤوبً
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دور رواد/ رائدات األعامل:

إنشــاء أســواق جديــدة، وفًقــا للمفهــوم الحديــث للتســويق، والســوق هــو مجموعــة مــن األفــراد الذيــن لديهــم الرغبــة 

والقــدرة إلشــباع احتياجاتهــم. وهــذا مــا يســمى اقتصاديـًـا بالطلــب الفّعــال، فــرواد/ رائــدات األعــال هــم أنــاس مبدعون/

ات ومنشــؤون/ات للمــوارد والفــرص، فهــم يخلقــون عمــالء/ عميــالت وبائعــن/ات وهــذا مــا يجعلهــم مختلفــن عــن 

رجــال/ ســيدات األعــال التقليديــن الذيــن )أي رجــال/ ســيدات األعــال( يــؤدون الوظائــف اإلداريــة التقليديــة مثــل؛ 

التخطيــط والتنظيــم وتحديــد املهــام.

ــًدا باملصــادر التقليديــة أو املتاحــة للمــوارد.  اكتشــاف مصــادر جديــدة للمــوارد، فــرواد/ رائــدات األعــال ال يرضــون أب

لذلــك ولطبيعتهــم االبتكاريــة، فإنهــم يعملــون عــى اكتشــاف مصــادر جديــدة للمــواد ليحســنوا رشكاتهــم/ن، ويف مجــال 

األعــال، فهــم يســتطيعون تطويــر مصــادر جديــدة للمــواد تتميــز مبيــزة تنافســية مــن حيــث النقــل والتكلفــة والجــودة.

يحركــون املــوارد الــرأس ماليــة، فــرواد األعــال هــم املنظمــون واملحــددون ملعظــم عنــارص اإلنتــاج، مثــل؛ األرض والعــال 

ورأس املــال. فهــم يزجــون عنــارص اإلنتــاج هــذه لخلــق بضائــع وخدمــات جديــدة. واملــوارد الــرأس ماليــة، مــن وجهــة 

نظــر ليــان، تعنــي املــال، ومــع ذلــك فــإن املــوارد املاليــة، يف علــم االقتصــاد، مُتثــل املاكينــات واملبــاين واملــوارد املاديــة 

األخــرى املســتخدمة يف اإلنتــاج. فــرواد األعــال لديهــم االبتــكار والثقــة يف النفــس التــي مُتكنهــم مــن تجميــع وتحريــك 

رؤوس األمــوال إلنشــاء أعــال جديــدة أو توســيع أعــال قامئــة.

تقديــم تكنولوجيــا جديــدة، صناعــات جديــدة ومنتجــات جديــدة. بعيــدة عــن كونهــم/ن مبتكريــن وأخذهــم للمخاطــرة 

مبســؤولية، فــرواد/ رائــدات األعــال يحســنون اســتغالل الفــرص إلنشــاء أعــال جديــدة وتحويلهــا إىل مكاســب. لذلــك 

فهــم يقدمــون أشــياء جديــدة ومختلفــة بعــض الــيشء. مثــل هــذه الــروح الرياديــة تُســاهم بقــوة يف تحديــث اقتصادنــا. 

ويف كل عــام نــرى منتجــات وتكنولوجيــا جديــدة، كل هــذه املنتجــات والتكنولوجيــا تهــدف إلشــباع االحتياجــات البرشيــة 

بطريقــة مناســبة وجميلــة.

خلــق فــرص عمــل جديــدة، حيــث أن أكــر موفــر لفــرص العمــل هــو القطــاع الخــاص فــإن ماليــن فــرص العمــل تُقدمهــا 

املصانــع وصناعــة الخدمــات والــرشكات الزراعيــة وبعــض األعــال الصغــرة واملتوســطة. فعــى ســبيل املثــال؛ فــإن املتاجــر 

ــل  ــرى مث ــإن رشكات ك ــل؛ ف ــن/ات. وباملث ــون آالف العامل ــرى يوظف ــل SM و Uniwide و Robinson وأخ ــرى مث الك

SMC وAyala  ومجموعــة رشكات Soriano يخلقــون فــرص عمــل كثــرة. وخلــق فــرص عمــل ضخمــة مثــل هــذه لهــا 

ــد  ــن الدخــل وهــذا يزي ــد م ــي املزي ــف يعن ــن الوظائ ــد م ــن منــو االقتصــاد ككل. فمزي ــّرع م ــرات ت ــات وتأث مضاعف

الطلــب عــى البضائــع والخدمــات وبالتــايل يزيــد اإلنتــاج. وبالتــايل يزيــد الطلــب عــى الوظائــف مــرة أخــرى وهكــذا...
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مساهامت رواد/ رائدات األعامل:

كل رائــد/ة أعــال ناجــح/ة يضيــف بعــض املســاهات ليــس فقط لنفســه/ا ولكن لحيــه/ا، ملنطقتــه/ا ولبلده/ا ككل. فاملســاهات 

الناتجــة عــن نشــاطات رواد/ رائدات األعــال هي كاآليت:

يُحسن/ تحسن وضعه/ا املايل ولآلخرين يف وظائف غالبًا ما تكون أفضل لهم/ن.

تطويــر املزيــد مــن الصناعــات، خاصــة يف املناطــق الريفيــة واملناطــق التــي مل تســتفد بالتطــورات االقتصاديــة عــى ســبيل 

املثــال "تأثــر العوملــة".

التشجيع عى تصنيع املواد املحلية يف صورة منتجات نهائية سواء لالستهالك املحيل أو للتصدير.

زيادة الدخل وزيادة النمو االقتصادي.

املنافسة الرشيفة تُشجع عى خلق منتجات بجودة أعى.

املزيد من الخدمات واملنتجات.

خلق أسواق جديدة.

التشجيع عى استخدام التكنولوجيا الحديثة عى مستوى الصناعات لزيادة اإلنتاجية.

التشجيع عى املزيد من األبحاث والدراسات وتطوير املاكينات واملعدات الحديثة للسوق املحيل.

تطويــر مفاهيــم صفــات ومواقــف األعــال بــن رواد/ رائــدات األعــال الجــدد لتحقيــق املزيــد مــن التغــرات امللحوظــة 

يف تطويــر املناطــق الريفيــة.

التحرر واالستقالل من االعتاد عى وظائف أخرى.

القدرة عى تحقيق إنجازات عظيمة.

تقليل القطاع االقتصادي غر الرسمي.

تقليل هجرة املواهب بتوفر ُمناخ محيل جديد لألعال )ريادة أعال. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة(.
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ب- املشاريع الصغرية واملتوسطة:

ــطة  ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــه؛ أن املش ــك في ــا ال ش م

ــدول  ــة يف ال ــارص التنمي ــرز عن ــم وأب ــن أه ــدة م واح

بشــكل عــام، ســواء التنميــة االقتصاديــة أو االجتاعيــة؛ 

ــة،  ــر والبطال ــا الفق ــًا يف قضاي ــب دوًرا مه ــث تلع حي

ــام،  ــة بشــكل ع ــة االقتصادي ــادة اإلنتاجي ــهم يف زي وتُس

ال ســيا أنهــا تتميــز بقدرتهــا العاليــة عــى توفــر 

فــرص العمــل، كــا أنهــا تُعــد مــن الوســائل التحفيزيــة 

إىل  تحتــاج  وال  الخــاص  والعمــل  الــذايت  للتشــغيل 

تكلفــة رأســالية عاليــة، ويف هــذا الصــدد؛ مثــة ســؤال 

ــرة  ــاريع الصغ ــزات املش ــي ممي ــا ه ــه: م ــرح نفس يط

واملتوســطة؟

ومُتثــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة يف املنطقــة العربيــة مــا بــن 89٪ و96٪ مــن إجــايل املرشوعــات يف القطــاع الرســمي، حيث 

تُقــدر مســاهمة قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة يف الــدول الناميــة واقتصــادات الســوق الناشــئة بنحــو 46٪ مــن الناتــج 

اإلجــايل املحــيل و61٪ يف التشــغيل بالقطــاع الرســمي، خاصــة أن هــذه النوعيــة مــن املشــاريع تُســهم يف توفــر 4 مــن بــن كل 5 

فــرص عمــل جديــدة يف القطاعــات الرســمية؛ لذلــك تعــول الكثــر مــن الــدول العربيــة عــى النهــوض بقطــاع املشــاريع الصغــرة 

واملتوســطة كقاطــرة للتنميــة االقتصاديــة، نظــرًا لدورهــا يف خفــض معــدالت البطالــة. وتوفــر املشــاريع الصغــرة واملتوســطة فــرص 

عمــل لنحــو ثلــث القــوى العاملــة يف الــدول العربيــة.
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مميزات املشاريع الصغرية واملتوسطة:

- العدالة يف توزيع الدخل:

عــادة مــا متيــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة إىل توزيــع الدخــل بصــورة أكــر عدالــة مقارنــة باملرشوعــات الكبــرة والعمالقــة، ال 

ســيا أنهــا تــؤدي دوًرا كبــرًا وفعــااًل يف توفــر فــرص عمــل مقابــل أجــور معقولــة للعــال/ العامــالت مــن األرس الفقــرة والنســاء 

الــاليت يفتقــرن إىل املصــادر البديلــة للدخــل.

- رفع كفاءة تخصيص املوارد:

يف كثــر مــن األحيــان تتبنــي املشــاريع الصغــرة واملتوســطة األســاليب اإلنتاجيــة كثيفــة العالــة، وهــو مــا يعكــس الوضــع الــذي 

نعيشــه خــالل هــذه الفــرة؛ مــن حيــث وفــرة قــوة العمــل ونــدرة رأس املــال، فكلــا توســع نشــاط تلــك املشــاريع يف األســواق 

أصبحــت أســعار عوامــل اإلنتــاج واملنتجــات التــي تتعامــل بهــا تعكــس بصــورة أفضــل تكاليــف الفــرص البديلــة.

- بناء القدرات اإلنتاجية:

تلعــب املشــاريع الصغــرة واملتوســطة دوًرا كبــرًا جــًدا يف اســتيعاب املــوارد اإلنتاجيــة عــى مســتويات االقتصــاد كافــة؛ حيــث 

تُســاعد يف إرســاء أنظمــة اقتصاديــة تتســم بالديناميكيــة واملرونــة ترابــط فيهــا الــرشكات الصغــرة واملتوســطة، وهــي تنتــرش يف 

حيــز جغــرايف وحــول املــدن وتكــون قريبــة وموزعــة حــول املــدن وأوســع مــن املشــاريع الكبــرة.

- امتصاص البطالة:

تُســهم املشــاريع الصغــرة واملتوســطة بشــكل كبــر يف توفــر فــرص عمــل وبكلفــة اســتثارية منخفضــة؛ وذلــك لطبيعــة الفــن 

اإلنتاجــي املســتخدم؛ حيــث إن أســلوب اإلنتــاج يف هــذه النوعيــة مــن املشــاريع كثيــف العمــل خفيــف رأس املــال، باإلضافــة إىل 

تواضــع مؤهــالت العالــة املطلوبــة، األمــر الــذي يُعــزز دورهــا يف امتصــاص البطالــة التــي يف األغلــب تتصــف بتــدين مســتواها 

التعليمــي واملهنــي.

- تلبية االحتياجات:

تعمــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة عــى تلبيــة احتياجــات وأذواق املســتهلكن/ات، خاصــة مســتودعات القطــاع العــام، فضــاًل 

عــن قدرتهــا عــى العمــل يف مجــال إنتــاج الصناعــات الصغــرة والســلع الغذائيــة واالســتهالكية الصغــرة واملتوســطة التــي يتــم 

الحصــول عليهــا مــن الخــارج، وهــو مــا يعمــل عــى ســد جانــب كبــر جــًدا مــن احتياجــات الســوق املحــيل مــن هــذه الســلع 

)إســالم النجــار. مميــزات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة.. هــل مــن اســتفادة؟ ابــدأ مرشوعــك. رواد األعــال. 10 مايــو 2020. 

.)https://www.rowadalaamal.com

https://www.rowadalaamal.com
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عوامل نجاح وفشل املرشوعات الصغرية:

مــا ال شــك فيــه؛ أن كل شــخص لديــه فكــرة مــرشوع جديــدة وُمقبــل عــى بــدء مرشوعــه عليــه معرفــة عوامــل نجــاح أو فشــل 

ــه مؤهــل للنجــاح، فاألمــر يعتمــد  ــه مــن الطبيعــي أن أي مــرشوع عرضــة للفشــل، كــا أن املرشوعــات الصغــرة املختلفــة، ألن

كُليًــا عــى طريقــة اإلدارة واألســلوب الــذي يتــم انتهاجــه يك تخطــو الخطــوة األوىل يف املــرشوع، وحتــًا ال بــد أن تواجــه أزمــات 

وعقبــات وتحديــات ولكــن قدرتــك عــى تخطيهــا هــي التــي تكتــب لــك النجــاح أو الفشــل.

ويظــل الطمــوح يف إنشــاء مــرشوع صغــر يقــدم منتجــات أو خدمــات مختلفــة ولــه أرضيــة تســويقية واســعة هــي الخطــوة األوىل 

ــا  لعوامــل نجــاح أي مــرشوع، يف املقابــل مثــة الكثــر مــن املشــاريع الصغــرة التــي تفشــل بعــد مــرور فــرة مــن إنشــائها، وغالبً

مــا يتــم إرجــاء ســبب هــذا الفشــل إىل قلــة خــرة أصحابهــا وافتقارهــم إىل أســاليب اإلدارة والتســويق، لذلــك؛ ينبغــي عليــك أن 

تكــون عــى درايــة كاملــة بالعوامــل التــي تــؤدي إىل فشــل املرشوعــات الصغــرة قبــل أن تتبــع خطــوات النجــاح، حتــى تســتطيع 

أن تتجنــب الخســارة بصــورة كبــرة، وتحــاول أن تغــر مــن بعــض األمــور التــي يكنهــا أن تنقــذ مرشوعــك الصغــر.

وبــال شــك فــإن عوامــل نجــاح أو فشــل املرشوعــات الصغــرة هــي عوامــل كثــرة ومختلفــة وليســت ثابتــة؛ حيــث تختلــف هــذه 

العوامــل بنــاًء عــى طبيعــة ونوعيــة نشــاط املــرشوع التجــاري وحجــم جمهــوره وغــر ذلــك مــن التقســيات التــي تجعــل الحــر 

أمــرًا متعــذًرا، لكننــا ســنحاول أن نتنــاول أبــرز عوامــل نجــاح أو فشــل املرشوعــات الصغــرة حتــى تكــون/ي عــى درايــة بهــا قبــل 

بــدء مرشوعــك الخــاص.

أواًل: عوامل نجاح املرشوعات الصغرية

إن مــن أهــم أرسار نجــاح املرشوعــات الصغــرة هــو اإلملــام بــكل الجوانــب التــي تتعلــق باملــرشوع الــذي ســتختاره وتُقــدم عــى 

تنفيــذه، باإلضافــة إىل ضبــط القــدرات املاديــة مــن خــالل دراســة تقنيــة تعطيــك التوجيــه الصحيــح للنجــاح يف املــرشوع، فليــس 

مــن الســهل الدخــول يف أي مــرشوع وأنــت ال تعلــم شــيئًا عــن أرساره واملعلومــات الروريــة الخاصــة بــه.

- التخطيط الجيد للمرشوع الصغري:

تُعتــر مرحلــة التخطيــط هــي األوىل واألهــم مــن بــن جميــع املراحــل األوىل لبدايــة أو تنفيــذ املــرشوع، فالتخطيــط الجيــد هــو 

مفتــاح املــرشوع الناجــح، فكثــٌر مــا نالحــظ أن هنــاك بعــض رواد/ رائــدات األعــال يُقدمــون عــى إنشــاء مــرشوع تجــاري صغــر 

يكتفــون بنصيحــة صديــق أو قــراءة تقريــر اقتصــادي أو مشــاهدة إعــالن تجــاري يف قنــاة تلفزيونيــة، األمــر الــذي يــؤدي يف نهايــة 

املطــاف إىل فشــل املــرشوع بعــد تنفيــذه ويعــود ذلــك إىل قلــة الخــرة وعــدم التخطيــط الجيــد لتنفيــذ وإدارة املــرشوع؛ لذلــك 

ينبغــي عليــك التفكــر جيــًدا ورســم خطــة عمــل تفصيليــة دقيقــة لعــرش ســنن مقبلــة لتنفيــذ وإدارة مرشوعــك الصغــر.
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- جودة املنتج أو الخدمة:

دامئـًـا مــا يبحــث العمــالء عــن الجــودة العاليــة يف الســلع واملنتجــات التــي يدفعــون مبالــغ كبــرة مقابــل رشائهــا، وتُعتــر الجــودة 

هــي مقيــاس نجــاح املرشوعــات الصغــرة أو فشــلها، ومــدى قــوة املنتــج الســوقية بــن العمــالء؛ لهــذا يهتــم الكثــر مــن األشــخاص 

ــات ســلم التســويق،  ــج أوىل عتب ــد جــودة املنت ــج إن كانــت مرتفعــة أو منخفضــة؛ حيــث تُع ــج بجــودة املنت ــد رشاء أي منت عن

وتذكــر دامئـًـا أن املنتــج الجيــد يســّوقه الجمهــور تطوًعــا دون الحاجــة إىل تســويق صاحــب/ة املــرشوع لــه بالطــرق التقليديــة.

- البحث عن جهات مانحة لتوفري الدعم:

يف بــادئ األمــر وقبــل البحــث عــن الخيــارات املتاحــة لدعــم مرشوعــك الصغــر ال بــد مــن اإلعــداد جيــًدا لهــذه الخطــوة، وأن 

يكــون هــذا اإلعــداد عــى شــكل دراســة متعمقــة ومســتفيضة للمــرشوع ودراســة جــدواه وكيــف ســيكون واألهــداف منــه ومــا 

هــي الخدمــات أو املنتجــات التــي ســيقدمها؟

وبالتأكيــد، يحتــاج أي مــرشوع صغــر إىل جهــات داعمــة تُقــدم لــه العــون، وقــد تكــون هــذه الجهــات أحــد أفــراد العائلــة أو 

صديًقــا أو أحــد األشــخاص الذيــن يكــن الوثــوق بهــم، وإذا مل تجــد شــخًصا ذا خــرة يشــاركك حاســك يف البــدء باملــرشوع الجــأ 

إىل مكتــب إحــدى الجمعيــات املتخصصــة بتقديــم اإلرشــادات لــرواد/ رائــدات األعــال، وهنــاك ســتجد مختصــن/ات ملناقشــتك 

يف جــدوى مرشوعــك وســبل دعمــه.

- احرام الجمهور أو العمالء:

مــن املهــم جــًدا أن تفــي بحقــوق العمــالء أو الجمهــور، وتُعتــر خدمــة العمــالء هــي اللســان والقلــب النابــض للمــرشوع؛ حيــث 

يتعــن عــى رائــد/ة األعــال غــرس مبــدأ احــرام العميــل/ة مــن اليــوم األول مــن إطــالق مرشوعــه الصغــر؛ بحيــث يكــون إرضــاء 

العميــل/ة جــزًء مــن رســالة املــرشوع.

- تطوير املُنتج لزيادة القدرة التنافسيَّة:

تتطلــب االســتمرارية للمرشوعــات الصغــرة إىل تطويــر دائــم للمنتــج حتــى يكــون املــرشوع الصغــر قــادًرا عــى التنافســيّة، فــال 

ُيكــن زيــادة نســبة اإلقبــال عــى املنتجــات التــي يُقدمهــا املــرشوع إْن مل تكــن ُمواكبــة ملُتغــّرات الســوق واحتياجــات العمــالء.
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ثانًيا: أسباب فشل املرشوعات الصغرية

- سوء اإلدارة:

يُعتــر ســوء اإلدارة مــن أهــم أســباب فشــل املرشوعــات الصغــرة، فــاإلدارة دامئًــا هــي مــن تحــرك كل يشء داخــل املرشوعــات 

ــة  ــس املهم ــن نف ــن/ات، وتعي ــيان املوظف ــئلة، ونس ــات واألس ــتجابة للطلب ــدم االس ــوء اإلدارة يف ع ــل س ــا تتمث ــرة، ورمب الصغ

للموظفــن/ات املختلفــن، وأخــذ امتيــازات خاصــة لبعــض املوظفــن/ات، وعــدم االســتاع مــن ِقبــل املديــر/ة، وعــدم االنتبــاه 

ــا أكــر مــن طاقتــه وقدرتــه عــى العمــل. للتحذيــرات، خاصــًة عنــد تحميــل املوظــف/ة مهاًم

- املنتج ال يلبي احتياجات السوق:

ال يُخفــى عــى أحــد منــا أن املنتــج هــو أســاس أي مــرشوع ويتــم وضــع الخطــط واالســراتيجيات بنــاء عليــه، لكــن إذا كان املنتــج 

الــذي يُقدمــه املــرشوع أقــل مــن تطلعــات العمــالء أو أن هنــاك منتًجــا ماثــاًل ملــا يُقدمــه مرشوعــك يف الســوق أفضــل منــه 

وبســعر أقــل فلــن يشــريه الكثــرون، كــا أنــه إذا كان املنتــج أعــى مــن ثقافــة الجمهــور فســتواجه مشــكلة يف بيعــه، األمــر 

الــذي ســيؤدي يف النهايــة إىل تراجــع املبيعــات وفشــل املــرشوع.

-  عدم العناية بالتسويق:

نجــاح املــرشوع يعتمــد بشــكل أســايس عــى التســويق، وال ُيكــن بــأي حــال مــن األحــوال االســتغناء عــن التســويق أو الرويــج 

للمــرشوع ومــا يُقدمــه مــن منتجــات أو خدمــات؛ لذلــك ينبغــي عــى كل رواد/ رائــدات األعــال وأصحــاب/ صاحبــات املرشوعات 

الصغــرة العنايــة بالتســويق ووضــع اســراتيجيات ترويجيــة فّعالــة، وهنــاك الكثــر مــن أصحــاب/ صاحبــات املرشوعــات يركــزون 

عــى جــودة املنتــج وتطويــره ليكــون هــو األفضــل عــى حســاب تســويقه وبيعــه للزبائــن، فــا فائــدة أن يكــون لديــك أفضــل 

منتــج ومل يســمع عنــه أحــد؟

ــل مــن قــدرة مرشوعــك الصغــر عــى االســتمرار  ــي مــن املُمكــن أن تُقل ــات الت ــات والصعوب ــر مــن التحدي ــا، مثــة الكث وختاًم

والنجــاح وعــدم القــدرة عــى التنافســية يف الســوق العاملــي، وقــد تــؤدي هــذه التحديــات إىل نتيجــة غــر مرغوبــة، لذلــك؛ يتعــن 

عليــك الركيــز جيــًدا عــى عوامــل ومقومــات النجــاح؛ حتــى ال يكــون مرشوعــك الصغــر مجــرد تجربــة )إســالم النجــار. عوامــل 

https://www. .2020 ــو ــدأ مرشوعــك. رواد األعــال. 5 ماي ــات؟ اب نجــاح وفشــل املرشوعــات الصغــرة.. كيــف تواجــه التحدي

.)rowadalaamal.com

https://www.rowadalaamal.com). 
https://www.rowadalaamal.com). 
https://www.rowadalaamal.com). 
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4- العمل غري املنظم )االقتصاد غري الرسمي(: 

أ- مْن هم العاملون/ات يف القطاع غري املنظّم:

ــة يف  ــم العال ــن حج ــًا م ــزًء مه ــمي( ج ــر الرس ــاد غ ــة )االقتص ــر املنظّم ــة غ ــات االقتصادي ــون/ات يف القطاع ــّكل العامل يُش

مختلــف املجتمعــات والــدول، وهــي نســب تتفــاوت مــن اقتصــاد إىل آخــر، ويتزايــد حجــم هــذه الرشيحــة يف املجتمعــات ذات 

االقتصــادات الضعيفــة واملتوســطة يف الغالــب، بســبب ضعــف قــدرة االقتصــاد عــى خلــق فــرص عمــل تكفــي لطالبــي/ات العمــل 

والتوظيــف.

ــة  ــاب املعلوم ــم، وغي ــاب التنظي ــة، نظــرًا لغي ــة االجتاعي ــة الحاي ــن/ات يف هــذا القطــاع مبظل ــور مشــكلة شــمول العامل وتث

الدقيقــة بشــأن هــؤالء العاملــن/ات وقطاعاتهــم/ن االقتصاديــة، إضافــة إىل عــدم ســعي الــدول والحكومــات إىل محاولــة ضبــط 

هــذا القطــاع، وســّن الترشيعــات الالزمــة لتنظيمــه، ومــع ذلــك فــإن مــا ينتجــه العاملــون/ات يف هــذا القطــاع مــن ســلع وخدمات 

يف االقتصــاد يبقــى ذا أثــر وأهميــة، عــى الرغــم مــن التأثــرات واالنعكاســات الســلبية األخــرى الناتجــة عــن تضّخــم هــذه الفئــة 

وتأثرهــا عــى القطاعــات الرســمية.

ومعظــم العاملــن/ات يف قطــاع العمــل غــر املنظــم هــم/ن مــن العاملــن/ات لحســابهم/ن الخــاص، دون الحصــول عــى تراخيــص 

مــن الجهــات الرســمية يف الدولــة. وتــم تعريفهــم/ن يف املــادة األوىل مــن التوصيــة العربيــة رقــم )5( بشــأن الحايــة االجتاعيــة 

للعاملــن يف القطــاع االقتصــادي غــر املنظـّـم »مجموعــة األفــراد والوحــدات التــي مُتــارس أنشــطة مرشوعــة وتنتج ســلًعا وخدمات 

أو تقــوم بتوزيعهــا، وتعمــل لحســابها أو لحســاب الغــر بــدون تراخيــص مــن الجهــات املعنيــة املختّصــة وال تشــملها الحايــة 

الترشيعيــة أو االجتاعيــة«.

ــا  وتشــمل فئــة القطــاع غــر املنظّــم؛ العــال والــُزّراع والتجــاّر والصّنــاع مــن الذكــور واإلنــاث وكل مــْن يــارس نشــاطًا اقتصاديً

مبعــزل عــن رقابــة الحكومــة وترشيعــات الدولــة الريبيــة وســجالّتها الرســمية، ســواء أكانــوا عــااًل/ عامــالت بأجــور، أو عاملــن/

ات لحســابهم/ن الخــاص. وبينــا يضــم العمــل غــر املنظــم أعــااًل ذات طبيعــة يدويــة يف الــورش واملــزارع وأعــال املبــاين، فــإن 

هنــاك قطاًعــا واســًعا مــن العالــة غــر املنظمــة يف مجــاالت كثــرة، بعضهــا ذات طابــع مهنــي متقــدم، مثــل؛ الصحافــة والتصميــم 

والرمجــة والرجمــة واملحاســبة والخدمــات والســلع املعرفيــة والتمريــض والتســويق واإلعــالن والعمــل مــن بعــد والعمــل مــن 

خــالل شــبكة اإلنرنــت ووســائط التواصــل االجتاعــي.. وغرهــا.

ــر  ــات غ ــر الرســمي )القطاع ــن/ات يف قطــاع االقتصــاد غ ــأن نســبة العامل ــول اإلحصــاءات الرســمية ب املشــكلة يف األردن؛ تق

ــة  ــدون للحاي ــؤالء يفتق ــم ه ــة، ومعظ ــتغلن/ات يف اململك ــدد املش ــايل ع ــن إج ــوايل 40٪ - 45٪ م ــل إىل ح ــة( تص املنظم

ــدرة عــى  ــدان الق ــت لفق ــم/ن ُعرضــة يف أي وق ــة إىل كونه ــة باملخاطــر، إضاف ــات عمــل محفوف ــون يف بيئ ــة، ويعمل االجتاعي

ــر الســالمة. ــان إىل أبســط معاي ــب األحي ــر يف أغل ــي تفتق ــم، والت ــة يف عمله ــر الالئق ــة غ ــل بســبب البيئ العم
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ب- حامية العاملن/ات يف قطاع العمل غري املنظم )االقتصاد غري الرسمي(:

غياب االلتزام مبعاير ورشوط السالمة والصحة املهنية ما يعرّض حياتهم/ن للخطر.

حرمانهم/ن من التدريب والتعليم التقني املستمر والتطّور.

عدم الخضوع للنظام الريبي للدولة وما يركه ذلك من أثر سلبي عى االقتصاد ومالية الدولة.

حرمان صناديق التأمينات االجتاعية من موارد مالية نتيجة عدم شمول هذه الرشيحة العريضة مبظلتها.

تشجيع توظيف العالة الوافدة عى حساب العالة الوطنية.

التأثر السلبي عى منتجات وخدمات القطاع املنظّم، نظرًا لتنافسية أسعار منتجات القطاع غر املنظّم.

ظهــور منتجــات غــر مطابقــة للمواصفــات واملقاييــس مــا يــر باملســتهلك/ة وبخاصــة املنتجــات الغذائيــة التــي يتــم 

تصنيعهــا يف غيــاب مــن الرقابــة الصحيــة.

ضعف الجودة.

حرمانهــم/ن مــن األمــان والحايــة االجتاعيــة واالقتصاديــة، 

فــال عقــود عمــل وبالتــايل ال ضــان اجتاعــي وال تأمــن صحــي 

ــم/ن. ــراد أرسه ــم/ن وألف له

التعــرض لظــروف عمــل قاســية نتيجــة عــدم توفــر بيئــة العمــل 

الالئقــة مــا نّصــت عليهــا الترشيعــات.

يتعــرض العاملــون/ات يف هــذا القطــاع إىل ظــروف عمــل صعبــة، ويفتقــدون الحايــة الالزمــة التــي يتمتــع بهــا العاملــون/ات 

يف القطاعــات املنظّمــة، ومــن أهــم اآلثــار الســلبية عــى العاملــن/ات يف 

القطــاع غــر املنظـّـم، وعــى االقتصــاد مــا يــأيت:
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ج- التوصية العربية لحامية العاملن/ات يف القطاع غري املنظم:

أصــدر مؤمتــر العمــل العــريب يف دورتــه الحاديــة واألربعــن )ســبتمر 2014( التوصيــة العربيــة رقــم )9( بشــأن الحايــة االجتاعية 

للعاملــن يف القطــاع االقتصــادي غــر املنظــم. ونّصــت التوصيــة عى حــق العاملــن يف اآليت: 

ــم مــن خــالل  ــم يف القطــاع املنظّ ــن يف القطــاع غــر املنظّ ــدول إىل الســعي إىل اإلدمــاج التدريجــي للعامل ــة ال ودعــت التوصي

إيجــاد الترشيعــات واآلليــات والبــدء باملرشوعــات واألشــخاص الذيــن يكــن تســجيلهم وتنظيــم عملهــم وشــمولهم بالترشيعــات 

العاليــة ونظــم التأمينــات والضــان االجتاعــي. 

ــة أو  ــات االنتاجي ــه املرشوع ــي تواج ــات الت ــل العقب ــة بتذلي ــر خاص ــراءات وتداب ــاذ إج ــدول إىل اتخ ــة ال ــت التوصي ــا دع ك

ــراءات: ــذه االج ــن ه ــي وم ــكل تدريج ــم بش ــادي املنظّ ــاع االقتص ــا يف القط ــرض إدماجه ــة بغ ــرة واملتناهي ــة الصغ الخدمي

ــات ومعاشــات يف حــاالت  ــة أساســية، وإعان ــة صحي ــم أســايس، ورعاي ــة مــن تعلي ــة االجتاعي ــا للحاي املســتويات الدني

ــاة والشــيخوخة. العجــز والوف

التدريب التقني واملهني لرفع مستوى إنتاجيتهم.

التنظيم النقايب واالنضام للمنظات املهنية.

ضان حق املرأة العاملة واألطفال املنتسبن لهذا القطاع، وخاصة حقهم يف التمتع بظروف وبيئة العمل الالئقة.

وضع اسراتيجيات وطنية لتوفر الحاية للعاملن يف هذا القطاع مبجرد تسجيلهم رسميًا.

تقديم الحوافز والتسهيالت لتشجيعهم عى مارسة نشاطاتهم بشكل رسمي.

املساعدة يف تسويق منتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم عى إقامة تعاونيات وأسواق ومعارض.

حاية أجورهم لتتناسب مع الحد األدىن لألجور املعتمد يف الدولة.

تحسن رشوط وظروف عمل هذه الفئة وتقديم االستشارات لها متهيًدا إلدماجها يف القطاع املنظّم.
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د- أبرز أسباب ضعف الحامية االجتامعية يف اململكة بشكل عام:

عــدم وجــود خارطــة طريــق واضحــة املعــامل للحايــة االجتاعيــة نظــرًا لغيــاب التنســيق بــن الجهــات املعنيــة بتوفــر 

ــة االجتاعيــة ملســتحقيها. الحاي

ارتفاع معدالت البطالة وضعف قدرة االقتصاد عى خلق فرص عمل كافية للباحثن/ات عن العمل.

ــور  ــام ألج ــط الع ــة )املتوس ــر املنظم ــات غ ــن/ات يف القطاع ــة للعامل ــام، وخاص ــكل ع ــور بش ــّدالت األج ــف مع ضع

املشــتغلن/ات يف اململكــة حــوايل 530 دينــاًرا(.

تــآكل الطبقــة الوســطى بســبب التضخــم، وتحريــر أســعار بعــض الســلع، وعــدم ربــط األجــور مبعــدالت التضخــم الســنوية 

وخاصــة للعاملــن/ات يف القطــاع الخــاص )املؤسســات الصغــرة(.

أشكال وصور الفساد املايل واإلداري.

ضعــف املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة مــا يرفــع مــن نســب اإلعالــة يف اململكــة وبالتــايل يرفــع مــن نســب الفقــر، 

حيــث تراوحــت نســبة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة خــالل الســنوات الخمــس األخــرة مــا بــن 13.2٪ إىل ٪14.5 

)معــدل املشــاركة االقتصاديــة املنّقــح للمــرأة األردنيــة أي قــوة العمــل مــن اإلنــاث إىل الســكان مــن اإلنــاث مــن ســن 15 

ســنة فــا فــوق(، وهــو مــا يعنــي أن نســبة كبــرة جــًدا مــن اإلنــاث يف األردن غــر نشــطات اقتصاديًــا، عــى الرغــم مــن 

االســتثار العــايل يف تعليمهــن تعليــًا عاليًــا ومتوســطًا.

توّســع الطابــع غــر املنظــم لقطــاع عريــض مــن العمــل، وتوّســع التوظيــف يف هــذا القطــاع، مــا يحــرم العاملــن/ات 

ــاك 440  ــث هن ــة، حي ــة والصحي ــات االجتاعي ــم/ن األساســية، وال ســيّا الحــق يف التأمين ــن حقوقه ــر م ــن الكث ــه م في

ألــف عامــل وافــد يعملــون يف القطاعــات االقتصاديــة غــر املنظّمــة )االقتصــاد غــر الرســمي(، إضافــة إىل أعــداد كبــرة 

مــن األردنيــن/ات العاملــن/ات يف القطــاع غــر الرســمي والــذي يقــّدر عددهــم مبــا يزيــد عــى )400( ألــف مشــتغل/ة 

أردين/ة.

اتساع رقعة الفقر يف املجتمع.

عدم تكييف أو مواءمة سياسات التشغيل مع سياسات التعليم والتدريب والتقاعد.
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ــا  ــي له ــات تُلق ــدول والحكوم ــكاد ال ــة ال ت ــة مهّمش ــم فئ ــم ه ــر املنظّ ــل غ ــاع العم ــن/ات يف قط ــرى أن العامل ــبق ن ــا س م

بــااًل، عــى الرغــم مــن أهميتهــا ودورهــا يف االقتصــاد، مــا يضــع املزيــد مــن املســؤوليات عــى كاهــل الحكومــات إليــالء هــذه 

الفئــة العريضــة االهتــام الــالزم والــكايف وذلــك لفائــدة االقتصــاد ولفائــدة العاملــن/ات يف هــذا القطــاع، ولفائــدة املواطــن/ة 

ــتهلك/ة. واملس

مــن هــذا املنطلــق؛ فــإن شــمول العاملــن/ات يف القطــاع غــر املنظــم مبظلــة التأمينــات االجتاعيــة قــد يُشــّكل بدايــة مهمــة 

ــة وإنســانية  ــة، كــا يُشــّكل شــمولها رضورة وطني ــة املنظّم ــة وتنظيمهــا وإدماجهــا يف القطاعــات االقتصادي ــة هــذه الفئ لحاي

واقتصاديــة يف كل الــدول، إْذ ال يجــوز الحديــث عــن تعزيــز الحايــة االجتاعيــة وتوســيع مظلــة التأمينــات االجتاعيــة يف ظــل 

ــة يف  ــا أنهــا رشيحــة تتعــرض ملخاطــر حقيقي ــة، ال ســيّا مــع علمن بقــاء رشيحــة واســعة مــن العاملــن/ات خــارج هــذه املظل

عملهــا، تســتدعي توفــر كل ُســبُل الحايــة الالزمــة لهــا، وهــذا هــو التحــدي املاثــل أمــام نظــم وأجهــزة التأمينــات والضــان 

االجتاعــي.. ولكــن مــا الســبيل إىل ذلــك؟!
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ه- أفكار ومقرحات لتسهيل شمول هذه الفئة مبظلة التأمينات االجتامعية: 

يعتقــد مديــر املركــز اإلعالمــي يف املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي أن عــى الــدول ممثلــة مبؤسســات وهيئــات التأمينــات 

والضــان االجتاعــي فيهــا أن تفّكــر جديًــا بطــرق وآليــات تُســّهل انضــواء العاملــن/ات يف القطــاع غــر املنظّــم تحــت مظلتهــا، 

ويف هــذا الصــدد؛ فهــو يضــع عــدًدا مــن األفــكار واملقرحــات عــى النحــو اآليت:

السعي إلدماج العاملن/ات يف هذا القطاع تدريجيًا بالقطاع املنظّم، ووضع الخطط الالزمة لذلك.

وضع محّفزات للعاملن/ات يف هذا القطاع لتشجيعهم/ن عى تسجيل أعالهم/ن ومرشوعاتهم/ن ومهنهم/ن.

دعــم وتشــجيع املرشوعــات الصغــرة واملتناهيــة، عــر اإلقــراض والتدريــب والتأهيــل المتصــاص العاملــن/ات فيهــا ضمــن 

القطــاع املنظـّـم.

تســهيل إجــراءات التعامــل مــع العاملــن/ات يف هــذا القطــاع يف حــال تســجيل أعالهــم/ن ومرشوعاتهــم/ن ســواء مــن 

ناحيــة االلتــزام الريبــي ومنحهــم/ن تخفيضــات رضيبيــة مناســبة، أو مــن ناحيــة رســوم التســجيل والرخيــص بحيــث 

تكــون مشــّجعة ال منّفــرة.

ســن نظــام تأمــن صحــي مشــّجع ومدعــوم حكوميًــا للعاملــن/ات يف القطــاع غــر املنظّــم قائــم عــى الرغبــة واالختيــار، 

مــا يُســّهل تدريجيًــا عمليــة تســجيل هــذا القطــاع.

ــط  ــى من ــاع، ع ــذا القط ــن/ات يف ه ــن العامل ــة م ــات مهني ــم فئ ــي تض ــات الت ــات والجمعي ــيس التعاوني ــجيع تأس تش

ــذا  ــن/ات يف ه ــم العامل ــًا يف تنظي ــت دوًرا مه ــي لعب ــر" الت ــا مب ــة املني ــارع يف محافظ ــة الش ــي أطعم ــة بائع "جمعي

القطــاع، والتأســيس للتعــاون بــن الحكومــة وبائعــي األطعمــة الجائلــن/ات، وأن تحمــي حقوقهــم/ن، وتضمــن ســالمة 

مــا يبيعونــه مــن أطعمــة، مــن خــالل مصاحبــة مســؤويل/ات الصحــة للباعــة وتنظيــم دورات تدريبيــة لهــم/ن يف كيفيــة 

تــداول األطعمــة والنظافــة الشــخصية، وتصميــم عربــات خاصــة لهــم/ن، وســاهمت الجمعيــة يف تطويــر عمــل العاملــن/

ــة لهــم/ن وألرسهــم/ن. ــة الطبي ات يف هــذا القطــاع وإيصــال الرعاي

تخطيــط وتنفيــذ حمــالت إعالميــة توعويــة للعاملــن/ات يف القطــاع غــر املنظّــم تســتهدف تشــجيعهم/ن عــى تســجيل 

ــراد  ــي توفرهــا لهــم/ن وألف ــة الت ــة والحاي وترخيــص مرشوعاتهــم/ن وأعالهــم/ن، لالســتفادة مــن الترشيعــات الوطني

أرسهــم/ن.

وضــع إطــار مــرن للتفتيــش عــى القطــاع غــر املنظـّـم، ال ينظــر إليــه نظــرة مناوئــة وإمنــا نظــرة إيجابيــة تتوّخــى مصلحــة 

العاملــن/ات فيــه وخدمتهــم/ن وحايتهــم/ن.
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وبشــكل عــام؛ ينبغــي االلتفــات إىل مــا لدينــا مــن إيجابيــات وفــرص عمليــة وحقيقيــة، فــأن يكــون لدينــا نســبة تعليــم عاليــة 

ــة  ــة الروري ــارات والفــرص واملناع ــذايت الكتســاب امله ــم ال ــم املســتمر والتعل ــن والحــرف والتعلي ــر امله ــة تطوي ــي إمكاني يعن

لالندمــاج يف ســوق العمــل املتغــرة. كــا أن االســتثار يف رأس املــال اإلنســاين واملعــريف واالجتاعــي ســوف يبقــى سياســة مهمــة 

ومالمئــة، ولــن تنــدم الحكومــات والــرشكات عــى هــذا االســتثار.     
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5- العمل املرن والعمل عن بُعد والعمل من املنزل:

أ- العمل املرن:

إن نظــام العمــل املــرن متبــع يف العديــد مــن دول العــامل منــذ عقــود كريطانيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة وأســراليا، وتتايــز 

ــة  ــن والعامــالت، ويف مــا إذا كانــت ســاعات العمــل املرن ــا مــن حيــث نطــاق تطبيقهــا عــى العامل هــذه األنظمــة يف مــا بينه

تســمح لهــم/ن باختيــار األوقــات التــي ســيعملون فيهــا وتتناســب مــع التزاماتهــم األرسيــة وظروفهــم الحياتيــة، أو أنهــا تســمح 

للعاملن والعامالت باختيار أماكن العمل مبرونة. 

نظام رقم )22( لسنة 2017 نظام العمل املرن:  

النســاء يدفعــن مثًنــا باهظـًـا للوضــع االقتصــادي الصعــب يف األردن وهــن أول ضحايــاه، لــذا؛ اتخــذت الحكومــة األردنيــة مجموعــة 

مــن اإلجــراءات والتدابــر والسياســات لزيــادة املشــاركة االقتصاديــة، فأقــرت نظــام العمــل املــرن يف القطــاع الخــاص ويف القطــاع 

العــام، وكانــت املشــاركة االقتصاديــة للنســاء يف صلــب خطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي )2018-2022(. فهــل نشــهد تحســناً!

فبموجــب املــادة )140( مــن قانــون العمــل األردين لعــام 1996 وتعديالتــه، والتــي تنــص عــى أنــه: "ملجلــس الــوزراء بنــاء عــى 

تنســيب مــن الوزيــر أن يصــدر األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون"، فقــد تــم إقــرار نظــام العمــل املــرن وصــدرت 

اإلرادة امللكيــة الســامية باملوافقــة عــى نظــام رقــم )22( لســنة 2017 نظــام العمــل املــرن.

وقــد أخــذ النظــام يف األردن بشــكيل العمــل املــرن مبوافقــة العامــل/ العاملــة وصاحــب/ة العمــل، حيــث ســمح بســاعات العمــل 

املرنــة كــا ســمح باختيــار العــال ذكــوًرا وإناثـًـا ألماكــن العمــل مبرونــة، والتــي غالبًــا مــا تكــون مــن املنــزل. حيــث يحــق للعامــل 

ــة، أو  ــل/ العامل ــي تناســب العام ــات الت ــا لألوق ــع ســاعات العمــل وفًق ــة، أو توزي ــض ســاعات العمــل اليومي ــة تخفي أو العامل

تكثيــف ســاعات العمــل بشــكل أســبوعي أو شــهري.

ويحســب أجــر العامــل/ العاملــة وفًقــا للنظــام عــى أســاس الســاعة، كــا تحتســب اإلجــازات الســنوية واملرضيــة كنســبة مئويــة 

مــن ســاعات العمــل املتفــق عليهــا، وال ينتقــص مــن أيــة حقــوق عاليــة مــا دامــت تلــك الحقــوق تتناســب وعــدد ســاعات 

العمــل املنجــزة إال إذا نــص عقــد العمــل املــرن عــى حقــوق أفضــل للعامــل/ العاملــة.

أمــا األشــخاص الذيــن يكنهــم االســتفادة مــن عقــود العمــل املرنــة وفًقــا للنظــام، فهــم؛ العــال الذيــن أمضــوا يف الخدمــة لــدى 

ــن  ــال الذي ــل أو الع ــرأة الحام ــم؛ امل ــة وه ــاب املســؤوليات العائلي ــال أصح ــة، والع ــنوات متصل ــالث س ــل ث صاحــب/ة العم

يتولــون رعايــة طفــل أو رعايــة فــرد مــن أفــراد العائلــة أو كبــار الســن بســبب إعاقــة أو مــرض، والعــال املنتظمــون بالدراســة 

الجامعيــة، والعــال ذوو اإلعاقــة.
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ــة  ــه بالنســبة للعامــل/ العامل ــة وصاحــب/ة العمــل، إذ أن ــدة عــى كل مــن العامــل/ العامل ويعــود نظــام العمــل املــرن بالفائ

يحقــق التــوازن مــا بــن متطلبــات العمــل واملســؤوليات األرسيــة والشــخصية، ويــؤدي إىل تجــدد النشــاط الوظيفــي والحــاس 

واالندفــاع، وتراجــع معــدالت اإلرهــاق واإلصابــة باألمــراض املتعلقــة بالتنقــل اليومــي مــا بــن العمــل واملنــزل، كــا يوفــر عنــاء 

وكلفــة املواصــالت العامــة والوقــت الضائــع مــن وإىل مــكان العمــل.

وأصحــاب العمــل يســتفيدون أيًضــا مــن نظــام العمــل املــرن، حيــث يُنجــز العــال والعامــالت أعالهــم/ن بأوقــات أقــل وكلفــة 

أقــل بســبب الراحــة الجســدية والنفســية وتراجــع نســبة القلــق واإلرهــاق مــا يزيــد مــن الكفــاءة والقــدرة عــى اإلنجــاز، كــا 

يتــم االســتفادة مــن الكفــاءات التــي تُحجــم عــن العمــل خاصــة مــن الفتيــات والنســاء والعــال أصحــاب املســؤوليات العائليــة 

بســبب ظــروف العمــل غــر املرنــة. 

وقــد صــدرت تعليــات العمــل املــرن مبوجــب املــادة )13( مــن نظــام العمــل املــرن رقــم )22( لســنة 2017 يف الصحيفــة الرســمية 

بتاريــخ 3/ نيســان/ 2017 واملتضمنــة اإلعــالم عــن تعليــات العمــل املــرن.

تطبيق نظام العمل املرن عى موظفي وموظفات القطاع العام:

ــة  ــام الخدم ــّدل لنظ ــام مع ــام 2017 "نظ ــم )42( لع ــام رق ــخ 2017/5/1 النظ ــمية )5458( بتاري ــة الرس ــدد الصحيف ــرش يف ع نُ

ــام. ــات القطــاع الع ــوم نظــام العمــل املــرن ملوظفــي وموظف ــه إدخــال مفه ــم مبوجب ــذي ت ــة"، وال املدني

وتشــر "جمعيــة تضامــن" إىل أن النظــام املعــّدل لنظــام الخدمــة املدنيــة ّعــدل الفقــرة )ج( مــن املــادة 96 مــن النظــام األصــيل 

عــى النحــو التــايل: أواًل: بإضافــة عبــارة )ولهــا تطبيــق مفهــوم الــدوام املــرن مبــا يف ذلــك الــدوام الجــزيئ لبعــض وظائفهــا( إىل 

آخرهــا. ثانيًــا: باعتبــار مــا ورد بالبنــد )1( منهــا وإضافــة البنــد )2( إليهــا بالنــص التــايل: 2-يتــم تنظيــم جميــع الشــؤون املتعلقــة 

بالــدوام املــرن مبقتــى تعليــات يصدرهــا مجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب املجلــس". وترحــب »جمعيــة تضامــن« بالتعديــل 

املذكــور الــذي يتيــح ملوظفــي وموظفــات القطــاع العــام االســتفادة مــن تطبيــق نظــام العمــل املــرن، خاصــة املوظفــات الــاليت 

يتولــن مســؤوليات عائليــة )تضامــن: نظــام العمــل املــرن يف األدراج. حــراك. الرئيســية. وكالــة عمــون اإلخباريــة. 2018-03-09. 

.)AM. https://www.ammonnews.net/article 03:24

https://www.ammonnews.net/article
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ب- العمل عن بُعد والعمل من املنزل:

العمــل عــن بُعــد، املعــروف كذلــك بالعمــل مــن املنــزل أو العمــل عــر اإلنرنــت، هــو تنظيــم للعمــل يكــون فيــه املوظــف/ة غــر 

مضطــر للتنقــل ملركــز العمــل، كاملبــاين املكتبيــة أو املتاجــر. والشــخص الــذي يعمــل عــن بُعــد هــو الشــخص الــذي يعمــل بــدون 

عقــود طويلــة األمــد لجهــة معينــة أو رشكــة معينــة. ويُعتــر اإلنرنــت اليــوم أحــد أكــر أســواق العمــل عــن بُعــد، حيــث يســتطيع 

ربــط شــخصن يف قطبــي الكــرة األرضيــة دون التقيّــد بالزمــان واملــكان.

وبحســب التصنيــف الــدويل املعيــاري املوّحــد للمهــن الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن الوظائــف الثــالث التــي تحتــل 

الصــدارة بإمكانيــة العمــل فيهــا عــن بُعــد هــي؛ الكمبيوتــر والرمجيــات بنســبة 100٪ ووظائــف التعليــم والتدريــب واملكتبــات 

بنســبة 85٪ إىل 98٪ واملهــن القانونيــة بنســبة 84٪ إىل ٪97.

وقــد ال تتبــع األجــور يف العمــل عــن بُعــد النظــام التقليــدي يف الراتــب الشــهري مثــاًل.. ولكــن هنــاك طــرق عديــدة يتــم االتفــاق 

عليهــا يف العمــل مثــل حســاب األجــر بالســاعة أو األجــر اليومــي أو األجــر بإنجــاز املــرشوع كامــاًل وهكــذا، فهــذا األمــر راجــع 

للطرفــن. وُيكــن أن يطلــب الشــخص الــذي يعمــل عــن بُعــد دفعــة مقدمــة أو كل املبلــغ مقدمــة قبــل بــدء العمــل.. كــا يُفضــل 

البعــض اآلخــر الدفــع عــى مراحــل حتــى ينتهــي العمــل عــى املــرشوع، وهنــاك مــن يطلــب املبلــغ بعــد انتهائــه مــن املــرشوع. 

ويلجــأ البعــض بتوقيــع عقــود لضــان حقوقهــم/ن أثنــاء العمــل عــن بُعــد، إال أن هنــاك عــدد كبــر ال يُفضــل العمــل بعقــود 

ويكتفــى بقبــول جــزء مــن املبلــغ قبــل إمتــام الشــغل وجــزء بعــد إمتامــه.

املزايا والعيوب:

يتمتــع العاملــون/ات عــن بُعــد بحريــة كبــرة يف اختيــار األعــال التــي يقومــون بتنفيذهــا واختيــار األشــخاص الذيــن يعملــون 

معهــم/ن بــدون التقيّــد بأشــخاص معينــن/ات. كــا أن العمــل عــن بُعــد يتيــح للعاملــن/ات بنــاء معــرض لألعــال خــاص بهــم/ن 

مــن األعــال التــي قامــوا بأدائهــا مــن قبــل. ومــع ذلــك؛ يُعتــر مــن أهــم عيــوب العمــل عــن بُعــد هــو عــدم ثبــات العمــل 

وبالتــايل عــدم ثبــات الدخــل، فأحيانًــا ال يســتطيع الشــخص العثــور عــى املــرشوع املناســب لفــرة طويلــة، أيًضــا فقــدان مزايــا 

التوظيــف الدائــم مــن التأمينــات واملعاشــات واإلجــازات املدفوعــة. كــا يضطــر العاملــون/ات عــن بُعــد أحيانـًـا للعمــل ســاعات 

زائــدة لتنفيــذ العمــل املطلــوب دون الحصــول عــى مقابــل لهــذه الزيــادة يف الســاعات فــال يوجــد مقيــاس محــدد. 

احتيــاج هــذا النــوع مــن العمــل واعتــاده عــى وســيلة تقنيــة غــر متوفــرة يف كل مــكان، لــذا؛ فــإن هنــاك محدوديــة يف 

إمكانيــة االســتخدام.

ــة،  ــزات األولي ــية يف التجهي ــة األساس ــى البني ــاد ع ــي االعت ــا يعن ــعة م ــة موّس ــب تقني ــل يتطل ــذا العم ــع يف ه التوّس

ويتكلــف إعدادهــا مبالــغ كبــرة وزمًنــا طويــاًل، وتقــوم بهــا غالبًــا رشكات ضخمــة أو أجهــزة حكوميــة، ويجــب االنتظــار يف 

التنفيــذ املرحــيل حســب اإلمكانــات املاديــة أو الزمنيــة.
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احتيــاج هــذا العمــل إىل تعليــم فــوق املتوســط، لــذا؛ فــإن هــذا العمــل ليــس مفتوًحــا لجميــع فئــات املجتمــع، وهنــاك 

رشوط تعليميــة خاصــة ملــن ُيكــن أن ُيــارس هــذا العمــل.

رضورة وجــود وســيط تقنــي، وهــو املــكان الــذي يتقابــل فيــه طرفــا العمــل، وقــد ال يكــون الوســيط متاثــاًل ومتالمئـًـا مــع 

الطــرف اآلخــر.

عــدم إمكانيــة العمــل عــن بُعــد يف كل األعــال املمكنــة، وقــد يُســاعد يف بعــض األعــال، إال أنــه خــاص باألعــال النظريــة 

والتــي ُيكــن تنفيذهــا وانتقــال موادهــا إلكرونيًــا، وغــر مناســب لألعــال العضلية والجســدية.

هــذا النــوع مــن العمــل يُعتــر خروًجــا عــن التقاليــد الســابقة يف أنظمة العمــل واألجــور لحداثة الفكــرة وحداثة اســتخدام 

وســيط العمــل، فيفتقــد إىل الكثــر مــن الترشيعــات التنظيميــة والقانونيــة لتحديــد األجــور والعالقــات واالرتباطــات بــن 

املوظــف/ة وصاحــب العمل.

يكــن للعاملــن/ات أن يصبحــوا يف عزلــة اجتاعيــة، خاصــة يف الوظائــف الروتينيــة أو املتواضعــة، فهــم يفتقــرون إىل حافــز 

االتصــال الشــخيص، والتغذيــة االســرجاعية املنتظمــة بالنســبة للتقييم الشــخيص والتحّســن.

ُيكــن أن يفقــد فريــق العمــل عــن بُعــد مــا يحّفــزه عــى العمــل إال إذا كانــت هنــاك نظــم أو سياســات جيــدة لتســهيل 

عمليــة االتصــال بالعمــل.

تحتــاج السياســات اإلداريــة الجديــدة ألن يتــم وضعهــا لقيــاس العمــل مبــا ينتــج عنــه النتائــج أو القــدرة عــى اإلنتــاج، 

وُيكــن لهــذه السياســات أن تصبــح آليــة.

يتطلب إعادة تنظيم وظيفي، إذ يتم اختيار العمل عن بُعد لوظيفة محددة فقط.

اختبــار النفــس، إذ يقــوم العاملــون/ات عــن بُعــد باختبــار أنفســهم/ن وذلــك باقــراح الرتيبــات، أو بخلــق املوقــف الــذي 

يقودهــم يف النهايــة إىل املديــر ليقرحــوا عليــه/ا هــذا النظــام والعمــل بــه.

اختيــار وتوظيــف خارجــي، إذ يتــم تطبيــق نظــام العمــل عــن بُعــد عــى إحــدى الوظائــف ويتــم تعيــن الفريــق الجديــد 

. خارجيًا

الحاجــة إىل رفــع مســتوى فريــق العمــل املتنقــل، إذ يتــم تزويــد املوظفــن/ات الذيــن تــم تعيينهــم بالفعــل واملوظفــن/

ات املتنقلــن بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للســاح لهــم/ن بالعمــل مــن املنــزل.
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العمل عن بعد يف املنطقة العربية: 

يُعتــر العمــل عــن بُعــد ســوقًا واعــدة رغــم عــدم انتشــاره يف املنطقــة العربيــة، ومــن أهــم مقومــات نجــاح العمــل عــن بُعــد 

فيهــا:

اآلثار االقتصادية للعمل عن بُعد:

أبــرز اآلثــار االقتصاديــة للعمــل عــن بُعــد تظهــر بوضــوح يف التوظيــف واإلنتاجيــة وتكافؤ فــرص العمــل.. فعى مســتوى التوظيف 

ناُلحــظ ارتفــاع مســتويات التوظيــف يف الــدول التــي عملــت بهــذا النظــام، وعــى ســبيل املثــال متكنــت بعــض االقتصاديــات مثــل؛ 

الصــن والهنــد وماليزيــا وتايالنــد والســنغال وجنــوب أفريقيــا مــن تحقيــق تقــدم رسيــع يف الصناعــة املعلوماتيــة، والتــي ســاهمت 

يف زيــادة التصديــر وتوفــر املزيــد مــن فــرص العمل.

ويُشــكل العمــل عــن بُعــد حــاًل ملشــكلة نقــص املهــارات يف صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فيُمكــن مــن خاللــه شــغل 

وظائــف كانــت تُعــاين مــن النقــص يف املناســبن/ات لهــا.

ووفًقــا للدراســات؛ فقــد بلــغ عــدد الوظائــف الخاليــة بســبب نقــص املهــارات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة حــوايل 346 ألــف 

ــدا، ووصــل إىل 20 ألــف  ــا، ومــا بــن 20-30 ألــف وظيفــة يف كن وظيفــة، ويبلــغ هــذا العــدد حــوايل 60 ألــف وظيفــة يف أملاني

وظيفــة يف اململكــة املتحــدة.

ولهــذا النظــام تأثــره عــى إنتاجيــة العمــل، وليــس أدل عــى ذلــك مــن تحويــل رشكــة »ثــري كــوم« للحاســبات 120 عامــاًل إىل 

العمــل عــن بُعــد، ووجــدت أنهــم أصبحــوا يقضــون 25 ســاعة أســبوعيًا مــع العمــالء، بــداًل مــن 12-15 ســاعة أو أقــل قبــل تطبيــق 

هــذا النظــام.

ــا إىل  ــؤدى غالبً ــذي ي ــدول األخــرى ال ــة، ووفــرة الوظائــف املعروضــة يف ال ــدول العربي ــدة يف بعــض ال ــة زائ وجــود بطال

ــد. ــايل ُيكــن اســتبدالها بالعمــل عــن بُع الهجــرة وبالت

التقــدم الــذي يحــدث يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف العــامل العــريب أدى إىل ســهولة الربــط بــن مختلــف الــدول 

العربية.

املــرأة العربيــة ومــا تفرضــه التقاليــد والعــادات، إذ ُيكــن أن تجــد ســوقًا واســًعا يف العمــل عــن بُعــد يف مجــاالت عديــدة 

مثــل؛ أعــال الرجمــة والكتابــة والتأليــف وأعــال الحاســب اإللكــروين عامــة.

وحدة اللغة العربية عى مستوى العامل العريب التي ُيكن استغاللها بالعمل عن بُعد.
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وباإلضافــة إىل مــا ســبق، فيُســاعد العمــل عــن بُعــد عــى تكافــؤ فــرص العمــل بــن رشائــح املجتمــع املختلفــة مــن حيــث؛ النــوع 

والعمــر والظــروف الصحيــة واالجتاعيــة )العمــل عــن بُعــد. ويكيبيديــا. املوســوعة الحــرة(.

العمل عن بُعد والعمل من املنزل يف ضوء تداعيات جائحة كورونا/ كوفيد – 19:

يف خضــّم أزمــة وبــاء كورونــا أصبــح تفعيــل نظــام "العمــل عــن بُعــد أو العمــل مــن املنــزل" أمــرًا شــائًعا بالنســبة للكثريــن/ات 

يف دول العــامل.

ومــن بــن "الجوانــب املضيئــة القليلــة يف أزمــة كوفيــد – 19" أنهــا ســتقود إىل تفعيــل أســلوب "العمــل عــن بُعــد أو العمــل مــن 

املنــزل"، وتحويلــه مــن أحــد األســاليب الهامشــية يف هــذا املضــار، إىل تكنيــك رئيــي يشــيع اســتخدامه يف مختلــف األنحــاء«.

وعــى أي حــال؛ بــدأت الخطــوات العمليــة لتعميــم هــذا النظــام بالفعــل، مــع إعــالن رشكات مثــل؛ تويــر وفوجيتســو، خططًــا 

لجعــل "العمــل عــن بُعــد أو العمــل مــن املنــزل" خيــاًرا متاًحــا بشــكل دائــم ملوظفيهــا/ موظفاتهــا، حتــى بعــد انتهــاء الوبــاء 

الحــايل.

واآلن؛ وبعــد مــرور ســنة عــى اجتيــاح وبــاء كورونــا للعــامل؛ يتزايــد عــدد الــرشكات التــي باتــت تتســاءل، عــا إذا كان ســيتعن 

عــى موظفيهــا/ موظفاتهــا تطبيــق نظــام "العمــل عــن بُعــد أو العمــل مــن املنــزل« إىل أجــل غــر مســمى أم ال، ومــا إذا كان 

معــدل إنتاجيــة العاملــن/ات فيهــا سيشــهد قفــزة، إذا قــررت إجــراء تغيــرات تنظيميــة واســعة فيهــا، لتعزيــز أســلوب »العمــل 

عــن بُعــد أو العمــل مــن املنــزل" )ســانجيتا ميســكا. يب يب يس. العمــل عــن بُعــد: كيــف يزيــد قدرتــك عــى اإلنتــاج مــع انتشــار 

.)https://www.bbc.com/arabic .2020 ــا؟ 20 يوليــو/ متــوز فــروس كورون

العمل عن بُعد يف األردن يف ضوء تداعيات جائحة كورونا/ كوفيد – 19:

فرضــت جائحــة كورونــا معطيــات جديــدة عــى ســوق العمــل يف األردن الــذي يشــهد ارتفاًعــا كبــرًا يف أعــداد اإلصابــات منــذ 

شــهر ترشيــن األول املــايض، وســط مخــاوف مــن اســتمرار الــرشكات واملنشــآت يف تريــح العاملــن/ات لديهــا بســبب الظــروف 

الصعبــة التــي متــر بهــا حاليًــا.

وتُقــدر وزارة العمــل األردنيــة أعــداد الذيــن تــم فصلهــم/ن مــن أعالهــم/ن بشــكل رســمي وموثــق لديهــا منــذ مــارس/ آذار 

املــايض وحتــى شــهر نوفمــر/ ترشيــن الثــاين الجــاري بحــوايل 8300 عامــل/ة مــن مختلــف املنشــآت، يف مــا يقــول املرصــد العــايل 

األردين )وهــو مؤسســة مجتمــع مــدين( أن عــرشات آالف األردنيــن/ات خــروا أعالهــم/ن بســبب الجائحــة.

وقــد ارتفعــت نســبة البطالــة يف األردن إىل 23٪ خــالل الربــع الثــاين مــن العــام الحــايل 2020 يف مــا يُرجــح أن تواصــل ارتفاعهــا 

خــالل العــام الحــايل بســبب التحديــات الناتجــة عــن أزمــة كورونــا. 

https://www.bbc.com/arabic
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واتجهــت العديــد مــن املنشــآت لتشــغيل عالهــا/ عامالتهــا عــن بُعــد، وتخفيــض رواتبهــم/ن بنســب كبــرة، مــا أثــر عــى أوضــاع 

ــى بعــد زوال جائحــة  ــاض معاشــاتهم/ن حت ــن اســتمرار انخف ــوا يخشــون م ــذي بات ــن العــال/ العامــالت ال ــرة م رشيحــة كب

كورونــا، ذلــك أن التعليــات الصــادرة مــن قبــل الحكومــة تخــدم أصحــاب/ صاحبــات العمــل عــى حســاب العــال/ العامــالت، إذ 

مبوجــب تعليــات العمــل عــن بُعــد التــي أصدرتهــا وزارة العمــل ســابًقا يجــوز لصاحــب/ صاحبــة العمــل يف أي مــن املؤسســات 

واملنشــآت املــرح لهــا بالعمــل أو املؤسســات واملنشــآت املشــمولة بقــرار التعطيــل وغــر املــرح لهــا بالعمــل تكليــف أي مــن 

العاملــن/ات لديــه بالعمــل عــن بُعــد وذلــك بشــكل كيل أو جــزيئ إذا تطلبــت مصلحــة العمــل ذلــك. 

ومــن جانبــه، قــال رئيــس املرصــد العــايل األردين، أحمــد عــوض، لـــِ »العــريب الجديــد« إن العمــل عــن بُعــد ينطــوي عــى العديــد 

مــن التحديــات واملخاطــر كتخفيــض رواتــب املوظفــن/ات وتقليــص أعدادهــم/ن، وتوجــه كثــر مــن الــرشكات لالســتمرار بتطبيــق 

ــاع نســبة  ــؤدي إىل ارتف ــا ي ــزل، م ــب وظائفهــم/ن العمــل مــن املن ــن تتطل ــد، وخاصــة لألشــخاص الذي سياســة العمــل عــن بُع

البطالــة وتزايــد الفقــر نتيجــة النخفــاض األجــور. وأضــاف؛ أنــه ال بــد مــن وجــود ضوابــط للعمــل عــن بُعــد، تضمــن حــق العال/ 

العامــالت وعــدم تريحهــم/ن بحســب أهــواء أصحــاب/ صاحبــات العمــل، ورضورة أن يرتبــط التقييــم باإلنتاجيــة ســواء أكان 

الشــخص يف مــكان عملــه أو يــؤدي املطلــوب منــه يف منزلــه.

وقــال مديــر مركــز بيــت العــال األردين، حــادة أبــو نجمــة، لـــِ "العــريب الجديــد" إن كورونــا وضــع ســوق العمــل أمــام تحديــات 

غــر مســبوقة وخاصــة مــع قــرارات الحظــر واإلغــالق التــي تتخذهــا الحكومــة مــن حــن آلخــر الحتــواء انتشــار الوبــاء يف األردن. 

وأضــاف أن العمــل عــن بُعــد يف األردن قــد ينجــح يف عــدد قليــل مــن القطاعــات، مــا يعنــي أن املجــاالت األخــرى ال تســتطيع 

القيــام بأعالهــا عــن بُعــد، خاصــة القطاعــات اإلنتاجيــة وعــدم توفــر البنــى التحتيــة واملتطلبــات الالزمــة ملارســة املوظفــن/ات 

وعــال املنشــآت أعالهــم/ن عــن بُعــد مثــل األمــور التكنولوجيــة وغرهــا.

وقــال أبــو نجمــة )الــذي عمــل ســابًقا وكيــاًل لــوزارة العمــل األردنيــة( إن العمــل عــن بُعــد رمبــا تنجــم عنــه مخاطــر بالنســبة 

ــؤدي إىل  ــا ي ــل؛ تخفيــض الرواتــب واألجــور للعــال/ العامــالت واالســتغناء عــن عــدد منهــم/ن يف وقــت الحــق، م للعمــل مث

ــاس. العــريب  ــة يف األردن. اقتصــاد الن ــح العال ــّدد بتري ــد يه ــد الدبيســية. عــان. العمــل عــن بُع ــة )زي ــاع نســبة البطال ارتف

.)https://www.alaraby.co.uk/economy .2020 الجديــد. 05 نوفمــر

 https://www.alaraby.co.uk/economy
 https://www.alaraby.co.uk/economy


113

الفصل الخامس:

الحق في المشاركة االقتصادية 

6- فئات عاملية ذات خصوصية: 

أ- العامالت املهاجرات وعامالت املنازل:

عامالت املنازل يف الرشق األوسط أكر عرضة لسوء املعاملة يف خضم أزمة فروس كورونا/ كوفيد – 19:

فرضــت الحكومــات يف أنحــاء العــامل قيــوًدا عــى تحــركات مواطنيهــا ملواجهــة خطــر فــروس "كورونــا"/ كوفيــد – 19 والحــد مــن 

انتشــاره. لكــن بالنســبة إىل املاليــن مــن عامــالت املنــازل اآلســيويات واألفريقيــات يف الــرشق األوســط، تزيــد هــذه اإلجــراءات 

ــالت  ــن دون حم ــات وم ــن الحكوم ــة م ــراءات قوي ــاب إج ــيمة. ويف غي ــاكات جس ــن النته ــال تعرضه ــن احت ــا م ــة أيًض املهم

إعالميــة، يكننــا أن نتوقـّـع زيــادة يف عــدد عامــالت املنــازل الــاليت يُجــَرْن عــى العمــل عــى مــدار الســاعة تقريبًــا. وظهــرت هــذه 

االنتهــاكات عــى مــر الســنن، خاصــة عندمــا تعمــل هــذه العامــالت لــدى عائــالت كبــرة، أو يف مناســبات عائليــة، أو خــالل شــهر 

رمضــان. ويُســبّب هــذا الجهــد الزائــد اإلرهــاق واملــرض واالكتئــاب لكثــر منهــن، إضافــة إىل دفــع بعضهــن إىل االنتحــار.

واآلن؛ ســتواجه عامــالت املنــازل عــى األرجــح طلبــات طبــخ وتنظيــف ورعايــة إضافيــة مبــا أن عائــالت بأكملهــا تبقــى يف املنــزل 

طــوال اليــوم واألطفــال ال يذهبــون إىل املــدارس. والقيــود املفروضــة عــى مغــادرة املنــازل تعنــي أيًضــا أن أصحــاب/ صاحبــات 

ــو ســمحت  ــى ل ــزل حت ــادرة املن ــن مغ ــا م ــن أيًض ــد ينعونه ــوين، وق ــن القان ــوم إجازته ــل ي ــى العم ــن ع ــد يجرونه ــل ق العم

الســلطات بذلــك.

ــزى ذلــك بشــكل  ــازل يف ظــروف الئقــة، إال أن الكثــر منهــن يعمــل يف ظــروف مســيئة ويُع وبينــا تعمــل بعــض عامــالت املن

ــات  ــة يف قانــون العمــل أو غيابهــا. فبعــض العامــالت املنزلي ــات الحاي أســايس إىل سياســات الهجــرة التعســفية وضعــف ضان

أجرهــن بعــض أصحــاب/ صاحبــات العمــل عــى العمــل حتــى 21 ســاعة يف اليــوم بــدون راحــة أو يــوم عطلــة، ومل يُقّدمــوا لهــن 

إال القليــل مــن الطعــام وأجــرًا زهيــًدا يتلقينــه متأخــرًا أو ال يتلقينــه أحيانـًـا، وقيّــدوا تواصلهــن مــع عائالتهــن، وصــادروا جــوازات 

ــا أو جنســيًا. ســفرهن، واعتــدوا عليهــن بدنيً

ومــن املرّجــح أن تــؤدي القيــود املفروضــة اســتجابة ألزمــة فــروس كورونــا/ كوفيــد – 19 إىل تفاقــم هــذه الظــروف. وقــد يطالــب 

أصحــاب/ صاحبــات العمــل باملزيــد مــن أعــال التنظيــف والتطهــر يف منازلهــم/ن. وال تـُـزوَّد العامــالت املنزليــات يف الكثــر مــن 

األحيــان مبعــدات واقيــة أو تعليــات كافيــة، ويتعرّضــن لحــروق أو إصابــات مبــواد التنظيــف الخطــرة. وقــد يُطلــب منهــن أيًضــا 

رعايــة أي شــخص يــرض، مبــا يشــمل الذيــن يصابــون بفــروس كورونــا/ كوفيــد – 19.
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ومــع تعــرّض األرس لفقــدان الوظائــف أو تأّخــر األجــور أو غــر ذلــك مــن أوُجــه انعــدام األمــن االقتصــادي، قــد يتأخــر أصحــاب/ 

صاحبــات العمــل أو يرفضــون دفــع رواتــب عامــالت املنــازل. وقــد يحــّد بعضهــم/ن مــن كميــة الطعــام التــي يقدمهــا لهــن، مــع 

إعطائهــم/ن األولويــة ألفــراد أرسهــم/ن. فبعــض عامــالت املنــازل يف الســنوات الســابقة أفــدن بأنهــن ال يظفــرن إال بالقليــل مــن 

ْعــن كعقــاب. ويف لبنــان الــذي كان يُعــاين بالفعــل مــن أزمــة اقتصاديــة، تأّخــر بعــض  الطعــام أو بقايــا الوجبــات العائليــة، أو يُجوَّ

أصحــاب / صاحبــات العمــل أو توقفــوا عــن دفــع رواتــب عامــالت املنــازل بالكامــل.

وقــد يــؤدي قلــق األرس بشــأن اإلجــراءات املتصلــة بفــروس كورونــا/ كوفيــد – 19 ومــا يرافقهــا مــن إغــالق، إىل توتـّـر زائــد، وتعتــر 

الظــروف مهيــأة لزيــادة االعتــداءات اللفظيــة والبدنيــة والجنســية ضــد عامــالت املنــازل العالقــات يف أوضاع تعســفية. 

وســتواجه عامــالت املنــازل أيًضــا صعوبــة أكــر يف الهــروب مــن مثــل هــذه االنتهــاكات مبوجــب نظــام الكفالــة املتبــع يف املنطقــة 

برّمتهــا، ولــو بدرجــات متفاوتــة، وترتبــط تأشــرات العامــالت املهاجــرات بأصحــاب/ صاحبــات عملهــن وال يُســمح لهــن مبغــادرة 

ــن  ــيئن تعرّض ــل مس ــات عم ــاب/ صاحب ــن أصح ــن م ــاليت هرب ــازل ال ــالت املن ــم/ن. وعام ــم/ن دون إذنه ــّغليهن أو تغيره مش

لالعتقــال أو أِعــدن إىل أصحــاب/ صاحبــات عملهــن املســيئن أو ُســٍجّن أو رُّحلــن بتهمــة "الفــرار".

إن اإلجــراءات الجديــدة املتصلــة بفــروس كورونــا/ كوفيــد – 19 قــد تفــرض عقوبــات إضافيــة عــى عامــالت املنــازل إذا هربْــَن 

مــن ســوء املعاملــة. وحكومــات الــرشق األوســط مل تّوجــه رســائل إىل أصحــاب العمــل بشــأن إنصــاف عامــالت املنــازل املحــارَصات 

ــازل  ــاليّت تعانــن وتدعمهــن، ومل تكفــل عــدم اعتقــال عامــالت املن ــازل ال ــد عامــالت املن ــازل معهــم/ن، ومل تحــاول تحدي يف املن

الــاليت يهربــن مــن ســوء املعاملــة بتهمــة خــرق حظــر التجــول أو قيــود اإلغــالق.

ويتعــّن عــى دول "مجلــس التعــاون الخليجــي" ولبنــان واألردن، التي تســتضيف أعــداًدا كبرة مــن العامالت املنزليــات املهاجرات، 

أن تعالــج هــذه املخاطــر بحمــالت تلفزيونيــة وحمــالت عــى وســائل التواصــل االجتاعــي لتوعيــة أصحــاب/ صاحبــات العمــل 

بشــأن التزاماتهــم/ن املتمثلــة يف احــرام حقــوق عامــالت املنــازل، مبــا يف ذلــك أال يتجــاوز يــوم العمــل مثــاين ســاعات، وإعطائهــن 

يــوم عطلــة أســبوعية، وتوفــر معــدات واقيــة للتنظيــف أو رعايــة املــرىض، وحــق التواصــل املنتظــم مــع أرسهــن وأصدقائهــن.

وينبغــي أن تكــون هنــاك رســالة واضحــة إىل أصحــاب/ صاحبــات العمــل مفادهــا أاّل تســامح مطلًقــا بشــأن االنتهــاكات املرتبكــة 

بحــق العــال/ العامــالت مــن قبيــل األجــور غــر املدفوعــة، أو اإليــذاء البــدين أو اللفظــي، مــع التذكــر بالعقوبــات التــي قــد 

يواجهونهــا.

ــر  ــا ع ــن به ــي يتحدث ــات الت ــات باللغ ــالت املنزلي ــة إىل العام ــة موّجه ــم حمــالت إعالمي ــا تيســر تنظي ــات أيًض وعــى الحكوم

ســفارات بلدانهــن، وحمــالت باســتخدام الرســائل القصــرة والتلفزيــون، واملنظــات التــي تســاعدهن. وينبغــي أن تشــمل هــذه 

الحمــالت معلومــات عــن كيفيــة حايــة أنفســهن مــن فــروس كورونــا/ كوفيــد – 19، وعــن حقوقهــن يف العمــل، وخطـًـا ســاخًنا 

متاًحــا لهــن أو ألرسهــن يف حــال وقوعهــن يف محنــة.
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كــا عــى الحكومــات التدخــل لحايــة أي عامــل/ة يُبلــغ/ تبلــغ عــن ســوء معاملــة، وضــان توفــر ســكن آمــن يراعــي معايــر 

الصحــة والســالمة للعــال/ العامــالت الذيــن يعانــون مــن ضائقــة بغيــة حايتهــم مــن فــروس كورونــا/ كوفيــد – 19، وتســهيل 

تقديــم الشــكاوى ضــد أصحــاب/ صاحبــات العمــل عنــد االقتضــاء والعــودة اآلمنــة لديارهــم/ن إن هــم/ن رغبــوا يف ذلــك.

ــا  ــروس كورون ــى ف ــيطرة ع ــتثنائية للس ــراءات اس ــراد إج ــات واألف ــذ الحكوم ــا تتخ ــبوق، بين ــر مس ــا غ ــش وضًع ــن نعي ونح

املميــت، عــى الســلطات أيًضــا ضــان أاّل تزيــد هــذه الطــوارئ ســوء املعاملــة، وأن تعمــل عــى حايــة الفئــات املعرضــة لــه 

بنشــاط. فعامــالت املنــازل املهاجــرات يعتنــن بالعائــالت يف الــرشق األوســط، وينبغــي لهــذه األرس وللحكومــات أن تعتنــي بهــن 

هــي األخــرى )روثنــا بيغــم. باحثــة أوىل/ قســم حقــوق املــرأة. عامــالت املنــازل يف الــرشق األوســط أكــر عرضــة لســوء املعاملــة يف 

 .)https://www.hrw.org/ar .2020 7 إبريــل/ نيســان .HUMAN RIGHTS WATCH.خضــم أزمــة فــروس كورونــا املســتجد

إرشادات ألصحاب/ صاحبات عمل عامالت املنازل املهاجرات:

ــا الئحــة مــن اإلرشــادات املوجهــة ألصحــاب/ صاحبــات عمــل عامــالت املنــازل املهاجــرات، لتمكينهم/هــن مــن  نســتعرض تاليً

ــا/ كوفيــد – 19. ضــان حقــوق العامــالت يف ظــل األوضــاع الصعبــة وتداعيــات جائحــة كورون

تعريــف عامــالت املنــازل بـــ ِكوفيد - 19 وتزويدهــن مبــواد ومعلومــات بلغــة يفهمونهــا.

إعطــــاء تعليمــــات واضحــــة وواقعيــة فــي مهــام التنظيــــف مــع مراعــاة تدابيــر الســــالمة عنــد اســتخدام أنــواع 

معينــــة مــــن املنظفـات، مـــع مراعـاة إمكانيـة العاملـة فـي تلبيـــة التعليمـات املتعــددة.

ضمــــان تلبيــــة االحتياجــــات األساســــية للعامــــالت مــــن دون أي تخفيضـــات فـي أجورهـــن، وال ســـيا يف مـا يتعلـق 

بالحصـــول عى مـــواد النظافـــة الشـــخصية والغـــذاء الجيـد.

دفع أجور العامالت بالكامل، ويف الوقت املحدد.

مســاعدة العامــالت الاليت يرغنب فــي تحويــل األمــوال إىل الخـارج مـن خـالل إبالغهـن بسـاعات عمـل وكالـة لتحويـل 

األموال قريبــــة مــن مــكان الســكن.

إذا كنــــت تنــــوي إنهــــاء عقــــد عمــــل عاملــة املنــزل، فعليــــك إخطارهــا ضمــــن مهلــة معقولــة، وإبــــداء مرونــة 

لتتمكــــن مــــن تأميــــن عمــل آخــــر إذا رغبـت فــي البقــــاء فــي البلــد.

بالنظـــر إىل القيـــود املفروضـــة عى التنقـــل، إذا بقيت العامالت فــــي املنــــزل خــــالل أيــام الراحــة، تأكــــد مــن أنهــن 

ال يعملــــن فــي تلـك األيـام.

https://www.hrw.org/ar
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ب- الالجئات:

ــادرة النســوية األورومتوســطية دراســة بعنــوان  أطلــق مركــز متكــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع املب

"وضــع الالجئــات الســوريات يف ســوق العمــل ومســاهمتهن يف االقتصــاد األردين". ودعــت الدراســة التــي ســاهمت فيهــا ســفرة 

ــة إىل  ــة ومنظــات مجتمــع مــدين ومؤسســات إعالمي ــات رســمية ومنظــات أممي ــو/ات جه االتحــاد األورويب يف األردن وممثل

إدمــاج الالجئــات الســوريات يف ســوق العمــل بشــكل منظــم. وأشــارت إىل أن تكييــف سياســات الهجــرة مــع احتياجــات ســوق 

العمــل ُيّكــن مــن تنفيــذ أطــر تنظيــم الهجــرة ذات الوضــع النظامــي والتوظيــف الرســمي لزيــادة مســاهمة الالجئــن وتحديــًدا 

الالجئــات عــى نحــو كبــر يف االقتصــاد.

ورصــدت الدراســة التــي أعدهــا الباحــث االقتصــادي يوســف منصــور اســتناًدا إىل املســح امليــداين الــذي شــمل 1010 مســتجيبات 

مــن الالجئــات الســوريات يف 7 مناطــق، مــؤرشات ســوق العمــل عــر الحــوار بــن القطاعــن العــام والخــاص والتغذيــة الراجعــة 

املســتمرة مــع القطــاع الخــاص، إلنشــاء أنظمــة إلدارة إدمــاج الالجئــات الســوريات يف االقتصــاد األردين.

ــاًل للمظاهــر الرئيســة لســوق العمــل منــذ بــدء األزمــة الســورية وأبــرز القوانــن والقــرارات العاليــة  وتناولــت الدراســة تحلي

ــج املحــيل  ــر عمــل املــرأة الســورية عــى االقتصــاد األردين والنمــو يف النات الناظمــة لعمــل الســورين/ات يف ســوق العمــل، وأث

اإلجــايل. 

وشــمل املســح مناطــق؛ رشقــي عــان، وإربــد، وجــرش، واملفــرق، وديــر عــال، وعجلــون، واألزرق. وكانــت غالبيــة الفئــة املســتهدفة 

باملســح أي بنســبة 80٪ تــراوح أعارهــن بــن 15 و44 عاًمــا، مــا يضعهــن يف نطــاق ســن العمــل. 

ودعــت الدراســة لالســتفادة مــن تأثــر النســاء الالجئــات عــى النمــو االقتصــادي عــر توظيفهــن مــن خــالل خدمــات التوظيــف 

ــدالت  ــاد األورويب أن مع ــفرة االتح ــت س ــتثاراتهن. وقال ــجيع اس ــن، وتش ــع مهاراته ــم لرف ــرص التعل ــب وف ــة، أو التدري العام

مشــاركة النســاء املنخفضــة يف ســوق العمــل يف األردن تبعــث عــى القلــق، لــذا؛ البــد مــن بــذل املزيــد مــن الجهــود لتشــجيعهن 

عــى االنضــام إىل ســوق العمــل، ويف الوقــت نفســه؛ التعــاون مــع الحكومــة ومــع منظــات املجتمــع املــدين إلزالــة العقبــات 

التــي تحــول دون ذلــك.

إذا كان اختبـــار عامـــالت املنـــازل إيجابيـًــا لــِ كوفيـــد 19، فاحتـرم حقهـن فـي إجـازة مرضيـــة مدفوعـة األجـر دون إنهـاء 

عقدهـن.

تأمــن الوصــول للرعايــة الصحيــة )ملصــق إرشــادات ألصحاب عمــل عامــالت املنــازل املهاجــرات. وزارة العمــل/ الجمهورية 

اللبنانيــة ومنظمــة العمــل الدولية(.
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وعرضــت املديــرة التنفيذيــة ملركــز متكــن لــدور املركــز يف التمكــن القانــوين مــن خــالل تقديــم الدعــم ورفــع الوعــي القانــوين، 

مشــرة إىل أنــه خــالل جائحــة كورونــا جــرى توعيــة العــال والعامــالت بكيفيــة الوقايــة مــن الفــروس.   

ــن  ــز ب ــل األردين ال يي ــون العم ــل أن قان ــات يف وزارة العم ــرشوع الحضان ــرأة وم ــوق امل ــة وحق ــم التوعي ــة قس ــدت رئيس وأك

عامــل/ة وعامــل/ة بنــاء عــى الجنســية، وأن أهــم مكــون مــن مكونــات خطــة االســتجابة لألزمــة الســورية هــو مكــون ســبل 

العيــش الــذي تتبعــه الــوزارة مــع مؤسســات مجتمــع مــدين مختلفــة باســتهداف أردنيــن/ات وســورين/ات يف برامــج تدريــب 

وتأهيــل لدخــول ســوق العمــل وتوفــر فــرص عمــل الئــق.

وبينــت الدراســة أن أعــداد العاملــن والعامــالت الســورين والســوريات الحاصلــن/ات عــى تصاريــح عمــل ال يعنــي بالــرورة 

أعــداد القــوى العاملــة الفعليــة مــن الجنســية الســورية، ألن الكثــر منهــم/ن يعملــون يف مهــن غــر منظمــة وخصوًصــا النســاء، 

كالعمــل يف الحضانــات املنزليــة والصالونــات والطهــي واألعــال املنزليــة بشــكل عــام )دراســة تــويص بإدمــاج الالجئات الســوريات 

.)http://alrai.com/article .05:15 .2020-11-28 يف ســوق العمــل األردين. محليــات. صحيفــة الــرأي. الســبت

ج- عامالت املياومة: 

يعمــل عــال/ عامــالت املياومــة لــدى الحكومــة والــرشكات الخاصــة مقابــل أجــٍر يومــّي، ويكنهــم/ن أن يشــغلوا أي وظيفــة، كأْن 

ــٍة وميكانيكيــن/ات ومراســلن/ات وســائقن/ يكونــوا مهندســن/ات وفّنيــن/ات وموظّفــي/ات ســكرتاريا وعــال نظافــٍة وصيان

ــا  ات وغرهــم. ومــا يجعلهــم/ن عــّال/ عامــالت مياومــة هــو أنهــم/ن عــى خــالف غرهــم مــن العاملــن/ات يتلّقــون أجــرًا يوميًّ

ــا كعاملــن/ات تابعــن لديــوان  وليــس شــهريًّا. وعــال/ عامــالت املياومــة الذيــن يعملــون يف القطــاع العــام ليســوا مصّنفــن قانونيًّ

ــوق  ــب الحق ــون بأغل ــايل ال يتمتّع ــم/ن بالت ــم/ن، وه ــري عليه ــة ال ت ــة املدني ــات الخدم ــى أن ترشيع ــة، مبعن ــة املدنيّ الخدم

املمنوحــة ملوظّفــي/ات القطــاع العــاّم، كــا ُييَّــز ضّدهــم/ن يف الرواتــب واألحّقيــة يف املزايــا. وهــذا يعنــي أن الكثــر مــن عــّال/ 

عامــالت املياومــة مديونــون باســتمرار.

إن عــّال/ عامــالت املياومــة يف القطاعــات غــر املنظمــة يعانــون مــن هشاشــة يف العمــل بســب أزمــة فــروس كورونــا/ كوفيــد – 

19، لــذا تتضــح رضورة العمــل عــى إلقــاء الضــوء عــى مشــاكلهم/ن ومحاولــة العمــل عــى حلهــا بتكاتــف كل الجهــود.

وكمثــال؛ ســاهمت الجمعيــة العربيــة لحايــة الطبيعــة يف دعــم مجموعــة مــن العامــالت الزراعيــات اللــوايت يعملــن ضمــن نظــام 

املياومــة يف منطقــة األغــوار الشــالية، ال ســيا مــع تفاقــم معاناتهــم يف ظــل أزمــة كورونــا.

وعــرت نقابــة عامــالت وعــال الزراعــة املســتقلة يف األردن، ممثلــة مبجلــس إدارتهــا ومجلســها املركــزي عــن شــكرها للجمعيــة 

ــة،  ــق النقاب ــالت وف ــوس العام ــب يف نف ــر الطي ــه األث ــذي كان ل ــر ال ــي، األم ــاع الزراع ــة يف القط ــالت املياوم ــا عام ــى دعمه ع

ــا يف ظــل هــذا الظــرف االســتثنايئ ومــع انخفــاض أجورهــم/ن دون الحــد األدىن لألجــور. خصوًص

http://alrai.com/article
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د- عامالت الزراعة:

يف مثــل هــذه الظــروف، تكابــد مــا يزيــد عــى 10 آالف ســيدة ضنــك العيــش اليومــي، مجــرات عــى العمــل الزراعــي مبــزارع 

وادي األردن، لقــاء أجــر زهيــد، ال يــوازي يوًمــا واحــًدا مــن مجهــود عمــر كامــل تبخــر تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة ورطوبــة 

وحــرارة البيــوت البالســتيكية.

ففــي قطــاع زراعــي يلفــظ أنفاســه، بعــد أن خنقتــه لســنوات عــدة مشــاكل التســويق وكلــف اإلنتــاج املرتفعــة، وتســببت براجــع 

ــة  ــة عــى فــرص عمــل شــحيحة مــع "تغــول عال نســبة املســاحات املزروعــة إىل 60٪ يف بعــض املواســم، ومنافســة غــر عادل

اللجــوء الســوري" ذات األجــور الزهيــدة، ال تجــد العامــالت يف الزراعــة وصًفــا ملــا يقمــن بــه يوميًــا غــر كلمــة "اســتعباد".

يف صبــاح كل يــوم، تســتيقظ األربعينيــة أم خالــد، وبرعــة ترتشــف كــوب الشــاي الســاخن باعتبــاره الــيشء الوحيــد ذا املــذاق 

الحلــو بحياتهــا، ترتــدي مالبســها التــي تحــرص عــى أن تكــون بألــوان فاتحــة مقاومــة للهيــب الشــمس، تغــادر منزلهــا لتلتحــق 

بزميالتهــا بانتظــار قــدوم مــا يقــال لــه "مركبــة" التــي تُقــل مــا يزيــد عــى 10 عامــالت رغــم أن ســعتها 5 ركاب، يف واحــدة مــن 

أعقــد املعــادالت الحســابية يف أنظمــة املــرور. أم خالــد التــي لفحــت أشــعة الشــمس ووســمت عليــه بــؤس الحيــاة، تقــول "هــذه 

حيــايت، ال أملــك خيــارات أخــرى وأنــا مجــرة عــى العمــل رغــم قســاوته، وقلــة األجــر الــذي أحصــل عليــه". وتــردف بــأىس، ال 

ــا تأمــن صحــي وال ضــان كباقــي العاملــن بالقطاعــات األخــرى، نواجــه أقــى أنــواع العمــل بــدوام طويــل يتــد  يوجــد لدين

طــوال النهــار، وأجــر زهيــد ال يزيــد عــى 5 دنانــر، يف مثــل هــذه األوضــاع يتحــول العمــل إىل "اســتعباد".

ــوايت يقمــن بقطــف املحاصيــل الزراعيــة وخاصــة  ــوادي األردن والل ــد ينســحب عــى العامــالت كافــة يف املــزارع ب حــال أم خال

محصــول البنــدورة، وقطــف أوراق العنــب، وغرهــا مــن املحاصيــل حســب املواســم.

تقــول منــال مســتهزئة، وهــي إحــدى زميــالت أم خالــد "نســتيقظ مبكــرًا للعمــل باملــزارع، يف ظــروف صعبــة، ألننــا منلــك أوقــات 

فــراغ ونريــد التنفيــس عــن أنفســنا بقضــاء يــوم كامــل إمــا تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة أو داخل البيــوت البالســتيكية الحــارة".

تحــت وطــأة الحاجــة والفقــر وقانــون عمــل، تفقــد عامــالت الزراعــة 

يف وادي األردن، حقوقهــن األساســية كعامــالت، بالحصــول عــى الحــد 

األدىن لألجــور والتأمــن الصحــي والضــان االجتاعــي، وحتــى املعاملــة 

ــى  ــوان، تبق ــان ال الحي ــق باإلنس ــل تلي ــائل نق ــر وس ــانية، بتوف اإلنس

ــية،  ــروف قاس ــن يف ظ ــات وادي األردن يعمل ــاء وفتي ــن نس ــر م الكث

وســمت عــى وجوههــن أخاديــد مــن التعــب، ورسقــت مــن أيديهــن 

الغضــة نعومتهــا.
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منــال اســم مســتعار لربــة منــزل تســعى لكســب قــوت يــوم أوالدهــا، بعــد أن قبلــت مكرهــة عــى نفســها القيــام بــدور املُعيلــة؛ 

إذ إن زوجهــا بــات مقعــًدا، يف مــا بــات تأمــن الخبــز للبيــت مــن األمــور الصعبــة. وتزيــد "عملنــا باملــزارع أشــبه باالنتحــار، ال 

يوجــد أي تأمــن صحــي أو حتــى بــدل إصابــات عمــل، والعديــد مــن أصحــاب املــزارع يرفضــون إرشاكنــا بالضــان، يف مــا موضــوع 

املطالبــة بالحــد األدىن لألجــور يعنــي االســتغناء عــن خدماتنــا واســتبدالنا بعالــة مــن الالجئــات الســوريات، نحــن نــرىض عــى 

أنفســنا الكثــر مــن التعــب والجهــد لقــاء أجــور رمزيــة ألن الخيــارات أمامنــا معدومــة".

ــة  ــة الوافــدة، إال أن أوضاعهــن تبقــى مقبول وتواجــه العامــالت يف املــزارع "مزاحمــة" قويــة مــن قبــل آالف النســاء مــن العال

مقارنــة بالرجــال الذيــن فقــدوا فــرص العمــل أمــام منافســة ال طائــل لهــم بهــا مــع العالــة الوافــدة مــن الرجــال، للحــد الــذي 

اعتــر فيــه مصــدر يف مكتــب العمــل باألغــوار الشــالية بــأن "هنــاك بطالــة بــن الشــباب وعالــة بــن النســاء".

ويُشــر املصــدر؛ إىل أن قانــون العمــل ال يلــزم أصحــاب/ صاحبــات املــزارع بشــمول العاملــن/ات لديهــم بالضــان االجتاعــي 

أو التأمــن الصحــي، لكنــه يوضــح أنهــم ملزمــون بدفــع تكاليــف عــالج العاملــن/ات لديهــم يف حــال تعرضهــم إلصابــة عمــل، 

رشيطــة أن تؤكــد مديريــة الصحــة والســالمة املهنيــة أن اإلصابــة كانــت جــراء العمــل.

وينحــر واجــب مكتــب العمــل، وفــق املصــدر ذاتــه، يف تنفيــذ حمــالت تفتيــش مكثفــة ملراقبــة ســاعات العمــل، ومــدى االلتــزام 

بدفــع الحــد األدىن لألجــور.

وأمــام نظــام كهــذا، يُصبــح موضــوع تحصيــل حقــوق العامــالت يف ذمــم أصحــاب/ صاحبــات املــزارع؛ إذ إنــه حتــى إثبــات تــدين 

األجــور أمــر مســتحيل، فاملوضــوع يتــم باملوافقــة بــدون اشــراط بــن العامــالت وأصحــاب/ صاحبــات املــزارع تحــت مفهوم"مــن 

ال يعجبهــا فلتــرك العمــل".

تســتذكر أم صبحــي بحرقــة والدمــوع تســيل عــى خديهــا زميلتهــا الشــابة وفــاء التــي قضــت أثنــاء عملهــا يف مزرعــة تعــود ألحــد 

املتنفذيــن، بعــد أن تعرضــت للدغــة أفعــى وهــي تقطــف أوراق العنــب، موضحــة أن الفقــر والجــوع كانــا الدافــع لهــا للعمــل 

لتواجــه املــوت يف ظــروف عمــل ســيئة. وتؤكــد أن صاحــب العمــل مل يتكفــل بــأي يشء ليكــون تــراب القــر أبــرد مــن الحيــاة 

القاســية التــي تواجــه العامــالت يف وادي األردن.

فاطمــة، إحــدى العامــالت يف مــزارع الخضــار، مل تتالــك نفســها لحظــة معرفتهــا أن إحــدى الوســائل اإلعالميــة وهــي صحيفــة 

»الغــد«، عــى موعــد مــع معاناتهــا، رفضــت الحديــث بدايــة واكتفــت بالبــكاء الصامــت، بــدت وكأمنــا غصــة يف نفســها قــد تطيــح 

بهــا، متالكــت نفســها بعــد دقائــق، وبــدأت بالحديــث، كانــت املفارقــة أنهــا مــن حملــة الشــهادات العلميــة بدرجــة البكالوريــوس 

بتخصــص الحقــوق؛ أي أنهــا عــى درايــة بقانــون العمــل والعــال وكيفيــة تحصيــل الحقــوق، يف مــا حــال وجههــا الــذي حرقتــه 

الشــمس ورسقــت منــه نضــارة شــبابها ونعومــة يديهــا، كان كافيًــا لــرشح قصــة معانــاة وكفــاح العامــالت باملــزارع يف وادي األردن.
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ــدرك أن  ــة العامــالت لديهــم، كــا ت ــون مســؤولية إصاب ــات العمــل ال يتحمل ــد مــن أصحــاب/ صاحب ــدرك فاطمــة أن العدي وت

معظمهــم/ن غــر معنيــن/ات بتوفــر أبســط املعــدات، التــي تقــي مــن حــرارة الشــمس أو املبيــدات الحرشيــة التــي تبقــى آثارهــا 

عــى النباتــات، متســائلة كيــف نأمــل منهــم توفــر العــالج اذا مــا أمل بنــا مصــاب أثنــاء العمــل؟ فعندمــا تكــون أبســط أســاليب 

الوقايــة غــر متوفــرة يصبــح الحديــث عــن العــالج رضبًــا مــن الخيــال. وقصــة فاطمــة كانــت كافيــة لإلجابــة عــن العديــد مــن 

التســاؤالت، فهضــم حقــوق العامــالت ليــس منبعــه قلــة الوعــي، بــل الحاجــة وقلــة الحيلــة والفقــر، الــذي يدفــع بشــابات وربــات 

منــازل وأرامــل وحتــى أطفــال إىل قبــول مــا بــات مقنًعــا بتســميته "اســتعبادا".

ويقــول رئيــس جمعيــة مزارعــي وادي الريــان، "الصــورة العامــة تُظهــر مــزارع تعــج بالعامــالت املصطحبــات بناتهــن إلعانتهــن 

بالعمــل، لكنهــن عامــالت أيًضــا، فبــداًل مــن أن يقضــن أوقاتهــن باللعــب والراحــة يعملــن يف ظــروف عمــل قاســية وصعبــة 

عــى الكبــار قبلهــن خصوًصــا يف فصــل الصيــف". ويقــول الــذي يطمــح إىل املوافقــة عــى إنشــاء نقابــة عامــالت وعــال الزراعــة 

ــل  ــن للعم ــة ذهابه ــث طريق ــن حي ــواء م ــة، س ــي يومي ــرة وه ــة كث ــالت بالزراع ــه العام ــي تواج ــات الت يف األردن "إن التحدي

مبركبــات تفتقــد ألبســط رشوط الســالمة العامــة وبأعــداد مخالفــة لســعة املركبــة، أو ظــروف العمــل بحــد ذاتهــا، أو لألجــور التــي 

ــا ال تصــل إىل الحــد األدىن لألجــور". ويدعــو إىل "رضورة االلتفــات أكــرث ملشــاكل العامــالت ومســاعدتهن، وأن  يتقاضينهــا، وغالبً

يتــم تنظيــم العمــل الزراعــي، مبيًنــا أهميــة حصــول مــن تقــل دخــول أرسهــن عــن 300 دينــار عــى التأمــن الصحــي، ليتســنى 

لهــن العمــل وإعالــة أرسهــن بــدون مخــاوف مــن حــدوث أي طــارئ صحــي".

وأضاف "أن الهدف من النقابة هو تحسن األوضاع الصحية للعامالت املنتجات عرب شمولهن بالتأمن الصحي املجاين".

وبحسب بيانات مديرية زراعة وادي األردن، فإن عدد العامالت يف املزارع بالوادي يتجاوز 10 آالف عاملة. 

وقــال "إن ظــروف العمــل بالقطــاع الزراعــي صعبــة، واألجــور متدنيــة، والتــي غالًبــا مــا يتــم تقاضيهــا بشــكل يومــي، وتــراوح 

بــن 4 و6 دنانــري، مقابــل التــزام صاحــب/ صاحبــة العمــل بتأمــن وســيلة مواصــالت تقــل العامــالت مــن بيوتهــن إىل أماكــن 

عملهــن وبالعكــس، والتــي تتــم باســتخدام )البــك اب( وليــس وســائط نقــل خاصــة بنقــل الــركاب".

وأشــار إىل تعرضهــن كغرهــن مــن العاملــن/ات يف الزراعــة لعمليــات اســتغالل، وعــدم توافــر رشوط الســالمة والصحــة املهنيــة، 

الفتًــا إىل أن العديــد مــن أصحــاب العمــل يــررون ذلــك مبوســمية العمــل، وعــدم انتظــام العامــالت بالــدوام اليومــي.

وبــن أن رشيحــة واســعة مــن العاملــن/ات يف هــذا القطــاع، يعانــون مــن زيــادة عــدد ســاعات العمــل يف اليــوم، والتــي تــراوح 

بــن 10 و13 ســاعة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، كــا أن معظمهــم محرومــون مــن التمتــع بيــوم اإلجــازة الرســمي األســبوعي، 

وباختصــار؛ فقــد تعرضــت رشيحــة واســعة مــن العاملــن/ات يف هــذا القطــاع، ألن يكونــوا ضحايــا للعمــل الجــري.
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ــم/ن  ــن/ات لديه ــل العامل ــات العم ــاب/ صاحب ــزود أصح ــودة؛ إذ ال ي ــبه مفق ــة ش ــة املهني ــالمة والصح ــد؛ أن رشوط الس ويزي

ــن/ات  ــة بالعامل ــائل مواصــالت الئق ــر وس ــة. وال تتوف ــل الصعب ــم/ن ظــروف العم ــازات تقيه ــات وقف ــة وكام ــس وأحذي مبالب

تقلهــم مــن وإىل أماكــن عملهــم/ن، خاصــة مــع ظــروف جويــة صعبــة يف مناطــق األغــوار التــي تصــل فيهــا درجــات الحــرارة 

لحــوايل 44 درجــة مئويــة؛ إذ إن وســائل نقــل العامــالت هــي ذاتهــا الوســائل املخصصــة يف األصــل لنقــل األدوات واملــواد الزراعيــة.

الســائق خالــد صــري؛ وهــو اســم مســتعار، يعمــل عــى نقــل العامــالت مــن وإىل املــزارع مقابــل أجــرة قيمتهــا دينــاران عــن كل 

عاملــة يتقاضاهــا مــن صاحــب العمــل، يقــول إن نقــل العامــالت عمليــة مربحــة، خاصــة وأنــه ال يكتفــي بهــذه املهنــة؛ إذ يعمــد 

إىل العمــل باملــزارع لحــن انتهــاء العامــالت مــن قطــف الثــار ويتقــاىض أجــرًا عــى ذلــك. ورغــم إقــراره بخطــورة نقــل العامــالت 

بوســيلة غــر آمنــة فضــاًل عــن الحمولــة الزائــدة، غــر أنــه يســتبعد املخالفــة كــون الطــرق التــي يســلكها هــي طــرق زراعيــة، 

ومــن الصعــب تواجــد دوريــات نجــدة كــا تشــهد هــذه الطــرق حركــة ســر شــبه معدومــة.

وتبقــى العديــد مــن العامــالت وهــن يقفــن متجــاورات أمــام خطــوط طويلــة مــن أشــتال مختلفــة مــن الخــراوات، رؤوســهن 

منحنيــة نحــو الثــار تحــت لهيــب شــمس حارقــة ليقطفــن مــا نضــج منهــا، يعبئنــه بالصناديــق، وال يســمع لهــن صــوت باســتثناء 

ترديــد بعــض األهازيــج بــن الحــن واآلخــر، لروحــن عــن أنفســهن مــن شــقاء العمــل، بانتظــار مــن يســعفهن مــن نظــام مراقبــة 

للعمــل يقتــر عــى عمليــات املتابعــة والتفتيــش التــي تنتهــي بتقاريــر بيضــاء أمــام احتقــان الشــكاوى بصــدور العامــالت، يف 

مــا العديــد مــن  أصحــاب/ صاحبــات العمــل يتذرعــون بخســاراتهم/ن غــر املــررة منــذ ســنوات عــدة لتبــدو منظومــة العمــل 

الزراعــي بأكملهــا تحتــاج إىل مــن ينقذهــا )عــال عبــد اللطيــف. عامــالت الزراعــة: تضحيــات بــال حقــوق – فيديــو. إربــد. صحيفــة 

.)https://alghad.com .2018 الغــد. 18 فرايــر

https://alghad.com


122

الفصل الخامس:

الحق في المشاركة االقتصادية 

مركز الفينيق يعقد جلسات توعية قانونية للعامالت يف الزراعة:

وكمثــال؛ فلقــد نفــذ مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة واملعلوماتيــة خــالل شــهر كانــون األول 2020 سلســلة مــن الجلســات 

ــادة املشــاركة  ــن الجنســن وزي ــز املســاواة ب ــة للعامــالت يف الزراعــة يف وادي األردن بهــدف تعزي ــة بالحقــوق القانوني التوعوي

االقتصاديــة للنســاء العامــالت يف الزراعــة.

وقــال املركــز إن سلســلة الجلســات تــأيت ضمــن مــرشوع "تعزيــز العمــل الالئــق وتحســن ظــروف العمــل للنســاء العامــالت يف 

قطــاع الزراعــة غــر املنظــم يف وادي األردن"، الــذي ينفــذه مركــز الفينيــق، بالتعــاون مــع الســفارة الفرنســية يف األردن.

ويهــدف املــرشوع إىل تحســن ظــروف العمــل للعامــالت يف القطــاع الزراعــي ملــن يزيــد أعارهــن عــن 18عاًمــا يف قــرى ريــان، 

ومشــارح، والشــيخ حســن، ووقــاص، باعتبارهــا مــن مناطــق جيــوب الفقــر يف وادي األردن.

وركــزت الجلســات، التــي ُعقــدت عــى مــدار أربعــة أيــام، واســتفاد منهــا أكــر مــن 170 عاملــة يف الزراعــة عــى الحديــث حــول؛ 

ــا وغــر قانــوين،  قانــون العمــل، واألجــور املســتحقة، والعمــل اإلضــايف، وحــاالت اإلصابــة يف العمــل، ومتــى يُعتــر العمــل جريً

وغرهــا مــن املعلومــات التــي مــن شــأنها تعزيــز معرفــة العامــالت بحقوقهــن القانونيــة. 

وأتــت هــذه الجلســات باعتبــار أن العديــد مــن العامــالت يف الزراعــة ال يُدركــن حقوقهــن مــا يجعلهــن عرضــة لظــروف العمــل 

غــر الالئــق والتمييــز بأجورهــن، خاصــة وأن النســاء يُشــاركن بفعاليــة يف القطــاع الزراعــي يف األردن؛ حيــث تُعــد الزراعــة املنزليــة 

أكــر أنــواع النشــاط الزراعــي شــيوًعا بــن األردنيــات وبنســبة بلغــت 73٪. كــا ســاهمت بتمكــن العامــالت يف الزراعــة بــأدوات 

للدفــاع عــن حقوقهــن للحصــول عــى ظــروف عمــل الئقــة، وتوعيتهــن باإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا العاملــة يف الزراعــة 

يف حــال مل يقــم صاحــب/ صاحبــة العمــل بدفــع أجرهــا أو التأخــر فيــه. وركــزت عــى رضورة تقديــم شــكوى تأخــر أجــور لــدى 

مديريــات العمــل التابعــة لــوزارة العمــل، وأن الدعــاوى العاليــة لــدى ســلطة األجــور ومحكمــة الصلــح معفيــة مــن الرســوم.

ولقــد جــاءت هــذه الجلســات مــع ارتفــاع عــدد النســاء العامــالت يف القطــاع الزراعــي غــر املنظــم يف األردن، والتــي مــا زالــت 

ظــروف العمــل فيــه أقــل مــن املعايــر الدوليــة، خاصــة وأن املــادة رقــم 3 مــن قانــون العمــل األردين رقــم 8 لســنة 1996 تســتبعد 

رصاحــة عــال الزراعــة مــن أحــكام قانــون العمــل، لذلــك، ال ُينــح العاملــون والعامــالت يف الزراعــة الحقــوق األساســية، مثــل؛ 

الحايــة االجتاعيــة املالمئــة وظــروف العمــل الالئــق، مــا يــرك الكثريــن/ات منهــم/ن يف العمــل غــر الرســمي دون ضــان 

اجتاعــي وتأمــن صحــي )الفينيــق يعقــد جلســات توعيــة قانونيــة للعامــالت يف الزراعــة. النــرشة العامــة. وكالــة األنبــاء األردنيــة. 

.)https://petra.gov.jo/Include/InnerPage .2020 عــان 20 كانــون األول
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وال تدخــل أعــال الرعايــة واألعــال املنزليــة يف حســابات الناتــج املحــيل اإلجــايل، إال أن األمــم املتحــدة تقــدر القيمــة اإلجاليــة 

لهــا مــا بــن 10٪-39٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل. وهــي بهــذه القيمــة قــد تتجــاوز القيمــة اإلجاليــة للصناعــات التحويليــة 

والتجــارة والنقــل وغرهــا مــن القطاعــات.

وتضيــف "جمعيــة تضامــن" بــأن التمكــن االقتصــادي للنســاء يســتلزم الحــد مــن األعــال املنزليــة وأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة 

األجــر، وإعــادة توزيــع هــذه األعــال عــن طريــق الدولــة بتأمــن الخدمــات االجتاعيــة، وعــى رأســها خدمــات رعايــة األطفــال 

واملســنن/ات والرعايــة الصحيــة واإلجــازة الوالديــة، إضافــة إىل تأمــن البنــى التحتيــة املناســبة مــن ميــاه وطاقــة.

ــن الجنســن والتمكــن االقتصــادي  ــة عامــاًل حاســًا يف املســاواة ب ــادة الوظائــف املدفوعــة األجــر يف اقتصــاد الرعاي ــر زي وتُعت

للنســاء، والــذي يتســم أيًضــا بغيــاب العمــل الالئــق وانتقاًصــا مــن حقــوق العاملــن والعامــالت. علــًا بــأن أغلــب العاملــن/ات 

يف هــذا املجــال هــن مــن النســاء والفتيــات.

إن اســتثار 2٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف اقتصــاد الرعايــة يف 7 دول فقــط، ســيعمل عــى توفــر 21 مليــون وظيفــة تســاعد 

عــى مواجهــة التحــدي املتعلــق برعايــة كبــار الســن وتحــدي الركــود االقتصــادي. كــا أن االســتثار يف اقتصــاد الرعايــة ســيعمل 

عــى ردم الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن، حيــث ُيكــن أن تشــغل النســاء هــذه الوظائــف بنســبة تصــل اىل ٪70.

ه- العمل الرعايئ غري مدفوع األجر:

إن زيــادة الوظائــف املدفوعــة األجــر يف اقتصــاد الرعايــة 

يُعــد عامــاًل حاســًا يف املســاواة بــن الجنســن والتمكــن 

االقتصــادي للنســاء، بينــا األعــال غــر مدفوعــة األجــر 

باألعــال  النســاء  قيــام  أمــام  تُشــكل عائًقــا جديًــا 

ــر الوقــت". ــث "فق مدفوعــة األجــر وترســخ تأني

ــر  ــال غ ــن األع ــر م ــبء األك ــاء الع ــى النس ــع ع ويق

ــال  ــا األع ــا فيه ــف مب ــكل مجح ــر وبش ــة األج املدفوع

ــان  ــر مــن األحي ــة، وهــا يف كث ــة وأعــال الرعاي املنزلي

يعوضــان النقــص يف اإلنفــاق العــام عــى الخدمــات 

تدعــان  أنهــا  كــا  التحتيــة،  والبنــى  االجتاعيــة 

ــوارد  ــاًل للم ــكالن نق ــع يش ــا يف الواق ــاد وإن كان االقتص

مــن النســاء إىل آخريــن يف االقتصــاد.
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ومــن جهــة أخــرى ذات عالقــة؛ فقــد أشــار تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام 2015 والــذي حمــل عنــوان "التنميــة يف كل عمــل"، 

ــه النســاء يشــمل رضوريــات  والصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ إىل أن العمــل غــر مدفــوع األجــر والــذي تقــوم ب

الحيــاة اليوميــة لــألرس كالتنظيــف والطهــو، إال أن جــزًء كبــرًا منــه يتعلــق برعايــة األطفــال )2 مليــار طفــل/ة(، ورعايــة املســنن 

واملســنات )120 مليــون مســن/ مســنة فــوق 80 عاًمــا(، ورعايــة ذوي وذوات اإلعاقــة )مليــار شــخص(، ورعايــة املــرىض )أعدادهــم 

ــؤوليات  ــا املس ــوزع فيه ــر وال تت ــة األج ــر مدفوع ــال غ ــا أع ــدز(. وكله ــرض اإلي ــة مب ــض/ مريض ــون مري ــم 37 ملي ــرة منه كب

بالتســاوي بــن الرجــال والنســاء الــاليت يتحملــن الجــزء األكــر منهــا. وعــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك يف مجــال التنميــة البرشيــة، 

إال أنــه يُشــكل عائًقــا جديـًـا أمــام قيامهــن باألعــال مدفوعــة األجــر، ويأخــذ حيــزًا كبــرًا مــن األوقــات اليوميــة الحــرة املخصصــة 

ــة.  لراحتهــن ورفاههــن )تضامــن: األعــال غــر مدفوعــة األجــر للنســاء تعــوض النقــص يف اإلنفــاق عــى الخدمــات االجتاعي

 .)https://www.ammonnews.net/article PM .04:23 .2018-03-13 .ــة ــة عمــون اإلخباري حــراك. الرئيســية. وكال

أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر يف املنطقة العربية:

تقــرح ورقــة العمــل التــي أصدرتهــا اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( بعنــوان "معوقــات مشــاركة املــرأة 

ــرأة  ــاركة امل ــف مش ــر ضع ــب تُف ــاءة جوان ــمح بإض ــي تس ــاد الت ــث يف األبع ــق البح ــة" تعمي ــة العربي ــاد يف املنطق يف االقتص

االقتصاديــة، وهــي: أعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر، والعنــف ضــد املــرأة.

وتشــهد املنطقــة العربيــة الفجــوة األكــر بــن الجنســن يف توزيــع أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر، ويف خمــس مــن هــذه 

الــدول مُتــي املــرأة خمســة أضعــاف الوقــت الــذي ُيضيــه الرجــل يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، وهــذا التفــاوت ال 

ُيثــل بالــرورة مــا تفضلــه املــرأة العربيــة.

ويتم عادًة جمع البيانات حول أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر عن طريق مسوح استخدام الوقت التي:

ويف الفرة 2000-2018، مل تِجر سوى 8 بلدان عربية مثل هذه املسوح من مجموع 90 بلًدا، تجريها عى الصعيد العاملي. 

توضــح إســهام املــرأة البالــغ األهميــة يف النشــاط االقتصــادي، وتكشــف عــن الفجــوة بــن الجنســن يف توزيــع مثــل هــذه 

املهــام.

تُشــكل وســيلة لتقييــم أثــر مختلــف أنــواع املؤسســات االجتاعيــة وغرهــا، مبــا يف ذلــك املعايــر والقوالــب النمطيــة، عــى 

توزيــع أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر.

ُتيــح معلومــات موثوقــة عــن الــوزن النســبي لــكل نــوع مــن املهــام وترســم صــورة أوضــح عــن املســاومات ضمــن األرسة 

أو مــدى حريــة املــرأة يف اختيــار أنشــطتها الخاصــة.

ــن  ــرًا م ــن كث ــن أن تحّس ــذه املســاهمة. وُيك ــا له ــة األوســع نطاقً ــة االجتاعي ــرأة وبالقيم ــة للم باملســاهمة االقتصادي

ــة. ــة العام ــال السياس ــة التدخــالت يف مج نوعيّ
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ومُتثــل أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر عبئًــا مزدوًجــا تتحملــه املــرأة العاملــة، مــا يــؤدي يف معظــم األحيــان إىل اســتحالة 

جمــع املــرأة بــن واجبــات هــذه الرعايــة ومواصلــة حياتهــا املهنيــة. ومــن املهــم إظهــار مســاهمة املــرأة يف االقتصــاد مــن حيــث 

أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر. وينبغــي قيــاس أثــر التفــاوت يف توزيــع هــذه األعــال عــى قــدرة املــرأة عــى املشــاركة 

يف االقتصــاد، وتحليــل آثــر التفــاوت بــن الجنســن يف أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر عــى إعــادة هيكلــة أســواق العمــل 

ــدة عــن حجــم أعــال الرعايــة غــر املدفوعــة األجــر وتوزيعهــا  العربيــة، مــن خــالل الحــرص عــى توفــر بيانــات بنوعيــة جيّ

ونوعهــا )"معوقــات مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد يف املنطقــة العربيــة". اللجنــة التنفيذيــة. االجتــاع الســادس. مراكــش. اململكــة 

https://www.unescwa. .)ــكوا ــيا )اإلس ــريب آس ــة لغ ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــو 2019. اللجن ــران/ يوني ــة. 15-16 حزي املغربي

.)org

و- النساء العامالت يف مشاريع العائلة أو الرشكات العائلية: 

عــى مســتوى العــامل؛ 55٪ مــن النســاء يشــاركن يف القــوى العاملــة مقابــل 82٪ مــن الرجــال. ويف العديــد مــن البلــدان، تكــون 

املــرأة أكــر عرضــة مــن الرجــال للعمــل بــدون أجــر يف الــرشكات/ املشــاريع العائليــة مثــل املتاجــر واملــزارع. والنســاء العامــالت 

https:// .2016/07/03 .يف الــرشكات/ املشــاريع العائليــة يعملــن بــدون أجــر يف أغلــب األحيــان )مدونــة بيانــات البنــك الــدويل

.)blogs.worldbank.org/ar/opendata

دور املرأة يف الرشكات العائلية الخليجية:

يف مــا يخــص دور املــرأة يف الــرشكات العائليــة الخليجيــة، ُيكــن القــول أن النجــاح الــذي تحقــق مــن قبــل ســيدات األعــال يف 

الــرشكات العائلية وإن كان ال يـــزال متـــدنيًا مـــن ناحيـــة النســـبة املئويـــة، حيث إن مشــاركة املــرأة الخليجيــة يف مجالس إدارات 

الرشكات العائلية ال يتعدى 5٪ وفًقا لبعض الدراســات )وذلـــك ألســـباب متوارثـــة وأخـــرى اجتاعية ولغرها مـــن األســـباب(، إال 

أنـــه يُعتـــر مهمـًــا جـــًدا مـــن ناحيـــة التنـــامي الريع الوترة خالل السنوات األخرة.

وتتمثــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه ســيدات األعــال يف الــرشكات العائليــة يف عــدم إيــان املؤســس بــدور املــرأة عــى خلفيــة 

القيــم الثقافيــة واالجتاعيــة والدينيــة املوروثــة، كذلــك عــدم االيــان بــرورة التخطيــط طويــل األمــد، وعــدم وجــود ميثــاق 

ــر غــرة وخــوف  ــع القــرار لرمبــا يث ــة يف صن ــار كقــوى فاعل ــة الرشكــة وظهــور األصه ــن إدارة وملكي ــة، وعــدم الفصــل ب للعائل

ــن أهــل  ــدم إرشاك مستشــارين/ات م ــة، وع ــرشكات العائلي ــة يف االنخــراط بالعمــل يف ال ــال القادم ــة األجي ــدم رغب األهــل، وع

االختصــاص يف صنــع القــرار، وعــدم وجــود نظــام لتوظيــف األبنــاء/ البنــات. 

مــع ذلــك؛ بــدأت املــرأة الخليجيــة تلعــب دوًرا متناميًــا الســيا عــى صعيــد إدارة الــرشكات العائليـــة منهـــا، وقـــد أثبتـــت املـــرأة 

ــا بـــاهرًا علـــى هـــذا الصـــعيد محصـــًنا بالدراســة املتخصصــة التــي حصلــت عليهــا والتــي وظفتهــا يف مجــال  الخليجيــة نجاحـً

األعال. كا أثبتت تجـــارب الشــــركات العائليــــة مبنطقـــة الخلــــيج وجـود مهــــارات فـذة وقــدرات استشـــرافية عاليـة للمـرأة 

الخليجيـــة وهــو مــا ظهـــر مـــن خـــالل النجاحـــات التـــي حققتهــا ســيدات األعــال الخليجيات.

https://www.unescwa.org
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إن دور املــرأة يف الــرشكات العائليــة الخليجيــة ُيكــن أن يكــون عــى ثالثــة أمنــاط؛ النمــط األول؛ هــو أن تكــون املــرأة رشيــًكا/ة 

يف الرشكــة العائليــة وتعمــل فيهــا يف الوقــت نفســه، والنمــط الثــاين؛ هــو أن تكــون املــرأة رشيــًكا/ة وال تعمــل يف الرشكــة لكنهــا 

تــؤدي دوًرا اجتاعيًــا يف األرسة والعائلــة، والنمــط الثالــث هــو أن تكــون املــرأة زوجــة لرشيــك يف الرشكــة العائليــة.

إن املــرأة الرشيــك/ة صاحبــة الحصــة التــي تقــوم بعمــل تنفيــذي يف الرشكــة العائليــة تحتــاج إىل التأهيــل والتدريــب املســتمر 

لــيك تقــوم بدورهــا عــى أكمــل وجــه، فــال ينبغــي وجــود املــرأة يف الرشكــة ملجــرد الرغبــة يف الوجــود. لذلــك ال بــد مــن تأهيــل 

وتدريــب املــرأة وفــق فكــر اســراتيجي لجعلهــا قــادرة عــى اتخــاذ القــرارات عــى مســتوى مؤســي وال يكــون ذلــك إال مــن 

خــالل رفــع ثقتهــا بنفســها وثقــة اآلخريــن فيهــا وتزويدهــا بأخالقيــات العمــل مــن منظــور مؤســي.

ــدور  ــوم ب ــا أن تق ــإن بإمكانه ــة، ف ــة العائلي ــذي يف الرشك ــن دون دور تنفي ــة( ولك ــة الحص ــة )صاحب ــرأة الرشيك ــبة للم وبالنس

اجتاعــي وأن تقــوم بعمليــة تهدئــة املشــاعر وتحقيــق التناغــم، وإن كان مــن الناحيــة العاطفيــة، حيــث إن الســيدات يكــن أن 

يؤثــرن عــى األعضــاء العاملــن/ات يف الرشكــة إيجابـًـا وســلبًا، كذلــك الحــال بالنســبة لزوجــة الرشيــك، فإنهــا كزوجــة أحــد أفــراد 

العائلــة ُيكــن أن يكــون لهــا دور كبــر يف توعيــة الجيــل الجديــد بنشــاط الرشكــة، وزرع االنتــاء لهــا، وتعريــف األبنــاء/ البنــات 

بواجباتهــم/ن املســتقبلية )خالــد محمــد كانــو/ رئيــس الجمعيــة البحرينيــة للــرشكات العائليــة. هــل تنجــح املــرأة يف الــرشكات 

العائليــة. مقــال(.

واقع املرأة العاملة يف الرشكات العائلية يف محافظة الخليل:

ويف دراســة هدفــت إىل التعــرّف عــى واقــع املــرأة العاملــة يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل وأهــم املشــاكل والتحديــات 

التــي تواجههــا، والبحــث يف إمكانيــة وجــود عالقــة بــن هــذه املشــاكل ومجموعــة مــن املتغــرات الديوغرافيــة، وذلــك بهــدف 

التوصــل إىل التوصيــات التــي تُســاهم يف الحــد والتخفيــف مــن هــذه املشــاكل، فقــد تكــّون مجتمــع الدراســة مــن جميــع النســاء 

العامــالت يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل، ولإلجابــة عــى أســئلة الدراســة وتحقيــق أهدافهــا تــم اســتخدام املنهــج 

الوصفــي التحليــيل، وتــم جمــع البيانــات عــن طريــق بنــاء اســتبانة مكونــة مــن )49( فقــرة مقّســمة عــى أربعــة محــاور وهــي: 

)املشــاكل التنظيميــة، واملشــاكل الشــخصية، واملشــاكل االجتاعيــة، واملشــاكل القانونيــة(.
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وتوصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن املــرأة العاملــة يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل تواجه مشــاكل 

ــة  ــروق ذات دالل ــة، وال يوجــد ف ــة بدرجــة مرتفع ــة بدرجــة متوســطة، وتواجــه مشــاكل اجتاعي ــة وشــخصية وقانوني تنظيمي

إحصائيــة للمشــاكل التــي تواجههــا املــرأة العاملــة يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل تُعــزى للمتغــرات الديوغرافيــة 

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــا يوجــد ف ــدد ســنوات الخــرة(، بين ــل، وع ــة، وقطــاع العم ــة االجتاعي )املؤهــل العلمــي، والحال

للمشــاكل تُعــزى ملتغــر طبيعــة العمــل. وبنــاء عــى نتائــج الدراســة؛ تــويص الباحثــة املــرأة العاملــة بــرورة تطويــر مهاراتهــا 

ــن  ــوازن ب ــق الت ــز ضدهــا والعمــل عــى تحقي ــة أشــكال التميي ــا باملســاواة ورفــض كاف ــة بحقوقه ــا يف العمــل واملطالب وقدراته

متطلبــات العمــل وااللتزامــات االجتاعيــة والعائليــة، كــا تــوىص أصحــاب الــرشكات العائليــة بــرورة خلــق بيئــة عمــل داعمــة 

ــويص  ــة مبــا يخــدم مصلحــة الرشكــة، وت ــبل الراحــة لهــا واالســتفادة مــن مبادراتهــا وأفكارهــا اإلبداعي للمــرأة وتوفــر كافــة ُس

الجهــات الحكوميــة ومؤسســات حقــوق املــرأة بــرورة توعيــة املــرأة العاملــة بحقوقهــا وواجباتهــا وعمــل تفتيــش دوري عــى 

ــات رادعــة يف حــال املخالفــات وانتهــاك حقــوق املــرأة، وأخــرًا تــويص الدراســات  الــرشكات التــي توظــف نســاء وفــرض عقوب

املســتقبلية بدراســة موضــوع املــرأة بشــكل متعمــق أكــر والركيــز عــى الجوانــب التــي مل يتــم التطــرق لهــا يف هــذه الدراســة 

)روضــة اســاعيل عاشــور. املشــاكل والتحديــات التــي تواجــه املــرأة العاملــة يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل. 01-01-

.)http://dspace.hebron.edu .ــل ــة الخلي 2019. املســتودع الرقمــي يف جامع

هــذا؛ وتبلــغ نســبة اإلنــاث املشــاركات يف العمــل ألحــد أفــراد األرسة العاملــن لعــام 2018 )0.5٪(، بينــا تبلــغ نســب الذكــور 

ــرة  ــة 2018. دائ ــة والبطال ــة )٪(. مســح العال ــة العملي ــر( حســب الحال )1.8٪( )املصــدر: الســكان املشــتغلون )15 ســنة فأك

اإلحصــاءات العامــة(. 

ز- العامالت يف القطاع األهيل:  

ــا  ــاث العامــالت يف األردن، بين ــام 2018 )51.7٪( مــن إجــايل اإلن ــام/ الحكومــي لع ــاث العامــالت يف القطــاع الع شــكلت اإلن

شــكلت اإلنــاث العامــالت يف القطــاع الخــاص )45.8٪( مــن إجــايل اإلنــاث العامــالت يف األردن لنفــس العــام )املصــدر: الســكان 

املشــتغلون )15 ســنة فأكــر( حســب الحالــة العمليــة )٪(. مســح العالــة والبطالــة 2018. دائــرة اإلحصــاءات العامــة(.  

http://dspace.hebron.edu
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الفجوة يف األجور بن الجنسن يف القطاعن العام والخاص:

لقــد نصــت املــادة 2 مــن قانــون العمــل األردين رقــم 8 لعــام 1996 وتعديالتــه عــى تعريــف "التمييــز يف األجــور" بانــه "عــدم 

املســاواة بــن العــال يف األجــر عــن كل عمــل ذي قيمــة متســاوية دون أي متييــز قائــم عــى الجنــس"، إال أن القانــون ذاتــه مل 

ينــص عــى أيــة إجــراءات أو آليــات أو عقوبــات عنــد مخالفــة صاحــب العمــل الــذي ُييــز يف األجــور مــا بــن الذكــور واإلنــاث 

العاملــن/ات لديــه عــن األعــال ذات القيمــة املتســاوية.

وقــد أظهــر التقريــر اإلحصــايئ الســنوي لعــام 2018 والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــى أن متوســط األجــر الشــهري 

للعاملــن/ات يف القطاعــن العــام والخــاص 514 دينــاًرا للذكــور و467 دينــاًرا لإلنــاث وبفجــوة يف األجــور لصالــح الذكــور بلغــت 

47 دينــاًرا.

ــوم  ــر باملفه ــت األج ــور 2016" عرّف ــية لألج ــام القياس ــوان "األرق ــت عن ــي حمل ــة الت ــن" إىل أن الدراس ــة تضام ــر "جمعي وتش

االقتصــادي عــى أنــه "املبلــغ الــذي يدفــع للعامــل مقابــل قيامــه بعمــل مــا أو عنــد تنفيــذ هــذا العمــل لحســاب شــخص آخــر، 

ومبعنــى ثــاين هــو مثــن خدمــة العمــل التــي يقدمهــا العامــل إىل رب العمــل مــن خــالل اإلنتــاج". أمــا األجــر اإلســمي هــو "مــا 

يتقاضــاه العامــل لوحــدة العمــل بعملــة معينــة وباألســعار الجاريــة".

وقــد عرّفــت الدراســة األجــر الحقيقــي عــى أنــه: "عبــارة عــن كميــة الســلع والخدمــات التــي ُيكــن للعــامل الحصــول عليهــا 

مقابــل أجورهــم األســمية". فاألجــر الحقيقــي ذو أهميــة بالغــة عنــد مقارنــة القــوة الرشائيــة لكســب العــال عــى امتــداد فــرة 

زمنيــة عندمــا تتغــر فيهــا األجــور اإلســمية وأســعار املنتجــات.

إن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن )والتــي يكــون أغلبهــا غــري مــربر( وهــي عبــارة عــن الفــرق بــن متوســط األجــر يف الســاعة 

لألنثــى نســبة إىل متوســط أجــر الذكــر يف الســاعة، ال تُعتــر قضيــة اقتصاديــة فحســب، وإمنــا لهــا قيمــة اجتاعيــة هامــة متتــد 

ــزز  ــة تُع ــتقاللية االقتصادي ــار أن االس ــى اعتب ــا، ع ــرن به ــايل يتأث ــوى وبالت ــن الق ــر يف موازي ــاء لتؤث ــى النس ــلبية ع ــا الس آثاره

مــن اســتقاللية النســاء وقدرتهــن عــى إســاع أصواتهــن وإحــداث التغيــر عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة وعــى مســتوى 

أرسهــن. والفجــوة يف األجــور بــن الجنســن مــا هــي إال مــؤرش آخــر مــن مــؤرشات ضعــف التمثيــل النســايئ يف املناصــب القياديــة 

واإلداريــة العليــا يف القطاعــن العــام والخــاص.

وتضيــف "جمعيــة تضامــن" بــأن التقريــر االحصــايئ قــد أظهــر ارتفــاع متوســط األجــر الشــهري للعاملــن/ات يف القطــاع العــام عن 

متوســط األجــر الشــهري للعاملــن/ات يف القطــاع الخــاص، حيــث بلــغ املتوســط يف القطــاع العــام 642 دينــاًرا للذكــور مقابــل 544 

دينــاًرا لإلنــاث، يف مــا بلــغ املتوســط يف القطــاع الخــاص 460 دينــاًرا للذكــور مقابــل 403 دنانــر لإلنــاث(. وعليــه؛ فــإن الفجــوة يف 

األجــور يف القطــاع العــام 18٪ ويف القطــاع الخــاص ٪14.1..
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وتتفــاوت الفجــوة يف األجــور بــن الذكــور واإلنــاث العاملــن/ات يف القطــاع العــام وفًقــا للمجموعــات الرئيســة للمهــن، ففــي فئــة 

املرشعــن/ات وموظفــي/ات اإلدارة العليــا بلغــت )1314 دينــاًرا للذكــور مقابــل 942 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة املتخصصــن/ات 

ــاًرا  ــة الفنيــن/ات واملتخصصــن/ات املســاعدين/ات بلغــت )656 دين ــاث(، ويف فئ ــاًرا لإلن ــاًرا للذكــور مقابــل 564 دين )769 دين

للذكــور مقابــل 473 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة الكتبــة )546 دنانــر للذكــور مقابــل 444 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة العاملــن/ات يف 

الخدمــات والباعــة/ البائعــات يف املحــالت واألســواق بلغــت )388 دينــاًرا للذكــور مقابــل 575 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة العاملــن/

ات يف الحــرف ومــا إليهــا مــن املهــن وصلــت إىل )616 دينــاًرا للذكــور مقابــل 447 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة مشــغيل/ات اآلالت 

ــاًرا للذكــور مقابــل 504 دنانــر لإلنــاث(، وأخــرًا يف فئــة املهــن األوليــة )406 دنانــر للذكــور مقابــل 351  ومجمعيهــا )575 دين

دينــاًرا لإلنــاث(. 

ويف القطــاع الخــاص؛ تتفــاوت الفجــوة يف األجــور وفًقــا للمجموعــات الرئيســة للمهــن أيًضــا، ففــي فئــة املرشعــن/ات وموظفــي/

ــور  ــاًرا للذك ــة املتخصصــن/أت )742 دين ــاث(، ويف فئ ــاًرا لإلن ــل 4051 دين ــور مقاب ــاًرا للذك ــا بلغــت )1597 دين ات اإلدارة العلي

ــل 427  ــاًرا للذكــور مقاب ــن/ات واملتخصصــن/ات املســاعدين/ات بلغــت )523 دين ــة الفني ــاث(، ويف فئ ــاًرا لإلن ــل 498 دين مقاب

دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة الكتبــة )475 دينــاًرا للذكــور مقابــل 357 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة العاملــن/ات يف الخدمــات والباعــة/ 

البائعــات يف املحــالت واألســواق بلغــت )302 دينــاًرا للذكــور مقابــل 281 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة العاملــن/ات يف الحــرف ومــا 

إليهــا مــن املهــن وصلــت إىل )351 دينــاًرا للذكــور مقابــل 244 دينــاًرا لإلنــاث(، ويف فئــة مشــغيل/ات اآلالت ومجمعيهــا )312 

دينــاًرا للذكــور مقابــل 207 دنانــر لإلنــاث(، وأخــرًا يف فئــة املهــن األوليــة )300 دينــاًرا للذكــور مقابــل 245 دينــاًرا لإلنــاث( )منــر 

إدعيبــس. تضامــن: العامــالت يف القطــاع العــام يحصلــن عــى أجــور شــهرية أعــى مــن العامــالت يف القطــاع الخــاص مبقــدار 141 

دينــاًرا وبنســبة 35٪. بيــان صحفــي صــادر جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 2019/7/8(.  
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7- الحق يف الضامن االجتامعي: 

ــه. حيــث تنــص  ــون الضــان االجتاعــي رقــم )1( لســنة 2014 وتعديالت ــا ملضامــن قان ــة وفًق ــاول املوضوعــات التالي ســيتم تن

املــادة 3/أ منــه عــى أنــه: يشــمل هــذا القانــون التأمينــات التاليــة: تأمــن إصابــات العمــل، وتأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، 

وتأمــن األمومــة، وتأمــن التعطــل عــن العمــل، والتأمــن الصحــي.

أ- أهداف الضامن االجتامعي: 

ب- الفئات التي يشملها القانون:

ــبب  ــز بس ــنة دون أي متيي ــرشة س ــت ع ــل/ت س ــن أكم ــا مم ــة تالًي ــات املبّين ــن الفئ ــا كل م ــون إلزامًي ــكام القان ــع ألح يخض

ــية: الجنس

*)يتــم شــمول صاحــب/ة العمــل ومــن يف حكمــه/ا بجميــع التأمينــات املطبقــة مبوجــب أحــكام القانــون يف الشــهر الــذي يبــادر 

فيــه للشــمول أو مــن تاريــخ الضبــط والتفتيــش(.

تأمن الحاجات األساسية للمؤمن عليه/ا وألفراد أرسته/ا من خالل توفر دخل منتظم ومستمر له/ا.

اإلسهام يف تحقيق االستقرار الوظيفي لإلنسان العامل/ة كحافز للعمل.

توطيد عالقة العامل/ة بصاحب العمل.

تعميق قيم التكافل االجتاعي بن أبناء املجتمع الواحد وتوزيع الدخل بن األجيال.

اإلسهام يف تقليص جيوب الفقر يف املجتمع.

اإلسهام يف التنمية االقتصادية واالجتاعية.

جميع العّال/ العامالت الخاضعن ألحكام قانون العمل النافذ.

األشخاص العاملون/ات غر الخاضعن للتقاعد مبوجب أحكام قانون التقاعد املدين أو العسكري.

األشــخاص األردنيــون/ات العاملــون/ات لــدى البعثــات اإلقليميــة والدوليــة والبعثــات السياســية أو العســكرية العربيــة 

واألجنبيــة العاملــة يف اململكــة وامللحقيــات واملراكــز الفنيــة والتعليميــة التابعــة لهــا.

العاملــون/ات لحســابهم/ن الخــاص، وأصحــاب/ صاحبــات العمــل، والــرشكاء املتضامنــون/ات العاملون/ات يف منشــآتهم/ن، 

ــا ونظــام  ــذ حاليً ــي الناف ــون الضــان االجتاع ــى قان ــاًء ع ــن 2015/1/1 بن ــاًرا م ــا اعتب ــدأ شــمولهم/ن إلزاميً ــن ب والذي

الشــمول بتأمينــات املؤسســة الصــادر مبوجبــه.
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ج- نسبة االقتطاعات الشهرية املرتبة عى العاملن/ات وأصحاب/ صاحبات العمل:

- نسبة االقتطاعات التي يتحملها صاحب/ة العمل من أجر املؤمن عليه/ا الخاضع لالقتطاع وبواقع:

- نسبة االقتطاعات التي يتحملها املؤمن عليه/ا من أجره الخاضع لالقتطاع وبواقع:

بحيث تُصبح النسبة اإلجالية املقررة لالشراك بالضان )21.75٪( من األجر الشهري للعامل/ة.

ــل/ة يف  ــن/ة العام ــك/ة املتضام ــل والرشي ــل/ة لحســابه الخــاص وصاحــب/ة العم ــا العام ــي يتحمله ــات الت - نســبة االقتطاع

منشــأته/ا:

)11٪( عن تأمن الشيخوخة والعجز والوفاة.

)2٪( عن تأمن إصابات العمل.

)0.75٪( عن تأمن األمومة )ال تشمل العاملن/ات يف الدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية والعامة(.

)0.5٪( عن تأمن التعطل عن العمل )ال تشمل العاملن/ات يف الدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية والعامة(.

)6.5٪( عن تأمن الشيخوخة والعجز والوفاة.

)1٪( عن تأمن التعطل عن العمل.

)21.75٪( من األجر الشهري شاملة كافة التأمينات املطبقة.

)1٪( مــن األجــر الشــهري للمؤمــن عليهــم/ن العاملــن/ات باملهــن الخطــرة اعتبــاًرا مــن 2015/3/1 يتحملهــا صاحــب/ة 

العمــل.
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د- املنافع املرتبة للمشركن/ات التي تُوّفرها التأمينات املطّبقة:

- تأمن إصابات العمل:

              تكاليف املعالجة واإلقامة يف املستشفيات وفًقا لالئحة األجور املعتمدة يف املؤسسة.

              الخدمات والتجهيزات التأهيلية.

              البدالت اليومية للمصاب/ة بالعجز املؤقت عن العمل بواقع 75٪ من أجر املصاب/ة اليومي.

              التعويض اإلصايب إذا قلّت نسبة العجز اإلصايب عن ٪30.

              راتب اعتالل العجز اإلصايب الكيل أو الجزيئ إذا بلغت نسبة العجز 30٪ فأكر.

              راتب تقاعد الوفاة اإلصابية يف حال وفاة املصاب/ة ودفع نفقات الجنازة.

- تأمن الشيخوخة والعجز والوفاة:

              راتب تقاعد الشيخوخة.

              راتب التقاعد الوجويب.

              راتب التقاعد املبّكر.

              راتب اعتالل العجز الطبيعي الكيل أو الجزيئ.

              راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ونفقات الجنازة.

              تعويض الدفعة الواحدة ملن مل يستكمل رشوط التقاعد.

العناية الطبية التي تشمل اآليت:

بدالت انتقال املصاب/ة من مكان العمل أو مكان سكنه/ا إىل املكان الذي يُعالج فيه والعودة منه.
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- تأمن األمومــة:

يُــرف للمؤمــن عليهــا بعــد الــوالدة بــدل عــن مــدة إجــازة األمومــة بــرف النظــر عــن عــدد الــوالدات يُعــادل أجرهــا وفًقــا 

آلخــر أجــر خاضــع عنــد بــدء إجــازة األمومــة. ويُقــدر هــذا البــدل وفًقــا للمــدد املحــددة يف قانــون العمــل األردين النافــذ )حاليًــا 

عــرشة أســابيع(، ويتــم خصــم بــدل اشــراكات تأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وتأمــن التعطــل عــن العمــل مــن بــدل إجــازة 

األمومــة املــروف للمؤمــن عليهــا عــن أشــهر االنقطــاع عــن العمــل بســبب األمومــة، كــا تلتــزم املنشــأة بدفــع اشــراكات تأمــن 

الشــيخوخة والعجــز والوفــاة وتأمــن التعطــل عــن العمــل عــن املؤمــن عليهــا خــالل فــرة إجــازة األمومــة.

ويُشرط لحصول املؤمن عليها عى بدل تأمن األمومة:

- تأمن التعطل عن العمل:

يوفــر الحايــة للمشــرك/ة يف حــاالت الفصــل أو االســتغناء عــن خدماتــه/ا، مبــا يضمــن توفــر دخــل مناســب لــه/ا خــالل تعطلــه/ا 

عــن العمــل ولفــرة محــدودة، وكذلــك؛ يضمــن اســتمرارية اشــراكه/ا بالضــان خــالل فــرة التعطل.

ويُشرط لحصول املؤمن عليه/ا عى هذا البدل ما يأيت:

أن تكون املؤمن عليها املستحقة مشمولة بتأمن األمومة خالل األشهر الستة األخرة التي تسبق إجازة األمومة.

أن تثبــت الــوالدة بشــهادة والدة رســمية صــادرة عــن دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات )يف حــال كانــت الــوالدة داخــل 

اململكــة(، أو شــهادة والدة رســمية مصدقــة مــن الســفارة األردنيــة ووزارة خارجيــة الدولــة التــي حدثــت فيهــا الــوالدة )يف 

حــال كانــت الــوالدة خــارج اململكــة(، أو شــهادة وفــاة للجنــن صــادرة عــن دائــرة االحــوال املدنيــة يف حــال والدة الجنــن 

ميتـًـا بعــد الشــهر الســادس مــن الحمــل.

أن ال يقــل عــدد اشــراكاته/ا بأحــكام القانــون عــن )36( اشــراكًا فعليًــا مــن غــر فــرات االنتســاب بصفــة اختياريــة قبــل 

تاريــخ اســتحقاقه/ا لبــدل التعطــل عــن العمــل.

أن يكــون لــه/ا اشــراك واحــد عــى األقــل يف تأمــن التعطــل، وأن يكــون مشــمواًل يف هــذا التأمــن يف الشــهر األخــر الســابق 

لتعطلــه/ا عــن العمل.

أن ال يكون قد بلغ سن الـ )60( سنة للذكر، وسن الـ )55( لألنثى.

ــا بتعطــل املؤمــن عليــه/ا عــن العمــل خــالل فــرة األشــهر التــي يُــرف خاللهــا هــذا  أن يكــون ســبب االســتحقاق قامئً

البــدل.
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ه- االنتساب االختياري لأردنين/ات: 

أواًل: مفهوم االنتساب االختياري

الســاح للمواطــن/ة األردين/ة االشــراك بتأمــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة بصفــة شــخصية، وذلــك لتمكينــه/ا مــن االســتفادة 

مــن املنافــع التــي يُقدمهــا الضــان االجتاعــي، مثــل؛ الرواتــب التقاعديــة، ورواتــب االعتــالل، مبــا يوفــر لــه/ا وألرستــه/ا مظلــة 

حايــة اجتاعيــة مالمئــة.

ثانًيا: الفئات التي يحق لها االنتساب بصفة اختيارية

ثالًثا: املنافع التأمينية التي يُغطيها االنتساب االختياري

أي أردين/ة ســواء كان مقيــًا/ة داخــل اململكــة أو خارجهــا، رشيطــة إكالــه/ا ســن السادســة عــرشة، ومل يتجــاوز عمــره/ا 

ــال كان  ــى يف ح ــنة لألنث ــر، و)55( س ــنة للذك ــال كان )60( س ــى يف ح ــن لألنث ــة والخمس ــن الخامس ــر وس ــتن للذك الس

اشــراكه/ا بالضــان للمــرة األوىل.

املؤمــن عليــه/ا األردين/ة الــذي كان مشــمواًل ســابًقا بالضــان وتــم إيقــاف االقتطــاع عنــه/ا، ويرغــب بالشــمول مجــدًدا 

اختياريـًـا، وهــذا ُمتــاح أيًضــا ملــن أكمــل ســن )60( للذكــر وســن )55( لألنثــى، أو تجاوزهــا لغايــات الحصــول عــى الراتــب 

التقاعــدي.

ــى أحــكام  ــد إلزامــي مبقت ــون/ات الخاضعــون/ات ألحــكام أي نظــام تأمــن تقاع ــات املنشــآت األردني أصحــاب/ صاحب

ــة. ــات املهني ــد لبعــض النقاب ــة التقاع ــذة كاملشــمولن/ات بأنظم ــات الناف الترشيع

راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد املبّكر.

راتب اعتالل العجز الكيل الطبيعي.

راتب اعتالل العجز الجزيئ الطبيعي الدائم.

راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
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رابًعا: أسس وقواعد االنتساب االختياري

خامًسا: طريقة تقديم طلب االنتساب االختياري:

ــة  ــة العام ــمي للمؤسس ــع الرس ــى املوق ــة ع ــات اإللكروني ــة الخدم ــالل زاوي ــن خ ــاري م ــاب االختي ــب االنتس ــة طل ــم تعبئ يت

للضــان االجتاعــي www.ssc.gov.jo )نبـــذة عـــن املؤسســـة. عــن املؤسســة. الصفحــة الرئيســية. املؤسســة العامــة للضــان 

.)https://www.ssc.gov.jo/arabic االجتاعــي 

ــة  ــب، رشيطــة موافق ــم الطل ــخ تقدي ــايل لتاري ــة الشــهر الت ــون مــن بداي ــب مشــمواًل بأحــكام القان ــدم/ة الطل ــّد مق يع

ــه/ا. املؤسســة عــى طلب

يلتــزم املنتســب/ة اختياريًــا بتســديد كامــل قيمــة اشــراك الشــهر األول عــى األقــل خــالل )15( يوًمــا األوىل مــن الشــهر 

التــايل لتاريــخ الشــمول، وبغــر ذلــك يعــّد الطلــب الغيًــا.

ــن  ــاة م ــن ضــد الشــيخوخة والعجــز والوف ــل التأم ــاري مقاب ــررة لالنتســاب االختي ــؤدى االشــراكات الشــهرية املق - ت

ــذي اشــرك/ت عــى أساســه. ــن األجــر ال ــه/ا بنســبة )17.5%( م ــن علي املؤم

- ويجوز له/ا أن يسدد أية مبالغ مقدًما.

يحــق للمؤمــن عليــه/ا زيــادة أجــره/ا الخاضــع لالقتطــاع بنســبة ال تزيــد عــى )10٪( ســنويًا اعتبــاًرا مــن بدايــة كانــون 

الثــاين مــن كل عــام، عــى أن يقــّدم/ تقــدم طلــب الزيــادة خــالل مــدة أقصاهــا )الخمســة عــرش يوًمــا( األوىل مــن شــهر 

شــباط مــن تلــك الســنة، ويحــق لــه/ا إلغــاء طلــب الزيــادة خــالل نفــس الفــرة مــن الســنة ذاتهــا.

يلتــزم املؤمــن عليــه بتأديــة االشــراكات الشــهرية خــالل الخمســة عــرش يوًمــا األوىل مــن الشــهر التــايل لالســتحقاق، ويف 

حالــة تأخــره يدفــع فائــدة تأخــر مقدارهــا )1٪( شــهريًا عــن االشــراكات التــي تأخــر عــن أدائهــا.

- يُعــّد مقــدم/ة الطلــب مشــمواًل/ة بأحــكام القانــون مــن بدايــة الشــهر التــايل لتاريــخ تقديــم الطلــب، رشيطــة موافقــة 

املؤسسة.

http://www.ssc.gov.jo
https://www.ssc.gov.jo/arabic
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و- إدخال التأمن الصحي ضمن التـأمينات االجتامعية:

ــن  ــي التأم ــان االجتاع ــة للض ــة العام ــت املؤسس ــال أدخل ــي يف ح ــان االجتاع ــات الض ــة اقتطاع ــع قيم ــيجري رف ــل س "ه

ــا؟”. ــي تقدمه ــات الت ــن الحاي ــي ضم الصح

ــة؛ أكــد فيهــا قــرب دخــول  ــر املؤسســة حــازم رحاحل ــوا بتريحــات جــاءت عــى لســان مدي ســؤال طرحــه مراقبــون/ات رحب

التأمــن الصحــي حيــز التنفيــذ، لكنهــم شــددوا عــى رضورة عــدم اقتطــاع أي مبالــغ إضافيــة ممــن سيشــملهم/ن هــذا التأمــن، 

كــون املؤسســة ســبق وان اقتطعــت مبلًغــا عــن كل التأمينــات التــي توفرهــا مبــا فيهــا التأمــن الصحــي.

تريحــات الرحاحلــة التــي أدىل بهــا يف جلســة حواريــة، عقدهــا مركــز الفينيــق يف 2020/8/19 بعنــوان "نحــو شــمول جميــع 

ــة  ــة يف مــا يخــص شــمول مــن هــم تحــت مظل ــن والعامــالت يف األردن مبنظومــة الضــان االجتاعــي"، جــاءت مقتضب العامل

ــا للحكومــة بهــذا الشــأن، وتنتظــر ردهــا عليــه". الضــان بالتأمــن الصحــي، واكتفــى بالقــول "أن املؤسســة أرســلت مقرًح

ــدأ  ــي، إذ ب ــن الصح ــان يف التأم ــركن/ات بالض ــمول املش ــص ش ــا يخ ــياقًا تاريخيً ــاحة س ــت إىل الس ــات، ارجع ــذه التريح ه

الحديــث عنهــا بوضــوح العــام 2014 عندمــا أقــرت تعديــالت عــى قانــون الضــان، تضمنــت رفــع قيمــة االقتطاعــات إىل ٪3، 

ســبقه توافــق بــن الحكومــة وأصحــاب/ صاحبــات عمــل وممثــيل/ات عــال، عــى أن تــدرج اعتبــاًرا مــن العــام 2014 ومبقــدار 

0.75 ٪ لتحصــل كاملــًة مــع بدايــة العــام 2017، وهــذا ســيؤمن للمؤسســة دخــاًل جديــًدا يزيــد عندمــا يحصــل كامــاًل عــى 150 

مليــون دينــار ســنويًا، ويــزداد مــع زيــادة عــدد املشــركن/ات.

األمــن العــام الســابق لــوزارة العمــل حــادة أبــو نجمــة، وبحكــم عملــه آنــذاك، رشح لـــ “الغــد” انــه وعنــد مناقشــة تعديــالت 

قانــون الضــان يف مجلــس النــواب، وبالتحديــد يف اللجنــة املشــركة املاليــة والعمــل، كان االتفــاق مع املؤسســة عى جعــل القانون 

خاليًــا مــن الثغــرات املوجــودة فيــه، ومنهــا؛ عــدم وجــود تأمــن صحــي ملتقاعــدي/ات الضــان، وعــدم الســاح للمتقاعديــن/ات 

مبكــرًا بالعــودة إىل ســوق العمــل ولــو بعــد فــرة، وعــدم شــمول املتقاعديــن/ات مبكــرًا بالزيــادة الســنوية حســب نســبة التضخم، 

وبذلــك أخــذ النــواب "وعــدا شــفويا" مــن املؤسســة، بــأن تعمــل عــى إزالــة هــذه الثغــرات، مقابــل موافقــة النــواب عــى رفــع 

االشــراكات. ورفعــت االشــراكات خــالل ثالثــة أعــوام، لكــن يف املقابــل مل تلتــزم املؤسســة حتــى اليــوم بوعودهــا بشــمول مشــريك/

ات الضــان بالتأمــن الصحــي.

لكــن مل يخــل األمــر مــن تريحــات ملســؤولن/ات يف املؤسســة حــول نيتهــا بتوفــر التأمــن الصحــي، وكان آخرهــا تريحــات 

الرحاحلــة يف 2020/8/19، وســبقها تريــح لــه العــام املــايض حــول القضيــة ذاتهــا، وقبلهــا بعامــن رصحــت مديــرة املؤسســة 

الســابقة ناديــا الروابــدة يف ســياق مشــابه يف العــام 2016، بــأن املؤسســة بصــدد تطبيــق التأمــن الصحــي مــع بدايــة العــام 2017، 

ليصــل عــدد املنتفعــن/ات منــه يف املرحلــة األوىل إىل 800 ألــف مشــرك/ة عامــل/ة يف مؤسســات ورشكات القطــاع الخــاص وأفــراد 

أرسهــم/ن واملتقاعديــن/ات.
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ويف الوقــت الــذي يؤكــد مصــدر مطلــع يف املؤسســة، أن التصــور الجديــد الــذي أرســلته للحكومــة بهــدف توفــر التأمــن الصحــي 

ــن ســيكون  ــار إىل أن هــذا التأم ــه أش ــدة، لكن ــات جدي ــا إذا كان ســيلزم املشــركن/ات باقتطاع للمشــركن/ات، مل يحــدد يف م

إلزاميًــا لكافــة املشــركن/ات، ولــن يشــمل املشــركن/ات اختياريـًـا بــل ســيطبق عــى املشــركن/ات كمرحلــة أوىل يف مــا ســتكون 

الثانيــة عــى املتقاعديــن/ات.

أبــو نجمــة أكــد رضورة عــدم رفــع اقتطاعــات الضــان، مبيًنــا أنهــا تُعــد ســببًا رئيًســا التســاع قطــاع العالــة غــر املنظمــة، كونهــا 

تُقلــل مــن اســتحداث فــرص عمــل يف القطــاع املنظــم، نتيجــة ارتفــاع كلفــة اســتخدام العالــة، ويدفــع املؤسســات للعمــل بالحــد 

األدىن مــن العالــة، مبــا يُســهم يف زيــادة معــدالت البطالــة أيًضــا. وقــال إن "رفــع قيمــة االقتطاعــات ســيدفع صغــار أصحــاب/ 

ــرى  ــات األخ ــن االلتزام ــرب م ــايل الته ــم، وبالت ــر املنظ ــاد غ ــن االقتص ــل ضم ــمول، والعم ــن الش ــرب م ــل للته ــات العم صاحب

ــة واســتهالكه/ا،  ــه/ا الرشائي ــؤدي النخفــاض قدرت ــاع اقتطاعــات االشــراكات ي ــب والرســوم، وبالنســبة للعامــل/ة، فارتف كالرائ

ويخفــض الطلــب الــكيل الــذي يُســهم بالحــد مــن النمــو االقتصــادي.

وبعكــس ذلــك؛ فــإن تخفيــض االشــراكات سيســهم بزيــادة الطلــب الــكيل ونســب التشــغيل يف القطــاع املنظــم، والتخفيــف مــن 

البطالــة بشــكل خــاص بــن العــال/ العامــالت قليــيل املهــارة وفئــة الداخلــن/ات الجــدد لســوق العمــل. 

وأكــدت دراســة للبنــك املركــزي األورويب للعــام 2007؛ أن أي زيــادة عــى الرائــب والتأمينــات االجتاعيــة بنســبة 1٪، تــؤدي 

لتخفيــض النمــو االقتصــادي بــن 1٪ إىل 0.5٪، وبالعكــس يف حــال تخفيــض أعبــاء الريبــة والتأمينــات االجتاعيــة.

بــدوره؛ أكــد مديــر مركــز الفينيــق أحمــد عــوض، أن توفــر التأمــن الصحــي مــن ضمــن الحايــات التــي توفرهــا املؤسســة، وهــو 

ــر  ــة املعاي ــة األردن عــام 2014 عــى اتفاقي ــة، بخاصــة بعــد مصادق ــذ أعــوام طولي ــره من حــق للمشــركن/ات كان يجــب توف

الدنيــا للضــان االجتاعــي رقــم )102( الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1952؛ مــا رتــب عليــه مزيــًدا مــن االلتزامــات 

الواجــب تنفيذهــا تجــاه رواد ســوق العمــل.

وقــال عــوض "برغــم التعديــالت التــي أجريــت عــى قانــون الضــان للعــام 2014، فــإن منظومــة الضــان مــا تــزال غــر قــادرة 

ــة،  ــا يف هــذه االتفاقيــة، بخاصــة املتعلقــة بالتأمــن الصحــي وتأمينــات البطال ــا املتعــارف عليهــا دوليً عــى تلبيــة املعايــر الدني

برغــم أن االقتطاعــات التــي تحصلهــا املؤسســة مــن العاملــن/ات وأصحــاب/ صاحبــات العمــل، تُعتــر مرتفعــة مقارنــة بالتأمينــات 

االجتاعيــة التــي تقدمهــا".

ويُرحــب عــوض بتوجــه املؤسســة إىل توفــر التأمــن الصحــي، لكنــه يُشــدد عــى رضورة فتــح حــوار وطنــي حــول األمــر، تكــون 

أهــم مالمحــه التشــديد عــى رضورة عــدم رفــع قيمــة االقتطاعــات التــي يؤكــد عــوض أنهــا مرتفعــة يف األصــل، مقارنــة بالحايــات 

االجتاعيــة التــي تُقدمهــا املؤسســة، بحيــث تبلــغ 22٪ مــن مجمــل األجــر الشــهري للعامــل/ة، شــاملة تأمــن الشــيخوخة والعجــز 

ــب/  ــل صاح ــا يتحم ــا 7.5٪، يف م ــل/ة منه ــل العام ــل، يتحم ــن العم ــل ع ــة والتعط ــل واألموم ــات العم ــن إصاب ــاة، وتأم والوف

صاحبــة العمــل ٪14.5.
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ويــرى عــوض أن هــذه النســب املرتفعــة أرهقــت االقتصــاد، وزادت مــن الضغــوط التــي يُعــاين منهــا يف هــذه األوقــات الحرجــة 

"بحيــث نعــاين مــن حالــة تباطــؤ اقتصــادي مســتمر منــذ عــدة أعــوام، ال بــل ســاهمت أيًضــا بزيــادة معــدالت البطالــة، بحيــث 

تحجــم العديــد مــن منشــآت القطــاع الخــاص عــن توظيــف مزيــد مــن العاملــن/ات، بســبب ارتفــاع اقتطاعــات الضــان التــي 

تعتــر مبنزلــة )رضيبــة اجتاعيــة( إىل جانــب الرائــب األخــرى”.

ــا إىل  وأكــد أن املعــدالت املرتفعــة القتطاعــات الضــان، ســاهمت بزيــادة مســتويات التهــرب التأمينــي بأشــكاله املختلفــة، الفتً

أن آالف منشــآت األعــال يف القطــاع الخــاص، متتنــع عــن تســجيل عامليها/اتهــا يف الضــان، و/أو تســجيل جــزء مــن عامليهــا،/

اتهــا و/أو تســجيل عاملــن/ات بأجــور تقــل عــن أجورهــم/ن الحقيقيــة، مــا أدى ويــؤدي إلضعــاف منظومــة الحايــة االجتاعيــة 

)رانيــا الرايــرة. مراقبــون يرحبــون بدخــول التأمــن الصحــي يف الضــان دون أي اقتطاعــات ماليــة. الغــد األردين. آخــر األخبــار. 

.)https://alghad.com .2020 صحيفــة الغــد. 21 أغســطس

ز- نظم التأمينات الخاصة:

ــاة والصحــي الجاعــي/ لعملــك" وذلــك يف  ــال مــن نظــم التأمينــات الخاصــة يف األردن وهــو "تأمــن الحي ســيتم اســتعراض مث

رشكــة النــر العــريب للتأمــن وهــي عضــو يف مجموعــة البنــك العــريب. ويشــمل هــذا التأمــن:

- تأمن الحياة الجامعي:

كجــزء مــن باقــة منافــع املوظفــن/ات، فــإن تأمــن الحيــاة الجاعــي ُيكــن تصميمــه بحيــث يتوافــق مــع احتياجــات كل وأي 

مؤسســة. وكحــد أدىن؛ فــإن مثــل هــذه الرامــج ســتدفع مبلــغ التأمــن عنــد وفــاة املوظــف/ة املؤمــن عــى حياتــه/ا. وتُغطــي 

ــع  ــرث مــن املناف ــة واحــدة أو أك ــامل. وُيكــن إضاف ــع أنحــاء الع ــوم ويف جمي البوليصــة املوظــف/ة املشــمول/ة 24 ســاعة يف الي

ــات العقــد: ــة إىل تغطي ــة التالي اإلضافي

1منفعة الوفاة نتيجة حادث )تغطية مزدوجة(.

منفعة العجز الكيل الدائم الناتج عن حادث أو مرض.

منفعة العجز الجزيئ الدائم الناتج عن حادث أو مرض )وعى أساس جدول العجوزات العاملي الشامل(.

منفعة العجز الكيل املؤقت الناتج عن حادث أو مرض.

منفعــة الحايــة ضــد أخطــار الوفــاة والعجــوزات الناتجــة عــن العمليــات الحربيــة وشــبه الحربيــة مبــا فيهــا العمليــات 

.)Passive War Risk( اإلرهابيــة رشيطــة عــدم املشــاركة

منفعة املصاريف الطبية الناشئة عن حادث مغطى.

منفعة إعادة جثان املوظف/ة املشمول/ة بالتأمن واملتويف/ة خارج األردن إىل األردن.

https://alghad.com


139

الفصل الخامس:

الحق في المشاركة االقتصادية 

- التأمن الصحي الجامعي:

يتــم تصميــم برنامــج التأمــن الصحــي الجاعــي حســب طلــب العميــل/ة ليتوافــق مــع االحتياجــات التأمينيــة الخاصــة لــكل 

ــم خــارج املستشــفى.  ــي تت مؤسســة. ويُغطــي التأمــن املعالجــات داخــل املستشــفى )اإلقامــة يف املستشــفى( واملعالجــات الت

ــار مــا يناســب احتياجاتهــا. ــة واملتاحــة للمؤسســات الختي وتتوفــر مجموعــة مــن املنافــع اإلضافي

وُيكــن للمؤسســة أن تختــار "النظــام املفتــوح/ النقــدي" للتعويــض عــن املصاريــف الطبيــة املتكبــدة مــن قبــل موظفيها/اتهــا 

املشــمولن/ات بالتأمــن. ويتوفــر خيــار آخــر واملعــروف بـــ "نظــام الجهــات الطبيــة املعتمــدة" والقائــم عــى شــبكة تضــم حاليًــا 

ــر، مركــز أشــعة، مركــز عــالج طبيعــي،  ــة، مخت ــة )مستشــفى، طبيــب عــام، طبيــب اختصــايص، صيدلي ــة 3000 جهــة طبي قراب

أوبتكــوس( موزّعــة عــى كافــة أنحــاء األردن. وتُــدار هــذه الشــبكة مــن قبــل دائــرة مختصــة يف الرشكــة تضــم مجموعــة مــن 

ــا مــع  ــا ورسيًع ــارًشا، مرنً ــزة. وســيتيح هــذا النظــام تواصــاًل مب املوظفــن/ات ذوي/ات التخصصــات املختلفــة والكفــاءات املتمي

الرشكــة لتســهيل تقديــم الخدمــة ومتابعــة إنجــاز املطالبــات.

ولضــان تقديــم أرقــى مســتوى مــن الخدمــة التــي يســتحقها عمــالء/ عميــالت النــر املتميزيــن/ات، ســيتم تخصيــص ثالثــة 

موظفــن/ات لخدمــة كل عميــل/ة. فســيقوم مســؤول/ة عالقــات العمــالء املخصــص مبتابعــة الجوانــب اإلداريــة للعقــد واإلجابــة 

عــن أي استفســارات. وســيعمل موظــف/ة أعــى مرتبــة كداعــم/ة لذلــك املوظــف/ة. وملــا بعــد ســاعات الــدوام الرســمي، ســيكون 

االتصــال متاًحــا مــع محلــل/ة مطالبــات ذو/ ذات مســتوى عــاٍل لإلجابــة عــن االستفســارات والطلبــات ذات الطبيعــة الطارئــة.

- تأمن األمراض املستعصية الجاعي:

إن هــذا الرنامــج يلتــزم بدفــع مبلــغ التأمــن )دفعــة واحــدة( إىل املســتفيد/ة يف حــال إصابــة املؤمــن عليــه/ا بأحــد األمــراض 

ــغ  ــن أن يســتخدم مبل ــذا التأم ــن ه ــه/ا املســتفيد/ة م ــل بصفت ــرب/ة العم ــج ل ــذا الرنام ــح ه ــا. ويُتي ــورة الحًق العــرشة املذك

ــه: ــاًل يكــن االســتفادة من ــراه مناســبًا، فمث ــا ي ــه/ا حســب م ــض ملنفعــة موظفــه/ا املؤمــن علي التعوي

ملنح املوظف/ة املصاب/ة تعويض نهاية الخدمة.

لتغطيــة تكاليــف أفضــل مســتوى ممكــن مــن املعالجــة الطبيــة للمــرض املســتعيص الــذي قــد ال يغطيــه أي مــن برامــج 

التأمــن األخــرى.

ملنــح املوظــف/ة املصــاب/ة تعويًضــا إضافيًــا يُســاعده عــى تخفيــف األعبــاء املاليــة التــي تقــع عــى كاهلــه/ا و/أو عــى 

ــة أو  ــل النقاهــة املناســبة أو تكاليــف الرعاي ــغ لتموي ــه باملــرض أو اســتغالل هــذا املبل ــر إصابت ــه/ا إث كاهــل أفــراد أرست

للســفر مــن أجــل الراحــة واالســتجام.
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األمراض املشمولة: 

- تأمن الحوادث الشخصية الجامعي:

ُيكــن تصميــم برنامــج تأمــن الحــوادث الشــخصية بحيــث يتوافــق مــع احتياجــات كل وأي مؤسســة. وكحــد أدىن، فــإن مثــل هــذه 

الرامــج ســتدفع مبلــغ التأمــن عنــد وفــاة املوظــف/ة املؤمــن عــى حياتــه/ا نتيجــة حــادث مشــمول بالتأمــن. وتُغطــي البوليصــة 

املوظــف/ة املشــمول/ة 24 ســاعة يف اليــوم ويف جميــع أنحــاء العــامل. وُيكــن إضافــة واحــدة أو أكــر مــن املنافــع اإلضافيــة التاليــة 

إىل تغطيــات العقــد:

السكتة الدماغية.

الرطان.

أول نوبـة قلبيـة )احتشاء عضلة القلب(.

عملية تحويلة )توصيل( الرشاين التاجية )رشيانن تاجين عى األقل(.

القصور الكلـوي.

زراعة األعضاء الرئيسة.

أمراض الجهاز العصبي الحريك.

مرض باركنسون.

أورام الدماغ الحميدة.

التصلب اللويحي املتعدد.

منفعة العجز الكيل الدائم الناتج عن حادث.

منفعة العجز الجزيئ الدائم الناتج عن حادث )وعى أساس جدول العجوزات العاملي الشامل(.

منفعة العجز الكيل املؤقت الناتج عن حادث.

منفعة املصاريف الطبية الناشئة عن حادث مغطى.
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تعريــف الحــادث هــو الفعــل الطــارئ العنيــف، الخارجــي املنظــور، العــريض وغــر الناتــج عــن مــرض و/أو عــن فعــل املوظــف/ة 

املشــمول/ة بالتأمــن الخــاص، والــذي ينتــج عنــه وباالســتقالل عــن جميــع األســباب األخــرى وبشــكل مبــارش إصابــة جســدية قــد 

تــؤدي إىل وفــاة املوظــف/ة املؤمــن عليــه/ا خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ حصــول الحــادث )أو إىل أٍي مــن املنافــع اإلضافيــة 

املذكــورة أعــاله(، فإنــه يرتــب عــى الرشكــة دفــع قيمــة مبلــغ تأمــن الحــوادث الشــخصية إىل املتعاقــد/ة )تأمــن الحيــاة والصحــي 

.)https://www.al-nisr.com/ar/product .الجاعــي. لعملــك. النــر العــريب للتأمــن

ح- حقوق العاملن والعامالت يف القطاع العام )نظام الخدمة املدنية(:

سنســتعرض تاليًــا أبــرز حقــوق العاملــن والعامــالت يف القطــاع العــام وفًقــا للنظــام رقــم )9( لســنة 2020: نظــــــام الخــدمــــــة 

املــدنيـــــة الصــادر مبقتــى املــادة )120( مــن الدســتور األردين، وذلــك بنــاء عــى املجــاالت ذات العالقــة: 

الرواتب والعالوات:

العالوة العائلية:

ــادة الســنوية إذا  ــة ويســتحق الزي ــغلها بصــورة فعلي ــي يُش ــه األســايس مــن مخصصــات الوظيفــة الت يتقــاىض املوظــف راتب

ــن كل ســنة. ــا يف 12/31 م اســتوىف رشوطه

مُتنــح العــالوات اإلضافيــة املبينــة أدنــاه بنســب مــن الراتــب األســايس تُحــدد مبوجــب تعليــات يُصدرهــا مجلــس الــوزراء بنــاًء 

عــى تنســيب املجلــس ويجــوز الجمــع بينهــا:

عالوة فنية.

عالوة إرشافية.

عالوة مؤسسة.

عالوة موقع العمل.

أي عالوة إضافية أخرى تحددها التعليات الصادرة عن مجلس الوزراء أو املجلس.

يســتحق املوظــف املتــزوج عــالوة عائليــة شــهرية مقدارهــا )20( دينــاًرا مبــا يف ذلــك املوظــف األرمــل واملطلــق إذا كان لــه 

أوالد ال تزيــد أعارهــم عــى )18( ســنة.

تُدفــع العــالوة العائليــة للموظفــة إذا كان زوجهــا مقعــًدا أو كانــت معيلــة ألوالدهــا أو مطلقــة ال تتقــاىض نفقــة رشعيــة 

عــن أوالدهــا وكانــت أعارهــم ال تزيــد عــى )18( ســنة.

https://www.al-nisr.com/ar/product
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العمل اإلضايف والحوافز واملكافآت:

-للوزيــر بنــاًء عــى تنســيب اللجنــة املركزيــة تكليــف مــا ال يزيــد عــى )25٪( مــن موظفــي الدائــرة بالعمــل الرســمي لخمــس 

وأربعــن ســاعة أســبوعيًا أو أكــر وينــح املوظــف بــدل عمــل إضــايف مــا نســبته )30٪( مــن الراتــب األســايس، إذا كانــت طبيعــة 

خدمــات الدائــرة او أي وحــدة تنظيميــة فيهــا تقتــي عمــاًل إضافيًــا.

يف الدائــرة التــي تحصــل عــى املركــز األول يف أعــى جائــزة ُمنحــت يف تلــك الســنة مــن جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين 

ــز األداء الحكومي والشــفافية. لتميّ

يف الدائــرة أو الوحــدة التنظيميــة فيهــا التــي تحصــل عــى جائــزة التحــول اإللكــروين مــن مركــز امللــك عبداللــه 

الثــاين للتّميــز.

ــر املعنــي إضافــة يــوم عــى رصيــد إجــازات املوظــف الســنوية عــن كل خمــس  ــاًء عــى تنســيب املدي لألمــن العــام بن

ســاعات عمــل إضافيــة وبحــد أعــى عــرشة أيــام يف الســنة بــداًل مــن منحــه البــدل املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة بنــاًء 

عــى رغبــة املوظــف أو يف حــال عــدم توافــر املخصصــات املاليــة.

يجــوز منــح املوظــف أي حافــز أو مكافــأة ماديــة أو معنويــة أو كليهــا وتحــدد أســس ورشوط وحــاالت منــــح أي منهــا 

ــاًء عــى تنســيب املجلــس عــى أن ال تتجــاوز هــذه املكافــأة والحوافــز  ــوزراء بن ــى تعليــات يصدرهــا مجلــس ال مبقت

)100٪( مــن الراتــب اإلجــايل، باســتثناء الســقوف املحــددة للمكافــآت والحوافــز املقــرة مبوجــب الترشيعــات والتعليــات 

الخاصــة ببعــض الدوائــر واملتعلقــة مبنــح املكافــآت والحوافــز وقــرارات مجلــس الــوزراء الصــادرة بهــذا الشــأن.

إذا حصــل املوظــف مــن الفئــة األوىل أو الثانيــة أو املوظــف املعــن مبوجــب عقــد شــامل لجميــع العــالوات عــى مؤهــل 

علمــي جديــد أعــى مــن املؤهــل الــذي يحملــه ويتصــل موضــوع تخصصــه بحاجــة الدائــرة فيتــم منحــه بقــرار مــن األمــن 

العــام بنــاًء عــى تنســيب مســؤول املــوارد البرشيــة الزيــادات الســنوية وفًقــا لنــوع املؤهــل.

مُتنــح زيادتــان ســنويتان للموظــف الحاصــل عــى تقديــر )ممتــاز( آلخــر ســنة وتقديــر ال يقــل عــن )جيــد جــًدا( يف الســنة 

التــي تســبقها، وزيــادة ســنوية واحــدة للحاصــل عــى تقديــر ال يقــل عــن )جيــد( لثــالث ســنوات متتاليــة عــى النحــو 

التــايل:

ــادات  ــي والشــفافية خمــس زي ــز األداء الحكوم ــاين لتمي ــه الث ــك عبدالل ــزة املل ــى جائ ــذي يحصــل ع ــح املوظــف ال ُين

ســنوية.

ينــح املوظــف مــن الفئــة الثالثــة الحاصــل عــى تقديــر )ممتــاز( آلخــر ســنة وتقديــره ال يقــل عــن )جيــد( يف الســنوات 

الثــالث التــي تســبقها زيــادة ســنوية واحــدة بقــرار مــن األمــن العــام بنــاًء عــى تنســيب اللجنــة رشيطــة أن ال تزيــد نســبة 

املوظفــن الحاصلــن عــى هــذه الزيــادة عــى )5٪( مــن إجــايل موظفــي الفئــة الثالثــة يف الدائــرة وأن ال يقــل العــدد عــن 

موظــف واحــد مــن هــذه الفئــة.
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املوظف املثايل:

إدارة األداء وتقييمه:

مُتنــح ســنويًا خمــس زيــادات ســنوية لثالثــن موظًفــا كاًل حســب فئتــه وملوظفــي العقــود الشــاملة لجميــع العــالوات ممــن 

بلغــت خدمتهــم خمــس ســنوات، ويجــوز تنســيب أكرهــم كفــاءة للحصــول عــى وســام التميــز وفقــاً لتعليــات يُصدرهــا 

املجلــس لهــذه الغايــة عــى أن تخصــص خمــس جوائــز منهــا لالبتــكار واإلبــداع.

يجــوز تعيــن املوظــف عضــًوا يف مجالــس إدارة املؤسســات الرســمية والعامــة أو الــرشكات التــي تُســاهم فيهــا أو يف إدارتهــا 

الحكومــة أو الدائــرة مبــا ال يزيــد عــى عضويتــن.

ــآت والبــدالت املقــررة مبوجــب التعليــات  يســتحق املوظــف عــن عضويتــه يف مجالــس إدارة الــرشكات واللجــان املكاف

والقــرارات ذات العالقــة عــى أن ال تتجــاوز )100٪( مــن الراتــب اإلجــايل الســنوي للموظــف ويُعامــل املوظــف بعقــد 

شــامل معاملــة املوظــف املاثــل لــه يف الدرجــة والراتــب لغايــات احتســاب هــذه املكافــآت والبــدالت.

-يجب عى الدائرة:

ــا  ــه وفًق ــق األهــداف املحــددة ل ــه وتحقي ــم دور املوظــف يف إنجــاز مهام ــه إىل تقيي ــة إدارة األداء وتقييم ــدف عملي ته

ــا لســجل األداء واملتســوق  ــم ووفًق ــة ســنة التقيي ــارش واملوظــف يف بداي ــس املب ــن الرئي ــا ب ملــؤرشات األداء املتفــق عليه

ــم  ــم وقدراته ــة مهاراته ــم وتنمي ــن أدائه ــم لتحس ــجيعهم ودعمه ــن وتش ــز املوظف ــة وتحفي ــي الخدم ــي ومتلق الخف

ــية. ــدأ التنافس ــل مب ــا وتفعي وتطويره

أن تُحــدد بوضــوح مهــام املوظــف ومســؤولياته ومــا يتوقــع منــه إنجــازه، والتعامــل معــه يف كل مــا يتعلــق بأوضاعه 

الوظيفيــة عى أســاس الجــدارة واالســتحقاق.

أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبر فيا يتعلق مبهام عمله يف الدائرة وفًقا للترشيعات النافذة.

ــق  ــد تطبي ــات للموظــف عن ــد مــن وجــود ضان ــا ألحــكام هــذا النظــام، والتأك ــم وفًق ــه حــق التظل أن تكفــل ل

ــا ألحــكام هــذا النظــام. ــة وفًق ــات التأديبي اإلجــراءات والعقوب

توفــر متطلبــات تعزيــز مهاراتــه وتطويــر قدراتــه املتعلقــة بطبيعــة العمــل مــن خــالل برامــج التطويــر والتدريــب 

. ملختلفة ا
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الرفيع الوجويب:

الرفيع الجوازي:

تعديل األوضاع:

يُرفّــع املوظــف مــن الفئتــن األوىل والثانيــة وجوبيًــا مــن درجــة إىل درجــة أعــى منهــا وإىل الراتــب األســايس األعــى مــن 

راتبـــــه األســايس مبــارشة يف الدرجــة األعــى ضمــن الفئــة الواحــدة وفًقــا لألحــكام والــرشوط التاليــة:

عى الرغم ما ورد يف هذه املادة واعتباًرا من تاريخ رسيان أحكام هذا النظام:

أن يكون قد أمى مدة ال تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية يف أعى مربوط درجته.

أن يكون قد شارك يف برامج تدريبية وفًقا ألسس ومعاير يُحددها املجلس باستثناء املوفد املتفرغ يف بعثة.

ــه عــى  ــة إىل إحالت ــة واتجهــت الني ــن األوىل والثاني ــب الســنة الرابعــة مــن الدرجــة يف الفئت كل مــن يشــغل رات

التقاعــد أو االســتيداع أو إنهــاء خدماتــه قبــل تاريــخ 12/31 فيتــم ترفيعــه قبــل هــذا التاريــخ يف قــرار إحالتــه عــى 

التقاعــد أو االســتيداع أو إنهــاء خدماتــه.

كل مــن يشــغل راتــب الســنة السادســة مــن الدرجــة األوىل مــن الفئــة األوىل فأعــى ومتــت إحالتــه عــى التقاعــد أو 

االســتيداع يُرفــع قبــل تاريــخ 12/31 إىل الســنة األوىل مــن الدرجــة الخاصــة مــن الفئــة األوىل، ويُحــدد ذلــك بقــرار 

إحالتــه عــى التقاعــد أو االســتيداع.

كل مــن يشــغل راتــب الســنة الرابعــة مــن الدرجــة األوىل مــن الفئــة األوىل فأعــى وتــم إنهــاء خدماتــه يُرفــع قبــل 

تاريــخ 12/31 إىل الســنة األوىل مــن الدرجــة الخاصــة مــن الفئــة األوىل ويُحــدد ذلــك بقــرار إنهــاء خدماتــه.

يُخصــص لغايــات الرفيــع الجــوازي وظائــف ودرجــات يف جــدول تشــكيالت الوظائــف يف كل ســنة عــى أن ال تزيــد نســبتها 

ــات  ــة لغاي ــة األوىل فئ ــر الدرجــة األوىل مــن الفئ ــرة، وتُعت ــة يف الدائ ــن األوىل والثاني ــة مــن الفئت عــى )8٪( مــن كل فئ

الرفيــع إىل الدرجــة الخاصــة، وإذا مل تتحقــق النســبة املذكــورة يف أي فئــة إلحــداث شــواغر للرفيــع الجــوازي وفًقــا لذلــك 

فيجــوز إحــداث شــاغر واحــد يف هــذه الفئــة لهــذه الغايــة.

إذا حصــل املوظــف عــى مؤهــل علمــي جديــد أعــى مــن املؤهــل الــذي يحملــه وهــو عــى رأس عملــه، ويتصــل موضــوع 

ــن هــذا النظــام  ــادة )30( م ــا يف امل ــادات املســتحقة املنصــوص عليه ــه الزي ــارشة وال توصل ــرة مب ــل الدائ تخصصــه بعم

للدرجــة املقــررة للمؤهــل الجديــد، فيجــوز تعديــل وضعــه إىل الدرجــة املقــررة لذلــك املؤهــل.
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الرقية:

النقل واالنتداب والتكليف والوكالة واإلعارة:

اإلعارة داخل اململكة وخارجها:

الدوام الرسمي واإلجازات:

تتــم ترقيــة املوظــف مــن وظيفــة إىل وظيفــة أعــى ضمــن املســار اإلداري يف الدائــرة بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــى تنســيب 

األمــن العــام ووفــق تعليــات وصــف وتصنيــف الوظائــف املعمــول بهــا وحســب الــرشوط التاليــة:

ــن مســتوياته  ــي املتخصــص وضم ــي إىل املســار املهن ــن املســار الوظيف ــب أو م ــن نظــام الرت ــة املوظــف ضم ــم ترقي تت

ــة. ــة للمــوارد البرشي ــة املركزي ــاء عــى تنســيب اللجن ــر بن ــن الوزي ــرار م ــى الحــال بق ــة حســب مقت املختلف

توافر وظيفة شاغرة وفق الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة.

اإلعالن داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة.

اســتكال املوظــف متطلبــات املســار التدريبــي للوظيفــة الشــاغرة وخطــط التعاقــب الوظيفــي وخطــط التطويــر 

الفرديــة للموظــف.

ــارة أو  ــل أو اإلع ــرار بالنق ــاذ أي ق ــد اتخ ــا عن ــة وتنميته ــوارد البرشي ــل للم ــتخدام األمث ــل واالس ــة العم ــى مصلح تُراع

التكليــف أو االنتــداب أو الوكالــة.

ــة إىل أي حكومــة أخــرى أو أي منظمــة  ــه عــن خمــس ســنوات فعلي ــذي ال تقــل مــدة خدمت يجــوز إعــارة املوظــف ال

دوليــة أو إقليميــة أو دائــرة غــر خاضعــة لنظــام الخدمــة املدنيــة أو رشكــة تديــر مرفُقــا عاًمــا، وذلــك بنــاء عــى طلــب 

تلــك الجهــات بقــرار مــن رئيــس الــوزراء لشــاغيل وظائــف الفئــة العليــا، وبقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــى تنســيب األمــن 

العــام لشــاغيل وظائــف الفئــات األخــرى.

ــا وملــدة خمســة أيــام يف األســبوع، ويف األحــوال جميعهــا يجــب أن  تُحــدد ســاعات الــدوام الرســمي بســبع ســاعات يوميً

ال تقــل ســاعات الــدوام الرســمي عــن )35( ســاعة أســبوعيًا، ويجــوز تكليــف املوظــف بالعمــل لســاعات إضافيــة تزيــد 

عــى ســاعات الــدوام الرســمي.



146

الفصل الخامس:

الحق في المشاركة االقتصادية 

أنواع اإلجازات:

يحق للموظف الحصول عى اإلجازات التالية:

إجازة األمومة وإجازة األبوة وساعة الرضاعة:

اإلجازة السنوية.

إجازة األمومة وإجازة األبوة.

اإلجازة العرضية.

إجازة الحج.

اإلجازة دون راتب وعالوات.

اإلجازة املرضية.

تســتحق املوظفــة الحامــل إجــازة أمومــة مدتهــا تســعون يوًمــا متصلــة قبــل الوضــع وبعــده براتــب كامــل مــع العــالوات 

التــي تســتحقها وذلــك بنــاًء عــى تقريــر طبــي مــن طبيــب أو قابلــة قانونيــة، وال تؤثــر إجــازة األمومــة عــى اســتحقاق 

املوظفــة لإلجــازة الســنوية.

ــاًء عــى  ــام عمــل يف حــال والدة الزوجــة بن ــة أي ــوة براتــب كامــل مــع العــالوات ملــدة ثالث يســتحق املوظــف إجــازة أب

ــة. ــة قانوني ــر طبــي مــن طبيــب أو قابل تقري

تســتحق املوظفــة بعــد انتهــاء إجــازة األمومــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة وملــدة تســعة أشــهر ســاعة 

رضاعــة يف اليــوم الواحــد بقصــد إرضــاع مولودهــا الجديــد وال تؤثــر عــى إجازتهــا الســنوية وراتبهــا وعالواتهــا.
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التدريب واإليفاد:

اإلجراءات والعقوبات التأديبية:

يجب مراعاة ما ييل:

تهــدف عمليــة التدريــب واإليفــاد )يف بعثــات دراســية( إىل رفــع كفــاءة الجهــاز الوظيفــي وتزويــده باملهــارات واملؤهــالت 

مبــا يُحقــق كفــاءة األداء والتعامــل مــع املســتجدات الحديثــة يف أســاليب ووســائل العمــل يف مختلــف املجــاالت واعتبارهــا 

جــزًء مــن برامــج التطويــر الشــاملة.

يُــرف شــهريًا للموظــف املوفــد املتفــرغ يف بعثــة أو دورة داخــل اململكــة او خارجهــا خــالل مــدة اإليفــاد كامــل راتبــه 

ــا  ــد إليه ــة املوف ــف الدول ــق تصني ــه وف ــايل ل ــغ م ــع. مــع رصف مبل ــة وعــالوة املوق اإلجــايل باســتثناء العــالوة اإلرشافي

واملحــدد مبوجــب نظــام االنتقــال والســفر.

توفر الضانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه، والتي أبرزها:

إعالم املوظف خطيًا مبا هو منسوب إليه، بحيث يتضمن املخالفة املرتكبة والتُهم املوجهة إليه.

عــى رؤســاء وأعضــاء لجــان التحقيــق أو املجلــس التأديبــي املُشــكل أي منهــا مبقتــى أحــكام هــذا النظــام التنحــي 

يف الحــاالت التــي توجــد فيهــا صلــة قرابــة أو اعتبــارات شــخصية مــن شــأنها التأثــر عــى مجريــات التحقيــق أو 

إيقــاع العقوبــة، كــا ال يجــوز ألي شــخص اشــرك يف مرحلــة التحقيــق أو االتهــام أو الشــهادة االشــراك يف النظــر 

يف إيقــاع عقوبــة أو الحكــم فيهــا.

التناســب بــن العقوبــة املُتخــذة وطبيعــة املخالفــة املرتكبــة وعــدم املغــاالة أو التســاهل يف اإلجــراءات التأديبيــة 

املتخــذة بحــق املوظــف. 
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التظلــــــم:

االستقالة:

يُحقق تطبيق مفهوم التظلم يف الخدمة املدنية الغايات التالية:

يحق للموظف التقدم بتظلم يف أي من الحاالت التالية:

يجــوز للموظــف طلــب العــدول عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار املوافقــة عليهــا، ويجــوز للمرجــع املختــص يف هــذه 

الحالــة قبــول طلــب العــدول عــن االســتقالة أو رفضــه.

تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة واملساءلة وتكافؤ الفرص يف ما يتعلق بحقوق املوظف.

فتــح قنــوات االتصــال بــن املوظفــن مــن جهــة ومختلــف مســتويات اإلدارة مــن جهــة أخــرى يف الحــاالت التــي 

تتطلــب ذلــك.

لحــد مــن املخالفــات والتجــاوزات املتعلقــة بحقــوق املوظــف أو واجباتــه والتزاماتــه وضوابــط العمــل والســلوك 

الوظيفــي.

اتخاذ اإلجراءات وتطويرها مبا ينع من تكرار التجاوزات واملخالفات ويُساهم يف مكافحة الفساد.

وجــود أي مســألة أو مخالفــة للقوانــن واألنظمــة والتعليــات إذا كانــت تتعلــق بطبيعــة العمــل يف الدائــرة أو لهــا 

عالقــة باملوظــف املتظلــم وشــؤونه والقــرارات املتخــذة بحقــه.

ــات الوظيفــة العامــة وقواعــد الســلوك الوظيفــي، أو  صــدور أي تــرف أو مخالفــة مــن شــأنها اإلخــالل بأخالقي

ــة والنزاهــة. ــادئ العدال اإلخــالل مبب

ــا  ــاًل أو مرؤوًس ــا أو زمي التعــرض إىل أي ضغــط أو إكــراه أو طلــب غــر مــرشوع مــن أي موظــف ســواء كان رئيًس

للتــرف بشــكل غــر قانــوين أو القيــام أو االمتنــاع عــن القيــام بإجــراء معــن مــن شــأنه أن يشــكل انتهــاكًا لواجبــات 

املوظــف املتعلقــة بالنزاهــة والريــة.
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فقد الوظيفة:

حقوق املوظف املنتهية خدمته:

أ- تُدفــع للموظــف حقوقــه املاليــة وفًقــا ألحــكام هــذا النظــام والقوانــن واألنظمــة ذات الصلــة إذا انتهــت أو أنهيــت خدمتــه 

يف أي مــن الحــاالت التاليــة:

ب- إذا تــويف املوظــف أثنــاء وجــوده يف الخدمــة املدنيــة فيُعطــى ورثتــه الرشعيــون تعويًضــا يُعــادل مجمــوع املبالــغ التاليــة مبــا 

يف ذلــك بــدل فــرق التســكن إذا كان يتقاضــاه:

ج- ال يؤثــر مــا ورد يف الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة عــى أي حقــوق أخــرى يســتحقها ورثــة املوظــف املتــوىف أو املعالــون مــن 

أفــراد أرستــه مبــا يف ذلــك حقوقهــم التقاعديــة أو حقوقهــم يف أي صنــدوق للضــان االجتاعــي )نظــام رقــم )9( لســنة 2020: 

.)http://csb.gov.jo/web .نظــــــام الخــدمــــــة املــدنيـــــة. األنظمــة. الترشيعــات. ديــوان الخدمــة املدنيــة

للموظــف الــذي أُعتــر فاقــًدا لوظيفتــه مبقتــى أحــكام هــذه املــادة حــق االعــراض عــى القــرار خــالل عــرشة أيــام 

ــا األســباب التــي اســتند  مــن تاريــخ تبليغــه بالنــرش يف صحيفــة يوميــة محليــة واحــدة، ويُقــدم االعــراض متضمًن

إليهــا إىل املرجــع الــذي أصــدر القــرار، فــإذا اقتنــع باألســباب الــواردة فيــه ألغــى قــراره وأعــاد املوظــف إىل وظيفتــه.

ــس  ــات التناف ــن لغاي ــب تعي ــدم بطل ــادة التق ــى أحــكام هــذه امل ــه مبقت ــًدا لوظيفت ــر فاق ــذي أُعت للموظــف ال

ــا ألحــكام هــذا النظــام رشيطــة انقضــاء ســنتن عــى األقــل عــى قــرار  إلشــغال وظيفــة يف الخدمــة املدنيــة وفًق

فقــده لوظيفتــه وحصولــه عــى قــرار مــن رئيــس الديــوان باملوافقــة لــه عــى التقــدم للعمــل يف الخدمــة املدنيــة.

عدم اللياقة الصحية.

إكال السن القانونية النتهاء أو إنهاء الخدمة.

التريح.

االستغناء عن الخدمة.

اإلحالة عى التقاعد

راتبه اإلجايل عن الشهر الذي تويف فيه.

راتبه اإلجايل عن ستة أشهر أخرى.

 راتبــه اإلجــايل عــن مــدة اإلجــازة الســنوية التــي كانــت مســتحقة لــه عنــد وفاتــه ومل يســتعملها عــى أن ال يزيــد 

املجمــوع عــى )60( يوًمــا. 

 http://csb.gov.jo/web)
 http://csb.gov.jo/web)
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8- الحق يف التنظيم النقايب:

تنــص املــادة 23 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى أنــه "لــكلِّ شــخص حــقُّ إنشــاء النقابــات مــع آخريــن واالنضــام 

إليهــا مــن أجــل حايــة مصالحــه". كــا ينــص دســتور اململكــة األردنيــة الهاشــمية ويف املــادة 23 منــه عــى "تنظيــم نقــايب حــر 

ضمــن حــدود القانــون".

بــدأت التنظيــات النقابيــة األردنيــة منــذ تأســيس إمــارة رشق األردن. وكانــت بدايتهــا رسيــة ومتواضعــة. ثــم جــاء دســتور عــام 

1952 ليُقــر الترشيعــات الالزمــة لحايــة حقــوق العــال وتنظياتهــم النقابيــة فأقــر قانــون نقابــات العــال رقــم 35 لعــام 1953 

الــذي تضمــن حــق التنظيــم النقــايب للعــال مــا دفــع العــال يف مختلــف املهــن والصناعــات إىل تنظيــم أنفســهم يف نقابــات 

خاصــة بهــم وقــد ظهــر أول اتحــاد عــام لنقابــات العــال يف أيــار عــام 1954. ومــن أبــرز مؤسســيه الســيد راشــد الــروان وكان 

يشــغل منصــب أمــن عــام نقابــة العــال وعــدد مــن زمالئــه املوقريــن.

أ- النقابات العاملية:

-أهداف النقابات العاملية:

تتلخــص أهــم أهــداف النقابــات العاليــة يف؛ تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن املكاســب لرفــع مســتوى العامــل/ة معيشــيًا وثقافيًــا 

واجتاعيًــا، ومتكــن العامــل/ة مــن إبــداء رأيــه/ا والتعبــر عنــه بالوســائل املرشوعــة وتنظيــم العــال/ العامــالت يف نقابــات قويــة 

وفّعالة.

-األهداف العامة:

وتتمثــل يف؛ تنظيــم العــال/ العامــالت يف اتحــادات نقابــات العــال والتعــاون مــع الحركــة العاليــة العربيــة. واملطالبــة بســّن 

الترشيعــات والقوانــن واألنظمــة التــي مــن شــأنها تحســن أوضــاع العــال/ العامــالت املعيشــية واالجتاعيــة.

-أبرز مصادر التمويل للنقابات العاملية:

متــّول النقابــات العاليــة يف األردن مــن خــالل؛ رســوم االنتســاب، واالشــراكات الشــهرية، واإلعالنــات الرســمية، والهبــات والترعات 

والوصايــا، وريــع الحفــالت، واســتثارات النقابة.
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أبرز النقابات العاملية يف األردن:

النقابة العامة للعاملن يف السكك الحديدية.

النقابة العامة للعاملن يف الخدمات الصحية.

النقابة العامة للعاملن يف النقل الجوي والسياحة.

النقابة العامة للعاملن يف املوانئ البحرية التخليص.

النقابة العامة للعاملن يف الغزل والنسيج واأللبسة.

النقابة العامة للعاملن يف الطباعة والتصوير والورق.

النقابة العامة للعاملن يف الخدمات العامة واملهن الحرة.

النقابة العامة للعاملن يف املحالت التجارية.

النقابة العامة للعاملن يف املصارف والتأمن واملحاسبة.

النقابة العامة للعاملن يف التعليم الخاص.

النقابة العامة للعاملن يف الصناعات الغذائية.

النقابة العامة للعاملن يف البناء واألخشاب.

النقابة العامة للعاملن يف البرول والكياويات.

النقابة العامة للعاملن يف الكهرباء.

النقابة العامة للعاملن يف املناجم والتعدين.

النقابة العامة للعاملن يف النقل الري وامليكانيك.

النقابة العامة للعاملن يف البلديات )النقابات العالية يف األردن. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة(.
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االتحاد العام لنقابات العامل يف األردن:

سنة التأسيس: 1954.  

األهداف: 

تحقيــق حيــاة أفضــل للعــال/ العامــالت، ورفــع مســتوى معيشــتهم/ن وتحقيــق التنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة، ورفــع الكفاءة 

اإلنتاجيــة إىل جانــب دعــم النهــج الديقراطــي وحايــة الحقــوق والحريــات النقابيــة.

عــدد االعضــاء: 17 نقابــة عاليــة )االتحــاد العــام لنقابــات العــال يف األردن. نقابــات عاليــة. دليــل منظــات املجتمــع املــدين 

يف األردن(.

ب- نقابات أصحاب العمل: 

ــات أصحــاب  ــر نقاب ــة منظمــة. وتُعت ــي يتجــاوز عددهــا املائ يتألــف مجتمــع األعــال يف األردن مــن عــرشات املنظــات، والت

ــجل يف وزارة العمــل،  ــون العمــل وتُس ــات العــال، تخضــع لقان ــل نقاب ــا مث ــا مــن مجتمــع األعــال، لكنه العمــل جــزًء عضويً

ــا مؤسســات القطــاع الخــاص الصغــرة واملتوســطة يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة. ويصــل عددهــا إىل 53 نقابــة، متثــل غالبً

وهذه النقابات حسب "كشف نقابات أصحاب العمل" يف وزارة العمل األردنية، هي:

نقابة أصحاب رشكات تخليص ونقل البضائع.

نقابة تجار الكهرباء واإللكرونيات واالتصاالت.

نقابة أصحاب املطابع.

نقابة أصحاب محطات املحروقات ومحالت الغاز.

نقابة أصحاب محالت تجار الحيل واملجوهرات.

نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه.

نقابة أصحاب الصناعات اإلنشائية واملصبوبات اإلسمنتية.

نقابة تجار املواد الغذائية.

نقابة أصحاب املطاعم والحلويات.

نقابة أصحاب صالونات التجميل والعناية بالبرشة.
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نقابة أصحاب املقالع والكسارات.

نقابة أصحاب املھن امليكانيكية. 

نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األردنية.

نقابة أصحاب علوم مخترات األسنان األردنية.

نقابة أصحاب مصانع املحيكات.

نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكي والسفريات الداخلية والخارجية ومراكز السواقة.

نقابة وكالء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمھا.

نقابة أصحاب املدارس الخاصة.

نقابة تجار األقمشة واأللبسة واألحذية.

نقابة تجار ومنتجي املواد الزراعية.

نقابة أصحاب صالونات الحالقة.

نقابة مالحة األردن.

نقابة أصحاب مخامر املوز.

نقابة أصحاب محالت الزجاج واملرايا والراويز.

نقابة أصحاب محالت التسلية الكهربائية واإللكرونية.

نقابة أصحاب معارص الزيتون.

نقابة تجار املواد الطبية والعلمية واملخرية.

نقابة النحالن األردنين.

نقابة أصحاب املخابز األردنية.

نقابة تجار القرطاسية واملكتبات
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نقابة أصحاب املراكز الثقافية الخاصة. 

نقابة أصحاب مكاتب املساحة.

نقابة أصحاب محالت الفيديو والكاسيت ودور العرض.

نقابة أصحاب محطات وتنقية ومعالجة املياه.

النقابة العامة ألصحاب الباصات العمومية.

النقابة العامة ألصحاب الحافالت الكبرة واملتوسطة األردنية العمومية.

نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملن يف املنازل من غر األردنين.

النقابة العامة لتجار ومنتجي األثاث والسجاد واملوكيت.

نقابة أصحاب مكاتب تأجر السيارات.

النقابة العامة ألصحاب وكاالت الدعاية واإلعالن ومكاتب التصميم.

النقابة العامة ألصحاب وكاالت التأمن.

نقابة أصحاب العمل يف مھن السالمة العامة.

نقابة وكالء الشحن اللوجستية.

النقابة العامة ملھن البريات األردنية.

نقابة الخدمات املساندة.

نقابة أصحاب املكاتب العقارية.

نقابة أصحاب وسطاء الشحن.

نقابة أصحاب رشكات الخدمات املالية.

نقابة أصحاب رشكات التوظيف األردنية.

نقابة اختصايص املخترات الطبية األردنية.
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النقابة العامة لتجار مواد التجميل واإلكسسوارات.

نقابة تجار األلعاب.

نقابــة الخطاطــن األردنيــن )كشــف نقابــات أصحــاب العمــل. عالقــات العمــل. تنظيــم ســوق العمــل. الرئيســية. 

.)http://www.mol.gov.jo/AR .ــة الهاشــمية موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردني

ج- النقابات املهنية:

تعــود نشــأة النقابــات املهنيــة يف األردن إىل عقــد الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن بعــد صــدور الدســتور األردين لعــام 1952؛ إذ 

ُســمح ألصحــاب/ صاحبــات املهــن بتشــكيل نقابــات خاصــة بهــم/ن. وقــد نشــطت النقابــات املهنيــة يف األردن بشــكل بــارز ومهــم 

يف الثانينيــات والتســعينيات مــن القــرن العرشيــن ملجموعــة مــن األســباب منهــا: الخــرات املراكمــة يف العمــل النقــايب، وأعــداد 

ــة. ومــن أهــم مظاهــره: عــودة  ــز الديقراطي ــات وتعزي ــاب الحري ــح ب ــات، وفت ــن املنتســبن/ات للنقاب ــرة م ــن/ات الكب املهني

ــا املجتمــع  الحيــاة النيابيــة عــام 1989، وصــدور قانــون األحــزاب السياســية رقــم 32 لعــام 1992، ومشــاركة النقابــات يف قضاي

األردين وذلــك مــن خــالل؛ عقــد املؤمتــرات والنــدوات واملحــارضات واملهرجانــات واملعــارض وإصــدار املجــالت النقابيــة، إضافــة 

إىل الدعــم املــايل الــذي قدمتــه النقابــات للمؤسســات الخريــة يف األردن لدعــم الشــعب العــريب يف فلســطن والعــراق والســودان 

يف أثنــاء األزمــات التــي تعرضــوا لهــا.

أهداف النقابات:

تســعى كل نقابــة إىل تحقيــق أهــداف خاصــة بهــا يضمنهــا قانــون النقابــة. وتهــدف النقابــات بشــكل عــام إىل تحقيــق أهــداف 

عامــة تتمثـّـل يف تنظيــم املهــن وتطويرهــا، وتقديــم الخدمــات االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافية لألعضــاء/ العضوات، واملســاهمة 

يف عمليــات البنــاء والتنميــة مــن خــالل صناديقهــا املاليــة، والحفــاظ عــى حقــوق ومكتســبات املنتســبن/ات إليهــا.

مصادرها املالية:

تتشــابه النقابــات املهنيــة بشــكل عــام يف مصادرهــا ومواردهــا املاليــة التــي تتشــكل يف مجملهــا مــن املــوارد التــي تتحصــل مــن؛ 

رســوم التســجيل لعضويــة النقابــة، ورســوم إعــادة التســجيل، واالشــراكات الســنوية، والترعــات والهبــات مــن املجتمــع األردين، 

وريــع وعوائــد اســتثارات أمــوال النقابــات.

http://www.mol.gov.jo/AR
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فائدة النقابات املهنية يف األردن:

يتجــاوز عــدد منتســبي/ات النقابــات املهنيــة يف األردن الخمســائة ألــف، وتنشــط هــذه النقابــات يف مجــال تطويــر املهــن التــي 

مُتثلهــا واالرتقــاء مبســتوى األداء املهنــي للمنتســبن/ات مــن خــالل تنظيــم املحــارضات واملؤمتــرات والنــدوات ودورات التعليــم 

املســتمر يف مختلــف مجــاالت التخصــص، وتُقــدم النقابــات املهنيــة ملنتســبيها/اتها عــدد مــن الخدمــات املهمــة مثــل؛ القــروض 

ذات الفائــدة املنخفضــة، وخطــط اإلســكان، والتأمــن الصحــي، ومعــاش التقاعــد وبعــض الخدمــات األخــرى. وتُســاهم النقابــات 

املهنيــة بشــكل فاعــل يف القضايــا العامــة ولهــا موقــف ســيايس ثابــت مــن كافــة املصالــح الوطنيــة والعربيــة واإلســالمية، مــا 

ــة يف  ــة املثقف ــا النخب ــات )باعتباره ــة للنقاب ــات العام ــة الهيئ ــف كاف ــل موق ــف ُيث ــًعا، وهــذا املوق ــًا شــعبيًا واس ــا دع يُعطيه

املجتمــع(، وهــذه الهيئــات تنتخــب بشــكل حــر اللجنــة التنفيذيــة ملــدة عامــن، ولقــد ســاهمت فــرة تجميــد الحيــاة الحزبيــة 

يف األردن منــذ عــام 1956 وحتــى اســتئنافها عــام 1989 يف إعطــاء النقابــات املهنيــة دوًرا كبــرًا يف الواقــع االجتاعــي والســيايس 

األردين رديًفــا لــدور األحــزاب السياســية، حيــث كان للنقابــات موقفهــا الداعــم لرفــاه الشــعب األردين وقضايــا األمــة األساســية. 

وتتبــع للنقابــات املهنيــة مجموعــة مــن اللجــان العاملــة، منهــا:

لجنــة مقاومــة التطبيــع النقابيــة: والتــي تعمــل عــى منــع التوســع الصهيــوين يف األردن بعــد توقيــع معاهــدة وادي 

. بة عر

لجنة فلسطن: والتي تركز اهتامها عى دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلرسائييل.

اللجنة الثقافية: والتي تُركز اهتامها عى النشاط الثقايف العام. 

اللجنة االجتامعية: والتي تُركز اهتامها عى الشأن االجتاعي العام.

ــم  ــن معظ ــن/ات م ــم ممثل ــان، وتض ــوق اإلنس ــة وحق ــات العام ــة الحري ــم مبراقب ــي تهت ــات: والت ــة الحري لجن

النقابــات، وتســتقبل اللجنــة الشــكاوى مــن أعضائهــا/ عضواتهــا ومــن العامــة مــن النــاس وترفعهــا إىل الســلطات 

ــع املنظــات  ــذه الحــاالت، وتُنســق م ــة له ــة اإلعالمي ــوين والتغطي ــم القان ــدم الدع ــا تُق ــة املختصــة، ك الحكومي

ــا يف األردن. ــذه القضاي ــم به ــي تهت ــات الت والهيئ
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أبرز النقابات املهنية يف األردن:

نقابة األطباء األردنية.

نقابة أطباء األسنان.

نقابة األطباء البيطرين األردنين.

نقابة الجيولوجين األردنين.

نقابة الصحفين األردنين.

نقابة صيادلة األردن.

نقابة املحامن األردنين.

نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنين.

نقابة املمرضن واملمرضات والقابالت القانونيات.

نقابة املهندسن األردنين.

نقابة املهندسن الزراعين األردنين.

نقابة الفنانن األردنين.

نقابة املعلمن األردنين )النقابات املهنية يف األردن. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة(.
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د- جمعيات مهنية متخصصة أخرى:

هنالك العديد من الجمعيات املهنية املتخصصة يف املجاالت املختلفة، أبرزها:

جمعية السباكات الرائدات النسائية:

سنة التأسيس: 2014.

األهداف: 

جمعية إتقان للمهندسات الزراعيات:

سنة التأسيس: 2003.

األهداف: 

توفر مظلة قانونية للسيدات األردنيات العامالت يف مجال السباكة.

تقديم خدمات الصيانة املنزلية يف مجال السباكة بجودة عالية.

املساهمة يف تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العامالت يف املهنة.

توســيع قاعــدة مشــاركة املــرأة األردنيــة يف مجــال خدمــة القطــاع املــايئ والحفــاظ عــى امليــاه مــن خــالل مهنــة 

الســباكة.

التعاون والتنسيق مع املؤسسات الحكومية والخاصة ومنظات املجتمع املدين.

تصنيع مواد غذائية صحية.

تحقيق الفائدة للمهندسات األعضاء يف الجمعية.

نرش التوعية الصحية والغذائية.
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جمعية التقييم التنموي األردنية:

سنة التأسيس: 2014.

جمعية نحايت الخشب األردنية:

سنة التأسيس: 2012.

جمعية مصممي الجرافيك:

سنة التأسيس: 2012.

الجمعية األردنية ملراكز تدريب السواقة والعاملن فيها:

سنة التأسيس: 2009.

الجمعية االردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها:

سنة التأسيس: 1967.

جمعية التصميم الداخيل األردنية:

سنة التأسيس: 2006.

الجمعية األردنية ألخالقيات العمل واملهنة:

سنة التأسيس: 2004.

الجمعية األردنية للعالج الوظيفي:

سنة التأسيس: 2004.

جمعية أدالء السياح األردنية:

سنة التأسيس: 1998.
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جمعية خرباء الراخيص – الدول العربية:

سنة التأسيس: 1997.

االتحاد العام للمزارعن األردنين:

سنة التأسيس: 1997.

جمعية املحكمن األردنين:

سنة التأسيس: 1997.

جمعية املستشارين واملدربن اإلدارين يف األردن:

سنة التأسيس: 1995.

جمعية املجمع العريب للمحاسبن القانونين:

سنة التأسيس: 1984.

جمعية املحاسبن القانونين األردنين:

سنة التأسيس: 1988.

جمعية املهندسن الكهربائين – األردن:

سنة التأسيس: 1987.

الجمعية الكيميائية األردنية:

سنة التأسيس: 1974 )جمعيات مهنية. منظات مهنية. دليل منظات املجتمع املدين يف األردن(.
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نشاط:

أرجــو البحــث باســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت وباالطــالع عــى قانــون العمــل األردين وبزيــارة املوقــع اإللكروين 

إلحــدى املؤسســات الخاصــة والتواصــل معهــا عــن حقــوق العاملــن/ات فيهــا وإعــداد تقريــر حــول ذلك. 
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قامئة املراجع:

-إســالم النجــار. عوامــل نجــاح وفشــل املرشوعــات الصغــرة.. كيــف تواجــه التحديــات؟ ابــدأ مرشوعــك. رواد األعــال. 5 مايــو 

.https://www.rowadalaamal.com  .2020

-إســالم النجــار. مميــزات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة.. هــل مــن اســتفادة؟ ابــدأ مرشوعــك. رواد األعــال. 10 مايــو 2020. 

.https://www.rowadalaamal.com

-االتحاد العام لنقابات العال يف األردن. نقابات عالية. دليل منظات املجتمع املدين يف األردن.

https://www.un.org/ar/universal-declaration- .اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. الصفحــة الرئيســية. األمــم املتحــدة-

.human-rights/index.html

-الحق يف العمل. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-الدستور األردين. مجلس النواب. اململكة األردنية الهاشمية.

-"العربيــة" تدعــم مجموعــة مــن "عامــالت املياومــة" يف األغــوار الشــالية وتدعــو لاللتفــات ملعانتهــن. وســائل اإلعــالم. العربيــة 

.https://www.apnature.org/ar .لحايــة الطبيعــة

-العمل عن بُعد. ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-الفينيــق يعقــد جلســات توعيــة قانونيــة للعامــالت يف الزراعــة. النــرشة العامــة. وكالــة األنبــاء األردنيــة. عــان 20 كانــون األول 

.https://petra.gov.jo/Include/InnerPage .2020

-النقابات العالية يف األردن. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-النقابات املهنية يف األردن. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-الـوحـــدة رقــــم 10. الحــق يف العمــل وحقــوق العــال. حقــوق اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافيــة معينــة. دائــــرة الـحـقــــوق. 

.pdf.http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10

https://www.rowadalaamal.com
https://www.rowadalaamal.com
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html. 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html. 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html. 
 https://www.apnature.org/ar
 https://www.apnature.org/ar
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage
http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10.pdf.
http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10.pdf.
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.https://www.al-nisr.com/ar/product .تأمن الحياة والصحي الجاعي. لعملك. النر العريب للتأمن-

-تضامــن: األعــال غــر مدفوعــة األجــر للنســاء تعــوض النقــص يف اإلنفــاق عــى الخدمــات االجتاعيــة. حــراك. الرئيســية. وكالــة 

.PM. https://www.ammonnews.net/article 04:23 .2018-03-13 .عمــون اإلخباريــة

AM. https://www. 03:24 .2018-03-09 .تضامــن: نظــام العمــل املــرن يف األدراج. حــراك. الرئيســية. وكالــة عمــون اإلخباريــة-

.ammonnews.net/article

ــة الدراســات  ــة: دراســة ماجســتر غــر منشــورة. كلي ــة. دراســة مقارن ــة العمومي ــن يف الوظيف ــة. التعي ــن تحســن عمري -جاكل

ــس. فلســطن. 2014. ــة. نابل ــة النجــاح الوطني ــا. جامع العلي

-جمعيات مهنية. منظات مهنية. دليل منظات املجتمع املدين يف األردن.

-خالد محمد كانو/ رئيس الجمعية البحرينية للرشكات العائلية. هل تنجح املرأة يف الرشكات العائلية. مقال.

-دراســة تــويص بإدمــاج الالجئــات الســوريات يف ســوق العمــل األردين. محليــات. صحيفــة الــرأي. الســبت 2020-11-28. 05:15. 

.http://alrai.com/article

-رانيــا الرايــرة. مراقبــون يرحبــون بدخــول التأمــن الصحــي يف الضــان دون أي اقتطاعــات ماليــة. الغــد األردين. آخــر األخبــار. 

.https://alghad.com .2020 صحيفــة الغــد. 21 أغســطس

-روثنــا بيغــم. باحثــة أوىل/ قســم حقــوق املــرأة. عامــالت املنــازل يف الــرشق األوســط أكــر عرضــة لســوء املعاملــة يف خضــم أزمــة 

.https://www.hrw.org/ar .2020 7 إبريــل/ نيســان .HUMAN RIGHTS WATCH .فــروس كورونــا املســتجد

-روضــة اســاعيل عاشــور. املشــاكل والتحديــات التــي تواجــه املــرأة العاملــة يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل. 01-01-

.http://dspace.hebron.edu .2019. املســتودع الرقمــي يف جامعــة الخليــل

-ريادة أعال. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

https://www.al-nisr.com/ar/product
 PM. https://www.ammonnews.net/article
 PM. https://www.ammonnews.net/article
AM. https://www.ammonnews.net/article. 
AM. https://www.ammonnews.net/article. 
AM. https://www.ammonnews.net/article. 
http://alrai.com/article. 
http://alrai.com/article. 
https://alghad.com
 https://www.hrw.org/ar
 https://www.hrw.org/ar
http://dspace.hebron.edu
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-زيــد الدبيســية. عــان. العمــل عــن بُعــد يهــّدد بتريــح العالــة يف األردن. اقتصــاد النــاس. العــريب الجديــد. 05 نوفمــر 2020. 

.https://www.alaraby.co.uk/economy

-ســانجيتا ميســكا. يب يب يس. العمــل عــن بُعــد: كيــف يزيــد قدرتــك عــى اإلنتــاج مــع انتشــار فــروس كورونــا؟ 20 يوليــو/ متــوز 

.https://www.bbc.com/arabic .2020

https://alghad. .2018 عــال عبــد اللطيــف. عامــالت الزراعــة: تضحيــات بــال حقــوق – فيديــو. إربــد. صحيفــة الغــد. 18 فرايــر-

.com

-قانـــــــــــون الضمــــــــان االجتاعــي قـــانـــون رقــم )1( لسنــــة 2014 وتعديالتــه. الترشيعــات. املؤسســة العامــة للضــان 

.https://www.ssc.gov.jo االجتاعــي. 

ــة  ــع وزارة العمــل. اململكــة األردني ــم ســوق العمــل. الرئيســية. موق ــات العمــل. تنظي ــات أصحــاب العمــل. عالق -كشــف نقاب

.http://www.mol.gov.jo/AR الهاشــمية. 

.https://blogs.worldbank.org/ar/opendata .2016/07/03 .مدونة بيانات البنك الدويل-

-مسح العالة والبطالة 2018. دائرة اإلحصاءات العامة.

-"معوقــات مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد يف املنطقــة العربيــة". اللجنــة التنفيذيــة. االجتــاع الســادس. مراكــش. اململكــة املغربيــة. 

.https://www.unescwa.org .)15-16 حزيــران/ يونيــو 2019. اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب آســيا )اإلســكوا

-ملصق إرشادات ألصحاب عمل عامالت املنازل املهاجرات. وزارة العمل/ الجمهورية اللبنانية ومنظمة العمل الدولية.

ــن العامــالت يف القطــاع الخــاص  ــن عــى أجــور شــهرية أعــى م ــام يحصل ــن: العامــالت يف القطــاع الع ــس. تضام ــر إدعيب -من

ــاء األردين. 2019/7/8. ــن النس ــد تضام ــة معه ــادر جمعي ــي ص ــان صحف ــبة 35٪. بي ــاًرا وبنس ــدار 141 دين مبق

-مــوىس الصبيحــي/ مديــر املركــز اإلعالمــي - املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي. العاملــون يف القطــاع غــر املنظـّـم والحايــة 

https://www. .ــا ــطس 2019. 01:00 صباًح ــن 19 آب/ أغس ــتور. االثن ــة الدس ــاد. صحيف ــيل. اقتص ــودة. مح ــة املنش االجتاعي

.addustour.com/articles

https://www.ssc.gov.jo/ نبـــذة عـــن املؤسســـة. عــن املؤسســة. الصفحــة الرئيســية. املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي-

.arabic

  http://csb.gov .نظــام رقــم )9( لســنة 2020: نظــــــام الخــدمــــــة املــدنيـــــة. األنظمــة. الترشيعــات. ديوان الخدمــة املدنيــة-

.jo/web

https://www.alaraby.co.uk/economy
https://www.bbc.com/arabic
https://alghad.com
https://alghad.com
https://www.ssc.gov.jo
http://www.mol.gov.jo/AR
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata
https://www.unescwa.org
https://www.addustour.com/articles
https://www.addustour.com/articles
https://www.ssc.gov.jo/arabic
https://www.ssc.gov.jo/arabic
http://csb.gov . jo/web
http://csb.gov . jo/web
http://csb.gov . jo/web
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ــي:  ــة، وه ــوق االقتصادي ــاندة للحق ــة املس ــة والحقوقي ــات القانوني ــا؛ املرجعي ــدة أبرزه ــات ع ــل موضوع ــذا الفص ــيتناول ه س

ــة،  ــات منظمــة العمــل الدولي ــة، واتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي الدســتور األردين، والعهــد ال

ــدل  ــادئ الع ــالمي"، ومب ــور إس ــن منظ ــة م ــرأة االقتصادي ــوق امل ــة "حق ــة الديني ــة إىل املرجعي ــة، إضاف ــل الدولي ــر العم ومعاي

ــاف.  واإلنص

1- الدستور األردين:

نســتعرض تالًيــا أبــرز مــواد الدســتور األردين التــي نصــت عــى الحــق يف العمــل وأبعــاده مســتهدفة املواطنــن األردنيــن بشــكل 

: م عا

الحقوق االقتصادية التي نص عليها الدستور األردني

• حق املساواة يف األجر لنفس العمل.

• الحق يف الراحة واالستجامم. 

• دعم الدولة للعاطلن عن العمل.

              • دعم الدولة لذوي اإلعاقة.

• القيود عى عمل األطفال.

• الحق يف بيئة عمل آمنة.

• الحق يف االنضامم للنقابات الُعاملية واملهنية.

• الحق يف العمل.

نصوص المواد في الدستور األردني

املادة 23:

1. العمــل حــق لجميــع املواطنــن وعــى الدولــة أن توفــره لألردنيــن بتوجيــه 

االقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه.

2. تحمي الدولة العمل وتضع له ترشيًعا يقوم عى املبادئ اآلتية:

أ. إعطاء العامل أجرًا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

ــبوعية  ــام راحــة أس ــال أي ــح الع ــبوعية ومن ــل األس ــاعات العم ــد س ب. تحدي

وســنوية مــع األجــر.

ــرض  ــح وامل ــوال التري ــن، ويف أح ــال املعيل ــاص للع ــض خ ــر تعوي ج. تقري

ــل. ــن العم ــئة ع ــوارئ الناش ــز والط والعج

د. تعين الرشوط الخاصة بعمل النساء واألحداث.

هـ. خضوع املعامل للقواعد الصحية.

و. تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون.
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الحقوق االقتصادية التي نص عليها الدستور األردني

• التوظيف يف الخدمة املدنية. 

• حرية التجمع وحق االجتامع. 

• الحق يف االنضامم للجمعيات والنقابات الُعاملية 

واملهنية واألحزاب السياسية. 

• حق تأسيس الجمعيات والنقابات الُعاملية واملهنية 

واألحزاب السياسية وفق القانون.

• حق تويل املناصب العامة.

نصوص المواد في الدستور األردني

املادة 22:

 1. لكل أردين حق يف تويل املناصب العامة بالرشوط املعينة بالقوانن أو األنظمة.

2. التعيــن للوظائــف العامــة مــن دامئــة ومؤقتــة يف الدولــة واإلدارات امللحقــة 

بهــا والبلديــات يكــون عــى أســاس الكفــاءات واملؤهــالت.

املادة 6 1: 

1. لألردنين حق االجتاع ضمن حدود القانون. 

2. لألردنيــن الحــق يف تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية عــى 

ــف أحــكام  ــائلها ســلمية وذات نظــم ال تخال ــة ووس ــا مرشوع ــون غايته أن تك

الدســتور. 

3. ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية 

ومراقبــة مواردهــا.



168

الفصل السادس:

المرجعيات القانونية والحقوقية والدينية المساندة للحقوق االقتصادية

2- العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:

يتضمــن هــذا العهــد )31( مــادة، نســتعرض يف مــا يــيل أبــرز نصــوص املــواد املتضمنــة للحقــوق االقتصاديــة، نظــرًا ألن الــدول 

ــوق  ــع الحق ــع بجمي ــاث يف حــق التمت ــور واإلن ــه( بضــان مســاواة الذك ــادة 3 من ــا لل ــد )وفًق ــد تتعه األطــراف يف هــذا العه

ــا يف هــذا العهــد. ــة املنصــوص عليه ــة والثقافي ــة واالجتاعي االقتصادي

النص المتضمن للحقوق االقتصاديةالمادة

1. لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصرهــا بنفســها، وهــي مبقتــى هــذا الحــق حــرة يف تقريــر مركزهــا الســيايس 

وحــرة يف الســعي لتحقيــق منائهــا االقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف. 

2. لجميــع الشــعوب، ســعيًا وراء أهدافهــا الخاصــة، التــرف الحــر برواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة دومنــا إخــالل بأيــة 

التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون االقتصــادي الــدويل القائــم عــى مبــدأ املنفعــة املتبادلــة وعــن القانــون 

الــدويل. وال يجــوز يف أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة.

ــأن تتخــذ، مبفردهــا وعــن طريــق املســاعدة والتعــاون الدوليــن، وال  ــة طــرف يف هــذا العهــد ب 1. تتعهــد كل دول

ــزم مــن خطــوات  ــا يل ــه مواردهــا املتاحــة، م ــا تســمح ب ــى م ــي، وبأق ــن االقتصــادي والتقن ســيا عــى الصعيدي

لضــان التمتــع الفعــيل التدريجــي بالحقــوق املعــرف بهــا يف هــذا العهــد، ســالكة إىل ذلــك جميــع الســبل املناســبة، 

وخصوًصــا ســبيل اعتــاد تدابــر ترشيعيــة. 

ــدى  ــي، إىل أي م ــا القوم ــوق اإلنســان والقتصاده ــة لحق ــاة الواجب ــالء املراع ــع إي ــرر، م ــة أن تق ــدان النامي 3. للبل

ــن. ــر املواطن ــد لغ ــا يف هــذا العه ــة املعــرف به ــوق االقتصادي ســتضمن الحق

ــوق  ــع الحق ــع بجمي ــق التمت ــاث يف ح ــور واإلن ــاواة الذك ــان مس ــد بض ــذا العه ــراف يف ه ــدول األط ــد ال تتعه

االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد.

1

2

3
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النص المتضمن للحقوق االقتصاديةالمادة

1. تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بالحــق يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح 

لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق.

ــة  ــن املارســة الكامل ــد لتأم ــدول األطــراف يف هــذا العه ــن ال ــا كل م ــي تتخذه ــر الت 2. يجــب أن تشــمل التداب

لهــذا الحــق توفــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن واملهنيــن، واألخــذ يف هــذا املجــال بسياســات وتقنيــات مــن 

شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافيــة مطـّـردة وعالــة كاملــة ومنتجــة يف ظــل رشوط تضمــن للفــرد 

الحريــات السياســية واالقتصاديــة األساســية.

تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع بــرشوط عمــل عادلــة وُمرضيــة تكفــل 

ــى الخصوص: ع

)أ( مكافأة توفر لجميع العامل، كحد أدىن:

"1" أجــرًا منصًفــا، ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي متييــز، عــى أن يضمــن للمــرأة خصوًصــا 

متتعهــا بــرشوط عمــل ال تكــون أدىن مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــرًا يســاوي أجــر الرجــل لــدى 

تســاوى العمــل،

"2" عيًشا كريًا لهم وألرسهم طبًقا ألحكام هذا العهد،

)ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،

)ج( تســاوى الجميــع يف فــرص الرقيــة، داخــل عملهــم، إىل مرتبــة أعــى مالمئــة، دون إخضــاع ذلــك إال العتبــاري 

األقدميــة والكفــاءة،

ــر،  ــة األج ــة املدفوع ــازات الدوري ــل، واإلج ــاعات العم ــول لس ــد املعق ــراغ، والتحدي ــات الف ــراحة وأوق )د( االس

ــام العطــل الرســمية. ــن أي ــأة ع ــك املكاف وكذل

6

7
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النص المتضمن للحقوق االقتصاديةالمادة

1. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما ييل:

2. ال تحــول هــذه املــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات املســلحة أو رجــال الرشطــة أو موظفــي اإلدارات الحكوميــة 

لقيــود قانونيــة عــى مارســتهم لهــذه الحقــوق.

3. ليــس يف هــذه املــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املعقــودة 1948 بشــأن 

الحريــة النقابيــة وحايــة حــق التنظيــم النقــايب اتخــاذ تدابــر ترشيعيــة مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة 

مــن شــأنها، أن تخــل بالضانــات املنصــوص عليهــا يف تلــك االتفاقيــة.

تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف الضان االجتاعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتاعية.

8

9

)أ( حــق كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــراك مــع آخريــن وىف االنضــامم إىل النقابــة التــي يختارهــا، دومنــا 

قيــد ســوى قواعــد املنظمــة املعنيــة، عــى قصــد تعزيــز مصالحــه االقتصاديــة واالجتامعيــة وحاميتهــا. وال يجــوز 

إخضــاع مامرســة هــذا الحــق أليــة قيــود غــري تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــري رضوريــة، يف 

مجتمــع ديقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.

ــن  ــادات يف تكوي ــذه االتح ــق ه ــة، وح ــة قومي ــادات حالفي ــادات أو اتح ــاء اتح ــات يف إنش ــق النقاب )ب( ح

ــا. ــامم إليه ــة أو االنض ــة دولي ــامت نقابي منظ

)ج( حــق النقابــات يف مامرســة نشــاطها بحريــة، دومنــا قيــود غــري تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل 

تدابــري رضوريــة، يف مجتمــع ديقراطــي، لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحاميــة حقــوق اآلخريــن 

وحرياتهــم.

)د( حق اإلرضاب، رشيطة مامرسته وفقا لقوانن البلد املعنى.
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النص المتضمن للحقوق االقتصاديةالمادة

ــز بســبب  ــن، دون أي متيي ــال واملراهق ــع األطف ــح جمي ــة ومســاعدة خاصــة لصال ــر حاي ــاذ تداب 3. وجــوب اتخ

النســب أو غــره مــن الظــروف. ومــن الواجــب حايــة األطفــال واملراهقــن مــن االســتغالل االقتصــادي واالجتاعــي. 

كــا يجــب جعــل القانــون يعاقــب عــى اســتخدامهم يف أي عمــل مــن شــأنه إفســاد أخالقهــم أو األرضار بصحتهــم 

أو تهديــد حياتهــم بالخطــر أو إلحــاق األذى بنموهــم الطبيعــي. وعــى الــدول أيًضــا أن تفــرض حــدوًدا دنيــا للســن 

يحظــر القانــون اســتخدام الصغــار الذيــن مل يبلغوهــا يف عمــل مأجــور ويعاقــب عليــه.

1. تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بحــق كل شــخص يف مســتوى معيــيش كاٍف لــه وألرستــه، يوفــر مــا يفــي 

بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء واملــأوى، وبحقــه يف تحســن متواصــل لظروفــه املعيشــية. وتتعهــد الــدول األطــراف 

باتخــاذ التدابــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا الحــق، معرفــة يف هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الــدويل القائــم 

عــى االرتضــاء الحــر. 

ــد،  ــدول األطــراف يف هــذا العه ــوم ال ــن الجــوع، تق ــن حــق أســايس يف التحــرر م ــكل إنســان م ــا ل ــا مب 2. واعرافً

ــة  ــددة ملموس ــج مح ــى برام ــتملة ع ــر املش ــاذ التداب ــدويل، باتخ ــاون ال ــق التع ــن طري ــردي وع ــا الف مبجهوده

ــيل: ــا ي ــة مل والالزم

10

11

ــارف  ــن املع ــة م ــتفادة الكلي ــق االس ــن طري ــة، ع ــواد الغذائي ــع امل ــظ وتوزي ــاج وحف ــرق إنت ــن ط )أ( تحس

ــة  ــع األرايض الزراعي ــة، واســتحداث أو إصــالح نظــم توزي ــادئ التغذي ــة مبب ــرش املعرف ــة، ون ــة والعلمي التقني

ــا، ــاع به ــة وانتف ــوارد الطبيعي ــاء للم ــل أفضــل إمن ــة تكف بطريق

)ب( تأمــن توزيــع املــوارد الغذائيــة العامليــة توزيًعــا عــادالً يف ضــوء االحتياجــات، يضــع يف اعتبــاره املشــاكل 

التــي تواجههــا البلــدان املســتوردة لأغذيــة واملصــّدرة لهــا عــى الســواء.
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1. تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بحــق كل إنســان يف التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة 

ــن بلوغه. يك

2. تشــمل التدابــر التــي يتعــن عــى الــدول األطــراف يف هــذا العهــد اتخاذهــا لتأمــن املارســة الكاملــة لهــذا الحــق، 

تلــك التدابــر الالزمــة مــن أجل:

1. تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الربية والتعليم.

2. وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضان املارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

12

13

)أ( العمل عى خفض معدل مويت املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمن منو الطفل منًوا صحًيا،

)ب( تحسن جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

)ج( الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،

)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمن الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض.

)ب( تعميــم التعليــم الثانــوي مبختلــف أنواعــه، مبــا يف ذلــك التعليــم الثانــوي التقنــي واملهنــي، وجعلــه متاحــا 

للجميــع بكافــة الوســائل املناســبة وال ســيام باألخــذ تدريجًيــا مبجانيــة التعليــم،

)هـــ( العمــل بنشــاط عــى إمنــاء شــبكة مدرســية عــى جميــع املســتويات، وإنشــاء نظــام منــح واٍف بالغــرض، 

ومواصلــة تحســن األوضــاع املاديــة للعاملــن يف التدريــس.

ونســتخلص مــن خــالل مراجعــة املــواد الســابقة؛ أن أبــرز الحقــوق االقتصاديــة التــي نــص عليهــا العهد الــدويل الخــاص بالحقوق 

االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة؛ مــا يــيل: ضــامن مســاواة الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد، الحــق يف العمــل، حــق التمتــع بــرشوط عمــل عادلــة وُمرضيــة، حــق 

كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــراك مــع آخريــن وىف االنضــامم إىل النقابــة التــي يختارهــا، حــق كل شــخص يف الضــامن 

االجتامعــي مبــا يف ذلــك التأمينــات االجتامعيــة، وحــق كل شــخص يف مســتوى معيــي كاٍف لــه وألرستــه. 
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3- اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

ا- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق األردن عليها:

إن األردن ومنــذ انضامــه إىل منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام 1956 كعضــو، صــادق عــى )26( اتفاقيــة، مبــا يف ذلــك )7( مــن 

االتفاقيــات األساســية الثانيــة، وذلــك عــى النحــو اآليت: 

تاريخ التصديقاتفاقيات منظمة العمل الدولية الرقم

1

2

4

6

12

10

8

3

5

7

9

11

13

1964

1963

1966

1979

1965

1962

1963

1963

1958

1963

1963

1964

1965

االتفاقية رقم 29 لعام 1930 بشأن الُسخرة أو العمل الجبري.

االتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة.

االتفاقية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

االتفاقية رقم 105 لعام 1957 بشأن تحريم العمل الجبري أو الُسخرة.

االتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز فيما يخص االستخدام في المهن.

االتفاقية رقم 117 لعام 1962 بشأن األهداف والمستويات األساسية للسياسة االجتماعية.

االتفاقية رقم 119 لعام 1963 بشأن الوقاية من اآلالت.

االتفاقية رقم 122 لعام 1964 بشأن سياسة االستخدام.

االتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي العمل.

االتفاقية رقم 106 لعام 1957 بشأن الراحة األسبوعية بالتجارة والمكاتب.

االتفاقية رقم 120 لعام 1963 بشأن الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب.

االتفاقية رقم 118 لعام 1962 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في 
الضمان االجتماعي.

االتفاقية رقم 116 لعام 1961 بشأن المراجعة الجزائية لالتفاقيات التي بناها المؤتمر العام في 
دوراته السابقة بقصد توحيد النصوص الخاصة بإعداد مجلس اإلدارة للتقارير عن سير االتفاقيات.
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تاريخ التصديقاتفاقيات منظمة العمل الدولية الرقم

14

20

21

23

25

22

24

26

17

19

15

16

18

1966

1983

2003

2004

2014

2003

2004

2014

1997

2000

1966

1979

1979

االتفاقية رقم 123 لعام 1965 بشأن السن األدنى للقبول في العمل تحت األرض بالمناجم.

االتفاقية رقم 159 لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة )المعوقين(.

االتفاقية رقم 144 لعام 1976 بشأن المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.

االتفاقية رقم 147 بشأن المعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية.

االتفاقية رقم 186 بشأن العمل البحري.

االتفاقية رقم 150 لعام 1978 بشأن إدارة العمل.

االتفاقية رقم 185 لسنة 2003 بشأن وثائق هوية البحارة.

االتفاقية رقم )102( بشأن الحد االدنى لمعايير الضمان االجتماعي.

االتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد األدنى لسن االستخدام.

االتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن القضاء على أسوء أشكال عمالة األطفال.

االتفاقية رقم 124 لعام 1965 بشأن الفحص الطبي الخاص بلياقة األحداث للعمل تحت األرض 
بالمناجم.

االتفاقية رقم 135 لعام 1971 بشأن حماية ممثلي العمال في المؤسسات والتسهيالت التي 
عطى لهم.

ُ
ت

االتفاقية رقم 142 لعام 1975 بشأن دور وتوجيه التكوين المهني في االستفادة من الثروات.
عطى لهم.

ُ
ت

ــة  ــة األردني ــل. اململك ــع وزارة العم ــية. موق ــة الرئيس ــات. الصفح ــات واالتفاقي ــة. الترشيع ــات الدولي ــدر: االتفاقي * املص

.http://www.mol.gov.jo الهاشــمية. 

ياُلحــظ مــن الجــدول الســابق؛ أن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة األساســية الســبعة/ ذات األولويــة التــي صــادق األردن عليها، 

هــي: االتفاقيــات ذوات األرقــام )98، 100، 111، 29، 105، 138، 182( واملشــار إليهــا باللــون األســود الغامــق يف الجــدول الســابق. 

ــات  ــن االتفاقي ــدة م ــة الوحي ــم، هــي االتفاقي ــة حــق التنظي ــة وحاي ــة النقابي ــام 1948 بشــأن الحري ــم )87( لع ــة رق واالتفاقي

األساســية التــي مل يصــادق األردن عليهــا. 

http://www.mol.gov.jo
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ب- أبرز اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق األردن عليها والتي تناولت الحقوق االقتصادية للمرأة: 

1. االتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية:   

نستعرض يف ما ييل النصوص التي تناولت الحقوق االقتصادية للمرأة يف االتفاقية:

النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأةالمادة

يف مصطلح هذه االتفاقية:

)أ( تشــمل كلمــة "أجــر" األجــر أو الراتــب العــادي، األســايس أو األدىن، وجميــع التعويضــات األخــرى، التــي 

ــا، لقــاء اســتخدامه لــه، يدفعهــا صاحــب العمــل للعامــل بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة، نقــًدا أو عيًن

)ب( تشــر عبــارة "مســاواة العــال والعامــالت يف األجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل" إىل معــدالت األجــور 

املحــددة دون متييــز بســبب اختــالف الجنــس.

1. عــى كل عضــو أن يعمــل، بوســائل توائــم الطرائــق املعمــول بهــا لديــه يف تحديــد معــدالت األجــور، عــى 

جعــل تطبيــق مبــدأ مســاواة العــال والعامــالت يف األجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل يعــم جميــع العاملــن، 

وأن يكفــل هــذا التطبيــق يف حــدود عــدم تعارضــه مــع تلــك الطرائــق.

2. ُيكن تطبيق هذا املبدأ بإحدى الوسائل التالية:

1

2

)أ( القوانن أو األنظمة الوطنية.

)ب( أي نظام لتحديد األجور يقرره القانون أو يقره.

)ج( االتفاقات الجامعية بن أصحاب العمل أو العامل.

)د( أي مزيج من هذه الوسائل.



176

الفصل السادس:

المرجعيات القانونية والحقوقية والدينية المساندة للحقوق االقتصادية

النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأةالمادة

1. تتخــذ تدابــري لتشــجيع التقويــم املوضوعــي للوظائــف عــى أســاس مــا تســتلزمه مــن عمــل، حــن يكــون 

مــن شــأن التدابــري املذكــورة تيســري تطبيــق هــذه االتفاقيــة.

2. يكــن أن يتــم تحديــد األســاليب التــي تتبــع يف هــذا التقويــم إمــا بقــرارات تتخذهــا الســلطات املختصــة 

بتحديــد معــدالت األجــور، وإمــا بقــرارات تتفــق عليهــا األطــراف املتعاقــدة حــن يتــم تحديــد معــدالت 

األجــور باتفاقــات جامعيــة.

3. ال يعتــرب مخالفــة ملبــدأ مســاواة العــامل والعامــالت يف األجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل أن توجــد فروق 

بــن معــدالت األجــور تقابــل، دومنــا اعتبــار للجنــس، فروًقــا يف العمــل الواجــب إنجــازه ناجمــة عــن التقويــم 

املوضوعــي املشــار إليه.

3
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2. االتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز يف مجال االستخدام واملهنة:

نستعرض يف ما ييل النصوص التي تناولت الحقوق االقتصادية للمرأة يف االتفاقية:

النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأةالمادة

إن املؤمتــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة، إذ يضــع يف اعتبــاره أن إعــالن فيالدلفيــا يؤكــد أن للبــرش جميًعــا، 

بــرف النظــر عــن العنــر أو العقيــدة أو الجنــس، الحــق يف العمــل مــن أجــل رفاهيتهــم املاديــة وتقدمهــم 

الروحــي يف ظــروف توفــر لهــم الحريــة والكرامــة واألمــن االقتصــادي وتكافــؤ الفــرص، وإذ يضــع يف اعتبــاره 

أيًضــا أن التمييــز يُشــكل انتهــاكًا للحقــوق املنصــوص عليهــا يف اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان.

يتعهــد كل عضــو تكــون هــذه االتفاقيــة نافــذة إزاءه بــأن يضــع ويطبــق سياســة وطنيــة تهــدف، مــن خــالل 

طرائــق توائــم ظــروف البلــد وأعرافــه، إىل تحقيــق املســاواة يف الفــرص ويف املعاملــة عــى صعيــد االســتخدام 

واملهنــة، بغيــة القضــاء عــى أي متييــز يف هــذا املجــال.

1. يف مصطلح االتفاقية، تشمل كلمة "متييز":

2. ال يعتــر متييــزًا أي تفريــق أو اســتثناء أو تفضيــل بصــدد عمــل معــن إذا كان مبنيًــا عــى أســاس املؤهــالت 

التــي تقتضيهــا طبيعــة هــذا العمــل.

ــة" مجــال التدريــب املهنــي وااللتحــاق  ــا "االســتخدام" و"املهن ــة، تشــمل كلمت ــح هــذه االتفاقي 3. يف مصطل

بالعمــل وباملهــن املختلفــة، وكذلــك ظــروف االســتخدام ورشوطــه.

املقدمة

2

1

ــرأي  ــس أو ال ــون أو الجن ــر أو الل ــاس العن ــى أس ــم ع ــل يت ــتثناء أو تفضي ــق أو اس )أ( أي تفري

ــاواة يف  ــاص املس ــال أو انتق ــن إبط ــفر ع ــي، ويس ــأ االجتاع ــي أو املنش ــل الوطن ــيايس أو األص الس

ــة. ــتخدام أو املهن ــد االس ــى صعي ــة ع ــرص أو يف املعامل الف

)ب( أي رضب آخــر مــن رضوب التفريــق أو االســتثناء أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو 

انتقــاص املســاواة يف الفــرص أو املعاملــة عــى صعيــد االســتخدام واملهنــة قــد يحــدده العضــو املعنــي 

بعــد التشــاور مــع املنظــات التمثيليــة ألصحــاب العمــل وللعــال، إن وجــدت، ومــع غرهــم مــن 

الهيئــات املناســبة.
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ــد  ــروف البل ــم ظ ــق توائ ــالل طرائ ــن خ ــل، م ــذة إزاءه بالعم ــة ناف ــذه االتفاقي ــون ه ــو تك ــد كل عض يتعه

ــى: ــه، ع وأعراف

ال تُعتــر مــن قبيــل التمييــز أيــة إجــراءات تتخــذ إزاء شــخص يقــوم، أو يشــتبه عــن حــق بقيامــه، بأنشــطة 

ــا  ــئت طبًق ــة أنش ــة مختص ــام هيئ ــم أم ــق التظل ــخص ح ــذا الش ــون له ــى أن يك ــة، ع ــن الدول ــارة بأم ض

ــد. ــة يف البل ــاليب املتبع لألس

1. ال تعتــر مــن قبيــل التمييــز تدابــر الحايــة الخاصــة أو املســاعدة الخاصــة املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــات 

أو توصيــات أخــرى اعتمدهــا مؤمتــر العمــل الــدويل.

2. لــكل عضــو، بعــد التشــاور مــع املنظــات التمثيليــة ألصحــاب العمــل وللعــال، أن يعتــر أن أيــة تدابــر 

خاصــة أخــرى ليســت متييزيــة إذا كان هدفهــا مراعــاة املتطلبــات الخاصــة بأشــخاص يعتــرون عموًمــا، بســبب 

جنســهم أو ســنهم أو عجزهــم أو مســؤولياتهم العائليــة أو وضعهــم االجتاعــي أو الثقــايف أو مــا إىل ذلــك، يف 

حاجــة إىل حايــة أو مســاعدة خاصــة.

3

4

5

)أ( كســب مــؤازرة منظــات أصحــاب العمــل والعــال وغرهــا مــن الهيئــات املناســبة بغيــة تيســر 

تقبــل هــذه السياســة واألخــذ بهــا،

)ب( إصدار قوانن والنهوض برامج تربوية تستهدف ضان تقبل هذه السياسة واألخذ بها،

)ج( إلغاء أية أحكام ترشيعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية ال تتفق مع هذه السياسة،

)د( انتهاج هذه السياسة يف ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مبارشة للسلطات الوطنية،

)هـــ( كفالــة مراعــاة هــذه السياســة يف أنشــطة إدارات التوجيــه املهنــي والتدريــب املهنــي والتوظيف 

التابعــة للســلطات الوطنية،

)و( تضمــن تقاريــره الســنوية عــن تطبيــق االتفاقيــة بيانًــا بالتدابــر املتخــذة طبًقــا لهــذه السياســة 

وبالنتائــج التــي أســفرت عنهــا.
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3. االتفاقية رقم )102( بشأن الحد االدىن ملعايري الضامن االجتامعي:

نستعرض يف ما ييل النصوص التي تناولت الحقوق االقتصادية للمرأة يف االتفاقية:

النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأةالمادة

الجزء األول - أحكام عامـة:

1. يف مفهوم هذه االتفاقية: 

الجزء الثاين - الرعاية الطبية:

تشمل الحاالت الطارئة املغطاة أي حالة مرضية أيًا كان سببها، وكذلك الحمل والوضع وآثارها.

يشمل األشخاص املحميون:

1

8

9

)ج( يعني تعبر "الزوجة" أي امرأة يعولها زوجها؛

)د( يعني تعبر "األرملة" املرأة التي كان يعولها زوجها وقت وفاته؛

)هـــ( يعنــي تعبــر "الطفــل" أي طفــل دون ســن إنهــاء الدراســة أو دون ســن الخامســة عرش، حســبا 

قد يكــون مقــرًرا.

)أ(  فئــات مقــررة مــن املســتخدمن تُشــكل مــا ال يقــل عــن 50 يف املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن، 

وكذلــك زوجاتهــم وأوالدهــم؛

ــن  ــة م ــن 20 يف املائ ــل ع ــا ال يق ــكل م ــا تُش ــطن اقتصاديً ــكان النش ــن الس ــررة م ــات مق )ب(  فئ

ــم؛ ــم وأوالده ــك زوجاته ــن، وكذل ــوع املقيم مجم

)ج(  فئات مقررة من املقيمن تُشكل ما ال يقل عن 50 يف املائة من مجموع املقيمن؛

)د(  عنــد رسيــان إعــالن مبقتــى املــادة 3، فئــات مقــررة مــن املســتخدمن تُشــكل مــا ال يقــل عــن 

50 يف املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن يف املنشــآت الصناعيــة التــي تســتخدم 20 شــخًصا أو أكــر، 

وكذلــك زوجاتهــم وأوالدهــم.
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1. تشمل اإلعانة عى األقل ما ييل:

)أ(  يف حاالت املرض:

)ب(  يف حالة الحمل والوضع وآثارهام:

الجزء السادس - إعانات إصابات العمل

ــة إذا كانــت ناجمــة عــن حــوادث عمــل أو عــن أمــراض  ــة املغطــاة الحــاالت التالي تشــمل الحــاالت الطارئ

مهنيــة مقــررة:

10

32

"1 "رعاية املارس العام، مبا فيها الزيارات املنزلية؛

ــة األخصــايئ يف املستشــفيات ملــرىض القســمن الداخــيل والخارجــي، ومــا يكــن أن يقدمــه  "2"رعاي

مــن رعايــة خــارج املستشــفى؛

ــن  ــن املارس ــره م ــي أو غ ــارس الطب ــة امل ــى وصف ــاء ع ــة بن ــة الالزم ــتحرات الصيدلي "3" املس

ــن؛ املؤهل

"4" اإليداع يف املستشفى عند الرورة؛

)أ(  حاالت املرض؛

)ب(  العجــز عــن العمــل بســبب حالــة مــن هــذا النــوع مــع توقــف الكســب، حســب تعريفــه يف 

القوانــن أو اللوائــح الوطنيــة؛

ــع  ــررة، م ــة مق ــاوز درج ــد يتج ــا إىل ح ــا جزئيً ــا أو فقدانه ــب كليً ــى الكس ــدرة ع ــدان الق )ج( فق

ــة؛  ــدرة البدني ــل للمق ــدان املقاب ــا، أو الفق ــدان دامئً ــذا الفق ــون ه ــال أن يك احت

)د(  فقــدان وســيلة العيــش الــذي تتعــرض لــه األرملــة أو األوالد بســبب وفــاة عائلهــم؛ ويجــوز، يف 

حالــة األرملــة، إخضــاع الحــق يف اإلعانــة لــرشط االفــراض، وفًقــا للقوانــن أو اللوائــح الوطنيــة، بأنهــا 

غــر قــادرة عــى إعالــة نفســها.

"1" الرعاية التي يقدمها األطباء املارسون أو القابالت املؤهالت قبل الوضع وأثناءه وبعده؛

"2" اإليداع يف املستشفى عند الرورة.
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يشمل األشخاص املحميون:

ــخاص  ــل لألش ــى األق ــاة، ع ــة املغط ــة الطارئ ــن 34 و36، يف الحال ــددة يف املادت ــة املح ــم اإلعان ــل تقدي يكف

ــة  ــت اإلصاب ــادث إذا كان ــوع الح ــت وق ــو وق ــة العض ــى أرض الدول ــتخدمن ع ــوا مس ــن كان ــن الذي املحمي

ناجمــة عــن حــادث، أو وقــت اإلصابــة باملــرض إذا كانــت اإلصابــة ناجمــة عــن مــرض، وكذلــك ألرملــة العائــل 

ــه. ــة املرتبطــة بوفات ــق باملدفوعــات الدوري ــا يتعل وأوالده في

تكون اإلعانة يف شكل:

تتمثل الحالة الطارئة املغطاة يف وجوب إعالة األطفال، وفًقا للرشوط املقررة.

33

37

42

40

)أ(  فئــات مقــررة مــن املســتخدمن تُشــكل مــا ال يقــل عــن 50 يف املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن، 

وكذلــك زوجاتهــم وأوالدهــم فيــا يتعلــق باإلعانــات املرتبطــة بوفــاة العائــل؛

)ب(  ئعنــد رسيــان اإلعــالن مبقتــى املــادة 3، فئــات مقــررة مــن املســتخدمن تُشــكل مــا ال يقــل 

ــي تســتخدم 20 شــخًصا أو  ــة الت ــة مــن مجمــوع املســتخدمن يف املنشــآت الصناعي عــن 50 يف املائ

أكــر، وكذلــك زوجاتهــم وأوالدهــم فيــا يتعلــق باإلعانــات املرتبطــة بوفــاة العائــل.

)أ(  مدفوعات دورية مُتنح إىل شخص محمي استكمل املدة املؤهلة املقررة؛

ــال أو  ــة لألطف ــس أو املســكن أو رحــالت اســتجام أو مســاعدة منزلي ــأكل أو امللب ــم امل )ب(  تقدي

فيــا يخصهــم؛

)ج(  تركيبة من اإلعانات املنصوص عليها يف )أ( و)ب(.
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تكفــل كل دولــة عضــو يــري فيهــا هــذا الجــزء مــن االتفاقيــة، توفــر إعانــة أمومــة لألشــخاص املحميــن، 

وفًقــا للمــواد التاليــة مــن هــذا الجــزء.

ــب  ــا، حس ــم عنه ــب الناج ــف الكس ــا، وتوق ــع وآثاره ــل والوض ــاة الحم ــة املغط ــاالت الطارئ ــمل الح تش

ــة. ــح الوطني ــن أو اللوائ ــه يف القوان تعريف

يشمل األشخاص املحميون:

46

47

48

ــن 50 يف  ــل ع ــا ال يق ــكل م ــتخدمن تُش ــن املس ــررة م ــات مق ــات لفئ ــاء املنتمي ــع النس )أ(  جمي

املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن، فيــا يتعلــق باإلعانــة الطبيــة الخاصــة باألمومــة، زوجــات الرجــال 

ــا؛ ــات أيًض املنتمــن لهــذه الفئ

)ب( جميــع النســاء املنتميــات لفئــات مقــررة مــن الســكان النشــطن اقتصاديًــا تُشــكل مــا ال يقــل 

عــن 20 يف املائــة مــن مجمــوع املقيمــن، فيــا يتعلــق باإلعانــة الطبيــة الخاصــة باألمومــة، زوجــات 

الرجــال املنتمــن لهــذه الفئــات أيًضــا؛

)ج(  عنــد رسيــان إعــالن مبقتــى املــادة 3، جميــع النســاء املنتميــات لفئــات مقــررة من املســتخدمن 

تُشــكل مــا ال يقــل عــن 50 يف املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن يف املنشــآت الصناعيــة التــي تســتخدم 

ــة، زوجــات الرجــال املنتمــن  ــة الخاصــة باألموم ــة الطبي ــق باإلعان ــا يتعل ــر، وفي 20 شــخًصا أو أك

لهــذه الفئــات أيًضــا.

الجزء الثامن - إعانة األمومة:
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ــة  ــة الطبيــة الخاصــة باألمومــة، يف حــاالت الحمــل والوضــع وآثارهــا، يف شــكل رعايــة طبي 1 .تكــون اإلعان

حســبا تحــدده الفقرتــان 2 و3 مــن هــذه املــادة. 

2. تشمل الرعاية الطبية عى األقل ما ييل:

3 .تقــدم الرعايــة الطبيــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 2 مــن هــذه املــادة بغيــة الحفــاظ عــى صحــة املــرأة 

املحميــة وقدرتهــا عــى العمــل ورعايــة شــؤونها الشــخصية أو اســتعادتها أو تحســينها.

4 .تقــوم املؤسســات أو اإلدارات الحكوميــة املختلفــة التــي تقــدم اإلعانــة الطبيــة الخاصــة باألمومة، بالوســائل 

التــي تعترهــا مناســبة، بتشــجيع النســاء املحميــات عــى االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة العامــة التــي 

تضعهــا الســلطات العامــة أو الهيئــات األخــرى التــي تقرهــا هــذه الســلطات تحــت ترفهــن.

49

)أ(  الرعاية التي يقدمها األطباء املامرسون أو القابالت املؤهالت قبل الوضع وأثناءه وبعده؛ 

)ب(  اإليداع يف املستشفى عند الرضورة.

ــات  ــف الكســب الناجــم عــن الحمــل أو الوضــع وآثارهــا، يف شــكل مدفوع ــة بتوق ــة املتعلق تكــون اإلعان

دوريــة تحســب وفًقــا ألحــكام املــادة 65 أو ألحــكام املــادة 66. ويجــوز أن يتغــر مقــدار هــذه املدفوعــات 

ــة الطارئــة، رشيطــة أن تفــي قيمتهــا املتوســطة بهــذه املتطلبــات. ــاء الحال الدوريــة أثن

ــات  ــاء املنتمي ــل للنس ــى األق ــاة، ع ــة املغط ــة الطارئ ــن 49 و50، يف الحال ــددة يف املادت ــة املح ــل اإلعان تكف

للفئــات املحميــة، الــاليت اســتكملن املــدة املؤهلــة التــي قــد تعتــر رضوريــة لتفــادي التعســف يف اســتعال 

الحــق، ويكفــل كذلــك تقديــم اإلعانــة املحــددة يف املــادة 49 لزوجــات الرجــال املنتمــن للفئــات املحميــة، إذا 

كان هــؤالء الرجــال قــد اســتكملوا هــذه املــدة املؤهلــة.

50

51



184

الفصل السادس:

المرجعيات القانونية والحقوقية والدينية المساندة للحقوق االقتصادية

المادة

المادة

النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأة

النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأة

مُتنــح اإلعانــة املحــددة يف املادتــن 49 و50 طــوال فــرة الحالــة الطارئــة؛ عــى أنــه يجــوز أن يقتــر تقديــم 

املدفوعــات الدوريــة عــى 12 أســبوًعا، مــا مل تكــن القوانــن أو اللوائــح الوطنيــة تفــرض أو تجيــز التوقــف 

عــن العمــل لفــرة أطــول، وال يجــوز عندئــذ أن يقتــر تقديــم املدفوعــات الدوريــة عــى فــرة أقــر منهــا.

1. تشــمل الحالــة الطارئــة املغطــاة فقــد وســيلة العيــش الــذي تتعــرض لــه األرملــة أو األطفــال بســبب وفــاة 

ــح  ــن أو اللوائ ــا للقوان ــة لــرشط االفــراض، وفًق ــة، إخضــاع الحــق يف اإلعان ــة األرمل عائلهــم؛ ويجــوز، يف حال

الوطنيــة، بأنهــا غــر قــادرة عــى إعالــة نفســها.

يشمل األشخاص املحميون:

52

60

62

)أ(  زوجــات وأوالد العائلــن بالنســبة لفئــات مقــررة مــن املســتخدمن تًشــكل مــا ال يقــل عــن 50 يف 

املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن؛

)ب(  زوجــات وأوالد العائلــن بالنســبة لفئــات مقــررة مــن الســكان النشــطن اقتصاديًــا تُشــكل مــا 

ال يقــل عــن 20 يف املائــة مــن مجمــوع املقيمــن؛

)ج(  جميــع املقيمــن مــن األرامــل واألوالد الذيــن فقــدوا عائلهــم وال تتجــاوز مواردهــم، أثنــاء الحالــة 

الطارئــة، حــدوًدا مقــررة وفقــا ألحكام املــادة 67؛

ــى املــادة 3، زوجــات وأوالــد العائلــن املنتمــن لفئــات مقــررة مــن  )د(  عنــد رسيــان إعــالن مبقت

املســتخدمن تُشــكل مــا ال يقــل عــن 50 يف املائــة مــن مجمــوع املســتخدمن يف املنشــآت الصناعيــة 

التــي تســتخدم 20 شــخًصا أو أكــر.

الجزء الثامن - إعانة األمومة:
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النص المتضمن للحقوق االقتصادية للمرأةالمادة

1. تكفل اإلعانة املحددة يف املادة 62، يف الحاالت الطارئة املغطاة عى األقل:

2 .إذا كانــت اإلعانــة املشــار إليهــا يف الفقــرة 1 مرشوطــة بانقضــاء فــرة دنيــا مــن االشــراك أو االســتخدام، 

تكفــل إعانــة مخفضــة عــى األقــل:

ــا عــى الــزواج الســتحقاق إعانــة الورثــة لألرملــة التــي مل تنجــب أوالًدا  5. يجــوز اشــراط انقضــاء مــدة دني

ويفــرض أنهــا غــر قــادرة عــى إعالــة نفســها.

63

)أ( لــكل شــخص محمــي اســتكمل عائلــه، وفًقــا لقواعــد مقــررة، مــدة مؤهلــة قــد تكــون 15 ســنة 

مــن االشــراك أو االســتخدام، أو 10 ســنوات مــن اإلقامــة؛

)ب(  حيثــا يكــون زوجــات وأوالد جميــع األشــخاص النشــطن اقتصاديـًـا محميــن مــن حيــث املبــدأ، 

لــكل شــخص محمــي اســتكمل عائلــه مــدة مؤهلــة قدرهــا ثــالث ســنوات مــن االشــراك، ويكــون 

عائلــه قــد دفــع وهــو يف ســن العمــل، املتوســط الســنوي املقــرر مــن عــدد االشــراكات.

)أ( لــكل شــخص محمــي اســتكمل عائلــه، وفًقــا لقواعــد مقــررة، مــدة مؤهلــة تبلــغ خمــس ســنوات 

مــن االشــراك أو االســتخدام؛

ب( حيثــا يكــون زوجــات وأوالد جميــع األشــخاص النشــطن اقتصاديًــا محميــن مــن حيــث املبــدأ، 

لــكل شــخص محمــي اســتكمل عائلــه، وفًقــا للقواعــد املقــررة، مــدة مؤهلــة تبلــغ ثــالث ســنوات مــن 

االشــراك، ويكــون العائــل قــد دفــع وهــو يف ســن العمــل نصــف املتوســط الســنوي املقــرر مــن عــدد 

االشــراكات، املشــار إليــه يف الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة 1 مــن هــذه املــادة.
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جدول الجزء الحادي عرش: من االتفاقية رقم )102( بشأن الحد االدىن ملعاير الضان االجتاعي

المدفوعات الدورية المستحقة للمستفيدين النموذجيين

الجزء

الثالث

الرابع

الثامن

الخامس

التاسع

السادس

العاشر

الحالة الطارئة

المرض

البطالة

العجز عن العمل

األمومة

الشيخوخة

العجز

العجز

إصابات العمل:

الورثة

الورثة

المستفيد النموذجي

رجل وزوجته وطفالن

رجل وزوجته وطفالن

رجل وزوجته وطفالن

امرأة

رجل وزوجته في سن المعاش

رجل وزوجته وطفالن

رجل وزوجته وطفالن

أرملة وطفالن

أرملة وطفالن

النسبة المئوية

45

45

50

45

40

50

40

40

40

نالحظ ما سبق؛ أن االتفاقية رقم )102( بشأن الحد األدىن ملعاير الضان االجتاعي تناولت اإلعانة الطبية الخاصة باألمومة 

للعاملة يف حاالت الحمل والوضع وآثارها، مثلا تناولت املرأة كزوجة وكأرملة للعامل الذكر وكمستفيدة من الضان االجتاعي 

وفًقا للحاالت الطارئة
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ج- أبــرز اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة للمــرأة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش؛ والتــي مل 

ــة اآلن: ــا لغاي يصــادق األردن عليه

-  االتفاقية رقم )3( لعام 1919 بشأن حاية األمومة. 

-  االتفاقية رقم )4( لعام 1919 بشأن عمل املرأة ليالً. 

-  االتفاقية رقم )41( لعام 1934 بشأن العمل ليالً )املرأة( )مراجعة(. 

-  االتفاقية رقم )45( لعام 1935 بشأن استخدام املرأة للعمل تحت سطح األرض.

-  االتفاقية رقم )89( لعام 1948 بشأن العمل ليالً )النساء( )مراجعة(.

-  االتفاقية رقم )103( لعام 1952 بشأن حاية األمومة )مراجعة(.

-  االتفاقيــة رقــم )156( لعــام 1981 اتفاقيــة تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة للعــال من الجنســن: العال ذوو املســؤوليات 

العائلية. 

-  االتفاقية رقم )171( لعام 1990 بشأن العمل اللييل، بروتوكول عام 1990 التفاقية العمل ليالً )املرأة( )مراجعة(.

-  االتفاقية رقم )175( لعام 1994 بشأن العمل بعض الوقت. 

-  االتفاقية رقم )177( لعام 1996 بشأن العمل يف املنزل. 

-  االتفاقية رقم )183( لعام 2000 بشأن مراجعة اتفاقية حاية األمومة )مراجعة(. 

-  االتفاقية رقم )189( لعام 2011 بشأن العمل الالئق للعال املنزلين. 

-  واالتفاقية رقم )190( لعام 2019 بشأن القضاء عى العنف والتحرش. 

نشاط:

أرجــو البحــث مــن خــالل مراجعــة مــادة هــذا الفصــل وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن اتفاقيــات منظمة 

العمــل الدوليــة األساســية الثانيــة/ ذات األولويــة ووضــع قامئــة موضحــة لهــا.
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4- معايري العمل الدولية: 

أ- مفهوم معايري العمل الدولية: 

وتُطــور منظمــة العمــل الدوليــة وترعــى نظاًمــا ملعايــر العمــل الدوليــة يهــدف إىل تعزيــز فــرص حصــول الرجــال والنســاء عــى 

عمــل الئــق ومنتــج يف ظــروف مــن الحريــة، واملســاواة، واألمــن، والكرامــة. وتضــع منظمــة العمــل الدوليــة معايــر العمــل الدولية 

ــر هــي صكــوك  ــات غــر ملزمــة. وهــذه املعاي ــدول األعضــاء، أو تضــع توصي ــا ال ــات، والتــي تصــادق عليه مــن خــالل االتفاقي

قانونيــة وضعتهــا العنــارص الثالثــة املكونــة للمنظمــة )الحكومــات، وأصحــاب العمــل، والعــال( وتتضمــن؛ املبــادئ، والحقــوق، 

ــف  ــام يف جني ــد كل ع ــذي يعق ــدويل ال ــن العمــل. ويعتمــد مؤمتــر العمــل ال ــق بالعمــل وأماك ــر تتعل والحــد األدىن مــن معاي

هــذه االتفاقيــات. وعنــد التصديــق عــى اتفاقيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، تقبــل الدولــة العضــو االتفاقيــة كصــك ملــزم قانونًــا. 

ــاك باملجمــل  ــة. وهن ــر الدولي ــة متاشــية مــع املعاي ــا الوطني ــات كأداة لجعــل قوانينه ــدول االتفاقي ــد مــن ال وتســتخدم العدي

)190( اتفاقيــة، تُعتــر مثــاٍن منهــا أساســية وتغطــي الجوانــب الرئيســة مــن الحقــوق املتصلــة بالعمــل، مبــا يف ذلــك حريــة تكويــن 

النقابــة واملفاوضــة الجاعيــة، وعمــل األطفــال، والعمــل الجــري، والتمييــز.

وتقــدم منظمــة العمــل الدوليــة مســاعدة فنيــة للــدول األعضــاء مــن أجــل املصادقــة عــى االتفاقيــات ومراقبتهــا واإلرشاف عــى 

تنفيذهــا. كــا تتعــاون املنظمــة يف املنطقــة العربيــة مــع الحكومــات وممثــيل العــال وأصحــاب العمــل لتعزيــز تطبيــق معايــر 

العمــل الدوليــة مــن خــالل؛ أنشــطة توعويــة، واإلصــالح القانــوين، وتطبيــق القانــون. وتؤكــد أجنــدة العمــل العربيــة للتشــغيل 

عــى التــزام الــدول األعضــاء يف املنظمــة بتطبيــق املعايــر لتعزيــز أجنــدة العمــل الالئــق. فقواعــد العمــل املعياريــة توضــع عــى 

املســتوين الــدويل والوطنــي، ومــن هنــا يُطلــق عليهــا معايــر العمــل الدوليــة ومعايــر العمــل الوطنيــة.

واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا الســياق تضــع املعايــر الهامــة التــي نطلــق عليهــا كذلــك الحقــوق االجتاعيــة والتــي 

مــن بينهــا: الحــد األدىن لألجــور، ســاعات العمــل، اإلجــازات، الســالمة والصحــة املهنيــة، األمــن الوظيفــي، الضــان االجتاعــي 

والخدمــات االجتاعيــة. وهــذه املعايــر وضعــت يف األســاس مــن أجــل تقويــة قوانــن العمــل والترشيعــات العاليــة الوطنيــة.

املعنــى األول.. يُشــر إىل الــرشوط والظــروف الفعليــة لالســتخدام والعمــل ورفاهيــة العــال يف مــكان وزمــان محدديــن، 

ــة، واألجــور  ــذي يتــم مــن خــالل إحصــاءات تُشــر إىل مســتويات التعليــم واملهــارات الفني ــة قــوة العمــل ال ــان حال وبي

وســاعات العمــل.. الــخ، ويطلــق عــى هــذا النــوع )رشوط العمــل(.

ــه رشوط وظــروف  ــا ينبغــي أن تكــون علي ــر العمــل تشــرط )م ــاري أو توجيهــي، فمعاي ــو معي ــاين.. فه ــى الث ــا املعن ام

ــر  ــا معاي ــرط أيًض ــا تش ــخ. ك ــة.. ال ــة الجاعي ــع واملفاوض ــية يف التجم ــال األساس ــوق الع ــدد حق ــي تح ــل( وه العم

ــة. ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــن الحق ــي م ــتخدام...الخ، وه ــاء االس ــب وإنه ــتخدام والتدري ــر االس ــة كمعاي اجتاعي
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وقــد أشــارت معايــر العمــل الدوليــة إىل االتفاقيــات املوافــق عليهــا مــن قبــل األطــراف الدوليــة الفاعلــة - والناجمــة عــن سلســلة 

مــن القــرارات القيّمــة - التــي تهــدف إىل حايــة حقــوق العــال األساســية وتعزيــز األمــن الوظيفــي لهــم وتحســن الــرشوط 

الالزمــة للتوظيــف عــى نطــاق عاملــي. والهــدف مــن هــذه املعايــر هــو وضــع حــد أدىن عاملــي مــن الحايــة ضــد املارســات 

الالإنســانية تجــاه العــال مــن خــالل تبنــي املعايــر املذكــورة وتنفيذهــا. ومــن الناحيــة النظريــة، وبنــاًء عــى أســس أخالقيــة، 

أكــدت هــذه املعايــر عــى رضورة بقــاء بعــض الحقــوق املعينــة األساســية لإلنســان حقوقـًـا عامليــة للجنــس البــرشي، لــذا تهــدف 

معايــر العمــل الدوليــة إىل ضــان توفــر مثــل هــذه الحقــوق يف مــكان العمــل، مثــل مكافحــة ظاهــرة االعتــداء يف مــكان العمــل 

والتنمــر، والتمييــز والالمســاواة بــن الجنســن أيًضــا؛ وذلــك مــن أجــل التنــوع يف العمــل وتطبيــق الديقراطيــة يف مــكان العمــل 

ومتكــن األفــراد وتعزيــز قدراتهــم. 

ــة  ــة. والوكال ــن املؤسســات الدولي ــة ع ــات رســمية ناجم ــي معاهــدات واتفاقي ــامل الحقيق ــا الع ــد اســتخدمت معظــم قضاي وق

الدوليــة الرئيســة املكلفــة بتطويــر معايــر العمــل هــي؛ منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، التــي تأسســت يف عــام 1919، لتحســن 

ظــروف عمــل ومعيشــة العــال، ولتعزيــز الســلم االجتاعــي، ولجعــل الظــروف متســاوية مــن أجــل التنافســية الدوليــة، وقــد 

أيــدت املنظمــة وجــود املعايــر الدوليــة واعترتهــا مهمــة ورضوريــة للقضــاء عــى ظــروف العمــل الســيئة التــي تتضمــن الظلــم 

ــم  ــق الســالم الدائ ــة تحقي ــة يف إمكاني ــل الدولي ــر العم ــة، ســاهمت معاي ــل الدولي ــة العم ــا ملنظم ــان. ووفًق ــاة والحرم واملعان

ــة وســاعدت عــى  ــة يف األســواق العاملي ــة الناجمــة عــن املنافســة التجاري ــار الســلبية املحتمل وســاعدت يف التخفيــف مــن اآلث

تقــدم التنميــة الدوليــة.

وال يقتــر تنفيــذ املعايــر عــى منظمــة العمــل الدوليــة، وهــو غــر مقيّــد بالنمــوذج الترشيعــي الــذي متثلــه املنظمــة. وتتضمــن 

ــة  ــر مدعوم ــددة ووضــع معاي ــب متع ــل جوان ــن قب ــر م ــذ املعاي ــارشة وتنفي ــة املب ــات التجاري ــرار العقوب ــل األخــرى إق البدائ

مبســاعدات طوعيــة. وقــد توصــل املجتمــع الــدويل إىل اتفــاق جاعــي يف اآلراء لصالــح توفــر الحايــة األساســية للقــوى العاملــة 

يف العــامل مــن املارســات الالإنســانية املطبقــة عليهــم.

ويرتبــط تطويــر معايــر العمــل الدوليــة الناجحــة باملتابعــة املناســبة الصحيحــة للمعايــر، باإلضافــة إىل تنفيذهــا. ولكــن الــوكاالت 

املحليــة وغرهــا مــن املنظــات غــر الحكوميــة تلعــب أيًضــا دوًرا مهــًا يف املراقبــة الناجحــة ملعايــر العمــل الدوليــة.
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ب- مواجهة التحوالت العاملية يف مجال تطبيق معايري العمل الدولية:

ال يخفــي تصاعــد خطــر تدهــور رشوط العمــل بســبب تزايــد أعــداد الــدول املتنافســة يف االقتصــاد العاملــي، الــذي مثــل تنوًعــا 

كبــرًا يف مســتويات الدخــل واألجــور وتكاليــف العمــل ورشوط العمــل. وكذلــك بســبب تحريــر األســواق املاليــة وأســواق رأس 

املــال مــا أثــار موجــة مــن االســتثارات الخارجيــة املبــارشة واملضاربــات. ونتــج عــن ذلــك دخــول بضائــع مصنعــة بأيــدي عالــة 

رخيصــة إىل أســواق الــدول األخــرى ومنهــا الــدول الغنيــة، ورخــص األيــدي العاملــة هنــا بســبب تــدىن األجــور واملزايــا.

إن األجــور املنخفضــة واملعايــر االجتاعيــة املتدنيــة تعرقــل جهــود النقابــات يف الــدول ذات األجــور املرتفعــة مــن أجــل تحســن 

ــا  ــد محليً ــدول ذات األجــور املرتفعــة والتعاق ــال االســتثارات القامئــة يف ال ــز انتق ــة تحف ــر املتدني ــك املعاي رشوط العمــل. وتل

لتوفــر اإلنتــاج والخدمــات.

ــك بســبب  ــة. وذل ــر العمــل الدولي ــق معاي ــأن الحاجــة قــد زادت إىل تطبي ــرة العوملــة ُيكــن القــول ب وبالنظــر إىل تصاعــد وت

ــخ. ــة(.. ال ــة االجتاعي ــات الحاي ــاء االســتخدام، إضعــاف آلي اتســاع االتجــاه نحــو )خفــض األجــور، إنه

ــق  ــدى تتف ــو: إىل أي م ــة ه ــم املرشوع ــل مطالبه ــعيهم لتحصي ــالل س ــا خ ــة عنه ــال لإلجاب ــاج الع ــي يحت ــئلة الت ــن األس وم

ترشيعــات العمــل الوطنيــة مــع املعايــر الدوليــة للعمــل؟ )أحمــد محمــد مصطفــى. الحقــوق العاليــة ومعايــر العمــل الدوليــة. 

ص 10-9(.

ج- إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل )1998(:

يف عــام 1995 أعــادت منظمــة العمــل الدوليــة النظــر مبعايــر العمــل الدوليــة، وكانــت أبــرز القــرارات.. صــدور إعــالن منظمــة 

العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل عــام 1998، فقــد تــم بعــد مشــاورات ونقاشــات االتفــاق عــى 

ــل  ــوق العم ــة بحق ــادئ املتعلق ــرام املب ــز اح ــة وتعزي ــًدا أدىن لحاي ــل ح ــة مُتث ــية/ ذات أولوي ــات أساس ــاين اتفاقي ــاد مث اعت

ــك عــى النحــو اآليت: األساســية، وذل
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وقــد جــاء هــذا اإلعــالن نتيجــة نقــاش حــول الصلــة بــن تحريــر عمليــة التبــادل التجــاري وحايــة حقــوق العــال، باعتبــار أن 

لهــذه الحقــوق األساســية "التــي ينبغــي اعتبارهــا ملزمــة للكافــة" أهميــة خاصــة يف إطــار العوملــة ألنهــا تســمح للعــال باملطالبــة 

بنصيبهــم املــرشوع مــن فوائــد النمــو االقتصــادي التــي يــؤدي إليهــا تحريــر عمليــات التبــادل التجــاري.

وشــاركت الحركــة النقابيــة الدوليــة وتُشــارك بفعاليــة يف إطــار منظمــة العمــل الدوليــة وهــي كانت معنيــة ومبــادرة يف املراجعات 

ــا اليهــا. والهــم األكــر للحركــة النقابيــة يف زمــن العوملــة كان ومــا يــزال هــو كيفيــة احــرام معايــر  التــي حصلــت والتــي أرشن

العمــل الدوليــة يف ظــل املنافســة الدوليــة وتحريــر األســواق وتزايــد مناطــق األســواق الحــرة.

د- تصنيف اتفاقيات منظمة العمل الدولية: 

يتم تصنيفها عى النحو اآليت:

اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة األساســية/ ذات األولويــة: )االتفاقيــات ذوات األرقــام 29، 87، 98، 100، 105، 111، 138، 

182( )والتــي أرشنــا إليها ســابًقا(.

اتفاقيات حوكمة سوق العمل )إدارة سديدة(:

االتفاقيــات الفنيــة )جميــع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة األخــرى( )أريئيــل كاســرو. معايــر العمــل الدوليــة/ معايــر 

العمــل األساســية )ILS/CLS( يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ: قضايــا رئيســية. املركــز الــدويل للتدريــب التابــع ملنظمــة 

.)ITCILO( العمــل الدوليــة

اتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة.

اتفاقية رقم 122 لعام 1964 بشأن سياسة العالة. 

اتفاقية رقم 129 لعام 1969 بشأن تفتيش العمل يف الزراعة. 

اتفاقية رقم 144 لعام 1976 بشأن املشاورات الثالثية )معاير العمل الدولية(.
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ه- أشكال معايري العمل الدولية: 

و- املواضيع التي تُغطيها معايري العمل الدولية:

معاهدات دولية قابلة للمصادقة عليها من قبل دول أعضاء.

تعتر ملزمة قانونيًا لدى املصادقة عليها.

إن مل يتم املصادقة عليها فتعتر كمصدر لإللهام.

غر قابلة للتصديق وليست ملزمة قانونيًا.

تُقدم اإلرشاد فيا يتعلق بالسياسة وبالترشيعات وباملارسة.

مراجعات أو تعديالت جزئية واختيارية التفاقيات سابقة.

اتفاقيات:

توصيات:

توصيات:

الحرية النقابية، املفاوضة الجاعية، والعالقات الصناعية )بن العال وأصحاب العمل(.

العمل القري.

 القضاء عى عمل األطفال وحاية األطفال والصغار سًنا.

املساواة يف الفرص ويف املعاملة.

املشاورات الثالثية.

إدارة العمل وتفتيش العمل.

سياسة التشغيل وتعزيزه.

اإلرشاد والتدريب املهنين.

األمان الوظيفي.

األجور.
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أوقات العمل.

السالمة والصحة املهنيتن.

الضان االجتاعي.

حاية األمومة.

السياسة االجتاعية.

العال املهاجرون.

مرض نقص املناعة املكتسبة/ اإليدز.

عال البحار.

الصيادون.

عال املوانئ.

السكان األصليون والَقبليون.

فئات محددة من العال.

معاير عمل دولية غر مصنفة.

ثالثية: هي مثرة التوافق الثاليث.

حٌد أدىن: تحدد الحد األدىن من الحاية.

عاملية الشمول: يتم تحديدها عى مستوى العامل.

مرنة: تراعي احتياجات الدول األعضاء )املادة 19)3( دستور منظمة العمل الدولية(.

ز- خصائص معايري العمل الدولية:
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استخدام تقليدي من قبل الحكومات.

أمناط استخدامات أخرى:

ح- استخدام معايري العمل الدولية:

نشاط:

أرجــو البحــث باســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الفنيــة وعــدد/ي )5( 

اتفاقيــات منهــا. 

كأمنوذج وغايات يحتذى بها لقانون العمل.

كخطوط توجيهية لسياسة مجتمعية.

من قبل املحاكم الخاصة واالعتيادية لحل النزاعات العالية.

.)CSR( يف سياق املسؤولية االجتاعية للمؤسسات

يف التوريدات العامة.

يف أطر اتفاقيات دولية.

يف اتفاقيات تجارة ثنائية ومتعددة األطراف ويف ترتيبات التكامل االقتصادي اإلقليمي.

من قبل منظات دولية ومنظات غر حكومية أخرى.

ــدويل  ــز ال ــا. املرك ــة فيه ــل الدولي ــر العم ــام معاي ــة ونظ ــل الدولي ــة العم ــالم )منظم ــائل اإلع ــل وس ــن قب م

للتدريــب. 13 ديســمر/ كانــون األول. 2016(. 
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5- املرجعية الدينية: حقوق املرأة االقتصادية من منظور إسالمي 

ينظــر اإلســالم إىل املــرأة عــى أنهــا عنــر فاعــل يف الحيــاة، ولهــا ذات القيمــة التــي للرجــل بــل إن قيمتهــا مســتمدة مــن قيامهــا 

ــم  ــوى والقي ــن التق ــه م ــع ب ــا يتمت ــدار م ــرأة مبق ــن الرجــل وامل ــي كل م ــاة. ويرتق ــه يف الحي عــى مقصــد وجــود اإلنســان ذات

الَِحــاِت  الســامية واملثــل العليــا، ومــن اآليــات القرآنيــة التــي تحــث عــى رعايــة املــرأة وإكرامهــا، قــال تعــاىل )َوَمــن يَْعَمــْل ِمــَن الصَّ

ِمــن ذَكَــٍر أَْو أُنثـَـٰى َوُهــَو ُمْؤِمــٌن فَأُولَِٰئــَك يَْدُخلـُـوَن الَْجنَّــَة َواَل يُظْلَُمــوَن نَِقــرًا( "ســورة النســاء: اآليــة 124". وقــد كان اإلســالم ســباقًا 

يف إعطــاء املــرأة حقوقهــا ورفــع مكانتهــا وإعــالء شــأنها. وقــد رعــى اإلســالم املــرأة واهتــم بحقوقهــا املاليــة واالقتصاديــة مــع ســائر 

الحقــوق األخــرى والتــي كانــت مســلوبة منهــا مــن قبــل، حيــث أعطاهــا حــق امللــك والتــرف يف التملــك بعــد أن كان وليهــا 

يتــرف يف خالــص مالهــا، وسنســتعرض تاليًــا أبــرز حقــوق املــرأة االقتصاديــة مــن منظــور إســالمي. 

أ- التمكن االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي:

ترجــع جــذور مصطلــح التمكــن لعقــد الســتينيات مــن القــرن املــايض، حيــث ارتبــط ظهــوره بالحــركات االجتاعيــة املطالبــة 

بالحقــوق املدنيــة واالجتاعيــة للمواطنــن، ومنــذ ذلــك الحــن اســتخدم هــذا املصطلــح ليحمــل معــاين متعــددة وفــق مجــاالت 

متعــددة اجتاعيــة واقتصاديــة وسياســية.

ويف التســعينيات، تبنــت املؤسســات الدوليــة مصطلــح متكــن املــرأة، وحــلَّ مصطلــح التمكــن، ال ســيا التمكــن االقتصــادي، محــلَّ 

مصطلحــات النهــوض والرفاهيــة، ومكافحــة الفقــر، واملشــاركة املجتمعية.

ــن  ــا مّك ــن" مبعــان متعــددة، منه ــد ورد الجــذر "مّك ــن«، وق ــة هــو مصــدر للفعــل »مّك ــح "التمكــن" يف اللغــة العربي ومصطل

الــيشء؛ أي تــم تقويتــه ومتتينــه وترســيخه ليصبــح ماكًنــا، وأمّكنــه منــه؛ أي جعــل لــه عليــه ســلطانًا وقــدرة، واســتمكن منــه؛ أي 

قــدر عليــه وظفــر بــه، ومصطلــح التمكــن )Empowerment( يف اللغــة اإلنجليزيــة مســتمد مــن الكلمــة الالتينيــة "Potere"؛ 

وتعنــي أن يصبــح اإلنســان قــادًرا، والفعــل "Empower" يعنــي إعطــاء القــوة القانونيــة أو الســلطة الرســمية أو االســتطاعة، أمــا 

"ment" فهــي نتــاج لعمليــة التقويــة أو التمكــن.

وتبــدو القــوة "Power" هــي الكلمــة املحوريــة واملركزيــة يف مفهــوم التمكــن، وتعــرّف املوســوعة الحــرة "التمكــن" بأنــه "زيــادة 

قــوة األفــراد السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة؛ وهــو مــا يعنــي غالبًــا أن الشــخص املتمكــن يطــور الثقــة يف قدراتــه"، والتمكــن 

االقتصــادي يعنــي أخــذ الفــرد فرصتــه يف التنميــة، فمــن خاللــه ينتقــل الفــرد مــن وضــع الحاجــة واملســاعدة إىل وضــع االســتقالل 

لتنمية. وا

وُيكــن القــول: أن التمكــن االقتصــادي هــو "إكســاب األفــراد املعــارف والقيــم واملهــارات التــي تؤّهلهــم/ن للعمــل، مــع الســعي 

لتوفــر فــرص التمويــل والتســويق الالزمــة ملارســة أعالهــم/ن، مبــا يحقــق حــد الكفايــة لهــم/ن، وهــو بذلــك يخــرج الفــرد مــن 

دائــرة الحاجــة واالعتــاد عــى الغــر إىل دائــرة الكفايــة واالعتــاد عــى النفــس، ومــن دائــرة العالــة عــى املجتمــع إىل دائــرة 

املســاهمة يف التنميــة".
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وقــد شــهد عهــد الرســالة منــاذج حيــة مــن التمكــن االقتصــادي، فــأّول عمــٍل قــام بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بعــد بنــاء 

ــد أعطــت املؤاخــاة للمتآخــن  ــه، وق ــه عن ــك ريض الل ــن مال ــس ب ــا يف دار أن ــّم إعالنه ــي ت ــع نظــام املؤاخــاة، الت املســجد ترشي

الحــّق يف التــوارث دون أن يكــون بينهــا صلــة مــن قرابــة أو رحــم، كــا يف قولــه تعــاىل: )َولـِـُكلٍّ َجَعلَْنــا َمــَوايِلَ ِمــاَّ تـَـرََك الَْوالـِـَداِن 

ــة التــوارث زمًنــا،  َواألَقَْربُــوَن َوالَِّذيــَن َعَقــَدْت أَْيَانُُكــْم فَآتُوُهــْم نَِصيبَُهــمْ ( "ســورة النســاء: مــن اآليــة 33"، واســتمّر العمــل بقضيّ

حتــى متكــن املهاجــرون اقتصاديـًـا، فنســخ اللــه تعــاىل العمــل بهــذا الحكــم، وأرجــع نظــام اإلرث إىل مــا كان عليــه، وذلــك يف قولــه 

تعــاىل: )َوأُْولُــواْ األَرَْحــاِم بَْعُضُهــْم أَْوىَل ِببَْعــٍض يِف كِتَــاِب اللّــِه( "ســورة األنفــال: مــن اآليــة 75".

ومــن النــاذج األخــرى للتمكــن االقتصــادي أن كثــرًا مــن األنصــار عرضــوا عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أن يُقســم األرايض 

الزراعيّــة بينهــم وبــن إخوانهــم مــن املهاجريــن، ولكــّن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أراد أن تقــوم هــذه املواســاة دومنــا إرضار 

بأمالكهــم، فأشــار عليهــم بــأن يحتفظــوا بأراضيهــم مــع إرشاك إخوانهــم املهاجريــن يف الحصــاد، وقــد أورث صنيعهــم هــذا مشــاعر 

اإلعجــاب يف نفــوس املهاجريــن، حتــى إنهــم قالــوا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم: "يــا رســول اللــه، مــا رأينــا قوًمــا قدمنــا عليهــم 

أحســن مواســاة يف قليــل، وال أحســن بــذالً يف كثــر منهــم، لقــد حســبنا أن يذهبــوا باألجــر كلـّـه".

ــه وســلم هــذا الفضــل لألنصــار، ودعــا ألوالدهــم وذرياتهــم بالصــالح فقــال: "اللهــم اغفــر  ــه علي وقــد حفــظ النبــي صــى الل

لألنصــار، وألبنــاء األنصــار، وألزواج األنصــار، ولــذراري األنصــار" )رواه أحمــد(، وآثــر الجلــوس بينهــم طيلــة حياتــه فقــال: "ولَــْواَل 

ــَرأً ِمــْن اأْلَنَْصــاِر" )رواه البخــاري(. ــُت اْم الِْهْجــرَُة لَُكْن

ــح  ــاء اإلنســان الصال ــة أخــرى للتمكــن االقتصــادي لبن ــه صــورة حي ــه عن ــن الخطــاب ريض الل ــن عمــر ب ــد أمــر املؤمن ويف عه

وحايــة املجتمــع، فحينــا ســأل أحــد والتــه: "مــاذا تفعــل لــو جــاءك ســارق، فقــال الــوايل: أقطــع يــده، قــال عمــر: وإذن فــإن 

جــاءين منهــم جائــع أو متعطــل، فســوف أقطــع يــدك، إن اللــه ســبحانه وتعــاىل اســتخلفنا عــى عبــاده لنســد جوعتهــم، ونســر 

عورتهــم، ونوفــر لهــم حرفتهــم، فــإذا أعطيناهــم هــذه النعــم تقاضيناهــم شــكرها، يــا هــذا، إن اللــه خلــق األيــدي لتعمــل، فــإن 

مل تجــد يف الطاعــة عمــالً التمســت يف املعصيــة أعــاالً، فأشــغلها بالطاعــة قبــل أن تشــغلك باملعصيــة".
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خواطر اقتصادية من الهدي النبوي:

عــن رفاعــة بــن رافــع ريض اللــه عنــه، أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ســئل: أيُّ الكســِب أطيَــُب؟ قــال: "عمــُل الرَّجــِل بيــِده 

وكلُّ بيــعٍ مــروٍر" )رواه البــزار وصححــه الحاكــم(.

مصطلحات الحديث:

الكسب )طلب الرزق(، وأطيب )أحل أكالً وأفضل عمالً وأكرث بركة(، ومربور )مل يخالطه يشء من املأثم(.

الدروس االقتصادية يف الحديث:

أ- الحديث ذكر الرجل ومثله املرأة.

ب- العائد ال يكون إال بجهد وعمل وسعي.

ج- العائــد قــد يكــون يف صــورة أجــر عــى عمــل للنفــس أو للغــر، وقــد يكــون يف صــورة ربــح مــن خــالل البيــع، وقــد تضمــن 

الحديــث بذلــك مصــادر العائــد اقتصاديًــا.

د- عمــل اليــد مقــّدم عــى البيــع املــرور، وهــذا يعكــس قيمــة مــا يبذلــه الفــرد مــن جهــد للحصــول عــى كســبه مــن خــالل يــده 

التــي متتهــن عمــالً ســواء أكان صناعيًــا أو زراعيًــا أو تجاريـًـا تجيــده، ويف الحديــث: "مــا أكل أحــد طعاًمــا قــط خــر مــن أن يــأكل 

مــن عمــل يــده" )رواه البخــاري(، وتتوقــف قيمــة النشــاط املفضــل عــى حاجــة األمــة إليــه.

هـــ- التجــارة مــن أطيــب املكاســب إذا ســلمت مــن املحرمــات؛ كالربــا والغــرر واملقامــرة والغــش والتدليــس والخديعــة، ونحــو 

ــة  ــدل واملنفع ــة الع ــق قيم ــة تحق ــات مبادل ــك املحرم ــن تل ــايل م ــرور الخ ــع امل ــل، والبي ــاس بالباط ــوال الن ــن أكل أم ــك م ذل

ــان أو خــران. ــه يتحقــق الســعر العــادل دون طغي ــة يف املجتمــع، ومــن خالل التبادلي

و- عمــل الرجــل بيــده والبيــع املــرور كالهــا جناحــا العائــد املتحقــق يف االقتصــاد، وبهــا تتحقــق الركــة االقتصاديــة يف حيــاة 

صاحبهــا، وبذلــك يجمــع صاحبهــا بــن الكســب املــادي مــع الكســب املعنــوي، وينتفــع بهــا رزقـًـا مبــاركًا طيبًــا )أرشف دوابــه. 

مجلــة املجتمــع. 7 ينايــر 2020(.



198

الفصل السادس:

المرجعيات القانونية والحقوقية والدينية المساندة للحقوق االقتصادية

ب- استقالل الذمة املالية للمرأة مبدأ أسسه اإلسالم وسبق به األمم والحضارات:

كانــت املــرأة قبــل اإلســالم ال قيمــة لهــا وال شــأن، بــل كانــت تـُـَورّث كــا تـُـَورّث األمــوال واملتــاع واألنعــام، فجــاء اإلســالم ورفــع 

مــن قدرهــا وعظـّـم شــأنها، وأبطــل كل مــا كان عليــه العــرب والعجــم مــن حرمــان النســاء مــن حقوقهــن املاليــة وعــدم االعــراف 

بأهليتهــن والتضييــق عــى ترفاتهــن، ومل يفــرق بينهــن وبــن الرجــال يف هــذا الشــأن، قــال عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه: 

"واللــه إنــا كنــا يف الجاهليــة مــا نعــد للنســاء أمــرًا، حتــى أنــزل اللــه فيهــن مــا أنــزل، وقســم لهــن مــا قســم".

وجــاء اإلســالم وأثبــت للمــرأة حــق التملــك واالنتفــاع والتــرف فيــا متلكــه، وجعــل لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة، ال يســتطيع الرجل 

وليـًـا كان أو زوًجــا التعــدي عــى أموالهــا وممتلكاتهــا، تحــت مســمى الوصيــة أو الحجــر أو أّي مســمى آخــر. قــال تعــاىل: )لِلرَِّجــاِل 

( "ســورة النســاء: مــن اآليــة 32". نَِصيــٌب ِمــاَّ اكْتََســبُوا َولِلنَِّســاِء نَِصيــٌب ِمــاَّ اكْتََســنْبَ

فاملــرأة الرشــيدة يف رشيعــة اإلســالم؛ لهــا حــق التملــك وحــق التعامــل والتــرف يف مالهــا كلــه أو بعضــه بكافــة صــور وأســاليب 

الكســب املبــاح والوســائل املرشوعــة؛ مــن اســتثار، وتجــارة، وإنفــاق، وبيــع ورشاء، وإجــارة، ومضاربــة، ومزارعــة، وتــرع، وهبــة، 

ووصيــة، وتصــدق، وإقــراض، وتنــازل، وإعــارة، ورهــن.. ولهــا أن تـُـرم العقــود املاليــة والتجاريــة بنفســها دون وســيط، وأن تـُـوكل 

ــك مــن صــور املعامــالت  ــة أمــام القضــاء.. إىل غــر ذل عنهــا يف مالهــا، وأن تَضمــن غرهــا، وأن تخاصــم الغــر يف حقوقهــا املالي

املاليــة واالقتصاديــة؛ كل ذلــك مــن غــر ســلطان أو إذن أو إرشاف مــن وليهــا أو زوجهــا دون إرادتهــا )فــوزي شــداد. إســالم أون 

اليــن. 2018/8/28(.

ج- حق املرأة يف املهر: 

رعــى اإلســالم املــرأة واهتــم بحقوقهــا املاليــة مــع ســائر الحقــوق األخــرى والتــي كانــت مســلوبة منهــا مــن قبــل، حيــث أعطاهــا 

حــق امللــك والتــرف يف التملــك بعــد أن كان وليهــا يتــرف يف خالــص مالهــا.

ــا، وإمنــا كان صداقهــا حًقــا لــويل أمرهــا مــن أب أو  ومل يكــن للمــرأة قبــل اإلســالم حــق التــرف يف صداقهــا بكــراً كانــت أم ثيبً

عــم أو غرهــا، فلــا جــاء اإلســالم قــى عــى هــذه العــادة الجاهليــة وقــرر الصــداق حًقــا خالصــا للمــرأة، وأبــاح لهــا التــرف 

فيــه كــا تريــد، وبهــذا حمــى اإلســالم املــرأة ورفــع شــانها يف املجتمــع، فرفــع عنهــا هــذا الجــور وفــرض لهــا املهــر وجعلــه مــن 

حقهــا دون غرهــا وال يحــق ألحــد أن يأخــذ منــه شــيئًا إال بطيــب خاطــر لقــول اللــه تعــاىل: )َوآتـُـوا النَِّســاَء َصُدقَاتِِهــنَّ نِْحلَــًة ۚ 

ِريئًــا( "ســورة النســاء: اآليــة 4". ْنــُه نَْفًســا فَُكلُــوُه َهِنيئًــا مَّ ٍء مِّ فَــِإن ِطــنْبَ لَُكــْم َعــن يَشْ
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واملهــر هــو؛ حــق مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا، وهــو املــال الــذي يجــب عــى الرجــل للمــرأة بســبب عقــد الــزواج وقــد 

عــرّف بعــض الفقهــاء املهــر بأنــه "مــا يقدمــه الــزوج لزوجتــه عــى انــه هديــة الزمــة وعطــاء واجــب عــى الــزوج لزوجتــه فهــو؛ 

إلبانــة رشف عقــد الــزواج وإظهــار خطــره وهديــة الزمــة وعطــاء مقــرر لقــول اللــه تعــاىل: )َوآتـُـوا النَِّســاَء َصُدقَاتِِهــنَّ نِْحلَــًة( أي 

عطــاء لتقريــب القلــوب".

كــا أن املهــر مــن حــق املــرأة وملكهــا تتــرف فيــه كيــف شــاءت دون مشــورة زوجهــا وال إذن أبيهــا أو وليهــا أو وصيهــا إذا 

كانــت راشــدة، فيجــوز لهــا بيعــه أو رهنــه أو إيجــاره أو هبتــه بــال عــوض لزوجهــا أو لوالديهــا أو لغرهــم، فاملهــر مــن خالــص 

حقهــا تتــرف فيــه باألخــذ أو اإلســقاط كيــف شــاءت إذا ملكــت رشــدها.

د- حق املرأة يف املرياث:

ــوا  ــة الذيــن كان ــا ملــا كان عليــه عــرب الجاهلي أثبــت اإلســالم تقديــره للمــرأة، ورعايتــه لحقوقهــا بإعطائهــا حــق املــراث خالفً

ال يورثــون النســاء وال الصغــر وإن كان ذكــرًا، ويقولــون: "ال يُعطــى إال مــن قاتــل عــى ظهــور الخيــل وطعــن بالرمــح وضــارب 

بالســيف وحــاز الغنيمــة".

ولقــد تناولــت الرشيعــة اإلســالمية مســائل املــراث بإفاضــة وتفصيــل وتحديــد، شــمل جميــع حاالتــه وأســبابه وموانعــه وترتيبــه، 

كــا أعطــى اإلســالم املــرأة الحــق يف إرث والديهــا وأقاربهــا وجعلــه نصيبًــا مفروًضــا لهــا، وقــرر قاعــدة عامــة يف تثبيــت رشعيــة 

ــوَن َولِلنَِّســاِء نَِصيــٌب  ــَداِن َواأْلَقَْربُ ــاَّ تَــرََك الَْوالِ ــا، قــال تعــاىل )لِّلرَِّجــاِل نَِصيــٌب مِّ اإلرث الــذي هــو حــق للجنســين ذكــوًرا وإناثً

ْفُروًضــا( "النســاء: اآليــة 7". وينبغــي اإلشــارة إىل أن املــرأة يف ديننــا  ــاَّ تـَـرََك الَْوالـِـَداِن َواأْلَقَْربـُـوَن ِمــاَّ قـَـلَّ ِمْنــُه أَْو كَــُرَ نَِصيبًــا مَّ مِّ

كَــِر ِمثـْـُل َحــظِّ اأْلُنثَيَــْن(  الحنيــف لهــا أكــر مــن )30( حالــة يف املــراث، وقاعــدة النصــف وفًقــا لقــول اللــه ســبحانه وتعــاىل )لِلذَّ

"ســورة النســاء: مــن اآليــة 11" ليســت منطبقــة يف كل األحيــان، ففــي بعــض الحــاالت تأخــذ املــرأة مثلهــا مثــل الرجــل، كــا يف 

ــا، أًمــا، وأوالد مــن الذكــور أو الذكــور واإلنــاث(، ففــي هــذه الحالــة يكــون نصيــب كل مــن الوالديــن  حالــة إذا تــرك امليــت )أبً

الســدس. 

ونجــد أن الــرشع الحنيــف قــد أعطــى املــرأة يف كثــر مــن األحيــان أكــر مــا أعطــى الرجــل، كــا يف حالــة )إذا تــرك امليــت بنتـًـا، 

كَــِر ِمثـْـُل َحــظِّ اأْلُنثَيَــْن فـَـِإن كُــنَّ نَِســاًء فـَـْوَق  أبـًـا، أًمــا( فللبنــت نصــف الركــة فرًضــا؛ لقولــه تعــاىل: )يُوِصيُكــُم اللَّــُه يِف أَْواَلِدكـُـْم لِلذَّ

ــا النِّْصــُف( "ســورة النســاء: مــن اآليــة 11". ولــكل مــن األب واألم ســدس  ــَدًة فَلََه ــْت َواِح ــرََك  َوإِن كَانَ ــا تَ ــا َم ــنَّ ثثُلُثَ ــْنِ فَلَُه اثَْنتَ

ــُدُس ِمــاَّ تـَـرََك إِن كَاَن لـَـُه َولـَـٌد( "ســورة النســاء: مــن اآليــة 11". ْنُهــَا السُّ الركــة فرًضــا؛ لقولــه تعــاىل: )َوأِلَبََويـْـِه لـِـُكلِّ َواِحــٍد مِّ

كــا أن قاعــدة النصــف هــذه ال تنطبــق عــى املــال املوهــوب، إذ للبنــت أن تتســاوى مــع أخيهــا يف الهبــة أي يف العطــاء األبــوي 

املمنــوح وهــو عــى قيــد الحيــاة، بــل يحظــر تفضيــل االبــن عــى البنــت لقــول الرســول - صــّى اللــه عليــه وســلّم: )ســووا بــن 

أوالدكــم يف العطيــة، فلــو كنــت مفضــالً أحــًدا لفضلــت النســاء(. كذلــك األمــر يف الوصيــة التــي هــي متليــك مضــاف إىل مــا بعــد 

املــوت بطريــق الــرشع، فيجــوز للمــويص أن يطبــق قاعــدة املســاواة يف الوصيــة بــن الذكــور واإلنــاث.
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فامليـــراث هـــو فـــي األصـل حـق شـــرعي وليـس صدقـة، فقـد أكدتـه الشـريعة اإلسالمية والتشـــريعات. ومـا يجـري مـن حرمـان 

للمـــرأة مـــن امليـــراث بعيـــد كل البعـد عـن الديـن والتطبيـق القانونـــي السـليم، وهنـاك بعـض الفئـــات مـن املجتمـع تتمسـك 

بحرمـان املـرأة مـن امليـراث ملجـرد اعتقادهـم أن املـرأة ال تحتـاج املـال مـا دامـت فـي كنـف الرجـل، إلـى جانـب رغبـة بعـض 

األســـر فـــي االحتفـــاظ مبـــا متتلكـــه مـــن امليـــراث ضمـــن نطاقهـــا، ومــن أبــرز أســباب حرمــان املــرأة من املــراث، ما يــأيت:  جهل 

فئــة مــن املجتمــع بالقضايــا الدينيــة والقانونيــة واالجتاعيــة، وعــدم تطبيــق التعاليــم الدينيــة واألحــكام القانونيــة وتنفيذهــا، 

واتبــاع العــادات والتقاليــد االجتاعيــة املوروثــة املخالفــة للتعاليــم الدينيــة، وعــدم اعــراف فئــة مــن املجتمــع بحقــوق املــرأة.

ولقــد أشــارت جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين، أن حرمــان النســاء مــن املــراث يعمــل عــى توســيع دائــرة النســاء اللــوايت 

ال يلكــن منــازل وأراٍض، ويُرســخ مــا يُعــرف بـــ "تأنيــث الفقــر".

وبحســب بيــان صحفــي للجمعيــة، أوضحــت جمعيــة "تضامــن" يف ورقــة موقــف أعدتهــا يف إطــار مرشوعهــا لتعزيــز املشــاركة 

ــاء  ــازل مــن قبــل اآلب ــات التن ــد مــن النســاء مــن املــراث ســواء بإجــراء عملي ــة للنســاء "ســنابل 1" أن حرمــان العدي االقتصادي

ــة،  ــّن اإلرثي ــازل عــن حقوقه ــة للتن ــل، أو مبارســة الضغوطــات العائلي ــوّدد والتخجي ــور، أو بإجــراء التخــارج بالت ــم الذك ألبنائه

ــة بهــا "يوســع دائــرة النســاء الفقــرات واملهّمشــات". إضافــة إىل جهــل النســاء بحقوقهــّن، أو خوفهــّن مــن املطالب

ــز ضــد املــرأة، مشــرة إىل أن املــرّشع أحســن  ــرز أوجــه التميي ــة أحــد أب واعتــرت الورقــة حرمــان النســاء مــن الحصــص اإلرثي

صنًعــا بوضــع قيــود عــى معامــالت التخــارج )التنــازل الطوعــي عــن األمــوال مبقابــل أو بــدون مقابــل وقــد يكــون شــاماًل جميــع 

الحصــص اإلرثيــة أو خاًصــا ببعــض األمــوال(، مشــرة إىل املــادة 1 مــن تعليــات تنظيــم وتســجيل حجــج التخــارج التــي تنــص 

عــى أنــه "ُينــع تســجيل أي تخــارج عــام أو خــاص إال بعــد مــرور ثالثــة أشــهر عــى وفــاة املــورّث".

ــازل عــن  ــراه النســاء عــى التن ــع إك ــق النتيجــة املرجــوة وهــي من ــرًا يف تحقي ــعف كث وأشــارت إىل أن هــذه النصــوص "ال تُس

حصصهــّن اإلرثيــة"، داعيــة إىل رفــع املــدة إىل ســتة أشــهر، وتقييــد إمكانيــة تســجيل التخــارج اســتثناء قبــل انتهــاء املــدة وبحيــث 

ــا وتحــت طائلــة البطــالن إذا تــم قبــل ثالثــة أشــهر". ُينــع إمتــام معاملــة التخــارج قطعيً

كــا دعــت الورقــة إىل "إلزاميــة إحضــار حــر للركــة وإرفاقــه مبعاملــة التخــارج، والتأكــد مــن أن مواصفــات املــال املتخــارج 

عنــه وقيمتــه الفعليــة املعروفــة لجميــع املتخارجــن/ات مــع أخــذ إقــرار منهــم/ن بذلــك، ومنــع أشــكال التــرّف األخــرى باملــال 

املــوروث قبــل مــرور هــذه املــدة كالــوكاالت غــر القابلــة للعــزل، والتشــّدد يف املالحقــة الجزائيــة لإلقــرارات املُزيّفــة بقبــض الثمن 

أو قبــض قيمــة الحصــص، وتجريــم أســاليب الضغــط واإلكــراه عــى التنــازل، وإبطــال التنــازل الــذي يتــم باإلكــراه خــالل مــدة ال 

تقــل عــن ســنة مــن وقوعــه والحكــم بالتعويــض عنــه خــالل مــدد التقــادم العــادي" )تضامــن: حرمــان النســاء مــن املراث ترســيخ 

.)https://petra.gov.jo/Include .20:33:25 .2020/09/22 .)لتأنيــث الفقــر. النــرشة العامــة. وكالــة االنبــاء االردنيــة )بــرا

https://petra.gov.jo/Include
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هـ- حق املرأة يف النفقة:

مــن أدلــة مرشوعيــة النفقــة يف القــرآن الكريــم قــول اللــه تعــاىل: )َوَعــَى الَْمْولُــوِد لَــُه ِرزْقُُهــنَّ وَكِْســَوتُُهنَّ ِبالَْمْعــُروِف  اَل تَُكلَّــُف 

ــكايف(،  ــام ال ــم )الطع ــذا الحك ــرزق يف ه ــه )األب(، وال ــود ل ــراد باملول ــة 233"، وامل ــن اآلي ــرة: م ــورة البق ــَعَها( "س ــٌس إاِلَّ ُوْس نَْف

والكســوة )اللبــاس(، واملعــروف )املتعــارف عليــه يف عــرف الــرشع مــن غــر تفريــط، وال إفــراط(. وقولــه تعــاىل: )أَْســِكُنوُهنَّ ِمــْن 

ــِإْن  ــٰى يََضْعــَن َحْملَُهــنَّ فَ ــنَّ أُواَلِت َحْمــٍل فَأَنِفُقــوا َعلَيِْهــنَّ َحتَّ ــْم َواَل تَُضارُّوُهــنَّ لِتَُضيُِّقــوا َعلَيِْهــنَّ َإِن كُ ــن ُوْجِدكُ ــُث َســَكنتُم مِّ َحيْ

ــن َســَعِتِه َوَمــن قـُـِدَر  أَرَْضْعــَن لَُكــْم فَآتُوُهــنَّ أُُجورَُهنََّأمَْتـِـُروا بَيَْنُكــم مِبَْعــُروٍف َوإِن تََعارَسْتـُـْم فََســُرِْضُع لـَـُه أُْخــَرٰى، لِيُنِفــْق ُذو َســَعٍة مِّ

َعلَيْــِه ِرزْقـُـُه فَلْيُنِفــْق ِمــاَّ آتـَـاُه اللَّــُه  اَل يَُكلِّــُف اللَّــُه نَْفًســا إاِلَّ َمــا آتَاَهــا َســيَْجَعُل اللَّــُه بَْعــَد ُعــْرٍ يـُـْرًا( "ســورة الطــالق: اآليتــان 

6-7". وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )أطعموهــن مــا تأكلــون واكســوهن مــا تكتســون وال تربوهــن وال تقبحوهــن(. 

ــن َســَعِتِه َوَمــن قـُـِدَر  وحكــم النفقــة هــو الوجــوب، إذا توافــرت رشوط وجــوب النفقــة وذلــك لقولــه تعــاىل: )لِيُنِفــْق ُذو َســَعٍة مِّ

ــُه بَْعــَد ُعــْرٍ يُــْرًا( "ســورة الطــالق: اآليــة  ــُه نَْفًســا إاِلَّ َمــا آتَاَهــا َســيَْجَعُل اللَّ ــُه اَل يَُكلِّــُف اللَّ ــِه ِرزْقُــُه فَلْيُنِفــْق ِمــاَّ آتَــاُه اللَّ َعلَيْ

7"، وقــد وردت اآليــة الكريــة يف معــرض بيــان حقــوق الزوجــة عــى الــزوج، والخــر هنــا أن هنــًدا زوج أيب ســفيان بــن حــرب 

جــاءت إىل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقالــت: يــا رســول اللــه إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــن النفقــة مــا 

يكفينــي وولــدي فقــال: )خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف( واملعــروف )املتعــارف عليــه يف عــرف الــرشع مــن غــر تفريــط، 

وال إفــراط(. 

والنفقــة غــر محــددة يف الــرشع، ويجــب عــى الــزوج لزوجتــه تقديــر مــا يكفيهــا مــا ال بــد منــه للحيــاة حســب املتعــارف عليــه، 

وإن ذلــك يختلــف باختــالف األمكنــة واألزمنــة واألحــوال، وتُقــدر النفقــة للزوجــة بحســب حــال الــزوج، يــًرا وعــًرا مهــا تكــن 

حــال الزوجــة، رشيطــة أال تقــل عــن الحــد األدىن مــن القــوت والكســوة الروريــن للزوجــة، أمــا إذا كانــت الزوجــة مقيمــة مــع 

زوجهــا وهــو القائــم بالنفقــة عليهــا فليــس لهــا أن تطلــب فــرض نفقــة عليــه.

وإذا كانــت الزوجــة مــن ذوات القــدر والــرشف وجــرت العــادة بأنهــن ال يتولــن الخدمــة بأنفســهن يف بيوتهــن، فإنــه يجــب عــى 

الــزوج أن يجعــل لهــا خادًمــا أو أكــر بحســب مــا يليــق بهــا متــى كان قــادًرا عــى ذلــك. كــا أنــه إذا كان الــزوج مــن األغنيــاء 

الذيــن ال يليــق بهــم عــادًة أن تقــوم زوجاتهــم بخدمــة املنــزل وجــب عليــه أن يجعــل لهــا خادًمــا أو أكــر ولــو كانــت هــي فقــرة 

ليــس مــن شــانها أن يكــون لهــا خــادم.
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و- حق املرأة يف العمل:

إن عمــل املــرأة األول واألعظــم الــذي ال ينازعهــا فيــه منــازع، وال ينافســها فيــه منافــس، هــو تربيــة األجيــال حيــث هيأهــا اللــه 

ــا ونفســيًا، ويجــب أال يَشــغلها عــن هــذه الرســالة الجليلــة شــاغل إذ ال يســتطيع أحــد أن يقــوم مقــام املــرأة يف هــذا  لــه بدنيً

العمــل الجليــل، الــذي يتوقــف عليــه مســتقبل األمــة، وبــه تتكــون أعظــم ثرواتهــا، وهــي الــروة البرشيــة. وهــذا ال يعنــي أن 

عمــل املــرأة خــارج بيتهــا محــرم رشًعــا، فهــو مــن حيــث األصــل جائــز، لعــدم ورود مــا ينــع منــه يف أدلــة الــرشع، وقــد يكــون 

ــا إذا احتاجــت إليــه املــرأة، كأن تكــون أرملــة أو مطلقــة، أو مل توفــق يف الــزواج أصــالً، أو ال مــورد لهــا وال عائــل، وهــي  مطلوبً

قــادرة عــى نــوع مــن الكســب يكفيهــا ذّل الســؤال أو املنــة. كــا أن مصلحــة املــرأة نفســها تدعــو إىل العمــل املنضبــط وفــق 

ــا  ــل شــخصيتها، ويده ــت يصق ــع خــارج البي ــاة واملجتم ــاس والحي ــط املــرشوع بالن ــإن االنخــراط املنضب ــة، ف ــرشوط الرشعي ال

بخــرات وتجــارب، مــا كان لهــا أن تحصــل عليهــا بــن جــدران بيتهــا األربعــة. وقــد تكــون األرسة هــي املحتاجــة إىل عملهــا، كأن 

تعــاون املــرأة زوجهــا يف أعالــه، أو تســاعد أباهــا يف شــيخوخته. ويُبــاح للمــرأة أن تعــاون زوجهــا يف العمــل يف مــا ال معصيــة 

فيــه ويف العمــل الــذي يتفــق مــع طبيعتهــا، فاإلســالم ال ينــع املــرأة مــن مزاولــة أيــة وظيفــة مــن الوظائــف، أو مهنــة مــن املهــن 

التــي تؤهلهــا لهــا اســتعداداتها وقدراتهــا، ويحســن باملــرأة العاملــة أن تحــرف حرفــة مــا، تناســب طاقاتهــا وإمكاناتهــا، لكســب 

مــا يكفيهــا ويســد حاجاتهــا ويغنيهــا عــن ســؤال النــاس، إذ يجــوز لهــا أن تعمــل لكســب قوتهــا، رشيطــة أن تنســجم هــذه املهنــة 

مــع النظــام اإلســالمي العــام وان تؤديهــا املــرأة وهــي ملتزمــة بــآداب اإلســالم وضوابطــه.

وقــد يكــون املجتمــع نفســه يف حاجــة إىل عمــل املــرأة، كــا يف حاجــة املجتمــع للطبيبــات واملمرضــات يف مختلــف التخصصــات 

ــاج املجتمــع إىل  ــك إذا احت ــل ذل ــم العــايل وغرهــن، ومث ــة وصــوالً إىل مؤسســات التعلي ــة املراحــل التعليمي ــات يف كاف واملعل

أيــٍد عاملــة لــرورات التنميــة. وعــى املجتمــع املســلم أن يهيــئ األســباب، بحيــث تســتطيع املــرأة أن تعمــل إذا قضــت بذلــك 

مصلحتهــا، أو مصلحــة أرستهــا، أو مصلحــة مجتمعهــا، وأن يكــون املنــاخ العــام مســاعًدا لهــا عــى أن تــؤدي مــا عليهــا وتأخــذ مــا 

لهــا، ويكــن أن يُرتـِـب لهــا عمــالً بنصــف أجــر ثالثــة أيــام يف األســبوع مثــالً، كــا ينبغــي أن َينحهــا إجــازات كافيــه يف أول الــزواج، 

ويف حــاالت الــوالدة واإلرضــاع...

وقــد رّغــب الشــارع الرجــل يف معاونــة زوجتــه فيــا يغلبهــا مــن أعــال داخــل البيــت، ففــي مســند اإلمــام أحمــد عــن عــروة 

عــن أبيــه، قــال: ســأل رجــل عائشــة هــل كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يعمــل يف بيتــه شــيئًا، قالــت: نعــم، كان رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم يخصــف نعلــه ويخيــط ثوبــه ويعمــل يف بيتــه كــا يعمــل أحدكــم يف بيتــه. صححــه األرنــاؤوط )محمــد 

حســني أبــو ملحــم. دراســة بعنــوان "تصحيــح بعــض املفاهيــم املغلوطــة عــن املــرأة مــن وجهــة نظــر إســالمية"، كانــون الثــاين/ 

.)2006

نشاط:

أرجــو البحــث يف املراجــع الفقهيــة وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن الحــاالت التــي نجــد فيهــا "أن الــرشع 

الحنيــف قــد أعطــى املــرأة أكــر مــا أعطــى الرجــل يف املــراث". 
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6- مبادئ العدل واإلنصاف:

قبــل أكــر مــن ألفــي عــام )384 – 322 ق.م( وعــى هــذه األرض، ســطّر فيلســوف البرشيــة أرســطو مبــدأ قانونيًــا يحكــم مســار 

الترشيــع وغاياتــه، مفــاده أّن القوانــن هــي تعبــر عــن العدالــة واإلنصــاف. ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت هــذه العبــارة )العدالــة 

ــون  ــاء القان ــات، وأمســت الشــغل الشــاغل لفقه ــة وتعلي ــن أنظم ــا م ــا تبعه ــة وم ــات املختلف ــردد يف الترشيع واإلنصــاف(، ت

ومريديــه.

بالرغــم مــن أّن هــذه الفكــرة وهــذا املبــدأ هــو جوهــر القانــون وغايتــه ومبتغــاه، وأحــد املصــادر األساســية التــي أســهمت يف 

ــة  بنــاء القاعــدة القانونيــة، وبالرغــم مــن أن البرشيــة خاضــت نضــاالت عديــدة وتضحيــات كبــرة للوصــول إىل ضفــاف العدال

واإلنصــاف يف الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واملارســات املتبعــة مــن قبــل الــدول والســلطات واملؤسســات، إال أّن هــذا 

املبــدأ ومعطياتــه والســمو نحــو تطبيــق روحــه ومضمونــه مــا يــزال بعيــًدا يف العديــد مــن الحــاالت. ونتيجــة هــذه اإلشــكاليات 

يف التطبيــق، ذهــب البعــض إىل أّن الجــدل حــول هــذه الفكــرة يقــود حتــًا إىل طريــق مســدود، نظــرًا لكونهــا فكــرة غــر قابلــة 

للتحديــد بســبب مــا تتصــف بــه مــن مرونــة وغمــوض، تخــرج عــن قواعــد التعريــف والقــدرة عــى وضــع األســس واملعايــر التــي 

تحكمهــا.

ومــن املؤلفــات املهمــة التــي تناولــت هــذه الفكــرة يف ســياقات قانونيــة واجتاعيــة وفلســفية ضاربــة يف العمــق، كتــاب “مبــادئ 

العدالــة واإلنصــاف، أصــول الفكــرة وتجلياتهــا يف الحقلــن اإلنســاين والقانــويّن”، ملؤلفــه القــايض اللبنــاين عدنــان نعمــه الــذي أشــار 

إىل مســألة تتســم بالعمــق واألصالــة بــأّن فكــرة اإلنصــاف والعدالــة كامنــة يف الــذات اإلنســانية، وهــي تُشــكل اإلرادة املتحركــة 

إليصــال الحــق إىل صاحبــه، وال يكــن بــأي حــال فصــل العدالــة واإلنصــاف عــن األخــالق؛ ذلــك أّن العــدل وعــاء أخالقــي. ولرمبــا 

مــن أوضــح مــا تظهــر خاللــه تجليــات مبــادئ العدالــة واإلنصــاف يف التطبيــق العمــيل عندمــا يجــد مــن يطبــق القانــون ذاتــه 

أمــام غمــوض يف النصــوص القانونيــة وأحيانـًـا عــدم كفايتهــا للوصــول إىل الحقيقــة أو جمودهــا أمــام املعطيــات الراهنــة أو وجــود 

مصالــح متضاربــة تقتــي ترجيــح واحــدة عــى أخــرى.

إن الحديــث حــول مبــادئ العدالــة واإلنصــاف وهــي التــي تنطــوي عــى جوانــب أخالقيــة وقانونيــة وفلســفية يطــول، ولكــن 

ــي نراهــا يف  ــد مــن الترشيعــات الت ــة، وأّن العدي ــذات اإلنســانية وبصــورة فطري ــة يف ال ــت أّن هــذه الفكــرة بالفعــل كامن الثاب

ــأن ســيادة  ــن ب ــات تؤم ــة واإلنصــاف وصــواًل ملجتمع ــج العدال ــوم عــى نه ــة تق ــراءة ومقارب ــاج إىل ق ــق واملارســة تحت التطبي

القانــون والحــق مصلحــة تعلــو وغايــة ســامية فيهــا نهضــة وتطــور وأمــن للمجتمــع وأفــراده )نهــال عبــد القــادر املومنــي. عــن 

ــو 2020(. ــكار ومواقــف. صحيفــة الغــد. 10  يولي ــة واإلنصــاف. أف فكــرة العدال
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أ- مفهوم العدل والعدالة واإلنصاف:

ــا يف حيــاة النــاس، صــارت حياتهــم أفضــل، فبالعــدل قامــت الســاوات  العــدل؛ هــو القيمــة العظمــى التــي إن تحققــت عمليً

واألرض، وبالعــدل قامــت الدنيــا، وبالعــدل تســتقيم األمــور. 

تُعــرَّف العدالــة؛ عــى أنّهــا الحياديـّـة يف إطــالق األحــكام عــى اآلخريــن مهــا كانــت مراتبهــم، مــع األخــذ بعــن االعتبــار ظــروف 

كل شــخص، وبيئتــه املحيطــة التــي دفعتــه إىل القيــام بفعــل مــا. وقــد يكــون ملصطلــح العدالــة معــاٍن أوســع، فهــو يشــر أيًضــا 

إىل توزيــع املــوارد بالشــكل الصحيــح بــن النــاس، وغــر ذلــك مــن املعــاين الهاّمــة. 

هنــاك مصطلــح آخــر يتــالزم عــى الــدوام مــع مصطلــح العدالــة، وهــو مصطلــح اإلنصــاف، حيــث يتشــابه تعريــف هــذا املصطلــح 

بشــكل كبــر مــع تعريــف مصطلــح العدالــة، فهــو توأمــه الــذي نجــده مقرنـًـا بــه عــى الــدوام، واإلنصــاف لغــًة مصــدره أَنَْصــَف، 

وإنصــاف املظلــوم أن يســتويف حّقــه، وذلــك يعنــي إزالــة الظلــم عنــه، وتــأيت مبعنــى عــدل، غــر أنـّـه ويف الوقــت ذاتــه يشــر إىل 

عــدد مــن املعــاين الهاّمــة والتــي نذكــر منهــا: إنصــاف اإلنســان لنفســه؛ ويكــون ذلــك بعــدم تحقرهــا، أو تضخيمهــا. 

القوانن والعدالة واإلنصاف:

ــت هــذه  ــة إذا ُوِضَع ــة واإلنصــاف يف املجتمعــات اإلنســانيّة؛ خاّص ــا الحــايل أداة إرســاء قواعــد العدال ــن يف عرن ــر القوان تعت

القوانــن مــن قبــل األشــخاص الذيــن لهــم درايــة بســائر شــؤون الحيــاة، وبطريقــة إدارتهــا، وبالكيفيّــة التــي تُســتنَهض بهــا الِهَمــم، 

وتُســتخَرج بهــا قُــدرات النــاس. 

إّن أســاس فعاليّــة تطبيــق القوانــن، واســتيفاء الغايــة منهــا يف بــث قيمتــي: العدالــة، واإلنصــاف يف املجتمــع، يكمــن يف املســاواة 

ــن هــم، وعــدم النظــر إليهــم بنــوع مــن التمييــز البغيــض، الــذي قــد يحــرم أصحــاب  ــة بــن املواطنــن بغــضِّ النظــر عمَّ التاّم

الحقــوق مــن حقوقهــم، وُمكتســباتهم، مــّا قــد يــؤّدي إىل خلــق الفــوىض، ونــرش الفســاد. 

العدالة يف توزيع املوارد والرثوات: 

تُعتــر العدالــة يف توزيــع املــوارد والــروات أحــد أبــرز أشــكال العدالــة، وأكرهــا حساســيّة؛ فهــي كفيلــة بنــرش األمــن والســالم 

يف املجتمعــات اإلنســانية املختلفــة، ويكــون ذلــك أساًســا مــن خــالل إشــباع حاجــات النــاس األساســيّة، وإشــعارهم باملســاواة، 

وبكرامتهــم اإلنســانيّة. إىل جانــب ذلــك، فــإّن العدالــة يف توزيــع املــوارد والــروات تتطلــب مــن الحكومــات وأصحــاب القــرارات 

تنفيــذ خطــوات عمليّــة عــى أرض الواقــع تعمــل عــى منــع احتــكار فئــة معيّنــة مــن النــاس للجــزء األكــر مــن الــروات، وعــى 

رفــع املســتويات االقتصاديــة لألفــراد، واألرس، والعائــالت. 



205

الفصل السادس:

المرجعيات القانونية والحقوقية والدينية المساندة للحقوق االقتصادية

العدالة واإلنصاف مع املخالفن:

يحمــل كلُّ إنســان داخلــه العديــد مــن األفــكار التــي قــد نتَّفــق، أو نختلــف معهــا، ومــن هنــا فــإّن إطــالق األحــكام عــى النــاس 

يتطلــب مــن اإلنســان أن يكــون عــاداًل، وأن يتحــرَّى اإلنصــاف، واملوضوعيــة، وأن يتعامــل مــع األفــكار بحياديـّـة، وأال يُســقط رأيــه 

الســلبي يف فكــرة مــا عــى حاملهــا؛ فالفصــل بــن الفكــرة، وصاحبهــا أســاٌس يف اســتدامة املــودة، واملحبــة، ويف فــضِّ النزاعــات بــن 

النــاس. إىل جانــب ذلــك، فــإّن البعــض قــد تصــدر منهــم بعــض املواقــف الســيّئة، عــى الرغــم مــن أّن لهــم ِســِجاًل حافــاًل باملواقــف 

ــا  ــا، واضعــن نُصــب أعينن ــد وراء ظهورن ــي أال نلقــي بــكل مــا هــو جيّ ــا، فــإن اإلنصــاف، والعــدل يقت ــدة والحســنة، وهن الجيّ

ــاء )محمــد مــروان.  موقًفــا أو اثنــن ســيّئن فقــط، بــل يجــب أن نــوازن بــن مــا هــو حســن، ومــا هــو يّسء، وكلُّ ابــن آدم خطَّ

مفهــوم العدالــة واإلنصــاف. مفاهيــم عامــة. الصفحــة الرئيســية. موقــع موضــوع. 4 ســبتمر 2016(.

ب- ثالثية... العدل واملساواة واإلنصاف:

ــة النــاس  العــدل يف اللغــة هــو ضــد الجــور وهــو التســوية بــن الشــيئن واالســتقامة يف النفــوس، أيًضــا هــو اإلنصــاف ومعامل

ــاء املجتمــع الواحــد. ــة، لتحقيــق االنصــاف بــن أبن ــاز لفئــة معين بشــكل متســاٍو وعــدم االنحي

واللــه يأمــر بالعــدل، واملســاواة هــي العنــر األســايس يف اإلنصــاف وعــدم تفضيــل أحــد عــى أحــد وتحقيــق املســاواة العادلــة، 

واملســاواة هــي الهــدف الــذي ترمــي إليــه العدالــة، أي الغايــة املرجــوة مــن تحقيــق العدالــة والعــدل ضابــط للمســاواة، واإلســالم 

ديــن العــدل ألنــه يــوازن بــن كافــة األطــراف.

ــة بســبب كثــر مــن الفروقــات التــي أصبحــت تظهــر بصــورة واضحــة أكــر مــن ذي قبــل مثــل؛  ــة صعب ويعيــش البعــض حال

ــراء  ــرف والفق ــذخ وال ــر الب ــوال ومظاه ــاب رؤوس األم ــاء وأصح ــن األغني ــاء، أو ب ــن والضعف ــاء املتنفذي ــن األقوي ــات ب الفروق

واملهمشــن، وبــن بعــض املســتحوذين عــى املناصــب العليــا مــن أصحــاب الكفــاءات املتدنيــة واملهمشــن مــن أصحــاب الكفاءات 

العليــا.

 فاألصل أن األرض ليس فيها أي إشكال أو فوىض، والعدل هو الصيغة البرشية لسنة التوازن يف الكون.

إذن إذا أردنــا أن نقيــم التــوازن بــن أطيــاف التنــوع يف أي مجتمــع لتحقيــق التــوازن واالســتقرار ال بــد لنــا أن نقيــم العــدل، قــال 

تعــاىل )إِنَّ اللَّــَه يَأُْمــُر ِبالَْعــْدِل َواإْلِْحَســاِن َوإِيتـَـاِء ِذي الُْقــْرَبٰ َويَْنَهــٰى َعــِن الَْفْحَشــاِء َوالُْمنَكــِر َوالْبَْغــِي ۚ يَِعظُُكــْم لََعلَُّكــْم تََذكَّــُروَن( 

ــزام بنظــام ديقراطــي  ــة، وبااللت ــة عادل ــى تكــون الدول ــاس إال بالعــدل حت ــن تســتقيم أمــور الن ــة 90"، ول "ســورة النحــل: اآلي

يعتمــد العدالــة االجتاعيــة واإلنصــاف كقواعــد تنظيميــة لتنظيــم العالقــة بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد وتدبــر الشــأن العــام.
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ــا لضــان املواطنــة الصالحــة  أي أن هنالــك ثالثيــة وهــي؛ العدالــة واملســاواة واإلنصــاف، وهــي الكفيلــة بجعــل الســيادة رشطً

ــوى  ــة، وعــدم تجــر ق ــر والبطال ــة الفق ــع ملحارب ــع املناف ــة وتوزي ــع ملكتســبات التنمي ــة التوزي ــد اجتاعــي، بوجــود عدال كعق

مجتمعيــة متنفــذة ببقيــة أبنــاء تلــك املجتمعــات عــى أنهــا مدعومــة وصاحبــة ســلطة تنفيذيــة وأنهــا األقــرب لصاحــب القــرار، 

ــاء عــى األفضــل واألكفــأ واملنتمــي واألقــدر عــى العطــاء  ــار بن ــازات مــا ليــس لغرهــا، فيجــب أن يتــم االختي ولهــا مــن االمتي

واإلبــداع، وبالتــايل لــن يكــون هنــاك أي مســاس بهــذه الشــخصيات املخلصــة، أمــا الشــخصيات التــي ثبــت فســادها فهــي التــي 

تنــال مــن املواطنــن عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي الــيشء الكثــر مــن النقــد لسياســاتها املتعجرفــة ومســالكها الباطلــة وغــر 

الســوية، وهــي التــي حققــت عــدم املســاواة وعــدم اإلنصــاف، وســببت االختــالالت يف كل يشء بالتعيينــات.. وغرهــا، وأصبــح لهــا 

مــن يســّوقها ويظهرهــا بصــورة املصلحــن االجتاعيــن واأليــدي البيضــاء بالعطــاء واملســاعدة )هاشــم نايــل املجــايل. الثالثيــة... 

العــدل واملســاواة واإلنصــاف. صحيفــة الدســتور. األحــد 12 آب/ أغســطس 2018(.

ج- اإلنصاف يف األجور:

يهــدف عمــل منظمــة العمــل الدوليــة عــى اإلنصــاف يف األجــور إىل تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة )رقــم 100( بشــأن مســاواة العــال 

والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية، باعتــاد منهجيــة تتضمــن األنشــطة التاليــة

ويُعتــر "الدليــل التمهيــدي لإلنصــاف يف األجــور" و"دليــل تقييــم الوظائــف املحايــدة إزاء نــوع الجنــس" الخاصــن مبنظمــة العمــل 

الدوليــة مرجعــن رئيســين لفهــم اإلنصــاف يف األجــور وتحديــد مــدى تســاوي وظيفتــن يف القيمــة رغــم اختالفهــا يف املضمــون. 

ويهــدف الدليــالن املتاحــان باللغــة العربيــة إىل مكافحــة التمييــز يف األجــور املنتــرش عامليًــا وزيــادة معــدالت مشــاركة املــرأة يف 

القــوى العاملــة.

ويُعــد األردن البلــد العــريب الوحيــد الــذي بــدأ بهــذه املنهجيــة مــن خــالل إجــراء مراجعــة للقوانــن موجهــة نحــو السياســات، 

وإجــراء دراســة عــن اإلنصــاف يف األجــور يف قطــاع التعليــم. كــا أُعــد فيلــًا عــن اإلنصــاف يف األجــور يف األردن ينطبــق أيًضــا 

عــى جميــع الــدول العربيــة )اإلنصــاف يف األجــور. املســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز. مجــاالت العمــل. املكتــب اإلقليمــي 

للــدول العربيــة. منظمــة العمــل الدوليــة(.

عقد ورشات توعية بالسياسات.

املســاعدة يف تشــكيل لجــان وطنيــة لإلنصــاف يف األجــور ذات مكونــات تختــص بالبحــوث، والتدريــب، والدعــاوى، وتعديــل 

القوانن.

إجراء عمليات تقييم وطنية لألوضاع وإعداد موجز عن السياسات.
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مرشوع األنصاف باألجور يف األردن:

تُعــاين نســاء األردن يف ســوق العمــل كغرهــن مــن النســاء يف العــامل مــن شــكل مــن أشــكال التمييــز ضدهــن أال وهــي مشــكلة 

عــدم اإلنصــاف يف األجــر لــدى تســاوي قيمــة العمــل، وخلــو الترشيعــات مــن نصــوص خاصــة تحظــر كافــة أنــواع التمييــز ضــد 

املــرأة، واســتمرار املارســات العمليــة لعــدة أشــكال مــن التمييــز، فغالبًــا مــا تحصــل النســاء عــى أجــور أقــل بكثــر مــن األجــور 

التــي يحصــل عليهــا الرجــال عــى الرغــم مــن تســاوي قيمــة ونــوع العمــل الــذي يؤديــه الطرفــان. ومــن أبــرز اإلنجــازات التــي 

تــم تحقيقهــا ضمــن هــذا املــرشوع: 

وهدفــت هــذه الدراســة إىل: تقديــم أدلــة جوهريــة حــول الفجــوة يف األجــور يف قطــاع التعليــم الخــاص )املــدارس والجامعــات(، 

حيــث قامــت منظمــة العمــل الدوليــة، بالتعــاون مــع اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة لإلنصــاف يف األجــور، بتكليــف رشكــة خاصــة 

إلجــراء دراســة معّمقــة حــول الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف قطــاع التعليــم والتــي تبــن أســباب الفجــوة وتقــدم التوصيــات 

املالمئــة. وكان لهــذه الدراســة ّشــقان، إذ تألفــت مــن مراجعــة مكتبيــة ومــن مســوحات ميدانيــة.

وتتلخص أبرز النتائج التي تُظهرها الدراسة عى النحو اآليت:

ــو/ 2013  ــان – ماي ــاص يف األردن/ نيس ــم الخ ــاع التعلي ــن يف قط ــن الجنس ــور ب ــوة يف األج ــول الفج ــة ح ــراء دراس إج

ــة(. ــل األردني ــع وزارة العم ــى موق ــرة ع ــة متواف ــة وملخص ــة كامل )الدراس

يُظهــر التوزيــع النســبي للقــوى العاملــة يف قطــاع التعليــم الخــاص؛ أن 88 يف املائــة مــن العاملــن يف املــدارس 

ــًدا  ــا نــرى متثيــاًل زائ الخاصــة هــن مــن النســاء بينــا 12 يف املائــة مــن العاملــن هــم مــن الرجــال. كــا أنن

للنســاء يف جميــع الفئــات املهنيــة: اإلداريــة، والتعليــم، والخدمــات املســاندة.

ــة  ــة مــع 30 يف املائ ــن مقارن ــة مــن العامل ــإن نســبة الرجــال هــي 70 يف املائ ــا يف الجامعــات الخاصــة؛ ف أم

للنســاء. كــا يبــن الوضــع يف الجامعــات الخاصــة بوضــوح وجــود فصــل عامــودي، بحيــث يُشــغل الرجــال 

ــة مــن املناصــب  ــوايت يشــغلن 30 يف املائ ــة مــع النســاء الل ــة مقارن ــة مــن املناصــب اإلداري ــا 70 يف املائ أيًض

اإلداريــة. وللوهلــة األوىل، يبــدو الوضــع مغايــرًا يف املــدارس الخاصــة حيــث تشــغل النســاء 75 يف املائــة مــن 

ــس  ــك لي ــر أن ذل ــل الوضعــن يظه ــر أن تحلي ــن الرجــال. غ ــة م ــع 25 يف املائ ــة م ــة مقارن املناصــب اإلداري

بالــرورة صحيًحــا ألن نســبة النســاء اللــوايت يعملــن يف املــدارس الخاصــة تتخطــى بكثــر نســبة الرجــال فيهــا 

)88 يف املائــة مــن النســاء مقابــل 12 يف املائــة مــن الرجــال(.

ــة  ــغ 41.6 يف املائ ــن تبل ــي الجنس ــور بن ــوة يف األج ــداين أن الفج ــح املي ــر املس ــد أظه ــور، فق ــبة لألج وبالنس

يف املــدارس الخاصــة و23.1 يف املائــة يف الجامعــات الخاصــة. وتســتند هــذه األرقــام عــى معلومــات قدمهــا 

ــازات(، أي أن  ــة إىل االمتي املســتجيبون للدراســة حــول متوســط أجورهــم الشــهرية )األجــر األســايس باإلضاف

ــن الجنســن أعــى يف املــدارس الخاصــة مــن الجامعــات الخاصــة. الفجــوة يف األجــور ب
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ســعيًا إىل االســتجابة إىل الحاجــة ملعالجــة الفجــوة يف األجــور بــن النســاء والرجــال يف ســوق العمــل يف األردن، بــادرت اللجنــة 

التوجيهيــة لإلنصــاف يف األجــور بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة إىل إعــداد مراجعــة للترشيعــات الوطنيــة يف العــام 2013. 

وشــملت املراجعــة مجموعــة الترشيعــات األردنيــة مبــا فيهــا الدســتور، قانــون العمــل وتعديالتــه )رقــم 8 لســنة 1996 والقانــون 

ــان  ــون الض ــنة 2007(، قان ــم 30 لس ــة )رق ــة املدني ــام الخدم ــخصية، نظ ــوال الش ــون األح ــام 2010(، قان ــم 26 لع ــت رق املؤق

االجتاعــي املؤقــت )رقــم 7 لســنة 2010( وقوانــن النقابــات املهنيــة، وغرهــا مــن القوانــن واألنظمــة.

وبنــاء عــى تعليقــات لجنــة خــراء منظمــة العمــل الدوليــة املعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات )لجنــة الخــراء(، ســلطت 

املراجعــة الضــوء عــى أبــرز التناقضــات والثغــرات والتضــارب يف اإلطــار القانــوين الحــايل باملقارنــة مــع معايــر العمــل الدوليــة، ال 

ســيا االتفاقيــة رقــم 100 لعــام 1951 بشــأن مســاواة العــال والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية، واالتفاقيــة 

رقــم 111 لعــام 1958 بشــأن التمييــز يف مجــال االســتخدام واملهنــة. وتقــرح هــذه املراجعــة بعــض التحســينات التــي تهــدف 

إىل القضــاء عــى التمييــز وتعزيــز حايــة األجــور وضــان حايــة األمومــة والتوفيــق مــا بــن مســؤوليات العمــل واملســؤوليات 

العائليــة. 

الفجوة يف األجور بن الجنسن يف القطاعن العام والخاص:

إن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن )والتــي يكــون أغلبهــا غــر مــرر( هــي عبــارة عــن الفــرق بــن متوســط األجــر يف الســاعة 

لألنثــى نســبة إىل متوســط أجــر الذكــر يف الســاعة، ال تعتــر قضيــة اقتصاديــة فحســب، وإمنــا لهــا قيمــة اجتاعيــة هامــة متتــد 

ــزز  ــة تُع ــتقاللية االقتصادي ــار أن االس ــى اعتب ــا، ع ــرن به ــايل يتأث ــوى وبالت ــن الق ــر يف موازي ــاء لتؤث ــى النس ــلبية ع ــا الس آثاره

مــن اســتقاللية النســاء وقدرتهــن عــى إســاع أصواتهــن وإحــداث التغيــر عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة وعــى مســتوى 

أرسهــن. والفجــوة يف األجــور بــن الجنســن مــا هــي إال مــؤرش آخــر مــن مــؤرشات ضعــف التمثيــل النســايئ يف املناصــب القياديــة 

واإلداريــة العليــا يف القطاعــن العــام والخــاص.

وتُشــر جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين إىل أن التقريــر اإلحصــايئ الســنوي لعــام 2018 والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات 

العامــة قــد أظهــر ارتفــاع متوســط األجــر الشــهري للعاملــن يف القطــاع العــام عــن متوســط األجــر الشــهري للعاملــن يف القطــاع 

الخــاص، حيــث بلــغ املتوســط يف القطــاع العــام 642 دينــاًرا للذكــور مقابــل 544 دينــاًرا لإلنــاث، فيــا بلــغ املتوســط يف القطــاع 

الخــاص 460 دينــاًرا للذكــور مقابــل 403 دنانــر لإلنــاث. وعليــه فــإن الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف القطــاع العــام بلغــت 

18٪ ويف القطــاع الخــاص ٪14.1.

تنفيــذ مراجعــة قانونيــة للترشيعــات الوطنيــة األردنيــة )املراجعــة كاملــة وملخصــة متوافــرة عــى موقــع وزارة العمــل 

األردنيــة(.

التدريــب حــول اإلنصــاف يف األجــور لــدى تســاوي قيمــة العمــل )مــرشوع اإلنصــاف باألجــور. املشــاريع الخاصــة بعمــل 

.)http://www.mol.gov.jo .املــرأة. الصفحــة الرئيســية. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية

http://www.mol.gov.jo
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وتتفــاوت الفجــوة يف األجــور بــن الذكــور واإلنــاث العاملــن يف القطاعــن العــام والخــاص وفًقــا للمجموعــات الرئيســية للمهــن، 

ففــي فئــة املرشعــن وموظفــي اإلدارة العليــا )أي يف املواقــع القياديــة( بلغــت الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف القطــاع العــام 

ــة يف  ــس الفئ ــن الجنســن ولنف ــا بلغــت الفجــوة يف األجــور ب ــاث(، بين ــاًرا لإلن ــل 942 دين ــور مقاب ــاًرا للذك 39.5٪ )1314 دين

القطــاع الخــاص 52٪ )1597 دينــاًرا للذكــور مقابــل 1051 دينــاًرا لإلنــاث( )منــر إدعيبــس. البيــان الصحفــي الصــادر عــن جمعيــة 

معهــد تضامــن النســاء األردين. الصــادر يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للنســاء والــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم 

 .)2020/7/7 .)AWDF( مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة

د- العدل واإلنصاف يعززان صحة املوظفن/ات:

ــة  ــن صح ــع تحس ــب م ــا إىل جن ــة جنبً ــة اإليجابي ــرش الطاق ــى ن ــل ع ــل تعم ــة يف العم ــة إىل أن العدال ــة مهم ــت دراس توصل

ــا. ــا/ موظفاته ــة موظفيه ــى صح ــاًدا ع ــا اعت ــن تصنيفه ــة يك ــر إىل أن املؤسس ــا يُش ــن/ات، م املوظف

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة - التــي تــم نرشهــا يف مجلــة العمــل والبيئــة والصحــة - أنــه حينــا تتغــر مفاهيــم ومعايــر العدالــة 

يف مــكان العمــل فــإن صحــة املوظفــن/ات تتغــر تباًعــا.. ومــن يحصــل عــى قــدٍر كاٍف مــن العدالــة تصبــح صحتــه/ا يف املقابــل 

. جيدة

ــاط  ــة ارتب ــا وشــاماًل لكيفي ــا دقيًق ــة: "تقــدم دراســتنا فحًص ــا الريطاني يقــول )كونســتانز إيــب( محــارض بجامعــة إيســت انجلي

ــة واإلنصــاف يف العمــل بصحــة املوظفــن/ات عــى مــدار الوقــت". العدال

وتُعــد العدالــة يف العمــل أيًضــا عامــاًل حيويـًـا ومهــًا لتوفــر بيئــة عمــل نفســية مناســبة.. وُيكــن أن تعمــل زيــادة ونــرش العدالــة 

واإلنصــاف بصــورة أكــر يف محيــط العمــل عــى تعزيــز صحــة املوظفــن/ات بصــورة ملحوظــة.

ويضيــف إيــب قائــاًل: "مــن يُعامــل بأســلوب عــادل ال يُســاعد ذلــك فقــط يف دعمــه وتحفيــزه يف العمــل، بــل يــؤدي أيًضــا إىل 

قطــع شــوط كبــر يف تحقيــق النجاحــات للمؤسســة.. هــذا باإلضافــة إىل أن صحتــه ستتحســن وســيتبنى أســلوب حيــاة نشــٍط 

ــة". وسيشــعر باإليجابي

وفضــاًل عــن ذلــك، فــإن الحالــة الصحيــة للموظفــن/ات رمبــا تؤثــر أيًضــا عــى الكيفيــة التــي ينظــر بهــا الفــرد للطريقــة التــي 

يعاملــه اآلخــرون بهــا يف مــكان العمــل.

ولقــد حقــق الفريــق البحثــي لتلــك الدراســة يف معايــر وتصــورات مــا تســمى بـــِ “العدالــة اإلجرائيــة" مثــل؛ عمليــات اتخــاذ 

ــن/ات. ــط بصحــة العامل ــي ترتب ــات والت ــة، األجــور، والتعيين ــآت، الرقي ــا يخــص املكاف ــرار يف م الق

وركــزت الدراســة عــى أكــر مــن 5800 فــرد يعملــون يف الســويد.. وتــم توجيــه أســئلة للمشــاركن/ات لتصنيــف وتقييــم الحالــة 

العامــة لصحتهــم عــى مقيــاس يبــدأ مــن واحــد إىل خمســة، واحــد يعنــي "جيــدة جــًدا" وخمســة "ســيئة للغايــة".
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وقــال الباحثــون أن نتائــج هــذه الدراســة ستســاعد عــى رفــع مســتوى الوعــي بــن أربــاب العمــل والســلطات حــول أهميــة 

العدالــة واإلنصــاف يف العمــل وتأثرهــا عــى الصحــة وزيــادة الرضــا، والرفــاه واإلنتاجيــة يف مــكان العمــل واملجتمــع عــى نطــاق 

أوســع )العــدل بــن املوظفــن.. مكســب. الصفحــة الرئيســية. الوطــن. 22 أيــار 2016(.

نشاط:

أرجــو البحــث باســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن نصــوص مــواد قانــون العمــل األردين رقــم 8 لعــام 1996 

وتعديالتــه، التــي تؤكــد أن قانــون العمــل األردين ينــع التمييــز يف األجــور بــن الجنســن عــن األعــال ذات القيمــة املتســاوية.
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قامئة املراجع:

-  القرآن الكريم.

-  السنة النبوية الرشيفة.

-  الدستور األردين. مجلس النواب. اململكة األردنية الهاشمية.

-  اتفاقيات منظمة العمل الدولية. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية. 

-  اتفاقيات منظمة العمل الدولية. مكتبة حقوق اإلنسان. جامعة منيسوتا.

 FRIEDRICH EBERT /أحمــد محمــد مصطفــى. الحقــوق العاليــة ومعايــر العمــل الدوليــة. مؤسســة فريدريــش إيــرت  -

.2017 .STIFTUNG

ــا  ــر العمــل األساســية )ILS/CLS( يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ: قضاي ــة/ معاي ــر العمــل الدولي ــل كاســرو. معاي -  أريئي

ــة  ــل الدولي ــة العم ــع ملنظم ــب التاب ــدويل للتدري ــز ال ــال )ACTRAV(. املرك ــطة الع ــب أنش ــي. مكت ــرض تقدي ــية. ع رئيس

.)ITCILO(

-  أرشف دوابه. التمكن االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي. مجلة املجتمع. الرئيسية. 7 يناير 2020. 16:00.

http:// .االتفاقيــات الدوليــة. الترشيعــات واالتفاقيــات. الصفحــة الرئيســية. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية  -

 .www.mol.gov.jo

-  االتفاقية )رقم 111( بشأن التمييز يف مجال االستخدام واملهنة. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية.

-  االتفاقيــة )رقــم 100( بشــأن مســاواة العــال والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية. مؤمتــــر العمــــل الدولــــي. 

منظمــة العمــل الدوليــة.

-  االتفاقية رقم )102( بشأن الحد االدىن ملعاير الضان االجتاعي. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية. 

-  اإلنصــاف يف األجــور. املســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز. مجــاالت العمــل. املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة. منظمــة 

.https://www.ilo.org/beirut .ــة ــل الدولي العم

.https://www.al-watan.com .2016 العدل بن املوظفن.. مكسب. الصفحة الرئيسية. الوطن. 22 أيار  -

-  العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة. تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 كانــون الثــاين/ ينايــر 1976. وفقــا 

للــادة 27. مكتبــة حقــوق اإلنســان. جامعــة منيســوتا.

http://www.mol.gov.jo.  
http://www.mol.gov.jo.  
http://www.mol.gov.jo.  
https://www.ilo.org/beirut
https://www.al-watan.com
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-  تضامــن: حرمــان النســاء مــن املــراث ترســيخ لتأنيــث الفقــر. النــرشة العامــة. وكالــة االنبــاء االردنيــة )بــرا(. 2020/09/22. 

.https://petra.gov.jo/Include  .20:33:25

-  دراســة حــول الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف قطــاع التعليــم الخــاص يف األردن/ نيســان – مايــو/ 2013. اللجنــة الوطنيــة 

األردنيــة لشــؤون املــرأة، ووزارة العمــل، ومنظمــة العمــل الدوليــة.

-  دليــل معايــر العمــل الدوليــة. دليــل املــدرّب. مــرشوع تعزيــز حقــوق العــال والقــدرة التنافســية يف   الصناعــات التصديريــة 

املريــة. منظمــة العمــل الدوليــة. الطبعــة األوىل. 2017.

-  فوزي شداد. استقالل الذمة املالية للمرأة مبدأ أسسه اإلسالم وسبق به األمم والحضارات. إسالم أون الين. 2018/8/28.

-  محمــد حســني أبــو ملحــم. دراســة بعنــوان "تصحيــح بعــض املفاهيــم املغلوطــة عــن املــرأة مــن وجهــة نظــر إســالمية". كانــون 

.2006 الثاين/ 

https:// .2016 محمــد مــروان. مفهــوم العدالــة واإلنصــاف. مفاهيــم عامــة. الصفحــة الرئيســية. موقــع موضــوع. 4 ســبتمر  -

.com.mawdoo3

-  مراجعــة قانونيــة للترشيعــات الوطنيــة األردنيــة. 2013. اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، ووزارة العمــل، ومنظمــة 

العمــل الدوليــة.

-  مريــم العرينــي. موضــوع حــول العــدل واإلنصــاف. ثقافــة إســالمية. الصفحــة الرئيســية. موقــع موضــوع. 22 مــارس 2018. 

.com.https://mawdoo3

ــة  ــة األردني ــل. اململك ــع وزارة العم ــية. موق ــة الرئيس ــرأة. الصفح ــل امل ــة بعم ــاريع الخاص ــور. املش ــاف باألج ــرشوع األنص -  م

.http://www.mol.gov.jo الهاشــمية. 

https://www.ilo. .ــة ــة. منظمــة العمــل الدولي ــدول العربي ــة. مجــاالت العمــل. املكتــب اإلقليمــي لل ــر العمــل الدولي -  معاي

.org/beirut

ــم  ــة األرسة يف ظــل التعالي ــدوة تربي ــة - مــن منظــور إســالمي". ن ــة وخاصــة الزوجي ــات األرسي ــى مؤمتــن. دراســة "العالق -  من

ــعودية. 1999/6/2-5/30. ــة. الس ــة املكرم ــرى. مك ــة أم الق ــالمية. جامع اإلس

-  منــى مؤمتــن. دراســة "حــق املــرأة يف العمــل والتملــك - مــن منظــور إســالمي". نــدوة اإلســالم وحقــوق اإلنســان: وضعيــة املــرأة 

واألرسة وحقوقهــا. جامعــة األزهــر. القاهرة. مــر. 1997/11/25-22.

-  منظمــة العمــل الدوليــة ونظــام معايــر العمــل الدوليــة فيهــا. عــرض تقديــي. املركــز الــدويل للتدريــب التابــع ملنظمــة العمــل 

الدوليــة )ITCILO(. 13 ديســمر/ كانــون األول. 2016. عــّان. األردن.
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ــاع  ــام و52٪ يف القط ــاع الع ــة 39٪ يف القط ــع القيادي ــن يف املواق ــن الجنس ــور ب ــوة يف األج ــن: الفج ــس. "تضام ــر إدعيب -  من

الخــاص". بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. صــادر يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة 

.2020/7/7 .)AWDF( للنســاء والــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة

-  نهال عبد القادر املومني. عن فكرة العدالة واإلنصاف. أفكار ومواقف. صحيفة الغد. 10  يوليو 2020. 

-  هاشم نايل املجايل. الثالثية... العدل واملساواة واإلنصاف. صحيفة الدستور. األحد 12 آب/ أغسطس 2018. 

-  9 حــاالت تــرث فيهــا املــرأة أكــر مــن نصيــب الرجــل.. تعــرف عليهــا. اليــوم الســابع. الرئيســة. الخميــس. 29 نوفمــر 2018. 

12:05 ص.
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ــب  ــو مطل ــا ه ــا، ك ــا وحديثً ــى الســواء  قديً ــور ع ــاث والذك ــب لإلن ــادي مطل ــن االقتص ــى أن التمك ــد ع ــود التأكي ــة ن بداي

للشــعوب عــى امتــداد الرقعــة الجغرافيــة، حيــث ســعت وتســعى العديــد مــن األنظمــة السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة 

دوًمــا إىل متكــن مجتمعاتهــا ومواطنيهــا اقتصاديًــا بالشــكل األمثــل وفــق رؤيــة وفلســفة كل نظــام،  وهــذا مطلــب مــرشوع إذا 

مــا كانــت تلــك الجهــود بوصلتهــا تحقيــق العدالــة واملســاواة، وإتاحــة الفــرص للوصــول للمــوارد واالنتفــاع منهــا للجميــع "بغــض 

النظــر عــن؛ العــرق، الجنــس، الطائفــة، الديانــة، اللغــة، الــراي الســيايس، األصــل، الوضــع القانــوين أو الســيايس أو الــدويل لتلــك 

البلــد أو البقعــة التــي ينتمــي إليها...الــخ.

وهنا يأيت السؤال األبرز "ماذا نعني بالحقوق االقتصادية للنساء، وما الذي يضمن تلك الحقوق؟

حيــث أن الترشيعــات هــي املســطرة املفرضــة لتحقيــق العدالــة واملســاواة بــن البــرش، فقــد جــاءت الكثــر مــن الترشيعــات 

الدوليــة والوطنيــة لتؤكــد عــى هــذا الحــق اإلنســاين األصيــل، حيــث تُعتــر تلــك القوانــن أحــد أهــم أوجــه الحايــة للبــرش مــن 

الفقــر والعــوز واالســتغالل للنــاس يف مــا يتعلــق بالجانــب الخــاص بالبعــد االقتصــادي، وكمثــال: 

1- الترشيعات واالتفاقيات الدولية: 

أ- العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية:

ــن  ــد لتأم ــدول األطــراف يف هــذا العه ــن ال ــي تتخذهــا كل م ــر الت ــه "يجــب أن تشــمل التداب ــص عــى أن ــه تن ــادة 2/6 من امل

املارســة الكاملــة لهــذا الحــق توفــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن واملهنيــن، واألخــذ يف هــذا املجــال بسياســات وتقنيــات 

مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافيــة مطــردة وعالــة كاملــة ومنتجــة يف ظــل رشوط تضمــن للفــرد الحريات 

السياســية واالقتصاديــة األساســية"

املــادة 3 منــه تنــص عــى أنــه "تتعهــد الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بضــان مســاواة الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع 

بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد".

املــادة 1/6 منــه تنــص عــى أنــه "تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بالحــق يف العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص 

مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون 

هــذا الحــق".

املــادة 7 منــه تنــص عــى أنــه "تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع بــرشوط 

عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل عــى الخصــوص:
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ب- اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

صادقــت اململكــة األردنيــة الهاشــمية عــى مــا مجموعــه 26 اتفاقيــة يف إطــار منظمــة العمــل الدوليــة، وتختــص تلــك االتفاقيــات 

بعــدد مــن العناويــن منهــا عــى ســبيل املثــال:

ــة،  ــم واملفاوضــات الجاعي ــز يف مــا يخــص االســتخدام باملهــن، حــق التنظي ــم العمــل الجــري، الراحــة األســبوعية، التميي تحري

تســاوي أجــور العــال والعامــالت، التأهيــل املهنــي والعالــة/ املعوقــن، الحــد األدىن لســن االســتخدام، القضــاء عــى أســوأ عالــة 

ــر  ــن وغ ــن الوطني ــة ب ــب، املســاواة يف املعامل ــة واملكات ــة يف املنشــآت التجاري ــرشوط الصحي ــن اآلالت، ال ــة م ــال، الوقاي األطف

الوطنيــن يف الضــان االجتاعي...الــخ. 

املــادة 7 منــه تنــص عــى أنــه "تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد مبــا لــكل شــخص مــن حــق يف التمتــع بــرشوط 

عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل عــى الخصــوص:

)أ( مكافأة توفر لجميع العامل، كحد أدىن:

ــرأة  ــز، عــى أن يضمــن للم ــة العمــل دون أي متيي ــدى تســاوى قيم ــأة متســاوية ل ــا، ومكاف "1" أجــرًا منصًف

خصوًصــا متتعهــا بــرشوط عمــل ال تكــون أدىن مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــرًا يســاوى 

أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل،

"2"عيًشا كريًا لهم وألرسهم طبًقا ألحكام هذا العهد،

)ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،   

ــك إال  ــاع ذل ــة، دون إخض ــى مالمئ ــة أع ــم، إىل مرتب ــل عمله ــة، داخ ــرص الرقي ــع يف ف ــاوى الجمي )ج( تس

ــاءة، ــة والكف ــاري األقدمي العتب

)د( االســراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد املعقــول لســاعات العمــل، واإلجــازات الدوريــة املدفوعــة األجــر، 

وكذلــك املكافــأة عــن أيــام العطــل الرســمية.
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2. الترشيعات الوطنية: 

بالعــودة للمنظومــة الترشيعيــة األردنيــة نــرى أن هنالــك قوانــن وأنظمــة ولوائــح اختصــت يف مــا يتعلــق بالحــق بالعمــل وكل 

مــا يتعلــق بهــذا الجانــب وعــى رأســها: 

أ- الدستور األردين:

حيث أفرد للعمل عدة مواد، أبرزها:

ب- قانون العمل: 

نظــم قانــون رقــم 8 لســنة 1996 قانــون العمــل وتعديالتــه العديــد مــن الحقــوق والواجبــات والجــزاءات املرتبــة عــى املخالفات، 

ومــن أبــرز أحــكام قانــون العمــل لــكل مــن العامل وصاحــب العمــل، اآليت: 

املــادة 23، وتنــص عــى أن العمــل حــق لجميــع األردنيــن، وعــى الدولــة أن توفــره لألردنيــن بتوجيــه االقتصــاد الوطنــي 

والنهــوض بــه مــن خــالل تأمــن "حايــة الحــق بالعمــل وتقنينــه مــن خــالل الترشيــع، األجــر املتســاوي، تحديــد ســاعات 

ــة األجــر،  ــام العطــل والراحــة األســبوعية مدفوع العمــل، التعويضــات عــن العجــز والشــيخوخة واملــرض والطــوارئ، أي

رشوط عمــل خاصــة بالنســاء، األســس والقواعــد الصحيــة، والتنظيــم النقــايب". 

املــادة 22، وتنــص عــى الحــق بتــويل املناصــب العامــة وفًقــا للقوانــن واألنظمــة، وتشــمل "التوظيــف بالخدمــة املدنيــة 

كاإلدارات والبلديــات عــى أســاس معيــار الكفــاءة، الحــق بالتجمــع، تأســيس النقابــات والجمعيــات العاليــة واملهنيــة...

الخ.

األجور. 

حقوق املرأة العاملة "إجازة األمومة، ساعة الرضاعة، الحضانات...الخ. 

اإلجازات والعطل وأوقات الراحة. 

العمل اإلضايف والبدالت وآلية احتسابها. 

التعويض عن اإلصابات. 

الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة وما يرتب عليها. 
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التفتيش واملنشآت. 

العقود محددة املدة وغر املحددة. 

مكافأة نهاية الخدمة. 

عقود العال الجاعية. 

النقابات العالية. 

تصفية الرشكات وعالقتها بالحقوق العالية. 

اإلجازات املدفوعة األجر وغر املدفوعة األجر. 

تنظيم سوق العمل وحايته. 

حقوق العال ذوي اإلعاقة وغر األردنين وعى من ينطبق. 

التدريب املهني. 

اإلجراءات التأديبية والغرامات. 

االقتطاعات من األجر.

امتيازات وأجور العال. 

استخدام األحداث وما يرتب عليه والرشوط الواجب توفرها يف استخدام األحداث. 

رشوط السالمة العامة والصحة املهنية.

إصابات العمل وما يرتب عليها من تسوية. 

النزاعات العالية الجاعية. 

املحاكم املختصة بنظر قضايا الحقوق العالية. 
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ج- نظام رقم 22 لسنة 2017 نظام العمل املرن:

ــث يهــدف هــذا النظــام إىل  ــخ، حي ــا، أســراليا، أمركا...ال ــا؛ بريطاني ــدول ومنه ــد مــن ال ــع يف العدي إن نظــام العمــل املــرن متّب

الســاح للعاملــن والعامــالت بحريــة اختيــار ســاعات العمــل املرنــة التــي تُعطيهــم الحــق الختيــار الوقــت املالئــم لهــم للعمــل 

مبــا يتناســب مــع ظروفهــم/ن وطبيعــة التزاماتهــم/ن األرسيــة ومبــا يحقــق الغايــة للعامــل/ة ورب/ ربــة العمــل.

ويتكــون نظــام رقــم 22 لســنة 2017 نظــام العمــل املــرن مــن 12 مــادة تشــتمل عــى عــدد مــن األحــكام القانونيــة، مــن أبرزهــا، 

اآليت:   

فقــد أخــذ النظــام يف األردن بشــكيل العمــل املــرن مبوافقــة العامــل/ة وصاحــب/ة العمــل، حيــث ســمح بســاعات العمــل املرنــة، 

كــا ســمح باختيــار العــال/ العامــالت ألماكــن العمــل مبرونــة والتــي غالبًــا مــا تكــون املنــزل، حيــث يحــق للعامــل/ة تخفيــض 

ســاعات العمــل اليوميــة أو توزيــع ســاعات العمــل اليوميــة وفًقــا لألوقــات التــي تناســب العامــل/ة، أو تكثيــف ســاعات العمــل 

بشــكل أســبوعي أو شــهري.

ويحســب أجــر العامــل/ة وفًقــا للنظــام عــى أســاس الســاعة، كــا تُحتســب اإلجــازات املرضيــة والســنوية كنســبة مئويــة مــن 

ســاعات العمــل املتفــق عليهــا، وال ينتقــص مــن أيــة حقــوق عاليــة وفًقــا للقانــون إال إذا نــص عقــد العمــل املــرن عــى حقــوق 

أفضــل للعامــل/ة.

تعريفات قانونية دقيقة لعدد من الكلات والعبارات، مثال "تعريف العامل، العمل، عقد العمل املرن، األجر".

ــب  ــل صاح ــل، العام ــب العم ــة صاح ــنوات يف خدم ــى 3 س ــذي أم ــل ال ــال "العام ــام، مث ــملها النظ ــي يش ــات الت الفئ

ــام(.  ــذا النظ ــكام ه ــن أح ــون م ــة )املنتفع ــل ذو اإلعاق ــة، العام ــم بالدراس ــل املنتظ ــة، العام ــؤولية العائلي املس

أشــكال عقــد العمــل املــرن، مثــال "العمــل بعــض الوقــت، العمــل ضمــن ســاعات مرنــة، أســبوع العمــل املكثـّـف، الســنة 

املرنــة، العمــل عــن بعــد. 

األجر املستحق يف عقد العمل املرن. 

اإلجازات السنوية واملرضية ...الخ. 

جواز العودة من عقد العمل املرن إىل عقد العمل غر املرن. 

الحقوق العالية لصاحب عقد العمل املرن. 

التزامات صاحب املنشأة التي تتبع العمل املرن. 
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أمــا األشــخاص الذيــن ُيكنهــم االســتفادة مــن عقــد العمــل املــرن وفًقــا للنظــام فهــم؛ العــال الذيــن أمضــوا يف الخدمــة لــدى 

صاحــب/ة العمــل 3 ســنوات متصلــة، والعــال/ العامــالت أصحــاب/ صاحبــات املســؤوليات العائليــة )الحامــل، العــال/ العامالت 

الذيــن يتولــون رعايــة طفــل/ة أو فــرد مــن العائلــة أو كبــار/ كبــرات الســن بســبب إعاقــة مــا أو مــرض، والعــال/ العامــالت 

املنتظمــون/ات بالدراســة الجامعيــة والعــال/ العامــالت ذوي/ات اإلعاقــة.

وهــذا النظــام إذا مــا طُبــق حســب مــا جــاء يف غاياتــه وموجباتــه فإنــه ســيعود بالفائــدة عــى كل مــن صاحــب/ة والعامــل/ة، 

ويحقــق التــوازن مــا بــن متطلبــات األرسة ومســؤولياتها التــي تقــع عــى األغلــب عــى املــرأة، باإلضافــة الختصــار العنــاء واإلرهاق 

والتنقــل والكلــف املاليــة للعامــل/ة، وإضاعــة الوقــت عــى الطرقــات، وهــذا أيًضــا ســيفيد أربــاب/ ربــات العمــل، حيــث تُنجــز 

األعــال بوقــت وجهــد وكلــف أقــل، وكذلــك ســيتم االســتفادة مــن الكفــاءات والقــدرات التــي تحجــم عــن العمــل لظــروف 

خاصــة بهــا أو ال تتــاح لهــا فرصــة العمــل باألســاس.
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3- ماذا نعني بالحقوق االقتصادية للنساء؟

عندمــا نتحــدث عــن الحقــوق االقتصاديــة للنســاء تتبــادر ألذهاننــا املنظومــة الترشيعيــة التــي تعــرف بدايــة بهــذا الحــق ومــن 

ــادر  ــا  تتب ــام، وأيًض ــون هــي الفيصــل يف هــذا املق ــة، لتك ــق أحــكام ونصــوص واضحــة ومحــددة بدق ــه وف ــوم بتنظيم ــم تق ث

للذهــن مجموعــة مــن املســلكيات التــي تُشــر ألشــكال وأنــواع مختلفــة مــن العنــف الواقــع عــى النســاء يف مــا يتعلــق بالبعــد 

ــا لهــذا العنــف )العنــف  ــه دوًرا مغذيً ــه أو بعــض تطبيقات ــاب النــص القانــوين أو تحيزات االقتصــادي، والتــي لألســف يلعــب غي

االقتصــادي ضــد النســاء( وهــو نقيــض  متتــع املــرأة بحقوقهــا االقتصاديــة املنصــوص عليهــا يف الترشيــع الــدويل والوطنــي.

ــاألرسة  ــة ب ــازل للعناي ــوع االجتاعــي؛ أن تبقــى النســاء حبيســات املن ــف االقتصــادي مــن منظــور الن ــة عــى العن ومــن األمثل

واألطفــال والقيــام بالواجبــات األرسيــة التقليديــة أو إدارة أعــال العائلــة كالعمــل يف املــزارع أو االعتنــاء مباشــية األرسة والرعــي 

أو إدارة األشــغال العائليــة، يف حــن يغــادر الرجــال ســعيًا وراء التعليــم واملعرفــة أو تحقيــق الربــح أو املكاســب بــكل أنواعهــا 

وتحقيــق الــذات ...الــخ. ويف ذات الســياق؛ شــاهدنا يف زمــن الكورونــا  حــاالت االســتغناء عــن الكثــر مــن النســاء التــي شــكلت 

أولويــة لــدى الكثــر مــن املؤسســات واملصانــع والــرشكات  واملنشــآت، وهــو مــا يحــدث عــادة عنــد االكتظــاظ أو اإلفــالس لهــذه 

املصانــع والــرشكات بدعــوى )الرشــيد أو الرشــيق  كــا يّدعــون( وهــو نــوع مــن االســتقواء والتنمــر ضــد النســاء، وذلــك لألســف 

كان مســنوًدا عنــد البعــض مــن هــذه املنشــآت االقتصاديــة إىل مفاهيــم مغلوطــة متجــذرة يف وعيهــم وذهنهــم، بعضهــا ناشــئ 

مــن فهــم مغلــوط أو منقــوص أو منحــاز ملفهــوم قوامــة الرجــال ومســؤوليتهم كأربــاب أرس عــن اإلنفــاق مــن الناحيــة الرشعيــة 

أو الجندريــة، وطبًعــا ذات الــيشء يحــدث يف مــا يتعلــق بتخفيــض األجــور لــدى بعــض املؤسســات أو املنشــآت بشــكل عــام، فــإن 

العيــون تتجــه أوتوماتيكيــا نحــو النســاء بصفتهــن )غــر مكلفــات  باإلعالــة( أو فرضيــة ســوء اســتخدام أو تدبــر املــوارد املاليــة 

وخاصــة املداخيــل الخاصــة بهــا كاملــراث أو الرواتــب أو ايــة اســتحقاقات ماليــة تخصهــا. 

وبــذات الوقــت؛ هــذا مــا يحــدث للنســاء يف الســياق الســيايس عندمــا تُســتغل مجاميــع أصــوات النســاء يف املعــارك االنتخابيــة 

كالرملانــات ومجالــس الترشيــع عموًمــا يف كثــر مــن مناطقنــا، ولكــن عنــد احتســاب املناصــب واملكاســب وتوزيعاتهــا غالبًــا مــا 

تكــون حصــة النســاء ضئيلــة أو معدومــة، حيــث تراجــع قــوة النســاء ومقدرتهــن وكفاءتهــن للخلــف لصالــح الرجــال، يعنــي 

بالبلــدي )يف االتــراح مدعيــن ويف األفــراح منســين(. 
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- الحقوق االقتصادية للنساء وواجب الدولة:

فالحقــوق االقتصاديــة للنســاء هــي كل مجموعــة حقــوق اإلنســان االقتصاديــة التــي وردت يف كافــة املواثيــق واملرجعيــات مــن 

)إعالنــات، معاهــدات، اتفاقيــات، بروتوكــوالت، قــرارات، توصيــات ...الــخ، تــم االعــراف بهــا وإقرارهــا مــن املنظومــة األمميــة، 

باإلضافــة ملــا ورد يف  الترشيــع الوطنــي بــدًء مــن الدســتور، ومــروًرا بالقوانــن  واألنظمــة والتعليــات والقــرارات ومــا ورد يف أيــة 

وثائــق تتعلــق بهــذا الســياق، وانتهــاًء باالســراتيجيات والرامــج والخدمــات ...الــخ(، ومنهــا عــى ســبيل املثــال؛ الحــق بالعمــل، 

األجــر العــادل واملنصــف واملســاوي للرجــل، الحــق بالتعليــم والتدريــب والتأهيــل املهنــي واملعــريف بــكل أشــكاله، الحــق بالوصول 

ــدويل الخــاص  ــد ال ــر العه ــد االقتصــادي، ويُعت ــرة للنســاء يف البع ــزة واملُي ــة، التســهيالت املُحف ــرص بعدال ــوارد والف ــذه امل له

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة أحــد أهــم املراجــع القانونيــة يف هــذا الســياق، وهــي ُملزمــة وضامنــة أساســية 

لهــذه الحقــوق وتفعيلهــا.

ومــن واجــب الدولــة الطــرف يف هــذه الوثائــق واملرجعيــات الدوليــة واجــب العمــل عــى ضــان احرامهــا وتنفيذهــا مــن خــالل 

ــة  ــات  القابل ــها الترشيع ــى راس ــرارات وع ــات والق ــات والتوجيه ــج والخدم ــن السياســات والرام ــة الســبل م ــى كاف ــا ع عمله

والواجبــة التنفيــذ، مــع ضــان الوصــول العــادل واملنصــف للمــوارد والفــرص، مبراعــاة خصوصيــة النــوع االجتاعــي، باإلضافــة 

إىل رضورة الســعي إلزالــة العقبــات والتحديــات التــي تواجــه النســاء يف هــذا املجــال، أيًضــا أهميــة إيــالء الرصــد والتوثيــق أليــة 

انتهــاكات أو خروقــات تتعلــق بتمكــن النســاء اقتصاديًــا وضــان فعاليــة مشــاركتهن املنصفــة مــع متابعــة تصويبهــا ومالحقــة 

منتهكيهــا مــن قبــل الدولــة وأدواتهــا املختلفــة ...الــخ. 
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4- التحديات واملعيقات التي تواجه النساء خالل سعيهن نحو التمكن االقتصادي:

بدايــة يجــب اإلقــرار بــأن أي تحســن عــى وضــع النســاء اقتصاديـًـا يســتوجب إرادة سياســية عليــا تُقــر بــرورة متكــن النســاء 

اقتصاديـًـا مــن خــالل اتخــاذ كافــة التدابــر واإلجــراءات مبــا فيهــا؛ الترشيعيــة والتنفيذيــة وعــى مختلــف املســتويات.

لذلــك؛ يف كثــر مــن األحيــان تُعتــر بيئــة العمــل بيئــة )غــر صديقــة للنســاء( بــل أحيانـًـا قــد تبــدو معاديــة متاًمــا لتواجــد النســاء 

يف هــذا القطــاع، وللمتتبــع الكثــر مــن الشــواهد والــدالالت، منهــا عــى ســبيل املثــال "الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن والتــي 

بلغــت يف القطــاع العــام 18٪ ويف القطــاع الخــاص 14٪، كــا بلغــت الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف املواقــع القياديــة ٪39 

يف القطــاع العــام و52٪ يف القطــاع الخــاص.

ــق بالنســاء  ــا الســياق املتعل ــر يف ســياقات مختلفــة ومنه ــه إلحــداث التغي ــه يف القطــاع الخــاص املعــّول علي ــا ياُلحــظ؛ أن وهن

وقضاياهــن أن نســبة الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف املواقــع القياديــة يف القطــاع الخــاص مرتفعــة قياًســا بنســبة الفجــوة يف 

األجــور بــن الجنســن يف املواقــع القياديــة يف القطــاع العــام، مــع أنــه مــن املفــرض أن القطــاع الخــاص يتمتــع مبســاحة ومرونــة 

أكــر مــن القطــاع العــام املحكــوم رمبــا بقيــود وأنظمــة وقوانــن ال يســتطيع تجاوزهــا أو تعديلهــا أو تغيرهــا بســهولة. 

ومن التحديات واملعيقات التي تواجه النساء يف هذا السياق أيًضا اآلتية أدناه:

بعــض البنــى الترشيعيــة مثــل؛ القوانــن، األنظمــة، التعليــات والقــرارات الضامنــة والفاعلــة يف مــا يتعلــق بتمكــن النســاء 

اقتصاديـًـا مثــل؛ رضورة أن تضمــن الترشيعــات نصوًصــا تُتيــح توريــث اســتحقاقات الضــان االجتاعــي، منــع أو الحــد مــن 

الدفعــة الواحــدة والتــي تُســاعد الحًقــا عــى إفقــار النســاء وغيــاب مظلــة الحايــة االجتاعيــة، وبالتــايل يقعــن فريســة 

للفقــر والعــوز يف شــيخوختهن، غيــاب تأمــن البطالــة، أو التأمينــات الصحيــة الشــاملة، أو القــروض واملنــح امليــرة ...الــخ. 

ضعف أو غياب أو تواضع الخدمات املساندة للنساء كالحضانات، أوقات الراحة، ساعة الرضاعة، اإلجازات ...الخ. 

بيئــة العمــل غــر الصديقــة أو املعاديــة يف كثــر مــن األحيــان وخاصــة مــا يتعلــق بالنســاء ذوات اإلعاقــة، والتــي تلعــب 

دوًرا )تطفيشــيًا( للنســاء مــن ســوق العمــل. 

ضعف االستثار يف تعليم النساء ومتكينهن اقتصاديًا. 

النظرة املجتمعية املتواضعة لقدرات النساء يف الجانب االقتصادي ومواقع صناعة القرار والتأثر يف هذا الجانب.

ضعف ومحدودية وصول النساء للفرص واملوارد بشكل عادل ومساٍو للرجال. 

ضعف وتواضع الرامج الخدمية والتدريبية للنساء يف مجال التمكن االقتصادي. 

ضعف صوت النساء يف أماكن العمل وكونه محدوًدا وغر مؤثر. 
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ال يوجــد تكتــالت مؤثــرة ترفــع صوتهــا حيــال االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء العامــالت يف مختلــف املواقــع ويف 

ســوق العمــل عامــة. 

متكــن النســاء اقتصاديـًـا واجتاعيًــا ال يُشــكل أولويــة لصنــاع القــرار واملؤثريــن/ات وأصحــاب/ صاحبــات األعــال واملــال، 

وهــو أيًضــا غــر مــدرج عــى جــدول األعــال الســيايس وطنيًــا ودوليًــا.

ــة وآمنــة بــذات الوقــت، حيــث  ــة ومقبول غيــاب منظومــة املواصــالت العامــة املُيــرة وامللبيــة واملتاحــة بكلــف معقول

ــآكل الرواتــب واألجــور لعــدم إتاحــة هــذا املرفــق الخدمــي بشــكل ملبــي ومعــزز ملشــاركة النســاء االقتصاديــة.   تت

ــرار،  ــة الق ــع املســؤولية وصناع ــي ملواق ــات، الرق ــات، العــالوات، البعث ــن الجنســن يف؛ الرقي ــز وعــدم املســاواة ب التميي

ــخ.  ــة ...ال ــازات الوظيفي واالمتي

التحرش الجني الريح واملبارش أو املغلف باملالطفة والغزل وعبارات االستحسان وغره.

االستغالل بكل أشكاله. 

ــاء عــى  ــة إىل االنكف ــة/ العامل ــع املوظف ــل مــن القــدرات، مــا يدف ــاءة والتقلي ــذ واإلهــال وعــدم االعــراف بالكف النب

ــاء القــدرات.  ــر وبن ــذات وعــدم الســعي للتطوي ال

ــا  ــا م ــدة منه ــارات عدي ــا العتب ــب به ــة املُرح ــة والتقليدي ــف النمطي ــن والوظائ ــاه امله ــي باتج ــع األرسي واملجتمع الدف

ــخ.  ــة ...ال ــات العائل ــي، والتزام ــدور األموم ــدودة، وال ــاء املح ــدرات النس ــرة ق ــق بفك يتعل

قلة الفرض املتاحة أمام النساء قياًسا بالرجال، خصوًصا تلك الفرص التي تُراعي خصوصية النوع االجتاعي.

الدفــع املقصــود أو غــر املقصــود بالنســاء نحــو ســوق العمــل غــر املنظــم والــذي قــد يفتقــر يف كثــر مــن األوجــه لــرشوط 

العمــل الالئــق، وهــو مــا يدفــع بالنســاء الحًقــا ملغــادرة ســوق العمــل رغــم الحاجــة للكثــرات منهن. 

تواجه النساء الرياديات تحديات أكر من نظرائهم الرجال. 

الحرمان من املراث للكثرات ما يخل بقدراتهن االقتصادية. 

ضعف التحكم باملوارد الشخصية للكثرات من النساء. 

البيئــة الترشيعيــة يف بعــض تطبيقاتهــا، مثــال )يحــق للــزوج منــع زوجتــه مــن العمــل اال إذا اشــرطت ذلــك رصاحــة يف 

عقــد الــزواج(.
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األدوار املركّبــة املُلقــاة عــى عاتــق النســاء العامــالت )الجمــع بــن األدوار النمطيــة والتقليدية وبــن العمل( دون مســاهمة 

حقيقيــة أو تقاســم لألدوار واملســؤوليات. 

ضعــف التســهيالت والضانــات البنكيــة/ اإلقراضيــة، مــا قــد يُعيــق إمكانيــة إنشــاء مشــاريع اقتصاديــة للنســاء، حيــث 

بلغــت نســبة املقرضــات مــن البنــوك حــوايل 19٪ مــن مجمــوع املقرضــن/ات، يف مــا بلغــت نســبة النســاء املودعــات يف 

البنــوك 27٪ مــن مجمــوع املودعــن/ات، علــا بــأن 16٪ فقــط مــن النســاء يف األردن يلكــن حســابات بنكيــة، ومتتلــك 

17٪ مــن النســاء أراٍض و23٪ منهــن يتلكــن شــقًقا.

ــاًل؛ عــى الرغــم مــن  ــخ، فمث ــة، العقــارات، األســهم، األرايض ...ال ــق باألصــول املالي ــة النســاء يف مــا يتعل ــة ُملكي محدودي

وجــود 113.4 ألــف مســتثمرة أردنيــة )أعــار الكثــر منهــن أقــل مــن 18 عاًمــا( وبنســبة 40.9٪ مــن مجموع املســتثمرين/

ات األفــراد يف البورصــة، إال أنهــن يلكــن فقــط 5.8٪ مــن األســهم وقيمتهــا 794 مليــون دينــار.

الســعي الســتغالل النســاء ذوات الحاجــات االقتصاديــة حتــى مــن بعــض املؤسســات اإلقراضيــة، بــدون النظــر يف إمكانيــة 

تســديد هــؤالء النســاء لهــذه القــروض عــى صغرهــا ومحدوديتهــا )انعــدام املــالءة املاليــة(، مــا ســبب حالــة مــن اإلغــراق 

االقتصــادي لهــن وأودى بالكثــرات للســجن أو أصبحــن مطلوبــات للتنفيــذ القضــايئ أو محجــورات داخــل منازلهــن خوفـًـا 

ــة عــى األغلــب، وليــس لهــا  مــن املالحقــة لهــن بســبب عجزهــن عــن الســداد، باإلضافــة لكــون تلــك املشــاريع وهمي

جــدوى اقتصاديــة، ولنــا يف قضايــا الغارمــات عــرة.

األعال العائلية غر مدفوعة األجر، مع غياب شبكة الحاية االجتاعية واالقتصادية.  

ضعــف تطبيقــات بعــض األنظمــة االقتصاديــة املســاندة للنســاء يف ســوق العمــل، مثــال )نظــام العمــل املــرن(، وهــو مــا 

ُيكــن أن يتيــح الكثــر مــن الفــرص للنســاء وخاصــة املتقاعــدات وكبــرات الســن أو ذوات االلتزامــات األرسيــة العاليــة، 

مبعنــى ُيكــن لهــؤالء أن يجــدن أو يخصصــن وقتـًـا مقتطًعــا للعمــل املنــزيل يعــود عليهــن ببعــض الدخــل الــذي قــد يقيهــن 

رش الفقــر والعــوز.
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5- الحقوق االقتصادية من منظور النوع االجتامعي: 

أ- مبدأ املساواة وعدم التمييز:

ُيثــل املبــدآن املتمثــالن يف املســاواة وعــدم التمييــز جــزًء مــن أســس ســيادة القانــون. وكــا الحظــت الــدول األعضــاء يف إعــالن 

االجتــاع الرفيــع املســتوى املعنــي بســيادة القانــون، فــإن "جميــع األشــخاص، واملؤسســات والكيانــات، العامــة والخاصــة، مبــا فيهــا 

الــدول نفســها، يجــب أن يحاســبوا وفًقــا لقوانــن عادلــة ونزيهــة ومنصفــة، ولهــم الحــق يف أن يتمتعــوا بحايــة القانــون دومنــا 

متييــز عــى قــدم املســاواة" )الفقــرة 2(. وعقــدت العــزم أيًضــا عــى احــرام املســاواة يف الحقــوق بــن الجميــع دومنــا متييــز عــى 

أســاس العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن )الفقــرة 3(.

ويتضمــن اإلطــار القانــوين الــدويل لحقــوق اإلنســان الصكــوك الدوليــة ملكافحــة أشــكال محــددة مــن التمييــز، ومنهــا؛ التمييــز 

ضــد الســكان األصليــن واملهاجريــن واألقليــات واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتمييــز ضــد املــرأة والتمييــز العنــري والدينــي أو 

التمييــز عــى أســاس الجنــس.

ــرأة  ــع امل ــة متت ــة كفال ــا بأهمي ــاء أيًض ــدول األعض ــلمت ال ــون، س ــيادة القان ــي بس ــتوى املعن ــع املس ــاع الرفي ــالن االجت ويف إع

بالكامــل بفوائــد ســيادة القانــون، انطالقـًـا مــن املســاواة بــن الرجــل واملــرأة. والتزمــت بتســخر القانــون لدعــم متتعهــا بالحقــوق 

عــى قــدم املســاواة وكفالــة مشــاركتها بصــورة كاملــة ومتســاوية يف جميــع املؤسســات، مبــا فيهــا مؤسســات الحوكمــة والنظــام 

القضــايئ، والتزمــت بوضــع أُطــر قانونيــة وترشيعيــة مناســبة ملنــع التمييــز والعنــف ضــد املــرأة بجميــع أشــكاله والتصــدي لــه 

وضــان متكــن املــرأة وإتاحــة كل ُســبل اللجــوء إىل العدالــة لهــا. وتعكــف هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــى الدفــع قدًمــا بهــذه 

ــا بتقديــم الدعــم ملنظومــة األمــم املتحــدة يف صياغــة السياســات، واملعايــر والقواعــد العامليــة، وتقــدم الدعــم التقنــي  القضاي

واملــايل للــدول األعضــاء، وتكــوِّن رشاكات فُعالــة مــع املجتمــع املــدين. وياُلحــظ اإلعــالن أهميــة ســيادة القانــون لحايــة حقــوق 

الطفــل، مبــا يف ذلــك توفــر الحايــة القانونيــة مــن التمييــز، والعنــف، واإليــذاء واالســتغالل، وضــان مصلحــة الطفــل العليــا يف 

جميــع اإلجــراءات، ويلتــزم مــرة أخــرى بإعــال حقــوق الطفــل عــى نحــو تــام )الفقــرة 17(. ويف منظومــة األمــم املتحــدة، تعكف 

 .Bissera Kostova( اليونيســيف عــى الســر قُدًمــا بحقــوق الطفــل، وتدعــم الــدول األعضــاء يف تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل

.)https://www.un.org/ruleoflaw/ar .2019/2/19 .املســاواة وعــدم التمييــز. األمــم املتحــدة وســيادة القانــون

https://www.un.org/ruleoflaw/ar


227

الفصل السابع:

الحقوق االقتصادية من منظور النوع االجتماعي

األجر املتساوي للعمل املتساوي القيمة:

ُيثــل اليــوم الــدويل للمســاواة يف األجــور، الــذي احتفــل بــه ألول مــرة يف 18 أيلــول/ ســبتمر 2020 ويف خضــم تداعيــات جائحــة 

كوفيــد – 19 العامليــة، الجهــود طويلــة األمــد نحــو تحقيــق املســاواة يف األجــر عــن العمــل املتســاوي القيمــة. كــا أنــه يبنــي عــى 

التــزام األمــم املتحــدة بحقــوق اإلنســان وضــد جميــع أشــكال التمييــز، مبــا يف ذلــك التمييــز ضــد النســاء والفتيــات.

يف جميــع املناطــق، تتقــاىض النســاء أجــوًرا أقــل مــن الرجــال، وتقــّدر فجــوة األجــور بــن الجنســن بنســبة 23٪ عــى مســتوى 

العــامل. وال تــزال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات يراجعــان بســبب اســتمرار عالقــات القــوة التاريخيــة والهيكلية 

غــر املتكافئــة بــن النســاء والرجــال، والفقــر وعــدم املســاواة، والحرمــان يف الوصــول إىل املــوارد والفــرص التــي تحــد مــن قــدرات 

ــا. يف حــن تــم تأييــد املســاواة يف األجــور بــن الرجــال والنســاء  النســاء والفتيــات. وكان التقــدم يف تضييــق هــذه الفجــوة بطيئً

عــى نطــاق واســع، إال أن تطبيقهــا يف املارســة العمليــة كان صعبًــا.

ــن الجنســن  ــق املســاواة ب ــة املســتدامة الحاجــة إىل تحقي ــاول أهــداف التنمي مــن أجــل ضــان عــدم إهــال أي شــخص، تتن

ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات. وعــالوة عــى ذلــك، تُعــزز أهــداف التنميــة املســتدامة العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي مــن 

خــالل البحــث عــن العالــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال، مبــا يف ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوي/

ات اإلعاقــة، واألجــر املتســاوي لقــاء العمــل املتســاوي القيمــة. ويُعــد تعميــم منظــور النــوع االجتاعــي أمــرًا بالــغ األهميــة يف 

تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030.

ــود  ــر جه ــب األم ــن الجنســن. ويتطل ــوق اإلنســان واملســاواة ب ــم هــام يف مجــال حق ــق املســاواة يف األجــر هــو معل إن تحقي

املجتمــع العاملــي بــأرسه ويبقــى املزيــد مــن العمــل الــذي يتعــن القيــام بــه. وتدعــو األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك هيئــة األمــم 

ــات  ــة والجاع ــائية واملجتمعي ــات النس ــدين واملنظ ــع امل ــدول األعضــاء واملجتم ــة ال ــل الدولي ــة العم ــرأة ومنظم ــدة للم املتح

ــة  ــل ذي القيم ــل العم ــر مقاب ــاواة يف األج ــز املس ــل، إىل تعزي ــاب العم ــال وأصح ــال والع ــات األع ــك منظ ــوية، وكذل النس

ــات. ــن االقتصــادي للنســاء والفتي املتســاوية والتمك

ويقــود التحالــف الــدويل للمســاواة يف األجــور منظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ورشكاء آخــرون. إن هــدف 

التحالــف هــو؛ تحقيــق املســاواة يف األجــور بــن النســاء والرجــال يف كل مــكان، مــن خــالل الجمــع بــن مجموعــة متنوعــة مــن 

الجهــات الفاعلــة ذات مجــاالت تركيــز وخــرات مختلفــة، ويدعــم التحالــف الحكومــات وأصحــاب/ صاحبــات العمــل والعــال/ 

العامــالت ومنظاتهــم/ن لتحقيــق تقــدم ملمــوس ومنســق نحــو هــذا الهــدف، وهــي الرشاكــة الوحيــدة بــن أصحــاب/ صاحبــات 

ــة  ــة والوطني ــة واإلقليمي ــن الجنســن عــى املســتويات العاملي ــل فجــوة األجــور ب ــي تعمــل عــى تقلي ــن الت املصلحــة املتعددي

)األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي القيمــة. اليــوم الــدويل للمســاواة يف األجــر 18 أيلــول/ ســبتمر. مناســبات أمميــة. رســائل. 

.)https://www.un.org/ar .الرئيســية. األمــم املتحــدة

املساواة يف األجور:

https://www.un.org/ar
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الحايــة االجتاعيــة كــا عرّفهــا معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتاعيــة؛ تهتــم مبنــع وإدارة والتغلــب عــى الحــاالت 

التــي تؤثــر ســلبًا عــى رفاهيــة النــاس. وتتكــون الحايــة االجتاعيــة مــن؛ السياســات والرامــج الراميــة إىل الحــد مــن الفقــر 

ــزز قدرتهــم/ن عــى إدارة  ــاس للمخاطــر ويُع ــل مــن تعــرض الن ــز كفــاءة أســواق العمــل، مــا يُقل والضعــف مــن خــالل تعزي

املخاطــر االقتصاديــة واالجتاعيــة، مثــل؛ البطالــة واإلقصــاء واملــرض والعجــز والشــيخوخة.

وإن اتبــاع سياســات حايــة اجتاعيــة مراعيــة للواقــع الــذي تعيشــه النســاء مــن شــأنه الحــد مــن مســتويات الفقــر املنتــرشة 

بينهــن، ويحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة بــن الجنســن، ويدفــع بعجلــة التنميــة املســتدامة إىل األمــام. ومنهــا عــى ســبيل املثــال؛ 

ــة غــر القامئــة عــى االشــراكات، وإجــازة األمومــة واإلجــازة  ــب التقاعدي ــة للنســاء، والروات ــة الصحي ــر الخاصــة بالتغطي التداب

الوالديــة، والعمــل املــرن، وتأمــن الدخــل األســايس الــالزم لرعايــة األطفــال.

ــا يَُعــرِف مــن خاللــه العمــل الالئــق، كــا يطالــب بتنفيــذ  ــا عاًم وضــع املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي لألمــم املتحــدة تعليًق

املــادة الســابعة مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة. يُعــرف العمــل الالئــق بأنــه؛ العمــل 

الــذي يحــرم الحقــوق األساســية للفــرد كإنســان كــا يحــرم حقــوق العاملــن/ات يف إطــار مجموعــة مــن قواعــد األمــان ومعايــر 

لتحديــد أجــور ُمجزيــة، مــع مراعــاة الســالمة الجســدية والعقليــة للعامــل/ة خــالل تأديتــه لوظيفتــه/ا.

وطبًقــا ملنظمــة العمــل الدوليــة، يتضمــن العمــل الالئــق؛ فــرص عمــل مناســبة، توافــر أجــوٍر عادلــة، ضــان اجتاعــي لــألرس، 

ــا  ــر ع ــراد للتعب ــة لألف ــن الحري ــاحة م ــة مس ــي، وإتاح ــاج االجتاع ــق اإلدم ــرد وتحقي ــر الف ــل لتطوي ــات أفض ــة إمكاني إتاح

يشــغلهم، واملســاهمة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر عــى حياتهــم وتحقيــق التكافــؤ يف الفــرص واملســاواة يف املعاملــة 

بــن الرجــال والنســاء.

ــة لتشــجيع  ــة جــدول أعــال خــاص مبجتمــع العمــل، هــذا الجــدول ُمقــدم مــن هيئاتهــا الثالث ــور منظمــة العمــل الدولي وتُطَ

مصادرهــا الكبــرة عــى خلــق هــذه الفــرص، كــا تُســاعد عــى اإلقــالل والحــد مــن الفقــر.

ــوازن وبرنامــج متكامــل  ــارة عــن؛ نهــج مت ــة هــو عب وجــدول األعــال الخــاص بالعمــل الالئــق والتابــع ملنظمــة العمــل الدولي

ــة  ــة والقومي ــة واإلقليمي ــدة العاملي ــة األصع ــب لكاف ــج، واملناس ــل واملنت ــف الكام ــة التوظي ــة بعملي ــداف الخاص ــة األه ملالحق

ــر  ــل وتطوي ــرص عم ــق ف ــل، خل ــوق العم ــر وحق ــي: معاي ــدة؛ وه ــة أعم ــدول أربع ــذا الج ــا أن له ــة. ك ــة واملحلي والقطاعي

ــي. ــوار املجتمع ــة والح ــة االجتاعي ــات، الحاي املؤسس

كــا تُنــادي أهــداف التنميــة املُســتدامة أيًضــا بعمــل الئــق ألجــل تنميــة اقتصاديــة ُمســتدامة )العمــل الالئــق. مــن ويكيبيديــا. 

املوســوعة الحــرة(.

الحامية االجتامعية:

معايري العمل الالئق:
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وبالنســبة للعمــل الالئــق وفًقــا ملعايــري منظمــة العمــل الدوليــة؛ فــإن القيــم األساســية للعمــل الالئــق كــام وردت ضمــن إعــالن 

منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل لعــام 1998، تشــمل:

الحرية النقابية واإلقرار الفعيل بحق املفاوضة الجاعية.

القضاء عى جميع أشكال العمل الجري واإللزامي.

القضاء الفعيل عى عمل األطفال.

القضــاء عــى التمييــز يف االســتخدام واملهنــة )ورقــة موقــف العمــل الالئــق وفًقــا ملعايــر منظمــة العمــل الدوليــة. أوراق 

.)http://msspal.org .موقــف. الرئيســية. جمعيــة مدرســة األمهــات

وضعــت األدوار النمطيــة للجنســن يف بيئــة األعــال عائقــاً كبــرًا أمــام تقــدم النســاء يف املناصــب القياديــة، كــا أثــرت قلــة فــرص 

التدريــب ونقــص فــرص الرقيــة املتاحــة أمامهــن يف وصولهــن إىل املناصــب اإلداريــة والقياديــة املتقّدمــة، ال بــل هنــاك مؤثــرات 

عديــدة تُعيــق تقــدم املــرأة العربيــة وبشــكل أكــر إىل هــذه املناصــب القياديــة.

ولعــالج ذلــك؛ ال بــد للمؤسســات العربيــة مــن وضــع سياســات واضحــة بخصــوص إدمــاج املــرأة يف كافــة األنشــطة والوظائــف 

التــي تقــوم بهــا مبــا يف ذلــك تأهيــل القيــادات النســائية املحتملــة. وعليــه؛ يتــم وضــع برامــج توعويــة للذكــور واإلنــاث وعــى 

كافــة املســتويات حــول مفاهيــم حقــوق املــرأة واملســاواة بــن الجنســن وحــول أســاليب التواصــل بــن الرجــل واملــرأة إلرســاء 

طــرق تعامــل مبنيــة عــى املهنيــة واالحــرام املتبــادل. 

وعــى الرغــم مــن أن الصــور النمطيــة أثــرت عــى الطموحــات املهنيــة للمــرأة، إال أن للنســاء تطلعــات نحــو القيــادة والتنافــس 

ــا بــدون منحهــن نفــس  عــى املناصــب القياديــة مبجــرد أن يشــعرن بأنهــن مســتعدات وجاهــزات لهــا ولــن يحــدث ذلــك بتاتً

الفــرص املمنوحــة لزمالئهــن الرجــال )هديــل املعايطــة. املــرأة واملناصــب القياديــة. محليــات. جريــدة الدســتور. األربعــاء 28 آب/ 

.)https://www.addustour.com/articles .ــا أغســطس 2019. 01:00 صباًح

كــا أن الســيدات اللــوايت يصلــن بالفعــل للمناصــب القياديــة، البــد وأن يقمــن بدورهــن بتأهيــل الصــف الثــاين مــن الســيدات 

العامــالت يف نفــس املؤسســات عــى مهــارات ومهــام املناصــب القياديــة كقيــادات رديفــة، حتــى يتســنى لنــا توســيع مشــاركة 

العنــر النســايئ يف أماكــن صناعــة القــرار، والوصــول إىل نســب مؤثــرة يف املناصــب القياديــة العليــا يف املؤسســات ويف مجالــس 

اإلدارات يف الــرشكات والتــي حددتهــا األمــم املتحــدة عنــد 30٪ بحــد أدىن.

فرص الرقي وتويل املسؤوليات القيادية:

http://msspal.org
https://www.addustour.com/articles
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وبشــكل عــام؛ ينبغــي اتخــاذ إجــراءات ملموســة داخــل املؤسســات يف القطاعــن العــام والخــاص ومنظــات املجتمــع املــدين 

الســتقطاب النســاء واســتبقائهن وترقيتهــن إىل مناصــب القيــادة وصنــع القــرار وتغير الثقافــة التنظيميــة يف الوزارات واملؤسســات 

املختلفــة بصــورة عامــة. ولذلــك يجــب عــى الــوزارات واملؤسســات وضــع خطــط عمــل محــددة تُراعــي منظــور النــوع االجتاعي 

وتُحــدث تغيــرًا يف العقليــات والثقافــات املؤسســية. 

ونورد أدناه الخطوات املوىص بها يف طائفة من املجاالت والتي من شأنها املساعدة عى إحداث هذا التحّول املنشود.

ــة وأطــر السياســات العامــة الداعمــة لعمــل املــرأة ومتكينهــا االقتصــادي ودعــم منوهــا املهنــي  ــز األطــر الترشيعي تعزي

املســتدام.

مواجهة الثقافة العامة السائدة يف أماكن العمل يف املؤسسات وإصالحها.

اإلدراج املنهجــي للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة داخــل املؤسســات املختلفــة يف مناهــج التدريــب أثنــاء الخدمــة 

عــى جميــع املســتويات، مبــا فيهــا املســتويات القياديــة واإلداريــة، وإدراج وحــدات دراســية فيهــا بشــأن األطــر التنظيميــة 

ــة  ــب القيادي ــرأة يف املناص ــل امل ــة متثي ــي وأهمي ــوع االجتاع ــور الن ــي ملنظ ــراتيجي املراع ــط االس ــن والتخطي والقوان

املختلفــة.

تنفيــذ سياســات داعمــة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف مجــال املــوارد البرشيــة، وتشــجيع النســاء رصاحــة عــى 

الرشــيح للوظائــف القيادية.

اســتعراض نظــم التقييــم بعامــة ونظــم تقييــم األداء بخاصــة وإصالحهــا وتحديثهــا للتحقــق مــن عــدم وجــود متييــز مبــارش 

أو غــر مبــارش ضــد املــرأة.

تشجيع التوازن بن الحياة العملية والحياة الخاصة لدى املرأة والرجل.

دعم بناء القدرات والتدريب والتطوير املهني لفائدة املرأة ومتكينها لتويل املناصب القيادية.

إنشاء ودعم شبكات املوظفات املراعية إلدماج النوع االجتاعي.

ــات املهمشــة أو  ــن الفئ ــن الشــابات والنســاء م ــات، مبــن فيه ــه النســاء األخري ــادات النســائية عــى توجي تشــجيع القي

ــا.  ــاًل ناقًص ــة متثي املمثل

تعزيــز البيانــات املتوفــرة وتحســن البحــوث لالعتــاد عليهــا يف الرمجــة القامئــة عــى األدلــة ووضــع السياســات، وجمــع 

وتحليــل املعلومــات الكميــة والنوعيــة الشــاملة واملوثــوق بهــا بشــأن طائفــة متنوعــة مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك القضايــا 

ــن الجنســن  ــة )املســاواة ب ــع املختلف ــة يف املواق ــويل املناصــب القيادي ــة وت ــرأة االقتصادي ــى مشــاركة امل ــر ع ــي تؤث الت

.)2014 .UNDP ومتكــن املــرأة يف اإلدارة العامــة. برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
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ينبغي الحرص عى دعم بناء القدرات والتدريب والتطوير املهني لفائدة املرأة ومتكينها عن طريق:

فرص التدريب وبناء القدرات: 

إجــراء تقييــم لقــدرات وكفايــات النســاء يف املؤسســة يف مجــال اإلدارة والقيــادة، وتحديــد احتياجاتهــن التدريبيــة متهيــًدا 

لوضــع الخطــط والرامــج التدريبيــة املناســبة لتلبيتهــا.

إعطاء األولوية للنساء يف برامج التدريب والتطوير املهني.

تنظيم التدريب املأمون وسهل الوصول للمرأة والرجل عى حد سواء )عى سبيل املثال؛ مراعاة املكان والزمان(.

ضان أال متيّز برامج التدريب والتطوير املهني ضد املرأة أو ضد فئات محددة من النساء.

ــة، وتشــجيع النســاء عــى  ــة والدولي ــة واإلقليمي وضــع حــد أدىن ملشــاركة النســاء يف فــرص التدريــب واالبتعــاث الوطني

ــم اختيارهــن للتدريــب واالبتعــاث ســنويًا. ــاليت يت الرشــح للتدريــب واالبتعــاث لهــا، ورصــد نســبة النســاء ال

ــع النســاء )والســيا الشــابات( مــن  ــى تتمكــن جمي ــر الوظيفــي حت ــادة/ التطوي ــة برامــج التوظيــف والقي إعــادة هيكل

ــادة. ــي والقي ــب التقن ــارشة األعــال الحــرّة والتدري الحصــول عــى قــدم املســاواة عــى فــرص التدريــب اإلداري ومب

التدريــب يف مجــال وضــع االســراتيجيات، مــن قبيــل التطويــر املهنــي والتدريــب الرســمي عــى القيــادة لفائــدة املوظفات، 

مبــا يف ذلــك التخطيــط الوظيفــي واملتابعــة والرصــد والتقييــم والتدريــب وإعــادة التدريب.

ــك الرامــج النظــر يف  ــا، وينبغــي أن تضمــن تل ــل برقــي املــرأة إىل املناصــب العلي ــع للتعجي وضــع برامــج املســار الري

طلبــات أوســع مجموعــة ممكنــة مــن النســاء. وُيكــن أن يتــم تســهيل ذلــك مــن خــالل آليــات تســمح برشــيح املديريــن/

ات والنظــراء للمــرأة، وأيًضــا باإلشــارة بصــورة مبــارشة إىل مجــاالت اهتامهــا. كــا ُيكــن أن تشــمل برامــج املســار الريــع 

أيًضــا توفــر املنــح الدراســية للنســاء.

توفر الفرص لخريجات التدريب عى القيادة والتدريب املشابه ملارسة مهاراتهن الجديدة.

تطبيــق التحليــل املراعــي للنــوع االجتاعــي عــى مناهــج التدريــب واإلجــراءات املتبعــة يف الوظيفــة العامــة ويف وظائــف 

القطــاع الخــاص، وإدمــاج قضايــا املســاواة بــن الجنســن تحديــًدا وغرهــا مــن قضايــا حقــوق اإلنســان يف املناهج الدراســية 

والرامــج التدريبيــة؛ والتأكــد مــن إدراج خــراء/ خبــرات املســاواة بــن الجنســن يف اإلرشاف عــى التدريــب. 

توفر مبادرات التدريب وبناء القدرات أثناء ساعات العمل.
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تنظيــم دورات تدريبيــة قصــرة لكبــار املســؤولن/ات بشــأن مســؤولياتهم/ن ومســاءلتهم/ن يف مــا يتعلــق باملســاواة بــن 

الجنســن بصفــة عامــة ومشــاركة املــرأة االقتصاديــة والقيــادة النســائية يف املؤسســات العامــة والخاصــة بصــورة خاصــة.

ــب  ــن خــالل التدري ــا النســاء م ــرض له ــي تتع ــات الت ــن املضايق ــره م ــن/ات حــول التحــرش وغ ــع املوظف ــة جمي توعي

ــة. ــر التأديبي ــاذ التداب ــي وإنف اإللزام

توفــر برامــج بنــاء القــدرات يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ملوظفــي/ات املؤسســات العامــة والخاصــة، مبــا يف ذلــك 

عــى مســتوى القيــادة.

الحصــول عــى دعــم القــادة الذكــور الذيــن ينــارصون مشــاركة املــرأة ودورهــا يف صنــع القــرار داخــل املؤسســات العامــة 

والخاصــة وخارجهــا.

ــي  ــع املســتويات يف الســياقات الت ــة العامــة والخاصــة عــى جمي ــره للمــرأة يف الوظيف ــه وتوف ــر اإلرشــاد والتوجي تطوي

تشــهد ضعــف مؤسســيًا يف اإلدارات العامــة والخاصــة )املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف اإلدارة العامــة. برنامــج 

.)2014 .UNDP ــم املتحــدة اإلمنــايئ األم
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ينبغــي الحــرص يف مختلــف املؤسســات العامــة والخاصــة ومنظــات املجتمــع املــدين عــى إدمــاج مســائل املســاواة بــن الجنســن 

يف خطــط وسياســات وبرامــج املؤسســة وعكســها مارســات فعليــة عــى أرض الواقــع، بغيــة تعزيــز مشــاركة املــرأة يف املواقــع 

القياديــة يف مختلــف املســتويات وتحمــل املســؤولية يف الحيــاة العامــة مبختلــف املجــاالت، ومــن ضمنهــا إتاحــة الفــرص املتكافئــة 

ــا ويف مختلــف املوضوعــات، إضافــة إىل اختيــار  ــا وخارجيً للمــرأة يف املشــاركة يف البعثــات الدراســية والــدورات التدريبيــة داخليً

املــرأة وفًقــا ملؤهالتهــا وخراتهــا الوظيفيــة وكفاياتهــا املهنيــة  للمشــاركة يف املؤمتــرات والنــدوات واللقــاءات املحليــة والوطنيــة 

والعربيــة والدوليــة، واملشــاركة يف عضويــة املجالــس واللجــان املختلفــة التــي تُشــارك فيهــا املؤسســة، وتقديــم العــروض التقدييــة 

أو التقاريــر املتعلقــة باملؤسســة واملشــاركة يف النــدوات االفراضيــة عــر اإلنرنــت باســتخدام برنامــج الويبينــار مثــاًل، إضافــة إىل 

املشــاركة يف الرامــج اإلذاعيــة أو التلفزيونيــة للحديــث عــن املؤسســة وإنجازاتهــا، وبالتــايل متثيــل املؤسســة والتحــدث باســمها 

والتعبــر عــن سياســاتها وتوجهاتهــا وبرامجهــا وتحســن الصــورة الذهنيــة للمؤسســة أثنــاء املشــاركة يف هــذه الفعاليــات املختلفــة.

فرص متثيل املؤسسة داخلًيا وخارجًيا: 

ب- مبدأ تكافؤ الفرص: 

مفهوم تكافؤ الفرص:

يُعــرّف التكافــؤ لغويـًـا عــى أنـّـه؛ التســاوي، يف مــا تُعــرّف الفرصــة عــى أنّهــا؛ الظــرف املناســب للقيــام بعمــل مــا، فيطــرح هــذا 

املصطلــح ليعــّر عــن تســاوي الفــرص ملــن يرغــب فيهــا حســب كفايتــه. يف مــا يُعــرّف هــذا الركيــب اصطالًحــا عــى أنـّـه؛ املبــدأ 

الــذي ينــادي بعــدم التمييــز بــن األفــراد يف توزيــع فــرص العمــل والتعليــم وغرهــا، تبًعــا الختالفاتهــم/ن العرقيــة، أو العمريــة، أو 

الدينيــة، أو السياســية، أو الجنســيّة، لتكــون املؤهــالت والقــدرات واألداء هــي العوامــل الوحيــدة التــي تؤثــر يف إمكانيّــة حصــول 

فــرد مــن األفــراد عــى فرصــة مــا مــن عدمهــا.

أوجه تكافؤ الفرص:

- التكافؤ يف الفرص التعليمية:

ــع بــه األفــراد مــن كفايــة وذكاء يتــم قياســها بوســائل شــتى مثــل؛ اختبــارات  يطــال مبــدأ تكافــؤ الفــرص التعليميــة مــا يتمتّ

ــة  ــة، أو الخلفي ــة االجتاعي ــار الطبق ــة دون اعتب ــات التعليمي ــاء للمؤسس ــاس االنتق ــا أس ــا، ليعتره ــل وغره ــذكاء والتحصي ال

ــة  ــم النظــام التعليمــي بطريق ــح إىل تصمي ــي هــذا املصطل ــا يرم ــك، ك ــاًراً لذل ــه الشــخصية معي ــرد أو اتصاالت ــة للف االقتصادي

ممنهجــة تُســاعد عــى إزالــة العوائــق االقتصاديــة والجغرافيــة التــي متنــع األذكيــاء مــن الطلبــة أبنــاء وبنــات الطبقــات الدنيــا 

ــي االجتاعــي. مــن الرقِّ
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- التكافؤ يف الفرص الوظيفية:

ــه/ا أو  ــيايس أو آرائ ــه/ا الس ــر النتائ ــة دون النظ ــف العام ــويل الوظائ ــف/ة يف ت ــق املوظّ ــي بح ــرص الوظيف ــؤ الف ــرّف تكاف يُع

معتقداتــه/ا، إذا مــا توفـّـرت بــه/ا الــرشوط التــي حددتهــا قوانــن العمــل يف املنشــأة للتعيــن، يف مــا يُراعــى أن املســاواة يف مثــل 

ع – أتــاح لصاحــب/ة املنشــأة أو املســؤول/ة عــن هــذه الوظيفــة – بــأن  هــذا املوضــع مســاواة فعليــة ال مطلقــة، مبعنــى أّن املـُـرشِّ

يلــك ســلطة تقديريــة وفًقــا ملــا تقتضيــه املصلحــة العامــة، حيــث توضــع عــى أساســها مجموعــة مــن الــرشوط، يف مــا يكمــن 

دور هــذا املـُـرّشع يف تحقيــق املســاواة بــن مــن توفــرّت فيهــم/ن هــذه الــرشوط.

- التكافؤ يف الفرص الصحيّة:

ــادي بهــا جميــع منظــات العــامل  ــا مــن حقــوق اإلنســان األساســية التــي تُن يُعــدُّ تلقــي الفــرد للعــالج الــالزم عنــد املــرض حًق

ــة، يف مــا قــد تُســهم بعــض أشــكال عــدم املســاواة املرتبطــة باملركــز االجتاعــي أو االقتصــادي أو الجغــرايف أو التنــّوع  الحقوقيّ

ــة الداعمــة واملتصديــة  ــة لألفــراد، وهــو األمــر الــذي وجــدت ألجلــه كافــة املنظــّات الصحيّ الجنــي يف تــدين الحصائــل الصحيّ

بدورهــا للمارســات غــر املتكافئــة التــي تُظهــر الفــوارق الصحيّــة بــن األفــراد يف مختلــف أنحــاء العــامل وتــودي بحيــاة عــدد ال 

بــأس بــه مــن األفــراد ســنويًا.

األثر اإليجايب لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص:

ــا نظــرًا  ــرص أحــد أهــم وســائل تحقيقه ــؤ الف ــدأ تكاف ــق مب ــر تطبي ــا يُعت ــات يف م ــة املجتمع ــاء إىل تنمي ــدول جمع ــدف ال ته

لتقليلــه للنزاعــات والخالفــات التــي ُيكــن أن تقــع بــن األفــراد بســبب شــعورهم/ن بفقــدان حقوقهــم الرشعيــة، أو إحساســهم/ن 

بانعــدام العدالــة االجتاعيــة واملســاواة، باإلضافــة إىل أّن توفــر الفــرص املتكافئــة لألفــراد تســمح باكتشــاف املواهــب والقــدرات 

الكامنــة يف األفــراد مــا سيســمح باســتغاللها يف تطويــر املجتمــع وتقدمــه ومنائــه، عــى عكــس املجتمعــات التــي ينعــدم فيهــا 

https:// .13:08 .2020 هــذا املبــدأ )آالء صــالح. تعريــف تكافــؤ الفــرص. تعريفــات منوعــة. الرئيســية. موقــع موضــوع. 13 أبريــل
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تكافــؤ فــرص العمــل )Equal Employment Opportunities(؛ سياســة تهــدف إىل ضــان توافــر فــرص عمــل متســاوية بنــاًء 

عــى الجــدارة واملؤهــالت دون خــوف مــن التمييــز أو التحيــز أو املضايقــة. وتُعتــر مارســات التوظيــف القامئــة عــى التمييــز 

مخالفــة للقانــون، والتــي يتعمــد أصحــاب/ صاحبــات العمــل اســتبعاد موظــف/ة مــن قامئــة الرشــيح نظــرًا لجنســيته أو جنســه 

أو لــون برشتــه أو دينــه أو عرقــه أو انتائــه الســيايس. 

ــة  ــق بيئ ــوع، وخل ــدأ التن ــق مب ــل لتحقي ــرص العم ــؤ ف ــات تكاف ــر سياس ــرشكات يف تطوي ــات وال ــن املؤسس ــر م ــد الكث وتجته

ــع. ــة بالجمي ــة ومرحب ــة وآمن ــة مريح وظيفي

مبدأ تكافؤ الفرص يف العمل:
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وُيكــن أن يحــدث التمييــز بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة، فعــى ســبيل املثــال؛ دفــع راتــب أقــل ملنصــب وظيفــي ألن شــاغره 

أنثــى يُعتــر متييــزًا مبــارًشا، ووجــود سياســة عمــل موجهــة ضــد مجموعــة مــن العــال/ العامــالت ينتمــون لفئــة ســكانية محــددة 

توجــب عليهــم/ن الــدوام ألكــر مــن 8 ســاعات ال تُراعــي فيهــا تحملهــم/ن ملســؤوليات أخــرى يف الحيــاة كاألرسة يُعتــر متييــزًا 

غــر مبــارش.  

ووفًقــا للقوانــن املناهضــة للتمييــز، فإنــه ال يحــق ألصحــاب/ صاحبــات العمــل فصــل املوظفــن/ات بنــاًء عــى معايــر التمييــز 

التــي يُغطيهــا القانــون املذكــور، أو أن تبنــى قــرارات التوظيــف عليهــا أيًضــا. باإلضافــة إىل ذلــك يتوجــب عــى أربــاب/ ربــات 

العمــل اتبــاع املعايــر التــي تُظهــر التزامهــم/ن مببــدأ تكافــؤ فــرص العمــل.

ويجــب أن تنطبــق السياســات عــى جميــع املوظفــن/ات مبــن فيهــم/ن أولئــك الذيــن يعملــون بــدوام كامــل أو جــزيئ، أو بنظــام 

عمــل دائــم أو مؤقــت، كــا يجــب أن تشــمل جميــع عمليــات التوظيــف والتريــح والفصــل والتدريــب والرقيــات واألجــور 

.)Harvard Business Review. https://hbrarabic.com.تكافــؤ فــرص العمــل. املفاهيــم اإلداريــة(

ــار واتخــاذ  ــة واالختي ــف عــى املفاضل ــيص/ات التوظي ــه ومســاعدة مســؤويل/ات أو مخت ــار لتوجي ــر االختي ــد وتوضــع معاي تُع

ــة. ــة ممكن ــرارات التوظيــف/ التشــغيل بأعــى دق ق

حيــث يتــم تقييــم املتقدمــن/ات املرشــحن/ات للوظائــف وفًقــا ملــدى اســتيفائهم/ن ملعايــر االختيــار والتوظيــف، وبالتــايل يتــم 

اختيــار األفضــل وفًقــا ملــدى مالءمتــه/ا للمعايــر بالنســبة للمرشــحن/ات اآلخريــن.

معايــر االختيــار الدقيقــة التــي تعتمــد بشــكل وثيــق عــى الكفايــات املطلوبــة ألداء الوظيفــة والتــي هــي عبــارة عــن )قــدرات 

مكتســبة تســمح بالســلوك والعمــل يف ســياق معــن، ويتكــون محتواهــا مــن معــارف ومهــارات وقــدرات واتجاهــات مندمجــة 

ــف  ــيص/ات التوظي ــؤويل/ات أو مخت ــى مس ــهل ع ــة، تُس ــكل وظيف ــي ل ــف الوظيف ــوى الوص ــن محت ــتمد م ــي تُس ــا(، والت مًع

ومتكنهــم/ن مــن إعــداد القامئــة املختــرة Shortlist(( بشــكل أكــر فعاليــة وكفــاءة، وبالنتيجــة توظيــف أكــر األشــخاص مالءمــة 

للوظيفــة/ الوظائــف الشــاغرة.

معايري التوظيف/ التشغيل: 

https://hbrarabic.com
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ونورد يف ما ييل املعايري األكرث شيوًعا للتوظيف/ التشغيل: 

مستوى التعليم:

تقــوم إدارة املــوارد البرشيــة بتحديــد املســتوى العلمــي املطلــوب قبــل اإلعــالن عــن الوظيفــة الشــاغرة، ويتطلــب ذلــك تحديــد 

مســتوى املؤهــل العلمــي والتخصــص املطلــوب، وقــد تقــوم بعــض املؤسســات/ الــرشكات باشــراط الحصــول عــى تقديــر معــن 

يف ســنة التخــرج.

ويُعتــر هــذا املعيــار مــن املــؤرشات املهمــة واألساســية، ويجــب عــى إدارة املــوارد البرشيــة أن تحــدد لــكل وظيفــة مســتوى ونوع 

التعليــم املناســب وذلــك يف بطاقــات الوصــف الوظيفي. 

الخربة العملية: 

يُفضــل معظــم أصحــاب/ صاحبــات األعــال األفــراد الذيــن لديهــم/ن خــرة ســابقة بالعمــل الــذي ســيلتحقون بــه، ألن هــذه 

الخــرة الســابقة تجعــل مارســة العمــل أمــرًا ســهاًل بالنســبة للمتقــدم/ة للوظيفــة، كــا أنهــا تُعتــر مــؤرًشا عــى إمكانيــة نجــاح 

املرشــح/ة يف أداء وظيفتــه واملهــام التــي ســتوكل إليــه/ا عنــد توظيفــه/ا. وُيكــن قيــاس مســتوى الخــرة بعــدد الســنوات التــي 

مــارس الشــخص املرشــح/ة فيهــا نفــس العمــل أو عــدد الســنوات يف آخــر وظيفــة التحــق بهــا.

الصفات البدنية )الجسامنية(:

تتطلــب طبيعــة بعــض الوظائــف صفــات جســانية معينــة كالبنيــة العضليــة القويــة أو الرياضيــة أو بعــض الصفــات كالرشــاقة 

واألناقــة. وينبغــي عــى إدارة املــوارد البرشيــة التــزام املهنيــة واالحرافيــة يف وضــع هــذه املتطلبــات الوظيفيــة تحاشــيًا للتمييــز.

الصفات الشخصية: 

تُشــر الصفــات الشــخصية إىل منــط شــخصية الفــرد، فمثــاًل؛ موظفــي/ات العالقــات العامــة أو موظفــي/ات االســتقبال أو منــدويب/

ات املبيعــات يجــب أن يكونــوا اجتاعيــن بالطبــع وال ييلــون إىل العزلــة واالنطــواء بــل ينبغــي أن يتمتعــوا باللباقــة يف الحديــث 

والتخاطب. 

املهارات:

تُعــد املهــارات مــن املتطلبــات املهمــة ألي وظيفــة، فهــي تــوازي أهميــة الخــرة العمليــة يف الكثــر مــن األحيــان، بــل تحــل محــل 

ــار األهــم عنــد توظيــف الخريجــن/ات الجــدد. فاملهــارات تعكــس مــدى قابليــة الشــخص ألداء  الخــرة العمليــة بصفتهــا املعي

املهــام أو املســؤوليات املناطــة بــه/ا، بــل مُتيــز الشــخص عــن زميله/تــه الــذي قــد يســاويه بالخــرة والتحصيــل العلمــي لكنــه 

ال يتمتــع بنفــس املهــارات. فمهــارات التفــاوض واإلقنــاع والقيــادة والعمــل الجاعــي والتواصــل الفّعــال وغرهــا مــن املهــارات 

األبــرز واألكــر شــيوًعا واملطلوبــة ألهــم الوظائــف أصبحــت ذات قيمــة وأهميــة للشــخص الــذي يتمتــع بهــا، بــل أصبحــت نقــاًط 

تنافســية يف الســر الذاتيــة عــى العديــد مــن الوظائــف.



237

الفصل السابع:

الحقوق االقتصادية من منظور النوع االجتماعي

اللغات:

تتفــاوت أهميــة معيــار اللغــة مــن منطقــة إىل منطقــة أخــرى ومــن بلــد إىل آخــر ومــن مؤسســة/ رشكــة إىل مؤسســة/ رشكــة 

أخــرى. ولكــن بالنســبة للبلــدان العربيــة التــي تتواجــد فيهــا رشكات اســتثارية أجنبيــة، ولغايــات توظيــف املواطنــن/ات املحلين 

يكــون معيــار اللغــة/ات األجنبيــة ذو أولويــة قصــوى، وكذلــك الحــال بالنســبة للمؤسســات التــي تتعامــل مــع الجهــات املانحــة 

أو املنظــات الدوليــة، واملؤسســات األكادييــة. 

معايري أخرى:

توجــد أحيانـًـا معايــر أخــرى تحددهــا إدارة املــوارد البرشيــة عنــد اإلعــالن عــن بعــض الوظائــف، وبطبيعــة الحــال تتعلــق هــذه 

املعايــر بنــوع وطبيعــة الوظيفــة نفســها، فمثــاًل بعــض الوظائــف تتطلــب تحديــد جنســية معينــة لشــغل الوظيفــة )مواطــن/ة 

ــن  ــاًل وغرهــا م ــالك ســيارة مث ــكان الســكن أو امت ــد م ــب تحدي ــف تتطل ــل بعــض الوظائ ــي/ة(، ب ــئ/ة أو أجنب محــيل أو الج

https://  .2020 ــو ــة التوظيــف. 5 يولي ــار يف عملي ــة واالختي ــة للمفاضل ــر إدارة املــوارد البرشي ــر ).Aimen Basim معاي املعاي

.)www.hrinsider.info

كام ينبغي الحرص عى تنفيذ سياسات داعمة يف مجا ل إدارة املوارد البرشية، تشمل:

رصد أمناط التوظيف وتحديد الفجوات القامئة بن الجنسن.

اســتخدام لغــة مراعيــة العتبــارات النــوع االجتاعــي يف اإلعالنــات عــن الشــواغر، وتشــجيع النســاء رصاحــة عــى الرشــيح 

للوظائــف املختلفــة وخاصــة القياديــة.

تصميم حمالت توظيف منتظمة تستهدف املرأة واإلعالن عنها.

وضع معاير وإجراءات شفافة للتوظيف والرقية الوظيفية.

توفــر دورات تدريبيــة لبنــاء قــدرات املــرأة وتنميــة كفاياتهــا املهنيــة واإلداريــة واإلنســانية يف املجــاالت املختلفــة إلتاحــة 

فــرص الرقــي الوظيفــي لهــا.

إنشــاء قواعــد بيانــات للنســاء املؤهــالت والخبــرات يف املجــاالت املختلفــة لإلفــادة منهــن كبيــت خــرة، ملســاعدة الشــابات 

املقبــالت عــى الوظيفــة أو الحديثــات بهــا.

جعل فرص الرقية والنقل والتنقل أكر تحفيزًا للمرأة.

https://www.hrinsider.info
https://www.hrinsider.info
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بُعد موضوعي: يُشر إىل غياب عوامل التهديد بَفقد الوظيفة.

ــارض  ــة يف الح ــة أو الرشك ــاء يف املؤسس ــز للبق ــود حواج ــدم وج ــعور بع ــر إىل الش ــخيص ويُش ــد الش ــد ذايت: أو البع بُع

ــتقبل. واملس

-اشــراط تــويل امــرأة ألي منصــب مــن مناصــب صنــع القــرار كانــت تتقلــده امــرأة ســابًقا قبــل أن يُصبــح شــاغرًا، رشيطــة 

توافــر الــرشوط املطلوبــة بهــا.

-استحداث التدريب اإللزامي عى املساواة بني الجنسن للقامئن/ات بالتوظيف.

-ضــان التــوازن الجنســاين يف لجــان التوظيــف والرقيــة والتعيــن يف املؤسســات العامــة والخاصــة وتدريبهــا عــى قضايــا 

املســاواة بــن الجنســن.

-اعتــاد خيــارات عمــل مرنــة ودعــوة املــرأة والرجــل إىل اســتخدامها عــى جميــع املســتويات )املســاواة بــن الجنســن 

.2014 .UNDP( .ومتكــن املــرأة يف اإلدارة العامــة. برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ

األمــن الوظيفــي أو األمــان الوظيفــي )باإلنجليزيــة: Job Security(  يُقصــد بــه؛ الحالــة النفســية التــي تعكــس توقعــات املوظفــن/

ات حــول مــدى اســتمراريتهم/ن يف العمــل داخــل نفــس املؤسســة أو الرشكــة، فهــو الحالــة الذهنيــة التــي يكّونهــا املوظــف/ة 

ــؤويل/ات  ــات مس ــة ملارس ــي نتيج ــان الوظيف ــأ األم ــب، وينش ــدى القري ــى امل ــة ع ــه الحالي ــتقراره يف وظيفت ــدى اس ــول م ح

املؤسســة أو الرشكــة وسياســاتها تجــاه املوظفــن/ات. وعــرّف كوهرنــت )1989( األمــن الوظيفــي كمــرادف للثقــة التــي تظهــر 

يف أداء العاملــن/ات بأنــه؛ الثقــة التــي يتمتــع بهــا العاملــون/ات أثنــاء تأديــة مهــام أعالهــم/ن، والتــي تُعــر عــا تحققــه لهــم 

الوظيفــة مــن عنــارص إشــباع.

لألمان الوظيفي بعدين رئيسن؛ ها: 

االستقرار واألمان الوظيفي:
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ــدوا  ــن يفق ــم/ن ل ــم/ن بأنه ــن/ات، فاعتقاده ــز املوظف ــرًا يف تحفي ــرات تأث ــر املتغ ــن أك ــًدا م ــي واح ــان الوظيف ــّد األم ويع

وظائفهــم/ن أو أنهــم يســتطيعون االســتمرار يف نفــس الرشكــة طاملــا أنهــم يريــدون ذلــك يُعتــر محفــزًا مهــًا، ويؤثــر إيجابًــا يف 

ــرك الوظيفــة. ــر ســلوكيات العمــل الســلبية وفكــرة ت تغي

ــزام التنظيمــي  ــل؛ االلت ــة مث ــل اإليجابي ــج العم ــط بنتائ ــا يرتب ــادة م ــه ع ــة، ألن ــي عــى اســتقرار الوظيف ــان الوظيف ــدل األم وي

والعكــس صحيــح، حيــث إّن املوظفــن/ات الذيــن يفتقــرون لألمــان الوظيفــي يكــون أداؤهــم/ن ضعيًفــا أو متذبذبًــا ومســتوى 

ــا. رضاهــم/ن الوظيفــي متدنيً

ويــؤدي األمــان الوظيفــي دوًرا هاًمــا يف كل مــن الحيــاة االجتاعيــة والحيــاة املهنيــة ألنــه يســاعد املوظفــن/ات عــى عــدم القلــق 

بشــأن مســتقبلهم/ن الوظيفــي، ويُســهم يف الحفــاظ عــى االســتقرار يف العمــل، وزيــادة اإلنتاجيــة وحايــة القيــم االجتاعيــة يف 

بيئــة العمــل

االمراض النفسية الناتجة عن عدم االستقرار واألمان الوظيفي:

إن انعــدام االســتقرار واألمــان الوظيفــي وعيــش الحيــاة يف قلــق وضغــط عصبــي يؤثــر بالســلب عــى الصحــة الجســدية لإلنســان، 

وتصيبــه باإلرهــاق وانعــدام الركيــز، وفقــدان الحافــز إلنتــاج أي مهــام بصــورة جيــدة، وال يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، بــل 

إنــه قــد يتطــور ليصبــح مرًضــا نفســيًا كاالكتئــاب مثــاًل، فوفًقــا لدراســة جامعــة هارفــارد؛ فــإن ضعــف أو عــدم التقديــر يف العمــل 

ــة انتحــار ســنويًا يف الواليــات املتحــدة فقــط، وهــو مــن األرقــام الضخمــة )األمــان الوظيفــي. مــن  يتســبب يف نحــو 2500 حال

ويكيبيديــا. املوســوعة الحــرة(.

ــة  ــغ التمويلي ــل"، وهــي مجمــوع الصي ــان "خطــوط التموي ــة )Credit Facilities(؛ تًســمى يف بعــض األحي التســهيالت االئتاني

ــة،  ــم/ن التمويلي ــة حاجاته ــل مشــاريعهم/ن أو لتلبي ــدف متوي ــرشكات به ــراد وال ــة لألف ــا املؤسســات املالي ــي متنحه ــّرة الت املُي

الســيا العاجلــة منهــا.

ــى األمــر، عــى  ومُتّكــن التســهيالت االئتانيــة العميــل/ة أو املســتفيد/ة مــن ســحب مــا يحتاجــه مــن مــوارد ماليــة كلــا اقت

ــا مســبًقا وموافقــة وإجــراءات إداريــة معينــة. املديــن القصــر والطويــل، وهــذا عــى عكــس القــروض التــي تتطلــب طلبً

ويف العــادة؛ ال يتطلــب الحصــول عــى تســهيل ائتــاين ســوى حســاب جــاري للمديــن/ة دون أي ضانــات خاصــة، بــل إن ودائــع 

العميــل/ة وتاريخــه/ا املــريف "اإليجــايب" كفيــالن بالحصــول عــى تســهيل ائتــاين، لكــن يجــب توضيــح رشوط التســديد وقيمــة 

الفوائــد املرتبــة عــن التســهيل االئتــاين، وغــر ذلــك مــن الجوانــب القانونيــة خــالل إبــرام اتفــاق الحصــول عليــه.

التسهيالت االئتامنية:
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أنواع التسهيالت االئتامنية:  

ــة، أشــهرها التصنيــف  ــد مــن تصنيفــات التســهيالت االئتاني ــة، وتوجــد العدي ــواع التســهيالت االئتاني ــل القــروض أحــد أن مُتث

ــي، وهــي باختصــار كاآليت:  حســب املــدى الزمن

1.  تسهيالت ائتامنية قصرية األجل:   

هــي تســهيالت ال تتجــاوز مدتهــا يف غالــب األحيــان عاًمــا واحــًدا، ومُتنــح لتلبيــة متطلبــات رأس املــال العامــل، وهــي تســهيالت 

ــاين  ــه االئت ــى تصنيف ــددة إذا مل يرق ــات مح ــك ضان ــب البن ــن أن يطل ــرض/ة، إذ ُيك ــاين للمق ــف االئت ــى التصني ــد ع تعتم

للمســتوى االســتثاري. ومــن أشــهر أنــواع هــذه التســهيالت االئتانيــة "التمويــل التجــاري" )Trade Finance(، وينقســم بــدوره 

.))Export Credit "و"ائتــان التصديــر ،)LC( "و"خطــاب االعتــاد املســتندي ،)Factoring( "إىل عــدة أنــواع منهــا "التخصيــم

2.  تسهيالت ائتامنية طويلة األجل:   

هــي تســهيالت مدتهــا عــام واحــد عــى األقــل، ومُتنــح بهــدف توســيع رأس املــال ومتويــل الصفقــات التــي تتطلــب مــوارًدا ماليــة 

 Bank( "ــة ــروض البنكي ــة "الق ــواع هــذه التســهيالت االئتاني ــن أشــهر أن ــاج واالســتحواذ". وم ــات االندم ــل "عملي ــرة، مث معت

ــرة  ــالل ف ــح خ ــذي ُين ــيل" )Bridge Loan( ال ــرض املرح ــوام، و"الق ــرشة أع ــديدها إىل ع ــرة تس ــل ف ــد تص ــي ق Loans( الت

إنهــاء اإلجــراءات اإلداريــة الخاصــة بالقــرض البنــيك، والتســنيد )Securitization( )مــا تعريــف التســهيالت االئتانيــة؟ املفاهيــم 

.)Harvard Business Review . https://hbrarabic.com.اإلداريــة

https://hbrarabic.com
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تطبيقات عملية:

حالة دراسية: حكاية ندية 

نديــة شــابة جامعيــة ذكيــة وطموحــة ولديهــا أحــالم تســعى جــادة لتحقيقهــا، ثابــرت لتحصــل عــى معــدل يؤهلهــا لاللتحــاق 

بكليــة الهندســة كــا حلمــت دوًمــا، تخرجــت مــن كليــة الهندســة بتفــوق بدرجــة االمتيــاز. خــالل دراســتها الجامعيــة شــاركت 

ــة املجــّدة الطموحــة  ــات واألنشــطة وعملــت كمتطوعــة يف مجــاالت عــدة، بحيــث أضحــت رمــزًا للطالب ــد مــن الفعالي بالعدي

وأمنوذًجــا للطالبــات يُشــار لهــا بالبنــان.

كانــت مــن أوائــل دفعتهــا ســواء باملدرســة أو بالجامعــة. تدّربــت ثــم عملــت يف رشكــة هندســية ملــدة 10 ســنوات عملــت خاللهــا 

بجــد وتفــاٍن يحدوهــا األمــل باالرتقــاء ملنصــب مديــرة القســم الهنــديس يف الرشكــة ذات يــوم حينــا تُســنح الفرصــة املناســبة يف 

ذلــك املكتــب وعندمــا يحــن الوقــت. 

بعــد اإلعــالن عــن حاجــة املكتــب ملديــر للقســم الهنــديس، تقدمــت نديــة بطلــب إلدارتهــا مــن ضمــن عــدة طلبــات وصلــت 

ــة بالفــوز باملنصــب الجديــد، إذ أن مؤهالتهــا ومثابرتهــا وتقديراتهــا الدوريــة  اإلدارة مــن داخــل الرشكــة وخارجهــا، وكلهــا ثقــ

ــة يف املجــال الهنــديس. ــا، باإلضافــة ألخالقياتهــا ومهنيتهــا العالي ــازة دوًم ممت

تقدمــت بطلــب إشــغالها وأحقيتهــا بــذات الوقــت بشــغل هــذا املنصــب كمديــرة للقســم الهنــديس، معتمــدة عــى ســرتها الذاتية 

وخرتهــا ورغبتهــا بــذات الوقــت، ويف ذهنهــا الكثــر مــن الخطــط لتطويــر هــذا القســم وجعلــه أمنوذًجــا لبقيــة األقســام.

بعــد دراســة مجموعــة الســر الذاتيــة للمتقدمــن/ات، وقــع اختيــار اللجنــة املشــكلة الختيــار مديــر لشــغل هــذا املنصــب عــى 

زميلهــا املهنــدس نــادر، وهــو شــاب يعمــل يف قســم آخــر يف الرشكــة وخرتــه ال تتجــاوز 5 ســنوات، وليــس يف ســرته الذاتيــة مــا 

يجعلــه أكــر أحقيــة أو متيــزًا منهــا.

فوجئــت نديــة بقــرار لجنــة االختيــار وغضبــت كثــرًا لهــذا القــرار غــر املهنــي وغــر العــادل وال يصــب يف مصلحــة الرشكــة حســب 

تقديراتهــا وخرتهــا، وكاد أن يكــون قــرار اللجنــة ســببًا يف إحبــاط مســرتها املهنيــة واندفاعهــا نحــو العمــل ...لكنهـــا اعتــادت عــى 

الفكــرة وإن مل تقنعهــا غيــاب العدالــة واملوضوعيــة واملصلحــة العامــة للرشكــة. 

ــر القســم الهنــديس يف الرشكــة فرصــة عمــل بالخليــج، وتقــدم  ــادر/ مدي ــة قبــل املهنــدس ن وبعــد فــرة ال تتعــدى شــهوًرا قليل

باســتقالته مــن الرشكــة بشــكل عاجــل، وإثــر ذلــك ســارعت إدارة الرشكــة وعرضــت عــى نديــة فرصــة العمــل كمديــرة للقســم 

ــض  ــم بع ــة لحس ــادر باإلضاف ــدس ن ــا املهن ــاه زميله ــذي كان يتقاض ــب ال ــن الرات ــوايل 30٪ م ــل بح ــب أق ــن برات ــديس، لك الهن

ــا  ــه معه ــوي إبرام ــد املن ــه حســب العق ــرر يف حين ــة تُق ــدالت مالي ــاء ب ــة يف املؤمتــرات لق ــل الرشك ــدالت كتمثي ــازات والب االمتي

لشــغل املنصــب اإلداري لقســم الهندســة.
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 محاور النقاش:

	  هل تُشكل الحادثة التي تعرضت لها ندية نوًعا من العنف االقتصادي، نعم / ال / ملاذا؟ 

	  ما األسباب التي تقف خلف هذا النوع من العنف االقتصادي؟ 

	  السياق االجتاعي والثقايف وعالقته مبا تعرضت له ندية يف الرشكة. 

	  كيف ُيكننا تجاوز تلك التحديات والظروف؟ 

	  هل من املمكن أن يكون هناك دور لندية يف رفض هذا السلوك غر املهني؟

	  هل تختلف الصورة يف القطاع العام عنها يف القطاع الخاص؟ 

	  ما دور املؤسسة الرسمية واملجتمع املدين يف تغير هذه األمناط من السلوك مع النساء يف سوق العمل؟ وكيف؟ 

	  الترشيعات وتنظيم سوق العمل والعالقات العالية. 

	  دور النقابات يف ما يتعلق باملوضوع. 

	  هل متتلك ندية أية خيارات يف هذا السياق/ ماهي. 

	  ما املطلوب ملعالجة هذه التشوهات السلوكية يف مجال متكن النساء اقتصاديًا.

	  أي نوع من الرامج والتدخالت ُيكن استخدامه ملعالجة هذه القضايا؟

	  مسؤولية من وضع وتنفيذ تلك الرامج؟

	 ماذا عن تكافؤ الفرص بن العاملن والعامالت بسوق العمل؟ 

	 ما هي النهاية الجيدة التي ُيكن أن نختم هذه القصـة بهـا؟

نشاط:

أرجــو البحــث مــن خــالل مراجعــة مــادة هــذا الدليــل املرجعــي وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت وباالطــالع 

عــى املوقــع اإللكــروين لــوزارة العمــل األردنيــة عــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي صــادق األردن عليهــا والتــي عددهــا 

)26( اتفاقيــة، ووضــع قامئــة بهــا.
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قامئة املراجع:

-  اتفاقيات منظمة العمل الدولية. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية. 

-  اتفاقيات منظمة العمل الدولية. مكتبة حقوق اإلنسان. جامعة منيسوتا.

https:// .13:08 .2020 آالء صــالح. تعريــف تكافــؤ الفــرص. تعريفــات منوعــة. الرئيســية. موقــع موضــوع. 13 أبريــل  -

.com.mawdoo3

-  األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي القيمــة. اليــوم الــدويل للمســاواة يف األجــر 18 أيلــول/ ســبتمر. مناســبات أمميــة. رســائل. 

.https://www.un.org/ar .الرئيســية. األمــم املتحــدة

-  األمان الوظيفي. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  الدستور األردين. مجلس النواب. اململكة األردنية الهاشمية.

-  العمل الالئق. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة. تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 كانــون الثــاين/ ينايــر 1976. وفقــا 

للــادة 27. مكتبــة حقــوق اإلنســان. جامعــة منيســوتا.

ــوع  ــور الن ــن منظ ــة م ــوق االقتصادي ــور الحق ــات: مح ــاء والفتي ــادي للنس ــن االقتص ــا. التمك ــام العش ــس: إنع ــع الرئي -  املرج

ــاء األردين. 2020.  ــن النس ــد تضام ــة معه ــة. جمعي ــادة تدريبي ــات. م ــاء والفتي ــد النس ــادي ض ــف االقتص ــي والعن االجتاع

.2014 .UNDP املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة يف اإلدارة العامة. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -

.Harvard Business Review. https://hbrarabic.com .تكافؤ فرص العمل. املفاهيم اإلدارية  -

-  قانــون رقــم 8 لســنة 1996 )قانــون العمــل لســنة 1996( وتعديالتــه. الترشيعــات واالتفاقيــات. موقــع وزارة العمــل. اململكــة 

.http://www.mol.gov.jo .األردنيــة الهاشــمية

.Harvard Business Review . https://hbrarabic.com.ما تعريف التسهيالت االئتانية؟ املفاهيم اإلدارية  -

-  منــى مؤمتــن. املرجعيــات القانونيــة والحقوقيــة املســاندة للحقــوق االقتصاديــة. مــادة تدريبيــة. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء 

األردين. 2020.

ــن االقتصــادي  ــج التمك ــن االقتصــادي يف األردن. برنام ــو التمك ــي للنســاء نح ــل املرجع ــة. الدلي ــواد تدريبي ــن. م ــى مؤمت -  من

ــاء األردين. 2020/ 2021.  ــن النس ــد تضام ــة معه ــنابل(. جمعي ــاء يف األردن )س للنس
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-  منــر إدعيبــس. "االقتصــاد األردين وواقــع مشــاركة النســاء االقتصاديــة". عــرض تقديــي. الــدورة التدريبيــة املتخصصــة لفريــق 

التوعيــة والتدريــب امليــداين TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن. ســنابل 1. جمعيــة 

معهــد تضامــن النســاء األردين. 8/30 – 2020/9/1.

-  نظــام رقــم )22( لســنة 2017 نظــام العمــل املــرن. الترشيعــات واالتفاقيــات. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية. 

.http://www.mol.gov.jo

-  هديــل املعايطــة. املــرأة واملناصــب القياديــة. محليــات. صحيفــة الدســتور. األربعــاء 28 آب/ أغســطس 2019. 01:00 صباًحــا. 

.https://www.addustour.com/articles

ــات.  ــة مدرســة األمه ــة. أوراق موقــف. الرئيســية. جمعي ــر منظمــة العمــل الدولي ــا ملعاي ــق وفًق ــة موقــف العمــل الالئ -  ورق

.http://msspal.org

https://www. .2020 ــو ــف. 5 يولي ــة التوظي ــار يف عملي ــة واالختي ــة للمفاضل ــوارد البرشي ــر إدارة امل -  .Aimen Basim معاي

.hrinsider.info

https://www.un.org/ .19-02-2019 .املســاواة وعــدم التمييــز. األمــم املتحــدة وســيادة القانــون .Bissera Kostova  -

.ruleoflaw/ar





246

الفصل الثامن:

الحقوق االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء تداعيات جائحة كورونا )كوفيد - 19(

1- حقوق اإلنسان وخطة التنمية املستدامة لعام 2030: 

ــة  ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــتُخدمت األه ــد اس ــتدامة. وق ــة املس ــق التنمي ــة لتحقي ــان رضوري ــوق اإلنس ــأن حق ــراف ب ــد االع يتزاي

كأهــداف شــاملة لحقــوق اقتصاديــة واجتاعيــة معينــة ولكنهــا اتســمت بإغفــال روابــط هامــة أخــرى بحقــوق اإلنســان. ويف 

املقابــل، فــإن مبــادئ ومعايــر حقــوق اإلنســان ُمَجَســدة اآلن بقــوة يف إطــار إمنــايئ عاملــي جديــد طمــوح، هــو خطــة التنميــة 

ــام 2030. املســتدامة لع

ويف أيلــول/ ســبتمر 2015، اجتمــع 170 مــن زعــاء العــامل يف مؤمتــر قمــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف نيويــورك العتــاد 

ــا مــن أهــداف  خطــة عــام 2030. وتُغطــي الخطــة الجديــدة مجموعــة واســعة مــن األهــداف والغايــات تشــتمل عــى 17 هدفً

التنميــة املســتدامة و167 غايــة فرعيــة، وستُســتخدم باعتبارهــا اإلطــار الشــامل لتوجيــه العمــل اإلمنــايئ عــى الصعيديــن العاملــي 

والوطنــي عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرشة املقبلــة.

وأهــداف التنميــة املســتدامة هــي نتــاج العمليــة املتســمة بأكــر قــدر مــن التشــاور والشــمول يف تاريــخ األمــم املتحــدة. والخطــة 

املرتكــزة عــى القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، توفــر فرًصــا حاســمة األهميــة لزيــادة النهــوض بإعــال حقــوق اإلنســان لجميــع 

النــاس يف كل مــكان، دون متييــز.

أ- كيف تتسم أهداف التنمية املستدامة بأنها مختلفة؟

عامليــة: يف حــن أن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تنطبــق فقــط عــى البلــدان املســاة "البلــدان الناميــة"، فــإن أهــداف التنميــة 

املســتدامة إطــار عاملــي فعــاًل وتنطبــق عــى جميــع البلــدان، التــي يتعــّن عليهــا إحــراز تقــدم يف الســر نحــو تحقيــق التنميــة 

املســتدامة، وتواجــه تحديــات مشــركة وفريــدة تعــرض ســبيل تحقيــق أبعــاد التنميــة املســتدامة الكثــرة التــي تتضمنهــا أهــداف 

التنميــة املســتدامة.

مفضيــة إىل التحــّول: خطــة عــام 2030، باعتبارهــا خطــة مــن أجــل "النــاس والكوكــب واالزدهــار والســالم والرشاكــة"، تُتيــح نقلــة 

نوعيــة مــن منــوذج التنميــة التقليــدي. وهــي توفــر رؤيــة مفضيــة إىل التحــّول مــن أجــل تحقيــق تنميــة مســتدامة محورهــا الناس 

وكوكــب األرض، وقامئــة عــى حقــوق اإلنســان ومراعيــة للمنظــور الجنســاين، وتتجــاوز إىل حــد بعيــد الرؤيــة الضيقــة الخاصــة 

باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة.

ــاء  ــا بإرس ــام 2030 أيًض ــة ع ــد خط ــة، تع ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــداف االجتاعي ــن األه ــعة م ــة واس ــب طائف ــاملة: إىل جان ش

"مجتمعــات أكــر ســالًما وعــداًل واحتضانـًـا للجميــع، تخلــو مــن الخــوف والعنــف مــع االهتــام بالحوكمــة الديقراطيــة وســيادة 

القانــون والوصــول إىل العدالــة واألمــن الشــخيص )يف الهــدف 16(، وبتهيئــة بيئــة دوليــة مواتيــة )يف الهــدف 17 ويف كل أقســام 

اإلطــار(. ومــن ثــم؛ فــإن الخطــة تُغطــي قضايــا متعلقــة بجميــع حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك الحقــوق االقتصاديــة واملدنيــة 

ــة. ــة والحــق يف التنمي ــة والسياســية واالجتاعي والثقافي
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ــه احــرام املســاواة وعــدم  ــع أرجائ ــو إىل "عــامل يســود جمي ــدة إىل عــدم إغفــال أي أحــد، وترن جامعــة: تســعى الخطــة الجدي

ــن  ــدول ع ــع ال ــد مســؤوليات جمي ــادة تأكي ــك بإع ــن الجنســن، وذل ــك املســاواة ب ــا يف ذل ــا، مب ــدان وداخله ــن البل ــز" ب التميي

"احــرام حقــوق اإلنســان وحايتهــا وتعزيزهــا، دومنــا متييــز مــن أي نــوع عــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 

الديــن أو الــرأي الســيايس أو غــره مــن اآلراء أو األصــل القومــي واالجتاعــي، أو عــى أســاس امللكيــة أو امليــالد أو اإلعاقــة، أو 

عــى أي أســاس آخــر."    

املي قدًما:

أســهمت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان إســهاًما قويـًـا يف إدمــاج حقــوق اإلنســان يف جميــع مراحــل عمليــة تحديــد أهــداف 

ــوق  ــتندة إىل حق ــام 2030 مس ــة ع ــذ خط ــات تنفي ــراتيجيات وسياس ــون اس ــان أن تك ــعى إىل ض ــتدامة، وستس ــة املس التنمي

اإلنســان.

ويف هــذا الصــدد؛ ســيكون مــن املهــم للغايــة ضــان أن يحظــى تنفيــذ خطــة عــام 2030 بالدعــم مبــا يلــزم مــن مــوارد والتــزام 

ســيايس. وينبغــي إنشــاء آليــات فّعالــة للمســاءلة، تتنــاول واجبــات الــدول وكذلــك القطــاع الخــاص. وتوفــر خطــة عمــل أديــس 

أبابــا، التــي اعتمدهــا املؤمتــر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة يف أديــس أبابــا يف متــوز/ يوليــه 2015، األســاس الــالزم لتنشــيط 

الرشاكــة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة. وتُحــدد الوثيقــة األخــرة املــوارد - املاليــة وغــر املاليــة - والــرشاكات الروريــة 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

وطبًقــا ملــا هــو مخطــط لــه حاليًــا، فــإن اســتعراضات التقــدم املحــرز عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل يف مــا يتعلــق بأهــداف 

التنميــة املســتدامة ســيجري دعمهــا باســتعراضات عامليــة منتظمــة للتقــدم العــام وذلــك يف املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى. 

ووفقــاً للوعــد الــوارد يف خطــة عــام 2030 وهــو "عــدم إغفــال أي أحــد"، ينبغــي أن تتنــاول جهــود الرصــد بالتقييــم التقــدم املحرز 

يف تحقيــق النتائــج لجميــع النــاس. وســيتطلب هــذا بيانــات مصنفــة تبــن بوضــوح حالــة أشــد الفئــات حرمانـًـا والفئــات املتــررة 

مــن التمييــز. وملواجهــة هــذا التحــدي الخــاص بالبيانــات، والُفــرص واملخاطــر املرتبطــة بــه، ســيكون مــن الــروري اتبــاع نُهــج 

قامئــة عــى حقــوق اإلنســان يف مــا يتعلــق بالبيانــات واإلحصــاءات: وينبغــي أن يُركــز الرصــد عــى التخفيــض التدريجــي ألوجــه 

عــدم املســاواة مبــرور الوقــت عــى املســتويات؛ املحــيل والوطنــي واإلقليمــي والعاملــي، كــا ينبغــي تعزيــز الروابــط مــع اآلليــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان )حقــوق اإلنســان وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. حقــوق اإلنســان 

الخاصــة بــك. عــريب. مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان(.
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ب- خطة التنمية املستدامة لعام 2030 يف املنطقة العربية: 

يف حــن؛ أن األمــم املتحــدة تدعــم تنفيــذ الرامــج عــى املســتوى اإلقليمــي، إال أن خطــة 2030 تُركــز عــى التنفيــذ عــى املســتوى 

الوطنــي، حيــث تأخــذ الــدول االعضــاء زمــام املبــادرة وتقــوم بتكييــف الخطــة مبــا يتناســب مــع احتياجاتهــا الوطنيــة. وتعتمــد 

الخطــة أســاليب جديــدة مــن الــرشاكات مــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن/ات تتمثــل بإعطــاء دور أكــر للمجتمــع املــدين، والقطــاع 

الخــاص، ورشكاء آخريــن يف مجــال التنميــة. هــذا باإلضافــة إىل الركيــز عــى املســاءلة واعتــاد ثالثــة مســتويات ملتابعة واســتعراض 

التقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ خطــة 2030 وذلــك عــى املســتوى؛ العاملــي واإلقليمــي والوطنــي.

وعــى الرغــم مــن التحديــات الهائلــة التــي واجهتهــا وال تــزال تواجههــا املنطقــة العربيــة منــذ عقــود، تبــذل العديــد مــن الــدول 

ــة. وعــى  ــات العاملي ــذ مختلــف التوصي ــة مــن خــالل تنفي ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــق التنمي ــة جهــوًدا ملحوظــة لتحقي العربي

الرغــم مــن ذلــك، فــإن تحقيــق خطــة 2030 للتنميــة املســتدامة وأهدافهــا ال 17 يتطلــب معالجــة قضايــا التنميــة بطــرق جديــدة 

تتــالءم مــع التحديــات الوطنيــة واإلقليميــة، خصوًصــا تلــك املتعلقــة بآثــار النزاعــات )خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 يف 

املنطقــة العربيــة. برامــج العمــل. الرئيســية. اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب آســيا. األمــم املتحــدة(.

ج- تقرير مؤرش أهداف التنمية املستدامة 2019:

ــع  ــاون م ــره مؤسســة برتلســان بالتع ــة املســتدامة 2019 )وهــو أول مــؤرش قامــت بتطوي ــر مــؤرش أهــداف التنمي ــد تقري أك

شــبكة حلــول التنميــة املســتدامة(، عــى أن جميــع الــدول لديهــا مهــام كبــرة قبــل وضــع خريطــة طريــق واســراتيجيات لتحقيــق 

ــارات  ــة ملعالجــة امله ــة العمــل عــى ســتة تحــوالت رئيســة يف كل دول ــر إىل أهمي ــق األهــداف، وأشــار التقري النجــاح يف تحقي

ــا الرقميــة. والوظائــف، والصحــة، والطاقــة النظيفــة، والتنــوع البيولوجــي واســتخدام األرايض، واملــدن، والتكنولوجي

وشــمل املــؤرش 162 دولــة مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، وهــي الــدول التــي يتوفــر حولهــا بيانــات ملــا ال يقــل عــن ٪80 

مــن املــؤرشات. وقــد شــهد مــؤرش عــام 2019 تحســينات إضافيــة مــن بينهــا إضافــة مــؤرشات واســتبدال مــؤرشات أخــرى، كــا 

تــم تحديــث املعلومــات الخاصــة بالــدول، وأجريــت تعديــالت أخــرى عــى منهجيــة عمــل املــؤرش.

وتُضيــف جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين "تضامــن" أن مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة ضــم 19 دولــة عربيــة، وتقــدم 

األردن 10 مراكــز عامليًــا ومركــزًا واحــًدا عــى املســتوى العــريب )كان يف املركــز 91 عامليًــا و7 عربيًــا عــام 2018(، حيــث احتــل األردن 

املركــز الســادس عربيًــا واملركــز 81 عامليًــا وبدرجــة 68.1 مــن 100.
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ــا(،  ــاين )63 عامليً ــز الث ــس يف املرك ــا(، وتون ــاً )53 عامليً ــز األول عربي ــر يف املرك ــيل: الجزائ ــا ي ــة ك ــدول العربي ــب ال ــاء ترتي وج

ــا(،  ــس )76 عامليً ــز الخام ــن يف املرك ــا(، والبحري ــع )72 عامليً ــز الراب ــرب يف املرك ــا(، واملغ ــث )65 عامليً ــز الثال ــارات يف املرك واإلم

ــا(، ومــر يف  ــا(، وقطــر يف املركــز الثامــن )91 عامليً ــا(، وُعــان يف املركــز الســابع )83 عامليً واألردن يف املركــز الســادس )81 عامليً

املركــز التاســع )92 عامليًــا(، ولبنــان يف املركــز العــارش )94 عامليًــا(، والســعودية يف املركــز الـــ 11 )98 عامليًــا(، والكويــت يف املركــز 

الـــ 12 )106 عامليًــا(، والعــراق يف املركــز الـــ 13 )117 عامليًــا(، وســوريا يف املركــز الـــ 14 )123 عامليًــا(، واليمن يف املركــز الـ 15 )133 

عامليًــا(، وموريتانيــا يف املركــز الـــ 16 )134 عامليًــا(، وجــزر القمــر يف املركــز الـــ 17 )137 عامليًــا(، والســودان يف املركــز الـــ 18 )147 

عامليًــا(، وأخــراً جيبــويت يف املركــز الـــ 19 عربيًــا )148 عامليًــا(.

واظهــر املــؤرش بــأن األردن يُعــاين مــن تحديــات كــرى يف تحقيــق األهــداف التاليــة: الثــاين )القضــاء التــام عــى الجــوع(، والثالــث 

)الصحــة الجيــدة والرفــاه(، والخامــس )املســاواة بــن الجنســن(، والثامــن )العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد(، والعــارش )الحــد مــن 

أوجــه عــدم املســاواة(. يف مــا يُعــاين األردن مــن تحديــات جديــة يف تحقيــق األهــداف التاليــة: الرابــع )التعليــم الجيــد(، والســادس 

ــة  ــاكل األساســية(، والـــ 11 )مــدن ومجتمعــات محلي ــكار والهي ــة(، والتاســع )الصناعــة واالبت ــة الصحي ــاه النظيفــة والنظاف )املي

مســتدامة(.

ــة  ــة نظيف ــابع )طاق ــر(، والس ــى الفق ــاء ع ــة: األول )القض ــداف التالي ــق األه ــام األردن يف تحقي ــة أم ــات قامئ ــت التحدي وال زال

وبأســعار معقولــة(، والـــ 12 )االســتهالك واإلنتــاج املســؤوالن(، والـــ 16 )الســالم والعــدل واملؤسســات القويــة(، والـــ 17 )عقــد 

الــرشاكات لتحقيــق األهــداف(. واعتــر املــؤرش أن األردن قــد حقــق الهــدف الـــ 13 )العمــل املناخــي(، يف مــا ال تتوافــر معلومــات 

حــول الهــدف الـــ 14 )الحيــاة تحــت املــاء( والـــ 15 )الحيــاة يف الــر(.

د- رضورة االستثامر لبناء القدرات اإلحصائية يف األردن:

ــة  ــم الدول ــان قــد تظل ــا الواقــع، ويف معظــم األحي ــاألردن قــد ال تعكــس فعليً ــواردة يف املــؤرش والخاصــة ب ــام ال إن بعــض األرق

يف تصنيفهــا عــى املــؤرش صعــوًدا ونــزواًل مــا مل يكــن لدينــا إحصــاءات دقيقــة ومفصلــة ومحدثــة لــكل مقيــاس مــن املقاييــس 

ــا  ــة وتطويرهــا وتحديثه ــدرات اإلحصائي ــاء الق ــب العمــل عــى بن ــك يتطل ــم املتحــدة. وإن الوصــول اىل ذل املعتمــدة مــن األم

ــة. ــات األممي ــالءم واملتطلب لتت

ــه 217  ــم يف عضويت ــن” ويض ــة “تضام ــوده جمعي ــذي تق ــتدامة 2030 وال ــة املس ــدين األردين للتنمي ــدى امل ــار اىل أن املنت ويُش

مؤسســة مــن مؤسســات املجتمــع املــدين األردين وشــخصيات ونشــطاء ونشــيطات قــد تأســس عــام 2015 بعــد عامــن مــن قيــام 

جمعيــة “تضامــن” بإجــراء مشــاورات وطنيــة لتحديــد أولويــات التنميــة األردنيــة ملــا بعــد عــام 2015.
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ــا(،  ــاين )63 عامليً ــز الث ــس يف املرك ــا(، وتون ــاً )53 عامليً ــز األول عربي ــر يف املرك ــيل: الجزائ ــا ي ــة ك ــدول العربي ــب ال ــاء ترتي وج

ــا(،  ــس )76 عامليً ــز الخام ــن يف املرك ــا(، والبحري ــع )72 عامليً ــز الراب ــرب يف املرك ــا(، واملغ ــث )65 عامليً ــز الثال ــارات يف املرك واإلم

ــا(، ومــر يف  ــا(، وقطــر يف املركــز الثامــن )91 عامليً ــا(، وُعــان يف املركــز الســابع )83 عامليً واألردن يف املركــز الســادس )81 عامليً

املركــز التاســع )92 عامليًــا(، ولبنــان يف املركــز العــارش )94 عامليًــا(، والســعودية يف املركــز الـــ 11 )98 عامليًــا(، والكويــت يف املركــز 

الـــ 12 )106 عامليًــا(، والعــراق يف املركــز الـــ 13 )117 عامليًــا(، وســوريا يف املركــز الـــ 14 )123 عامليًــا(، واليمن يف املركــز الـ 15 )133 

عامليًــا(، وموريتانيــا يف املركــز الـــ 16 )134 عامليًــا(، وجــزر القمــر يف املركــز الـــ 17 )137 عامليًــا(، والســودان يف املركــز الـــ 18 )147 

عامليًــا(، وأخــراً جيبــويت يف املركــز الـــ 19 عربيًــا )148 عامليًــا(.

واظهــر املــؤرش بــأن األردن يُعــاين مــن تحديــات كــرى يف تحقيــق األهــداف التاليــة: الثــاين )القضــاء التــام عــى الجــوع(، والثالــث 

)الصحــة الجيــدة والرفــاه(، والخامــس )املســاواة بــن الجنســن(، والثامــن )العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد(، والعــارش )الحــد مــن 

أوجــه عــدم املســاواة(. يف مــا يُعــاين األردن مــن تحديــات جديــة يف تحقيــق األهــداف التاليــة: الرابــع )التعليــم الجيــد(، والســادس 

ــة  ــاكل األساســية(، والـــ 11 )مــدن ومجتمعــات محلي ــكار والهي ــة(، والتاســع )الصناعــة واالبت ــة الصحي ــاه النظيفــة والنظاف )املي

مســتدامة(.

ــة  ــة نظيف ــابع )طاق ــر(، والس ــى الفق ــاء ع ــة: األول )القض ــداف التالي ــق األه ــام األردن يف تحقي ــة أم ــات قامئ ــت التحدي وال زال

وبأســعار معقولــة(، والـــ 12 )االســتهالك واإلنتــاج املســؤوالن(، والـــ 16 )الســالم والعــدل واملؤسســات القويــة(، والـــ 17 )عقــد 

الــرشاكات لتحقيــق األهــداف(. واعتــر املــؤرش أن األردن قــد حقــق الهــدف الـــ 13 )العمــل املناخــي(، يف مــا ال تتوافــر معلومــات 

حــول الهــدف الـــ 14 )الحيــاة تحــت املــاء( والـــ 15 )الحيــاة يف الــر(.

د- رضورة االستثامر لبناء القدرات اإلحصائية يف األردن:

ــة  ــم الدول ــان قــد تظل ــا الواقــع، ويف معظــم األحي ــاألردن قــد ال تعكــس فعليً ــواردة يف املــؤرش والخاصــة ب ــام ال إن بعــض األرق

يف تصنيفهــا عــى املــؤرش صعــوًدا ونــزواًل مــا مل يكــن لدينــا إحصــاءات دقيقــة ومفصلــة ومحدثــة لــكل مقيــاس مــن املقاييــس 

ــا  ــة وتطويرهــا وتحديثه ــدرات اإلحصائي ــاء الق ــب العمــل عــى بن ــك يتطل ــم املتحــدة. وإن الوصــول اىل ذل املعتمــدة مــن األم

ــة. ــات األممي ــالءم واملتطلب لتت

ــه 217  ــم يف عضويت ــن” ويض ــة “تضام ــوده جمعي ــذي تق ــتدامة 2030 وال ــة املس ــدين األردين للتنمي ــدى امل ــار اىل أن املنت ويُش

مؤسســة مــن مؤسســات املجتمــع املــدين األردين وشــخصيات ونشــطاء ونشــيطات قــد تأســس عــام 2015 بعــد عامــن مــن قيــام 

جمعيــة “تضامــن” بإجــراء مشــاورات وطنيــة لتحديــد أولويــات التنميــة األردنيــة ملــا بعــد عــام 2015.
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2- أهداف التنمية املستدامة وُفرص تحقيقها بعد جائحة كورونا:

تلقــى العــامل رضبــة قويــة بســبب انتشــار جائحــة كورونــا، وبــدأ التســاؤل حــول تأثرهــا عــى أهــداف األمــم املتحــدة الـــ 17 

ــا مــن مســرة االســتدامة أم ُيكــن أن تُعطيهــا دفعــة لألمــام؟ ــة املســتدامة، وهــل ســتبطئ جائحــة كورون للتنمي

وتنــاول تقريــر لألمــم املتحــدة - تحــت عنــوان “املســؤولية املشــركة والتضامــن العاملــي” - هــذا الســؤال الرئيــس باإلضافــة إىل 

دور صنــاع القــرار والــرشكات واملترعــن/ات الحتــواء األزمــة والحفــاظ عــى املســرة نحــو أهــداف التنميــة املســتدامة، وُســبل 

التغلــب عــى األزمــة التــي كان لهــا آثــار اجتاعيــة واقتصاديــة متعــددة األبعــاد. وأوضــح التقريــر تأثــر الفــروس عــى مــا يقــرب 

مــن 13 هدفًــا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــرش ســلبًا يف مــا أثــر إيجابـًـا عــى باقــي األهــداف.

وتعتقــد جمعيــة "تضامــن" بــأن األردن كغــره مــن دول العــامل ســوف يتأثــر بجائحــة كورونــا التــي ســتُلقي بظاللهــا عــى أغلــب 

أهــداف التنميــة املســتدامة، وســوف يتــم اختبــار قــدرة األردن يف الســر قدًمــا وتجــاوز الجائحــة وتحقيــق مزيــد مــن التقــدم 

نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

- الظروف االستثنائية تحتاج إىل حلول استثنائية:

وتجــد جمعيــة "تضامــن" بــأن الورقــة البحثيــة التاليــة تســتعرض الوضــع العاملــي لــكل هــدف مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، 

ووضــع األردن تحديــًدا قبــل جائحــة كورونــا، وتوجــز التوقعــات يف تحقيــق هــذه األهــداف بعــد جائحــة كورونــا.

وتؤكــد جمعيــة "تضامــن" عــى أن مواجهــة الظــروف االســتثنائية تتطلــب حلــواًل وإجــراءات وسياســات اســتثنائية غــر قابلــة 

للتأجيــل أو التأخــر.  

الهدف األول - القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ــذي  ــح ال ــأن العــامل ال يســر عــى املســار الصحي ــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة، ب ــر التنمي ــد تقري أك

ُيكنــه مــن إنهــاء الفقــر بحلــول عــام 2030، وأن 55٪ مــن ســكان العــامل ال يحصلــون عــى الحايــة االجتاعيــة، وأكــر مــن ٪90 

مــن الوفيــات الناجمــة عــن الكــوارث تحــدث يف الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل. ووفــق املــؤرش؛ فــإن 0.7٪ مــن الســكان 

يعيشــون عــى 1.9 دوالر و13.5٪ يعيشــون عــى 3.2 دوالر يف اليــوم. وتقــدم األردن بانخفــاض نســبة عــدد الفقــراء والفقــرات 

الحاليــن والذيــن يعيشــون عــى 1.9 دوالر يف اليــوم لتصــل اىل 0.7٪ مــن الســكان، يف مــا ارتفعــت نســبة عــدد الفقــراء والفقــرات 

الحاليــن الذيــن يعيشــون عــى 3.2 دوالر يف اليــوم لتصــل اىل 13.1٪ مــن الســكان. وبحســب عــدد ســكان األردن يف نهايــة عــام 

2018، فــإن 72.2 ألــف شــخص يعيشــون عــى 40.35 دينــاًرا يف الشــهر، و1.35 مليــون شــخص يعيشــون عــى 68 دينــاًرا يف الشــهر. 
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وبحســب دائــرة اإلحصــاءات العامــة ويف كتــاب “األردن باألرقــام 2018” فقــد أكــدت عــى أن نســبة الفقــر خــالل عــام 2017 

بلغــت 15.7٪ مــن األفــراد، يف مــا بلغــت فجــوة الفقــر 3.5٪، وشــدة الفقــر 1.2٪. ويُقصــد بفجــوة الفقــر؛ حجــم الفجــوة النقديــة 

اإلجاليــة الالزمــة لرفــع إنفــاق الفقــراء اىل مســتوى خــط الفقــر، أي يصبحــوا غــر فقــراء، أمــا شــدة الفقــر فهــي؛ مقيــاس نســبي 

يُعطــي صــورة عــن مــدى التفــاوت يف درجــات الفقــر بــن الفقــراء أنفســهم/ن، فكلــا ارتفعــت قيمــة املــؤرش دل ذلــك عــى 

درجــة أكــر مــن التفــاوت.

وال زالــت التحديــات قامئــة أمــام األردن يف مــا يتعلــق بالهــدف األول )القضــاء عــى الفقــر(، عــى الرغــم مــن تحقيقــه حــوايل ٪85 

منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019.

وتُشــر جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين اىل أن توقعــات األمــم املتحــدة تُفيــد بــأن 6٪ مــن ســكان العــامل ســيقبعون يف دائــرة 

الفقــر بحلــول عــام 2030، يف حــن كان 10٪ مــن الســكان يعيشــون يف فقــر مدقــع عــام 2015 وبعــدد 736 مليــون.

وعــى الرغــم مــن تراجــع الفقــر املدقــع، إال أن وترتــه عامليًــا أخــذت بالتباطــؤ، حيــث يركــز الفقــر املدقــع يف املناطــق الريفيــة 

ويؤثــر عليهــم/ن بشــكل كبــر، فمعــدل الفقــر املدقــع يف املناطــق الريفيــة أعــى بأكــر مــن 3 أضعــاف منــه يف املناطــق الحريــة، 

كــا يتزايــد يف ظــل النزاعــات وتغــّر املنــاخ. ويُشــكل األطفــال/ الطفــالت دون 14 عاًمــا مــن العمــر حــوايل نصــف الســكان الذيــن 

يُعانــون مــن فقــر مدقــع )46٪(، وُمعــدل البطالــة بــن الشــباب أعــى 3 مــرات مــن معــدل البطالــة بــن البالغــن/ات.

ــن/ات  ــخاص العاطل ــن األش ــط 22٪ م ــث فق ــة، حي ــة االجتاعي ــة الحاي ــرة يف تغطي ــعة وكب ــرات واس ــن ثغ ــامل م ــاين الع ويُع

ــة، و68٪ مــن األشــخاص فــوق ســن التقاعــد يحصلــون عــى رواتــب تقاعديــة، و٪28  عــن العمــل يتلقــون اســتحقاقات للبطال

ــات  ــة، و41٪ مــن األمه ــذوي/ات اإلعاق ــة خاصــة ب ــب تقاعدي ــون عــى روات ــة الشــديدة يحصل مــن األشــخاص ذوي/ات اإلعاق

ــة األمومــة، و35٪ مــن األطفــال/ الطفــالت يتلقــون اســتحقاقات يف  ــون عــى إعان ــوالدة يحصل ــي ال واألطفــال/ الطفــالت حديث

ــة. ــة االجتاعي إطــار نظــم الحاي

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

فقدان العديد من األفراد ذكوًرا وإناثًا ملصادر دخلهم/ن.

اتساع دائرة الفقر لتشمل رشائح أوسع يف املجتمع.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف األول مبا فيها األردن.

ارتفاع نسب وأعداد األفراد الذين ال يتمتعون بأي نوع من الحاية االجتاعية.

تراجع نسب وأعداد األفراد الذين يحصلون عى بدل التعطل أو رواتب تقاعدية أو تأمن األمومة.



253

الفصل الثامن:

الحقوق االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء تداعيات جائحة كورونا )كوفيد - 19(

الهدف الثاين - القضاء التام عى الجوع:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ــا وبحســب أرقــام عــام 2017 ال يــزال 821 مليــون شــخص يُعانــون مــن ســوء التغذيــة يف مــا كان عددهــم/ن 784 مليــون  عامليً

ــون طفــل/ة( مــن التقــزم، و7.3٪ منهــم )49  ــال/ الطفــالت دون ســن الخامســة )149 ملي عــام 2015، ويعــاين 22٪ مــن األطف

مليــون طفــل/ة( يُعانــون مــن الهــزال، و5.9٪ منهــم )40 مليــون طفــل/ة( يُعانــون مــن زيــادة الــوزن، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر 

التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة، التــي أكــدت عــى أنــه وبعــد ســنوات مــن التقــدم الواســع يف 

مكافحــة الجــوع، إال أن أعــداد الجيــاع حــول العــامل يف ارتفــاع مســتمر منــذ عــام 2014.

ويُعــاين األردن مــن تحديــات كــرى يف تحقيــق الهــدف الثــاين )القضــاء التــام عــى الجــوع( عــى الرغــم مــن تحقيقــه حــوايل ٪46 

منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. حيــث ارتفعــت نســبة الســكان الذيــن يُعانــون مــن نقــص التغذيــة 

لتصــل إىل 13.5٪، وانخفضــت نســبة األطفــال/ الطفــالت دون الخامســة والذيــن يُعانــون مــن التقــزم )7.8٪(، وانخفضــت نســبة 

األطفــال/ الطفــالت دون الخامســة والذيــن يُعانــون مــن الهــزال )2.4٪(، يف مــا ارتفعــت نســبة البالغــن/ات مــن الســكان والذيــن 

يُعانــون مــن البدانــة )٪35.5(.

وبالرجــوع إىل التقريــر اإلحصــايئ الســنوي الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة لعــام 2018، فقــد بلــغ عــدد ســكان األردن 

ــا يف األردن والذيــن أعارهــم 5 أعــوام فأقــل  ــة عــام 2018، وبلــغ عــدد األطفــال ذكــوًرا وإناثً 10.309 مليــون نســمة مــع نهاي

1.183 مليــون طفــل وطفلــة، كــا بلــغ عــدد الســكان البالغــن/ات يف األردن 5.743 مليــون نســمة. وبتحويــل النســب أعــاله اىل 

أرقــام، فــإن 1.392 مليــون نســمة يُعانــون مــن نقــص التغذيــة، و92.3 ألــف طفــل وطفلــة يُعانــون مــن التقــزم، و28.4 ألــف 

طفــل وطفلــة يُعانــون مــن الهــزال، كــا يُعــاين 2.03 مليــون مــن البالغــن/ات مــن البدانــة.

ــدويل  ــد ال ــام 2019 والصــادر عــن املعه ــي لع ــة عــى مــؤرش الجــوع العامل ــن 117 دول ــن ب ــا م ــز 48 عامليً ــل األردن املرك واحت

ــدل. ــوع معت ــن ج ــاين م ــر أن األردن يُع ــذي اعت ــة )IFPRI(، ال ــات الغذائي ــوث السياس لبح

ــم/ن وهــو  ــوزن بينه ــادة ال ــزداد انتشــار زي ــا ي ــال/ الطفــالت وتطورهــم/ن املعــريف ك ــن األطف ــزم عــى منــو مالي ــر التق ويؤث

الوجــه اآلخــر لســوء التغذيــة والــذي يطــال جميــع الفئــات العمريــة. وأصبــح مــن الــرورة مبــكان بــذل الجهــود املكثفــة واتخــاذ 

التدابــر الالزمــة مــن أجــل تحســن حصــول الجميــع عــى الغــذاء اآلمــن واملغــذي والــكايف.

وملعرفــة املفاهيــم الخاصــة بانعــدام األمــن الغــذايئ وكيفيــة قيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، فيُشــر مصطلــح "أمــن 

غــذايئ وانعــدام خفيــف يف األمــن الغــذايئ" اىل عــدم التيقــن بشــأن القــدرة عــى الحصــول عــى الغــذاء. ويُشــر مصطلــح "انعــدام 

األمــن الغــذايئ املعتــدل" إىل تقويــض جــودة األغذيــة وتنوعهــا وتقليــص كميــة الغــذاء وإســقاط بعــض الوجبــات الغذائيــة. يف 

حــن يُشــر مصطلــح "انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد" إىل عــدم تنــاول أي أغذيــة ملــدة يــوم أو أكــر، أي املعانــاة مــن الجــوع. 

ويُعتــر التقــزم )قــر الطــول مقارنــة بالعمــر( مــن املــؤرشات األكــر شــيوًعا لنقــص التغذيــة بــن األطفــال/ الطفــالت إىل جانــب 

الهــزال )انخفــاض الــوزن مقارنــة بالطــول( ونقــص الــوزن )انخفــاض الــوزن مقارنــة بالعمــر(.
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ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

الهدف الثالث - الصحة الجيدة والرفاه:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

أكــدت األمــم املتحــدة عــى أن العــامل أحــرز تقدًمــا كبــرًا يف تحســن صحــة ماليــن األشــخاص، فانخفضــت الوفيــات النفاســية 

ووفيــات األطفــال/ الطفــالت، وارتفــع متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة، وارتفعــت وتــرة مكافحــة األمــراض املعديــة. وعــى 

ــن  ــم/ن م ــر منه ــاين الكث ــة األساســية، ويُع ــات الصحي ــرون إىل الخدم ــامل يفتق ــزال نصــف ســكان الع ــال ي ــك؛ ف ــن ذل ــم م الرغ

صعوبــات ماليــة حيــث ُيكــن لحالــة صحيــة طارئــة أن تدفــع األشــخاص إىل اإلفــالس أو تضعهــم/ن يف دائــرة الفقــر.

وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحــرزه األردن يف العديــد مــن املــؤرشات الصحيــة، إال أنــه يعــاين مــن تحديــات كــرى يف تحقيــق 

الهــدف الثالــث )الصحــة الجيــدة والرفــاه( حيــث حقــق األردن حــوايل 72٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 

.2019

ووفًقــا لهــذا املــؤرش؛ فقــد تراجــع معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة ليصــل اىل 17 لــكل 1000 والدة حيــة، وانخفــض معــدل 

ــكل 1000  ــوالدة اىل 10.1 ل ــي/ات ال ــات حديث ــة، وانخفضــت وفي ــف والدة حي ــكل 100 أل ــات النفاســية إىل 58 ل ــات األمه وفي

والدة حيــة، يف مــا مل تســجل إصابــات جديــدة بفــروس نقــص املناعــة املكتســبة )يف حينــه(، وانخفــض معــدل اإلصابــة مبــرض 

الســل إىل 6.8 لــكل 100 ألــف مــن الســكان، ومتــت 99.6٪ مــن الــوالدات تحــت إرشاف متخصصــن/ات. ومــع ذلــك ال زالــت 

بعــض املــؤرشات تراجــع، كمعــدل الوفيــات بســبب حــوادث الطــرق 23.6 وفــاة لــكل 100 ألــف مــن الســكان، كــا تراجــع مــؤرش 

الرفــاه الشــخيص ليحصــل األردن عــى 4.6 نقطــة مــن أصــل 10 نقــاط، حيــث يُعتــر التمتــع بصحــة جيــدة مــن أهــم عوامــل 

الرفــاه الشــخيص.

انخفاض إنتاج الغذاء وتباطؤ توزيعه.

اتساع دائرة األفراد الذين يُعانون من الجوع والجوع املُدقع.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف الثاين مبا فيها األردن.

ارتفاع أعداد ونسب األطفال دون الخامسة والذين يُعانون من التقزم والهزال.

ارتفاع أعداد ونسب األفراد الذين يُعانون من البدانة.
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كــا أكــد مســح الســكان والصحــة األرسيــة )2017-2018( والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــى أهميــة القــرارات التــي 

ــة قــرارات هامــة تــم ســؤال املتزوجــات عنهــا مــن بينهــا  تُتخــذ داخــل األرسة ودور الزوجــات يف اتخاذهــا، وحــدد املســح ثالث

القــرارات املتعلقــة بصحتهــن.   

ــا يقــررن لوحدهــن يف مــا يتعلــق  ويبــن املســح بــأن 25٪ مــن املتزوجــات األردنيــات والــاليت أعارهــن مــا بــن )15-49( عاًم

ــأن األزواج يتخــذون لوحدهــم  ــدن ب ــن املتزوجــات أف ــام 2012(، و7٪ م ــت النســبة 40٪ يف مســح ع ــة )كان ــن الصحي برعايته

القــرارات املتعلقــة بصحتهــن )كانــت النســبة 11٪ يف مســح عــام 2012(، وأفــادت 67٪ بأنهــن يتخــذن بالتشــارك مــع أزواجهــن 

القــرارات املتعلقــة بصحتهــن )كانــت النســبة 49٪ يف مســح عــام 2012(.

إن التمكــن االقتصــادي للنســاء والرفــاه الشــخيص يســتلزمان الحــد مــن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، وإعــادة توزيــع 

هــذه األعــال عــن طريــق الدولــة بتأمــن الخدمــات االجتاعيــة، وعــى رأســها خدمــات رعايــة األطفــال واملســنن/ات وذوي/ات 

اإلعاقــة، وكلهــا أعــال غــر مدفوعــة األجــر وال تتــوزع فيهــا املســؤوليات بالتســاوي بــن الرجــال والنســاء الــاليت يتحملــن الجــزء 

ــا أمــام قيامهــن باألعــال  ــا جديً األكــر منهــا. وعــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك يف مجــال التنميــة البرشيــة إال أنــه يشــكل عائًق

مدفوعــة األجــر، ويأخــذ حيــزًا كبــرًا مــن األوقــات اليوميــة الحــرة املخصصــة لراحتهــن ورفاههــن مــا يدخلهــن يف الفقــر وفقــر 

الوقــت.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تراجع يف الخدمات الصحية والرفاه.

تراجع مركز األردن عى مؤرش الرفاه الشخيص.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف الثالث مبا فيها األردن.

انخفاض نسبة األردنيات املتزوجات والاليت يتخذن لوحدهن القرارات املتعلقة بصحتهن.

انخفاض معدل وفيات حوادث السر.
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الهدف الرابع - التعليم الجيد:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

تقــول األمــم املتحــدة بــأن التعليــم أمــر أســايس للتخلــص مــن الفقــر، إال أن ماليــن األطفــال/ الطفــالت ال زالــوا غــر ملتحقــن/ات 

باملــدارس، وال يســتطيع جميــع امللتحقــن/ات يف املــدارس مــن تحقيــق التحصيــل العلمــي املطلــوب. فأكــر مــن نصــف جميــع 

الطــالب/ الطالبــات واملراهقــن/ات يف أنحــاء العــامل ال يســتوفون الحــد األدىن مــن معايــر الكفــاءة يف القــراءة والرياضيــات.

وتُشــر جمعيــة “تضامــن” اىل أن 617 مليــون طفــل/ة ومراهــق/ة يفتقــرون إىل الحــد األدىن مــن الكفــاءة يف القــراءة والرياضيــات، 

ــال/  ــن األطف ــا أن 20٪ م ــرأة(، ك ــون ام ــاء )500 ملي ــن النس ــم م ــن/ات وثلثيه ــن/ات أمي ــن البالغ ــون م ــزال 750 ملي وال ي

ــا ال يذهبــون إىل املدرســة )طفــل/ة واحــد/ة مــن كل 5 أطفــال/ طفــالت(. الطفــالت يف الفئــة العمريــة 6-17 عاًم

وعــى الرغــم مــن التقــدم الــذي حققــه األردن يف بعــض مــؤرشات التعليــم إال أنــه يعــاين مــن تحديــات جديــة يف تحقيــق الهــدف 

الرابــع )التعليــم الجيــد( حيــث حقــق األردن حــوايل 74٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة 2019. ووفًقــا لهــذا 

املــؤرش فــإن معــدل القــراءة والكتابــة بــن الذكــور واإلنــاث يف الفئــة العمريــة 15-24 عاًمــا ارتفــع إىل 99.1٪، إال أن معــدل إكــال 

املرحلــة مــا قبــل الثانويــة قــد انخفــض إىل 60.8٪، ومعــدل االلتحــاق باملرحلــة االبتدائيــة بلــغ ٪92.4.

وأشــارت وثيقــة معلومــات برنامــج مســاندة إصــالح التعليــم يف األردن إىل العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه النظــام التعليمــي 

والتــي يجــب مواجهتهــا مــن أجــل دفــع التنميــة االقتصاديــة إىل األمــام. وســيعمل الرنامــج عــى وضــع الحلــول لهــا وتنفيذهــا 

ــات  ــالب والطالب ــب الط ــي يُكس ــام تعليم ــود نظ ــى وج ــة يف األردن ع ــة االقتصادي ــد التنمي ــة. وتعتم ــنوات القادم ــالل الس خ

املهــارات املعرفيــة واالجتاعيــة والعاطفيــة املطلوبــة لتحقيــق النجــاح يف ســوق العمــل، مــا يســتدعي تحســن فـُـرص الحصــول 

عــى التعليــم وجــودة التعليــم لــكل مــن الفتيــات واألوالد لتحقيــق اإلمكانيــات الكاملــة لالســتثارات التعليميــة بهــدف تحقيــق 

االزدهــار االقتصــادي.

ومــن ضمــن التحديــات التــي أبرزتهــا الوثيقــة؛ وصــول نتائــج تعلــم الطــالب والطالبــات الضعيفــة عــى كافــة املســتويات اىل 

مســتوى متــأزم، فواحــد مــن كل 5 طــالب/ طالبــات يف الصــف الثــاين ال ُيكنــه قــراءة كلمــة واحــدة مــن فقــرة مخصصــة للقــراءة، 

ونصفهــم غــر قادريــن/ات عــى حــل مســألة طــرح واحــدة بصــورة صحيحــة، وبالتــايل يعانــون مــن نقــص يف مهــارات أساســية 

للقــراءة والحســاب تالزمهــم/ن إىل املراحــل الدراســية األعــى وتنعكــس عــى نتائجهــم/ن، فثلثــا الطــالب/ الطالبــات يف عمــر 15 

عاًمــا مل يحققــوا املســتوى األســايس مــن الكفــاءة يف الرياضيــات، ونصفهــم اآلخــر دون املســتوى األســايس يف القــراءة والعلــوم. وقــد 

أبلــغ 18٪ مــن الطــالب والطالبــات عــن تعرضهــم/ن للعنــف اللفظــي يف املــدارس خــالل الســنة الدراســية 2015-2016، و٪11 

منهــم أبلغــوا عــن تعرضهــم لعقــاب بــدين.

وإن كان أداء الطالبــات هــو أفضــل مــن أداء الطــالب يف القــراءة والرياضيــات والعلــوم، إال أن املقارنــات الدوليــة وفًقــا للوثيقــة 

ــع  ــات )PISA(. وترج ــالب/ الطالب ــدويل للط ــم ال ــج التقيي ــاركة يف برنام ــدول املش ــن ال ــا م ــة أل 20٪ الدني ــع األردن يف فئ تض

الوثيقــة املســاهمة الرئيســة ألزمــة التعلــم إىل عــدم مواءمــة السياســات املتعلقــة بانتقــاء وإعــداد وإدارة املعلمــن واملعلــات، 

واملارســات الربويــة.
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ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

الهدف الخامس - املساواة بن الجنسن ومتكن كل النساء والفتيات:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

أكــد تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة، عــى أن العــامل اليــوم يُعــد مكانـًـا أفضــل للنســاء عــا 

ــزواج قبــل بلوغهــن 18 عامــاً، وازداد عــدد النســاء  ــات الــاليت يجــرن عــى ال ــه يف املــايض، حيــث انخفــض عــدد الفتي كان علي

الــاليت يشــغلن مواقــع صنــع القــرار والــاليت يعملــن يف الهيئــات الترشيعيــة، والعمــل مســتمر ملزيــد مــن اإلصالحــات الترشيعيــة 

لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن.

ــات  ــزال الترشيع ــاًل ال ت ــرز، فمث ــدم املح ــن التق ــم م ــى الرغ ــاء ع ــه النس ــرة تواج ــات كب ــات وتحدي ــك عقب ــن ال زال هنال لك

التمييزيــة واألعــراف االجتاعيــة املســيئة للنســاء ســائدة، كذلــك األمــر بالنســبة للمارســات الضــارة وغرهــا مــن أشــكال العنــف 

ــا غــر  ضــد النســاء، ومتثيــل النســاء عــى مســتوى القيــادات السياســية ال زال متثيــاًل ناقًصــا، كــا تــؤدي النســاء والفتيــات نصيبً

متناســب يف األعــال املنزليــة غــر مدفوعــة األجــر، ويواجهــن تحديــات وعقبــات يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة والجنســية.

وتُفيــد آخــر األرقــام األمميــة بــأن 18٪ مــن النســاء والفتيــات يف العــامل والــاليت أعارهــن مــا بــن 15-49 عاًمــا تعرضــن للعنــف 

ــويه  ــن لتش ــرأة تعرض ــاة وام ــون فت ــابقة، وأن 200 ملي ــهر ال 12 الس ــك يف األش ــزوج أو الرشي ــن ال ــي م ــدي و/أو الجن الجس

األعضــاء التناســلية، و30٪ مــن النســاء الــاليت أعارهــن مــا بــن 20-24 عاًمــا تزوجــن قبــل بلوغهــن الـــ 18 عاًمــا، وتُشــكل النســاء 

24٪ فقــط مــن أعضــاء الرملانــات الوطنيــة، كــا يُشــكلن 39٪ مــن القــوى العاملــة إال أن 27٪ منهــن يُشــغلن مناصــب إداريــة.

ويُعــاين األردن مــن تحديــات كــرى يف مجــال تحقيــق الهــدف الخامــس )املســاواة بــن الجنســن ومتكــن كل النســاء والفتيــات(، 

فقــد حقــق األردن حــوايل 41٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019، وهــو مــن األهــداف األقــل تحقيقــاً 

مــن بــن 17 هدفًــا. ووفــق املــؤرش فــإن 58٪ مــن النســاء يف األردن ضمــن الفئــة العمريــة 15-49 عاًمــا تــم تلبيــة احتياجاتهــن 

ــة إىل ٪95.3  ــاق باملدرس ــنوات االلتح ــب س ــور حس ــاث إىل الذك ــبة اإلن ــت نس ــة، وارتفع ــل الحديث ــم الحم ــائل تنظي ــن وس م

)الســكان الذيــن أعارهــم 25 عاًمــا فأكــر(، يف مــا انخفضــت قــوة عمــل اإلنــاث مقارنــة مــع الذكــور لتصــل إىل ٪22.1.

إغالق املدارس والجامعات جزئيًا أو كليًا.

تحديات أمام الطالب والطالبات واملعلمن واملعلات يف التحّول إىل التعلم اإللكروين، وضان جودته. 

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف الرابع مبا فيها األردن.

تحديات أمام الجامعات والهيئات التدريسية والطلبة يف التحّول إىل التعلم اإللكروين، وضان جودته. 

انقطاع بعض الطالب وخاصة الطالبات عن التعليم وزيادة نسب الترب.
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كــا أظهــرت نتائــج االنتخابــات النيابيــة التــي أجريــت يف األردن مؤخــرًا، أن عــدد الفائــزات يف مجلــس النــواب التاســع عــرش 

ــا النســائية بلــغ 15 ســيدة، يف مــا مل تنجــح أي مرشــحة يف الوصــول إىل الرملــان عــن  ــا لنظــام الكوت املُنتخــب لعــام 2020 وفًق

ــق التنافــس إىل جانــب  ــات عــام 2016، حيــث حصلــت النســاء عــى 5 مقاعــد عــن طري ــق التنافــس عــى عكــس انتخاب طري

ــل  ــا أن نســبة التمثي ــًدا. ك ــس الســابق إىل 20 مقع ــد النســاء يف املجل ــكيل ملقاع ــوع ال ــا النســائية ليصــل املجم ــد الكوت مقاع

النســايئ يف مجلــس النــواب التاســع عــرش لعــام 2020 قــد تراجعــت إىل 11.5٪، يف مــا كانــت نســبة متثيليهــّن يف مجلــس النــواب 

الثامــن عــرش لعــام 2016 قــد بلغــت 15.4٪، وهــي أعــى نســبة متثيــل نســايئ عــى االطــالق يف تاريــخ مجالــس النــواب يف األردن 

 FM. تراجــع نســبة متثيــل املــرأة األردنيــة مبجلــس النــواب الجديــد. نســاء يف العــامل العــريب. تقاريــر نســوية. الرئيســية. نســاء(

.)http://www.radionisaa.ps/article

وأظهــرت نتائــج مســح الســكان والصحــة األرسيــة 2017-2018 والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة، بــأن النســاء األرامــل 

واملطلقــات واملنفصــالت والــاليت أعارهــن )15-49 عاًمــا( قــد عانــن مــن عنــف أزواجهــن يف الســابق بأشــكاله املختلفــة بشــكل 

ــاء  ــن كل 4 نس ــن ب ــدة م ــرأة واح ــث أن ام ــا، حي ــن حاليً ــع أزواجه ــن م ــاليت يعش ــات وال ــاء املتزوج ــع النس ــة م ــر مقارن كب

ــف الجســدي أو الجنــي أو العاطفــي )24.1٪ منهــن(. متزوجــات تعرضــت للعن

وقــد أفــادت 42.7٪ مــن األرامــل واملطلقــات واملنفصــالت بأنــه ســبق وأن تعرضــن للعنــف العاطفــي، و42.3٪ منهــن تعرضــن 

للعنــف الجســدي، و13.6٪ تعرضــن للعنــف الجنــي. وبشــكل عــام فقــد أفــادت 51٪ منهــن بتعرضهــن ألحــد اشــكال العنــف 

أو أكــر.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تراجع املشاركة االقتصادية والسياسية للنساء.

زيادة العنف ضد النساء بكافة أشكاله خاصة؛ الجسدي والنفي واإللكروين واالقتصادي والسيايس. 

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف الخامس مبا فيها األردن.

تراجع يف تلبية احتياجات النساء من خدمات؛ الصحة اإلنجابية والجنسية ووسائل تنظيم الحمل.

زيادة أعباء الرعاية والعناية غر مدفوعة األجر عى النساء والفتيات.

http://www.radionisaa.ps/article
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الهدف السادس - املياه النظيفة والنظافة الصحية:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

امليــاه العذبــة مصــدر هــام لصحــة اإلنســان وأمنــه الغــذايئ، وتتعــرض امليــاه للتهديــد كاملــوارد الطبيعيــة األخــرى، حيــث تجــاوز 

الطلــب عــى امليــاه النمــو الســكاين، ويُعــاين نصــف ســكان العــامل مــن شــح شــديد يف امليــاه ملــدة شــهر واحــد يف الســنة عــى 

األقــل، وعــى الرغــم مــن التقــدم يف زيــادة فـُـرص الحصــول عــى ميــاه الــرشب النظيفــة والــرف الصحــي، إال أن باليــن األشــخاص 

خاصــة الريفيــن/ات منهــم يفتقــرون إىل الخدمــات األساســية، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر 

عــن األمــم املتحــدة.

وتُشــر جمعيــة “تضامــن” إىل أنــه ووفًقــا لألمــم املتحــدة مــا زال 785 مليــون مــن األشــخاص يفتقــرون إىل خدمــات ميــاه الــرشب 

األساســية، وهنالــك 2 مــن بــن كل 5 أشــخاص يف جميــع أنحــاء العــامل ليــس لديهــم املرافــق األساســية لغســل اليديــن بالصابــون 

واملــاء يف املنــزل، وال يــزال 673 مليــون مــن األشــخاص )9٪ مــن ســكان العــامل( يارســون التغــوط يف العــراء، وبحلــول عــام 2030 

ســينزح 700 مليــون شــخص بســبب الشــح الشــديد يف امليــاه.

ويُعــاين األردن مــن تحديــات جديـّـة يف مجــال تحقيــق الهــدف الســادس )امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة(، فقــد حقــق األردن 

حــوايل 55٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق املــؤرش؛ فقــد حقــق األردن تقدًمــا يف خدمــات 

ميــاه الــرشب والــرف الصحــي حيــث أن 98.6٪ مــن الســكان يف األردن يســتخدمون خدمــات ميــاه الــرشب األساســية، و٪96.7 

مــن الســكان يســتخدمون خدمــات الــرف الصحــي األساســية.

وأظهــرت نتائــج مســح الســكان والصحــة األرسيــة 2017-2018 والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة، بــأن 98.2٪ مــن األرس 

يف األردن لديهــا رصف صحــي ُمحســن “دورات ميــاه”، يف مــا بلغــت نســبة األرس التــي لديهــا رصف صحــي غــر ُمحســن )دورات 

مشــركة بــن أرستــن أو أكــر( 1.8٪ وعددهــا حســب عــدد األرس يف األردن حتــى نهايــة 2018 بحــدود 38484 أرسة )مــن أصــل 

2.138 مليــون أرسة(.

وتُشــر جمعيــة “تضامــن” إىل أن 69.7٪ مــن األرس التــي لديهــا رصف صحــي ُمحســن تتصــل دورات امليــاه فيهــا بالشــبكة العامــة 

للمجــاري )74.4٪ مــن األرس يف الحــر و28.2٪ مــن األرس يف الريــف(، يف مــا 28.5٪ مــن األرس دورات امليــاه فيهــا متصلــة بحفــر 

امتصاصيــة. ومــن حيــث موقــع دورات امليــاه، فقــد أظهــرت النتائــج بــأن 96.8٪ مــن األرس دورات امليــاه لديهــا داخــل املســاكن، 

و3.2٪ مــن األرس دورات امليــاه خــارج املســاكن )يف الســاحات أو يف مــكان آخــر(.

ــن  ــدارس وأماك ــة وامل ــن العام ــة يف املســاكن واألماك ــة والنظيف ــاه اآلمن ــات الــرف الصحــي خاصــة دورات املي ــر خدم إن توف

العمــل، ســيؤثر بشــكل إيجــايب عــى صحــة األطفــال والنســاء، وعــى تعليــم الفتيــات وإنتاجيــة النســاء العامــالت واســتمرارهن 

يف العمــل. وعندمــا تفكــر النســاء يف الخــروج مــن املنــزل إىل الســوق، فــإن أكــر مــا يثــر قلقهــن هــو عــدم وجــود دورات ميــاه 

ــة  ــراض مزمن ــن أم ــن م ــن أو يُعان ــرات يف الس ــن كب ــال أو ك ــن أطف ــة إذا كان برفقته ــة، خاص ــدن األردني ــم امل ــة يف معظ عام

كالســكري. وتضطــر العديــد منهــن إىل العــودة إىل منازلهــن دون إمتــام املهــام التــي خرجــن مــن أجلهــا، ال بــل بعضهــن ال يخرجــن 

مطلًقــا عنــد تفكرهــن يف هــذا الجانــب.
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ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تباطؤ يف توزيع املياه وصعوبة يف الوصول إليها.

نقص يف مواد التعقيم ومواد الوقاية ومواد التنظيف.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف السادس مبا فيها األردن.

خطورة استخدام األرس لدورات املياه املشركة ودورات املياه خارج املنازل.

استمرار عدم توفر دورات املياه العامة خاصة يف املدن الرئيسة.

الهدف السابع - طاقة نظيفة وبأسعار معقولة:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ــول  ــرة وص ــارعت وت ــي، وتس ــتوى العامل ــى املس ــرًا ع ــتدامة وتوف ــر اس ــت أك ــة أصبح ــة إىل أن الطاق ــات الحالي ــر املعطي تُش

الكهربــاء إىل الــدول األكــر فقــرًا، واســتمرت كفــاءة الطاقــة يف التحســن، كــا تحقــق الطاقــة املتجــددة مكاســب كبــرة يف قطــاع 

الكهربــاء. ومــع ذلــك فــال زالــت الحاجــة ملحــة لتحســن الوصــول إىل وقــود وتكنولوجيــا طهــي نظيفــة وآمنــة، ورضورة التوســع 

يف اســتخدام الطاقــة املتجــددة خــارج قطــاع الكهربــاء، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن 

األمــم املتحــدة.

ووفًقــا لألمــم املتحــدة فــإن 9 أشــخاص مــن أصــل 10 يف جميــع أنحــاء العــامل يحصلــون عــى الكهربــاء، إال أن 87٪ مــن ســكان 

ــار إنســان يفتقــرون إىل  ــة )840 مليــون(، كــا أن 3 ملي ــاء يعيشــون يف املناطــق الريفي ــن يفتقــرون إىل الكهرب العــامل مــن الذي

أنــواع نظيفــة مــن وقــود الطهــي والتكنولوجيــا، وشــكلت الطاقــة املتجــددة 17.5٪ مــن إجــايل االســتهالك النهــايئ للطاقــة.

وال زالــت التحديــات قامئــة أمــام األردن يف مجــال تحقيــق الهــدف الســابع )طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة(، فقــد حقــق األردن 

حــوايل 92٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق املــؤرش فقــد حقــق األردن تقدًمــا يف الطاقــة 

النظيفــة، حيــث أن 100٪ مــن الســكان يف األردن ُيكنهــم/ن الحصــول عــى الكهربــاء، و99.1٪ مــن الســكان ُيكنهــم/ن الحصــول 

عــى أنــواع نظيفــة مــن وقــود الطهــي والتكنولوجيــا، إال أن أســعارها مرتفعــة وغــر معقولــة.

هــذا وقــد أظهــر مســح نفقــات ودخــل األرسة لعــام 2017 والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة بــأن إنفــاق األرس الســنوي 

يف األردن بلــغ 12.236 مليــار دينــار، منهــا 3.996 مليــار عــى املجموعــات الغذائيــة، و8.239 مليــار دينــار عــى املجموعــات غــر 

الغذائيــة.
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وقــد شــكل إنفــاق األرس عــى املســكن وامليــاه والكهربــاء والغــاز مــا نســبته 23.6٪ مــن مجمــوع إنفــاق األرس الــكيل وبقيمــة 

2.891 مليــار دينــار، يف مــا شــكل اإلنفــاق عــى املجموعــات غــر الغذائيــة مــا نســبته 35.1٪ فقــط مــن مجمــوع إنفــاق األرس. 

ويبلــغ متوســط الدخــل الســنوي لــألرس يف األردن 11242 دينــاًرا منهــا 4490.5 دينــاًرا مــن االســتخدام )40٪(، و980.3 دينــاًرا مــن 

العمــل الخــاص )8.7٪(، و1861.5 دينــاًرا مــن دخــول اإليجــارات )16.5٪(، و94.2 دينــاًرا مــن دخــول امللكيــة، و3813.3 دينــاًرا 

مــن التحويــالت )٪34(.

ــالت وبنســبة وصلــت إىل 69٪ مــن مجمــوع  ــا عــى اإليجــارات والتحوي ــي ترأســها نســاء يف مصــادر دخله واعتمــدت األرس الت

متوســط الدخــل الســنوي، ومل يُشــكل دخلهــن مــن العمــل واالســتخدام ســوى 30.6٪، بينــا شــكل دخــل الذكــور مــن العمــل 

واالســتخدام 36.1٪ مــن مجمــل متوســط الدخــل الســنوي ألرسهــم، مــا يؤكــد املخــاوف مــن تنامــي البطالــة يف ظــل ظــروف 

جائحــة كورونــا، خاصــة بــن اإلنــاث والــاليت هــن بحاجــة إىل متكينهــن اقتصاديًــا للقيــام باألعبــاء اإلضافيــة التــي ترتبهــا ظــروف 

ترأســهن لــألرس.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

نقص يف إمدادات الطاقة خاصة للمرافق الصحية.

نقص يف أعداد العاملن/ات بقطاع الطاقة.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف السابع مبا فيها األردن.

استمرار ارتفاع أسعار الطاقة مبختلف أنواعها.

تغر يف أولويات إنفاق األرس والتقليل من اإلنفاق عى الطاقة.
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الهدف الثامن - العمل الالئق ومنو االقتصاد:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

يعتمــد وجــود فُــرص عمــل الئــق للجميــع وتحســن مســتويات املعيشــة عــى النمــو االقتصــادي املطــرد واملســتدام والشــامل، 

وعــى الصعيــد العاملــي فقــد ارتفعــت إنتاجيــة العمــل وانخفضــت البطالــة، إال أن تحقيــق الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة 

ــباب/  ــة للش ــل خاص ــرص العم ــادة فُ ــة لزي ــة واالجتاعي ــات االقتصادي ــر يف السياس ــادة التفك ــتدعي إع ــتدامة 2030 يس املس

الشــابات والحــد مــن عــدم املســاواة بــن املناطــق والفئــات الُعمريــة والجنســن، والتخفيــف مــن العالــة غــر املنظمــة وتعزيــز 

بيئــات عمــل آمنــة، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.

ووفًقــا لألمــم املتحــدة فــإن متوســط األجــر بالســاعة للرجــال أعــى بنســبة 12٪ منــه بالنســبة للنســاء، ويبلــغ معــدل البطالــة 

العاملــي 5٪، كــا أن خمــس الشــباب/ الشــابات غــر ملتحقــن/ات بــأي عمــل أو تعليــم أو تدريــب، وارتفعــت إنتاجيــة اليــد 

العاملــة يف عــام 2018 بنســبة 2.1٪ مقارنــة مــع عــام 2017 وهــو أعــى معــدل للنمــو الســنوي منــذ عــام 2010.

ــق األردن  ــد حق ــاد(، فق ــو االقتص ــق ومن ــل الالئ ــن )العم ــدف الثام ــق اله ــال تحقي ــرى يف مج ــات ك ــن تحدي ــاين األردن م ويُع

حــوايل 67٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق املــؤرش فقــد تراجــع معــدل النمــو يف األردن اىل 

ســالب 5.5، وتراجــع انتشــار العبوديــة الحديثــة إىل 1.8 ضحيــة لــكل 1000 مــن الســكان، ووصلــت نســبة األفــراد الذيــن لديهــم 

حســابات بنكيــة يف البنــوك أو املؤسســات املاليــة األخــرى أو لــدى مــزودي/ات الخدمــات املاليــة عــر الهواتــف إىل 42.5٪ مــن 

الســكان فــوق 15 عاًمــا.

ــا( ذكــوًرا وإناثًــا 43.5٪ )45٪ للذكــور و40٪ لإلنــاث(  وبلــغ معــدل البطالــة بــن الشــباب/ الشــابات األردنيــن/ات )15-24 عاًم

مقارنــة مــع املعــدل العــام للبطالــة بــن جميــع الســكان )+ 15 عاًمــا( والبالــغ 18.6٪ خــالل العــام 2018، وذلــك وفًقــا لبيانــات 

مســح قــوة العمــل لعــام 2018. وبلغــة األرقــام أيًضــا فــإن 140334 شــابًا/ة أردين/ة )15-24 عاًمــا( يُعانــون مــن البطالــة )101473 

شــابًا و38861 شــابة(.

وبلغــت البطالــة بــن اإلنــاث خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2019 بحــدود 24.1٪ )17.7٪ للذكــور و19٪ لــكال الجنســن(، يف مــا 

كانــت نســبة البطالــة بــن اإلنــاث خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2019 بحــدود 27.5٪ )17.1٪ للذكــور و19.1٪ لــكال الجنســن(. 

وارتفعــت قليــاًل نســبة قــوة العمــل بــن النســاء األردنيــات لتصــل اىل 13.5٪ خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2019 مقابــل ٪13.2 

خــالل الربــع الثالــث مــن ذات العــام وشــكلت تحســناً مبقــدار ٪0.3.

ــهري  ــر الش ــط األج ــاع متوس ــة ارتف ــاءات العام ــرة اإلحص ــن دائ ــادر ع ــام 2018 والص ــنوي لع ــايئ الس ــر اإلحص ــب التقري وحس

للعاملــن/ات يف القطــاع العــام عــن متوســط األجــر الشــهري للعاملــن/ات يف القطــاع الخــاص، حيــث بلــغ املتوســط يف القطــاع 

العــام 642 دينــاًرا للذكــور مقابــل 544 دينــاًرا لإلنــاث، يف مــا بلــغ املتوســط يف القطــاع الخــاص 460 دينــاًرا للذكــور مقابــل 403 

دنانــر لإلنــاث. وعليــه؛ فــإن الفجــوة يف األجــور يف القطــاع العــام 18٪ ويف القطــاع الخــاص ٪14.1.
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ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

الهدف التاسع - الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ــأنه  ــن ش ــكار، م ــجيع االبت ــع وتش ــامل للجمي ــتدام والش ــع املس ــز التصني ــود وتحفي ــى الصم ــادرة ع ــة ق ــى تحتي ــة بن إن إقام

إطــالق العنــان لقــوى اقتصاديــة وديناميكيــة وتنافســية قــادرة عــى توليــد فُــرص العمــل والدخــل، كــا تلعــب هــذه العنــارص 

دوًرا رئيًســا يف األخــذ بالتكنولوجيــات الجديــدة وتعزيزهــا، وتحققــت مكاســب مشــهودة يف مجــال االرتبــاط بشــبكات االتصــال 

ــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة. اإللكــروين املتنقــل حــول العــامل، وفًق

ــا لألمــم املتحــدة؛ فــإن التصنيــع يف أقــل الــدول منــًوا بطــيء للغايــة وال ُيكــن معــه بلــوغ تحقيــق الهــدف التاســع عــام  ووفًق

ــل 4938 دوالًرا يف  ــًوا، مقاب ــدول من ــل ال ــرد الواحــد 114 دوالًرا يف أق ــة للف ــة التحويلي ــة للصناع ــث أن القيمــة املضاف 2030، حي

ــوين دوالر عــام 2016  ــر لتصــل اىل تريلي ــة يف البحــث والتطوي ــكا الشــالية. هــذا؛ وارتفعــت االســتثارات العاملي ــا وأمري أوروب

مقابــل 739 مليــار عــام 2000، كــا يعيــش 90٪ مــن األشــخاص ضمــن نطــاق التغطيــة بشــبكة الجيــل الثالــث أو بشــبكة خلويــة 

عاليــة الجــودة خــالل عــام 2018 إال أن تكاليــف االســتخدام ليســت يف متنــاول الجميــع.

ــاكل  ــكار والهي ــق الهــدف التاســع )الصناعــة واالبت ــة يف مجــال تحقي ــات جّدي ــاين األردن مــن تحدي وعــى املســتوى املحــيل؛ يُع

األساســية(، فقــد حقــق األردن حــوايل 40٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق املــؤرش؛ فقــد 

تراجــع اإلنفــاق عــى البحــث والتطويــر ليصــل إىل 0.3٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل، وتراجــع عــدد األبحــاث العلميــة والفنيــة 

املنشــورة )لــكل ألــف نســمة مــن الســكان( لتصــل إىل 0.2٪، يف مــا ارتفــع عــدد الســكان يف األردن الذيــن يســتخدمون اإلنرنــت 

ــى  ــل املرتبطــة بالبن ــة التجــارة والنق ــا ارتفعــت نوعي ــة إىل 100٪، ك ــف الخلوي ليصــل إىل 66.8٪، وارتفعــت اشــراكات الهوات

التحتيــة إىل 2.7 نقطــة عــى مقيــاس مــن 5 نقــاط، يف مــا ارتفــع ترتيــب أفضــل ثــالث جامعــات أردنيــة عــى مقيــاس مــن 100 

نقطــة ليصــل إىل 26.5 نقطــة.

توقف النشاط االقتصادي كليًا أو جزئيًا.

انخفاض فُرص العمل املستحدثة وفقدان الدخل.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف الثامن مبا فيها األردن.

ارتفاع نسب البطالة خاصة بن فئة الشباب/ الشابات والنساء.

فقدان الوظائف كليًا أو جزئيًا وبشكل دائم أو مؤقت.
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وتشــر جمعيــة “تضامــن” إىل أن النتائــج أظهــرت أيًضــا أن أكــر طــرق االتصــال باإلنرنــت كانــت عــن طريــق الهواتــف الخلويــة 

وبنســبة 97.3٪، يف حــن كان تطبيــق WhatsApp األكــر اســتخداًما وبنســبة 91٪، تــاله Facebook وبنســبة 87.6٪. وشــكلت 

اإلنــاث مــا نســبته 47٪ مــن عــدد األفــراد الذيــن أعارهــم 5 ســنوات فأكــر ويســتخدمون اإلنرنــت مقابــل 53٪ مــن الذكــور. 

وبتحويــل النســب إىل أرقــام حســب عــدد الســكان لعــام 2017 والبالــغ 10.053 مليــون نســمة، فــإن عــدد الذيــن أعارهــم 5 

ســنوات فأكــر 8.9 مليــون نســمة مــن بينهــم/ن 4.168 مليــون أنثــى. ومــن بــن هــؤالء فــإن عــدد الذيــن يســتخدمون اإلنرنــت 

5.8 مليــون نســمة منهــم/ن 2.7 مليــون انثــى.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تراجع عمل القطاعات الصناعية.

تراجع االبتكار واإلبداع يف قطاعات معينة، وتقدم يف مجال التكنولوجيا.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف التاسع مبا فيها األردن.

ارتفاع أعداد ونسب مستخدمي/ات التكنولوجيا الحديثة لكل من الذكور واإلناث.

تراجع يف مخصصات وأعداد األبحاث العلمية والفنية املنشورة.
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الهدف العارش - الحد من أوجه عدم املساواة:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

تُشــكل أوجــه عــدم املســاواة بــن البلــدان وداخلهــا مصــدر قلــق دائــم رغــم التقــدم يف بعــض املجــاالت، إال أن معــدالت انعــدام 

املســاواة ال زالــت بارتفــاع يف الكثــر مــن الــدول، وال بــد مــن الركيــز عــى الطــرق والوســائل التــي تحــد مــن انعــدام املســاواة 

يف الدخــل والوصــول إىل أســواق العمــل والتجــارة، ورضورة الوصــول إىل مســتوى الصفــر يف التعرفــات الجمركيــة املفروضــة عــى 

صــادرات الــدول األكــر فقــرًا، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.

ووفًقــا لألمــم املتحــدة؛ فــإن 46 دولــة مــن دول العــامل زاد دخــل رشيحــة 40٪ األشــد فقــرًا مــن الســكان بوتــرة أرسع مــن زيــادة 

املعــدل الوطنــي، وتتزايــد يف كثــر مــن الــدول دخــول رشيحــة 1٪ العليــا، يف مــا تحصــل رشيحــة الـــ 40٪ مــن الســكان عــى أقــل 

مــن 25٪ مــن إجــايل الدخــل، ومعظــم الــدول لديهــا سياســات لتيســر الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة لكــن ال زال هنالــك الكثــر مــن 

العمــل لحايــة حقــوق املهاجريــن/ات ورفاههــم/ن االجتاعــي واالقتصــادي.

وعــى املســتوى املحــيل؛ يُعــاين األردن مــن تحديــات كــرى يف مجــال تحقيــق الهــدف العــارش )الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة(، 

فقــد حقــق األردن حــوايل 55٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق املــؤرش؛ فقــد تراجــع األردن 

عــى معامــل "GINI" املعــدل ألعــى الدخــول حيــث حصــل عــى 43.2 )عــى مقيــاس مــن 100-1(.

ــاري شــخص يعيشــون يف أوضــاع هشــة متأثــرة بالنزاعــات، منهــم  ــأن حــوايل ملي ــة ب وتُفيــد “تقديــرات منظمــة العمــل الدولي

أكــر مــن 400 مليــون تــراوح أعارهــم مــا بــن 15-29 عاًمــا، وبالتــايل فــإن خلــق فـُـرص عمــل وتوفــر نوعيــة أفضــل مــن املهــن 

وتحســن فُــرص الوصــول إىل األشــغال لـــِ 40٪ ممــن هــم يف أمــس الحاجــة للعمــل، كفيــل بزيــادة الدخــل العــام واملســاهمة يف 

بنــاء مجتمعــات أكــر متاســًكا وإنصافـًـا، عصيــة عــى الراعــات العنيفــة وقــادرة عــى التصــدي للتحديــات التــي تــيل الراعــات”.

ــة انتفــاء وعــدم وجــود ألي ظلــم و/أو قهــر و/أو اســتغالل و/أو حرمــان مــن الــروة أو الســلطة أو  ــة االجتاعي وتعنــي العدال

ــايف،  ــدين والثق ــادي وامل ــيايس واالقتص ــي والس ــتبعاد االجتاع ــاء واالس ــش واإلقص ــر والتهمي ــاالت الفق ــب ح ــا، فتغي ــن كليه م

ويتمتــع الجميــع بتلــك الحقــوق بشــكل متســاو دون متييــز، ويتمتــع األفــراد نســاًء ورجــااًل بُفــرص متســاوية إلطــالق إبداعاتهــن/ 

إبداعاتهــم وقدراتهــن/ قدراتهــم التــي مــن شــأنها تحقيــق تقــدم نحــو التنميــة املســتدامة. وعــى مســتوى الــدول؛ تعنــي العدالــة 

االجتاعيــة االســتقالل االقتصــادي واالجتاعــي والثقــايف والســيايس عــن الــدول األخــرى دون أن تكــون تلــك الدولــة تابعــة أو 

مســتغلة مــن قبــل دولــة أخــرى، وهــو مــا يحــدث عــادة مــا بــن الــدول الناميــة والــدول املتقدمــة.

وال عدالــة اجتاعيــة ُيكــن أن تتحقــق يف ظــل عــدم املســاواة والتمييــز بــن الجنســن، وإن إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد 

النســاء يف الترشيعــات ومتكينهــن سياســيًا واقتصاديًــا واجتاعيًــا والقضــاء عــى العنــف ضدهــن واملارســات الضــارة، خطــوة يف 

االتجــاه الصحيــح للوصــول إىل عدالــة اجتاعيــة.
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الهدف الحادي عرش - مدن ومجتمعات محلية مستدامة:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

يعيــش أكــر مــن نصــف ســكان العــامل يف املــدن، ومــن املتوقــع ارتفــاع هــذه النســبة إىل 60٪ بحلــول عــام 2030، وتُعــد املــدن 

مراكــز قــوة للنمــو االقتصــادي حيــث تُســاهم يف 60٪ مــن الناتــج اإلجــايل العاملــي، لكنهــا يف الوقــت ذاتــه تشــكل 70٪ مــن 

انبعاثــات الكربــون العامليــة ومــا يفــوق 60٪ مــن اســتخدام املــوارد، ويــؤدي التوســع الحــري إىل تزايــد عــدد ســكان األحيــاء 

الفقــرة، وعــدم قــدرة البنــى التحتيــة والخدمــات عــى تلبيــة االحتياجــات كأنظمــة جمــع النفايــات وشــبكات امليــاه والــرف 

ــة  ــر التنمي ــاء يف تقري ــا ج ــا مل ــواء والزحــف الحــري العشــوايئ، وفًق ــوث اله ــم تل ــب تفاق ــل، إىل جان الصحــي والطــرق والنق

املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.

ــش يف ظــروف شــبيهة بظــروف  ــدن يعي ــن ســكان امل ــن أصــل 4 أشــخاص م ــإن شــخص واحــد م ــم املتحــدة؛ ف وبحســب األم

األحيــاء الفقــرة، وهنالــك 2 مليــار إنســان ال ُيكنهــم الحصــول عــى خدمــات جمــع النفايــات، وحــوايل 47٪ مــن ســكان املناطــق 

الحريــة ال يتمتعــون بســهولة الوصــول إىل وســائل النقــل العــام )أي أن تكــون وســائل النقــل العــام ال تبعــد ســوى 500 مــر 

عــن مــكان الســكن(، كــا أن 9 مــن أصــل 10 أشــخاص مــن ســكان املــدن يتنفســون هــواًء ملوثًــا.

وعــى املســتوى املحــيل؛ يُعــاين األردن مــن تحديــات جّديــة يف مجــال تحقيــق الهــدف الحــادي عــرش )مــدن ومجتمعــات محليــة 

مســتدامة(، فقــد حقــق األردن حــوايل 75٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق املــؤرش؛ فقــد 

ــكل مــر  ــي يقــل قطرهــا عــن 25 ميكــرون بحــدود 33 ل ــة الت ــز الســنوي للجســيات يف املناطــق الحري ــغ متوســط الركي بل

مكعــب، وتراجعــت نســبة الســكان يف املناطــق الحريــة الذيــن لديهــم مصــادر ميــاه ُمحســنة إىل 87.4٪، وارتفعــت نســبة الرضــا 

العــام عــن النقــل العــام إىل ٪65.4.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تفاقم أوجه عدم املساواة يف جميع أهداف التنمية املستدامة األخرى.

زيادة الفجوة بن الفئات الفقرة واملتوسطة والغنية داخل الدولة وبن الدول.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف العارش مبا فيها األردن.

زيادة أعداد ونسب األفراد ذكوًرا وإناثًا الذين يعيشون يف أوضاع هشة.

تراجع أعداد ونسب املهاجرين/ات من وإىل األردن.
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وتُشــر جمعيــة “تضامــن” إىل أن عــدد الســكان املقــّدر يف نهايــة عــام 2018 بلــغ 10.309 مليــون نســمة، شــكل الذكــور منــه 

5.453 مليــون واإلنــاث 4.856 مليــون. وبصــورة عامــة فــإن املعــدل الشــهري لزيــادة الســكان يف األردن بلغــت 21.3 ألــف نســمة. 

وكانــت نســبة الذكــور مــن مجمــوع الســكان يف عــام 2018 بحــدود 52.9٪ ونســبة اإلنــاث 47.1٪.، وبلغــت الكثافــة الســكانية 

113.2 فــرد لــكل كــم مربــع.

وبلــغ معــدل النمــو الســكاين لألردنيــن/ات 2.4٪، يف مــا يحتــاج األردن ليتضاعــف عــدد الســكان األردنيــن/ات اىل 28 عاًمــا، كــا 

أن 74.8٪ مــن الســكان يقطنــون ثــالث محافظــات مــن أصــل 12 محافظــة، وهــي محافظــات؛ العاصمــة )42٪ مــن الســكان( 

ــق  ــكان يف املناط ــبة الس ــت نس ــا بلغ ــكان(. يف م ــن الس ــاء )14.3٪ م ــة الزرق ــكان( ومحافظ ــن الس ــد )18.5٪ م ــة إرب ومحافظ

الحريــة 90.3٪ )التجمعــات التــي يبلــغ عــدد ســكانها 5 آالف نســمة فأكــر( ويف املناطــق الريفيــة بلغــت نســبة الســكان ٪9.7، 

واحتلــت محافظــة املفــرق النســبة األكــر منهــم/ن )18.1٪ مــن القاطنــن/ات يف املناطــق الريفيــة(.

يف مــا تــوزع باقــي الســكان ونســبتهم 25.2٪ عــى باقــي املحافظــات وهــي؛ محافظــة املفــرق )5.8٪(، ومحافظــة البلقــاء )٪5.2(، 

ومحافظــة الكــرك )3.3٪(، ومحافظــة جــرش )2.5٪(، ومحافظتــي مادبــا والعقبــة )2٪ لــكل منهــا(، ومحافظــة عجلــون )٪1.8(، 

ومحافظــة معــان )1.7٪(، واخــرًا محافظــة الطفيلــة )٪1(.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

زيادة األخطار الصحية عى السكان الذين يعيشون يف املناطق املكتظة والفقرة.

تراجع خدمات البنى التحتية والنقل العام.

تراجع دول العامل يف تحقيق الهدف الحادي عرش مبا فيها األردن.

انخفاض نسبة تلوث الهواء يف املناطق الحرية واملدن الرئيسة.

ازدياد أعداد ونسب السكان الذين يعيشون يف املناطق الشعبية يف املدن الرئيسة.
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الهدف الثاين عرش - االستهالك واإلنتاج املسؤوالن:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

شــهد القــرن املــايض تدهــوًرا بيئيًــا يُعــرض العــامل للخطــر مرافًقــا مــع التقــدم االقتصــادي واالجتاعــي، ومــع اســتمرار اســتخدام 

كميــات متزايــدة مــن املــوارد الطبيعيــة لدعــم النشــاطات االقتصاديــة، إال أن مســتوى الكفــاءة يف اســتخدام هــذه املــوارد ال زال 

عــى حالــه، ومل يكــن هنالــك فصــل مــا بــن النمــو االقتصــادي واســتخدام املــوارد الطبيعيــة، ويتزايــد توليــد النفايــات ويتعــرض 

للضيــاع حــوايل ثلــث األغذيــة املُنتجــة لالســتهالك البــرشي، وتــرز الحاجــة إىل ضــان عــدم اإلفــراط يف اســتخراج املــوارد وبالتــايل 

تــردي البيئــة، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.

وبحســب األمــم املتحــدة؛ فــإن الــدول املتقدمــة تســتخدم خمــس املــوارد الطبيعيــة الالزمــة إلنتــاج نفــس القــدر مــن الناتــج 

ــتهالك  ــتدامة االس ــز اس ــأنها تعزي ــن ش ــر م ــات وتداب ــاد سياس ــاط العت ــة بنش ــل 100 دول ــة، وتعم ــدول النامي ــادي لل االقتص

واإلنتــاج، وتنمــو البصمــة املاديــة للفــرد بشــكل يفــوق النمــو الســكاين والنمــو االقتصــادي، وتبلــغ حاليًــا 27 طًنــا مريـًـا يف الــدول 

ذات الدخــل املرتفــع، و17 طًنــا مريـًـا يف الــدول ذات الدخــل املتوســط األعــى، يف مــا تبلــغ 2 طًنــا مريـًـا يف الــدول ذات الدخــل 

املنخفــض.

وعــى املســتوى املحــيل فــال زالــت التحديــات قامئــة يف مجــال تحقيــق الهــدف الثــاين عــرش )االســتهالك واإلنتــاج املســؤوالن(، 

ــنت  ــد تحس ــك؛ فق ــق ذل ــام 2019. ووف ــتدامة لع ــة املس ــداف التنمي ــؤرش أه ــب م ــه حس ــوايل 88٪ من ــق األردن ح ــد حق فق

ــؤولن. ــاج املس ــتهالك واإلنت ــة باالس ــؤرشات املتعلق امل

كــا وضــع “مــؤرش األداء البيئــي” )EPI( لعــام 2018 والصــادر عــن جامعــة ييــل األمريكيــة بالتعــاون مــع املنتــدى االقتصــادي 

العاملــي، األردن يف املركــز 62 )62.20 نقطــة( مــن بــن 180 دولــة، واحتــل بذلــك املركــز الخامــس عربيًــا مــن بــن 18 دولــة عربيــة. 

ويقــوم املــؤرش عــى تقييــم أداء الــدول وتصنيــف مؤرشاتهــا البيئيــة ضمــن مجموعتــن أساســيتن هــا؛ الصحــة البيئيــة وحيويــة 

النظــم البيئيــة. وينــح التقريــر الــدول تقييــًا بالدرجــات حــول أدائهــا يف قضايــا مرجعيــة، تشــمل يف فئــة الصحــة البيئيــة: اآلثــار 

عــى صحــة اإلنســان، نوعيــة الهــواء، ميــاه الــرشب والــرف الصحــي، ويف فئــة النظــم البيئيــة: املــوارد املائيــة، الزراعــة، الغابــات، 

الــروة الســمكية، التنــوع الحيــوي واملوائــل، واملنــاخ والطاقــة.

ويُشــار إىل أن األردن احتــل املركــز 3 عامليًــا )99.61 نقطــة( مــن حيــث “جــودة الهــواء”، واحتــل املركــز 20 عامليــاً )78.6 نقطــة( 

مــن حيــث “تلــوث الهــواء”، إال أنــه كان متأخــرًا يف مجــال “التنــوع البيولوجــي” حيــث احتــل املركــز 173 عامليًــا )23.85 نقطــة(، 

واحتــل املركــز 150 عامليًــا )13.03 نقطــة( يف مجــال “الزراعــة”. 

وال تــزال “جــودة الهــواء” وفًقــا للمــؤرش تُشــكل التهديــد البيئــي الرئيــس للصحــة العامــة. ففــي عــام 2016 قــّدر معهــد املقاييــس 

الصحيــة والتقييــم أن األمــراض املنقولــة عــن طريــق الجــو ســاهمت يف ثلثــي جميــع ســنوات العمــر املفقــودة بســبب الوفيــات 

واإلعاقــات املرتبطــة بالبيئــة. وتُعتــر قضايــا تلــوث الهــواء حــادة بشــكل خــاص يف الــدول رسيعــة التحــر والتصنيــع مثــل؛ الهنــد 

والصن.
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ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

زيادة االستهالك وزيادة النفايات.

انخفاض أنشطة تدوير النفايات.

تحسن أداء دول العامل يف تحقيق الهدف الثاين عرش مبا فيها األردن.

تناسب البصمة املادية للفرد مع النمو السكاين واالقتصادي.

تحُسن ترتيب األردن عى مؤرش األداء البيئي وجودة الهواء.

الهدف الثالث عرش - العمل املُناخي:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ــاخ مبعــدالت أعــى بكثــر مــا كان متوقًعــا، حيــث كانــت معــدالت  أثــر اســتمرار ارتفــاع تدفــق غــازات الدفيئــة إىل تغــر املُن

درجــة الحــرارة العامليــة املتوســطة لعــام 2018 تُقــارب درجــة مئويــة واحــدة فــوق خــط األســاس املحــدد قبــل الثــورة الصناعيــة. 

ــر تغــر  ــد آخــر 4 ســنوات األكــر احــراًرا عــى اإلطــالق، وتســتمر مســتويات البحــار يف االرتفــاع بصــورة متســارعة. ويُعت وتُع

املنــاخ أكــر تحــدي أمــام التنميــة املســتدامة، وإذا تــرك الحــال عــى مــا هــو عليــه؛ سيشــهد العــامل تغــرات جامحــة يف املنــاخ، 

وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.  

ووفقــاً لألمــم املتحــدة؛ فــإن الكــوارث املتعلقــة باملُنــاخ والكــوارث الجيوفيزيائيــة أودت بحيــاة 1.3 مليــون شــخص بــن عامــي 

1998-2017، وبلغــت نســبة تركيــز ثــاين أكســيد الكربــون يف الغــالف الجــوي أعــى بنســبة 146٪ عــا كان الحــال عليــه مــا قبــل 

الثــورة الصناعيــة، وزاد االســتثار يف الوقــود األحفــوري )781 مليــار دوالر( عــن التمويــل املناخــي العاملــي )681 مليــار(، يف مــا 

بلــغ عــدد الــدول التــي صادقــت عــى اتفــاق باريــس 186 دولــة.

وعــى املســتوى املحــيل؛ فــإن األردن اقــرب مــن تحقيــق الهــدف الثالــث عــرش )العمــل املُناخــي(، فقــد حقــق األردن حــوايل ٪93 

منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق ذلــك فقــد تحســنت املــؤرشات املتعلقــة بالتلــوث، حيــث 

يبلــغ عــدد الذيــن يتأثــرون بالكــوارث املتعلقــة بتغــر املنــاخ واحــد فقــط لــكل 100 ألــف نســمة مــن الســكان.

وتشــر جمعيــة “تضامــن” إىل أن للنســاء دور هــام وحيــوي يف مكافحــة التصحــر والجفــاف مــن جهــة، ويتأثــرن بالنتائــج الســلبية 

الناجمــة عــن زيــادة املســاحات واألرايض التــي تُعــاين مــن تــردي خاصــة يف املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة والجافــة وشــبه 

الرطبــة مــن جهــة أخــرى. وبهــذا فــإن تلــك األرايض تفقــد القــدرة عــى اإلنتاجيــة مــا يؤثــر ســلبًا عــى الغــذاء والبيئــة، ويُفاقــم 

مــن مشــكلة الجوعــى حــول العــامل والتــي تُشــكل النســاء )70٪( منهــم/ن.
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ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

وتُشــكل األرايض الجافــة حــوايل )40٪( مــن اليابســة يف العــامل ويعيــش عليهــا ثلــث ســكان العــامل، ويخــر العــامل ســنوياً مــن 

)20( إىل )50( ألــف كيلومــر بســبب تدهــور وتــردي األرايض، علــًا بــأن حــوايل )2.6( مليــار إنســان يعتمــد اعتــاًدا مبــارًشا عــى 

الزراعــة. كــا أن )52٪( مــن األرايض الزراعيــة ســتتأثر بشــكل حــاد أو متوســط مــن تدهــور وتــردي الربــة.

وكنتيجــة للتصحــر والجفــاف؛ فــإن )50( مليــون إنســان مهــددون بالتــرشد خــالل الســنوات العــرش القادمــة، كــا أن )74٪( مــن 

فقــراء وفقــرات العــامل ســيتأثرون/ ســيتأثرن بشــكل مبــارش مــن تدهــور وتــردي األرايض، منهــم/ منهــن )42٪( يعانــون/ يعانــن 

مــن فقــر مدقــع و)32٪( يعانــون/ يعانــن مــن فقــر متوســط.

وتضيــف جمعيــة “تضامــن” بــأن التصحــر والجفــاف يؤثــران بشــكل مختلــف وغــر متناســب عــى كل مــن النســاء واألطفــال/ 

الطفــالت، فالنســاء هــن آخــر مــن يغــادرن ويركــن أراضيهــن التــي زحــف إليهــا الجفــاف، ويعملــن مــا بوســعهن للمحافظــة 

ــا عــى األرايض والــروة الحيوانيــة وأماكــن ســكنهن. عليهــا وحايتهــا مــن التصحــر، حفاظً

آثار إيجابية عى املُناخ بسبب تراجع التلوث الناتج عن الصناعة والنقل.

تراجع مستويات التلوث البيئي.

تحسن أداء دول العامل يف تحقيق الهدف الثالث عرش مبا فيها األردن.

زيادة مخاطر الجفاف والتصحر.

تأثر املناطق الزراعية خاصة يف األغوار باالرتفاع املستمر لدرجات الحرارة.
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الهدف الرابع عرش - الحياة تحت املاء:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

تُغطــي املحيطــات أكــر مــن ثلثــي ســطح األرض وتُشــكل أكــر نظــام بيئــي عــى الكوكــب تعتمــد الحيــاة عليــه، وتنتــج املحيطــات 

نصــف األوكســجن الــذي نتنفســه وتعمــل كمنظــم مناخــي، ومتتــص الحــرارة مــن الغــالف الجــوي وأكــر مــن ربــع مــا ينتجــه 

اإلنســان مــن ثــاين أكســيد الكربــون. 

ــذي  ــر ال ــة، األم ــا الكيميائي ــرات يف تركيبته ــم الحــرارة يف املحيطــات وإىل تغي ــدة أدت إىل تراك ــون املتزاي ــات الكرب إال أن انبعاث

يــؤدي إىل تهديــدات مســتمرة للمــوارد البحريــة واملظاهــر املناخيــة املتطرفــة، مبــا فيهــا الصيــد الجائــر والتلــوث وتدهــور املوائــل، 

وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.  

ووفًقــا لألمــم املتحــدة؛ فقــد زادت حموضــة املحيطــات بنســبة 26٪ عــا كانــت عليــه قبــل الثــورة الصناعيــة، وانخفضــت نســبة 

ــا مــن 90٪ عــام 1974 لتصــل إىل 67٪ عــام 2015. يف مــا متكنــت 104  األرصــدة الســمكية ضمــن مســتويات مســتدامة بيولوجيً

مناطــق مــن أصــل 220 منطقــة ســاحلية مــن تحســن جــودة مياههــا الســاحلية )2012-2018(، ووقعــت 87 دولــة عــى اتفــاق 

تدابــر دولــة املينــاء وهــو أول اتفــاق دويل ملــزم بشــأن الصيــد غــر املــرشوع وغــر املبلــغ عنــه وغــر املنظــم.

وعــى املســتوى املحــيل؛ مل تتوفــر معلومــات حــول تحقيــق الهــدف الرابــع عــرش )الحيــاة تحــت املــاء(، وحقــق األردن حــوايل 

27٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق ذلــك؛ فقــد تراجــع األردن عــى مــؤرش صحــة املحيطــات 

خاصــة عــى محــور امليــاه النظيفــة ليصــل إىل 48.5 نقطــة )عــى مقيــاس مــن 100-1(.

ــة، وتبــذل  ــادرة مــن الشــعاب املرجاني ــدة ون ــة فري ــدة لتُشــكل نوعي ــة جي ــز بتوفــر بيئ ــة متيّ ــج العقب ــاه خلي ــار إىل أن مي ويُش

جهــود كبــرة للمحافظــة عليهــا لدورهــا يف التنــوع الحيــوي البحــري وأيًضــا ألنهــا تشــكل موئــاًل لحــوايل 25٪ مــن إجــايل أنــواع 

األســاك، بحســب مــا يؤكــد عليــه خــراء البيئــة البحريــة. 

وتُعــاين الحيــود والشــعاب املرجانيــة مــن العديــد مــن املخاطــر والتحديــات ويجــب مراقبتهــا باســتمرار مــن الصيــد الالقانــوين، 

والــذي يتــم مــن خــالل عــدد مــن الصياديــن الهــواة، وينتــج عــن ذلــك ملوثــات بشــكل قامــة بحريــة. 

ــد املرجــاين مــن الشــاطئ ووجــوده عــى أعــاق  ــل بقــرب الحي ــد يتمث وأحــد العوامــل املشــجعة عــى هــذا التعــدي والتهدي

قليلــة، وبالتــايل إذا تــم اســتخدام الشــباك يف تلــك املنطقــة وعلــق بهــا املرجــان، فإنــه سيتســبب بتدمــر الشــعب املرجانيــة عنــد 

محاولــة شــدها، عــدا عــن احتجــاز كميــات كبــرة مــن االســاك والكائنــات الحيــة األخــرى مثــل؛ الســالحف والقضــاء عليهــا.

وتُشــر الدراســات إىل أن أكــر مــن 80٪ مــن النفايــات البحريــة مصدرهــا اليابســة، وأكــر مــن 60٪ مــن هــذه النفايــات هــي 

ــي  ــع الغطــس والت ــة ومواق ــود املرجاني ــر عــى الحي ــد، إىل التأث ــا أدوات الصي ــات وبقاي ــك النفاي ــؤدي وجــود تل بالســتيكية، وي

ــوارب الســياحية. ــزوار والق يزورهــا عــرشات اآلالف مــن الغواصــن/ات والســباحن/ات وال



272

الفصل الثامن:

الحقوق االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء تداعيات جائحة كورونا )كوفيد - 19(

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تراجع االستغالل املفرط للروة السمكية.

تراجع مستويات التلوث البيئي تحت املاء.

تحسن أداء دول العامل يف تحقيق الهدف الرابع عرش مبا فيها األردن.

انخفاض املخاطر والتحديات التي تواجهها الشعب املرجانية يف خليج العقبة.

ارتفاع أعداد األساك يف خليج العقبة وتنوعها.

الهدف الخامس عرش - الحياة يف الرب:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

يعمــل النشــاط البــرشي عــى إضعــاف صحــة النظــم اإليكولوجيــة املعتمــدة عــى جميــع األنــواع، ومــع أن فقــدان الغابــات أخــذ 

ــات معرضــة لخطــر االنقــراض، وحــوايل  ــات والحيوان ــك مليــون نــوع مــن النبات ــذر بالخطــر، فهنال بالتباطــؤ لكــن اســتمراره ين

20٪ مــن مســاحة األرض اليابســة تدهــورت بــن عامــي 2000-2015، وتعمــل العديــد مــن الــدول عــى املحافظــة عــى املــوارد 

ــم  ــن األم ــام 2019 والصــادر ع ــة املســتدامة لع ــر التنمي ــا جــاء يف تقري ــا مل ــا بشــكل مســتدام، وفًق ــة واالســتفادة منه الطبيعي

املتحــدة.  

ووفقــاً لألمــم املتحــدة؛ فــإن تدهــور األرايض يؤثــر عــى ُخمــس مســاحة األرض اليابســة وعــى حيــاة مليــار إنســان، كــا ازداد 

خطــر انقــراض األنــواع بنســبة 10٪ خــالل الـــ 25 ســنة املاضيــة، يف حــن صادقــت 116 دولــة عــى برتوكــول ناغويــا الــذي يتنــاول 

الحصــول عــى املــواد الجينيــة واســتخدامها العــادل واملنصــف.

ــق األردن حــوايل  ــر(، وحق ــاة يف ال ــدف الخامــس عــرش )الحي ــق اله ــات حــول تحقي ــر معلوم وعــى املســتوى املحــيل؛ مل تتوف

90٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق ذلــك فقــد تراجعــت التهديــدات الخارجيــة للتنــوع 

البيولوجــي لتصــل إىل 2.5 لــكل مليــون نســمة مــن الســكان، وتحســن أداء األردن عــى مــؤرش القامئــة الحمــراء لفقــدان التنــوع 

البيولوجــي.

ويشــهد األردن تحــوالت هائلــة يف كافــة املجــاالت ومنهــا مجــال البيئــة، حيــث مُتثــل الصحــراء جــزًء كبــرًا مــن مســاحته بينــا 

ــى  ــااًل وحت ــوك ش ــن وادي الرم ــد م ــة، متت ــاحة اململك ــن مس ــط م ــع 0.9٪ فق ــًدا بواق ــدودة ج ــة مح ــاحة حرجي ــك مس يتل

مرتفعــات الــرشاة ووادي مــوىس جنوبـًـا. وفقــد األردن حــوايل ثلــث الغابــات الطبيعيــة خــالل الثالثــن ســنة املاضيــة وبواقــع ٪1.6 

ســنويًا، ولوقــف هــذا النزيــف وإعــادة حالــة االنســجام مــا بــن الطبيعــة واإلنســان ينبغــي إعــادة النظــر يف منظومــة الغابــات 

للمملكــة.
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ــا وثــروة مــن الــروات الوطنيــة الواجــب االســتثار فيهــا، فباإلضافــة إىل القيمــة الروحانيــة  وتعتــر الــروة الحرجيــة إرثًــا وطنيً

والثقافيــة والبيئيــة للغابــات، فإنهــا تخلــق فُرًصــا اقتصاديــة عديــدة ســواء مــن خــالل إيــرادات الســياحة البيئيــة أو مــن خــالل 

املنتجــات التــي ُيكــن أن تقدمهــا الغابــة، كــا أن القيمــة االقتصاديــة البيئيــة املرتبطــة بالــدور الحيــوي للغابــة واملتصلــة بزيــادة 

نســبة األكســجن يف الجــو ومســتوى الرطوبــة وغرهــا لهــا انعــكاس اقتصــادي مبــارش، حيــث أنهــا تُســاهم يف تخفيــض كلفــة 

التدهــور البيئــي والتــي تصــل إىل حــوايل 5٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل لــألردن ومبــا يعــادل 850 مليــون دينــار ســنويًا.

ــك  ــث أن هنال ــات، حي ــداء الغاب ــد أع ــن وهــا أل ــب الجائري ــات يف األردن؛ الرعــي والتحطي ــي تواجــه الغاب ــن املشــاكل الت وم

ضعــف يف الوعــي العــام بأهميــة الغابــات ويتجــى هــذا الضعــف يف اعتــداءات مناشــر املواطنــن عــى أشــجار تصــل أعارهــا إىل 

مئــات الســنن، وهــذا االعتــداء مل يكتــف بكافــة غابــات اململكــة بــل طــال األشــجار عــى جوانــب الطرقــات، ومــا زاد املشــكلة 

ســوًء هــو تجاهــل تطبيــق القوانــن التــي تحمــي الغابــات مــا ســاهم يف انخفــاض املســاحة املشــجرة بشــكل كبــر.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تراجع الصيد الجائر للطيور والحيوانات.

تراجع االعتداءات عى الروة الحرجية.

تحسن أداء دول العامل يف تحقيق الهدف الخامس عرش مبا فيها األردن.

تحسن يف الوضع البيئي بشكل عام.

تحسن يف مستويات األوكسجن والرطوبة الناشئة عن الغابات.
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الهدف السادس عرش - السالم والعدل واملؤسسات القوية:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ال يــزال العــامل بعيــًدا عــن تحقيــق إقامــة مجتمعــات مســاملة وعادلــة وشــاملة للجميــع، وخــالل الســنوات املاضيــة مل يتــم إحــراز 

أي تقــدم يُذكــر نحــو إنهــاء العنــف وتعزيــز ســيادة القانــون وتقويــة املؤسســات عــى جميــع املســتويات، كــا مل تحصــل أي 

زيــادة يف الوصــول إىل العدالــة، حيــث يحــرم املاليــن مــن حقوقهــم/ن وفرصهــم/ن وأمنهــم/ن، وازدادت الهجــات عــى النشــطاء 

والنشــيطات وعــى الصحفيــن والصحفيــات، والحاجــة ملحــة ملزيــد مــن العمــل مــن أجــل وضــع ترشيعــات تُعــزز املجتمعــات 

وتكــون أكــر انفتاًحــا وعــداًل، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.  

ووفًقــا لألمــم املتحــدة؛ فــإن الرجــال يُشــكلون 80٪ مــن ضحايــا جرائــم القتــل لكــن النســاء يُشــكلن 64٪ مــن ضحايــا جرائــم 

القتــل األرسيــة، كــا أن 70٪ مــن ضحايــا االتجــار بالبــرش الذيــن تــم الكشــف عنهــم/ن هــن مــن النســاء والفتيــات ومعظمهــن 

يتاجــر بهــن لغايــات االســتغالل الجنــي، ومل يســجل ســوى ثالثــة أربــاع األطفــال/ الطفــالت )73٪( دون الخامســة مــن العمــر 

يف جميــع أنحــاء العــامل، وســقط 397 مدافًعــا ومدافعــة عــن حقــوق اإلنســان ونقابيــون ونقابيــات قتــى يف 42 دولــة مــن بينهــم 

91 صحفيًــا وصحفيــة ومدونًــا ومدونــة. 

وعــى املســتوى املحــيل؛ فــإن التحديــات ال زالــت قامئــة أمــام األردن لتحقيــق الهــدف الســادس عرش )الســالم والعدل واملؤسســات 

ــإن معــدل  ــك؛ ف ــة املســتدامة لعــام 2019. ووفــق ذل ــه حســب مــؤرش أهــداف التنمي ــة(، وحقــق األردن حــوايل 89٪ من القوي

ــاًل يف املــدن أو يف  جرائــم القتــل 1.5 لــكل 100 ألــف نســمة، وبلغــت نســبة الســكان الذيــن يشــعرون باألمــان عنــد الســر لي

املناطــق التــي يعيشــون فيهــا 81.4٪، وحقــق األردن عــى مــؤرش حقــوق امللكيــة 4.8 )عــى مقيــاس مــن 1 اىل 7(، وبلغــت نســبة 

تســجيل األطفــال دون الخامســة مــن العمــر 99.1٪، وتراجــع األردن عــى مــؤرش الفســاد ليحتــل املركــز 49 عــى مقيــاس مــن 

100، وبلغــت نســبة عمــل األطفــال 1.7٪ للفئــة العمريــة 5-14 عاًمــا، وحصــل األردن عــى 41.7 مــن 100 نقطــة عــى مــؤرش 

حريــة الصحافــة.

هــذا؛ وقــد وصــل عــدد جرائــم القتــل األرسيــة بحــق النســاء والفتيــات عــام 2019 إىل 21 جريــة، وبارتفــاع نســبته 200٪ مقارنــة 

ــا للرصــد الــذي تقــوم بــه جمعيــة معهــد  مــع عــام 2018، حيــث وقعــت 7 جرائــم قتــل أرسيــة بحــق النســاء والفتيــات، وفًق

تضامــن النســاء األردين “تضامــن” للجرائــم املنشــورة يف وســائل اإلعــالم املختلفــة. كــا وقعــت 7 جرائــم قتــل أرسيــة خــالل أول 

5 أشــهر مــن عــام 2020.
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كــا أشــار املســح الوطنــي لعمــل األطفــال يف األردن 2016 )وهــو املســح األخــر املتوفــر عــن عمــل األطفــال( والصــادر عــن مركــز 

الدراســات االســراتيجية يف الجامعــة األردنيــة بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل األردنيــة ودائــرة اإلحصــاءات 

العامــة إىل أن عــدد الطفــالت العامــالت بالفعــل بلــغ 8868 طفلــة مــن مجمــوع األطفــال العاملــن/ات ذكــوًرا وإناثًــا والبالــغ 

ــا االتجــار بالبــرش  ــر العاملــي حــول االتجــار بالبــرش 2018” تراجــع عــدد قضاي ــة. وأظهــر “التقري عددهــم 75982 طفــاًل/ طفل

املُســجلة يف األردن خــالل عــام 2017 بنســبة 58٪، حيــث بلــغ عــدد القضايــا املُســجلة 26 قضيــة مقارنــة مــع 62 قضيــة ُســجلت 

ــا املســجلن/ات لــدى املحاكــم الجنائيــة بنســبة 76.7٪ حيــث كان عــدد الضحايــا 14  عــام 2016. يف مــا انخفــض عــدد الضحاي

مقابــل 60 ضحيــة عــام 2016.

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

ازدياد عدد حاالت القتل والعنف مبختلف أشكاله.

زيادة ظاهرة عمل األطفال.

تراجع أداء دول العامل يف تحقيق الهدف السادس عرش مبا فيها األردن.

زيادة حاالت االتجار بالبرش.

تراجع يف الحريات الصحفية.
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الهدف السابع عرش - عقد الرشاكات لتحقيق األهداف:

أ- الواقع قبل جائحة كورونا:

ــت قامئــة،  ــرة ال زال ــات كب ــك تحدي ــة املســتدامة إال أن هنال ــذ أهــداف التنمي عــى الرغــم مــن الزخــم والدعــم العاملــي لتنفي

واملســاعدة اإلمنائيــة الرســمية آخــذه بالراجــع، وكثــرًا مــا تكــون تدفقــات االســتثار غــر متوافقــة مــع التنميــة املســتدامة، إىل 

ــدول عــن العمــل متعــدد األطــراف.  ــة املســتمرة، وتراجعــت بعــض ال ــرات التجاري جانــب تباطــؤ النمــو العاملــي بســبب التوت

وأصبــح التعــاون املحــيل والــدويل القويــان مطلوبــان اآلن أكــر مــن أي وقــت مــى، وفًقــا ملــا جــاء يف تقريــر التنميــة املســتدامة 

لعــام 2019 والصــادر عــن األمــم املتحــدة.  

ووفًقــا لألمــم املتحــدة؛ فقــد بلــغ صــايف املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية 149 مليــار دوالر عــام 2018، يف مــا انخفضــت املســاعدة 

اإلمنائيــة الرســمية الثنائيــة ألقــل الــدول منــًوا بنســبة 3٪. ومــن املتوقــع أن تصــل التحويــالت التــي تُشــكل أكــر مصــدر ملــوارد 

التمويــل الخارجــي يف الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل إىل 550 مليــار دوالر، يف حــن مل تبلــغ االلتزامــات الحاليــة املتعلقــة 

باإلحصــاء ســوى 0.33٪ مــن إجــايل املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية. 

وعــى املســتوى املحــيل؛ ال يتوفــر أي معلومــات حــول تحقيــق األردن للهــدف الســابع عــرش )عقــد الــرشاكات لتحقيــق األهداف(، 

وحقــق األردن حــوايل 72٪ منــه حســب مــؤرش أهــداف التنمية املســتدامة لعــام 2019.

املنتدى املدين األردين للتنمية املستدامة 2030:

بــادرت جمعيــة “تضامــن” إىل تشــكيل تحالــف منظــات املجتمــع املــدين األردين مــن أجــل أجنــدة التنميــة ملــا بعــد عــام 2015، 

والــذي تأســس مبشــاركة )35( منظمــة وجمعيــة ومركــزًا، إضافــة إىل عــدد مــن الناشــطات والنشــطاء الحقوقيــن العامالت/يــن 

يف مجــال التنميــة وحقــوق اإلنســان. وبلــغ عــدد األعضــاء والعضــوات )217( عضــوة/ عضــًوا وعــدد أعضــاء اللجنــة التحضريــة 

)11( عضــوة/ عضــًوا.

والتقــى أعضــاء وعضــوات املنتــدى مــع وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل خــالل العامــن املاضيــن وذلــك لالطــالع عــى آخــر 

ــدين األردين  ــدى امل ــدين واملنت ــع امل ــة دور املجتم ــة ومناقش ــا األردني ــتدامة وأولوياته ــة املس ــة التنمي ــة بخط ــورات املتعلق التط

ومجــاالت التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة املعنيــة يف العمــل عــى تحقيــق أهــداف التنميــة واملشــاركة يف هــذا املســار مبختلــف 

ــا وتنفيــًذا ورصــًدا ومتابعــة وتقييــًا. املراحــل تخطيطً

ــق  ــا لتحقي ــات العمــل محليً ــدى املــدين اجتاعــات مســتمرة لبحــث آلي ــه أعضــاء وعضــوات املنت ــذي يعقــد في ويف الوقــت ال

ــت بالعمــل املشــرك وإرشاك  ــدى ورحب ــع أهــداف املنت ــا م ــط عــى توافقه ــدت وزارة التخطي ــة املســتدامة، أك أهــداف التنمي

ــا. ــة املســتدامة واملســاهمة يف تنفيذهــا ومتابعته ــة للتنمي ــدين يف وضــع الخطــة الوطني ــع امل منظــات املجتم
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وتواصــل وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل نشــاطاتها لتحقيــق تنميــة مســتدامة عــى أرض الواقــع، وذلــك مــن خــالل التوعيــة 

ــة  ــراء حســاب لكلف ــة، وإج ــدرات الوطني ــاء الق ــة، وبن ــدة الوطني ــع األجن ــتدامة م ــة املس ــدة التنمي ــة أجن ــة، ومواءم املجتمعي

تحقيــق مــؤرشات التنميــة، وعقــد اجتاعــات داخليــة مكثفــة واجتاعــات بالتعــاون مــع املنتــدى واألطــراف املعنيــة.

نشاط:

أرجــو البحــث باســتخدام مــادة هــذا الفصــل وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن أبــرز اإلنجــازات التــي 

ــة املســتدامة ال 17، وإعــداد مصفوفــة توضــح ذلــك. حققهــا األردن يف مــا يتعلــق بأهــداف التنمي

ب- التوقعات بعد جائحة كورونا:

تراجع التحويالت الخارجية.

ارتفاع أصوات مناهضة العوملة.

تراجع أداء دول العامل يف تحقيق الهدف السابع عرش مبا فيها األردن.

التعاون املحيل والدويل تحت االختبار.

ــر إدعيبــس.  ــة عــى املســتوى املحــيل )من ــر مــؤرشات التنمي ــرة اإلحصــاءات العامــة لتطوي ــل دائ اســتمرار ضعــف متوي

دراســة حــول "جائحــة كورونــا وتأثرهــا عــى تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف األردن". املديــر التنفيــذي. جمعيــة 

معهــد تضامــن النســاء األردين. أيــار 2020(.
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قامئة املراجع:

-  املرجــع الرئيــس: منــر إدعيبــس. دراســة حــول "جائحــة كورونــا وتأثرهــا عــى تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف األردن". 

املديــر التنفيــذي. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. أيــار 2020. 

 FM. تراجــع نســبة متثيــل املــرأة األردنيــة مبجلــس النــواب الجديــد. نســاء يف العــامل العــريب. تقاريــر نســوية. الرئيســية. نســاء  -

.http://www.radionisaa.ps/article

-  حقــوق اإلنســان وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. حقــوق اإلنســان الخاصــة بــك. عــريب. 

مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان.

-  خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 يف املنطقــة العربيــة. برامــج العمــل. الرئيســية. اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب 

آســيا. األمــم املتحــدة.
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تطــورت صيــغ التعامــالت املاليــة بــن النــاس عــى مــر العصــور، فبعــد أن كانــوا يعتمــدون عــى نظــام املقايضــة يف عمليــات البيــع 

والــرشاء، ابتكــر اإلنســان النقــود كأول مقيــاس للقيمــة ومســتودع للــروة؛ فأســهمت يف تيســر العمليــات التجاريــة واتســاع حجــم 

التبــادل التجــاري بــن املتعاملــن/ات ســواء داخــل البلــد الواحــد أو بــن البــالد املختلفــة. وظلَّــت تــؤدي دورهــا كأداة للمبادلــة 

إىل أن أصبحــت عاجــزة عــن ذلــك مبفردهــا عــى الوجــه األكمــل، وباألخــص عندمــا تكــون املعامــالت التجاريــة مضافــة إىل أجــل. 

كــا أن احتفــاظ كل تاجــر بنقــوده يف خزائنــه حتــى يــويف مــا عليــه مــن ديــون يف مواعيــد اســتحقاقها يــؤدي إىل تعطيــل النقــود 

عــن االســتثار؛ فضــاًل عــن ذلــك، فــإن ازدهــار التجــارة وتوســعها أســفرا عــن ازديــاد شــعور التجــار بالحاجــة إىل تأمــن الطــرق 

التــي متــّر بهــا تجارتهــم مــن دون أعــال القرصنــة واللصوصيــة. إزاء ذلــك؛ أحــس التّجــار رضورة البحــث عــن وســيلة تحقــق 

لهــم األمــان يف مواجهــة أخطــار الرقــة والضيــاع، وتفــّض التشــابك بــن عالقــات الدائنــن/ات واملدينــن/ات خاصــة التجــار منهــم، 

لتمكنهــم مــن الوفــاء بالتزاماتهــم/ن مــن دون تعطيــل النقــود عــن االســتثار؛ إضافــة إىل تحقيــق عمليــة التبــادل اآلجــل بينهــم 

مــن دون أي مخــاوف حيــال ذلــك. لــذا؛ فقــد متخضــت البيئــة التجاريــة باخــراع كال مــن األوراق املاليــة والتجاريــة، ويف مــا يــيل 

نســتعرض أنــواع واســتخدامات كل منهــا والفــرق بينهــا:

1- األوراق املالية:

األوراق املاليــة هــي؛ أدوات ماليــة قابلــة للتبــادل والتــداول تحمــل شــكاًل مــن أشــكال القيمــة النقديــة. ومُتثــل مركــز امللكيــة 

يف أي رشكــة تجاريــة عامــة )عــر األســهم(، أو عالقــة بــن دائــن/ة وهيئــة حكوميــة أو رشكــة )املتمثلــة بامتــالك ســندات ذلــك 

الكيــان(، أو حقــوق ملكيــة ُيثلهــا حــق الخيــار )عــيل حمــودي. مــا هــو الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة؟ االســتثار. 

.)https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar .2019/1/15 .ســوق املــال. كــوم

ــا كان شــكله القانــوين – يُثبــت حصــة يف عمليــة متويليــة قابلــة للتــداول. وتنقســم أنــواع  واألوراق املاليــة هــي؛ أي صــك – أيً

األوراق املاليــة إىل أربعــة أنــواع كــا يــيل: األســهم، والســندات/ الصكــوك واألدوات األخــرى القابلــة للتحــّول إىل أســهم يف رأســال 

الرشكــة، ووحــدات الصناديــق االســتثارية، واملشــتقات املاليــة. إضافــة إىل جميــع أدوات الديــن العــام القابلــة للتــداول والصــادرة 

عــن الهيئــات واملؤسســات الحكوميــة والعامــة. 

ويف ما ييل رشح ُمبسط لكل نوع من هذه األنواع:

أ- األسهم:

الســهم عبــارة عــن؛ حصــة املســاهم/ة يف رأس مــال الرشكــة الــذي يخولــه/ا حــق املشــاركة يف اجتاعــات الجمعيــة العامــة وإدارة 

الرشكــة عــن طريــق عضويتــه يف مجلــس اإلدارة، والحصــول عــى نســبة مــن أربــاح الرشكــة واالشــراك يف توزيــع موجوداتهــا عنــد 

. تصفيتها

وُعرفــت األســهم بأنهــا صكــوك متســاوية القيمــة، قابلــة للتــداول دون تجزئــة، ومُتثــل حــق املســاهم/ة يف الرشكــة التــي أصدرتــه 

باعتبــاره رشيــًكا/ة.

https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar
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أنواع األسهم:

1. األسهم العادية:

وهــي األســهم التــي متنــح حقوقـًـا متســاوية ألصحابهــا/ صاحباتهــا، فــا دامــت األســهم مــن فئــة واحــدة، فتتســاوى الحقــوق التي 

متنحهــا هــذه األســهم. ومــن هــذه الحقــوق؛ الحــق يف الحصــول عــى نســبة متســاوية مــن األربــاح، والحــق يف حضــور اجتاعــات 

الجمعيــة العموميــة للرشكــة والتصويــت فيهــا، والحــق يف الحصــول عــى نســبة متســاوية مــن موجــودات الرشكــة عنــد التصفيــة.

2. األسهم املمتازة:

هــي األســهم التــي تُعطــى حقوقًــا أكــر مــن الحقــوق التــي متنحهــا األســهم العاديــة. وهــي تلــك األســهم التــي تتمتــع ببعــض 

االمتيــازات يف التصويــت، أو األربــاح، أو ناتــج التصفيــة، أو أي حقــوق أخــرى بــرشط أن تكــون األســهم مــن ذات النــوع متســاوية 

يف الحقــوق واملميــزات. وتنقســم األســهم املمتــازة إىل األنــواع اآلتيــة:

أســهم ممتــازة قابلــة لالســرداد: نــوع األســهم املمتــازة التــي ُيكــن اســردادها إمــا يف تاريــخ محــدد أو بعــد مــي فــرة 

زمنيــة محــددة خــالل مــدة املصــدر.

أســهم ممتــازة غــري قابلــة لالســرداد: نــوع األســهم املمتــازة التــي ال ُيكــن للمصــدر اســردادها خــالل املــدة املحــددة يف 

عقــد الرشكــة، ويتــم ســداد قيمــة هــذه األســهم عنــد تصفيــة املصــدر.

أســهم ممتــازة قابلــة للتحــول: نــوع األســهم املمتــازة التــي تُتيــح لحملتهــا حــق تحويلهــا إىل أســهم عاديــة يف رأس مــال 

املصــدر يف تاريــخ الحــق.

أســهم ممتــازة غــري قابلــة للتحــول: نــوع األســهم املمتــازة التــي ال تُتيــح لحملتهــا حــق تحويلهــا إىل أســهم عاديــة يف رأس 

مــال املصــدر يف تاريــخ الحــق إلصدارهــا.

ــب  ــاح إىل جان ــض األرب ــا الحــق يف املشــاركة يف فائ ــح لحملته ــي متن ــازة الت ــوع األســهم املمت ــازة مشــاركة: ن أســهم ممت

ــاح مبعــدل محــدد عــى هــؤالء املســاهمن/ات. ــع األرب ــن/ات بعــد توزي املســاهمن/ات العادي
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ب- السندات/ الصكوك:

الســندات هــي؛ عمليــة اقــراض تقــوم بهــا الــرشكات املســاهمة عــن طريــق إصــدار ســندات وتكــون هــذه الســندات مبعــدل 
فائــدة ثابــت ولفــرة زمنيــة محــددة وىف نهايــة هــذه الفــرة تـٌـرد قيمــة الســندات.

والســند هــو؛ أداة ماليــة مُتثــل مديونيــة عــى املصــدر لصالــح حامــل/ة الســند، يحصــل مبوجبــه حامــل/ة الســند عــى توزيعــات 

دوريــة خــالل أجــل الســند أو دفعــة أو أكــر مــن ســداد االســتهالك أو كالهــا الــذي يــؤدي عنــد اســتحقاقه إىل انقضــاء الســند.

أنواع السندات:

ســندات حكوميــة: الســندات التــي تُصدرهــا الحكومــة أو الــوزارات أو الهيئــات واملؤسســات العامــة ســواء مــن خــالل 

اإلصــدار املبــارش أو غــر املبــارش أو املضمونــة بالكامــل مــن الجهــات املذكــورة.

سندات قابلة للتحويل: نوع السندات التي تُتيح لحامليها/اتها حق تحويلها إىل أسهم يف تاريخ الحق.

سندات مدعومة باملوجودات: سندات يستند هيكلها عى عنارص أساسية من بينها:

حق حملة السندات بالرجوع )بشكل مبارش أو غر مبارش( عى موجودات السندات.

عزل موجودات السندات وتسنيدها بشكل يحميها من مطالبات دائنن/ات آخرين.

ــداد  ــة وس ــات الدوري ــس للتوزيع ــدر رئي ــندات كمص ــك الس ــودات تل ــى موج ــندات ع ــة الس ــاد حمل اعت

ــتهالك. االس

تحمل حملة السندات مخاطر أي خسائر يف قيمة موجودات السندات.
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الصكوك:

والصكــوك هــي؛ وثائــق متســاوية القيمــة مُتثــل حصًصــا شــائعة يف ملكيــة أعيــان أو منافــع أو خدمــات أو يف موجــودات مــرشوع 

معــن أو نشــاط اســتثاري.

أنواع الصكوك:

ــن خــالل  ــة ســواء م ــات واملؤسســات العام ــوزارات أو الهيئ ــة أو ال ــي تصدرهــا الحكوم ــة: الصكــوك الت صكــوك حكومي

ــورة. ــات املذك ــن الجه ــل م ــة بالكام ــارش أو املضمون ــارش أو غــر املب اإلصــدار املب

صكوك قابلة للتحّول: نوع الصكوك التي تُتيح لحامليها/تها حق تحويلها إىل أسهم يف تاريخ الحق.

صكــوك قامئــة عــى املوجــودات: صكــوك ال يحــق لحاملهــا الرجــوع )بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش( عــى موجــودات تلــك 

الصكــوك، ويجــوز لحامــل/ة الصكــوك القامئــة عــى املوجــودات الرجــوع عــى أســاس التــزام قائــم عــى امللتــزم باالســتناد 

أساًســا إىل الجــدارة االئتانيــة للملتــزم/ة وقدرتــه/ا عــى الســداد.

صكوك مدعومة باملوجودات: صكوك يستند هيكلها عى عنارص أساسية من بينها:

حق حملة الصكوك بالرجوع )بشكل مبارش أو غر مبارش( عى موجودات الصكوك.

عزل موجودات الصكوك وتصكيكها بشكل يحميها من مطالبات دائنن/ات آخرين.

ــداد  ــة وس ــات الدوري ــس للتوزيع ــدر رئي ــوك كمص ــك الصك ــودات تل ــى موج ــوك ع ــة الصك ــاد حمل اعت

االســتهالك.

تحمل حملة الصكوك مخاطر أي خسائر يف قيمة موجودات الصكوك.
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وهناك أنواع عديدة ومختلفة من الصكوك، والتي تختلف باختالف الهدف منها، ومن أنواع هذه الصكوك:

الصكــوك االســتثامرية؛ وهــي عبــارة عــن أوراق ماليّــة تُشــر إىل حــق متلــك املــرشوع الــذي يتــم متويلــه مــن أموالــه هــذه 

الصكــوك، ولحاملها/تهــا نســبة مــن أربــاح املــرشوع بحســب مــا اتفــق عليــه، وفيهــا ربــح وخســارة.

صــك املضاربــة؛ والــذي يســتخدمه املضــارب/ة الســتخدام أمــوال هــذا الصــك يف متويــل مــرشوع مــا يكــون هــو مديــره/

تــه واملســؤول/ة منــه باعتبــاره – مضاربًــا/ة – ، مقابــل أن يحصــل عــى حصــة معينــة مــن أربــاح املــرشوع. مبعنــى أنّــه 

يحصــل عــى قيمــة ونســبة أكــر مــن حملــة الصكــوك األخــرى ألنـّـه يعمــل باإلضافــة إىل ممــول/ة مــرشوع هــو مديــر/ة 

املــرشوع أيًضــا، وال تٌحســب لــه الخســارة.

صــك االســتصناع؛ وهــي صكــوك تصدرهــا الحكومــة أو بعــض الــرشكات التــي ترغــب يف متويــل مشــاريع كبــرة يف البــالد، 

كمشــاريع البنــى التحتيّــة.

صــك املرابحــة؛ وهــو يحمــل نفــس قيمــة الغــرض الــذي تــّم رشائــه يف مــرشوع مــا، ويكــون الربــح لحامــل/ة الصــك بــرشاء 

املعــدات وبيعهــا باملرابحة.

صك املشاركة؛ وهو األقرب ملبدأ األسهم، ويُصدرها متعهدو املرشوع ووكالؤه.

صك اإلجارة؛ وهو الذي يتعلق باملمتلكات املؤجرة، ويكون الربح فيها من تأجر ما مُتثله قيمة الصكوك هذه.

صــك التجــارة/ وهــي نفســها مــا تســمى بـــِ “صكــوك التمويــل” والتــي تطلبهــا الحكومــة مــن مؤسســات التمويــل كالبنوك 

بإصــدار هــذه الصكــوك الســتخدامها يف رشاء مــواد مــا بنســبة مرابحــة محــددة.

هنــاك أنــواع كثــرة أخــرى مــن أنــواع الصكــوك التــي ال يتســع الــكالم لرشحهــا كلهــا، منهــا صــك الســلم، وصــك املنافــع، 

وصــك املزارعــة، وصــك املغارســة، وصــك املســاقاة، وصــك الخدمــات، وغرهــا الكثــر مــن أنــواع الصكــوك.
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ج- وحدات الصناديق االستثامرية:

تُعتــر صناديــق االســتثار أدوات اســتثارية توفــر لألشــخاص الذيــن ال يلكــون القــدرة عــى إدارة اســتثاراتهم بصــورة مبــارشة 

ــام  ــل يف قي ــق االســتثار تتمث ــة. وببســاطة؛ فــإن فكــرة صنادي ــة أو املحلي ــة، ســواء العاملي الفرصــة للمشــاركة يف األســواق املالي

عــدد كبــر مــن املســتثمرين/ات بتجميــع مواردهــم/ن وإدارتهــا بوســاطة مؤسســات ماليــة متخصصــة لتحقيــق املزايــا التــي ال 

ُيكنهــم تحقيقهــا بصــورة منفــردة. فهنــاك الخــرة التــي يتلكهــا مديــرو/ات االســتثار، والتــي تضمــن تحقيــق عوائــد أعــى مــا 

قــد يحققــه املســتثمر/ة لــو قــام بتشــغيل أموالــه مبفــرده ويف أســواق ال يعــرف عنهــا إال القــدر القليــل. باإلضافــة إىل أن تجميــع 

األمــوال يف صنــدوق اســتثاري واحــد يــؤدي إىل تقليــص العــبء اإلداري عــى املســتثمرين/ات، وكذلــك إىل الحــد مــن املخاطــر 

التــي قــد يتعــرض لهــا املســتثمر/ة الفــردي يف األســواق املاليــة.

ــدوق، وينقســم إىل وحــدات، حامــل/ة كل وحــدة  ــر/ة صن ــره مدي ــان تجــاري مســتقل يدي ــدوق االســتثاري ككي ــر الصن ويُعت

ــه النظــام األســايس للصنــدوق. يعامــل كحامــل/ة الســهم يف الــرشكات ضمــن مــا يســمح ب

وتتنــوع صناديــق االســتثار إىل عــدة أنــواع وهــي؛ التــي تكــون حســب تــداول وثائقهــا وهــذا النــوع أيًضــا يتفــرع إىل نوعــن؛ 

فهنــاك صناديــق اســتثار مغلقــة والتــي تــدل عــى أن مــن يؤســس هــذه الصناديــق عــدد محــدود وتخــص فئــة معينــة مــن 

ــم  ــتثار ودخوله ــد االس ــرد يري ــول أي ف ــز بقب ــا تتمي ــث أنه ــة حي ــتثار مفتوح ــق اس ــة إىل صنادي ــتثمرين/ات، باإلضاف املس

وخروجهــم يف أي وقــت. كــا أن هنــاك نــوع آخــر مــن صناديــق االســتثار وهــي التــي تكــون حســب تكويناتهــا؛ والتــي تتكــون 

مــن صناديــق ســوق النقــد باإلضافــة إىل صناديــق األســهم العاديــة، وصناديــق الســندات، والصناديــق املتوازنــة، والتــي تُعــرف 

ايًضــا باملنّوعــة، باإلضافــة إىل الصناديــق االســتثارية املتخصصــة والتــي تضــم صناعــات معينــة مــن قطــاع مصــارف أو صناعــات 

كياويــة ... الــخ، كــا أن هنــاك نــوع آخــر مــن صناديــق االســتثار والتــي تكــون حســب األهــداف، وأخــر نــوع وهــو الصناديــق 

االســتثارية اإلســالمية.

د- املشتقات املالية:

املشــتقات املاليــة هــي؛ أدوات ماليــة تســتمد قيمتهــا مــن أداء أصــل حقيقــي أو مــايل أو مــن أداء أحــد املــؤرشات الســوقية. 

ــخ(. أمــا األصــول  ــة؛ الســلع الدوليــة )كالذهــب والنفــط واملعــادن والقمــح واألرز، إل وينــدرج تحــت مســمى األصــول الحقيقي

املاليــة فتشــتمل عــى؛ األوراق املاليــة كاألســهم والســندات. وتُســاعد املشــتقات املاليــة عــى نقــل املخاطــر املاليــة بــن األطــراف 

ــة. وتتوقــف قيمــة األداة املشــتقة عــى ســعر األصــول أو املــؤرشات محــل  ــة أو املوازي ــة املنظّم ــدة عــر األســواق املالي املتعاق

التعاقــد. وعــى خــالف أدوات الديــن فليــس هنــاك مــا يتــم دفعــه مقدًمــا ليتــم اســرداده وليــس هنــاك عائــد مســتحق عــى 

االســتثار. وتُســتخدم املشــتقات املاليــة لعــدد مــن األغــراض وتشــمل؛ إدارة املخاطــر، والتحــوط ضــد املخاطــر، واملراجحــة بــن 

األســواق وألغــراض املضاربــة البحتــة أيًضــا. وأكــر أشــكال املشــتقات شــيوًعا هــي: الخيــارات، واملســتقبليات، والعقــود اآلجلــة.
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أهمية األوراق املالية:

مُتثــل األوراق املاليــة عــادة اســتثاًرا وأدوات تقــوم الهيئــات الحكوميــة كالبلديــات والــرشكات وغرهــا مــن املؤسســات التجاريــة 

مــن خــالل طرحهــا بجمــع التمويــل ملــرشوع مــا أو رأس مــال إضــايف أو لســداد الديــون املســتحقة عليهــا. وعنــد إصدارهــا يقــوم 

ــذه  ــن ه ــر م ــام كب ــط اهت ــى مح ــذه األدوات تبق ــإن ه ــذا؛ ف ــا. له ــد عليه ــل عائ ــذه األوراق مقاب ــرشاء ه ــتثمرون/ات ب مس

الكيانــات والــرشكات واملســتثمرين/ات عــى حــد ســواء )عــيل حمــودي.  مــا هــو الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة؟ 

.)https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar  .2019/1/15 .االســتثار. ســوق املــال. كــوم

2- األوراق التجارية: 

ــاز األوراق  ــة كبديــل للنقــود لتســهيل التعامــل بــن التجــار، ومتت ــة هــي؛ أوراق تُســتخدم يف املعامــالت التجاري األوراق التجاري

ــص  ــات محــددة ين ــارة عــن صكــوك غــر معلقــة عــى رشط تتكــون مــن بيان ــا. وهــي عب ــة بســهولة إنشــائها وانتقاله التجاري

عليهــا القانــون يتعهــد مــن خاللهــا شــخص يســمى “مديــن/ة” بدفــع مبلــغ معــن مــن املــال “لدائنــه/ا” أو لشــخص أخــر يســمى 

“مســتفيد/ة”. وتُعــد مــن وســائل الضــان والحايــة للحقــوق، واألكــر شــيوًعا خــالل تعامــالت النــاس اليوميــة والحياتيــة. وقــد 

اســتقر الُعــرف عــى قبولهــا كأدوات لتســوية الديــون شــأنها شــأن النقــود، فمــن خاللهــا يســتطيع الدائــن/ة أن يحصــل عــى 

ضــان لحقوقــه وأموالــه التــي لــدى الغــر. 

كــا تُعــرّف األوراق التجاريــة بأنهــا؛ أدوات ديــن غــر مضمونــة قصــرة األجــل تُصدرهــا الــرشكات، عــادة بغــرض متويل الحســابات 

الدائنــة واملخزونــات، وتســوية االلتزامــات قصــرة األجــل. ونــادًرا مــا تتجــاوز فــرات اســتحقاق األوراق التجاريــة 270 يوًمــا. ويتــم 

إصــدار األوراق التجاريــة عــادًة بخصــم عــى القيمــة اإلســمية وتعكــس أســعار الفائــدة الســائدة يف الســوق. وتُســتخدم هــذه 

األوراق يف نفــس تعامــالت األوراق املاليــة. ومبوجــب هــذا النــوع مــن األدوات املاليــة فــإن طــرف مــا يكــون ملزًمــا بســداد مبالــغ 

محــددة لطــرف آخــر يف موعــد محــدد يســمى موعــد االســتحقاق )عــيل حمــودي. مــا هــو الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق 

.)https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar .2019/1/15 .التجاريــة؟ االســتثار. ســوق املــال. كــوم

وتضــم األوراق التجاريــة أنــواع رئيســة هــي كــا يــيل: الشــيك املــريف، والكمبيالــة، والســند اإلذين/ الســند ألمــر، وإيصــال األمانة. 

إضافــة إىل أنــواع أخــرى هــي: إقــرار الديــن، االعتــادات املســتندية، والحــواالت النقديــة، واألدوات التــي تتداولهــا البنــوك حــًرا 

ــواع الرئيســة مــن األوراق  يف مــا بينهــا، وبوالــص التأمــن، والحقــوق املرتبــة يف صناديــق التقاعــد للمنتفعــن/ات. ونوضــح األن

التجاريــة عــى النحــو اآليت:

https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar
https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar
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أ- الشيك املرصيف:

الشــيك هــو؛ ورقــة مــن األوراق التجاريــة يُكتــب وفًقــا لبيانــات حددهــا القانــون، والشــيك هــو أمــر غــر معلــق بــرشط يصــدر 

مــن شــخص يُســمى "الســاحب/ة" إىل شــخص أخــر يســمى "املســحوب عليــه " أو لحاملــه، ويُعتــر الشــيك قابــاًل للوفــاء مبجــرد 

االطــالع. والشــيك ال بــد أن يكــون الطــرف املســحوب عليــه هــو أحــد البنــوك، وأن يكــون الرصيــد موجــوًدا لــدى البنــك وقــت 

تحريــر الشــيك وإال اعتــر جريــة شــيك مــن دون رصيــد. 

ــا للــادة 123/ج يف قانــون التجــارة األردين لســنة 1966 هــو؛ محــرر مكتــوب وفــق رشائــط مذكــورة يف القانــون  والشــيك وفًق

ــا وهــو املســحوب عليــه بــأن يدفــع لشــخص  ويتضمــن أمــرًا صــادًرا مــن شــخص هــو الســاحب إىل شــخص آخــر يكــون معرّفً

ثالــث أو ألمــره او لحامــل الشــيك - وهــو املســتفيد - مبلًغــا معيًنــا مبجــرد االطــالع عــى الشــيك )قانــون التجــارة رقــم 12 لســنة 

http://www.mit.gov. .1966. القوانــن. الترشيعــات. الرئيســية. وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. اململكــة األردنيــة الهاشــمية

.)jo/Ar/List

ب- الكمبيالة:

الكمبيالــة هــي؛ أقــدم أنــواع األوراق املاليــة، وهــي ورقــة مــن األوراق التجاريــة وتتضمــن أمــرًا مكتوبًــا غــر معلــق عــى رشط، 

وتكــون بتاريــخ معــّن صــادر عــن الســاحب/ة )محــرر/ة الكمبيالــة( مبوجبــه يلتــزم شــخص آخــر )املســحوب عليــه( بــأن يدفــع 

مبلًغــا معيًنــا مــن النقــود مبجــرد االطــالع إىل شــخص ثالــث )املســتفيد/ة(. ويف مــا يتعلــق بأطــراف العالقــة يف الكمبيالــة فقــد 

تكــون بــن طرفــن أو ثالثــة أطــراف.

ج- السند اإلذين/ السند ألمر:

الســند اإلذين هــو؛ ورقــة مــن األوراق التجاريــة، وهــو صــك غــر معلــق بــرشط يحــرر وفًقــا لبيانــات محــددة ينــص عليهــا القانــون 

يتعهــد محــرره ويســمى "الســاحب/ة" بدفــع مبلــغ معــن يف تاريــخ معــن لشــخص آخــر يُســمى "املســحوب عليــه". وأطــراف 

العالقــة يف الســند اإلذين هــا طرفــان فقــط.

 د- إيصال األمانة:

هــو مــن األوراق التجاريــة يف التعامــل. وهــو يف حكــم القانــون عقــد وديعــة مبوجبــه يكــون املبلــغ املذكــور يف اإليصــال مســلًا 

ــه أو يف التاريــخ املحــدد  ــه عنــد طلب ــرد املبلــغ إىل صاحبه/ت ــة، ويلتــزم املديــن/ة ب إىل املديــن/ة عــى ســبيل الوديعــة أو األمان

https:// .باإليصــال )الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة كمصطلحــن متداولــن يف عــامل األعــال. بيكــر تــيل الكويــت

.)www.bakertilly.com.kw/ar

http://www.mit.gov.jo/Ar/List
http://www.mit.gov.jo/Ar/List
https://www.bakertilly.com.kw/ar
https://www.bakertilly.com.kw/ar
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أهمية األوراق التجارية:

تُعتــر األوراق التجاريــة مــن األدوات املاليــة بالغــة األهميــة يف تنظيــم العالقــات بــن التجــار واألفــراد، وال تقتــر أهميتهــا فقــط 

عــى التجــار بــل لهــا دور هــام أيًضــا يف تنظيــم التعامــالت بــن األفــراد. فــاألوراق التجاريــة تحفــظ حــق الدائــن/ة حتــى بعــد 

وقــوع الوفــاة قبــل تســدد الديــون املســتحقة، ألنهــا إثبــات لحــق الدائــن/ة لقــدر معلــوم مــن املــال بذمــة املديــن/ة، وتتيــح 

للدائــن/ة الحصــول عــى حقــة/ا مــن ورثــة املديــن/ة. وتضمــن األوراق التجاريــة أيًضــا ســداد الديــون يف املوعــد املحــدد، وتحفــظ 

للدائــن/ة حقــه/ا يف مقاضــاة املديــن/ة يف حــال عــدم الســداد يف املوعــد املحــدد. كــا ويجــوز نقــل ملكيــة األوراق التجاريــة مــن 

شــخص آلخــر )عــيل حمــودي. مــا هــو الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة؟ االســتثار. ســوق املــال. كــوم. 2019/1/15.  

.)https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar

أهم ما ييز األوراق املالية واألوراق التجارية: 

ــة  ــرض، لتلبي ــورة ق ــا، يف ص ــة، أو متويله ــال الرشك ــتثار يف رأس م ــرض االس ــة بغ ــدر األوراق املالي ــدار: تص ــن اإلص ــدف م اله

احتياجاتهــا التمويليــة، بينــا تصــدر األوراق التجاريــة لتســوية التــزام معــن، ناتــج مــن مبــادالت تجاريــة؛ كدفــع قيمــة بضاعــة، 

ــل خدمــات. أو مقاب

قيمــة اإلصــدار: تصــدر األوراق املاليــة يف صــورة صكــوك متســاوية القيمــة، بينــا تصــدر األوراق التجاريــة مختلفــة القيمــة مــن 

ورقــة عنهــا يف ورقــة أخــرى؛ وذلــك لتســوية معامــالت تجاريــة معينــة.

ــة، ولكــن تخضــع ألداء الورقــة املاليــة ورشوط  احتســاب الفائــدة واألجــل: ال يجــوز احتســاب فائــدة عــى قيمــة األوراق املالي

اســتحقاق قيمتهــا وهــي مُتثــل أدوات اســتثار قصــرة – متوســطة – طويلــة األجــل، بينــا األوراق التجاريــة تكــون عــن أجــل 

قصــر )مــن يــوم إىل 270 يوًمــا(، ويجــوز االتفــاق بــن املديــن/ة والدائــن/ة عــى احتســاب فائــدة عــن أجــل الورقــة التجاريــة.

قابليــة اســتخدامها كطريقــة لتســوية الديــن: األوراق املاليــة غــر مقبولــة كطريقــة لتســوية الديــون؛ وذلــك يرجــع إىل أنهــا تكــون 

عرضــة لتقلبــات األســعار، بينــا األوراق التجاريــة مقبولــة كطريقــة لتســوية الديــون؛ وذلــك لثبــات قيمتها.

مــن حيــث أســواق التــداول: األوراق املاليــة قابلــة للتــداول، لهــا ســوق تُبــاع وتشــرى فيــه، بينــا األوراق التجاريــة غــر قابلــة 

للتــداول، فليســت لهــا ســوق تبــاع وتشــرى فيــه )تعــرّف عــى الفــرق بــن األوراق املاليــة والتجاريــة. تحليــل. بنــوك مــر: بوابــة 

.)http://www.febgate.com .اتحــاد بنــوك مــر. الثالثــاء 7/ مايــو/ 2019. 10:29 ص

https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar). 
https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar). 
http://www.febgate.com
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- الحساب البنيك/ الحساب املرصيف:

الحســاب البنــيك أو الحســاب املــريف هــو؛ الحســاب املــايل مــع مؤسســة مرفيــة تُســجل جميــع العمليــات املالية بــن العميل/ة 

والبنــك، وتُحــدد املركــز املــايل للعميــل/ة مــع املرف )حســاب مــريف. مــن ويكيبيديــا. املوســوعة الحرة(.

ــوك  ــف أشــكال البن ــالت، مبختل ــراد والعمــالء/ العمي ــرة لألف ــة املتاحــة واملتوف ــواع الحســابات املرفي ــن أن ــد م ــك العدي وهنال

وأنواعهــا. وتختلــف أســاء هــذه الحســابات مــن بنــك آلخــر. وعــادًة مــا تنــدرج الحســابات تحــت ثالثــة أنــواع وهــي؛ الحســاب 

الجــاري، وحســابات التوفــر، وحســابات الودائــع اآلجلــة/ حســابات الوديعــة ألجــل. ولكــن تختلــف هــذه الحســابات عــن بعضهــا 

البعــض ويوجــد بينهــا العديــد مــن الفروقــات. فــا هــو الفــرق بــن هــذه الحســابات؟ ومــا هــي مزايــا كل حســاب؟

أنواع الحسابات البنكية ومزاياها؟

الحساب الجاري:

ــات  ــل؛ عملي ــة مث ــات التقليدي ــد مــن العملي ــام بالعدي ــراد مــن القي ــن األف ــذي ُيّك ــة، وال ــواع الحســابات املرفي هــو أحــد أن

الســحب مــن بطاقــة الــراف اآليل، ودفــع الفواتــر مــن خــالل الحســاب الجــاري أو عــن طريــق الخدمــات البنكيــة املقّدمــة، أو 

عــن طريــق برامــج اإلنرنــت، كذلــك ُيكنهــم مــن دفــع مشــرياتهم/ن مــن خــالل نقــاط الدفــع املوجــودة يف املراكــز التجاريــة، 

بحــدود وبحســب قيمــة الرصيــد املتوفــر بداخــل الحســاب.

مزايا الحساب الجاري:

ها ما يأيت: يتمّيز الحساب الجاري بالعديد من املزايا، والتي مُتّيزه عن غريه من الحسابات املرصفية، أهمَّ

إمكانيــة إيــداع وســحب األمــوال مــن خــالل الرصيــد الجــاري، طــوال فــرة وجــود رصيــد يف الحســاب وعــدم وجــود أيــة 

مشــاكل تتســبب بإيقافــه.

ــا يف أحــد البنــوك، هــي حصولــه عــى دفــر  ــا التــي يحصــل عليهــا العميــل/ة الــذي يلــك حســابًا جاريً مــن أهــم املزاي

ــا الشــيكات املتنوعــة. ــه/ا واالســتفادة مــن مزاي شــيكات لتســير أعال

ــع  ــه مــن التمت ــة رصاف آيل مُتكن ــه يحصــل عــى بطاق ــوك، فإن ــرد عــى حســاب جــاري يف أحــد البن مبجــرد حصــول الف

ــا. ــد مــن املزاي بالعدي

من خالل الحساب الجاري، يتمتع العمالء/ العميالت بإمكانية الحصول عى كشف دوري لحساباتهم/ن البنكية.
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حساب التوفري:

حســاب التوفــر هــو؛ أحــد أنــواع الحســابات املرفيــة واملتاحــة يف مختلــف أنــواع البنــوك، والتــي مُتكــن العمــالء/ العميــالت 

مــن فتــح حســاب وتحريكــه يف أي وقــت، ســواء عمليــات الســحب أو اإليــداع، وعــادة ال يكــون محكــوم بفــرة زمنيــة محــددة. 

وكذلــك يُقــدم حســاب التوفــر أو حســاب االدخــار الفرصــة للعمــالء/ العميــالت لحفــظ أموالهــم/ن يف أيــدي أمينــة، ويف كثــر مــن 

األحيــان يحصــل املدخــر/ة عــى أربــاح عــادة مــا تكــون بســيطة مــن خــالل ادخــار وتوفــر أموالــه/ا يف البنــك.

وتختلــف مقــدار األربــاح التــي يحصــل عليهــا األفــراد نتيجــة فتحهــم لحســاب التوفــر، بحســب العقــد املـٌـرم مــع البنــك، فهنــاك 

أربــاح تُضــاف إىل الحســاب بشــكل يومــي أو أســبوعي أو حتــى شــهري. ويف كثــر مــن األحيــان يحصــل األفــراد مــن خــالل فتحهــم 

لحســابات االدخــار عــى بطاقــة رصاف آيل.

مزايا حساب التوفري:

هنالــك العديــد مــن املزايــا التــي يحصــل عليهــا العميــل/ة مــن خــالل فتحــه/ا لحســاب التوفــر أو لحســاب االدخــار يف البنــوك، 

ومــن أهــم هــذه املزايــا مــا يــأيت:

يتمتع العمالء/ العميالت من خالل الحساب الجاري بإمكانية تحويل واستالم األموال من داخل وخارج البالد.

إمكانية فتح الحساب الجاري بدون حد أدىن للرصيد.

إمكانية فتح حساب جاري للعمالء/ العميالت بدون أي رسوم مالية.

من املزايا التي يحصل عليها العميل/ة، فتح حساب جاري مشرك ألكر من عميل/ة.

ال يأخذ البنك أية فوائد أو أرباح عى الحساب الجاري الذي يتم فتحه من ِقبل العمالء/ العميالت.

يف كثــر مــن األحيــان يُســتعمل حســاب التوفــر الدخــار األمــوال للمســتقبل وضــان عــدم خســارة قيمــة هــذه األمــوال، 

وكذلــك لتحقيــق بعــض املخططــات االســتثارية القصــرة األجــل.

يتمتع صاحب/ة حساب التوفر بإمكانية سحب وإيداع األموال يف أي وقت دون تعقيدات أو أية إجراءات.

من املمكن للعمالء/ العميالت فتح حساب توفر دون الحاجة لتحويل رواتبهم/ن إىل البنك.

حصــول العميــل/ة عــى أربــاح نتيجــة فتــح حســاب التوفــر يف مختلــف البنــوك، لكــن يشــرط البنــك وجــود حــد أدىن 

للحســاب ملنــح العميــل/ة األربــاح.

إمكانية حصول العميل/ة عى دفر شيكات نتيجة فتح حساب التوفر يف غالبية البنوك ولكن ليس جميعها.

إمكانية حصول العميل/ة عى كشف حساب لرصيده/ا يف البنك.
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حساب الودائع اآلجلة/ حساب الوديعة ألجل:

هــذا النــوع مــن الحســابات املرفيــة يختلــف قليــاًل عــن الحســابات الســابقة، وهــو أحــد أنــواع الحســابات البنكيــة التــي تُتيــح 

للعميــل/ة إيــداع مبلــغ مــن املــال يف البنــك ويكــون الحــق للبنــك بالتــرف بــه يف فــرة ُمحــددة، مقابــل هامــش ربــح ُمعــن 

يحصــل عليــه الفــرد. ومــن املمكــن أن تكــون مــدة الوديعــة أســبوع واحــد فقــط، ومــن املمكــن أن متتــد لفــرات أطــول وذلــك 

بحســب االتفــاق مــع البنــك. ويف حــال قــام العميــل/ة بطلــب جــزء مــن الوديعــة قبــل موعــد اســتحقاقها، يقــوم البنــك بفــرض 

الرســوم عــى العميــل/ة، وكذلــك قــد ال يحصــل عــى األربــاح التــي كانــت متوقعــة لــه منــذ البدايــة؛ لهــذا حصــل هــذا الحســاب 

عــى أكــر مــن اســم وهــي؛ الوديعــة االســتثارية والوديعــة اآلجلــة.

مزايا حساب الودائع اآلجلة:

هنالــك العديــد مــن املزايــا التــي يحصــل عليهــا العميــل/ة مــن خــالل فتحــه/ا لحســاب الودائــع اآلجلــة يف البنــوك، ومــن أهــم 

هــذه املزايــا مــا يــأيت:

- التسهيالت املرصفية: 

ــاهم يف مســاعدة الــرشكات الناشــئة والــرشكات  ــة مــن أهــم محفــزات النمــو االقتصــادي، حيــث تُس ــر التســهيالت املرفي تُع

الصغــرة واملتوســطة عــى توســيع أعالهــا مــن خــالل تقديــم االحتياجــات والســيولة املاليــة الالزمــة لذلــك. وبالنســبة لألفــراد 

واألرس فــإن التمويــل املــريف ُيكنهــم/ن أيًضــا مــن رفــع كفــاءة إدارتهــم/ن ألمورهــم/ن املاليــة وتلبيــة احتياجاتهــم/ن وتجــاوز 

املخاطــر املاليــة واالجتاعيــة وتحفيزهــم/ن عــى بــدء أعــال تجاريــة "ميكرويــة"، وهــذا يُســاهم يف زيــادة الطلــب الــكيل يف 

االقتصــاد ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي وتحســن مســتوى معيشــة هــذه األرس.   

حصــول العميــل/ة عــى أربــاح محــددة بنــاء عــى االتفــاق املعقــود مــع البنــك، وعــادًة مــا يكــون الربــح العائــد عــى 

ــة أكــر مــن العائــد عــى حســاب التوفــر. العميــل/ة مــن حســاب الودائــع اآلجل

إمكانيــة متديــد فــرة اســرداد الوديعــة )حنــن العتــوم. مــا هــي أنــواع الحســابات البنكيــة ومزاياهــا؟ بنــوك ومصــارف. 

.)https://e3arabi.com .2020 ــو مــال وأعــال. الرئيســية. عــريب. 3 يولي

https://e3arabi.com
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التسهيالت املرصفية يف األردن: أين نقف بالنسبة للعامل؟ 

مــن خــالل املــؤرشات التاليــة التــي يُقدمهــا منتــدى االســراتيجيات األردين نســتطيع توضيــح وضــع األردن بالنســبة للعــامل مــن 

حيــث إقــراض األفــراد واألرس والــرشكات الصغــرة واملتوســطة.  

إقراض األفراد واألرس:

ــر  ــب تقري ــم/ن بحس ــن دخله ــراد 67.4٪ م ــة األف ــتنزف مديوني ــث تس ــة، حي ــراد واألرس يف األردن مرتفع ــة األف ــر مديوني تُعت

االســتقرار املــايل الصــادر عــن البنــك املركــزي يف نهايــة العــام 2017. باإلضافــة إىل ذلــك؛ إذا نظرنــا إىل حجــم القــروض املمنوحــة 

لألفــراد واألرس نســبة إىل الناتــج املحــيل اإلجــايل، فإنــه يف األردن يُعــادل 37.2٪، وهــذه النســبة أعــى مــن الكثــر مــن الــدول 

األخــرى مثــل؛ اليابــان، الســويد، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، الرنويــج، وفرنســا.

إقراض الرشكات الصغرية واملتوسطة:

ــرشكات  ــراض لل ــاض نســبة اإلق ــدويل انخف ــد ال ــدوق النق ــات صن ــرت بيان ــد أظه ــراد واألرس فق ــراض األف ــاع يف إق ــل االرتف مقاب

الصغــرة واملتوســطة يف األردن مقارنــة بــدول العــامل، حيــث شــكلت القــروض املمنوحــة للــرشكات الصغــرة واملتوســطة مــا نســبته 

7.37٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل يف األردن، وهــذه النســبة أقــل مــا هــي عليــه يف العديــد مــن الــدول مثــل؛ جورجيــا، بولنــدا، 

تشــييل، تركيــا، بلجيــكا، التفيــا، وماليزيــا.

وبإيجــاز؛ تُعتــر مديونيــة األفــراد واألرس مرتفعــة نســبيًا يف األردن، وهــذا يُحتــم عــى البنــوك رضورة التنبــه للمخاطــر االئتانيــة 

ــك  ــر االســتقرار املــايل الصــادر عــن البن ــر تقري ــث يُظه ــه، حي ــراض هــذا القطــاع ودراســة طبيعــة التوســع في الناتجــة عــن إق

املركــزي يف نهايــة العــام 2017 بأنــه يوجــد حــوايل 9 بنــوك تجــاوزت نســبة عــبء الديــن فيهــا حاجــز الـــ 50٪ من الدخل الشــهري 

املنتظــم للعميــل/ة. أمــا بالنســبة إلقــراض الــرشكات الصغــرة واملتوســطة فمــن الــروري النظــر يف أســباب انخفــاض إقــراض هــذا 

القطــاع االقتصــادي الهــام والــذي يُشــكل 95٪ مــن حجــم القطــاع الخــاص األردين، حيــث أن زيــادة التســهيالت لهــذا القطــاع 

مــن شــأنها أن تُســاهم يف مســاعدة هــذه الــرشكات عــى النمــو والتوســع. لذلــك يــويص منتــدى االســراتيجيات األردين مبــا يــأيت: 

تنويع املحافظ االئتانية للبنوك لتقليل املخاطر من خالل زيادة إقراض الرشكات الصغرة واملتوسطة.

تسهيل إقراض القطاع الخاص بشكل عام لتوسيع استثاراته ملا لذلك من أثر إيجايب عى النمو االقتصادي.

ــؤدي إىل  ــادة دخــل الفــرد مبــا ي ــز فــرص النمــو االقتصــادي وزي ــز الرشاكــة بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص لتعزي تعزي

ــرأي.  ــة يف األردن: أيــن نقــف بالنســبة للعــامل؟ اقتصــاد. صحيفــة ال تقليــل مخاطــر إقــراض األفــراد )التســهيالت املرفي
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3- األوراق واملستندات القانونية:

أ- العقد )عقد العمل، عقد اإلقراض، عقد التوريد، عقد اإليجار(:

العقــد يف القانــون هــو؛ اتفــاق بــن طرفــن أو أكــر يتعهــد فيــه كل منهــم بأشــياء أو وعــود متبادلــة بحيــث ينفذهــا القانــون. 

ويقــوم القانــون املتعلــق بالعقــود عــى العبــارة الالتينيــة pacta sunt servanda التــي هــي "العقــد رشيعــة املتعاقديــن". وإذا 

ــا  تــم اإلخــالل بالعقــد فــإن القانــون يقــدم مــا يعــرف بالتدابــر القضائيــة )باإلنجليزيــة: remedies(  للتعامــل مــع ذلــك، أحيانً

تكــون العقــود مكتوبــة مثلــا هــو الحــال عنــد رشاء أو إيجــار منــزل، إال أن النســبة الغالبــة مــن العقــود تكــون شــفهيًا، مثلــا 

هــو الحــال عنــد رشاء كتــاب أو فنجــان مــن القهــوة، وينــدرج قانــون العقــود تحــت ظــل القانــون املــدين كجــزء مــن القانــون 

ــا.  ــن ويكيبيدي ــون(. م ــد )قان ــة )عق ــة قاطب ــات القانوني ــن أهــم النظري ــود م ــة للعق ــة العام ــد النظري ــات. وتُع ــام لاللتزام الع

املوســوعة الحــرة(.

والعقــد حســب املــادة 87 يف القانــون املــدين األردين رقــم 43 لســنة 1976 هــو؛ ارتبــاط اإليجــاب الصــادر مــن أحــد املتعاقديــن 

ــه لآلخــر  ــزام كل منهــا مبــا وجــب علي ــه الت ــه، ويرتــب علي ــره يف املعقــود علي بقبــول اآلخــر وتوافقهــا عــى وجــه يثبــت أث

http:// .ــراج ــة. موقــع املحامــي مصطفــى محمــود ف ــن األردني ــون املــدين. القوان ــون املــدين رقــم 43 لســنة 1976. القان )القان

.)www.farrajlawyer.com

ويشرط القانون النعقاد العقد أن تتوافر فيه رشوطه املتمثلة بأهلية املتعاقدين واملحل والسبب.

واألهليــة نوعــان وهــي )أهليــة الوجــوب وأهليــة األداء(، ويُقصــد بأهليــة الوجــوب؛ صالحيــة الشــخص الكتســاب الحــق أو تحمــل 

الواجــب ومُتنــح للشــخص منــذ والدتــه وتنتهــي بوفاتــه، أمــا أهليــة األداء فهــي؛ صالحيــة الشــخص ملارســة الترفــات التــي مــن 

شــأنها أن تكســبه حًقــا أو تحملــه واجبًــا ومناطهــا أو أساســها هــو اإلدراك والتمييــز.

أمــا محــل العقــد فهــو؛ إنشــاء التــزام أو أكــر يقــع عــى أحــد املتعاقديــن دون اآلخــر يف العقــود غــر التبادليــة أو عليهــا االثنــن 

يف العقــود التبادليــة، ومحــل االلتــزام هــو؛ األداء الــذي يجــب عــى املديــن أن يقــوم بــه لصالــح الدائــن وهــو إمــا مــن قبيــل 

إعطــاء يشء أو القيــام بعمــل أو االمتنــاع عــن عمــل، ومثــال عــى ذلــك أن يــرد البيــع عــى أن يقــوم مؤلــف ببيــع حقوقــه يف 

ــٍذ يقــال أن عقــد اإلجــارة قــد ورد عــى منفعــة  ــا أملكــه فعندئ ــا أن أقــوم بتأجــرك بيتً ــدار نــرش وأيًض ــاب معــن ل تأليــف كت

املأجــور، والســبب مفهومــان األول هــو الغــرض املبــارش الــذي يســعى املتعاقــد إىل تحقيقــه، واملفهــوم الثــاين هــو الغــرض البعيــد 

ــون  ــو أن يك ــد ه ــث للتعاق ــذا الباع ــى ه ــد ع ــد الوحي ــد، والقي ــن التعاق ــه م ــد إىل تحقيق ــعى املتعاق ــذي يس ــارش ال ــر املب غ

ــا، فمثــاًل يقــال أننــي بعــت منــزيل وغايتــي مــن هــذا البيــع أننــي أهــدف إىل اإلنفــاق عــى دراســة ولــدي أو لغايــات  مرشوًع

العــالج مــن مــرض أعــاين منــه مثــاًل )يف حديثــه لرنامــج "حقــي" حــول حيثيــات العقــود ورشوطهــا د. الحاللشــة: للعقــد رشوط 

ــساًء.  ــر 2005. 02:00 مـ ــات. صحيفــة الدســتور. الســبت 26 شــباط/ فراي ــن واملحــل والســبب. محلي ــة املتعاقدي ــل بأهلي تتمث

.)https://www.addustour.com/articles
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- عقد العمل:

وكمثــال؛ يُعــرّف قانــون العمــل األردين قانــون رقــم 8 لســنة 1996 عقــد العمــل بأنــه؛ اتفــاق شــفهي أو كتــايب رصيــح أو ضمنــي 

يتعهــد العامــل مبقتضــاه أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إرشافــه أو إدارتــه مقابــل أجــر. ويكــون عقــد العمــل ملــدة 

محــدودة أو غــر محــدودة أو لعمــل معــن أو غــر معــن )قانــون رقــم 8 لســنة 1996 )قانــون العمــل لســنة 1996( وتعديالتــه. 

.)http://www.mol.gov.jo .الترشيعــات واالتفاقيــات. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية

- عقد اإلقراض: 

القرض هو؛ ما يُعطيه إنسان آلخر من مال مثيل، ليسرده منه عند حلول األجل. 

وأركان عقــد القــرض هــي ذاتهــا أركان العقــود األخــرى واملتمثلــة بالــرايض واملحــل والســبب، إال أن عقــد القــرض يختلــف عــن 

غــره مــن العقــود كالبيــع والوديعــة والعاريــة والرشكــة، وكذلــك فــإن لعقــد القــرض خصوصيــة يف القانــون املــدين األردين، فهــو 

عقــد ملــزم لجانــب واحــد وعقــد غــر الزم قبــل القبــض، وعليــه فــال يُثــر العقــد بهــذه الصــورة التزامــات عــى املقــرض بالتســليم 

وال بنقــل امللكيــة، حيــث يســتطيع املقــرض العــدول عــن العقــد بإدارتــه املنفــردة قبــل التســليم.

ــون املــدين األردين إال  ــول األجــل. كــا ال يتعلــق عقــد القــرض يف القان ــد حل ــل القــرض، عن ــرد مث ــزام ب ــه الت أمــا املقــرض فعلي

ــات. باملثلي

وقــد حــرم املــرّشع األردين الربــا يف القــروض يف املــادة 640 مــن قانــون التجــارة األردين، وقانــون البنــك املركــزي )نريــن محاســنة. 

عقــد القــرض يف القانــون املــدين األردين: دراســة تحليليــة. نتائــج البحــث. الرئيســية. معرفــة: قاعــدة البيانــات العربيــة الرقميــة 

.)https://search.emarefa.net/ar ."معرفــة"

- عقد التوريد:

يُعــرف عقــد التوريــد بأنــه؛ عقــد عــى بيــع موصــوف يف الذمــة ســواء كان عيًنــا منقولــة أم منفعــة، بثمــن حــال أو متوافــق مــع 

األداء، بصفــة دوريــة، خــالل فــرة معينــة.

ولــرشح التعريــف املختــار؛ فــإن عقــد عــى بيــع تعنــي: أن التوريــد عقــد لــه أركان ورشوط، يبــدأ باتفــاق بــن طرفــن )بائــع 

ومشــري(، وينتهــي بالــرشاء، فهــو عقــد يقصــد منــه البيــع.

وموصــوف يف الذمــة: أي يتــم يف عقــد التوريــد اتفــاق عــى أن املــورد يبيــع املســتورد ســلعة أو منفعــة يتــم االتفــاق عليهــا اعتاًدا 

عــى وصفهــا، وهــذا مــا يحــدث غالبًــا يف عقــود التوريــد، فالعلــم يكــون بذكــر أوصــاف ســلعة أو منفعــة يطلبهــا املشــري مــن 

البائــع، فيعمــل البائــع عــى توفرهــا مطابقــة متاًمــا للوصــف، أو يعــرض البائــع مــا عنــده مــن ســلع أو خدمــات فيصفهــا وصًفــا 

يزيــل الجهالــة، فيحصــل العلــم بهــا للمشــري عــن طريــق هــذا، وأحيانـًـا يتــم العلــم عــن طريــق رؤيــة املبيــع كامــاًل أو بعضــه أو 

منــوذج لــه، أو يتــم رؤيــة أول دفعــة يتــم توريدهــا، دون رؤيــة غرهــا مــن الدفعــات املتتابعــة، لكــن يف الغالــب يكتفــي بالوصــف 

النــايف للجهالــة، وال يُغــر هــذا مــن الطبيعــة الغالبــة لعقــد التوريــد .

http://www.mol.gov.jo
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ــالف  ــة، بخ ــوال املنقول ــون إال يف األم ــد ال يك ــك أن التوري ــر، ذل ــط معت ــري وضاب ــد تفس ــذا قي ــة: ه ــا منقول ــواء كان عين وس

ــة. ــر املنقول ــوال غ ــص باألم ــي تخت ــاوالت الت ــاءات واملق اإلنش

ــا، أو  ــاد إىل مالكه ــم تُع ــس ث ــس للب ــد مالب ــان والســلع، كتوري ــع والخدمــات كــا يقــع لألعي ــد يقــع للمناف أم منفعــة: فالتوري

عالــة للقيــام بأعــال معينــة ونحــو ذلــك، وال تخفــى فائــدة دخــول املنافــع يف التعريــف االصطالحــي لعقــد التوريــد؛ ومــن ذلــك 

اإلعانــة عــى التكييــف الصحيــح لعقــد التوريــد.

ــع وكال  ــه، وقــد يكــون مؤجــاًل لحــن أداء املبي ــه أو جــزء من ــد يُدفــع مقدمــا كل بثمــن حــال أو متوافــق مــع األداء: فالثمــن ق

ــع. ــا للبائ ــاء مــن خدمــة دفــع مثنه ــع أو االنته ــا وصــل إىل املشــري يشء مــن املبي بحســبه، فكل

بصفــة دوريــة، خــالل فــرة معينــة: هــذه صفــة وفــاء االلتــزام، فهــي متتابعــة األداء وال تــؤدى مــرة واحــدة، بــل تــؤدى بشــكل 

دوري خــالل فــرة زمنيــة وحســب االتفــاق بــن الطرفــن املتعاقديــن، فقــد يكــون يوميًــا أو أســبوعيًا، لســنة أو ســنوات عديــدة 

مثــاًل، وهــذا هــو عامــل الزمــن، وهــو أهــم يشء يف العقــد، واملؤثــر الحقيقــي يف الحكــم )"محمــد عــيل" يوســف يونــس الهواملــة. 

صكــوك عقــود التوريــد دراســة مقارنــة بــن الفقــه اإلســالمي والترشيعــات األردنيــة الناظمــة للصكــوك. رســالة دكتــوراه. قســم 

الفقــه وأصولـــــــه. كليــة الدراســات العليـــــا. جامعــة العلــوم اإلســالمية العامليــة. 2015م(.

- عقد اإليجار:

ال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل املــادة 658 مــن القانــون املــدين األردين رقــم 43 لســنة 1976 والتــي عرّفــت عقــد اإليجــار بأنــه؛ "متليــك 

ــذي يجعــل مــن عقــود  ــوم"، األمــر ال ــة لقــاء عــوض معل املؤجــر للمســتأجر منفعــة مقصــودة مــن الــيشء املؤجــر ملــدة معين

ــد  ــة يف ي ــزم باملحافظــة عــى املأجــور، فاملأجــور أمان ــي أن املســتأجر مل ــن ومســتمرة، مــا يعن ــة للجانب ــود ملزم اإليجــار عق

املســتأجر يضمــن مــا يلحقــه مــن نقــص أو تلــف او فقــدان ناشــئ عــن تقصــره أو تعديــه وعليــه ان يحافــظ عليــه محافظــة 

ــا لــألرضار الناشــئة عــن تعديــه او تقصــره. أمــا يف مــا يتعلــق  الشــخص العــادي، وإذا تعــدد املســتأجرون كان كل منهــم ضامًن

بالتزامــات املؤجــر يف مــا يخــص تســليم املأجــور؛ فعــى املؤجــر تســليم املأجــور وتوابعــه يف حالــة تصلــح معهــا الســتيفاء املنفعــة 

املقصــودة كاملــة، ويتــم التســليم بتمكــن املســتأجر مــن قبــض املأجــور دون مانــع يعــوق االنتفــاع بــه مــع بقائــه يف يــده بقــاًء 

متصــاًل حتــى تنقــي مــدة اإليجــار )القانــون املــدين رقــم 43 لســنة 1976. القانــون املــدين. القوانــن األردنيــة. موقــع املحامــي 

.)http://www.farrajlawyer.com .ــراج ــى محمــود ف مصطف

ب- الوكاالت يف املحاكم األردنية:

الوكالــة هــي؛ عقــد يقيــم فيــه شــخص شــخًصا آخــر مقامــه للقيــام بعمــل بأجــر أو بغــر أجــر، وتُعتــر الــوكاالت مــن العقــود ذات 

األهميــة البالغــة نظــرًا لآلثــار القانونيــة التــي ترتــب عليهــا وباألخــص عــى الشــخص الــذي يقــوم بالتوكيــل، وهــو مــا يتطلــب 

التحــوط واالنتبــاه لصيغــة الوكالــة ورشوطهــا ومدتهــا وغــره مــن الــرشوط البالغــة األهميــة التــي تــرد يف مــن الوكالــة.

http://www.farrajlawyer.com
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أنواع الوكاالت يف املحاكم األردنية:

ج- الكفالة )الشخصية والعدلية(: 

نســمع هــذا املصطلــح كثــرًا لكــن كثــرًا مــن النــاس يجهلــون تبعــات كفالــة شــخص آلخــر خصوًصــا لحســاب قضايــا منّفــذة يف 

املحاكــم، فمــن حقــك أن تعــرف أن الكفيــل/ة يتعهــد بالوفــاء بديــن عــى الغــر، وهــذا التعهــد يزيــد ثقــة الدائــن/ة يف حصولــه 

عــى حقــه فيتحقــق بــه الضــان.

والتــزام الكفيــل/ة بضــان حــق الدائــن/ة التــزام يرتــب يف ذمتــه ولــذا يصبــح مســؤواًل عــن الوفــاء بــه مــن كل أموالــه، فالكفالــة 

تعنــي ضــم ذمــة الكفيــل/ة إىل ذمــة املديــن كضــان لحــق الدائــن/ة.

وقــد يُقــدم الكفيــل أحيانـًـا مــااًل مملــوكًا لــه ضانـًـا لديــن الدائــن/ة كأرض أو شــقة أو ســيارة، ويُســمى يف هــذه الحالــة بالكفيل/ة 

العينــي، وتُســمى كفالتــه بالكفالــة العينيــة كفالــة عدليــة، أمــا الكفيــل/ة العــادي فيُســمى بالكفيــل/ة الشــخيص وتســمى الكفالــة 

لشخصية. ا

وكالة عامة: 

وهــي وكالــة تخــّول املــوكّل/ة القيــام بكافــة األعــال والترفــات القانونيــة مبــا فيهــا البيــع والــرشاء والرهــن والتقــايض 

وغــره، وهــذا النــوع مــن الــوكاالت هــو األخطــر، ويجــب أن تكــون الثقــة تامــة بــن الطرفــن، وال ننصــح بــأن تُعطــى إال 

لقريــب/ة مــن الدرجــة األوىل ملــا فيهــا مــن خطــر.

وكالة خاصة:

وهــي وكالــة للقيــام بعمــل أو أعــال محــددة، وهــذه الوكالــة تتســع وتضيــق أهميتهــا وخطورتهــا بقــدر اتســاع نطاقهــا 

وضيقــه، ويجــب االنتبــاه والتحــوط فيهــا، وهــي بشــكل عــام أفضــل أنــواع الــوكاالت، لكونهــا تتحــدد بنصــوص ُمحــددة 

ــه خــرة  ــم بوســاطة محامــي/ة أو شــخص ل ــا أن تت ــة ننصــح دوًم ــا، وصياغــة الوكال ونطــاق محــدد وزمــن ُمحــدد غالبً

ودرايــة. 

وكالة خاصة غري قابلة للعزل:

وهــي وكالــة ال يجــوز للوكيــل/ة إلغاؤهــا أو الرجــوع فيهــا قبــل مــي مــدة معينــة، وذلــك لســبب تعلــق حــق الوكيــل/ة 

بهــا أو لكــون املــوكل/ة قــد قبــض مثــن محــل العــن موضــوع عقــد الوكالــة )الــوكاالت يف املحاكــم األردنيــة. رشكــة ُحــاة 

.)https://jordan-lawyer.com .الحــق للمحامــاة
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فــإذا كان هنــاك طلــب حبــس عــى املديــن/ة وجــاء شــخص ليكفلــه فــإن كانــت الكفالــة عينيــة عدليــة فســيتم التنفيــذ عــى 

العقــار أو الســيارة العائــدة للكفيــل/ة إذا مل يســد املديــن/ة املكفــول الديــن خــالل املــدة القانونيــة أو يتــم حبــس الكفيــل/ة إذا 

كانــت الكفالــة شــخصية، ويف كال الحالتــن هنــاك رضر عــى الكفيــل/ة فالكفالــة ليســت حــل يُنهــي املشــكلة بــل قــد يفاقمهــا 

فتصبــح عــى املديــن/ة والكفيــل/ة.

وكثــر مــن النســاء يكــن ضحايــا ملثــل هــذا النــوع مــن الكفــاالت، فتكــون املــرأة الضحيــة لقيامهــا بالكفالــة دون تفهــم تبعاتهــا 

.)2019 ,13 Facebook. February .القانونيــة )حقــي/ املحاميــة مجــد الجمــزاوي للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة

الكفالة يف القانون األردين:

تُعــرّف الكفالــة يف القانــون األردين بأنّهــا: "تَعهُّــد أو التــزام يأخــُذُه الشــخص عــى نفســه يســّمى الكفيــل، بــأن يحــر شــخًصا آخــر 

يســّمى املشــتىك عليــه يف زمــان ومــكان معينــن، مقابــل اإلفــراج عــن هــذا األخــر"، وهنــاك نوعــان للكفالــة: الكفالــة الشــخصيّة 

التــي يضمــن فيهــا الكفيــل بــأن يقــوم املشــتىك عليــه بتنفيــذ جميــع التزاماتــه التــي ُحكــم بهــا عنــد إخــالء ســبيله، ويجــب أن 

يقــّدم كفالــة ماليــة إىل الجهــة املســؤولة، وتكــون قيمــة هــذه الكفالــة محــّددة يف القانــون. ويُشــرط يف ســند الكفالــة - وقبــل 

إخــالء الســبيل - بــأن يتعهــد املشــتىك عليــه بحضــور جميــع إجــراءات التحقيــق واملحاكمــة كلـّـا طلــب منــه الحضــور بوســاطة 

الجهــة القضائيــة، أمــا الكفالــة املاليــة هــي؛ عبــارة عــن مبلــغ مــن املــال يتــم دفعــه إىل خزينــة الدولــة للضــان، وتهــدف الكفالــة 

املاليــة بــأن يقــوم املشــتىك عليــه بتنفيــذ جميــع التزاماتــه املرتّبــة عليــه للغــر، ويــرك تقديــر قيمــة الكفالــة املاليــة إىل الجهــة 

التــي أمــرت بإخــالء الســبيل آخــذه بعــن االعتبــار الخطــورة الُجرميّــة للمشــتىك عليــه.

اإلخالل برشوط الكفالة:

عندمــا يتــم اإلخــالل بــرشوط الكفالــة يف القانــون األردين، كأْن ال يحــر املشــتىك عليــه جلســات التحقيــق واملحاكمــة متــى مــا 

لــح أو املحكمــة  أخِطــر بذلــك، أو إذا أخــّل بالــرشوط املدرَجــة يف ســند الكفالــة أو التعّهــد، فيحــّق للمدعــي العــام أو قــايض الصُّ

ــة، إذا كان هنــاك مــا يدعــو إلعــادة النظــر  ــرة بالقبــض عــى الشــخص الــذي تــم إخــالء ســبيله بكفال املختّصــة أن تُصــدر مذكِّ

بأمــر الكفالــة، إمــا بإلغائهــا أو بزيــادة قيمتهــا أو تقديــم كفــالء آخريــن، كــا يحــق لهــم توقيــف الشــخص املُخــى ســبيله إذا 

قُــرر إلغــاء قــرار تخليــة الســبيل. كــا أنّــه إذا مل يعمــل بالــرشط الــوارد يف ســند الكفالــة يجــوز للمحكمــة املختّصــة التــي كان 

مــن الواجــب تنفيــذ ذلــك الــرشط أمامهــا أن تصــدر مذكــرة إحضــار بحــّق الشــخص الــذي تــم إخــالء ســبيله بالكفالــة وأن تقــّرر 

ــون. الرئيســية. ســطور. 28 أغســطس 2019.  ــة. قان ــون األردين. قوانــن وأنظمــة دولي ــة يف القان توقيفــه )فــرح الروســان. الكفال

.)https://sotor.com.13:36
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د- الرخص )رخصة املهن(:

عــرَف مــرشوع قانــون رخــص املهــن داخــل حــدود أمانــة عــان الجديــد والــذي أحالتــه الحكومــة إىل مجلــس النــواب كل مــن: 

ــك النشــاط التجــاري أو الصناعــي أو الزراعــي أو الصحــي أو الســياحي أو  ــة بأنهــا "أي نشــاط يارســه الشــخص مبــا يف ذل املهن

ــة محــددة يف  ــي تســمح مبارســة مهن ــا "الت ــة بأنه ــة أو اإللكروني ــة الخطي ــي أو الخدمــي أو الحــريف". كــا عــرّف املوافق املهن

محــالت محــددة وملــدة محــددة وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون". يف حــن عــرّف الرخصــة بأنهــا "املوافقــة الخطيــة أو اإللكرونيــة 

التــي تســمح مبارســة املهنــة يف املحــل وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون". وعــرّف املتطلبــات بأنهــا "الــرشوط التنظيميــة أو اإلنشــائية 

ــون  ــا ألحــكام هــذا القان ــا وفًق ــة وترخيصه ــم مارســة املهن ــة لتنظي ــة أو أي رشوط أخــرى تحددهــا األمان ــة أو الصحي أو املهني

واألنظمــة والتعليــات الصــادرة مبقتضــاه والترشيعــات ذات العالقــة" )الــرأي تنــرش قانــون رخــص املهــن داخــل أمانــة عــان. 

.)http://alrai.com/article .10:30 .2019/10/14 ــن ــرأي. االثن ــة ال ــات. صحيف محلي

أمــا قانــون رقــم 28 لســنة 1999)قانــون رخــص املهــن لســنة 1999) وتعديالتــه، فقــد عــرّف املهنــة بأنهــا "أي صنعــة أو حرفــة أو 

تجــارة أو أي عمــل آخــر مــا يخضــع للرســم أو يُعفــى منــه مبقتــى أحــكام هــذا القانــون". كــا عــرّف الرخصــة بأنهــا "رخصــة 

ــة  ــة يف منطق ــكان املخصــص ملارســة املهن ــه "امل ــون". وعــرّف املحــل بأن ــى أحــكام هــذا القان ــة الصــادرة مبقت مارســة املهن

البلديــة أو خارجهــا" )قانــون رقــم 28 لســنة 1999)قانــون رخــص املهــن لســنة 1999( وتعديالتــه. منشــورات قســطاس. موقــع 

.)http://mol.gov.jo .ــل وزارة العم

هـ- التصاريح )ترصيح العمل، اإلقامة(: 

- تريح العمل:

رشوط ترصيح العمل للعامل الوافدين حسب القانون األردين:

ــا ألحــكام املــادة 12 مــن قانــون العمــل رقــم 8 لســنة 1996 التــي تنــص  يتــم منــح تريــح عمــل للعالــة غــر األردنيــة وفًق

عــى أنــه )ال يجــوز اســتخدام أي عامــل غــر أردين إال مبوافقــة الوزيــر أو مــن يفوضــه رشيطــة أن يتطلــب العمــل خــرة وكفــاءة 

غــر متوفــرة لــدى العــال األردنيــن أو كان العــدد املتوفــر منهــم ال يفــي بالحاجــة، وللوزيــر إصــدار أيــة تعليــات يراهــا الزمــة 

لتنظيــم اســتخدام واســتقدام العــال غــر األردنيــن لغايــات هــذه املــادة(. ويحصــل العامــل/ة الوافــد/ة عــى تريــح عمــل 

ــن  ــد عمــل م ــع عق ــة منــوذج االســتخدام واالســتقدام املعتمــد حســب األصــول، وتوقي ــا إلجــراءات محــددة تشــمل؛ تعبئ وفًق

نســختن موقــع مــن الطرفــن ورخصــة مهــن ســارية املفعــول للمؤسســة، وصــورة عــن جــواز ســفر العامــل/ة، وكشــف صــادر عــن 

املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي تبــن اشــراك املؤسســة بالضــان االجتاعــي، وصــورة عــن املشــاريع والعطــاءات املُحالــة 

عــى صاحــب/ة العمــل، وشــهادة فحــص طبــي للعامــل/ة املســتقدم/ة أو املســتخدم/ة، ودفــع رســوم تصاريــح العمــل مســبًقا 

وبعــد الحصــول عــى املوافقــة. كــا يجــب عــى صاحــب/ة العمــل تقديــم كفالــة عدليــة أو بنكيــة وفــق الصيغــة التــي يُقررهــا 

ــح  ــا )رشوط تري ــاًل/ة زراعيً ــون العامــل/ة عام ــة ك ــة الزراعــة املختصــة يف حال ــاب صــادر عــن مديري ــاق كت ــع إرف ــر، م الوزي

.)2014 ,4 August .األخــوة األردين والســوري .Facebook .العمــل للعــال الوافديــن حســب القانــون األردين
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- اإلقامة:

وفًقــا لقانــون رقــم 24 لســنة 1973 )قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب لســنة 1973( وتعديالتــه؛ فإنــه "عــى كل أجنبــي يقيــم 

أو يرغــب البقــاء يف البــالد أن يكــون حاصــاًل عــى إذن إقامــة وفــق أحــكام هــذا القانــون، وعليــه أن يغــادر أرايض اململكــة عنــد 

انتهــاء مــدة إذن اإلقامــة مــا مل يكــن قــد جددهــا". علــًا بــأن القانــون قــد عــرّف األجنبــي بأنــه "كل مــن ال يتمتــع بالجنســية 

األردنيــة". كــا ينــص القانــون "عــى األجنبــي قبــل أن يُغــادر اململكــة نهائيًــا أن يســلم إىل املديريــة أو أحــد فروعهــا إذن اإلقامــة 

وغــره مــن األذون املمنوحــة لــه، ويف حالــة عودتــه إىل اململكــة قبــل انتهــاء املــدة املحــدودة يف إذن اإلقامــة يجــوز لــه اســردادها 

رشيطــة أن ال تتجــاوز مــدة إقامتــه يف الخــارج أكــر مــن ســتة أشــهر". و"يقــدم طلــب )إذن اإلقامــة( مســتوفيًا جميــع الــرشوط 

املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون إىل املديريــة أو أحــد فروعهــا أو إىل الحــكام اإلداريــن وذلــك رشيطــة أن تكــون مــدة جــواز 

ســفر األجنبــي أو وثيقــة ســفره ســارية املفعــول، ويجــوز تجــاوز هــذا الــرشط مبوافقــة الوزيــر" )قانــون رقــم 24 لســنة 1973 

.)http://mol.gov.jo .قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب لســنة 1973( وتعديالتــه. منشــورات قســطاس. موقــع وزارة العمــل(

و- الرهن:

إن الرهــن مــن الحقــوق العينيــة التبعيــة، وهــو وســيلة تأمــن عــى الحــق فهــو يدخــل ضمــن التأمينــات العينيــة، وهــو مــن 

الحقــوق املســتخدمة بشــكل كبــر مــن قبــل األشــخاص يف املجتمــع األردين، إال أنــه هنــاك فئــة كبــرة ال تعــي مفهــوم الرهــن ومــا 

املقصــود بــه يف القانــون؟ ومــاذا يرتــب عليــه؟  

أهمية الرهن:

إن الرهــن بأنواعــه هــو عبــارة عــن عقــود تُــرم بــن طرفــن يضمــن فيــه الدائــن/ة ســداد دينــه/ا مــن قبــل املديــن/ة، فنحــن 

نعلــم أن هنــاك الكثــر مــن العقــود والصفقــات التــي تتــم متبوعــة بعقــد رهــن، كعقــد القــرض املــرم بــن البنــك واملديــن/ة 

يتعهــد مبوجبــه الطــرف األول بتقديــم مبلــغ مــايل للطــرف الثــاين، عــى أن يلتــزم هــذا الطــرف بســداد املبلــغ املــايل مــع فوائــده، 

وكثــرًا مــا يقــرن هــذا العقــد بعقــد رهــن ســواء كان رهــن عقــاري أو منقــول يتعهــد مبوجبــه املديــن/ة بســداد الديــن وإال كان 

محــل الرهــن ضانـًـا لســداد الديــن، فالرهــن قــد يكــون رشطًــا ســابًقا عــى إبــرام مثــل هــذه العقــود أو جــزء منهــا أو مســتقل 

عنهــا بعقــد. 

الهدف من الرهن:

لقــد جــاء الرهــن كوســيلة لضــان الحقــوق بالنســبة للدائــن/ة ووســيلة للمســاعدة يف الحصــول عــى التســهيالت املاليــة بالنســبة 

إىل املديــن/ة، تخيــل مثــاًل أنــه ال وجــود للرهــن فهــل ســيقبل أي شــخص إعطــاؤك املبلــغ الــذي تريــد دون وجــود مــا يضمــن حقه 

باســتعادته؟ واألمــر ال يقتــر عــى القــروض البنكيــة بــل هــو أوســع مــن ذلــك، فمثــاًل قــد ترغــب بــأن تتملــك شــقة ســكنية مــن 

إحــدى املشــاريع الســكنية وال متلــك إال جــزًء مــن مثنهــا، ســيخرك مالــك/ة املــرشوع أنــه مــن املمكــن قبــول عقــد صفقــة الــرشاء 

بينــك وبينــه إال أن نقــل امللكيــة ســيكون متبوًعــا برهــن الشــقة للبائــع/ة بالثمــن املتبقــي منهــا، فهــل تعتقــد أنــه لــو مل يوجــد 

هــذا الرهــن قــد يوافــق مالــك/ة الشــقة عــى بيعهــا لــك؟ قــد يقبــل ويضمــن حقــه بطــرق أخــرى إال أن هــذا نــادًرا مــا يحــدث.

http://mol.gov.jo
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أنواع الرهن:

كــا ُيكــن تصنيــف أنــواع الرهــن بالنظــر يف صفــة الديــن األصــيل الــذي أنشــئ الرهــن لضــان الوفــاء بــه إىل: رهــن تجــاري؛ 

حيــث أن الرهــن يُعــد تجاريًــا إذا تقــرر لضــان الوفــاء بديــن يُعــد عمــاًل تجاريًــا بالنســبة إىل الدائــن، وإذا كان الديــن تجاريًــا 

عــد الرهــن تجاريـًـا بغــض النظــر عــن صفــة الشــخص الــذي أنشــأ هــذا الرهــن تاجــرًا كان أن غــر تاجــر. أمــا إذا كان الرهــن قــد 

.)https://jordan-lawyer.com .تقــرر لضــان الوفــاء بديــن مــدين فيُعــد الرهــن مدنيًــا )الرهــن. رشكــة ُحــاة الحــق للمحامــاة

ز- املخالفات والجزاءات التأديبية:

عندمــا يصــدر خطــأ مــن جانــب العامــل/ة أو مخالفــة لاللتزامــات املهنيــة الواجبــة عليــه/ا مبوجــب قانــون العمــل، فإنــه مــن 

الواجــب إيقــاع الجــزاءات والعقوبــات عــى العامــل/ة بســبب هــذه املخالفــات، وتتعــدد هــذه املخالفــات كأن يقــوم العامــل/ة 

بعــدم القيــام بواجباتــه املنصــوص عليهــا يف عقــد العمــل، أو أن يتغيــب عــن العمــل لفــرة طويلــة دون عــذر. وتتنــوع العقوبــات 

تبًعــا لجســامة هــذه املخالفــات التــي يقــوم بهــا العامــل/ة، وبالتــايل ســيتم بيــان اإلنــذارات يف قانــون العمــل األردين، وأحــكام 

الغرامــة ووقــف العمــل، وفصــل العامــل/ة مــن العمــل.

الرهن التأميني:

ــا يكــون لــه مبقتضــاه أن  الرهــن التأمينــي هــو؛ عقــد يكســب بــه الدائــن/ة عــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه حًقــا عينيً

يتقــدم عــى الدائنــن/ات العاديــن والدائنــن/ات التاليــن لــه يف املرتبــة يف اســتيفاء حقــه مــن مثــن ذلــك العقــار يف أي يــد 

يكــون، وذلــك ســنًدا لنــص املــادة 1322 مــن القانــون املــدين األردين. 

الرهن الحيازي:

الرهــن الحيــازي هــو؛ احتبــاس مــال يف يــد الدائــن أو يــد عــدل ضانـًـا لحــق ُيكــن اســتيفاؤه منــه كلــه أو بعضــه بالتقــدم 

عــى ســائر الدائنن.

https://jordan-lawyer.com
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ح- اإلنذارات:

يُعــد اإلنــذار نوًعــا مــن أنــواع الجــزاءات التأديبيــة، حيــث إّن املــرّشع األردين مل ينــص رصاحــًة عــى عقوبــة اإلنــذارات يف قانــون 

العمــل األردين، ولكــن مــن املمكــن اســتنتاج هــذه العقوبــة مــن نــص املــادة "28" فقــرة "د" مــن قانــون العمــل األردين، والتــي 

نصــت عــى مــا يــأيت: "إذا خالــف العامــل النظــام الداخــيل للمؤّسســة مبــا يف ذلــك رشوط ســالمة العمــل والعــال رغــم إنــذاره 

كتابــة مرتــن"، حيــث منحــت هــذه املــادة الحــق إىل صاحــب/ة العمــل يف فصــل العامــل/ة الــذي يقــوم مبخالفــة النظــام العــام 

الداخــيل للمؤسســة ولكــن بعــد إنــذاره كتابيًــا مرتــن. 

وتُعــّد عقوبــة اإلنــذار مــن أخــّف الجــزاءات التأديبيــة، والهــدف مــن اإلنــذار تحذيــر العامــل/ة مــن تكــرار ارتــكاب املخالفــة وإال 

تعــرض إىل جــزاٍء أشــد، ويجــب أن تكــون عقوبــة اإلنــذار مكتوبــة.

ط- الغرامة ووقف العمل:

بعــد الحديــث عــن اإلنــذارات يف قانــون العمــل األردين، ال بـُـّد مــن معرفــة الجــزاءات التأديبيــة األخــرى، كالغرامــة، والتــي تعنــي 

بأنهــا: "عقوبــة ماليــة تتمثــل يف مبلــغ معــن مــن املــال يدفعــه العامــل أو يخصــم مــن أجــره عنــد ارتكابــه مخالفــة، وتُحــدد 

الغرامــة مببلــغ معــن أو بأجــر العامــل عــن مــدة محــددة كأجــر يــوم مثــاًل"، ووضــع املــرّشع قواعــد معينــة بخصــوص الغرامــات، 

ــن  ــة م ــغ املتحصل ــص املبال ــام يف الشــهر الواحــد، ويجــب أن تخّص ــة أي ــن أجــر ثالث ــة ع ــد الغرام ــه ال يجــوز أن تزي ــث إنّ حي

اإلنــذارات لتحقيــق خدمــات اجتاعيــة للعــال/ العامــالت. أّمــا عــن وقــف العامــل/ة عــن العمــل فإنــه يقصــد بــه: "أن يتوقــف 

العامــل عــن العمــل ملــدة معينــة مــع حرمانــه مــن األجــر خــالل هــذه املــدة"، ونظــرًا لخطــورة هــذه العقوبــة ومساســها بأجــر 

العامــل/ة وكرامتــه/ا، ال يجــوز أن تزيــد مــدة التوقيــف عــن ثالثــة أيــام يف الشــهر الواحــد.

ي- فصل العامل/ة عن العمل:

ــّد الفصــل مــن العمــل مــن أشــّد الجــزاءات التأديبيــة جســامة، والســبب يف ذلــك أنــه يُنهــي عالقــة العمــل بــن العامــل/ة  يُع

وصاحــب/ة العمــل، ونظــرًا لخطــورة هــذا الجــزاء أحاطــه املــرّشع ببعــض الضانــات حتــى ال يتمكــن صاحــب/ة العمــل مــن 

التعســف يف اســتخدام هــذا الحــق، حيــث ال يحــق لصاحــب/ة العمــل أن يوقــع هــذا الجــزاء، إاّل إذا كانــت املخالفــة مســتحقة 

للفصــل، ســواء أكان العقــد محــدد املــدة أو غــر محــدد املــدة، وقــدد حــددت هــذه الحــاالت التــي يتــم فيهــا فصــل العامــل/ة 

عــى ســبيل الحــر، كأن ينتحــل العامــل شــخصية غــر شــخصيته، أو أن يقــدم أوراقـًـا مــزورة متعلقــة بالعمــل )فــرح الروســان. 

https:// .13:14 .2019 ــون. الرئيســية. ســطور. 25 أغســطس ــة. قان ــن وأنظمــة دولي ــون العمــل األردين. قوان ــذارات يف قان اإلن
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ك- الدين )حبس املدين/ة، الحجز التحفظي والحجز التنفيذي(:

- حبس املدين/ة:

اســتناًدا لقانــون التنفيــذ لســنة 2007 وتعديالتــه؛ ُيكــن إيضــاح أبــرز النصــوص ذات العالقــة بحبــس املديــن/ة ومنعــه/ا مــن 

الســفر، وذلــك عــى النحــو اآليت: 

املادة )22(:

يجــوز للدائــن أن يطلــب حبــس مدينــه إذا مل يســدد الديــن أو يعــرض تســوية تتناســب ومقدرتــه املاليــة خــالل مــدة 

اإلخطــار عــى أن ال تقــل الدفعــة األوىل مبوجــب التســوية عــن )25٪( مــن املبلــغ املحكــوم بــه، فــإذا مل يوافــق املحكــوم 

لــه عــى هــذه التســوية فللرئيــس أن يأمــر بدعــوة الطرفــن لســاع أقوالهــا ويقــوم بالتحقيــق مــع املديــن حــول اقتــداره 

عــى دفــع املبلــغ، ولــه ســاع أقــوال الدائــن وبيناتــه عــى اقتــدار املحكــوم عليــه وإصــدار القــرار املناســب.

للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة إلثبات اقتداره يف الحاالت التالية:

ال يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس تســعن يوًمــا يف الســنة الواحــدة عــن ديــن واحــد وال يحــول ذلــك دون طلــب الحبــس 

مــرة أخــرى بعــد انقضــاء الســنة.

ُيكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناًء عى طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.

للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن املحكوم عليه مريض مبرض ال يتحمل معه الحبس.

التعويض عن األرضار الناشئة عن جرم جزايئ.

دين النفقة املحكوم بها ويُعترب كل قسط منها ديًنا مستقاًل.

املهر املحكوم به للزوجة.

ــذ ُحكــم املشــاهدة  ــزام بتنفي ــك عــدم االلت ــه بحفظــه وكذل ــد إلي ــذي ُعه ــاع عــن تســليم الصغــري ال االمتن

ــان. ــا لحــن اإلذع ــس تلقائًي ويجــدد الحب
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املادة )23(:

املادة)24( :

املادة )25(: 

ال يجوز الحبس ألي من:

كا ال يجوز الحبس إذا كان املحكوم به ديًنا بن األزواج أو ديًنا للفروع عى األصول.

ينقي الحبس يف الحاالت اآلتية:

ال يســقط الديــن بتنفيــذ الحبــس وال يحــول العفــو العــام دون حبــس املديــن مــا مل يــرد نــص مخالــف )قانــون التنفيــذ 

https://jordan- .لســنة 2007 وتعديالتــه. الترشيعــات والقوانــن األردنيــة. قوانــن مهمــة. رشكــة ُحــاة الحــق للمحامــاة

.)lawyer.com

موظفي الدولة.

من ال يكون مسؤواًل بشخصه عن الدين كالوارث من غري واضعي اليد عى الركة والويل والويص.

املدين الذي مل يبلغ الثامنة عرشة من عمره واملعتوه واملجنون.

املدين املفلس أثناء معامالت اإلفالس أو املدين طالب الصلح الواقي.

الحامل حتى انقضاء ثالثة أشهر بعد الوضع وأم املولود حتى إمتامه السنتن من عمره.

أ. إذا انقىض التزام املدين ألي سبب.

ب. إذا ريض الدائن بأن يُخى سبيل املدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خالل السنة نفسها.

ج. إذا رصح املدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين.

https://jordan-lawyer.com
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- الحجز التحفظي والحجز التنفيذي:

الحجز التحفظي:

الحجــز التحفظــي هــو؛ عمــل قانــوين يقــوم بــه املحــر بنــاء عــى طلــب الدائــن بوضــع مــاٍل مــن أمــوال املديــن/ة تحــت يــد 

القضــاء تفاديـًـا لخطــر عــدم متكــن الدائــن/ة مــن اســتيفاء حقــه/ا خشــية تهريــب املديــن/ة ألموالــه/ا، بإخفائهــا أو التــرف فيها. 

وهــو بذلــك مجــرد وســيلة قانونيــة للمحافظــة عــى الضــان العــام املقــرر للدائــن/ة عــى أمــوال مدينــه، تســتهدف عــدم نفــاذ 

ترفــات املديــن/ة بالنســبة لألمــوال محــل الحجــز يف مواجهــة الدائــن/ة، فضــاًل عــن تقييــد حــق املديــن/ة يف اســتعال هــذه 

األمــوال أو اســتغاللها. والحجــر التحفظــي ال يكــون إال عــى منقــول فــال يتصــور أن يقــع عــى عقــار النتفــاء خشــية املديــن/ة مــن 

تهريبــه أو التــرف فيــه. كــا أن الحجــز التحفظــي ال يشــرط أن يكــون بيــد الحاجــز ســند تنفيــذي إلنــه يكــون يف حالــة يخــى 

فيهــا الدائــن/ة عــى ضيــاع حقــه/ا. والحجــز التحفظــي يكــون بنــاء عــى أمــر مــن قــايض/ة التنفيــذ. وهــو يكــون اقتضــاء لديــن 

محقــق الوجــود وحــال األداء وال يشــرط أن يكــون معــن املقــدار ألن قــايض التنفيــذ يقــوم بتقديــره. وليــس للحجــز التحفظــي 

مقدمــات تنفيــذ. ويُعتــر الحجــز التحفظــي الــذي تــم مبعرفــة قــايض التنفيــذ كأن مل يكــن إذا مل يقــم الحاجــز خــالل 8 أيــام مــن 

توقيعــه برفــع دعــوى لثبــوت الحــق وصحــة الحجــز.  

الحجز التنفيذي:

الحجــز التنفيــذي هــو؛ إجــراء يــؤدي إىل وضــع املــال املحجــوز عليــه بــن يــدي القضــاء متهيــًدا لبيعــه وتوزيــع الناتــج عنــه عــى 

الدائنــن/ات الحاجزيــن/ات، فالحجــز بذلــك هــو أول إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ عــى أمــوال املديــن/ة، يقــوم بــه املحــر 

بنــاء عــى طلــب الدائــن/ة لوضــع هــذه األمــوال كلهــا أو بعضهــا تحــت يــد القضــاء منًعــا للمديــن/ة مــن التــرف فيهــا، متهيــًدا 

لبيعهــا واســتيفاء الدائــن/ة حقــه/ا مــن مثنهــا. والحجــز التنفيــذي البــد أن يكــون بنــاء عــى تنفيــذ جــري أي أحقيــة يف البيــع 

الجــري فمــن ثــم يشــرط فيــه ســند تنفيــذي قابــل للتنفيــذ. والحجــز التنفيــذي يتــم بــدون اســتئذان قــايض/ة التنفيــذ. ويشــرط 

ــد للحجــز  ــذي. والب ــك بســند تنفي ــدار ويكــون ذل ــق الوجــود حــال األداء معــن املق ــن محق ــذي أن يكــون الدي الحجــز التنفي

التنفيــذي مــن مقدمــات التنفيــذ )حنــن وائــل أبــو ســنفه. الفــرق بــن الحجــز التنفيــذي والحجــز التحفظــي. منتــدى املقــاالت 

واألبحــاث والدراســات القانونيــة املدنيــة والرشعيــة وأصــول البحــث العلمــي. 6 كانــون الثــاين )ينايــر( 2021. 04:44(.

نشاط: 

أرجــو البحــث باســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن التعريفــات التــي أوردهــا قانــون التجــارة األردين رقــم 12 

لســنة 1966 لــألوراق التجاريــة املختلفــة، وطباعتهــا وطرحهــا عــى املجموعــة.
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قامئة املراجع: 

http://alrai.com/ .11:30 .2018/10/8 .التســهيالت املرفيــة يف األردن: أيــن نقــف بالنســبة للعــامل؟ اقتصــاد. صحيفــة الــرأي  -

.article

http://alrai. .10:30 .2019/10/14 الــرأي تنــرش قانــون رخــص املهــن داخــل أمانــة عــان. محليــات. صحيفــة الــرأي. االثنــن  -

.com/article

.https://jordan-lawyer.com .الرهن. رشكة ُحاة الحق للمحاماة  -

https://www. .الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة كمصطلحــن متداولــن يف عــامل األعــال. بيكــر تــيل الكويــت  -

.bakertilly.com.kw/ar

http:// .القانــون املــدين رقــم 43 لســنة 1976. القانــون املــدين. القوانــن األردنيــة. موقــع املحامــي مصطفــى محمــود فــراج  -

.www.farrajlawyer.com

.https://jordan-lawyer.com .الوكاالت يف املحاكم األردنية. رشكة ُحاة الحق للمحاماة  -

-  تعــرّف عــى الفــرق بــن األوراق املاليــة والتجاريــة. تحليــل. بنــوك مــر: بوابــة اتحــاد بنــوك مــر. الثالثــاء 7/ مايــو/ 2019. 

.http://www.febgate.com .10:29 ص

-  حساب مريف. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

.2019 ,13 Facebook.February .حقي/ املحامية مجد الجمزاوي للمحاماة واالستشارات القانونية  -

-  حنــن العتــوم. مــا هــي أنــواع الحســابات البنكيــة ومزاياهــا؟ بنــوك ومصــارف. مــال وأعــال. الرئيســية. عــريب. 3 يوليــو 2020. 

.https://e3arabi.com

-  حنــن وائــل أبــو ســنفه. الفــرق بــن الحجــز التنفيــذي والحجــز التحفظــي. منتــدى املقــاالت واألبحــاث والدراســات القانونيــة 

املدنيــة والرشعيــة وأصــول البحــث العلمــي. 6 كانــون الثــاين )ينايــر( 2021. 04:44.

.2014 ,4 August .األخوة األردين والسوري .Facebook .رشوط تريح العمل للعال الوافدين حسب القانون األردين  -

-  عقد )قانون(. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
https://jordan-lawyer.com
https://www.bakertilly.com.kw/ar
https://www.bakertilly.com.kw/ar
http://www.farrajlawyer.com
http://www.farrajlawyer.com
https://jordan-lawyer.com
http://www.febgate.com
https://e3arabi.com
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https:// .2019/1/15 .عــيل حمــودي. مــا هــو الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة؟ االســتثار. ســوق املــال. كــوم  -

.www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar

-  فــرح الروســان. اإلنــذارات يف قانــون العمــل األردين. قوانــن وأنظمــة دوليــة. قانــون. الرئيســية. ســطور. 25 أغســطس 2019. 

.https://sotor.com .13:14

-  فــرح الروســان. الكفالــة يف القانــون األردين. قوانــن وأنظمــة دوليــة. قانــون. الرئيســية. ســطور. 28 أغســطس 2019. 13:36. 

.https://sotor.com

-  يف حديثــه لرنامــج "حقــي" حــول حيثيــات العقــود ورشوطهــا د. الحاللشــة: للعقــد رشوط تتمثــل بأهليــة املتعاقديــن واملحــل 

https://www.addustour.com/ .ــساًء ــر 2005. 02:00 مـ ــباط/ فراي ــبت 26 ش ــتور. الس ــة الدس ــات. صحيف ــبب. محلي والس

.articles

-  قانــون التجــارة رقــم 12 لســنة 1966. القوانــن. الترشيعــات. الرئيســية. وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. اململكــة األردنيــة 

.http://www.mit.gov.jo/Ar/List .الهاشــمية

ــاة.  ــق للمحام ــاة الح ــة ُح ــة. رشك ــن مهم ــة. قوان ــن األردني ــات والقوان ــه. الترشيع ــنة 2007 وتعديالت ــذ لس ــون التنفي -  قان

.https://jordan-lawyer.com

-  قانــون رقــم 24 لســنة 1973 )قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب لســنة 1973( وتعديالتــه. منشــورات قســطاس. موقــع وزارة 

.http://mol.gov.jo( .ــل العم

-  قانــون رقــم 8 لســنة 1996 )قانــون العمــل لســنة 1996( وتعديالتــه. الترشيعــات واالتفاقيــات. موقــع وزارة العمــل. اململكــة 

.http://www.mol.gov.jo .األردنيــة الهاشــمية

http:// .قانــون رقــم 28 لســنة 1999)قانــون رخــص املهــن لســنة 1999( وتعديالتــه. منشــورات قســطاس. موقــع وزارة العمــل  -

.mol.gov.jo

-  "محمــد عــيل" يوســف يونــس الهواملــة. صكــوك عقــود التوريــد دراســة مقارنــة بــن الفقــه اإلســالمي والترشيعــات األردنيــة 

الناظمــة للصكــوك. رســالة دكتــوراه. قســم الفقــه وأصولـــــــه. كليــة الدراســات العليـــــا. جامعــة العلــوم اإلســالمية العامليــة. 

2015م.

-  نريــن محاســنة. عقــد القــرض يف القانــون املــدين األردين: دراســة تحليليــة. نتائــج البحــث. الرئيســية. معرفــة: قاعــدة البيانــات 

.https://search.emarefa.net/ar ."العربيــة الرقمية "معرفــة

https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar. 
https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar. 
https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar. 
https://sotor.com
https://sotor.com
https://www.addustour.com/articles
https://www.addustour.com/articles
http://www.mit.gov.jo/Ar/List
https://jordan-lawyer.com
http://mol.gov.jo
http://www.mol.gov.jo
http://mol.gov.jo
http://mol.gov.jo
https://search.emarefa.net/ar
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ــا للتطــور التكنولوجــي، فنحــن نعيــش اليــوم يف القــرن الحــادي والعرشيــن والــذي يطلــق  تتغــر متطلبــات ســوق العمــل وفًق

عليــه عــر املهــارات؛ إذ يتطلــب مــن الفــرد امتــالك العديــد مــن املهــارات يك يتمكــن مــن مواءمــة متطلبــات ســوق العمــل 

املحــيل واإلقليمــي والعاملــي.

ومــن هــذا املنطلــق؛ حللــت شــبكة "لينكــد إن" )LinkedIn( املختصــة بالعــامل املهنــي، مئــات اآلالف مــن إعالنــات الوظائــف مــن 

أجــل تحديــد املهــارات التــي تحتاجهــا الــرشكات يف عــام 2019، ووجــد الباحثــون أن أصحــاب وصاحبــات العمــل يبحثــون عــن 

موظفــن/ات يتمتعــون مبهــارات شــخصية وأخــرى تقنيــة، كــا قامــوا بتحليــل هــذه املهــارات ومطابقتهــا مــع دورات "لينكــد إن" 

)LinkedIn( لشــهر ينايــر )كانــون الثــاين( ومــدى حجــم اإلقبــال عليهــا، فكانــت املهــارة الشــخصية األكــر طلبًــا هــي "اإلبــداع"، 

ــحابية Cloud Computing إىل  ــبة الس ــر الحوس ــحابية". وتُش ــبة الس ــي "الحوس ــام ه ــذا الع ــا يف ه ــة طلبً ــارة تقني ــر مه وأك

املصــادر واألنظمــة الحاســوبية املتوافــرة تحــت الطلــب عــر الشــبكة والتــي تســتطيع توفــر عــدد مــن الخدمــات الحاســوبية 

ــات  ــن البيان ــك املــوارد مســاحة لتخزي ــة بهــدف التيســر عــى املســتخدم/ة، وتشــمل تل ــد باملــوارد املحلي ــة دون التقي املتكامل

والنســخ االحتياطــي واملزامنــة الذاتيــة، كــا تشــمل قــدرات معالجــة برمجيــة وجدولــة للمهــام ودفــع الريــد اإللكــروين والطباعــة 

عــن بعــد، ويســتطيع املســتخدم/ة عنــد اتصالــه بالشــبكة التحكــم يف هــذه املــوارد عــن طريــق واجهــة برمجيــة ســهلة تُـَســـهل 

الكثــر مــن التفاصيــل والعمليــات الداخليــة. وقــد أوصــت شــبكة "لينكــد إن" )LinkedIn( يف تقريرهــا بــرورة الحصــول عــى 

ــكار  ــد األف ــة" و"تولي ــة اإلبداعي ــل "خمــس خطــوات للعملي ــداع، مث ــارة اإلب ــي مه ــرة عــر شــبكتها لتبن ــدورات املتوف بعــض ال

بكميــة ونوعيــة أكــر"، كــا أوصــت بــدورات تعلــم برمجــة الحوســبة الســحابية، وتعلــم خدمــات أمــازون ويــب للمطوريــن، 

ــا يف 2019. أنــت  ــا يف ســوق العمــل )فاطمــة باخشــوين. هــذه هــي املهــارات األكــر طلبً الكتســاب املهــارة التقنيــة األعــى طلبً

والعمــل. أرسة ومجتمــع. مجلــة ســيديت. الثالثــاء 2019-02-26(.

ونســتعرض يف مــا يــيل أبــرز املهــارات األساســية التــي يبحــث عنهــا أصحــاب وصاحبــات العمــل، لتمكينــك مــن دخــول مؤسســات 

ــوق العمل.  س

1- املهارات الصلبة والناعمة:

الفــرق بــن املهــارات الناعمــة والصلبــة، أّن املهــارات الناعمــة Soft Skills هــي؛ املهــارات والقــدرات التــي تحــدد ســلوك وشــكل 

ــاذ  ــى اتخ ــدرة ع ــكالت، الق ــل املش ــل، ح ــارات؛ التواص ــل مه ــل مث ــاة والعم ــع يف الحي ــج املتب ــن، والنه ــع اآلخري ــات م العالق

ــوط، إدارة  ــات، إدارة الضغ ــذات، إدارة األزم ــي، إدارة ال ــر اإلبداع ــاوض، التفك ــى التف ــدرة ع ــي، الق ــل الجاع ــرارات، العم الق

الغضــب، التفكــر الناقــد، املرونــة، التنظيــم، التشــبيك، تقديــم الــذات، االحــراف، الــذكاء العاطفــي، االهتــام بالتفاصيــل، حــّس 

املســؤولية، واملهــارات القياديــة وغرهــا الكثــر، وهــي التــي تســمح لــه/ا باكتســاب االحــرام وبنــاء عالقــة إيجابيــة مــع الزمــالء 

والزميــالت والعمــالء، مــا يــؤدي إىل وجــود بيئــة عمــل أفضــل تتمتــع بالتنــوع واإلبــداع واالبتــكار، والتــي تعتــر ميــزة ذات قيمــة 

مضافــة للفــرد واملؤسســة تضمــن مواكبــة التطــورات ومســتجدات العمــل.



309

الفصل العاشر:

المهارات األساسية الالزمة لدخول سوق العمل

ــل  ــام العم ــة ألداء مه ــدرات املعرفي ــق بالق ــا يتعل ــالت وكل م ــرة واملؤه ــي؛ الخ ــة Hard Skills ه ــارات الصلب ــن أّن امله يف ح

مثــل؛ مهــارات اســتخدام الحواســيب، تحليــل البيانــات، كيفيــة اســتخدام آلــة معيّنــة أو أداة مــا، رسعــة الطباعــة وتعــدد اللغــات 

وغرهــا، وغالبًــا مــا تُكتســب املهــارات الصلبــة مــن خــالل التعليــم أو التدريــب املتخصــص، أو يف الفصــول الدراســية ومــن خــالل 

الكتــب، أو يف العمــل.   

ووفًقــا لدراســة أُجريــت مــن ِقبــل كل مــن معهــد ســتانفورد لألبحــاث والدراســات ومركــز كارنيجــي ميلــون، خلصــت نتيجتهــا إىل 

أّن النجــاح يف العمــل عــى املــدى الطويــل يعتمــد عــى امتــالك الفــرد 75٪ مــن املهــارات الناعمــة و25٪ مــن املهــارات الصلبــة.

كيفية اكتساب املهارات الناعمة:

من جهات معتمدة:

عن طريق التعلم الذايت:

التدريــب يف جهــات معتمــدة كالجامعــات واملؤسســات ومراكــز التدريــب، والتــي متنــح شــهادات اجتيــاز  يقــع 

عــى عاتــق القيــادات والرؤســاء والرئيســات واملديريــن واملديــرات متكــن املوظــف/ة يف العمــل مــن خــالل 

تفويــض املوظــف/ة مبهــام جديــدة، بهــدف تطويــر مهاراتــه/ا مبختلــف املجــاالت.

التفكــري بطــرق غــر تقليديــة )خــارج الصنــدوق(، وينبغــي عــى املديريــن واملديــرات أيًضــا التشــجيع عــى 

ذلــك، باإلضافــة إىل تحفيــز مهــارات االبتــكار واإلبــداع وحــل املشــكالت.

الســعي املســتمر لتطويــر الــذات باســتمرار الســيا يف املهــارات املطلوبــة للنجــاح واالبتــكار واإلبــداع، وهــي 

أهــم املهــارات التــي يبحــث عنهــا أصحــاب وصاحبــات العمــل عنــد التوظيــف.

ــة،  ــف املاثل ــغلون الوظائ ــن يش ــع م ــل م ــرص عم ــى ف ــول ع ــن/ات بالحص ــن/ات والراغب ــل الخريج تواص

ــل. ــاز العم ــة إلنج ــارات الالزم ــى امله ــرّف ع ــك الكتســاب الخــرات والتع وذل

التعــرّف الجيــد عــى املهــارات الشــخصية ومقارنتهــا باملهــارات املطلوبــة للوظائــف، وتطويرهــا مــن خــالل 

التدريــب واملارســة.

توظيــف املهــارات الناعمــة يف املواقــف الحياتيــة املختلفــة، يك يكتســب الفــرد مهــارات التعامــل والتواصــل 

والتعلــم املســتمر يف كافــة املجــاالت.

التطوير املستمر للمهارات الناعمة من خالل القراءة واالطالع عى املستجدات.

طلــب املشــورة مــن املختصــن/ات والخــراء والخبــرات، واالقتــداء بأهــل الخــرة واتخاذهــم كمرشــدين/ات 

)فاطمــة باخشــوين. ماهــي "املهــارات الناعمــة".. وكيــف ُيكنــك اكتســابها؟ أنــت والعمــل. أرسة ومجتمــع. 

ــة ســيديت. الخميــس 2019-07-18(. مجل
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2- مهارات استخدام الحاسوب:

مــع التطــور التكنولوجــي والتقــّدم التقنــي الــذي يشــهده عاملنــا اليــوم، أصبحــت املهــارات الحاســوبية مــن أهــّم متطلبــات ســوق 

العمــل، حيــث يســتحيل أن يتمّكــن أحدهــم مــن الحصــول عــى وظيفــة مناســبة إن كان يفتقــر إىل املهــارات الحاســوبية الالزمــة، 

حتــى وإن كانــت خلفيتــه األكادييــة وخرتــه العمليــة متميــزة. فــا هــي املهــارات الحاســوبية بالضبــط؟ وكيــف ُيكنــك تنميتهــا 

يــا تــرى؟ 

وتُشــر املهــارات الحاســوبية أو الـــ Computer Skills كــا يعــّر عنهــا اســمها إىل جميــع املعــارف املتعلّقــة باســتخدام أجهــزة 

الحاســوب، حيــث تنقســم هــذه املهــارات إىل نوعــن رئيســن:

أمثلة عى املهارات الحاسوبية:

ــن  ــة م ــاك مجموع ــاع. إالّ أّن هن ــة أو القط ــالف الوظيف ــل باخت ــاب العم ــا أرب ــد يطلبه ــي ق ــوبية الت ــارات الحاس ــف امله تختل

ــا اآليت: ــر منه ــف، نذك ــواع الوظائ ــف أن ــح ملختل ــي تصل ــة الت ــوبية العام ــارات الحاس امله

:Hardware Skills املهارات املاديّة أو الـ

ــارات بســيطة  ــون هــذه امله ــد تك ــة. وق ــزاء الحاســوب املاديّ ــتخدام أج ــك اس ــح ل ــي تُتي ــارات الت ــا كّل امله ويُقصــد به

كمعرفــة كيفيــة تشــغيل جهــاز الحاســوب، أو معّقــدة كمعرفــة كيفيــة ربــط أجــزاء الحاســوب مًعــا لتعمــل بشــكل ســليم، 

حيــث يتــّم يف الغالــب تعيــن تقنيــن/ات متخصصــن/ات إلمتــام األعــال التــي تتطلــب هــذه املهــارات املعقــدة. 

: Software Skillsاملهارات الربمجية أو الـ

ــارات أساســية  ــن مه ــث تتضّم ــاءة. حي ــه بكف ــج الحاســوب وتطبيقات ــن اســتخدام برام ــك م ــي مُتّكن ــارات الت وهــي امله

ــل: معالجــة النصــوص، أو اســتخدام  ــا يف الوصــف الوظيفــي، مث ــاب العمــل مهــارات أساســية فــال يذكرونه يعترهــا أرب

ــة  ــج متخصص ــى برام ــل ع ــل: العم ــًدا، مث ــر تعقي ــة األك ــارات الرمجي ــض امله ــاك بع ــد هن ــا يوج ــت. ك ــبكة اإلنرن ش

ــا.  ــات أو غره ــل البيان ــم، أو تحلي ــات التصمي كرمجي

:Operating Systems مهارات تشغيل األنظمة الحاسوبية

نظــام التشــغيل هــو الرنامــج الــذي يدعــم ويديــر الوظائــف األساســية للحاســوب. وعــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن 

أنظمــة التشــغيل املختلفــة، إال أّن معظــم أربــاب العمــل يســتخدمون Windows أو MacOS. فــإن كنــت تحســن العمــل 

عــى أحــد النظامــن أكــر مــن اآلخــر، ال تــرّدد يف اكتســاب معرفــة أساســية حــول النظــام الثــاين لتكــون خرتــك شــاملة. 



311

الفصل العاشر:

المهارات األساسية الالزمة لدخول سوق العمل

:Office Suites مهارات الربمجيات املكتبية

 Office ُيكــن للمعرفــة األساســية بالرامــج املكتبيــة أن تضيــف قيمــة كــرى لســرتك الذاتيــة. حيــث تضــّم مجموعــة الـــ

عــدًدا مــن الرمجيــات املختلفــة التــي تُســتخدم يف الغالــب يف الوظائــف املكتبيــة مثــل: Microsoft Word و Outlook و 

Excel. كــا أّن معالجــات النصــوص مثــل: Microsoft Word أو Google Docs هــي مــن أكــر الرمجيــات املســتخدمة 

إلنتــاج املســتندات الرقميــة يف الــرشكات واملؤسســات. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم أربــاب العمــل يفرضــون أّن املتقدمــن/ات للوظائــف يعرفــون كيفيــة اســتخدام هــذه 

الرامــج، لــذا، فحتــى وإن مل تكــن ضمــن املهــارات املطلوبــة يف الوصــف الوظيفــي فهــي مهــارة أساســية البــّد مــن امتالكها. 

 :Presentation Skills مهارات العروض التقديية

يُعــّد إتقــان العمــل عــى برامــج العــروض التقدييــة مــن أكــر املهــارات أهميــة يف مختلــف املجــاالت الوظيفيــة، فهــي 

ــروض  ــات الع ــهر برمجي ــن أش ــا، وم ــة أو خارجه ــل الرشك ــواًء داخ ــكار س ــب األف ــرض وترتي ــيوًعا لع ــر ش ــة األك الطريق

التقدييــة نجــد: PowerPoint وهــو أكــر الرامــج اســتخداًما، باإلضافــة إىل العديــد مــن التطبيقــات والرامــج املوجــودة 

. Preziعــى شــبكة اإلنرنــت مثــل

:Spreadsheets مهارات التعامل مع جداول البيانات

جــداول البيانــات هــي تطبيقــات تســتخدم لتنظيــم البيانــات واملعلومــات األخــرى يف الجــداول وحســاب األرقــام برعــة. 

كــا يكــن أيًضــا اســتخدامها يف عمليــة تحليــل البيانــات املتقدمــة. وقــد يتوقــع منــك بعــض أربــاب العمــل امتــالك معرفــة 

عمليــة أساســية برنامــج جــداول البيانــات، أّمــا إذا كنــت تتقــدم لوظيفــة تقنيــة، فقــد تحتــاج إىل معرفــة كيفيــة اســتخدام 

مزايــا جــداول البيانــات املتقدمــة.

 :Communication Tools مهارات التعامل مع برمجيات التواصل

تســتخدم العديــد مــن الــرشكات الرمجيــات املختلفــة يف عمليــة التواصــل بــن موظفــي/ات الرشكــة فيــا بينهــم أو بينهــم 

وبــن العمــالء الخارجيــن. وتختلــف هــذه الرامــج وتتعــّدد، فمنهــم مــن يكتفــي بالتواصــل عــر الريــد اإللكــروين، يف حــن 

يفّضــل البعــض اســتخدام برامــج مثــل Slack أو Skype لتســهيل عمليــة التواصــل. احــرص/ي عــى اكتســاب معرفــة عامــة 

حــول هــذه الرمجيــات قبــل التقــدم ألي وظيفــة.

 :Social Media مهارات وسائل التواصل االجتامعي

ــارات  ــذي يجعــل مــن مه ــر ال ــت، األم ــز حضورهــا عــى شــبكة اإلنرن ــا إىل تعزي تســعى الــرشكات واملؤسســات بأنواعه

التعامــل مــع مختلــف وســائل التواصــل االجتاعــي مثــل: تويــر، إنســتغرام، أو فيســبوك ســمة مميــزة ومرغوبــة مــن قبــل 

أربــاب العمــل. ويــزداد الطلــب عــى هــذه املهــارات يف وظائــف مثــل: العالقــات العامــة، التســويق واإلعــالن.
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:Data Visualization ز- مهارات متثيل البيانات 

باإلضافــة إىل املعرفــة األساســية بكيفيــة اســتخدام جــداول البيانــات، تُعتــر مهــارات متثيــل البيانــات وعرضهــا مــن املهارات 

ــر فيــه  املفيــدة أيًضــا، خاّصــة يف الوظائــف التــي تتطلــب التعامــل مــع كــّم هائــل مــن البيانــات. ويف الوقــت الــذي توفّ

معظــم برامــج جــداول البيانــات مثــل؛ Excel إمكانيــة متثيــل البيانــات، تُتيــح لــك برامــج أخــرى أخــذ البيانــات مــن هــذه 

ــة.  ــاب العمــل يف ســرتك الذاتي ــا )مهــارات حاســوبية يبحــث عنهــا أرب الجــداول ومتثيلهــا لتقديــم تحليــالت أكــر تقّدًم

.)2019 Dec .موقــع فرصــة

3- مهارات إعداد السرية الذاتية:

الســرية الذاتيــة Vitae Curriculum هــي؛ وثيقــة تُقــدم رشًحــا مختــًرا حــول املعلومــات األساســية عــن صاحبها/تهــا، 

يســتعرض فيهــا جميــع الخــرات العمليــة واملؤهــالت العلميــة، وتُعتــر مبثابــة اللقــاء األول الــذي يجمــع بــن املتقــدم/ة لوظيفــة 

مــا وصاحــب/ة العمــل، ويتــم اســتخدامها الختيــار املتقــدم/ة الحامــل/ة للــرشوط املســتوفاة حــول الوظيفــة الشــاغرة، ويليهــا 

مقابلــة شــخصية بــن املتقــدم/ة للوظيفــة وصاحــب/ة العمــل.

مكونات السرة الذاتية النموذجية:

أ- املعلومات الشخصية، وتتمثل يف كتابة:

ب- املؤهالت األكاديية؛ ويتم ترتيب املؤهالت من األحدث لأقدم:

وذلــــك مثــــل؛ اإلشــارة إىل الدكتوراه ثم املاجســتر ثــــم البكالوريــــوس، وباإلمــــكان كتابــــة بنــــد لشــــهادة الدراســة الثانويـــة 

العامـــة؛ فبعـض الجهـــات تهتـم بهـا.

ج- الخربة الوظيفية:

وتُكتــب فيهــا الوظائــف الســابقة، كل وظيفــة باملســمى الوظيفــي لهــا والفــرة التــي تــم العمــل بهــا واملــكان الــذي كانــت فيــه 

هــذه الوظيفــة، وســبب تــرك العمــل؛ النتهــاء العقــد أو لعــدم مالءمــة الرشكــة أو للحصــول عــى عمــل آخــر.

االسم ثالثيًا أو رباعيًا.

تاريخ امليالد، ومكان امليالد.

الجنسية.

الحالة االجتاعية.
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 د- الدورات التدريبية:

ويتــم تســجيل كل الــدورات التــي تــم الحصــول عليهــا: )اســم الــدورة، مــكان الــدورة، الفــرة الزمنيــة "مــن- إىل"، عــدد ســاعات 

الــدورة، التقديــر إن وجــد(.

ه- األنشطة:

وتتضمن األعال التي قمت بها من غر عائد مادي، كأنشطة الجامعة أو األعال التطوعية بعد الجامعة.

و- املهارات: 

يتــم كتابــة قامئــة املهــارات التــي يتمتــع بهــا صاحــب/ة الســرة الذاتيــة يف غــر التخصــص أو يف التخصــص ذاتــه، كإتقــان اللغــة 

اإلنجليزيــة، الحاســب اآليل، الطباعــة، اإللقــاء، ترتيــب املؤمتــرات، مواقــع اإلنرنــت، العمــل ضمــن فريــق، ... إلــخ.

ز- املعرّفون/ات:

ــة  ــة املتصل ــادة الجه ــون بإف ــة، ويقوم ــرة الذاتي ــب/ة الس ــن صاح ــؤال ع ــم/ن للس ــال به ــم االتص ــن يت ــخاص الذي ــم األش وه

ــا. ــام/ت به ــي ق ــه/ا الت ــه/ا وأعال بقدرات

ح- معلومات االتصال:

وتتضمــن رقــم الهاتــف، والجــوال، وحســاب اإلييــل، وحســاب الفيســبوك أو شــبكة "لينكــد إن" )LinkedIn( )مهــارات إعــداد 

الســرة الذاتيــة واملقابلــة الشــخصية. املركــز الوطنــي لتنميــة املــوارد البرشيــة الســياحية )تكامــل(. اململكــة العربيــة الســعودية. 

1438هـ/ 2017م(.
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4- مهارات كتابة مقرح مرشوع للجهات املانحة لغايات التمويل:

يهتــم أصحــاب/ صاحبــات املرشوعــات ورواد/ رائــدات األعــال ومــن يعملــون معهــم/ن يف معرفــة كيفيــة كتابــة مقــرح مــرشوع 

للجهــات املانحــة بهــدف الحصــول عــى التمويــل املناســب مــن الجهــة املختصــة، ومــن الجديــر بالذكــر، أن متويــل املرشوعــات 

للجمعيــات يعتــر عنــر رئيــس يف رفــع مســتوى أداء الجهــة ومشــاركتها الفعالــة يف فعاليــات املجتمــع املــدين. ولــذا؛ فإنــه مــن 

الــروري إعــداد خطــة واضحــة للمــرشوع لــيك يحصــل الشــخص عــى مــا يحتاجــه.

ــل  ــاط متوي ــام بنش ــب يف القي ــي ترغ ــدين الت ــع امل ــات املجتم ــات ومنظ ــن الجمعي ــد م ــاك العدي ــول إن هن ــا الق ــذا؛ يكنن ول

ــة، وتُعتــر واحــدة مــن األنشــطة التــي تقــوم  املرشوعــات للشــباب/ الشــابات واألشــخاص املحتاجــن/ات لرفــع أســهم الجمعي

بهــا الجمعيــة مــن أجــل خدمــة املجتمــع املــدين. كــا تســعى العديــد مــن هــذه الجمعيــات ومنظــات املجتمــع املــدين ملعرفــة 

كيفيــة كتابــة مقــرح مــرشوع للجهــات املانحــة ودراســة أفــكار املرشوعــات والتعــرّف عــى التمويــل املناســب الــذي يتــم تقديــة 

ألصحــاب/ صاحبــات املرشوعــات للحصــول عــى الدعــم املناســب.

أ- خطوات كتابة مقرح مرشوع للجهات املانحة:

توجــد مجموعــة مــن الخطــوات الهامــة التــي يجــب عــى أصحــاب/ صاحبــات املرشوعــات ومــن يعملــون معهــم/ن معرفتهــا 

عنــد كتابــة مقــرح مــرشوع للجهــات املانحــة بهــدف الحصــول عــى التمويــل، وتتمثــل هــذه الخطــوات فيــا يــأيت:

البــد مــن كتابــة مقــرح املــرشوع للجهــات املانحــة بصيغــة مفهومــة وواضحــة، والتــي تُعــد مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر 

يف الحصــول عــى التمويــل. 

ــة مقــرح املــرشوع للجهــات  ــة كتاب ــدات األعــال دراســة كيفي ــات املرشوعــات ورواد/ رائ يجــب عــى أصحــاب/ صاحب

املانحــة عــن طريــق تحديــد فكــرة املــرشوع والهــدف منــه. 

يتم وضع كافة التحديات التي تقابلهم خالل تنفيذ املرشوع بهدف الحصول عى التمويل. 

رضورة كسب تأييد الجهات املانحة للمرشوع لتحقيق الهدف والوصول إىل النجاح. 

رضورة جمع كافة املعلومات الرورية التي تخص املرشوع املقدم لجهة التمويل. 

البــد مــن صياغــة فكــرة املــرشوع بعــد التأكــد مــن أن الجهــة وافقــت عــى متويــل املــرشوع، مــع رضورة تقديــم الفكــرة 

بصــورة واضحــة ومفهومــة. 

رضورة ذكر كافة التفاصيل التي تحتاج إليها الجهة املمولة للحصول عى التمويل املناسب للمرشوع.

البــد مــن كتابــة مقــرح املــرشوع بصــورة مقنعــة، ليتــم الحصــول عــى التمويــل بعــد االقتنــاع بالفكــرة والحصــول عــى 

البيانــات واملعلومــات الكافيــة عــن املــرشوع.
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ذكر املعلومات الرورية للحصول عى تكاليف تنفيذ املرشوع من جهة التمويل.

وضع خطط لتقييم املرشوع، مع رضورة تقييم التطورات التي ُيكن أن تحدث يف املرشوع لضان نجاحه.

وضع ملخص حول املرشوع وامليزانية الخاصة به، من أجل تنفيذ املرشوع وتحقيق العديد من األرباح.   

ــات  ــي يرغــب أصحــاب/ صاحب ــا عــرض الفكــرة الت ــم فيه ــي يت ــر عــن املــرشوع، والت ــي تُع ــة الت ــد البداي ــة: تُع املقدم

ــه. ــدف من ــرشوع واله ــص امل ــي تخ ــات الت ــات واملعلوم ــرض كل البيان ــب ع ــا يج ــا، ك ــرشوع يف تنفيذه امل

إعــداد خطــة املــرشوع: مــن الــروري أن يســتعن صاحــب/ة املــرشوع بخــراء أو متدربــن/ات عــى املوضــوع لكتابــة 

مقــرح املــرشوع لتحقيــق األهــداف، مــع تقديــم كافــة املــوارد املطلوبــة لتنفيــذ املــرشوع.

تقديــم إثبــات عــى التنفيــذ الفعــيل للمــرشوع: يجــب ذكــر كل التوقعــات لتنفيــذ املــرشوع، وأن يتناســب مــع املرشوعات 

التــي تقبــل عــى متويلهــا الجهــات املانحة.

ــه مــن  ــد، كــا أن ــًدا عــن التعقي ــة مقــرح املــرشوع بلغــة واضحــة بعي ــة: يجــب كتاب اســتخدام لغــة واضحــة ومفهوم

ــع.  ــى أرض الواق ــرشوع ع ــذ امل ــام لتنفي ــة واألرق ــوم البياني ــن الرس ــروري أن تتضم ال

تقديم عرض تقديي للمرشوع: من الروري أن يتضمن املرشوع عرًضا تقدييًا لشكل تنفيذه عى أرض الواقع.

ــخ  ــة لتاري ــن، باإلضاف ــاه املمول ــي تجــذب انتب ــارص الت ــوان املــرشوع املقــرح، وأهــم العن ــة عن ــد مــن كتاب ــوان: الب العن

وموقــع املــرشوع عــى الواقــع، والتكاليــف والفوائــد، ويجــب أن يتضمــن املقــرح عــى امليزانيــة املقرحــة للمــرشوع مــع 

ذكــر الفوائــد التــي تنتــج عــن تنفيــذ املــرشوع. 

املراقبــة: يجــب أن يلتــزم مقــدم/ة املــرشوع باملتابعــة مــن قبــل الجهــات املانحــة لتمويــل املــرشوع، للتأكــد مــن خطــوات 

تنفيــذه عــى أرض الواقــع. 

املالحــق: يجــب أن يشــتمل مقــرح املــرشوع عــى بعــض املالحــق مثــل؛ الرســوم البيانيــة والتفاصيــل الخاصــة باملــرشوع 

لضــان نجاحــه )كيفيــة كتابــة مقــرح مــرشوع للجهــات املانحــة. اســتثار. موقــع عــى كيفــك(.

ب- منوذج كتابة مقرح مرشوع للجهات املانحة:

توجــد مجموعــة مــن الخطــوات التــي مــن الــروري اتباعهــا خــالل صياغــة أو كتابــة مقــرح مــرشوع للجهــات املانحــة، كــا أنــه 

مــن الــروري أن يتــم كتابتــه بشــكل واضــح وصحيــح، وتتمثــل فيــا يــأيت:
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5- مهارات جمع املعلومات والبحث عن عمل: 

إن البحــث عــن مــكان عمــل يف هــذه األيــام أصبــح يتطلــب مهــارات خاصــة مــن أجــل الحصــول عليــه بــأرسع وقــت ممكــن، 

نظــرًا الرتفــاع عــدد الخريجــن/ات، وزيــادة عــدد الوافديــن/ات للعمــل. والكثــر مّنــا يرغــب بالحصــول عــى وظيفــة، أو بتغيــر 

العمــل، ويف كلتــا الحالتــن ال نبــذل الجهــد الــكايف لذلــك، فالبحــث عــن وظيفــة هــي عمليــة تحتــاج إىل الوقــت واملجهــود، فيجــب 

عــى الشــخص أن يعــرف مــا الــّذي يريــده.

ــق  ــن طري ــك ع ــل، وذل ــدواٍم كام ــة ب ــل وظيف ــن العم ــة البحــث ع ــل عمليّ ــاغر جع ــل ش ــكان عم ــن م ــة البحــث ع إن صعوب

تخصيــص 40 ســاعة يف األســبوع لذلــك، فالحصــول عــى وظيفــة يحتــاج بعًضــا مــن الحــظ، ولكــن عــى الشــخص وضــع نفســه 

ــا عــن طريــق بــذل الجهــد والعمــل الــدؤوب. ــا يكــون فيــه محظوظً موضًع

وتذكر؛ إّن عدم قبولك لوظيفة معيّنة ال يعني عدم كفاءتك لها، فال يجب الشعور باإلحباط، فهنالك وظيفٌة يف مكاٍن ما بانتظارك.

أ- الفرصة تفّضل العقل املستعّد:

لذلك علينا ان نكون مستعدين/ات من خالل:

تحديــث الســرة الذاتيــة، وذلــك بتعديــل الســرة يف كل فــرة، وإعطــاء 3 إىل 4 نســخ إىل األصدقــاء لراجعوهــا 

ويصححــوا األخطــاء فيهــا إن وجــدت.

ــدة تحتــاج مــّدة 4 إىل 6 أشــهر  ــة البحــث عــن وظيفــة جيّ تعزيــز الثقــة بالنفــس، وتذكــر نفســك بــأّن عمليّ

عــى األقــل، األمــر الــذي ســيعمل عــى تقليــل اإلحبــاط إذا مل يجــد الّشــخص وظيفــة عــى الفــور.

وضــع الســرة الذاتيّــة عــى مواقــع اإلنرنــت الخاّصــة باألعــال، ومراجعتهــا يف كل فــرة، للتعديــل، ومــا إن كان 

هنالــك أي طلــب للعمــل.

وضع األهداف والخطط للبحث عن عمل.

تقديم طلبات العمل يف كل يوم وبالحد األدىن.

إذا مل يوجد عمل باملواصفات املطلوبة، يجب البحث عن عمٍل قريٍب منه.

تنظيم البحث عن الوظيفة.

إبقاء جميع املعلومات الخاّصة يف مكاٍن واحد وبطريقٍة منظّمة.

ــة،  ــات ورزان ــم بثب ــة، والتكلّ ــيّل بالثق ــو التح ــة، ه ــّدم للوظيف ــد التق ــا عن ــور الواجــب اتّباعه ــن أهــم األم م

وعــدم الّشــعور بقلـّـة كفاءتــك للوظيفــة، إمّنــا أنــت الشــخص املناســب لهــا، فتصديقــك لذلــك يجعــل أصحــاب/ 

صاحبــات العمــل يصّدقونــه أيًضــا.
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إن كيفيــة البحــث عــن عمــل والطــرق التــي يجــب عــى الخريــج/ة اتباعهــا يف عمليــة البحــث مــن أجــل أن تكــون فّعالــة ويحصل 

الخريــج/ة يف نهايتهــا عــى غايتــه يعتمــد بشــكل أســايس عــى الطــرق التــي يجــب عليــه/ا اتباعهــا، فالحصــول عــى وظيفــة مل 

يعــد مرتبطـًـا فقــط باملؤهــالت واملهــارات التــي يتلكهــا الخريــج/ة وإمنــا أيًضــا عــى كيفيــة البحــث عــن هــذه الوظيفــة، حيــث 

ــا يف عــامل أصبحــت تســودُه البطالــة وهــو أهــم مــا يشــغل بــال  أن أفضــل الطــرق للبحــث عــن وظيفــة أصبــح موضوًعــا حيويً

الشــباب والشــابات، وأصبــح مــن الــروري معرفــة أقــر الطــرق للوصــول إىل الوظيفــة املطلوبــة، وهنــاك العديــد مــن الطــرق 

الفّعالــة للحصــول عــى الوظيفــة باتّبــاع اإلرشــادات اآلتيــة:

ب- طرق البحث عن وظيفة:

عى الخريجن/ات عندما يبحثون عن العمل أن يقوموا بالعديد من التحركات والنشاطات.

يجــب عليهــم/ن التحــدث مــع الكثــري مــن النــاس الذيــن ينشــؤون العالقــات معهــم حــول مــدى رغبتهــم يف 

العمــل، وذلــك ألن هــذه الخطــوات تلعــب دوًرا مســاعًدا يف كســب الوظائــف.

ــه أن  ــد الحصــول عــى العمــل يجــب علي ــذي يري ــاء؛ إن الشــخص ال ــرة األصدق البحــث عــن العمــل يف دائ

ــرة. ــف املتوف ــن الوظائ ــه، وأن يســألهم ع ــه وأصدقائ ــط أهل ــف يف محي ــن الوظائ يبحــث ع

ــي  ــن العمــل الت ــع أصحــاب املؤسســات وأماك ــات م ــن العالق أو يســتطيع أن يعمــل عــى إنشــاء شــبكة م

ــات يف املســتقبل. ــب مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه العالق ــرة التدري ــاء ف ــا أثن ــدرّب/ت فيه ت

جمع كافة املعلومات عن الرشكات التي سوف يبحث فيها.

أثناء البحث عن عمل قد تحصل عى فكرة مرشوع خاص فال تضيع هذه الفكرة.

متابعــة األخبــار بشــكل مســتمر؛ إن الفــرد الــذي يهتــم بالحصــول عــى عمــل يجــب عليــه أن يهتــم مبعرفــة 

كل مــا هــو جديــد عــن مجــال عملــه ومهنتــه.

الخروج إىل الرشكات واملؤسسات املُختلفة عى أرض الواقع للبحث عن ُفرص العمل املُتاحة لديهم.

نرش إعالن البحث عن العمل عى اإلنرنت ووسائل التواصل االجتاعي )فيسبوك وغره(.
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اســتخدام اإلنرنــت يف البحــث عــن عمــل، فقــد متّكنــت شــبكة اإلنرنــت مــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات 

ــا كان  ــايض عندم ــل يف امل ــت طوي ــاج إىل وق ــت تحت ــي كان ــور الت ــام باألم ــى القي لألشــخاص ومســاعدتهم ع

يحتــاج كل شــخص للذهــاب إىل املــكان الــذي يريــده شــخصيًا، لذلــك لإلنرنــت دور إيجــايّب واضــح يف العديــد 

ــا؛ املتعلقــة بالعمــل واملهــن املختلفــة، فســعى  ــا وتطويرهــا، ومنه ــي عملــت عــى تنميته مــن املجــاالت الت

ــا ســاعد كل شــخص يبحــث  ــف املتاحــة عندهــم، م ــرشكات لإلعــالن عــن الوظائ ــن أصحــاب ال ــد م العدي

عــن عمــل يف التقــّدم إليــه بســهولة، والحصــول عــى الوظيفــة التــي يجدهــا مناســبة لــه ولتحصيلــه العلمــّي 

وملهاراتــه الشــخصية.

ــي تنــرش  ــَك الكثــر مــن الرامــج املّجانيــة التّ ــة للبحــث عــن العمــل، فُهنالِ اســتخدام برامــج الهواتــف الذكّي

اإلعالنــات ومــا عــى الشــخص إاّل تحميلهــا عــى هاتفــه وتفقدهــا بشــكٍل ُمســتمر ويومــّي إليجــاد الوظيفــة 

املُناســبة لــُه.

مــن املهــم أن يتقــن الباحــث/ة عــن العمــل مهــارات وأساســيات اســتخدام اإلنرنــت، يف البحــث عــن العمــل الــذي يريــده، حتــى 

يجــده بســهولة، وليختــر عــى نفســه الوقــت املســتهلك أثنــاء تصفــح شــبكة اإلنرنــت، ومــن هــذه املهــارات:

ج- مهارات البحث عن وظائف عرب اإلنرنت ووسائل التواصل االجتامعي:

ــة  ــائل اإللكرونيّ ــل الوس ــن العم ــث/ة ع ــع الباح ــم أن يتاب ــن امله ــف؛ وم ــات التوظي ــم طلب ــث وتقدي البح

ــة؛ حيــث  ــات اإللكرونيّ ــا؛ اإلعالن ــه وبــن صاحــب العمــل، ومنه ــة التواصــل بين ــر إمكاني ــي توفّ ــة الت الحديث

بــدأت العديــد مــن الــرشكات وأماكــن العمــل تعمــل عــى نــرش إعالنــات التوظيــف الخاّصــة بهــا بطريقــة 

ــف  ــل؛ الصح ــف، مث ــن الوظائ ــالن ع ــة يف اإلع ــع املتخّصص ــض املواق ــتخدام بع ــق اس ــن طري ــة، ع إلكروني

ــة لنــرش اإلعالنــات، وســهلت  اإللكرونيــة، ووســائل اإلعــالم الرقميــة، والتــي ســاعدت يف توفــر التكلفــة املاليّ

ــّن/ات عــن العمــل. ــا إىل الباحث ــن وصوله م

الربيــد اإللكــروين؛ عــى الباحــث/ة عــن العمــل، إنشــاء بريــد إلكــروين يتابعــه بشــكل دائــم، حتــى يتمّكــن 

مــن متابعــة األخبــار الخاّصــة بالــرشكات وأماكــن العمــل التــي شــارك يف قامئتهــا الريديــة. ومواقــع التوظيــف؛ 

ــة، والتــي تســاعد الباحــث/ة عــن العمــل، يف إيجــاد  حيــث تنتــرش العديــد مــن مواقــع التوظيــف اإللكرونيّ

الوظيفــة التــي تناســبه/ا وتقــّدم هــذه املواقــع العديــد مــن الوظائــف التــي تتناســب مــع مؤهــالت الشــخص.
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عــى الباحــث/ة عــن العمــل؛ إيجــاد مواقــع الــرشكات ومواقــع العمــل التــي تتناســب مــع مجــال تخّصصــه/ا، 

ــرت العديــد مــن الــرشكات هــذه الخاصيــة عــر مواقعهــا  وتقديــم طلبــات التوظيــف مــن خاللهــا، وقــد وفّ

ــة عــى شــبكة اإلنرنــت. ومكاتــب التوظيــف اإللكرونيــة؛ وهــي مكاتــب افراضيــة يعتمــد عملهــا  اإللكرونيّ

عــى شــبكة اإلنرنــت بشــكل رئيــس، ويقــوم الباحــث/ة عــن العمــل بتقديــم طلــب إلكــروين لهــم، ويتضّمــن 

كافـّـة الوثائــق الخاصــة بــه، مقابــل دفــع مبلــغ مــايل باســتخدام اإلنرنــت، وتعمــل هــذه املكاتــب عــى تأمــن 

الوظيفــة املناســبة للباحــث/ة، وال يطلــب منــه إال التوجــه إىل مقــر العمــل للبــدء بعملــه.

ــا  ــالت الخاصــة بالتوظيــف، وخصوًص ــة عقــد املقاب ــل التوظيــف؛ وفــرت شــبكة اإلنرنــت إمكاني ــة قب املقابل

عنــد وجــود الباحــث/ة عــن العمــل يف دولــة، والرشكــة التــي تقــدم لهــا بطلــب العمــل يف دولــة أخــرى، فمــن 

خــالل االتصــال مــع شــبكة اإلنرنــت، ووجــود جهــاز حاســوب مــزّود بكامــرا رقميــة، ســاعد ذلــك يف إجــراء 

املقابــالت قبــل التوظيــف بطريقــة ســهلة ورسيعــة. 

ال تضــع/ي معايــر ُمرتفعــة يف بدايــة البحــث عــن العمــل، فعــى الشــخص أن يتوقـّـع أن يحُصــل عــى وظيفــة عاديـّـة، وذات أجــر 

ــع أو الحصــول  ُمنخفــض يف بدايــة ســرته املهنيّــة، وعليــه تقبّــل العمــل فيهــا ليتمّكــن مــن الحصــول عــى الخــرة، وبالتـّـايل التوسُّ

عــى وظيفــة أفضــل )مهــارات البحــث عــن عمــل. مركــز املصــادر لإلرشــاد املهنــي. الرئيســية. موقــع مهنــي أون اليــن(. 
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6- القدرة عى دراسة الجدوى/ تقييم املرشوع االقتصادي:

أ- مفهوم دراسات الجدوى االقتصادية:

ــا بشــكل  ــون إّم ــد تك ــي ق ــة، والت ــات املقرح ــب املــرشوع أو املرشوع ــة جوان ــاملة لكاف ــة ش ــات علميّ ــن دراس ــارة ع هــي عب

ــة تفصيليــة، والتــي مــن خاللهــا يكــن التوّصــل إىل اختيــار بديــل أو فرصــة اســتثارية مــن بــن عــدة بدائــل أو  دراســات أوليّ

فــرص اســتثارية مقرحــة. والبــّد أن تتصــف تلــك الدراســات بالدقّــة واملوضوعيّــة والشــمولية؛ فهــي مجموعــة مــن الدراســات 

املتخصصــة التــي تجــرى للتأكــد مــن أن مخرجــات املــرشوع )منافــع، ايــرادات( أكــر مــن مدخالتــه )تكاليــف( أو عــى األقــل 

مســاوية لهــا.

ب- أهمية دراسات الجدوى االقتصادية:

تكمن أهمية دراسة الجدوى يف أنها الوسيلة التي من خاللها ُيكن اإلجابة عى األسئلة اآلتية:

ج- ملاذا نقوم بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية؟

ما هو أفضل مرشوع ُيكن القيام به؟

ملاذا يتم القيام بهذا املرشوع دون غره؟

أين يتم إقامة املرشوع؟

ما هو أفضل وقت إلقامة املرشوع وطرح منتجاته؟

من هي الفئة املستهدفة يف املرشوع؟

كيف سيتم إقامة املرشوع؟

تقلل من احتالية فشل املرشوع وتقلل من هدر رأس املال.           

تساعد يف املفاضلة بن املشاريع املتاحة.                      

تحقق االستخدام األمثل للموارد االقتصاديّة املتاحة.

تدعم عمليّة التنمية االقتصادية واالجتاعية.

ما مدى حاجة املرشوع من عال وآالت...؟

كم سيكلف املرشوع؟

هل سيحقق أرباح أم ال؟

ما هي مصادر متويل املرشوع؟

كيف أختار مرشوع من مجموعة مشاريع بديلة؟

كيف أثبت أن املرشوع مجدي اقتصاديًا؟ 
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أ- مفهوم دراسات الجدوى االقتصادية:

دراسات الجدوى األوليّة:

وهــي عبــارة عــن دراســة أو تقريــر أّويل ُيثّــل الخطــوط العامــة عــن كافــة جوانــب املــرشوع أو املرشوعــات املقرحــة، والتــي 

ــاًل، ونتيجــة لهــذه  ــا بالتخــيل عــن املــرشوع أو االنتقــال إىل دراســة أكــر تفصي ــرار إم ــل إىل اتخــاذ ق ــا التوّص ُيكــن مــن خالله

ــة. ــم التخــيل عــن املــرشوع أو االنتقــال إىل الدراســة التفصيلي الدراســة يت

دراسات الجدوى التفصيليّة:

عبــارة عــن دراســات الحقــة لدراســات الجــدوى األوليــة، ولكنهــا أكــر تفصيــاًل ودقــة وشــمولية منهــا، وهــي مبثابــة تقريــر مفّصــل 

يشــمل كافــة جوانــب املــرشوع املقــرح، والتــي عــى أساســها تســتطيع اإلدارة العليــا أن تتخــذ قرارهــا، إمــا بالتخــيل عــن املــرشوع 

ــة، وال ُيكــن االكتفــاء  ــة ومتتالي ــة متكامل ــة والتفصيلي ــر دراســات الجــدوى األولي ــذ. وتُعت ــة التنفي ــا أو االنتقــال إىل مرحل نهائيً

بدراســة واحــدة لــيك تكــون بديلــة عــن الدراســة األخــرى أي ليســت معّوضــة، ونتيجــة لهــذه الدراســة يتــم إمــا التخــيل عــن 

املــرشوع أو البــدء بعمليــة التنفيــذ. ومكونــات دراســة الجــدوى التفصيليــة، هــي: الدراســة الســوقية، الدراســة الفنيــة، الدراســة 

التمويليــة، الدراســة املاليــة، الدراســة البيئيــة، ومــن ثــم املفاضلــة بــن املرشوعــات واختيــار املــرشوع األفضــل )أي اتخــاذ القــرار(. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن جميــع الدراســات الســابقة هــي دراســات مكّملــة لبعضهــا البعــض وليســت  بديلــة.
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ه- طبيعة وأهمية عملية تقييم املرشوعات االقتصادية:

يُعتــر موضــوع تقييــم املرشوعــات مــن املواضيــع االقتصاديــة الحديثــة، وقــد حظــي هــذا املوضــوع باهتــام كبــر يف البلــدان 

املتقدمــة الهتامهــا بأهميــة تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد االقتصاديــة املتاحــة والنــادرة. أمــا بالنســبة للــدول الناميــة فقــد 

اهتمــت أيًضــا بهــذا املوضــوع اهتاًمــا أكــر ملــا لــه عالقــة وثيقــة بتحقيــق عمليــة التنميــة االقتصاديــة مــن جهــة ويف تحقيــق 

االســتخدام والتوزيــع األمثــل للمــوارد املتاحــة.

مفهوم عملية تقييم املرشوعات:

عبــارة عــن عمليــة وضــع املعايــر الالزمــة التــي ُيكــن مــن خاللهــا التوصــل إىل اختيــار البديــل أو املــرشوع املناســب مــن بــن 

عــدة بدائــل مقرحــة، والــذي يضمــن تحقيــق األهــداف املحــددة واســتناًدا إىل أســس علميــة. وتتمثــل املفاضلــة بــن املرشوعــات 

مبــا يــأيت:

أهمية تقييم املرشوعات:

إن أهمية تقييم املرشوعات ُيكن أن تعود إىل عاملن أساسين ها:

املفاضلة بن توسيع املرشوعات القامئة أو إقامة مرشوعات جديدة.

املفاضلة بن إنتاج أنواع معينة من السلع.

املفاضلة بن أساليب اإلنتاج وصواًل الختيار األسلوب املناسب.

املفاضلة بن املرشوعات استناًدا إىل األهداف املحددة لكل مرشوع.

املفاضلة بن املواقع البديلة للمرشوع املقرح.

املفاضلة بن األحجام املختلفة للمرشوع املقرح.

املفاضلة بن البدائل التكنولوجية

ــن أن  ــي ُيك ــدد املجــاالت والنشــاطات الت ــة لتع ــال نتيج ــة خاصــة رأس امل ــوارد االقتصادي ــدرة امل ــل األول: ن العام

يُســتخدم فيـــها.

العامــل الثــاين: التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والــذي وفّــر العديــد مــن البدائــل ســواء يف مجــال وســائل اإلنتــاج أو 

بدائلــه أو طرقــه، إضافــة إىل رسعــة تناقــل املعلومــات مــن خــالل ثــورة االتصــاالت واملعلومــات.
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أهداف عملية تقييم املرشوعات:

أسس ومبادئ عملية تقييم املرشوعات:

تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد املتاحــة، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك البــد وأن تضمــن عمليــة تقييــم املرشوعــات 

العالقــات الرابطيــة بــن املــرشوع املقــرح واملرشوعــات القامئــة. 

تساعد يف التخفيف من درجة املخاطرة لألموال املستثمرة.

تساعد يف توجيه املال املراد استثاره إىل ذلك املجال الذي يضمن تحقيق األهداف املحددة.

تساعد عى ترشيد القرارات االستثارية.

ــن  ــة وب ــك العملي ــا تل ــي تضمنه ــر الت ــن املعاي ــوع مــن التوافــق ب ــم املرشوعــات عــى إيجــاد ن ــة تقيي تقــوم عملي

ــة. ــات املقرح ــداف املرشوع أه

ــن هــدف أي مــرشوع وأهــداف خطــة  ــق ب ــق مســتوى معــن مــن التواف ــم املرشوعــات تحقي ــة تقيي تضمــن عملي

التنميــة املســتدامة مــن جهــة وبــن الهــدف املحــدد للمــرشوع وبــن اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة والفنيــة املتاحــة.

ال بد أن يكون هناك توافق وانسجام بن أهداف املرشوعات املتكاملة واملرابطة وإزالة التعارض بن أهدافها.

ــات  ــر املعلوم ــا بتوف ــق منه ــا يتعل ــة م ــات خاص ــم املرشوع ــة تقيي ــاح عملي ــان نج ــة لض ــتلزمات الالزم ــر املس توف

ــاملة. ــة والش ــات الدقيق والبيان

إن عمليــة تقييــم املرشوعــات هــي جــزء مــن التخطيــط، كــا مُتثــل مرحلــة الحقــة ملرحلــة دراســات الجــدوى ومرحلــة 

ســابقة ملرحلــة التنفيذ.

إن عمليــة تقييــم املرشوعــات ال بــد وأن تفــي إىل تبنــي قــرار اســتثاري إمــا بتنفيــذ املــرشوع املقــرح أو التخــيل 

عنــه.

إن عملية تقييم املرشوعات تقوم أساًسا عى املفاضلة بن عدة مرشوعات أو بدائل وصواًل إىل البديل املناسب.
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مراحل عملية تقييم املرشوعات:

مرحلة إعداد وصياغة الفكرة األولية عن املرشوع أو املرشوعات املقرحة.

مرحلة تقييم املرشوعات وتتضمن الخطوات اآلتية:

مرحلة تنفيذ املرشوعات.

مرحلة متابعة تنفيذ املرشوعات )إيهاب مقابله. دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم املرشوعات. 2015(.

وضع األسس واملبادئ األساسية لعملية التقييم.

دراسات الجدوى االقتصادية والفنية األولية.

دراسات الجدوى االقتصادية والفنية التفصيلية.

تقييم دراسات الجدوى.

اختيار املعاير املناسبة لعملية التقييم.
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7- مهارات إجراء مقابالت العمل:

أ- مفهوم املقابلة: 

ــا بشــكل  ــون إّم ــد تك ــي ق ــة، والت ــات املقرح ــب املــرشوع أو املرشوع ــة جوان ــاملة لكاف ــة ش ــات علميّ ــن دراس ــارة ع هــي عب

ــة تفصيليــة، والتــي مــن خاللهــا يكــن التوّصــل إىل اختيــار بديــل أو فرصــة اســتثارية مــن بــن عــدة بدائــل أو  دراســات أوليّ

فــرص اســتثارية مقرحــة. والبــّد أن تتصــف تلــك الدراســات بالدقّــة واملوضوعيّــة والشــمولية؛ فهــي مجموعــة مــن الدراســات 

املتخصصــة التــي تجــرى للتأكــد مــن أن مخرجــات املــرشوع )منافــع، ايــرادات( أكــر مــن مدخالتــه )تكاليــف( أو عــى األقــل 

مســاوية لهــا.

ب- التحضري للمقابلة:

مبــا أن مهمتــك يف املقابلــة، مــن ناحيــة، أن تقنــع صاحــب/ة العمــل بامتــالكك املهــارات والقــدرات واملعرفــة والشــخصية املناســبة 

للوظيفــة/ املنصــب، ومــن ناحيــة ثانيــة تحديــد مــا إذا كانــت املؤسســة/ الرشكــة والوظيفــة مالءمتــن لــك، فعليــك جمــع أكــر 

أقــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول مــكان العمــل وحــول احتياجــات صاحــب العمــل. لذلــك، يعتــر التحضــر للمقابلــة عامــاًل 

حاســًا يف تحقيــق الغايــة منهــا. وهــذا يتطلــب أن تجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات:

عن الوظيفة:

ما هي مستلزماتها؟ 

ما هي الصفات الشخصية واملهارات واملعرفة املطلوبة للقيام بها؟ 

ما هي مستويات االلتزام وحجم العمل والحافز واملبادرة املطلوبة؟ 

هل يتطلب األمر مؤهالت علمية إضافية عليك تحصيلها؟
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عن صاحب العمل:

ما غاية الرشكة، وما هو حجمها، وما هي الخدمات أو السلع التي تقدمها؟ 

أين تقع وما هو هيكلها التنظيمي، وما هي مكانتها يف قطاع الصناعة أو الخدمة بشكل عام؟ 

هل متتلك مواقع متعددة تتطلب رسعة يف الحركة والتنقل؟ 

هل سيؤثر حجم وموقع املؤسسة/ الرشكة عى فرصك يف الرقية؟ 

هل تتوافق أهداف وقيم املؤسسة/ الرشكة مع أهدافك وقيمك؟

عن نفسك:

ما هي املهارات والقدرات والقيم التي ُيكنك تقديها لصاحب/ة العمل؟ 

ما هي األمثلة التي ُيكن أن تقدمها حول ما متتلك من مهارات وقدرات لها عالقة بالوظيفة/ املنصب؟ 

هل متتلك أمثلة حول ما يكنك عمله لتحسن فعالية صاحب/ة العمل وعوائد ما يقدمه من سلع/ خدمات؟ 

هل متتلك وثائق تثبت صحة جميع املعلومات املقدمة يف سرتك الذاتية؟ 

ــارات  ــز ومه ــال والتحفي ــارات االتص ــت )مه ــع الوق ــك م ــك وقدرات ــور مهارات ــح لتط ــم رشح واض ــك تقدي ــل ُيكن ه

ــروض(؟  ــب املع ــة/ املنص ــة بالوظيف ــا عالق ــة له عملي

هل يكنك تقديم أمثلة توضح أنك تتعلم من أخطائك مشرًا إىل الدروس التي تعلمتها منها؟

ــا، وحــول املؤسســة/  ــة/ املنصــب ومتطلباته ــل حــول الوظيف ــا عــى صاحــب/ة العم ــود طرحه ــي ت ــئلة الت ــا األس م

ــا؟ ــن/ات فيه ــول العامل ــة وح الرشك
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ج- بعض اإلرشادات املفيدة لضامن ترك انطباع أويل جيد يف املقابلة:

ــة التــي قــد تســبب  ــار مــن اإلكسســوارات وتجنــب وضــع العطــور القوي نظافــة املظهــر والهنــدام )مــع عــدم اإلكث

ــد البعــض(. التحســس عن

دقة املواعيد.

من املفيد معرفتك اسم أو أساء من سيقابلك، واستخدام اسم/ أساء من سيقابلك يف السالم عليهم. 

األخــذ باالعتبــار أن مقابلتــك تبــدأ منــذ لحظــة دخولــك إىل املؤسســة/ الرشكــة، لذلــك عامــل الجميــع باحــرام واطــرح 

عليهــم الســالم بوجــه بشــوش )مــن املراســل/ة إىل موظــف/ة االســتقبال إىل مســؤول/ة املقابلــة(.

إغالق الهاتف الخلوي وأي أجهزة إلكرونية قد تصدر أصواتًا.

عدم التدخن.

ينبغي أيًضا أن يكون معك قلم ودفر مالحظات.

ــى  ــة نفســك بوضــع ابتســامة ع ــك تهدئ ــك علي ــع، لذل ــي ومتوق ــر طبيع ــة أم ــاء املقابل ــل وأثن ــر قب الشــعور بالتوت

ــك. ــن حول ــع م ــل بحــرارة م ــك والتعام وجه

ــزان، وإعطــاء  ــة ات ــاء يف حال ــاء باالتصــال بالعــن، والبق ــل؛ االعتن ــة الشــخصية مث ــاء املقابل ــة الجســد أثن ــاة لغ مراع

ــدة. ــاءات الجي اإلي

ــا آمًنــا لوضعهــا، وأنــك قــادر عــى الحديــث  تأكــد عنــد تقديــم فنجــان مــن القهــوة أو الشــاي لــك أن هنــاك مكانً

واحتســاء يشء منهــا باتــزان )مهــارات إعــداد الســرة الذاتيــة واملقابلــة الشــخصية. املركــز الوطنــي لتنميــة املــوارد 

البرشيــة الســياحية )تكامــل(. 1438هـــ/ 2017م(.
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:Bookkeeping   8- مهارات مسك الحسابات/ مسك الدفاتر

مســك الدفاتــر هــو؛ تســجيل املعامــالت املاليــة التــي تشــمل جميــع أنــواع حركــة العمــل واملعامــالت مــن املبيعــات، املشــريات، 

والدخــل، املقبوضــات واملدفوعــات مــن قبــل فــرد أو منظمــة، وعــادة مــا يتــم إجــراء مســك الدفاتــر مــن قبــل موظــف يُســمى 

ــيشء؛ وهــذا  ــر واملحاســبة نفــس ال ــاد البعــض، أن مســك الدفات ــر" Bookkeeper، ومــن األخطــاء الشــائعة اعتق "ماســك دفات

االرتبــاك أمــر مفهــوم، ألن عمليــة املحاســبة تتضمــن ضمــن أنشــطتها املتعــددة، وظيفــة مســك الدفاتــر، ولكــن مســك الدفاتــر 

مجــرد جــزء واحــد مــن عمليــة املحاســبة؛ فاملحاســب يقــوم بإنشــاء تقاريــره املختلفــة وتنظيمهــا بُنــاًء عــى املعامــالت املاليــة 

املســجلة مســبًقا بوســاطة املوظفــن/ات القامئــن/ات بأعــال مســك الدفاتــر.

أ- العالقة بن املحاسبة ومسك الدفاتر: 

مســك الدفاتــر أحــد عنــارص عمليــة املحاســبة، فــا يُســجل يف الدفاتــر مــن بيانــات ماليــة، هــو أســاس إعــداد التقاريــر املاليــة 

ــه إذا  ــم، أن ــع العل ــخ، م ــل املايل...إل ــة، التحلي ــة املالي ــن املحاســبن؛ املراجع ــة م ــات مختلف ــوم بإعدادهــا فئ ــي تق ــة الت املختلف

كانــت الرشكــة صغــرة واملعامــالت بســيطة نســبيًا، فقــد يكــون نظــام مســك الدفاتــر هــو كل مــا تحتــاج إليــه الرشكــة يف نظامهــا 

املحاســبي.

ب- السجالت املالية:

ــا؛ ومــن أمثلــة الدفاتــر  كل مــا لــه عالقــة بســوق املــال، وكل مــا يُعتمــد عليــه يف الحســابات املاليــة، يُعتــر دفــرًا أو ســجاًل ماليً

املاليــة:

سجل الصادر: يُسجل فيه ما يخرج من خامات أو منتجات بصفتها العينية.

ــالزم  ــات أو منتجــات وي ــا مــن خام ــم بيعــه نقديً ــا يت ــة املســتلمة مل ــه القيمــة النقدي ــجل في ســجل املبيعــات: يُس

ــق مــع ســياق ســجل الصــادر. ويتواف

سجل الوارد: يُسجل فيه ما يدخل من خامات أو منتجات بصفتها العينية.

ســجل املشــريات: يُســجل فيــه القيمــة النقديــة ملــا يتــم رشاؤه نقديـًـا مــن خامــات أو منتجــات ويــالزم ويتوافــق مــع 

ســياق ســجل الــوارد.

ســجالت الخصومــات: توجــد أنــواع مختلفــة مــن الخصومــات؛ قــد تكــون خصومــات االســتهالك، الرائــب، الخســائر 

غــر املتوقعــة، املرتبــات، العمــوالت .... إلــخ، ولــكل ســجل نظامــه وفنياتــه الخاصــة.

ســجالت خاصــة بتشــغيل القــوى البرشيــة: حيــث يُحتســب عــى أساســها األجــور التــي ســتدفع للموظفــن/ات؛ بدايــة 

مــن دفاتــر حضــور وانــراف العاملــن/ات، إىل ســجالت تنظيــم ورديــات التشــغيل، أو حصــة وواجبــات كل فــرد مــن 

العمــل ومــا يصاحــب ذلــك مــن معايــر تنظيــم العمــل مــع االرتبــاط بجــودة اإلنتــاج .... إلــخ.
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ــل؛  ــون مســتدامة مث ــد تك ــل، وق ــان العم ــا كي ــي يتلكه ــات الت ــا املوجــودات واملخزون ــجل به ــرد: يُس ســجالت الج

ــف. ــن تصني ــك م ــن ذل ــا ب ــة، أو م ــل أوراق الطباع ــة مث ــة، أو هالك ــع العمالق ــدات التصني مع

ــذي يتــم إدخــال  ــر؛ فهــو الســجل أو امللــف الحاســويب ال ــة األوىل مــن مســك الدفات دفــر اليوميــة Journal املرحل

املعامــالت النقديــة عليــه بتسلســل زمنــي ألول مــرة ليتــم معالجتهــا متهيــًدا لنقــل هــذه املعامــالت إىل دفــر األســتاذ 

.Bookkeeping يف املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة مســك الدفاتــر

دفــر تســجيل املحاســبات )األســتاذ( Ledger املرحلــة الثانيــة مــن مســك الدفاتــر؛ فهــو عبــارة عــن ملخــص دائــم 

لجميــع املبالــغ التــي تــم إدخالهــا مســبًقا يف دفاتــر اليوميــة Journals لتدويــن املعامــالت الفرديــة حســب التاريــخ، 

ــويب  ــف الحاس ــس أو املل ــجل الرئي ــو الس ــر، وه ــن الدفات ــر م ــر أو أك ــدًدا يف دف ــا مج ــم تصنيفه ــة يت ــكل معامل ف

ــة  ــم حــر الحــركات الدائن ــث يت ــة محــددة؛ حي ــرة مالي ــن الحســاب لف ــة م ــع املعامــالت النقدي لتســجيل وتجمي

Debits والحــركات املدينــة Credits يف أعمــدة منفصلــة تحــدد بدايــة ونهايــة الرصيــد لــكل حســاب، ولــكل خصــم 

Debit مســجل يف دفــر األســتاذ، يجــب أن يقابلــه اإلضافــة )االئتــان( Credit بحيــث تســاوي األرصــدة املدينــة املبالغ 

الدائنــة يف املجمــوع الــكيل؛ فمروفــات الــرشاء يقابلهــا املــواد التــي تــم رشاؤهــا.

ج- نظام القيد يف الدفاتر: 

 Single-entry bookkeeping ــات ــال البيان ــردي إلدخ ــد الف ــام القي ــل؛ نظ ــر مث ــك الدفات ــائعة ملس ــرق الش ــض الط ــاك بع هن

ــات Double-entry bookkeeping system، ويُنظــر إىل هــذه األنظمــة ملســك  ــد املــزدوج إلدخــال البيان system ونظــام القي

الدفاتــر عــى أنهــا األنظمــة الرســمية، ومــع ذلــك، فــإن أي عمليــة تنطــوي عــى تســجيل املعامــالت املاليــة هــي عمليــة ملســك 

الدفاتــر.

د- مراحل مسك الدفاتر:
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دفــر األســتاذ للمبيعــات Sales ledger تُســجل فيــه حســابات القبــض ويتكــون مــن املعامــالت املاليــة التــي يُقدمهــا 

العمــالء للرشكــة.

دفر األستاذ للرشاء Purchase ledger تُسجل فيه األموال التي تنفق للرشاء من قبل الرشكة.

دفــر األســتاذ العــام General ledger ُيثــل خمســة أنــواع مــن الحســابات الرئيســة؛ األصــول Assets  وااللتزامــات 

.Equity واإلنصــاف Expenses واملروفــات Income والدخــل Liabilities

ميــزان املراجعــة Trial balance وهــو قامئــة تنظيميــة لجميــع حســابات دفــر األســتاذ العــام )اإليــرادات ورأس املــال( 

الــواردة يف دفــر األســتاذ.

نظــام القيــد الفــردي ملســك الدفاتــر Single-entry bookkeeping system؛ يُســتخدم دفــر واحــد يســمى "دفــر 

اليوميــة Journal" لتســجيل اإليــرادات والنفقــات، حيــث يتــم تســجيل املعامــالت مثــل؛ الســحب واإليــداع، الصــادر 

أو الــوارد يف هــذا الدفــر فقــط، وهــذا النــوع مــن القيــد املحاســبي مناســب للــرشكات الصغــرة ذات البيانــات املاليــة 

البســيطة، والدخــل الخاضــع للريبــة هــو مجــرد الفــرق بــن املروفــات النقديــة واملتحصــالت النقديــة خــالل الفــرة 

الزمنيــة ذات الصلــة.

ــن  ــالت )الدائ ــال املعام ــم إدخ ــر Double-entry bookkeeping system؛ يت ــك الدفات ــزدوج ملس ــد امل ــام القي نظ

ــم  ــة Journal، ث ــن؛ املــرة األوىل مــن خــالل دفــر اليومي ــا، مرت ــم له ــة حســب التصنيــف املالئ ــن(، كل معامل واملدي

ــر األســتاذ Ledger، حســب التصنيفــات املالمئــة. ــا يف دف ــات وتبويبه ــم البيان إعــادة تنظي

:Ledger )ه- أنواع دفاتر )األستاذ

يتم إنشاء البيانات املالية Financial statements للرشكة من مجمل مجاميع دفاتر املحاسبات )األستاذ( والتي تشمل:

و- أساليب القيد يف الدفاتر:

ز- أهمية مسك الدفاتر:

أعال تسجيل البيانات تُشكل األساس الذي ترتكز عليه جميع أعال املحاسبة التالية، مثل:

إعداد البيانات املاليةFinancial Statements ؛

املراجعة والتدقيق املايل Financial Audit؛ 

التحليل املايل Financial Analysis؛

البيانات الريبية Tax data؛
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:Bookkeeper ح- املوظف املختص مبسك الدفاتر

قــد يكــون هــذا املوظــف محاســب/ة متخصــص/ة أو موظــف آخــر لديــه القــدرة عــى تســجيل وتنظيــم البيانــات حســب ظــروف 

ــا باســم "فنــي املحاســبة"  ــر أو "كاتــب املحاســبة Accounting clerk" واملعــروف أيًض ــوع الســجالت، وماســك دفات العمــل ون

Accounting technician وهــو الشــخص الــذي يُســجل املعامــالت املاليــة للمؤسســة يوميًــا؛ فهــو عــادة مــا يكــون مســؤواًل عــن 

ــة للمشــريات، واملبيعــات، واإليصــاالت، واملدفوعــات  ــر يومي ــف مــن دفات ــةDaybooks- Journal " وتتأل ــر يومي ــة "دفات كتاب

وغرهــا.

ط- مهام العمل يف مسك الدفاتر: 

ماسك الدفاتر مسؤول عن:

ضــامن تســجيل جميــع املعامــالت يف اليــوم الصحيــح، يف الســجل الصحيــح؛ فهنــاك دفــر األســتاذ لحســابات املورديــن 

 General  ــام ــتاذ الع ــر األس ــالء Customer    Ledger ودف ــابات العم ــتاذ لحس ــر األس Suppliers Ledger ، ودف

.Ledger

ــل  ــذا العم ــى ه ــد ع ــة Trial balance، ويعتم ــزان املراجع ــة مي ــى مرحل ــجالت حت ــم الس ــبة يُنظ ــب املحاس كات

ــة Balance sheet  باســتخدام  ــة العمومي ــان الدخــل Income statement وامليزاني ــداد بي املحاســبون اآلخــرون إلع

ميــزان املراجعــة والدفاتــر التــي أعدهــا كاتــب املحاســبة )مقــال ممتــاز عــن مســك الدفاتــر Bookkeeping. صفحــة 

ــر 2013(· ــة املحاســبة  عــى فيســبوك. 13 فراي جــروب معرف
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9- مهارات الرويج والتسويق: 

ال يكــن ألي ُمنتــج أو خدمــة أو مــرشوع أو مبــادرة أن تنجــح وتُطبّــق عــى أرض الواقــع مــا مل يتــّم رشاؤهــا أو تأييدهــا أو دعمهــا 

مــن قبــل الفئــة املســتهدفة. وهــو مــا يُعــرف بالتســويق أو الـــ Marketing. وتحظــى مهــارات التســويق بتقديــر واهتــام كبرين 

مــن قبــل أربــاب العمــل يف جميــع القطاعــات الوظيفيــة. 

ما هي أهّم مهارات التسويق؟ 

ينطــوي الرويــج ألي منتــج او خدمــة أو فكــرة عــى العديــد مــن مهــارات التســويق والصفــات الشــخصية املختلفــة التــي تبــدأ 

بتحليــل الجمهــور وتحديــد تصّوراتهــم حــول هــذا املنتــج أو الفكــرة، ثــّم تحديــد جوانــب ومميــزات املنتــج التــي تجعلــه أكــر 

جاذبيــة للجمهــور، وبعدهــا البــدء بتقديــم هــذه الفكــرة أو املنتــج بطريقــة ممتعــة جّذابــة تشــّجع اآلخريــن عــى رشاء املنتــج 

أو اعتــاد الفكــرة. وهنــا البــّد مــن التنويــه إىل أّن التســويق ال يقتــر عــى املنتجــات واألفــكار فحســب، إذ يكنــك أن تســّوق 

نفســك أيًضــا ألربــاب العمــل وأصحــاب وصاحبــات الــرشكات فتحصــل عــى الوظيفــة التــي تناســب طموحاتــك أو الدعــم الــذي 

تحتاجــه يف تحقيــق مشــاريعك. وفيــا يــيل أهــّم مهــارات التســويق التــي تســاعدك عــى رفــع قيمتــك لــدى رئيســك/ رئيســتك 

يف العمــل، أو حتــى للرويــج لفكرتــك أو منتجــك بشــكل صحيــح: 

أ- مهارات االتصال: 

يُعتــر التســويق شــكاًل مــن أشــكال التواصــل املهنــي، نظــرًا ألنــه ينطــوي عى إقنــاع الطــرف اآلخــر )زبــون/ة، عميــل/ة، صاحب/ة 

ــا مثــل؛ كتابــة إعــالن  العمــل( بــرشاء منتــج معــّن أو قبــول فكــرة مــا أو التفاعــل معهــا. وقــد يأخــذ هــذا التواصــل شــكاًل كتابيً

أو نــّص لدعايــة مــا، أو حتــى إنشــاء رســالة تغطيــة قويّــة لتســويق نفســك، كــا قــد يتضمــن بنــاء حمــالت دعائيــة، أو معرفــة 

مبجــاالت التصميــم، أو امتــالك فكــرة عامــة حــول املســتخدم النهــايئ ومــا يريــده حًقــا. وكذلــك، فــإن مهــارات التواصــل اللفظــي 

تلعــب دوًرا مهــّا يف التســويق، نظــرًا ألن هــذه العمليــة تحتــاج يف الغالــب إىل التواصــل مــع األطــراف األخــرى شــفويًا إلقناعهــا 

بــرشاء منتــج أو خدمــة مــا. فضــاًل عــن أّن التســويق هــو مجهــود جاعــي يحتــاج ألن يكــون جميــع أفــراد الفريــق قادريــن/ات 

عــى التواصــل بفعاليــة داخــل رشكتهــم. 

ب- مهارات التحّدث أمام الجمهور:

عنــد الخــروج بفكــرة جديــدة أو مبــادرة تســويقية، أو حتــى يف حــال رغبــت بتســويق نفســك ألصحــاب الــرشكات، فأنــت بحاجــة 

إىل عــرض أفــكارك عــى اآلخريــن مــن العمــالء أو الزمــالء أو رؤســاء العمــل ســواًء مــن خــالل التحــّدث مبــارشة أمامهــم أو مــن 

خــالل عــروض تقدييــة عــى PowerPoint أو Prezi ومــا شــابهها مــن برامــج العــروض التقدييــة. ويف كّل األحــوال، ســتحتاج ألن 

متتلــك مــا يكفــي مــن الكاريزمــا ومهــارات التحــّدث أمــام الجمهــور ليصبــح بوســعك تســويق نفســك أو منتجــك عــى أتــّم وجــه. 
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ج- مهارات التفكري التحلييل: 

يتطلـّـب التســويق قــدًرا كبــرًا مــن التحليــل املســتند عــى البحــث املتعّمــق لتحديــد مــا يحتاجــه الجمهــور ســواًء أكانــوا عمــالء/ 

ــة  ــا إىل القــدرة عــى وضــع االســراتيجيات الدقيق ــاج أيًض ــم. كــا تحت ــالت أو رؤســاء/ رئيســات عمــل تســّوق نفســك له عمي

املصممــة اســتناًدا عــى تحليالتــك، والتــي تضمــن لــك الحصــول عــى النتيجــة التــي تريدهــا مــن عمليــة التســويق. 

د- مهارات التفكري اإلبداعي: 

ــًدا، البــّد مــن أن متتلــك القــدرة عــى إنتــاج أفــكار جديــدة مثــرة لالهتــام  حتــى تتمّكــن مــن تســويق نفســك أو منتجــك جيّ

تجــذب بهــا جمهــورك. لــذا، يُعــّد التفكــر اإلبداعــي خــارج الصنــدوق مــن أهــّم مهــارات التســويق التــي البــّد مــن العمــل عــى 

ــه عــى رشاء  ــع أفضــل طريقــة إلرشاك جمهــورك وحثّ ــع واملقن ــرد القصــيص املمت تطويرهــا وتعزيزهــا. ورمبــا القــدرة عــى ال

منتجــك أو خدمتــك. 

ه- مهارات التفاوض: 

غالبًــا مــا يتــّم التقليــل مــن قيمــة مهــارات التفــاوض يف التســويق، إالّ أنهــا مــع ذلــك مهــارات جوهريــة يف هــذه العمليــة، ســواًء 

أكان التفــاوض مــع العمــالء/ العميــالت حــول امليزانيــات والجــداول الزمنيــة والتوقعــات حــول املنتجــات، أو مــع املصممــن/ات 

والبائعــن/ات، أو حتــى مــع رئيســك/ رئيســتك يف العمــل لتحديــد الراتــب الــذي يجــب أن تحصــل عليــه، حيــث تعــّد جميــع هذه 

املواقــف صفقــات صعبــة البــّد مــن قيادتهــا بنجــاح لتكــون مســّوقًا محرفًــا. وحتــى تتمّكــن مــن النجــاح يف التفــاوض، يتوّجــب 

عليــك أن تأخــذ بعــن االعتبــار عقليــة الطــرف اآلخــر، وأن تفّكــر يف وســيلة تقــّدم بهــا فكرتــك أو خدمتــك او حتــى نفســك بحيــث 

تحّقــق أهدافــك املرجــوة وتلبــي احتياجــات الطــرف اآلخــر يف الوقــت نفســه. 

و- مهارات إدارة اإلجهاد والضغط النفيس: 

قــد يكــون التســويق يف بعــض األحيــان مرهًقــا للغايــة، فمواعيــد التســليم قــد تكــون ضيقــة، وقــد تســوء العديــد مــن األمــور 

يف اللحظــة األخــرة. أّمــا يف حــال كنــت تســّوق نفســك، فقــد تجــد نفســك مجــرًا عــى تقديــم نفســك أمــام شــخصيات مهّمــة 

للغايــة، األمــر الــذي رمبــا يشــعرك بالتوتــر الشــديد، وإن مل تكــن قــادًرا عــى التعامــل مــع الضغــط النفــي والتوتــر بنجــاح دون 

ذعــر، فلــن تكــون مســّوقًا ناجًحــا عــى اإلطــالق. 
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ز- املهارات التقنية: 

ــتخدمة يف إدارة  ــج املس ــف الرام ــة مبختل ــك معرف ــواًء أكان ذل ــويق. س ــاح يف التس ــن رضورات النج ــة م ــارات التقني ــّد امله تُع

ــي، أو كان  ــل االجتاع ــائل التواص ــى وس ــويقية ع ــالت التس ــاح الحم ــاس نج ــتخدمة لقي ــة املس ــج التحليلي ــاريع، أو الرام املش

ــّم وجــه.  ــك عــى أت ــن أداء وظيفت ــك م ــي مُتّكن ــة الت ــب التقني ــة بالجوان املعرف

ومن أهم املهارات التقنية ذات األهمية يف تطوير قدراتك التسويقية، نذكر ما يأيت:

مهارات كتابة الرسائل اإللكرونية التسويقية. 

مهارات استخدام برامج مايكروسوفت. 

مهارات التعامل مع شبكة اإلنرنت والبحث عى املواقع اإللكرونية. 

القدرة عى استخدام مختلف برامج العروض التقديية. 

ــة  ــة الالزم ــارات التقني ــاًل؛ امله ــك، فمث ــك أو اهتام ــارش مبجــال عمل ــاط املب ــائل ذات االرتب ــج أو الوس ــام بالرام اإلمل

 Illustratorو Photoshop للمصّمــم الجرافيــيك يك يســّوق نفســه تتمثــل يف إملامــه برامــج التصميــم املختلفــة مثــل

 .)2019 Dec .الــخ، وهكــذا )مــا هــي مهــارات التســويق وكيــف أطورهــا؟ مهــارات وظيفيــة. موقــع فرصــة...
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10- مهارات اختيار العمل املناسب:

ــى يف  ــر مــن أي وقــت م ــة واعــدة أك ــارات مهني ــوم بخي ــامل الي ــالء الع ــع امت ــة.. وم ــة مهمــة صعب ــار العمــل أو الوظيف اختي

التاريــخ، فــإىل أيــن تذهــب؟ قــد يكــون اختيــار عمــل/ مهنــة أمــرًا مزعًجــا حيــث يــدور عقلــك يف كل مــكان وتفكــر يف مــا يجــب 

فعلــه، كــا تعلــم مــدى أهميــة اختيــار الوظيفــة املناســبة ألنــك ســتكون الشــخص الــذي يكســب ويعيــش حيــاة ســعيدة، إذن 

مــا هــي الخطــوات التــي تســاعدك عــى اختيــار العمــل/ املهنــة املناســبة لطموحاتــك ومهارتــك؟

خطوات اختيار العمل/ املهنة األمثل:

أ- اعرف نفسك:

قيّم نفسك واعرف شخصيتك؛

قبــل النظــر يف الخيــارات املهنيــة، يجــب عليــك أواًل أن تعــرف نفســك، مــا هــي اهتاماتــك؟ مــا هــي مهاراتــك؟ كذلــك مــا هــي 

قدرتــك عــى التحّمــل؟ ومــا هــو نــوع شــخصيتك؟.. وســيقودك التقييــم الــذايت إىل اختيــار عمــل/ مهنــة مناســبة لشــخصيتك، كــا 

ســيحدد مــا إذا كانــت املهنــة التــي تهتــم بهــا هــي األنســب لــك أم ال، كذلــك اختــر مــدى ســعادتك الوظيفيــة، وســوف تخــرك 

النتائــج عــن ســاتك وإمكانياتــك، كذلــك اتجــاه خيــارك الوظيفــي.

ب- األسئلة الخمسة:

اسأل نفسك األسئلة الخمسة حول نفسك؛

ــزة  ــة مســتقبلية أو مي ــة مهني ــا إىل ترقي ــك تحويله ــي يكن ــارة الت ــا هــي امله ــده، وم ــذي تجي ــا ال ــك؟ تعــرّف م ــا هــي مهارات م

أكادييــة؟ ثــم مــا هــي البيئــة التــي ترغــب يف العمــل فيهــا؟ كذلــك.. مــا هــو منــط الحيــاة الــذي تتطلــع إليــه؟ وأيــن تريــد أن 

ــة. ــارات املهني ــد الخي تعيــش؟ هــذا سيســاعدك يف تحدي

ج- املهن التي تحبها:

سجل املهن التي تهتم بها وتحبها؛

يف هــذه املرحلــة يجــب أن يكــون لديــك العديــد مــن الخيــارات التــي تفكــر فيهــا، الكثــر مــن الخيــارات الوظيفيــة... قــم بتنظيــم 

جميــع الخيــارات عــى قطعــة مــن الــورق وعــى طولهــا اكتــب جميــع األســباب التــي تجعــل هــذه املهنــة جيــدة بالنســبة لــك، 

واســتناًدا إىل التقييــم الــذايت وإجاباتــك عــن األســئلة الســابقة، ســيؤدي التفكــر مــرة أخــرى إىل جعــل القامئــة أصغــر حجــًا، ألن 

الســبب يف تفضيلــك لعمــل أو مهنــة معينــة والــذي يــدور يف رأســك ال يبــدو منطقيًــا يف بعــض األحيــان، وعندمــا يكــون مدرًجــا 

عــى الــورق يصبــح أمامــك، بالتــايل تعــرف مــا الــذي عليــك أن تســتبعده وعــى مــاذا تبقــي ضمــن اهتاماتــك املهنيــة.
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د- معرفة املهن:

استكشاف كل املهن التي سجلتها؛

ــا عــر اإلنرنــت  مــن الخيــارات املهنيــة التــي أدرجتهــا عــى الورقــة؛ قــم بتضييــق القامئــة مــن 15 إىل 10 خيــارات، أجــري بحثً

واقــرأ الصحــف، كذلــك تعــرّف عــى نــوع الفــرص التــي توفرهــا هــذه الوظائــف، مــا هــي متطلبــات تعلــم مهــارات هــذه املهنــة؟ 

وإن كنــت متلــك هــذه املهــارات.. مــا هــي فــرص التقــدم إىل تلــك الوظيفــة؟ كذلــك تعــرّف عــى عــدد ســاعات العمــل؟ قــم 

باستكشــاف كل هــذه التفاصيــل ألنهــا بالتأكيــد ســتحول اهتامــك إىل بعــض الوظائــف التــي دونتهــا يف القامئــة وتجعلــك تتحــرك 

بعيــًدا عــن بقيــة الوظائــف.

ه- قامئة وظائف:

قم بوضع أفضل ثالث وظائف يف قامئة قصرة؛

اآلن يجــب أن يكــون لديــك أفضــل 3 اختيــارات وظيفيــة يف ذهنــك.. )ليــس أكــر مــن 5 خيــارات أو أقــل مــن 3 خيــارات(، وتبًعــا 

للخطــوة الســابقة قــد تكــون هنــاك بعــض املتطلبــات واملهــارات الوظيفيــة التــي ال يكنــك الوفــاء بهــا، أو قــد ال توافــق عــى 

الراتــب أو أن عــبء العمــل غــر مناســب لقدراتــك، وقــد ال تبــدو هــذه األشــياء كثــرة عنــد اختيــار مهنــة مــا، فقــد تعتقــد أنــك 

ســتطور نفســك، إال أن بعــض الوظائــف تخلــق املزيــد مــن الصعوبــة يف حياتــك إذا مل تتطابــق مــع مهاراتــك.

و- مقابلة املحرفن/ات:

لقاء الخراء يف نفس املجال الوظيفي الذي تهتم به؛

أفضــل طريقــة ألخــذ قــرار حــول املهنــة التــي ترغــب يف العمــل بهــا، هــي إجــراء مقابلــة مبــارشة مــع املحرفــن/ات العاملــن/

ات يف مجــال اهتامــك، فحــاول الوصــول إىل مــن هــم أكــر خــرة أو يعملــون يف مناصــب أعــى، ليــس فقــط ملعرفــة املزيــد عــن 

هــذا املجــال، لكــن ملعرفــة نــوع التحديــات التــي مــروا بهــا لتحقيــق أهدافهــم أيًضــا، ســيوضح ذلــك مــا إذا كنــت عــى اســتعداد 

ملواجهــة التقلبــات أو الهبــوط للوصــول إىل هدفــك، أو قــد تحتــاج إىل النظــر إىل اتجــاه وظيفــي آخــر لتحقيــق النجــاح.

ز- اختيار املهنة: 

اخر الوظيفة/ املهنة املناسبة لك؛

أنــت هنــا بعــد الكثــر مــن التحليــل الــذايت واســتجواب نفســك، كذلــك البحــوث التفصيليــة ومقابــالت العمــل، واآلن أنــت عــى 

اســتعداد الختيــار مهنــة تالمئــك، وال تقلــق إذا كان هنــاك العديــد مــن األشــياء التــي تفكــر بهــا، قــد تعتقــد أنــه يجــب عليــك 

أن تكــون يف هــذه الوظيفــة إىل األبــد، وهــو أمــر غــر صحيــح.. حيــث يكنــك دامئًــا تجربــة مهــن جديــدة إذا مل ينجــح العمــل 

القديــم، تأكــد فقــط مــن عــدم استســالمك للوضــع الراهــن، إذ هنــاك الكثــر مــن الخيــارات املهنيــة طــوال الحيــاة.
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ح- تحديد األهداف:

حدد األهداف قصرة وبعيدة املدى؛

أنشــئ اآلن قامئــة باألهــداف تحــت عنوانــن: أحدهــا "طويــل األمــد" تحتــه اكتــب جميــع األهــداف التــي تريــد تحقيقهــا أو 

تعتقــد أنــه يكنــك تحقيقهــا خــالل 3 إىل 5 ســنوات مــن اآلن، والعنــوان الثــاين "قصــر األمــد" وتحتــه اكتــب األهــداف التــي تريــد 

تحقيقهــا مــن 6 أشــهر إىل 3 ســنوات، هــل أنــت جاهــز!

ابــدأ العمــل عــى اختيــار املهنــة وكــن واثًقــا مبــا تعرفــه عــن نفســك، ُيكنــك أن تفعــل ذلــك... ثــم قــم باختبــار مــدى تناســب 

الوظيفــة مــع مهاراتــك. 

ط- تعلّم من وظيفة ال تحبها:

ُيكنك تعلم أشياء كثرة من مهنة ال تحبها؛

 دعنــا نواجــه األمــر، لقــد اضطررنــا جميًعــا لشــغل وظيفــة نكرههــا مــرة واحــدة عــى األقــل يف حياتنــا؛ باعتبارهــا بائســة وُيكــن 

ــه أو مهــارة صقلتهــا مــن خــالل هــذه  ــر الــروح عــى مــا يبــدو.. وال يعنــي هــذا أنــك ال تعتــد بــأي يشء قمــت بتعلّم أن تدّم

ــا  ــا م ــه، فيوًم ــوم ب ــل تق ــن كل عم ــدة م ــدروس الجي ــا أخــذ ال ــا، حــاول دوًم ــة ال تحبه ــك وظيف ــة، ال تستســلم وتهزم الوظيف

ــع  ــا، اتب ــك يف العمــل أو زمــالؤك وحظــك أيًض ــرك/ مديرت ــك مدي ــا علي ــي فرضه ــك الظــروف الت ســتعرف قيمــة صــرك وتحملّ

الخطــوات العمليــة التــي تحدثنــا عنهــا أعــاله ملســاعدتك عــى تحقيــق حلــم مهنــي طاملــا راودك )ربــاب أباظــة. خطــوات اختيــار 

املهنــة األمثــل. مفاتيــح الســعادة يف العمــل. تطويــر الــذات. موقــع ِحلّوهــا: الســعادة قــرار. 2018-10-02(.

نشاط:

أرجــو العمــل باســتخدام مــادة هــذا الفصــل وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــى كتابــة مقــرح مــرشوع 

ألحــدى منظــات املجتمــع املــدين لغايــات تقديــه إلحــدى الجهــات املانحــة لغايــات الحصــول عــى التمويــل الــالزم للمــرشوع، 

ــات املانحــة بهــدف الحصــول عــى  ــة مقــرح مــرشوع للجه ــد كتاب ــي ينبغــي اعتادهــا عن ــة الت باالســتعانة بالخطــوات الهام

التمويــل. 



338

الفصل العاشر:

المهارات األساسية الالزمة لدخول سوق العمل

قامئة املراجع:

-  إيهاب مقابله. دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم املرشوعات. 2015.

-  ربــاب أباظــة. خطــوات اختيــار املهنــة األمثــل. مفاتيــح الســعادة يف العمــل. تطويــر الــذات. موقــع ِحلّوهــا: الســعادة قــرار. 

.2018-10-02

ــة ســيديت.  ــت والعمــل. أرسة ومجتمــع. مجل ــك اكتســابها؟ أن ــف ُيكن ــة".. وكي ــارات الناعم ــة باخشــوين. ماهــي "امله -  فاطم

الخميــس 2019-07-18.

-  فاطمــة باخشــوين. هــذه هــي املهــارات األكــر طلبًــا يف 2019. أنــت والعمــل. أرسة ومجتمــع. مجلــة ســيديت. الثالثــاء 02-26-

.2019

-  كيفية كتابة مقرح مرشوع للجهات املانحة. استثار. موقع عى كيفك.

.2019 Dec .ما هي مهارات التسويق وكيف أطورها؟ مهارات وظيفية. موقع فرصة  -

-  مقال ممتاز عن مسك الدفاتر Bookkeeping. صفحة جروب معرفة املحاسبة  عى فيسبوك. 13 فراير 2013.

-  مهــارات إعــداد الســرة الذاتيــة واملقابلــة الشــخصية. املركــز الوطنــي لتنميــة املــوارد البرشيــة الســياحية )تكامــل(. اململكــة 

العربيــة الســعودية. 1438هـــ/ 2017م.

-  مهارات البحث عن عمل. مركز املصادر لإلرشاد املهني. الرئيسية. موقع مهني أون الين.

.2019 Dec .مهارات حاسوبية يبحث عنها أرباب العمل يف سرتك الذاتية. موقع فرصة  -
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1- دراسة واقع العرض والطلب عى التخصصات العلمية يف الخدمة املدنية:

أعلــن ديــوان الخدمــة املدنيــة يف األردن يــوم الســبت املوافــق 2020/8/8، عــن أبــرز املــؤرشات التــي انبثقــت عــن دراســة "واقــع 

عمليــة العــرض والطلــب عــى التخصصــات العلميــة يف الخدمــة املدنيــة" لحملــة املؤهــل الجامعــي والدبلــوم الشــامل لكليــات 

املجتمــع 2020.

ــغ )392951( طلــب توظيــف يف قاعــدة  ــات التوظيــف الراكمــي قــد بل ــة أن عــدد طلب ــوان الخدمــة املدني وأوضــح رئيــس دي

بيانــات الديــوان وفًقــا للكشــف التنافــي للعــام 2020، والــذي تــم اعتــاده يف الرشــيح للوظائــف الشــاغرة يف الخدمــة املدنيــة 

ــا مــن خريجــي/ ــاًرا مــن نهايــة شــباط 2020، يف مــا بلــغ عــدد الطلبــات الجديــدة التــي اســتقبلها الديــوان )37187( طلبً اعتب

ات املؤسســات التعليميــة املحليــة والخارجيــة ومــن حملــة املؤهــل الجامعــي ودبلــوم كليــة املجتمــع الشــامل. ولفــت إىل أنــه 

ــا/ة عــى الكشــف التنافــي لعــام 2019، حيــث شــكلت نســبة  بلــغ عــدد التعيينــات يف دوائــر الخدمــة املدنيــة )8031( معيًن

املعينــن/ات يف إقليــم الوســط الحصــة األكــر بنســبة )48٪( مــن مجمــل التعيينــات، تالهــا إقليــم الشــال بنســبة بلغــت )٪34(، 

وإقليــم الجنــوب بنســبة )18٪( مــن مجمــل التعيينــات. بينــا بلغــت نســبة التعيينــات يف املتوســط بحــدود )2٪( تقريبًــا فقــط 

خــالل العقــد األخــر مــن إجــايل عــدد الطلبــات الكليــة يف الديــوان. ويُشــكل أعــداد العاملــن/ات يف الخدمــة املدنيــة مــا نســبته 

)15.44٪( مــن إجــايل املشــتغلن/ات يف اململكــة، وهــي تنســجم مــع التوجهــات والسياســات الحكوميــة يف ضبــط حجــم الجهــاز 

الحكومــي مــن جهــة، والتوجــه نحــو مفهــوم التشــغيل بــداًل مــن التوظيــف.

أ- التخصصات املطلوبة عى مستوى اململكة وفًقا ملجموعة املهن يف الخدمة املدنية:

بينــت دراســة "واقــع عمليــة العــرض والطلــب عــى التخصصــات العلميــة يف الخدمــة املدنيــة" لحملــة املؤهــل الجامعــي والدبلوم 

الشــامل لكليــات املجتمــع 2020 أن التخصصــات املطلوبــة عــى مســتوى اململكــة وفًقــا ملجموعــة املهــن يف الخدمــة املدنيــة هــي 

ــو اآليت: عى النح

1. التخصصات املطلوبة عى مستوى اململكة وفًقا ملجموعة املهن يف الخدمة املدنية من الجامعين الذكور، هي:

املهن الطبية: طب وطب االختصاص، الطب البيطري. 

املهــن الهندســية: وعــى الرغــم مــن محدوديــة الطلــب عليهــا يف القطــاع العــام يف الفــرة الراهنــة إال أن الديــوان ال 

يصنفهــا بالراكــدة، كونهــا تخصصــات فنيــة وتقنيــة وتطبيقيــة يحتاجهــا ســوق العمــل، وترتبــط درجــة الحاجــة إليهــا 

ــا. ــا وخارجيً بالتطــور واالنتعــاش االقتصــادي محليً

ــة  ــا، تربي ــة وآدابه ــة العربي ــات، اللغ ــة ودراســات إســالمية، رياضي ــة، رشيع ــة وطبيعي ــوم عام ــة: عل ــن التعليمي امله

ــة.  مهني
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املهن اإلدارية: ال يوجد. 

املهن التجارية واملالية: ال يوجد. 

املهن األخرى: اإلحصاء.

2. التخصصات املطلوبة عى مستوى اململكة وفًقا ملجموعة املهن يف الخدمة املدنية من الجامعيات اإلناث، هي: 

3. التخصصــات املطلوبــة عــى مســتوى اململكــة وفًقــا ملجموعــة املهــن يف الخدمــة املدنيــة مــن حملــة دبلــوم كليــة املجتمــع 

الشــامل للذكــور، هــي: 

املهن الطبية: طب وطب االختصاص، القبالة. 

املهــن الهندســية: وعــى الرغــم مــن محدوديــة الطلــب عليهــا يف القطــاع العــام يف الفــرة الراهنــة إال أن الديــوان ال 

يصنفهــا بالراكــدة، كونهــا تخصصــات فنيــة وتقنيــة وتطبيقيــة يحتاجهــا ســوق العمــل، وترتبــط درجــة الحاجــة إليهــا 

ــا. ــا وخارجيً بالتطــور واالنتعــاش االقتصــادي محليً

املهن التعليمية: تجميل. 

املهن اإلدارية: ال يوجد.

املهن التجارية واملالية: ال يوجد. 

املهن األخرى: ال يوجد.
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3. التخصصــات املطلوبــة عــى مســتوى اململكــة وفًقــا ملجموعــة املهــن يف الخدمــة املدنيــة مــن حملــة دبلــوم كليــة املجتمــع 

الشــامل للذكــور، هــي: 

4. التخصصــات املطلوبــة عــى مســتوى اململكــة وفًقــا ملجموعــة املهــن يف الخدمــة املدنيــة مــن حملــة دبلــوم كليــة املجتمــع 

الشــامل لإلنــاث، هــي:

املهن الطبية: أشعة )تصوير إشعاعي(، التعقيم، التخدير واإلنعاش، الصحة عامة. 

املهــن الهندســية: وعــى الرغــم مــن محدوديــة الطلــب عليهــا يف القطــاع العــام يف الفــرة الراهنــة إال أن الديــوان ال 

يصنفهــا بالراكــدة، كونهــا تخصصــات فنيــة وتقنيــة وتطبيقيــة يحتاجهــا ســوق العمــل، وترتبــط درجــة الحاجــة إليهــا 

ــا. ــا وخارجيً بالتطــور واالنتعــاش االقتصــادي محليً

املهن التعليمية: ال يوجد.

املهن اإلدارية: إدارة األعال، إدارة اللوازم واملستودعات. 

املهن التجارية واملالية: ال يوجد. 

املهن األخرى: علوم الحاسب اآليل.

املهن الطبية: أشعة )تصوير إشعاعي(، القبالة. 

املهــن الهندســية: وعــى الرغــم مــن محدوديــة الطلــب عليهــا يف القطــاع العــام يف الفــرة الراهنــة إال أن الديــوان ال 

يصنفهــا بالراكــدة، كونهــا تخصصــات فنيــة وتقنيــة وتطبيقيــة يحتاجهــا ســوق العمــل، وترتبــط درجــة الحاجــة إليهــا 

ــا. ــا وخارجيً بالتطــور واالنتعــاش االقتصــادي محليً

املهن التعليمية: ال يوجد.

املهن اإلدارية: ال يوجد.

املهن التجارية واملالية: ال يوجد. 

املهــن األخــرى: ال يوجــد )اإلعــالن عــن التخصصــات الراكــدة واملشــبعة )رابــط(. محليــات. صحيفــة الدســتور. الســبت 

8 آب/ أغسطس 2020. 02:21 مـــساًء(.
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وحــول التحديــات التــي تواجــه ديــوان الخدمــة املدنيــة أشــار ســامح النــارص/ رئيــس ديــوان الخدمــة املدنيــة إىل تدفــق األعــداد 

ــمية  ــات الرس ــل املؤسس ــن قب ــود م ــر الجه ــب تضاف ــي تتطل ــبعة، والت ــدة واملش ــات الراك ــن/ات يف التخصص ــرة للخريج الكب

واألهليــة للتعامــل معهــا وإيجــاد الحلــول املناســبة لهــا، موضًحــا أن النظــام الجديــد لديــوان الخدمــة املدنيــة ســيُعد قامئــة خــالل 

العــام الحــايل بالتخصصــات الراكــدة ونرشهــا عــى موقــع الديــوان والصحــف الرســمية، كــا أن الديــوان ســيتوقف عــن تكديــس 

الطلبــات يف تلــك التخصصــات.

ــل  ــيل يف ظ ــل املح ــوق العم ــة يف س ــة املطلوب ــة واملهني ــات التقني ــو التخصص ــه نح ــباب للتوج ــة الش ــة توعي ــار إىل أهمي وأش

محدوديــة فــرص التوظيــف يف القطــاع العــام خصوًصــا يف التخصصــات الراكــدة واملشــبعة، مضيًفــا أنــه تــم إعطــاء حوافــز إضافيــة 

ــال عــى  ــة واإلقب ــد مــن اإلنتاجي ــة ومزي ــة والفاعلي ــن اكتســبوا خــرات يف ســوق العمــل مبــا يحقــق املرون للخريجــن/ات الذي

العمــل )النــارص: الديــوان ســيتوقف عــن تكديــس الطلبــات يف التخصصــات الراكــدة واملشــبعة. محافظــات. صحيفــة الدســتور. 

ــا(.  ــر 2020. 01:00 صباًح ــاين/ يناي األحــد 19 كانــون الث

وعــى ضــوء قــرار مجلــس التعليــم العــايل رقــم 217 تاريــخ 2017/5/23 باســتمزاج رأي ديــوان الخدمــة املدنيــة قبــل اســتحداث 

التخصصــات الجديــدة، تجــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد تــم اســتمزاج راي ديــوان الخدمــة املدنيــة منــذ تاريخــه عــى مســتوى كافــة 

الرامــج التعليميــة )البكالوريــوس، املاجســتر، الدكتــوراه(، حيــث أيــد الديــوان اســتحداث بعــض التخصصــات التــي تُعــد مــن 

التخصصــات الهامــة يف ظــل تطــورات ســوق العمــل وتصاعــد االهتــام املحــيل والعاملــي لهــذه التخصصــات، ومــن أهــم هــذه 

التخصصــات )األمــن الســيراين، أمــن ورسيــة املعلومــات، الــذكاء االصطناعــي، التســويق الرقمــي، قيــاس تشــخيص التوحــد( وعــى 

ــة يف  ــب عــى التخصصــات العلمي ــة العــرض والطل ــع عملي ــا يف القطــاع العــام )مــؤرشات "واق ــب عليه ــدرة الطل الرغــم مــن ن

الخدمــة املدنيــة" لحملــة املؤهــل الجامعــي والدبلــوم الشــامل لكليــات املجتمــع لعــام 2020. قســم اإلحصــاء. وحــدة تطويــر 

األداء املؤســي. ديــوان الخدمــة املدنيــة(.
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ب- توصيات دراسة واقع العرض والطلب عى التخصصات العلمية يف الخدمة املدنية:

االســتمرار يف تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء بوقــف تدريــس التخصصــات التــي ال تُطلــب يف الخدمــة املدنيــة والقطــاع 

الخــاص ملــدة ال تقــل عــن )5( ســنوات مثــل تخصصــات )الفلســفة، العلــوم السياســية، علــم النفــس، معلــم صــف 

ذكــور، تربيــة ابتدائيــة وطفــل(.

أهميــة إيجــاد قاعــدة بيانــات شــاملة يتــم إدارتهــا مــن قبــل وزارة العمــل للمؤسســات التــي تقــدم قروًضــا للمشــاريع 

الصغــرة واملتوســطة، لضــان تكامليــة الجهــود ومبــا يعمــل عــى تحســن كفاءتهــا يف الوصــول إىل الفئــات املســتهدفة 

وفــق دراســات تأخــذ بعــن االعتبــار امليــزة النســبية لــكل محافظــة.

بــذل الجهــود مــن الــرشكاء ومؤسســات املجتمــع املــدين كافــة وبالتعــاون مــع وســائل اإلعــالم للتعامــل مــع مخرجــات 

الناتــج التعليمــي وإدارتهــا ابتــداء مــن األرسة لتغيــر النظــرة املجتمعيــة نحــو الوظيفــة الحكوميــة.

إعــادة النظــر يف سياســات ومعــدالت القبــول يف الجامعــات وكليــات املجتمــع بشــكل دوري كل ثــالث ســنوات كحــد 

أقــى، بحيــث يتــم رفــع معــدالت القبــول للتخصصــات التــي تتســم بالركــود واإلشــباع الشــديد وتخفيــض معــدالت 

القبــول يف التخصصــات التقنيــة واملهنيــة.

االهتــام املبكــر بالتعليــم املهنــي مــن خــالل الركيــز عــى منهــاج الربيــة املهنيــة وتفعيلــه يف مرحلــة التعليم األســايس، 

بتوفــر املشــاغل املهنيــة املناســبة يف جميــع املــدارس لتطبيــق املنهــاج بشــكل عمــيل، وبتفعيــل الرشاكــة بــن القطــاع 

الخــاص والجامعــات بحيــث تقــوم الجامعــات بتلبيــة احتياجــات هــذا القطــاع مــن الخريجــن/ات ومبــا يتوافــق مــع 

متطلبــات ســوق العمــل )النوعيــة والكميــة(، وتفعيــل دور اإلعــالم والتأكيــد عــى أهميتــه لرســيخ نهــج التشــغيل 

بــدل التوظيــف وتعزيــز ثقافــة تشــغيل األردنيــن لــدى القطــاع الخــاص.

مراعــاة االحتياجــات الفعليــة للمحافظــات وفًقــا للنــوع االجتاعــي يف تحديــد نســب القبــول، نظــرًا لتكــدس أعــداد 

هائلــة وخاصــًة مــن اإلنــاث يف بعــض التخصصــات عــى حســاب افتقــار تلــك التخصصــات للذكــور، ورضورة دراســة 

واقــع الطلــب يف القطــاع الخــاص للوظائــف يف التخصصــات العلميــة عنــد تصنيفهــا كتخصصــات راكــدة أو مشــبعة، 

باعتبــار أن القطــاع الخــاص يتكامــل مــع الخدمــة املدنيــة مــن جهــة ويُعتــر املســتقطب األكــر مــن الخريجــن/ات 

ســنويًا.

التوســع يف إغــالق املهــن أمــام العالــة الوافــدة التــي ُيكــن أن تشــغلها العالــة املحليــة، مــع التأكيــد عــى أهميــة 

ــا  ــة وتطويره ــة األردني ــاء العال ــة، ورضورة بن ــة األردني ــوى البرشي ــل الق ــبة لعم ــروف املناس ــرشوط والظ ــر ال توف

ــة عمــل  ــع رضورة إيجــاد بيئ ــا م ــة املاهــرة قطاعيً ــز عــى العال ــن خــالل الركي ــة، م حســب االحتياجــات القطاعي

حاضنــة كــا هــو الحــال يف برنامــج املتــدرب املتميــز الــذي طُبــق ملــدة ســنتن لتشــجيع املجتمــع املحــيل عــى العمــل 

املهنــي )2٪ نســبة متوســط تعيينــات ديــوان الخدمــة املدنيــة يف العقــد األخــر. رشق وغــرب. الرئيســية. عمــون. 08-

.)AM 10:03 .2020-08
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إن جــزًءا مــن الحــل يقــع عــى عاتــق وزارة الخارجيــة وشــؤون املغربــن، فهــي مطالبــة بإصــدار تعميــم بالتعــاون 

مــع ديــوان الخدمــة املدنيــة ملخاطبــة الســفارات األردنيــة بالخــارج لتســويق الكفــاءات األردنيــة مــن خريجــي/ات 

الجامعــات وكليــات املجتمــع املتوســطة وربطهــم عــى نظــام تســويق الكفــاءات العامــل يف ديــوان الخدمــة املدنيــة.

2- دعوة لإلقبال عى التخصصات التقنية املطلوبة يف سوق العمل وتخصصات مهن املستقبل:

أ- تجربة جامعة البلقاء التطبيقية يف مجال التخصصات التقنية املطلوبة يف سوق العمل:

ــال عــى  ــة العامــة لإلقب ــة الناجحــن/ات بالثانوي ــه رسور الزعبــي الطلب ــور عبدالل ــة الدكت دعــا رئيــس جامعــة البلقــاء التطبيقي

ــة يف ســوق العمــل وتخصصــات مهــن املســتقبل التــي تفتــح املجــال للدخــول مبــارشة إىل ســوق  ــة املطلوب التخصصــات التقني

العمــل املحــيل واإلقليمــي والعاملــي. 

وأضــاف خــالل رســالة وجههــا إىل الطلبــة الناجحــن/ات يف شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة أن االلتحــاق بالتخصصــات التقنيــة 

يف الكليــات الوطنيــة أصبــح هدفًــا اســراتيجيًا وهــو مــا يحقــق طمــوح الشــباب الجــاد يف الحصــول عــى فرصــة عمــل أو إنشــاء 

املــرشوع الخــاص بالطالــب/ة بعــد التخــرج.

وأشــار إىل أن املشــاريع الصغــرة يف الــدول املتقدمــة تحتضــن أكــر مــن )70٪( مــن إجــايل القــوى العاملــة، باإلضافــة إىل أنهــا 

ــا وداعــًا لالقتصــاد الوطنــي ومحــركًا لعجلــة التنميــة املســتدامة املنشــودة، مشــيًدا باإلجــراءات الحكوميــة  تُشــكل حافــزًا قويً

التــي اتخــذت يف هــذا املجــال مــن خــالل توفــر التمويــل النقــدي ملثــل هــذه املشــاريع.

وقــال إن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة انطالقـًـا مــن األوراق النقاشــية لجاللــة امللــك واالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة، 

توجهــت نحــو التعليــم التقنــي والتطبيقــي ومبــا يســهم بتحقيــق التنميــة املســتدامة واقتصــاد املعرفــة.

وبــن أن الجامعــة عــى تواصــل مســتمر مــع أصحــاب العالقــة مــن؛ ديــوان الخدمــة املدنيــة واملركــز الوطنــي لتنميــة املــوارد 

ــا ســوق  ــي ال يحتاجه ــول يف التخصصــات املشــبعة الت ــد القب ــاف وتجمي ــى إيق ــة ع ــت الجامع ــل، وعمل ــة ووزارة العم البرشي

ــتويي  ــى مس ــية ع ــط الدراس ــت إىل أن الخط ــوس. ولف ــة البكالوري ــطة ودرج ــة املتوس ــة الجامعي ــتوى الدرج ــى مس ــل ع العم

التعليــم التقنــي والتطبيقــي، تــم إعدادهــا بالتشــاركية مــع القطــاع الخــاص وغرفــة الصناعــة لتتناســب ومتطلبــات ســوق العمــل، 

ومبــا يضمــن تعزيــز مهــارات الطلبــة. 
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ــات  ــن املعلوم ــات، وأم ــم البيان ــات، وعل ــي والروبوت ــذكاء االصطناع ــل: ال ــوس، مث ــهادة البكالوري ــتوى ش ــى مس ع

ــرايض.  ــع االف ــروين، والواق ــاء اإللك ــيراين، والفض الس

ــل: هندســة معالجــة  ــة املتوســطة، مث ــة عــى مســتوى الشــهادة الجامعي ــة إىل عــدد مــن التخصصــات التقني إضاف

ــاه، هندســة الطاقــة، هندســة األنظمــة الذكيــة، وهندســة الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات، وتكــون مــدة هــذه  املي

ــوم املتوســط. الرامــج ثــالث ســنوات للدبل

ــة متوامئــة مــع احتياجــات ســوق العمــل، وأن  ــارات الطلب ــة عــى رضورة أن تكــون خي ــاء التطبيقي ــس جامعــة البلق ــد رئي وأك

ــتعدة  ــة ومس ــة ومؤهل ــة مدّرب ــوى البرشي ــون الق ــار أن تك ــن االعتب ــذت بع ــك وأخ ــت ذل ــة راع ــا األكاديي ــة بخططه الجامع

للتغــرات املتســارعة بســوق العمــل، وقامــت الجامعــة بفتــح العديــد مــن التخصصــات التــي تلبــي احتياجــات ســوق العمــل، 

وهــي:

ــن  ــاء الوط ــة أنح ــرشة يف كاف ــة املنت ــات الجامع ــة يف كلي ــات التقني ــن التخصص ــد م ــتحدثت العدي ــة اس ــار إىل أن الجامع وأش

ــا الطلبــة ملراجعــة موقــع الجامعــة اإللكــروين لالطــالع عــى كافــة التفاصيــل املتعلقــة  ومبــا يتناســب مــع بيئــة كل منهــا، داعيً

ــة. ــي تُدرســها الجامع ــة الت ــة والتطبيقي بالتخصصــات التقني

وعــن طلبــة الثانويــة العامــة الذيــن مل يحققــوا الحــدود الدنيــا لاللتحــاق بالكليــات أو الجامعــات بهــذه الــدورة، قــال الدكتــور 

الزعبــي أن الطريــق مل يعــد مغلًقــا أمامهــم حيــث بإمكانهــم التوجــه لدراســة الدبلــوم الفنــي ملــدة عامــن، مشــرًا إىل أن ديــوان 

ــة  ــة رواتبهــم برواتــب حمل ــوم الفنــي ومتــت معادل ــة عــّدل مــن التعليــات املتعلقــة بالتعيــن لخريجــي الدبل الخدمــة املدني

الدبلــوم الشــامل، باإلضافــة إىل توفــر )100( شــاغر ســنويًا لطلبــة الدبلــوم منهــا )30( شــاغرًا لطلبــة الدبلــوم الفنــي.

كــا أكــد عــى املــرشوع الوطنــي الــذي تقدمــت بــه الجامعــة ملجلــس التعليــم العــايل وهــو "مــرشوع التطــور الوظيفــي النفاذيــة 

ــم إقــراره خاصــة بعــد إقــرار اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، حيــث أن  ــذي نأمــل أن يت ــة" وال ــح الشــهادات املهني والتجســر ومن

هــذا املــرشوع يفتــح املجــال لتأهيــل القــوى الوطنيــة العاملــة يف كافــة القطاعــات ويؤهلهــم للحصــول عــى الدبلــوم املهنــي 

والبكالوريــوس املهنــي وباقــي الدرجــات، والتــي ســتوطن باإلطــار الوطنــي للمؤهــالت، وهــو مــا ُيكــن أن يــؤدي إىل إحــالل أكــر 

مــن )200( ألــف مــن العالــة املحليــة املؤهلــة والحاصلــة عــى شــهادة مزاولــة املهنــة بــدل مــن العالــة الوافــدة يف عــدد كبــر 

مــن الوظائــف التــي تحتــاج إىل عالــة ماهــرة ومؤهلــة )جامعــة البلقــاء التطبيقيــة: دعــوة لإلقبــال عــى التخصصــات التقنيــة 

املطلوبــة. قنــاة اململكــة. األحــد 16 أغســطس 2020. 01:06:14(. 
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ب- أبرز تخصصات املستقبل: 

يشــهد عــامل اليــوم عــًرا متغــّرًا يف جميــع القطاعــات مبــا يف ذلــك قطــاع العمــل. وتُشــر الدراســات إىل أن هنالــك العديــد مــن 

التخصصــات املناســبة للمســتقبل والتــي ســتؤدي حتــًا إىل إحــداث تحــول جــذري يف ســوق العمــل ســواء عــى الصعيــد املحــيل 

أو اإلقليمــي أو العاملــي والتــي سنســتعرضها تاليًــا. وقــد تبــدو معظــم هــذه التخصصــات خياليــة، ورمبــا يصــاب البعــض باإلحبــاط 

نظــرًا لقلــة توافرهــا يف البــالد العربيــة أو الرتفــاع تكاليــف دراســتها، لكــن البدايــة قــد تكــون باختيــار أي تخصــص قــد يشــّكل 

قاعــدة جيــدة ألي مــن تخصصــات املســتقبل، والتخطيــط الجيــد للمســار األكاديــي والوظيفــي املســتقبيل عــى املــدى البعيــد. 

فالعــامل يف تغــّر وتطــّور دائــم، وشــهادة البكالوريــوس ليســت نهايــة الطريــق، إذ يتعــّن عــى مــن يرغــب أن ينجــح يف مســرته 

ــا، أو أخــذ  املهنيــة أن يعمــل عــى الــدوام عــى تطويــر معارفــه وقدراتــه ســواًء مــن خــالل االلتحــاق برامــج الدراســات العلي

دورات وورشــات تدريبيــة ترفــع مــن خراتــه وتكســبه معــارف جديــدة تواكــب متطلّبــات العــر الحديــث.

 :Alternative and Renewable Energy 1. الطاقة البديلة واملتجّددة   

ال يســتطيع البــرش العيــش معتمديــن عــى الوقــود لألبــد، وعليــه فمــوارد الطاقــة البديلــة كالطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح 

والطاقــة الكهرومائيــة هــي األمــل الوحيــد. والشــّك أنّــك قــد ســمعت عــن تخصــص الطاقــة البديلــة واملتجــددة، ويــدرس هــذا 

التخصــص أشــكال الطاقــة املتجــددة بأنواعهــا، ويــزّود الطالــب/ة باملهــارات العمليــة والتقنيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة الالزمــة 

ــدأ يظهــر يف عــدد مــن  ــذي ب للتعامــل مــع الطاقــة النظيفــة. ولعــّل أشــهر تخصــص اآلن هــو؛ هندســة الطاقــة املتجــددة، وال

الجامعــات العربيــة، أو كجــزء مــن تخصصــات الهندســة والبيئــة.  

:Robotics 2. الروبوتات   

يتزايــد اســتخدام الروبوتــات يوًمــا بعــد يــوم، لتحــّل محــّل الكثــر مــن األعــال التــي يقــوم بهــا البــرش، حيــث تقــّدم مختلــف 

الخدمــات يف شــتّى مجــاالت الحيــاة. ويف يومنــا هــذا، يكــر اســتخدامها عــى وجــه الخصــوص يف البيئــات الخطــرة فقــط، مثــل 

عمليــات الكشــف عــن األلغــام أو يف البيئــات التــي ال يكــن للبــرش أن يعيشــوا فيهــا مثــل الفضــاء الخارجــي. ويُتوقّــع أن تحــّل 

الروبوتــات يف املســتقبل محــّل الكثــر مــن الوظائــف الحاليــة، إالّ أنهــا مــع ذلــك ســتبقى بحاجــة إىل مــرشف بــرشي عليهــا، وإىل 

ــا يــأيت دور تخصــص الروبوتــات وهــو أحــد فــروع الهندســة، يف تصميــم وبنــاء  كــوادر لبنائهــا وبرمجتهــا ومراقبــة أدائهــا. وهن

وتصنيــع هــذه اآلالت، كــا يشــتمل عــى دراســة أنظمــة الحاســوب التــي تتحّكــم فيهــا. ويدمــج هــذا التخصــص مــا بــن الهندســة 

امليكانيكيــة، وهندســة اإللكرونيــات، وعلــوم الحاســوب. ليــس هــذا وحســب، فمجــال الروبوتــات مجــال واســع دخــل وســيدخل 

يف كّل مناحــي الحيــاة، لــذا هــو بحاجــة إىل تخصصــات مســاندة كالطــب والفيزيــاء والعلــوم الحياتيــة، وذلــك اعتــاًدا عــى نــوع 

الروبــوت الــذي يتــّم تصنيعــه والهــدف الــذي يصنــع ألجلــه. 
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 :Artificial Intelligence "AI" 3. الذكاء االصطناعي   

يعــرّف الــذكاء االصطناعــي بأنــه؛ ســلوك وخصائــص معينــة تتســم بهــا الرامــج الحاســوبية تجعلهــا تحــايك القــدرات الذهنيــة 

ــة وأمنــاط عملهــا. ومــن أهــم هــذه الخصائــص؛ القــدرة عــى التعلــم واالســتنتاج ورد الفعــل عــى أوضــاع مل ترمــج يف  البرشي

اآللــة. ويعتــر تخصــص الــذكاء االصطناعــي فرًعــا مــن فــروع علــم الحاســوب يهتــم بتصميــم "العمــالء األذكيــاء" أو مــا يعــرف 

باللغــة اإلنجليزيــة بـــ "Smart Agent". ويقصــد بالعميــل الــذيك نظــام حاســويب يســتطيع إدراك البيئــة املحيطــة بــه والتفاعــل 

معهــا مــن أجــل اتخــاذ مواقــف تســهم يف تحقيــق األهــداف التــي ُصّمــم ألجلهــا. ويعتــر هــذا التخصــص مــن أكــر التخصصــات 

ــا كبــرًا يف يومنــا هــذا. ولعــّل هــذا التخصــص غــر متوافــر اآلن يف  التــي ســيزيد الطلــب عليهــا مســتقباًل بــل والتــي تشــهد طلبً

معظــم الــدول العربيــة، لكنــه حــارض يف شــكل دورات تدريبيــة وتعريفيــة، أو كجــزء مــن تخصصــات أخــرى أكــر شــهرة. ومــن 

املثــر لالهتــام، أّن هــذا التخصــص يتطلـّـب معرفــة ليــس بالتخصصــات العلميــة وحســب بــل وحتــى التخصصــات ذات العالقــة 

ــان  ــل اإلنس ــة لعق ــة متعمق ــاج لدراس ــي يحت ــذكاء االصطناع ــة ال ــاء أنظم ــس، ألن بن ــم النف ــفة وعل ــة كالفلس ــوم املعرفي بالعل

ومهــارات التواصــل واإلدراك واملشــاعر.. وغرهــا. 

  :VR & AR   4. الواقع االفرايض والواقع املعّزز   

يُقصــد بالواقــع االفــرايض )Virtual Reality(، بنــاء عــامل خيــايل يســتطيع املســتخدمون التفاعــل معــه، حيــث يجــب أن يكــون 

ــّم  ــن العــامل الحقيقــي، حيــث يت ــه وب ــق بين ــًا بطريقــة تجعــل مــن الصعــب عــى املســتخدمن/ات التفري هــذا العــامل مصّم

ــة  ــرًا يف مجــال األلعــاب اإللكروني ــة. ويشــتهر الواقــع االفــرايض كث ــارات خاّص ــداء خــوذة أو نظّ ــه مــن خــالل ارت الوصــول إلي

ــة.  ــة املقبل ــم يف الســنوات القليل ــع أن يدخــل يف مجــاالت الســياحة واالكتشــاف والتعلّ واألفــالم والصناعــات الســينائية، ويتوقّ

أّمــا الواقــع املعــزز )Augmented Reality( فهــو؛ دمــج العــامل االفــرايض مــع الواقــع، مــن خــالل تطبيقــات متّكــن املســتخدمن/

ــر تخصصــات الواقــع  ــن. وتعت ــز بــن األمري ــة التميي ــة يف العــامل الواقعــي ومــع إمكاني ــات افراضي ات مــن التفاعــل مــع مكّون

االفــرايض والواقــع املعــّزز مــن أكــر تخصصــات املســتقبل نجاًحــا، وتفتــح لدارســيها مجــاالت عمــل ال محــدودة، وعــى الرغــم من 

أّن هــذه التخصصــات أيًضــا ليســت متوفـّـرة يف الكثــر مــن الجامعــات العربيــة إاّل أنهــا متواجــدة عــى شــكل جــزء مــن تخصصات 

أخــرى، فضــاًل عــى أّن الكثــر مــن التخصصــات الجامعيــة قــد تتيــح لــك إكــال دراســتك يف هــذا املجــال. 
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:Data Science and Big Data Analytics 5. علوم البيانات الضخمة   

البيانــات هــي إحــدى األشــياء التــي لــن تختفــي مــن العــامل، بــل عــى العكــس، إنهــا يف تزايــد مســتمر، ويف الواقــع فإنهــا تــزداد 

ــا  ــّم اخراعه ــا هــذا ت ــات املوجــودة يف يومن ــن البيان ــا نســبته 90٪ م ــع IBM، م ــرشه موق ــر ن ــة. فبحســب تقري برعــة مخيف

خــالل العامــن املنرمــن. هــذه اإلحصــاءات وغرهــا تؤكــد عــى أّن تخصــص علــم البيانــات والبيانــات الضخمــة هــو مــن أكــر 

ــا، وســيزداد الطلــب عليــه بســبب حاجــة الــرشكات العامليــة الكــرى مثــل جوجــل وأمــازون وغرهــا  التخصصــات انتشــاًرا حاليً

ملتخصصــن/ات يف هــذا املجــال حتــى يحلّلــوا كــّم البيانــات الهائــل هــذا ويتمكنــوا مــن التعامــل معهــا وإداراتهــا بفعاليــة. ويعتــر 

هــذا التخصــص أيًضــا مــن التخصصــات الحديثــة التــي مل تنتــرش كثــرًا يف الوطــن العــريب، إذ تــّم اســتحداث درجــة املاجســتر يف 

علــم البيانــات مؤخــرًا يف جامعــة األمــرة ســميّة للتكنولوجيــا يف األردن، مــّا يعــّد خطــوة أوىل النتشــار هــذا التخصــص يف باقــي 

الجامعــات مســتقباًل.

 :Internet of Things 6. إنرنت األشياء   

يُعتــر إنرنــت األشــياء مــن التخصصــات الثوريــة التــي ســتزداد انتشــاًرا خــالل الســنوات القليلــة املقبلــة. ويعــرّف انرنــت األشــياء 

بأنــه عبــارة عــن شــبكة واســعة مــن األجهــزة املاديــة واملركبــات ومختلــف العنــارص املرتبطــة مًعــا بأجهــزة حاســوب ذكيــة، والتــي 

تتبــادل املعلومــات والبيانــات فيــا بينهــا. باختصــار، هــو تعريــف متطــّور لشــبكة اإلنرنــت وقــدرة األشــياء مــن حولنــا عــى 

االتصــال بهــذه الشــبكة. ويتوقـّـع أن يصــل عــدد األشــياء )األجهــزة( املرتبطــة مــع بعضهــا مــن خــالل شــبكة اإلنرنــت إىل حــوايل 

30 مليــار جهــاز يف عــام 2020 وذلــك دون حســاب أجهــزة الحاســوب والهواتــف الذكيــة. بــل هنــاك ســعي أيًضــا لتوصيــل حتــى 

البــرش أنفســهم بشــبكات إنرنــت مــن خــالل رقاقــات إلكرونيــة تجمــع البيانــات حولهــم وتحلّلهــا ثــّم توظّــف هــذه البيانــات 

لتكييــف األجهــزة مــن حولهــم )كالســيارة أو الثالجــة أو جهــاز التكييــف( مــع احتياجاتهــم. ويف املســتقبل، عندمــا تدخــل إىل 

منزلــك، ومــن خــالل رشيحــة ذكيــة توصلــك بشــبكة اإلنرنــت وباألشــياء املحيطــة بــك، ســيدرك جهــاز التكييــف إن كنــت تشــعر 

ــزه لــك، بــل  ــك بحاجــة لكــوب مــن املــاء فتجّه بالحــّر، فيعــّدل درجــة الحــرارة لتناســب مــا تحتاجــه. وســتدرك الثالجــة إىل أنّ

وحتــى املصابيــح يف منزلــك ســتدرك حاجتــك لإلضــاءة الخافتــة فتنطفــئ تلقائيًــا! 
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:3D Printing    7. الطباعة ثالثية األبعاد

ال يخفــى عــى أحــد أّن الطباعــة ثالثيــة األبعــاد هــي الخطــوة الكــرى القادمــة يف مجــال التصميــم. فبعــد أن اعتدنــا عــى طباعــة 

الصــور والتقاريــر واألوراق ثنائيــة األبعــاد، أصبحنــا اليــوم أمــام تكنولوجيــا طباعــة املجّســات. والجميــع يبــرّش بقــدرات الطباعــة 

ثالثيــة األبعــاد بــدًءا مــن املهندســن/ات وحتــى رّواد الفضــاء! وتُعــرّف بأنهــا إمكانيــة خلــق عــّدة أشــياء مختلفــة ثالثيــة األبعــاد 

باســتخدام جهــاز واحــد فقــط هــو الطابعــة ثالثيــة األبعــاد. ومــن خــالل هــذه التكنولوجيــا الثوريــة، يكنــك طباعــة أي مجســم 

بــدًءا مــن كــوب صغــر ووصــواًل إىل أكــر الطائــرات حجــًا. وكــون هــذا املجــال حديثـًـا، فالحاجــة ملّحــة ألولئــك الذيــن يفهمــون 

ــاة، فيمكــن  ــا تدخــل يف شــتّى مجــاالت الحي ــا. وألنه ــداع فيه ــا واإلب ــا وإنتاجه ــن عــى إدارته ــة األبعــاد والقادري ــاذج ثالثي الن

ألغلــب التخصصــات أن تشــّكل قاعــدة جيــدة تؤســس لدراســة علــم الطباعــة ثالثيــة األبعــاد.  

:Cyber Security 8. أمن الشبكات  

ــف الجرائــم اإللكرونيــة العــامل حــوايل 400 بليــون دوالر ســنويًا. وقــد تعرّضــت كــرى الــرشكات العامليــة عــام 2014 ملثــل  تُكلّ

هــذه الجرائــم مثــل يوتيــوب ومحطـّـة CNN وغرهــا. ونظــرًا لتزايــد عــدد الجرائــم اإللكرونيــة وكثافتهــا وخطورتهــا، فقــد أصبــح 

ــا وارتفــع خــالل الفــرة األخــرة بشــكل ملحــوظ. ونظــرًا لعــدم وجــود مــا  الطلــب عــى األخصائيــن/ات يف هــذا املجــال ملحًّ

ــا، ففــرص العمــل فيــه متوافــرة بكــرة وبعوائــد ماديّــة محّفــزة للغايــة.  يكفــي مــن املختصــن/ات يف هــذا املجــال حاليً

:Social Innovation 9. االبتكار االجتامعي  

تُعنــى تخصصــات االبتــكار االجتاعــي بدراســة االســراتيجيات واألفــكار واألنظمــة التــي مــن شــأنها تطويــر اســتجابة املؤسســات 

ــع،  ــا املجتم ــي يواجهه ــات الت ــتدامة للتحدي ــول مس ــاد حل ــى إيج ــل ع ــة. والعم ــات االجتاعي ــة لالحتياج ــة والخاص الحكومي

باإلضافــة إىل تطويــر مختلــف القطاعــات الحيويــة كالتعليــم والصّحــة وريــادة األعــال وغرهــا. وعــى الرغــم مــن الحيّــز الكبــر 

الــذي تحتلّــه التخصصــات العلميــة والتقنيــة، إالّ أنــه ال أهميــة لالبتــكار التكنولوجــي إذا مل يتواجــد يف بيئــة فّعالــة، وهنــا يــأيت 

ــق اإلنجــازات  ــر التكنولوجــي وتحقي ــة الظــروف املناســبة للتطوي ــة وتهيئ ــق هــذه البيئ ــام يف خل ــي اله ــكار االجتاع دور االبت

العلميــة. وكونــه يدخــل يف جميــع مجــاالت الحيــاة، فيمكــن ملختلــف التخصصــات العلميــة واالجتاعيــة أن تكــون قاعــدة جيــدة 

تؤّســس لهــذا التخصــص. 
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:E-Learning 10- التعلم اإللكروين  

يُعتــر التعلــم اإللكــروين هــو املســتقبل لجميــع أســاليب ومنهجيــات التعلــم والتعليــم يف العــامل، فطــرق التدريــس التقليديــة 

يف تراجــع ويتوقّــع اختفاؤهــا عــّا قريــب. وهنــا تــرز أهميــة تخصصــات التعلــم اإللكــروين، التــي تدمــج مــا بــن التخصصــات 

التقنيــة املتكّفلــة ببنــاء شــبكات التعليــم وبــن مختلــف التخصصــات األخــرى التــي ستســهم يف بنــاء املحتــوى التعليمــي الــذي 

ســيدرّس. كــا يجــب عــى املعلمــن/ات واملدرّســن/ات الحاليــن الراغبــن يف تطويــر مســرتهم املهنيــة أن يعملــوا عــى اكتســاب 

املهــارات املناســبة التــي تهيّئهــم للدخــول يف عــامل التعلــم اإللكــروين والتعليــم عــن بعــد )مــا هــي تخصصــات املســتقبل وكيــف 

 .)2018 Aug .اختــار تخصــيص؟ الدراســة يف الخــارج. موقــع فرصــة

:Digital Marketing 11. التسويق الرقمي  

مــع ثــورة وســائل التواصــل االجتاعــي Social Media تغــّر شــكل التســويق بشــكل كبــر ونتــج عنــه التســويق الرقمــي. وهــذا 

املجــال الصاعــد، حــّول مــن شــّكل التســويق 180 درجــة، حيــث اختلفــت فيــه منصــات التســويق وطــرق التســويق. ويف اآلونــة 

األخــرة، كــرت رشكات التســويق الرقمــي املختصــة والتــي تســاعد يف نــرش محتــوى إعــالين عــر اإلنرنــت بطــرق مختلفــة، لذلــك 

تعتــر مــن أفضــل التخصصــات والوظائــف الحاليــة واملســتقبلية.

:Programming 12. الربمجة  

ــة، مــا  ــك الخــرة الكافي ــت متتل ــا إن كن ــدر دخــاًل عاليً ــا يف الســوق، وت ــر طلبً ــة األك ــت الحــايل هــي الوظيف الرمجــة يف الوق

يجعلهــا مــن أهــم وظائــف املســتقبل. حيــث تنقســم الرمجــة إىل عــدة مجــاالت؛ برمجــة التطبيقــات، برمجــة املواقــع، وبرمجــة 

الروبوتــات، وذلــك عــى النحــو اآليت:

برمجــة تطبيقــات الهواتــف املحمولــة: وتنقســم إىل نظامــن أال وهــا Android و Ios وتســتطيع برمجــة تطبيقــات 

األلعــاب مــن خاللهــا.

ــع مشــابه  ــاء موقعــك الخــاص أو عمــل موق ــة، وبن ــاء املتاجــر اإللكروني ــا بن ــن خالله ــع: تســتطيع م برمجــة املواق

.YouTube و Facebook للمواقــع املعروفــة مثــل؛

ــة  ــم باآلل ــي تتحك ــا، فه ــة Python وغره ــة Arduino أو لغ ــاطة لغ ــا بوس ــتطيع برمجته ــات: تس ــة الروبوت برمج

ــرش. ــة الب ــا لخدم ــا وبرمجته ــة حركته وطريق
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3- دعوة لتوفري فرص تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل:

أكــد خــراء يف مجــال سياســات العمــل، رضورة توفــر فــرص تدريبيــة مبنيــة عــى أســاس احتياجــات ســوق العمــل، وتعزيــز دور 

القطــاع الخــاص بتوفــر فــرص تدريبيــة جديــدة.

ويــأيت ذلــك يف نطــاق فتــح مؤسســة التدريــب املهنــي، بــاب القبــول والتســجيل عــر موقعهــا اإللكــروين للعــام التدريبــي )2020- 

2021(. وقــال مديــر عــام املؤسســة املهنــدس زيــاد عبيــدات، يف تريــح صحفــي، أن خطــة العــام الحــايل تتيــح، تعبئــة اســتارة 

ــموعة،  ــة واملس ــالم املرئي ــائل اإلع ــي، ووس ــل االجتاع ــع التواص ــمية يف موق ــا الرس ــى صفحته ــتنرش ع ــا، وس ــم إلكرونيً التقدي

واملواقــع اإلخباريــة، ووســائل التواصــل، كــا ســيعلن بعــد انتهــاء التســجيل، عــن أســاء املقبولــن/ات للعــام التدريبــي الجديــد.

وأضــاف عبيــدات أن املؤسســة، وضعــت إطــار خطــة تطويريــة لالرتقــاء مبنظومــة التدريــب املهنــي، إلحــداث توازن بــن مخرجات 

التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، موضًحــا أنهــا تســتهدف تخريــج نوعيــة متميــزة مــن العالــة املاهــرة واملدّربــة، تحمــل عــى 

عاتقهــا خدمــة قطاعــات إنتاجيــة وصناعيــة وســياحية وعاليــة، ومتكينهــا مــن املنافســة يف األســواق املحليــة واإلقليميــة والعاملية.

ــا لتحولهــا  وبــن عبيــدات أن التســجيل اإللكــروين، يتضمــن منــوذج اســتارة تقديــم لطلــب االلتحــاق مبعاهــد املؤسســة، وفًق

اإللكــروين، مضيًفــا أن القبــول والتســجيل إلكرونيًــا، ينــع التكــدس يف املعاهــد ويلبــي اإلجــراءات االحرازيــة ملنــع انتشــار فــروس 

كورونــا.

ــغ أكــر مــن )10( آالف  ــة االســتيعابية للمؤسســة تبل ــأن الطاق ــًا ب ــددت مســبًقا، عل ــول ُح وأضــاف أن أســس وتعليــات القب

ــا. ــة التشــغيلية نحــو )20( ألًف ــغ الطاق ــة، يف حــن تبل ــدرب ومتدرب مت

وأوضــح أن مجــاالت التدريــب لهــذا العــام، تضــم: صيانــة املركبــات والحافــالت واآلليــات الثقيلــة والخفيفــة، تشــكيل املعــادن 

ــات، الســكرتاريا والطباعــة، الحالقــة والتجميــل، التكييــف والتريــد  ــاء العامــة )قــوى(، اإللكروني ــة، الكهرب ــة امليكانيكي والصيان

ــا املعلومــات،  ــة الحاســوب وتكنولوجي ــة، نظــم املعلومــات، صيان ــة، الحــرف التقليدي ــة، الصناعــات الغذائي والتمديــدات الصحيّ

الفنــادق واملطاعــم والســياحة، النســيج والجلديــات، الطباعــة والتجليــد، النجــارة والتنجيــد والديكــور، صياغــة الذهــب 

ــات. ــة والكياوي ــاه والبيئ ــدواء، املي ــة، ال واملجوهــرات، الطاق

ــن  ــج التشــغيل والحــد م ــن برام ــس م ــب رئي ــي جان ــب املهن ــد أن التدري ــة؛ أك ــو نجم ــر يف سياســات العمــل حــادة أب الخب

البطالــة، مؤكــًدا رضورة معالجــة االختــالالت التــي تحــد مــن فعاليــة الــدور الرســمي للتدريــب، ومــن أهمهــا نظــام معلومــات 

ــة  ــه، ومنهجي ــل واحتياجات ــع ســوق العم ــة لواق ــة، وال يعكــس صــورة حقيقي ــة التدريبي ــذي ال يخــدم العملي ــل ال ســوق العم

ــة مرتبطــة باحتياجــات أصحــاب العمــل. ــاب اســراتيجية وطني ــب وتنفيذهــا يف ظــل غي ــج التدري ــم برام تصمي

ــج  ــق لرام ــرد، والنظــام املغل ــار الف ــر يف اختي ــة التأث ــي، ومحدودي ــه املهن ــة اإلرشــادية والتوجي ــا لفــت إىل ضعــف املنظوم ك

التدريــب الــذي ال يوفــر فــرص تقــدم وتــرق، وغيــاب ممثــيل القطــاع الخــاص عــن حاكميــة قطــاع التدريــب والتعليــم املهنــي، 

وعــن دوره بتطويــر املعايــر املهنيــة وآليــات االختبــار ومنــح الشــهادات.
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وأشــار أبــو نجمــة ملشــكلة نقــص املخصصــات املاليــة وعــدم كفايتهــا، لتوفــر متطلبــات التدريــب يف موازنــة الدولــة، مــا أدى 

إىل عــدم القــدرة عــى مواكبــة معــدات وتجهيــزات التدريــب، والتطــور العلمــي والتكنولوجــي والصناعــي، ونقــص املدربــن/ات 

وضعــف تأهيلهــم.

وقــال "علينــا البــدء بتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن حجــم ونــوع املهــن املطلوبــة يف ســوق العمــل، وحجــم العــرض املتــوازن مــن 

مخرجــات التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي، مبــا ُيكــن مــن تحديــث مناهــج وبرامــج التدريــب وتحديــد التخصصــات وبرامــج 

التدريــب القصــرة وتقويــم املخرجــات، مــا ســيؤدي تدريجيـًـا إىل مواءمــة مخرجــات التدريــب املهنــي مــع احتياجــات الســوق".

ــة  ــب جاذب ــة تدري ــر بيئ ــب، وتوف ــغيلية للتدري ــتلزمات التش ــة، واملس ــدات التدريبي ــث املع ــات لتحدي ــر مخصص ــا لتوف ودع

ــج  ــذ الرام ــة وتنفي ــب التدريبي ــوحات والحقائ ــات واملس ــداد الدراس ــم بإع ــن/ات وإرشاكه ــدرات املدرب ــر ق ــجعة، وتطوي ومش

ــة. املتنوع

ولفــت أبــو نجمــة إىل أن عوامــل ضعــف منظومــة هــذا النــوع مــن التعليــم والتدريــب، تكمــن يف: الكــم والنــوع، إذ أن نحــو 

ــون  ــم )25٪( يواصل ــة )26٪(، بينه ــدارس الثانوي ــة يف امل ــارات املهني ــون إىل املس ــايس، يتوجه ــم األس ــي/ات التعلي ــث خريج ثل

ــات. ــع و)4٪( يف الجامع ــات املجتم ــم يف كلي التعلي

وأشــار اىل أن مــن يتوجهــون إىل مســار التدريــب املهنــي يف املؤسســة، فهــم )6٪(، وهــو مســار مغلــق ال يتيــح للمتــدرب/ة التقــدم 

يف توجهاتــه املســتقبلية إىل التعلــم املهنــي والتقنــي يف مســتويات أخــرى غــر املهنيــة )اختصــايص، فنــي أو تقنــي، مهنــي، ماهــر، 

ــارات(. محدد امله

ــة بعــد التدريــب، ويف  وقــال إن ذلــك يــؤدي لإلحجــام عــن التوجــه إىل التدريــب املهنــي، بخاصــة يف ظــل عــدم وضــوح الرؤي

ظــل تركيــز الرامــج التدريبيــة عــى مهــن تقليديــة ومحــدودة، بعضهــا قــد ال يكــون مطلوبـًـا يف ســوق العمــل، باإلضافــة ملشــكلة 

املواصــالت، وضعــف كفــاءة الرامــج التدريبيــة.

أمــا مــن حيــث النــوع، فتتمثــل يف طبيعــة التخصصــات ومحتوياتهــا ومواءمتهــا مــع طلــب أصحــاب العمــل والخدمــات، إذ تُعــاين 

منظومــة التدريــب مــن اختــالالت تحــد مــن فعاليتهــا، أهمهــا أن نظــام معلومــات ســوق العمــل، ال يخــدم العمليــة التدريبيــة 

وال يعكــس صــورة حقيقيــة لواقــع ســوق العمــل واحتياجاتــه.

ــة خريجــي/ ــي لغالبي ــن ضعــف مهن ــاين م ــل يع ــز، رأى أن “ســوق العم ــال فري ــان ج ــارة ع ــة تج ــس إدارة غرف عضــو مجل

ــل  ــوق العم ــة بس ــة املعني ــة(، بخاص ــمية )الحكومي ــات الرس ــن املؤسس ــيق ب ــاب التنس ــة، وغي ــد املهني ــات واملعاه ات الجامع

ومؤسســات القطــاع الخــاص، مبــوازاة ضعــف مواءمــة مخرجــات النظــام التعليمــي والتدريــب مــع احتياجــات ســوق العمــل 

ــة. ــد معــدالت البطال ــؤدي إىل تزاي ــا ي ــة، م الفعلي

وأشــار فريــز إىل برنامــج أطلقتــه غرفــة تجــارة عــان بالتعــاون مــع صنــدوق التشــغيل والتدريــب بعنــوان “التأهيــل مــن أجــل 

التشــغيل”، ويســعى إىل تحســن التأهيــل والتدريــب لتشــغيل القــوى البرشيــة، بحيــث جــرى تدريــب وتشــغيل نحــو )3239( 

موظًفــا حتــى عــام 2018.
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ــه الدعــم  ــع العمــل، وتوجي ــدة، عــر التدريــب يف مواق ــداًل مــن الواف ــة ب ــة املحلي ــن أن الرنامــج “ركــز عــى إحــالل العال وب

لتشــغيل األردنيــن فقــط يف عــدة قطاعــات تجاريــة وخدميــة حيويــة، أبرزهــا قطاعــات الطاقــة واملحروقــات واملطاعــم الســياحية 

وتجــارة التجزئــة وصناعــة الحلويــات والرافــة ومطاعــم الوجبــات الريعــة” )خــراء عمــل يدعــون لتوفــر فــرص تدريبيــة تلبــي 

احتياجــات الســوق. أخبــار محليــة. الغــد األردين. صحيفــة الغــد. الثالثــاء 18 أغســطس 2020(.

4- اتجاهات التوظيف يف األردن: 

ــن  ــف وامله ــل أعــى ســلّم الوظائ ــة احت ــة واملاليّ ــن اإلداريّ ــف وامله ــب عــى الوظائ ــج دراســة متخصصــة أن الطل ــرت نتائ أظه

املُعلــن عنهــا يف وســائل اإلعــالم األردنيــة املقــروءة خــالل عــام 2018، وبنســبة بلغــت )31.9٪( مــن مجمــل إعالنــات الوظائــف، 

تلتهــا الوظائــف واملهــن التقنيــة واليدويــة وبنســبة )20.2٪(، ثــم املهــن التعليميــة بنســبة )٪13.1(.

وهدفــت الدراســة التــي أعدهــا مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة واملعلوماتيــة بالتعــاون مــع مؤسســة "فريدريــش" ايــرت 

األملانيــة، وحملــت عنــوان "اتجاهــات التوظيــف يف األردن 2018" والتــي اعتمــدت يف نتائجهــا عــى تحليــل الغالبيــة الكــرى مــن 

الوظائــف التــي تــم اإلعــالن عنهــا يف الصحــف اليوميــة األردنيــة خــالل عــام 2018 والتــي شــملت )الــرأي، والغــد، والدســتور(، 

والتــي بلــغ عددهــا )5283( وظيفــة. وهدفــت الدراســة إىل التعــرّف عــى طبيعــة الوظائــف التــي يطلبهــا ســوق العمــل األردين، 

ــب  ــا، إىل جان ــي يطلبه ــة التخصصــات الت ــة ونوعي ــن املطلوب ــوع امله ــث ن ــن حي ــة، م ــا يف الصحــف اليومي ــالن عنه ــم اإلع ويت

املهــارات التــي يحتاجهــا، باإلضافــة إىل تخصيــص هــذه الوظائــف للرجــال والنســاء، والدولــة التــي يتــم االعــالن عــن الوظائــف 

للعمــل فيهــا، يضــاف إىل ذلــك الخــرات العمليــة املطلوبــة لشــغل الوظائــف، فضــاًل عــن توفــر معلومــات ملراجعــة و/أو تطويــر 

سياســات التشــغيل والتعليــم، لجــر الهــوة بــن حاجــات ســوق العمــل يف األردن، وإعــادة تأهيل الخريجــن/ات الجــدد لالنخراط 

يف ســوق العمــل، إىل جانــب تخفيــض مســتويات البطالــة وخاصــة بــن الشــباب.

ــا محــدًدا لشــغل  ــة الوظائــف واملهــن التــي أُعلــن عنهــا خــالل عــام 2018 مل تشــرط مســتوى تعليميً وبينــت الدراســة أنَّ غالبيّ

الوظيفــة املُعلــن عنهــا، حيــث بلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف التي مل تحــّدد مســتوى تعليميًــا محــدًدا )59.1٪(، تلتهــا اإلعالنات 

التــي حــددت درجــة البكالوريــوس بـــنسبة )22٪(، ثــم اإلعالنــات التــي حــّددت شــهادة دبلــوم كلية املجتمــع )الشــهادة الجامعية 

املتوســطة( بنســبة )٪6.1(.

وأشــارت الدراســة إىل أنَّ غالبيّــة الوظائــف واملهــن املُعلــن عنهــا يف الصحــف املقــروءة مل تشــرط إلشــغالها تخصصــات أكادييــة 

أو علميــة محــددة، إذ بلغــت نســبة الوظائــف التــي مل يحــدد لهــا تخصــص معــّن )64.4٪(، فيــا بلغــت نســبة الوظائــف التــي 

اشــرطت تخصصــات هندســيّة إلشــغالها )8.4٪(، وبلغــت نســبة الوظائــف التــي يتطلــب إشــغالها تخصصــات يف مجــال العلــوم 

ــة  ــة والطبيّ اإلداريّــة واملاليــة )7.5٪(، فيــا بلغــت نســبة الوظائــف التــي يتطلــب إشــغالها تخصصــات يف مجــال العلــوم الصحيّ

)6.4٪(، أمــا الوظائــف التــي اشــرطت تخصصــات يف مجــال العلــوم اإلنســانيّة املختلفــة إلشــغالها فبلغــت نســبتها )٪5.3(.
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وأوضحــت الدراســة أنَّ )70.7٪( مــن إعالنــات الوظائــف مل تحــدد مهــارات محــددة إلشــغال الوظيفــة، يف مــا اشــرطت )٪18.8( 

مــن الوظائــف اتقــان اللغــة اإلنجليزيــة، واشــرطت )7.8٪( مــن اإلعالنــات إتقــان العمــل عــى الحاســوب، بينــا اشــرطت )٪4.9( 

مــن إعالنــات الوظائــف مهــارات فنيــة ذات عالقــة بالوظيفــة املطلوبــة. اال أن جــزًءا كبــرًا مــن الوظائــف املُعلــن عنهــا كان يُفهــم 

منهــا ضمًنــا رضورة امتــالك املهــارات الالزمــة للعمــل فيهــا.

ــات الوظائــف مل تحــدد ســنوات خــرة عمليــة محــددة، إذ بلغــت نســبة الوظائــف التــي مل  ــة إعالن وأظهــرت النتائــج أنَّ غالبيّ

تحــدد ســنوات خــرة إلشــغال الوظيفــة )60٪( مــن مجمــل الوظائــف املُعلــن عنهــا، يف حــن اشــرطت مــا نســبته )17٪( مــن 

ــة تراوحــت  ــات خــرات عمليّ ــن اإلعالن ــا اشــرطت )10٪( م ــن )1–3( ســنوات، في ــا ب ــة تراوحــت م ــات خــرات عمليّ اإلعالن

مــا بــن )4-6( ســنوات، وبلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف التــي اشــرطت ســنوات خــرة بــن )7-10( ســنوات )4.7٪(، بينــا 

اشــرطت مــا نســبته )3.7٪( مــن اإلعالنــات أكــر مــن عــرش ســنوات خــرة.

وبينــت النتائــج أنَّ )94٪( مــن إعالنــات الوظائــف كانــت للعمــل داخــل األردن، بينــا بلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف للعمــل 

خــارج األردن )5.6٪( غالبيتهــا الكبــرة يف دول الخليــج العــريب، يف حــن بلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف اىل دول أخــرى )العــراق 

وليبيــا( )0.4٪(. األمــر الــذي يشــر إىل تراجــع فــرص التوظيــف يف دول الخليــج العــريب منــذ عــام 2017، حيــث بلغــت النســبة 

)20٪( خــالل عــام 2016، بينــا ســجلت )7.6٪( و)5.6٪( خــالل العامــن 2017 و2018 عــى التــوايل. وهــذا مــا تعكســه إعالنــات 

التوظيــف يف الصحــف األردنيــة، إذ كــا هــو معــروف فــإن دولــة قطــر لوحدهــا اســتقبلت مئــات األردنيــن خــالل عــام 2018 يف 

إطــار خطــة متفــق عليهــا مــع الحكومــة األردنيــة، بحســب الدراســة.  

وأوضحــت الدراســة أن الغالبيــة الكــرى مــن إعالنــات الوظائــف مل تحــدد جنًســا معيًنــا إلشــغال الوظيفــة، يف حــن بلغــت نســبة 

ــي  ــات الت ــا بلغــت نســبة اإلعالن ــور )6.3٪(، في ــن الذك ــة عــى أن يكــون م ــدم للوظيف ــس املتق ــي حــّددت جن ــات الت اإلعالن

حــّددت جنــس املتقــدم للوظيفــة أن يكــون أنثــى )7.6٪(، فيــا بلغــت نســبة الوظائــف التــي حــددت ان الوظيفــة املطلوبــة 

مــن كال الجنســن )٪5.8(.
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فيــا أشــارت نتائــج الدراســة أّن )79.7٪( مــن إعالنــات الوظائــف للعمــل داخــل األردن مل تحــدد جنــس املتقــدم للوظيفــة، يف 

ــا بلغــت  ــات الوظائــف للعمــل خــارج األردن التــي مل تحــدد جنــس املتقــدم للوظيفــة )89.8٪(، في حــن بلغــت نســبة إعالن

ــاث )٪7.8(.  ــات الوظائــف للعمــل داخــل األردن للذكــور )6.6٪(، ولإلن نســبة إعالن

وأظهــرت الدراســة أنَّ غالبيّــة إعالنــات الوظائــف مل تشــرط خــرات ســابقة يف العمــل، يف حــن اشــرطت )72.5٪( مــن اعالنــات 

ــة  ــة والطبي ــن الصحي ــم امله ــة بنســبة )43.9٪(، ث ــة واملالي ــن اإلداري ــا امله ــابقة، تاله ــن الهندســية خــرات س ــف يف امله الوظائ

املســاعدة بنســبة )40.3٪(، كــا اشــرطت )39.6٪( مــن إعالنــات الوظائــف للمهــن التعليميــة خــرات ســابقة، تالهــا إعالنــات 

وظائــف املهــن التقنيــة واليدويــة بنســبة )39.3٪(، جــاء بعدهــا إعالنــات املهــن الطبيــة )األطبــاء( بنســبة )34.2٪(، كــا اشــرطت 

إعالنــات مهــن الفندقــة واملطاعــم خــرات ســابقة بنســبة )27٪(، أمــا وظائــف تكنولوجيــا املعلومــات فقــد اشــرطت مــا نســبته 

ــات وظائــف الســائقن مــا نســبته )20.2٪( خــرات ســابقة  ــات الوظائــف خــرات ســابقة، واشــرطت إعالن )25.5٪( مــن إعالن

ــة  ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــة واملعلوماتي ــات االقتصادي ــق للدراس ــز الفيني ــف يف األردن 2018". مرك ــات التوظي ــة "اتجاه )دراس

"فريدريــش" ايــرت األملانيــة(.    

نشاط:

أرجــو البحــث باســتخدام مــادة هــذا الفصــل وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن أبــرز التخصصــات التقنيــة 

ــال  ــح املج ــي تفت ــة والت ــات األردني ــتحداثها يف الجامع ــم اس ــي ت ــتقبل الت ــن املس ــات مه ــل وتخصص ــوق العم ــة يف س املطلوب

للدخــول مبــارشة إىل ســوق العمــل املحــيل واإلقليمــي والعاملــي.
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الفصل الحادي عشر:

المهن واألعمال المطلوبة في سوق العمل

قامئة املراجع:

ــة الدســتور. الســبت 8 آب/ أغســطس 2020. 02:21  ــات. صحيف ــط(. محلي ــدة واملشــبعة )راب -اإلعــالن عــن التخصصــات الراك

مـساًء.

-"الخدمة املدنية" يعلن التخصصات الراكدة واملشبعة. محليات. هال أخبار. 8/ 8/ 2020. 12:6م.

-النــارص: الديــوان ســيتوقف عــن تكديــس الطلبــات يف التخصصــات الراكــدة واملشــبعة. محافظــات. صحيفــة الدســتور. األحــد 19 

كانــون الثــاين/ ينايــر 2020. 01:00 صباًحــا.

ــة. 2020/08/08.  ــاعة اإلخباري ــدار الس ــة م ــات. وكال ــاء(. أردني ــدة يف األردن )أس ــة والراك ــات املطلوب ــى التخصص ــرّف ع -تع

.11:12

ــة. األحــد 16 أغســطس 2020.  ــاة اململك ــة. قن ــة املطلوب ــال عــى التخصصــات التقني ــوة لإلقب ــة: دع ــاء التطبيقي ــة البلق -جامع

.01:06:14

-خــراء عمــل يدعــون لتوفــر فــرص تدريبيــة تلبــي احتياجــات الســوق. أخبــار محليــة. الغــد األردين. صحيفــة الغــد. الثالثــاء 18 

أغســطس 2020.

ــة  ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــة واملعلوماتي ــات االقتصادي ــق للدراس ــز الفيني ــف يف األردن 2018". مرك ــات التوظي ــة "اتجاه -دراس

ــة. ــرت األملاني ــش" اي "فريدري

-ليــى خالــد الكــريك. 31.9٪ نســبة الطلــب عــى الوظائــف واملهــن اإلداريــة واملاليــة. محليــات. صحيفــة الدســتور. االثنــن 29 

ــا. نيســان/ أبريــل 2019. 01:00 صباًح

.2018 Aug .ما هي تخصصات املستقبل وكيف اختار تخصيص؟ الدراسة يف الخارج. موقع فرصة-

-مــؤرشات "واقــع عمليــة العــرض والطلــب عــى التخصصــات العلميــة يف الخدمــة املدنيــة" لحملــة املؤهــل الجامعــي والدبلــوم 

الشــامل لكليــات املجتمــع لعــام 2020. قســم اإلحصــاء. وحــدة تطويــر األداء املؤســي. ديــوان الخدمــة املدنيــة.

-2٪ نســبة متوســط تعيينــات ديــوان الخدمــة املدنيــة يف العقــد األخــر. رشق وغــرب. الرئيســية. عمــون. 2020-08-08. 10:03 

.AM
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الفصل الثاني عشر:

الخدمات االقتصادية المتاحة للنساء

1- خدمات اإلقراض والتمويل:

أ- طرق الحصول عى التمويل األصغر يف األردن ومؤسساته: 

تُعــد مصــادر الحصــول عــى التمويــل يف األردن أمــرًا مهــًا للعديــد مــن األعــال الصغــرة ومتناهيــة الصغــر يف مختلــف أنحــاء 

ــا لهــذه األعــال بــرشوط مختلفــة حســب  اململكــة، بالرغــم مــن وجــود عــرشات املؤسســات التــي توفــر قروًضــا ودعــًا ماليً

نــوع املؤسســة. ومــن هنــا، رأينــا أهميــة مشــاركة أكــر وأهــم هــذه املؤسســات والــرشكات عــى مســتوى األردن لتســهيل عمليــة 

الحصــول عــى التمويــل بالنســبة لألعــال الصغــرة ومتناهيــة الصغــر.

ــام 2007  ــة" ع ــت "تنمي ــد تأسس ــر يف األردن، وق ــل األصغ ــر للتموي ــبكة األك ــي؛ الش ــة" وه ــا إىل "تنمي ــر هن ــدر أن نش ويج

ــل رســمي  ــل األصغــر كممث ــة التموي ــة يف وزارة الصناعــة والتجــارة لتحــل مــكان جمعي لت رســمياً كمؤسســة غــر ربحي ــجِّ وُس

ملؤسســات التمويــل األصغــر يف األردن. وتهــدف "تنميــة" بشــكل رئيــي إىل تطويــر صناعــة متويــل أصغــر مســتدامة، واعتبارهــا 

جــزًء ال يتجــزأ مــن نظــام التمويــل الرســمي يف األردن، باإلضافــة إىل دعــم وتطويــر صناعــة التمويــل األصغــر مــن خــالل املــؤازرة 

ــة  ــر بيئ ــن املؤسســات األعضــاء، واملشــاركة يف توف ــة ع ــوي بالنياب ــر ودوره الحي ــل األصغ ــة التموي ــالزم بأهمي ــي ال ــاء الوع وبن

تنظيميــة مالمئــة وتوفــر البيانــات املرجعيــة لصناعــة التمويــل األصغــر يف األردن. ولــدى شــبكة "تنميــة" 7 أعضــاء حتــى يومنــا 

هــذا، جميعهــا مؤسســات للتمويــل األصغــر. ويختلــف أعضــاء "تنميــة" يف مــا يتعلــق مبعايــر التمويــل مــن حيــث؛ الــرشوط 

ــا أبــرز هــذه املؤسســات التــي تُقــدم خدمــات اإلقــراض والتمويــل األصغــر: وأســعار الفائــدة والضانــات. ونــورد تاليً

1. رشكة التمويل األردنية "متويلكم":

ــز "متويلكــم" هــي مميــزات الحصــول عــى متويــل لديهــم والتــي تضــم أمــوًرا عــدة أبرزهــا؛ طــرق دفــع  مــن األمــور التــي متيّ

القســط الشــهري املتعــددة، والتــي تُناســب مختلــف األشــخاص والقــدرات. ولــدى "متويلكــم" 38 فرًعــا موزًعــا عــى محافظــات 

اململكــة. 

خدمات ومنتجات "متويلكم":

أ. متويالت األعال:

قطاع متويل األعال:

الغايــة مــن متويــل األعــال هــي؛ تزويــد أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع متناهيــة الصغــر واملشــاريع الصغــرة بتمويــل مســؤول 

يدعــم منــو مشــاريعهم/ن واســتدامتها، حيــث تُشــكل هــذه املشــاريع الجــزء األكــر مــن اقتصــاد األردن، وُصممــت هــذه املنتجات 

لتمويــل رأس املــال العامــل واألصــول الثابتــة.



360

الفصل الثاني عشر:

الخدمات االقتصادية المتاحة للنساء

أنواع متويالت األعامل:

متويل املشاريع غري املرخصة واملنزلية:

متويــل املشــاريع تحــت التأســيس أو املشــاريع الناشــئة واملشــاريع املنزليــة وغــر املرخصــة لعــدة غايــات مثــل؛ رشاء 

أدوات ومعــدات وبضائــع وغرهــا.   

املشاريع املرخصة:

متويــل الــرشكات املســجلة ألكــر مــن ســنة واحــدة لعــدة غايــات؛ كتمويــل البضائــع، وتغطيــة املصاريــف التشــغيلية 

)تكاليــف أجــور الصيانــة، أجــور موظفــن/ات، إيجــار مواقــع(، والتوســع باملســاحات وفتــح فــروع جديــدة، وتنفيــذ 

وتجديــد ديكــورات، ورشاء معــدات وآالت أو أجهــزة وغرهــا.

التمويل الدّوار:

ســقف متويــيل ُينــح لتمويــل احتياجــات و/أو مشــريات املشــاريع املُرخصــة واملُصنفــة كمشــاريع صغــرة أو متناهيــة 

الصغــر مــن رأس املــال العامــل و/أو األصــول الثابتــة، وبحيــث يُســمح بإعــادة اســتغالل املبالــغ املســددة ضمنــه عــدة 

مــرات واملــرة تلــو املــرة، مــع املرونــة يف اختيــار ُمــدد الســداد للمبالــغ املســتغلة وضمــن املــدد املتفــق عليهــا عنــد 

منــح الســقف عــى أال تتجــاوز 15 قســطًا شــهريًا لــكل عمليــة اســتغالل.

متويل مبيعات نقاط البيع:

متويــل يســتهدف أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع القامئــة املُرخصــة واملُصنفــة كمشــاريع صغــرة أو متناهيــة الصغــر 

واملقدمــن لخدمــة الدفــع اإللكــروين لــدى رشكــة الــرشق األوســط لخدمــات الدفــع MEPS، وبحيــث تكــون طريقــة 

ســداد التمويــل عــن طريــق تحويــل كامــل أو جــزء مــن مبيعــات املــرشوع املنفــذة مــن خــالل نقــاط البيــع كوســيلة 

لســداد التمويــل.

متويل املبيعات اآلجلة:

ــل  ــل نق ــل/ة مقاب ــع نســبة مــن قيمــة الشــيكات للعمي ــة للمشــاريع، مــن خــالل دف ــر الســيولة الفوري ــل يوف متوي

ــة. ــح الرشك ــا لصال ملكيته

متويل إكسربس – أعامل:

متويــل يســتهدف عمــالء الرشكــة القامئــن مــن املشــاريع املرخصــة القامئــة وذلــك لتمويــل احتياجاتهــم/ن مــن رأس 

املــال العامــل ضمــن رشوط ومعايــر وأحــكام محــددة، وبحيــث يتــاز برعــة إجــراءات املوافقــة والتنفيــذ.  

متويل املشريات:

متويــل يســتهدف أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع املُرخصــة واملُصنفــة كمشــاريع صغــرة أو متناهيــة الصغــر، وذلــك 

لتمويــل مشــريات املــرشوع مــن املــواد الخــام و/أو البضائــع و/أو األصــول الثابتــة )مــن غــر الســيارات والعقــارات(، 

وبحيــث يتــم رصف التمويــل للمــورّد مبــارشة وبنــاًء عــى طلــب العميــل/ة.  
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ب- متويالت األفراد:

قطاع متويل األفراد:

ــباع  ــي إش ــج يُراع ــم للمنت ــن تصمي ــة املســتهدفة وضم ــيش للفئ ــات تحســن املســتوى املعي ــم هــذه املنتجــات لغاي ــم تصمي ت

ــؤول. ــل املس ــر التموي ــس ومعاي ــن أس ــالء وضم ــات العم ــات ورغب حاج

أنواع متويالت األعامل:

ج. متويلكم الرقمي:

ــا التحــول الرقمــي العمــل  ــا يف الخدمــات املختلفــة، حيــث ســيتيح لن ــم التوجــه إىل دمــج التكنولوجي ــا، ت يف عــر التكنولوجي

بكفــاءة أكــر مــا يوفــر الجهــد والوقــت والتكاليــف عــى عمالئنــا، ويُتيــح لهــم الفرصــة للركيــز يف أمــور الحيــاة اليومية، وتوســيع 

املشــاريع والســعي خلــف تحقيــق أحالمهــم/ن وطموحاتهــم/ن. وقــد ُصممــت املنتجــات يف "متويلكــم" لتناســب حاجــات العمالء، 

حيــث نقــوم بتقديــم أحــدث تكنولوجيــا يف قطــاع التمويــل األصغــر.

متويالت األفراد:

تــم تصميــم هــذه املنتجــات لغايــات تحســن املســتوى املعيــيش عــن طريــق تقديــم متويــل للغايــات االجتاعيــة مثل؛ 

ــم  ــة( وضمــن تصمي ــة البديل ــات، أنظمــة الطاق ــة املركب ــص وصيان ــزواج، ترخي ــم، العــالج، ال ــزل، التعلي )تحســن املن

للمنتــج يُراعــي إشــباع حاجــات ورغبــات العمــالء وضمــن أســس ومعايــر التمويــل املســؤول.

متويالت املجموعات:

تــم تصميــم هــذا املنتــج لتمويــل مجموعــة مــن النســاء فقــط )2 إىل 7 عضــوات( لغايــة تأســيس مشــاريع منزليــة 

ــر املشــاريع املنزليــة، وللغايــات االســتهالكية وتحســن مســتوى املعيشــة. وتطوي

- املحفظة اإللكرونية:

ــع وســهلت  ــات الدف ــرشق األوســط لخدم ــة ال ــع رشك ــة م ــا بالرشاك ــم إطالقه ــة ت ــة هــي؛ خدم املحفظــة اإللكروني

عمليــة طلــب التمويــل ورسعــة الحصــول عليــه، حيــث يحصــل العميــل/ة عــى التمويــل بــكل راحــة وســهولة عــر 

املحفظــة اإللكرونيــة خــالل ســاعات مــن طلــب التمويــل، كــا ُيكــن للعميــل/ة إجــراء العديــد مــن الحــركات املاليــة 

دون الحاجــة لزيــارة أحــد فــروع "متويلكــم". كــا توفــر املحفظــة اإللكرونيــة العديــد مــن الخدمــات األخــرى مثــل؛ 

االدخــار الرقمــي، القــدرة عــى مراجعــة ومعرفــة معلومــات الحســاب وتحويــل األمــوال، علــًا بــأن رصف التمويــالت 

ــن/  ــل الحس ــة/ جب ــادر/ الجبيه ــة: البي ــروع التالي ــراد يف الف ــالء األف ــاح للعم ــة ُمت ــة اإللكروني ــق املحفظ ــن طري ع

الهاشــمي/ الوحــدات/ مــاركا/ الزرقــاء/ الرصيفــة/ مأدبــا/ الســلط.
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د. خدمات أخرى:

نســعى يف "متويلكــم" لدعــم عمالئنــا بالشــكل األمثــل، وذلــك مــن خــالل تقديــم خدمــة أمــان )الوفــاة - العجــز(، باإلضافــة إىل 

ــا إىل جنــب مــع منتجاتنــا التمويليــة. خدمــات الدفــع )إي-فواتركــم(، جنبً

أنواع الخدمات األخرى:

خدمة أمان )الوفاة - العجز(:

هــي خدمــة مجانيــة مقّدمــة لجميــع عمــالء متويلكــم مــن عمــر 18-65 ســنة، تشــمل يف حــال الوفــاة تســديد الرصيــد 

ــل  ــدم أله ــغ مق ــة إىل مبل ــد، إضاف ــة للفوائ ــل باإلضاف ــي للتموي ــغ املتبق ــاملة املبل ــل/ة ش ــالت العمي ــم لتموي القائ

العميــل/ة املتــويف/ة كبــدل مصاريــف عــزاء، أو يف حــال وفــاة الــزوج أو الزوجــة تقــوم الرشكــة بتغطيــة مبلــغ كبــدل 

مصاريــف عــزاء للعميــل/ة نفســه/ا، عــى أن يتــم تقديــم األوراق املطلوبــة خــالل فــرة ال تتجــاوز ال 90 يوًمــا مــن 

تاريــخ الوفــاة. أمــا يف حــاالت العجــز يتــم التغطيــة حســب جــدول العجــوزات املعتمــد. 

:eFAWATEERcom إي فواتريكم

نوفــر يف "متويلكــم" طرقـًـا فّعالــة لتســديد الدفعــات الشــهرية مــن خــالل خدمــة إي فواتركــم ومــن خــالل شــبكة مــن 

فــروع البنــوك ووكالء خدمــة إي فواتركــم املحليــة املنتــرشة يف جميــع أنحــاء اململكــة )متويــالت األعــال/ متويــالت 

.)https://tamweelcom.org/ar/service .األفــراد/ متويلكــم الرقمــي/ خدمــات أخــرى. الرئيســية. متويلكــم

https://tamweelcom.org/ar/service
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2. البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغرية "الوطني":

ــا، وهــو يســتهدف املشــاريع  ــي يُقدمه ــات الت ــوع املنتجــات والخدم ــة" املعــروف بتن ــي هــو أحــد أعضــاء شــبكة "تنمي الوطن

ــادرة. ــر وروح املب ــل األصغ ــة التموي ــرش ثقاف ــع، وين ــل يف املجتم ــا التموي ــي ينقصه ــح الت ــدرّة للدخــل للرشائ امل

نبذة عن "الوطني":

مؤسســة متويــل أصغــر أردنيــة ُمســجلة كرشكــة ُمســاهمة خاصــة وُمرخصــة مــن قبــل البنــك املركــزي لتقديــم الخدمــات املاليــة 

للفئــات املســتهدفة وفــق أفضــل املارســات العامليــة املُتبعــة يف صناعــة التمويــل األصغــر، ويُقــدم خدماتــه إىل أكــر مــن 80 ألــف 

عميــل/ة قائــم/ة مــن خــالل شــبكة تتكــون مــن 33 فرًعــا يف مختلــف أنحــاء اململكــة.

رؤية الوطني:

أن يصبح الوطني مؤسسة توظف الشمول املايل لتوفر الحلول املُثى لعمالئه تجاه التحسن املستدام لظروفهم املعيشية.

رسالة الوطني:

العمــل كمؤسســة تنمويــة تســعى لتوظيــف طاقاتهــا وإمكانياتهــا بصــورة متوازنــة لخدمــة املجتمعــات املحليــة يف األردن مــن 

ــر املســتمر للوصــول إىل  ــزام بالعمــل عــى التطوي ــل األصغــر، وااللت خــالل تطبيــق أفضــل املارســات املتبعــة يف مجــال التموي

منــوذج متكامــل للشــمول املــايل يوضــع يف خدمــة املســتفيدين/ات الحاليــن/ات واملحتملــن/ات لخدمــات التمويــل األصغــر مــن 

أصحــاب املشــاريع الصغــرة املــدرّة للدخــل القامئــة وتحــت التأســيس، وتزويدهــم/ن بالخدمــات املاليــة وغــر املاليــة الروريــة 

ــا مــن خدمــات  ــات املســتثناة تقليديً ــة للفئ لالرتقــاء بأعالهــم/ن واســتغالل الفــرص املتاحــة لهــم/ن، وتوفــر الخدمــات املالي

ــا. ــا واقتصاديً البنــوك التجاريــة بصــورة تــؤدي إىل متكينهــم/ن اجتاعيً

الخدمات التي يُقدمها "الوطني":

أ. الخدمات املالية:

قرض وطني: 

يســتهدف املنتــج أصحــاب/ صاحبــات األعــال امليكرويــة التــي عــادة مــا تـُـدار مــن املنــزل وتُصنــف ضمــن األعــال 

التــي ال تحتــاج إىل ترخيــص أو إجــراءات معّقــدة لتأسيســها، كــا أن املنتــج يتناســب مــع املبادريــن/ات مــن الشــباب/ 

الشــابات الذيــن يتخــّرون تأســيس عملهــم/ن الخــاص والدخــول مبــارشة يف ســوق العمــل.
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قرض مرشوعي:

جــرى تصميــم املنتــج ليتناســب مــع احتياجــات أصحــاب/ صاحبــات األعــال امليكرويــة والصغــرة، ســواء لتأســيس 

املــرشوع أو العمــل عــى تطويــر مــرشوع قائــم، وُيكــن أن يكــون املــرشوع مرخًصــا أو غــر مرخــص.

قرض استثامري: 

وهــو التمويــل املخصــص ألصحــاب/ صاحبــات املشــاريع الصغــرة ومتوســطة الحجــم، ويتــم مــن خاللــه متويــل رأس 

املــال العامــل أو رشاء موجــودات ثابتــة.

قرض تشاريك: 

ــة  ــة التعاوني ــغ القــرض يف مشــاريع تحمــل الصبغ ــن شــخصن يتشــاركان مببل ــة م ــة املكّون ــج ُمصمــم للمجموع منت

ــدار مــن املنــزل وتُصنــف  ــة التــي عــادة مــا تُ ــات األعــال امليكروي ــة، ويســتهدف املنتــج أصحــاب/ صاحب والتكافلي

ــدة لتأسيســها. ــص أو إجــراءات معق ــاج إىل ترخي ــي ال تحت ضمــن األعــال الت

قرض تعليمي:

 ُيّكــن هــذا املنتــج الطلبــة مــن متويــل دراســتهم/ن الجامعيــة بصــورة تتناســب مــع مصــادر الدخــل املوجــودة يف 

األرسة، كــا تــم تصميــم املنتــج بحيــث يُشــجع الطلبــة عــى التفــوق األكاديــي واملســاهمة االجتاعيــة، وذلــك مــن 

خــالل حزمــة مــن الخصومــات تُحتســب بنــاًء عــى األداء األكاديــي مــع مراعــاة الطلبــة الذيــن ينخرطــون يف العمــل 

التطوعــي، والطلبــة املعاقــن/ات، والطلبــة الذيــن لديهــم أشــقاء عــى مقاعــد الدراســة الجامعيــة.

قرض صديق البيئة: 

يســعى املنتــج الخــاص بالبيئــة والطاقــة لتقديــم مجموعــة مــن الحلــول التمويليــة التــي مُتكــن املقرضــن/ات مــن 

رشاء أجهــزة منزليــة موفـّـرة للطاقــة مــن خــالل أحــد الــرشكاء املزوديــن، كــا ويُقــدم املنتــج لغايــات اقتنــاء الســخانات 

الشمســية والبدائــل املشــابهة لتوليــد طاقــة نظيفــة مــن مصــادر متجــددة.
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- قرض تعايف: 

يف الوقــت الــذي تُكافــح بــه مؤسســات العــامل يف مختلــف القطاعــات لتمكــن ذوي/ات الدخــل املحــدود وأصحــاب 

املشــاريع امليكرويــة والصغــرة ومتكينهــم/ن مــن الوصــول ملختلــف الخدمــات املاليــة وغــر املاليــة وتطبيــق منظومــة 

الشــمول املــايل للنهــوض بهــذه الفئــات، تأثــرت دول العــامل بجائحــة كورونــا والتــي كان لهــا التأثــر األكــر عــى ذوي/

ات الدخــل املحــدود وعمــالء التمويــل األصغــر.

ــة تســعى لتوفــر أفضــل الخدمــات للمســتفيدين/ات واســتجابة  ــة وتنموي ــا مــن مســؤوليته كمؤسســة مالي وانطالقً

الحتياجــات عمالئنــا يف ظــل األزمــة الراهنــة، وللتخفيــف مــن آثــار األزمــة عــى مشــاريعهم/ن ســواء كانــت منزليــة أو 

مســتقلة، قــام البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة باســتحداث منتــج تعــايف للعمــالء املترريــن/ات مــن األزمة 

لتمكينهــم/ن مــن النهــوض بأعالهــم/ن واســتعادة نشــاطهم/ن مــن جديــد، ولضــان وصــول الخدمــة للمســتفيدين/

ات بأفضــل الســبل تــم إتاحــة خدمــة رصف القــرض مــن خــالل املحافــظ اإللكرونيــة.

التأمن امليكروي:

يقــوم البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة بتعويــض عمالئــه بــدل دخــول املستشــفى الناتــج عــن مــرض أو 

ــة الواحــدة  ــاًرا لليل ــغ 15 دين ــم ملــدة ال تقــل عــن 24 ســاعة مببل ــة الطبيــب كمريــض مقي ــاًء عــى توصي حــادث بن

وبحــد أقــى 12 ليلــة يف الســنة التأمينيــة. إضافــة إىل ذلــك يُقــدم البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة برنامــج 

التأمــن عــى الحيــاة ملســاعدة أرس العمــالء عــى التعامــل مــع حــاالت الوفــاة مــن خــالل تســديد التمويــل املمنــوح 

يف حالــة وفــاة العميــل أو العميلــة، أو وفــاة زوج العميلــة ال ســمح اللــه.

الخدمات االجتامعية:

يقــوم البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة بتنظيــم أيــام طبيــة مجانيــة لعمالئــه وللمجتمــع يف فروعــه والتــي 

يتــم مــن خاللهــا إجــراء فحوصــات عامــة مــن قبــل أطبــاء/ طبيبــات مختصــن/ات بالطــب العــام والعيــون واألســنان، 

وعمــل نــدوات طبيــة توعويــة يف مختلــف املواضيــع الصحيــة.

املكافآت والهدايا:

يُقــدم البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة مجموعــة مــن املزايــا واملكافآت لعمالئــه، تقديــرًا للعمــالء املميزين/

ات واألكــر والًء يف مناســبات عديــدة ومختلفة.

ب. الخدمات غري املالية: 
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خدمات تدريبية وتوعوية:

ــة  ــة واملالي ــة اإلداري ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــه العدي ــرة لعمالئ ــاريع الصغ ــل املش ــي لتموي ــك الوطن ــدم البن ق

ــا وإداريًــا وتعلــم كيفيــة الوصــول إىل أســواق جديــدة  والتســويقية لزيــادة قدرتهــم/ن عــى إدارة مشــاريعهم/ن ماليً

ــودة. ــة املوج ــل املنافس يف ظ

خدمات تسويقية:

يقــوم البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة بــإرشاك عمالئــه يف العديــد مــن البــازارات واملعــارض املختلفــة يف 

جميــع أنحــاء اململكــة، والتــي تُســاعد العمــالء يف الوصــول اىل أســواق جديــدة لتســويق منتجاتهــم/ن وخدماتهــم/ن 

واالنخــراط يف الســوق املحــيل والتعــرّف عــى منتجــات منافســيهم/ن.

ويعمــل أيًضــا البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة عــى املســاعدة يف تســويق منتجــات عمالئــه مــن خــالل 

نرشهــا عــى موقعــه اإللكــروين ومواقــع التواصــل االجتاعــي، باإلضافــة إىل ربــط العمــالء مــع قاعــدة مــن التجــار يف 

مختلــف األســواق ملســاعدتهم/ن عــى التعريــف عــن منتجاتهــم/ن وتســويقها.

- الدفع اإللكروين:

مــن خــالل تطبيــق البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة عــى الهواتــف الذكيــة؛ ُيكنــك ســداد دفعاتك الشــهرية 

مــن خــالل تطبيــق البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة عــى الهواتــف الذكيــة، يف حــال كان لديــك محفظــة 

إلكرونيــة مــن "UWallet" والتــي مــن خاللهــا يتــم تغذيــة حســابك لتتمكــن مــن الدفــع مــن خــالل التطبيــق مبــارشة.

ومــن خــالل eFAWATEERcom؛ أصبــح اآلن بإمــكان عمــالء البنــك تســديد الدفعــات الشــهرية املرتبــة عليهــم/ن 

لــدى البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة مــن خــالل خدمــة "إي فواتركــم" دون الحاجــة لزيــارة فــروع البنــك.

ولتســديد الدفعــات الشــهرية للقــروض القامئــة لــدى البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة يتــم الدخــول إىل 

خدمــة "إي فواتركــم" التــي تُقــدم مــن خــالل كافــة البنــوك العاملــة واملؤسســات املعتمــدة لتقديــم الخدمــة، وإدخــال 

رقــم العميــل/ة املوجــود عــى بطاقــة العميــل/ة. وتُقــدم خدمــة إي فواتركــم بــإرشاف البنــك املركــزي، فهــذه الخدمــة 

.eFAWATEERcom خاضعــة لــرشوط وأحــكام وتعليــات البنــك املركــزي األردين املتعلقــة بخدمــة

ج- الخدمات اإللكرونية:
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- تطبيق البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغرية:

ألننــا يف البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة نســعى دامئـًـا لتحســن الخدمــات املقدمــة لعمالئنــا، تــم تطويــر تطبيــق البنك 

الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة عــى الهواتــف الذكيــة الــذي يوفــر العديــد مــن الخدمــات اإللكرونيــة منهــا:

حّمــل/ي تطبيــق البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة املوجــود يف مســتودع التطبيقــات عــى جهــازك وأدخــل بياناتــك 

https://nmb.  .للتســجيل للحصــول عــى هــذه الخدمــات )نبــذة عنــا/ خدماتنــا. البنــك الوطنــي لتمويــل املشــاريع الصغــرة

.)com.jo/ar/about

فينــكا األردن هــي؛ رشكــة تابعــة ملؤسســة فينــكا )FINCA Impact Finance( والتــي تعمــل يف 20 دولــة يف 5 قــارات، لخلــق 

املســؤولية االجتاعيــة عامليًــا عــن طريــق نــرش مهمــة فينــكا األساســية وهــي الحــد مــن الفقــر مــن خــالل إيجــاد حلــول دامئــة 

تُســاعد النــاس يف بنــاء األصــول وخلــق فــرص عمــل واالرتقــاء مبســتوى معيشــتهم/ن.

بــدأت فينــكا للتمويــل األصغــر عملهــا يف أواخــر عــام 2007 مــع افتتــاح املكتــب الرئيــي يف عــّان، واســتمرت بالتوســع بافتتــاح 

فــروع يف مناطــق مختلفــة مــن املحافظــات؛ كعــّان، الزرقــاء، جــرش، إربــد، مأدبــا، الســلط، ديــر عــال، ســحاب، الشــونة الشــالية، 

البيــادر، بنــي كنانــة، مــاركا، الرصيفــة ومؤخــرًا فــرع الكــورة.

فينــكا األردن تواصــل توســعها بهــدف خدمــة العمــالء يف مختلــف القطاعــات واملواقــع بشــكل أفضــل مــن خــالل متويــل القــروض 

لزيــادة إنتاجيــة األفــراد واملؤسســات الصغــرى يف األردن.

يف ديســمر 2017 تــم ترخيــص رشكــة فينــكا مــن البنــك املركــزي األردين لتكــون أول رشكــة متويــل أصغــر مرخصــة رســميًا لتوفــر 

ــا للبنــك املركــزي، وقــد بــدأت رشكــة فينــكا باســتخدام اســم فينــكا للتمويــل األصغــر ملارســة نشــاطاتها  خدماتهــا املاليــة وفًق

املاليــة وخدماتهــا لعمالئهــا الكــرام. وتنتمــي فينــكا األردن لشــبكة مؤسســات التمويــل األصغــر ”تنميــة".

  3. فينكا األردن:

الحصول عى تفاصيل قرضك بأي وقت.

تقديم طلب متويل جديد.

تحديد مواقع فروع البنك والتواصل معهم.

سداد الدفعات الشهرية من خالل محفظتك اإللكرونية من أي مكان وبأي وقت.
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 ”CLIENT PROTECTION CERTIFICATION”يف فرايــر 2020 حصلــت فينــكا األردن عى شــهادة حاية العميــل العامليــة

تقديــرًا اللتزامهــا الطويــل األمــد بحايــة العمــالء. جــاء هــذا التصنيــف بعــد أن خضعــت فينــكا األردن لعمليــة مراجعــة مســتقلة 

 Responsible“دقيقــة، وبعــد تحقيقهــا ملعايــر الشــهادة األوىل والرائــدة يف حايــة العمالء وتوفر قاعدة الشــمول املــايل املســؤول

.”Financial Inclusion

منتجات وخدمات فينكا األردن:

أ. الخدمات املالية:

فينــكا األردن تُقــدم مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات القــروض املصممــة خصيًصــا لألفــراد لتشــغيل املشــاريع الصغرة واملتوســطة. 

وتفتخــر بتوفــر أرسع وقــت للحصــول عــى القــرض، وبــأن موظفــي/ات اإلقــراض لديهــا يقدمــون خدمــات العمــالء االســتثنائية 

إىل كل عميــل/ة. 

القرض الجامعي التضامني:

ــات  ــاء بضان ــن النس ــة م ــا مجموع ــي تُديره ــرة والت ــاريع الصغ ــات املش ــيدات صاحب ــرة للس ــروض صغ ــي ق ه

ــهلة. ــراءات س وإج

القرض الفردي التجاري:

القــرض الفــردي يُســاعد األفــراد )ذكــوًرا وإناثـًـا( الذيــن لديهــم/ن مشــاريع منزليــة ومحــالت تجاريــة صغــرة خاصــة 

بهــم وبحاجــة إىل نقــود لــرشاء معــدات للمــرشوع.

قرض الخربة:

قــرض الخــرة يدعــم أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع الصغــرة القامئــة الذيــن بحاجــة لتطوير وتوســيع نطــاق أعالهم/ن 

بحلــول مالية بســيطة.

قرض الفرصة:

إذا كنــت ترغــب يف تحســن نطــاق أعالــك أو زيــادة رأس مالــك، قــرض الفرصــة هــو القــرض الــذي يتناســب مــع 

ــدة متناقصــة. احتياجــات مرشوعــك بفائ

قرض احتياجات العائلة:

إذا كنــت ترغــب يف تحســن مســتوى املعيشــة الخــاص بــك واالســتثار يف مســتقبلك كتمويــل التعليــم الخــاص بــك، أو 

ترغــب بتســجيل ســيارتك، فــإّن قــرض احتياجــات العائلــة هــو القــرض الــذي يُلبِّــي جميــع متطلباتــك أنــت وعائلتــك.
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ب- الخدمات غر املالية:

املسؤولية املجتمعية:

كجــزء مــن مســؤولية الرشكــة املجتمعيــة تُنظــم فينــكا للتمويــل األصغــر سلســلة مــن املبــادرات املجتمعيــة التطوعيــة 

يف مختلــف املناطــق والفــروع التــي يتــم تغطيتهــا مــن قبــل الرشكــة. حيــث أقامــت فينــكا عــدة نشــاطات تطوعيــة 

منهــا: عمــل صيانــة كاملــة إلحــدى مــدارس الشــونة الشــالية لخلــق بيئــة تعليميــة آمنــة ونظيفــة للطلبة، كــا أقامت 

الرشكــة نشــاطًا يف جمعيــة خريــة يف منطقــة ســحاب لألطفــال األيتــام وجمعيــة قـُـرى األطفــال SOS األردنيــة بالتزامــن 

مــع يــوم الطفــل العاملــي، باإلضافــة إىل التعــاون واملشــاركة مــع بنــك املالبــس وغرهــا مــن األنشــطة التطوعيــة.

ــة  ــية للرشك ــة أساس ــة كُمهّم ــا الســنوية املســؤولية االجتاعي ــتها وُخططه ــن سياس ــكا األردن ضم ــد فين ــث تعتم حي

وذلــك لتعزيــز دورهــا يف خدمــة املجتمــع، وملــا لقطــاع التمويــل األصغــر مــن دور مهــم يف النهــوض ببعــض القطاعــات 

والخدمــات يف األردن.

برنامج التوعية املالية )الشمول املايل(:

ــمول  ــة الش ــيع رقع ــر يف توس ــل األصغ ــكا األردن للتموي ــة فين ــن دور رشك ــة وضم ــؤولية االجتاعي ــن املس ــزء م كج

املــايل تقــوم فينــكا بعقــد ورشــات التوعيــة املاليــة لــرواد/ رائــدات األعــال وألصحــاب/ صاحبــات املشــاريع الصغــرة 

ــات  ــايل وإدارة النفق ــط امل ــول التخطي ــاور ح ــات مح ــن الورش ــن/ات، وتتضم ــالء املحتمل ــع العم ــطة ولجمي واملتوس

ــة املختلفــة. ــة واملؤسســات املالي ــار ضمــن الخدمــات املالي ــة االختي ــة إىل آلي ــات، باإلضاف وامليزاني

ج. خدمات أخرى:

:eFAWATEERcom خدمات الدفع اإللكرونية إي فواتريكم -

مــن أجــل زيــادة كفــاءة الرشكــة ومواكبــة التطــور يف العمــل وتســهيل عمليــة دفــع القــروض عــى العمــالء، فينــكا 

ــة وُممنهجــة تدعــى "إي فواتركــم". ــا كامل للتمويــل األصغــر بــدأت باســتخدام وتطبيــق تكنولوجي

هــذا النظــام اإللكــروين هــو نظــام خاضــع إلرشاف ورقابــة البنــك املركــزي األردين، حيــث يوفــر خدمــة عــرض وتحصيــل 

الفواتــر إلكرونيًــا، والــذي ُيّكــن العمــالء مــن دفــع فواترهــم/ن واالستفســار عنهــا مــن خــالل طــرق الدفــع املتنوعــة 

واملرنــة. مــا ســيكون لــه دور هــام يف تطويــر ونجــاح الرشكــة مــن خــالل تبســيط وتريــع عمليــة دفــع القــروض 

والتــي بدورهــا أيًضــا ستُســاعد يف توفــر الوقــت والُجهــد عــى العمــالء وكذلــك املوظفــن/ات.

فمــن خــالل تلــك الخدمــة بإمــكان العميــل/ة دفــع قرضــه/ا أو الدفعــات املســتحقة عــن طريــق: الهاتــف املحمــول 

الخــاص بــه/ا أو الحاســوب الشــخيص، البنــوك، بطاقــة الــراف اآليل، باإلضافــة إىل الدفــع عــن طريــق أقــرب مركــز 

.)https://www.finca.jo .بريــد وغرهــا الكثــر مــن القنــوات األخــرى )مــن نحــن/ منتجاتنــا وخدماتنــا. فينــكا األردن

https://www.finca.jo
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  4. صندوق املرأة للتمويل األصغر:

نبذة عن رشكة صندوق املرأة للتمويل األصغر:

رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر يف األردن هــي رشكــة خاصــة غــر ربحيــة، ال تــوزع أرباًحــا عــى اإلطــالق، مســجلة لــدى 

ــبكة مؤسســات  ــن ش ــزي األردين، وهــي جــزء م ــك املرك ــة البن ــل تحــت إرشاف ورقاب ــة، وتعم ــارة األردني ــة والتج وزارة الصناع

ــل  ــي تقــّدم خدمــات التموي ــرز الــرشكات الت ــّد مــن أب ــا يف عــام 1996، وتُع ــدأت الرشكــة أعاله ــل األصغــر يف األردن. ب التموي

ــن  ــل م ــوايت ال يســتطعن الحصــول عــى متوي ــن ذوات الدخــل املحــدود، والل ــات املشــاريع الصغــرة يف األردن م ــايل لصاحب امل

البنــوك لعــدم امتالكهــن أي ضانــات ماليــة، كــا أن املبالــغ التــي يحتجنهــا بســيطة، بهــدف متكــن املــرأة اقتصاديًــا واجتاعيًــا 

لتصبــح عضــًوا فاعــاًل ومنتًجــا يف مجتمعهــا. ويبلــغ عــدد مســتفيدي/ات الرشكــة حاليًــا أكــر مــن 140 ألــف مســتفيدة ومســتفيد 

)96٪ منهــم نســاء(، تقــدم لهــن املســاعدة مــن قبــل أكــر مــن 700 موظفــة وموظــف موزعــن/ات عــى أكــر مــن 60 فرًعــا يف 

محافظــة العاصمــة عــّان وجميــع محافظــات اململكــة. وصنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر هــو أحــد أكــر املؤسســات التــي تقــع 

تحــت مظلــة "تنميــة". وأهــم مــا ييّــزه هــو أنــه يوفــر تأميًنــا مجانيًــا مــدى الحيــاة، وأنــه يوفــر أيًضــا مبلًغــا ماليًــا معيًنــا كبــدل 

استشــفاء للعمــالء وأرسهــم/ن.

وتنــص رؤيــة الصنــدوق عــى مــا يــيل؛ "نحــن يف رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر نتطلــع إىل مجتمــع أكــر عــداًل ومســاواة 

تتمكــن فيــه النســاء مــن كــر دائــرة الفقــر وتحقيــق االزدهــار والرفــاه لحيــاة متكاملــة".

بينــا تنــص رســالة الصنــدوق عــى؛ "تقديــم خدمــات ماليــة وغــر ماليــة مســتدامة لصاحبــات املشــاريع الصغــرة مــن ذوات 

ــا". ــا واجتاعيً الدخــل املحــدود لتحســن املســتوى املعيــيش لهــن وألرسهــن ومتكــن املــرأة اقتصاديً

إن األثــر عــى املســتفيدات مــن هــذه التمويــالت وإقامــة مشــاريع هــو كبــر وواضــح، إذ ينعكــس عــى زيــادة دخــل أرسهــن، 

ــج  ــن بأنفســهن كعضــو منت ــاء ثقته ــة، وبن ــض نســبة البطال ــم أوالدهــن وبناتهــن، وتحســن مســتواهن املعيــيش، وتخفي وتعلي

ومؤثــر وفّعــال يف املنــزل واملجتمــع. وتحــرص أرسة الرشكــة عــى تفّهــم أوضاعهــن وحاالتهــن، والتواجــد بالقــرب منهــن، والعمــل 

ضمــن مناطقهــن لفهــم احتياجاتهــن وأوضاعهــن املختلفــة وتلبيتهــا ضمــن الخدمــات املاليــة وغــر املاليــة التــي تُقدمهــا.

خدماتومنتجات رشكة صندوق املرأة للتمويل األصغر:
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خدمات ومنتجات رشكة صندوق املرأة للتمويل األصغر:

مثال توضيحي: )املبلغ )1000 دينار( عى 21 شهرًا بفائدة )1.4٪( القسط الشهري 62 ديناًرا(.

وقــد منحــت الرشكــة خــالل مســرتها املمتــدة ملــا يزيــد عــن أربعــة وعرشيــن عاًمــا أكــر مــن مليــون ومئتــي ألــف متويــل مببلــغ 

يتجــاوز 585 مليــون دينــار أردين. وتعمــل الرشكــة عــى تقديــم خدماتهــا ومنتجاتهــا لجميــع املســتفيدات بطريقــة مبتكــرة تتّســم 

بالشــفافية، وتعتمــد عــى املعايــر العامليــة، وعــر إجــراءات ســهلة وميــرة.

أ. الخدمات املالية:

ــل؛ تأســيس  ــة مث ــة معين ــن غاي ــدى كل منه ــوايت ل ــن الســيدات الل ــة م ــن" ملجموع ــل "تضام ــدوق متوي ــر الصن يوف

ــدار مــن املنــزل، أو الحاجــة إىل تحســن املنــزل أو تعليــم األبنــاء. وتســتخدم كل  مــرشوع، أو توســعة عمــل قائــم يُ

ــا. ــا أو تحســن منزله ــم أبنائه ــا أو توســعته أو تعلي ــة لعمله ــواد املطلوب ــرشاء امل ــل ل ــن التموي منه

نسبة املصاريف اإلدارية الشهرية 1.4٪ متناقصة.

حجم التمويل من 400 إىل 1000 دينار.

مدة السداد من 12 - 22 شهرًا. 

الغرامات: 50 قرًشا عن كل يوم تأخر.

االستفادة من برنامج التأمن امليكروي "عافيتنا إلك ولعيلتك".

.eFAWATEERcom طرق الدفع: فروع الرشكة/ اإليداع بأحد فروع البنوك املعتمدة لدى الرشكة/ خدمة

http://eFAWATEERcom
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ب. الخدمات غري املالية:

تُقــدم رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر للمســتفيدين واملســتفيدات دورات تدريبيــة وخدمــات اجتاعيــة مــن 

خــالل شــبكة واســعة مــن الــرشاكات مــع العديــد مــن الجهــات املتخصصــة، مُتكنهــم/ن مــن االســتفادة مــن التمويــالت 

ــاء مشــاريعهم/ن بشــكل مهنــي لتكــون مصــدر  بشــكل أفضــل، وتحســن الوضــع املعيــيش لهــم ولعائالتهــم/ن، وبن

دخــل ثابــت ومســتمر لهــم/ن.

- التدريب املهني والحريف:

مــن خــالل هــذا الرنامــج تقــوم رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر بتدريــب املســتفيدات عــى مجموعــة متنوعــة وغنيــة 

مــن الحــرف اليدويــة املحليــة، باإلضافــة إىل مجموعــة مــن املهــن وذلــك عــن طريــق مســتفيدات لــدى الرشكــة ممــن يتلكــن 

مهــارة يف إحــدى الحــرف اليدويــة أو املهنيــة لتعليــم ونقــل هــذه املهــارة والخــرة إىل مســتفيدات أخريــات وســيدات املجتمــع 

املحــيل، بهــدف خلــق فــرص للمســتفيدات لبــدء مشــاريعهن الخاصــة بهــن.

- تطوير املهارات الشخصية:

نقــوم مــن خــالل هــذا الرنامــج بتنفيــذ عــدة مشــاريع لتطويــر املهــارات الشــخصية مــن خــالل مــرشوع محــارضات توعويــة، 

باإلضافــة إىل تدريبــات أكادييــة صنــدوق املــرأة للتنميــة البرشيــة.

- اإلدارة املالية:

نقــوم مــن خــالل هــذا الرنامــج بتنفيــذ عــدة تدريبــات مــن خــالل أكادييــة صنــدوق املــرأة للتنميــة البرشيــة مبواضيــع مختلفــة 

ــة داخــل املشــاريع الخاصــة باملســتفيدين/ات، وذلــك  ــة الشــخصية بجــزء، وبجــزء أخــر تخــص اإلدارة املالي تخــص اإلدارة املالي

بهــدف تطويــر مهــارات املســتفيدين/ات بــاإلدارة املاليــة، مــا ينعكــس عــى الحيــاة الشــخصية والعمليــة بشــكل إيجــايب.

- املسؤولية املؤسسية:

يقــوم الصنــدوق مــن خــالل هــذا الرنامــج بتنفيــذ عــدة مشــاريع خاصــة باملجتمــع وذلــك بهــدف املســاعدة يف تحســن وتطويــر 

مهــارات ســيدات املجتمــع مــن خــالل مجموعــة مــن املحــارضات التوعويــة، باإلضافــة إىل مشــاريع هدايــا وطــرود الخــر وغرهــا 

مــن املشــاريع.

- تطوير األعامل واإلدارة:

يقــوم الصنــدوق مــن خــالل هــذا الرنامــج بتنفيــذ عــدة مشــاريع مختلفــة بهــدف تطويــر مشــاريع املســتفيدين/ات، ومــن هــذه 

ــة مــن  ــازارات ومعــارض(، ومســاقات تدريبي ــة )ب ــة وتقليدي ــوات تســويقية إلكروني ــة، وقن ــة وخارجي ــز داخلي املشــاريع؛ جوائ

خــالل أكادييــة صنــدوق املــرأة للتنميــة البرشيــة.
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ج. الخدمات املالية غري االئتامنية - التأمن امليكروي: 

التأمــن امليكــروي هــو آليــة لحايــة أصحــاب وصاحبــات املشــاريع الصغــرة وذوي/ات الدخــل املحــدود مــن األخطــار 

املتوقعــة التــي قــد يكونــوا عرضــة لهــا مثــل؛ العطــل والحــوادث واألمــراض وحــاالت الوفــاة وغرهــا، مقابــل أقســاط 

تأمينيــة بســيطة تُدفــع بانتظــام. وتُعــد رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر أول رشكــة متويــل أصغــر يف الــرشق 

األوســط تُقــدم هــذا النــوع مــن التأمــن، حيــث يُســاعد التأمــن امليكــروي املســتفيدين/ات وأرسهــم/ن عــى مواجهــة 

النفقــات الطارئــة.

االستشــفاء )دخــول املستشــفى(: أي مكــوث املســتفيدة أو زوجهــا أو املســتفيد أو زوجتــه و/أو أحــد أبنائــه أو بناتــه 

ــل  ــى األق ــة واحــدة ع ــا يف املستشــفى، وقضــاء ليل ــر شــهر إىل 21 عاًم ــن العم ــن/ات م ــر املتزوجــن/ات والبالغ غ

ــة متقطعــة عــى األكــر، بســبب مــرض أو أي عــارض صحــي، تحــت إرشاف طبــي يف  ــة أو 45 ليل ــة متواصل و30 ليل

ــا كمستشــفى. مستشــفى ُمرخــص لــه بالعمــل قانونيً

وفاة املستفيدة/ املستفيد أو زوج املستفيدة/ زوجة املستفيد.

برامج التأمن امليكروي:

- برنامج عافيتنا:

هــو برنامــج تأمــن ميكــروي ملســتفيدات/ مســتفيدي الرشكــة القامئــن/ات وعائالتهــم/ن وأطفالهــم/ن مــن عمــر شــهر واحــد إىل 

21 عاًمــا، وهــذا الرنامــج ُمصمــم ملســتفيدي/ات التمويــالت الرئيســة )متويــل تضامــن، ومتويــل تطويــر، ومتويــل عمومــي، ومتويــل 

متقاعــدات، ومتويــل انطالقتــي، ومتويــل تحســن املنــزل، بحيــث يُســتفاد مــن الرنامــج يف حالتــي:
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- برنامج حامية:

ــة مــع  ــل املتبقــي للرشك ــه تســديد قيمــة التموي ــم مــن خالل ــث يت ــة، بحي هــو برنامــج تأمــن ملســتفيدات ومســتفيدي الرشك

املصاريــف اإلداريــة وكافــة العمــوالت والغرامــات املتبقيــة عــى املســتفيدة يف حالــة الوفــاة، بحيــث أال يكــون عمــر املســتفيدة 

قــد تجــاوز 65 عاًمــا. هــذا الرنامــج مصمــم ملســتفيدات ومســتفيدي التمويــالت التاليــة: متويــل والدة، ومتويــل موســمي، ومتويــل 

تعليمــي.

وقــد حصلــت رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر عــى جائــزة "أفضــل صنــدوق داعــم للمــرأة عــى مســتوى الوطــن العــريب" 

مــن جائــزة ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لدعــم مشــاريع الشــباب عــام 2012، وجائــزة "جرامــن جميــل لالســتدامة 

املاليــة" عــى مســتوى البلــدان العربيــة عــام 2011، باإلضافــة إىل جائــزة "االبتــكار وتطويــر منتجــات التأمــن امليكــروي" عــى 

مســتوى الــدول العربيــة أيًضــا عــام 2012، ثــم جائــزة "التميــز يف القيــادة" مــن بنــك النســاء الــدويل عــام 2014، وجائــزة "التميّــز 

يف الشــفافية" مــن شــبكة ســنابل للتمويــل األصغــر عــى مســتوى الــدول العربيــة عــام 2016، باإلضافــة إىل حصولهــا عــى تقييــم 

"A" يف األداء املــايل، وتقييــم 4 مــن 5 يف األداء االجتاعــي مــن رشكــة "Planet Rating" العامليــة، ُمتصــدرة بهــذه الدرجــة أوىل 

ــز يف  ــام 2018 يف التميّ ــزة ســنابل لع ــة إىل جائ ــا. باإلضاف ــر عامليً ــل األصغ ــب ضمــن 400 مؤسســة مــن مؤسســات التموي املرات

ترجمــة الرســالة االجتاعيــة إىل مارســات فعليــة )مــن نحــن: نبــذة عــن رشكــة صنــدوق املــرأة للتمويــل األصغــر وخدماتنــا. 

.)http://www.microfund.org.jo/Pages

  5. الرشكة األهلية للتمويل األصغر:

رؤية الرشكة األهلية للتمويل األصغر:

تأسســت الرشكــة األهليــة عــام 1999 ورأســالها الحــايل 6 مليــون دينــار أردين، وهــي مملوكــة بالكامــل للبنــك األهــيل األردين، 

ومــن أهــم أهدافهــا؛ تقديــم خدمــات ماليــة تُلبــي احتياجــات عمالئهــا مــن ذوي/ات الدخــل املحــدود مــن أصحــاب/ صاحبــات 

املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرة مــن خــالل دعمهــم/ن للبــدء مبشــاريعهم وخلــق فــرص عمــل ذاتيــة ومبــا يتقاطــع مــع 

مصلحــة الرشكــة بالوصــول إىل خلــق بيئــة اقتصاديــة واجتاعيــة وتعليميــة أفضــل ألفــراد املجتمــع املحــيل، مــا ينعكــس إيجابـًـا 

عــى مســتوى االزدهــار والرفــاه للمجتمــع.

http://www.microfund.org.jo/Pages


375

الفصل الثاني عشر:

الخدمات االقتصادية المتاحة للنساء

ــم النشــاط االقتصــادي يف األردن،  ــة إىل دع ــك األهــيل الرامي ــًذا الســراتيجيّة البن ــر تنفي ــل األصغ ــة للتموي ــة األهلي ــأيت الرشك وت

وتعزيــز مســرة التنميــة الشــاملة التــي يســعى األردن لتحقيقهــا عــى مختلــف األصعــدة، وســعيه إليصــال خدماتــه إىل كافــة 

ــة يف األردن. ــرة العامل ــر والصغ ــة الصغ ــاريع متناهي ــة يف املش ــة الخاص ــات االقتصادي القطاع

هــذا، وتعمــل الرشكــة األهليــة ضمــن اســراتيجيّة عمــل واضحــة املعــامل تهــدف إىل تطويــر خدماتهــا املقّدمــة مــن جهــة، وتطويــر 

فريــق عملهــا مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل إخضــاع فريــق العمــل للعديــد مــن الــدورات املتقّدمــة لضــان مواكبتهــم/ن 

ألحــدث أســاليب اإلدارة الحديثــة، وإقامــة العديــد مــن النشــاطات االجتاعيــة بهــدف رفــع مســتوى األداء العــام. وعــى صعيــد 

ــة  ــار، عــى شــكل قــروض للمشــاريع متناهي ــون دين ــد عــن 192 ملي ــا يزي ــذ نشــأتها م ــة من ــة، قّدمــت الرشك األعــال التجاريّ

الصغــر والصغــرة املحليــة اســتفاد منهــا أكــر مــن 225 ألــف عميــل/ة، وذلــك مــن خــالل 260 موظًّفــا/ة كفــؤًا/ة يعملــون ضمــن 

شــبكة فــروع واســعة، يصــل عددهــا إىل 25 فرًعــا إضافــة إىل اإلدارة العامــة. كــا وتــدرس الرشكــة اســتحداث املزيــد مــن الفــروع 

كجــزء مــن اســراتيجية التوســع واالنتشــار الطموحــة التــي تتبناهــا حتــى تســتطيع تقديــم خدماتهــا ألكــر فئــة ُممكنــة مــن 

العمــالء، وبتغطيــة جغرافيّــة كبــرة.

رؤيتنا: 

ــيل  ــع املح ــيش للمجتم ــتوى املعي ــن املس ــة وتحس ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــاهم يف التنمي ــة تُس ــر ريادي ــل أصغ ــة متوي مؤسس

ــا. ــاريعهم/ن وتطويره ــيس مش ــم/ن لتأس بتمكينه

رسالتنا: 

تقديــم خدمــات ماليــة وغــر ماليــة مســؤولة وُمبتكــرة لألفــراد وأصحــاب املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرة ملســاعدتهم/ن 

بتنميــة مشــاريعهم/ن وتحقيــق االزدهــار املشــرك. 

قيم الرشكة: 

سعيًا وراء أعى درجات التميّز يف أداء مهامها، تلتزم الرشكة بتطبيق مجموعة من القيم األساسية يف عملها وهي:

التميّز يف خدمة العمالء.

التعامل بشفافية وعدالة واحرام.

تقديم خدمات عالية الجودة.

الريادة واإلبداع.

االزدهار املشرك.
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الخدمات واملنتجات:

أ. قروض األفراد:

تســعى الرشكــة األهليــة للتمويــل األصغــر إىل توفــر أفضــل الخدمــات املاليــة إىل عمالئهــا مــن خــالل تبنــي أفضــل املارســات 

العامليــة يف مجــال التمويــل األصغــر، وتســعى الرشكــة إىل تدعيــم وتعزيــز نجــاح عمالئهــا مــن خــالل تقديــم باقــة مــن الخدمــات 

املاليــة لتطويــر املشــاريع متناهيــة الصغــر والصغــرة ضمــن إجــراءات ســهلة وُميــرة، أبرزهــا:

قرض دراستي: 

يســتهدف هــذا القــرض األفــراد الذيــن هــم/ن بحاجــة إىل متويــل احتياجاتهــم/ن التعليميــة ولكافــة املراحــل التعليميــة 

ابتــداًء مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتــى الدراســات العليــا، باإلضافــة إىل متويــل شــهادات التدريــب املعتمــدة.

قرض املشاركة الجامعي: 

يســتهدف قــرض املشــاركة الجاعــي الســيدات املنتجــات اللــوايت يرغــنب يف تطويــر مشــاريعهن ســواء املنزليــة وغــر 

املنزليــة، وبحاجــة للحصــول عــى متويــل لهــذه املشــاريع ســواء أكانــت مشــاريع منزليــة ُمرخصــة أو غــر ُمرخصــة، 

ويــراوح عــدد عضــوات املجموعــة املشــاركة يف هــذا املــرشوع مــن 2-4 عضــوات.

قرض الطموح: 

ــرشكات  ــك ال ــا يف ذل ــة مب ــم/ن الخاص ــل أعاله ــة إىل متوي ــم/ن بحاج ــن ه ــراد الذي ــوح األف ــرض الطم ــتهدف ق يس

ــئة. ــاريع الناش ــة إىل املش ــة باإلضاف ــر املُرخص ــة وغ ــة املُرخص ــاريع املنزلي ــة، واملش ــر املُرخص ــة وغ املُرخص

قرض ًع شانك: 

يســتهدف هــذا القــرض العمــالء القامئــن الذيــن لديهــم قــروض فرديــة مــن خــالل متويــل إضــايف للتمويــل األســايس 

الفّعــال لتغطيــة حاجــات األفــراد االجتاعيــة و/أو املشــاريع الخاصــة بهــم/ن ســواء أكان لــرشاء بضاعــة موســمية و/

أو غرهــا مــن الحــاالت الطارئــة.

قرض ًع شانك جامعي:

يســتهدف هــذا القــرض العمــالء القامئــن الذيــن لديهــم قــروض جاعيــة مــن خــالل متويــل إضــايف للتمويــل األســايس 

الفّعــال لتغطيــة حاجــات األفــراد االجتاعيــة و/أو املشــاريع الخاصــة بهــم/ن ســواء أكان لــرشاء بضاعــة موســمية و/

أو غرهــا مــن الحــاالت الطارئــة.
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ب. قروض املشاريع الصغرى:

تســعى الرشكــة األهليــة للتمويــل األصغــر إىل توفــر أفضــل الخدمــات املاليــة واالستشــارية ألصحاب/ صاحبــات املشــاريع الصغرى 

ــات املشــاريع الناشــئة إىل أصحــاب املشــاريع الصغــرى  ــن/ات أصحــاب/ صاحب ــن الريادي ــات ســواء م ــف الفئ والصغــرة ملختل

والصغــرة املُرخصــة، ونــورد تاليًــا تفاصيــل التمويــالت الخاصــة باملشــاريع الصغــرى والصغــرة التــي توفرهــا الرشكــة لعمالئهــا:

ج. الخدمات غري املالية:

ــن  ــا م ــل؛ ســوق جــارا وغره ــازارات تســويقية، مث ــة ب ــت برعاي ــي متثل ــة والت ــر املالي ــات غ ــن الخدم ــدًدا م ــة ع ــدم الرشك تُق

ــا وبشــكل مجــاين. ــي مّكنــت العمــالء مــن عــرض وتســويق منتجاتهــم/ن فيه ــام مبحافظــات اململكــة، والت ــي تُق ــازارات الت الب

ــى إدارة  ــالء ع ــب العم ــة وتدري ــف املالي ــن ورشــات التثقي ــدد م ــد ع ــم بشــكل ســنوي عق ــايل يت ــدأ الشــمول امل ــا ملب وتطبيًق

ــا وتســويقيًا يف إدارة  ــا وإداريً وتســويق مشــاريعهم/ن، باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات االستشــارية؛ بهــدف متكــن العمــالء ماليً

ــايل تحســن الوضــع املعيــيش لهــم/ن  مشــاريعهم/ن مــن مختلــف هــذه النواحــي، مــا يســاعد بتحســن مشــاريعهم/ن وبالت

ــي. ــاء مشــاريعهم/ن بشــكل مهن ــم/ن لبن ــم/ن، ومتكينه ولعائالته

وقــد أقامــت الرشكــة العديــد مــن الحمــالت املجتمعيــة املختلفــة باعتبارهــا جــزًء مــن مســؤولية الرشكــة املجتمعيــة، كحملــة 

دفء الشــتاء، والتــي تــم مــن خاللهــا توزيــع معاطــف شــتوية عــى األطفــال يف املــدارس الحكوميــة يف املناطــق األقــل حظًــا يف 

عــدد مــن املحافظــات. وتــم تنظيــم عــدد مــن الزيــارات خــالل شــهر رمضــان املبــارك لجمعيــة قــرى األطفــال SOS وتــم تحضــر 

ــاء للمســؤولية  ــة الســنوية ملســابقة امللكــة علي ــم الرعاي ــة إىل تقدي ــال، باإلضاف ــا عــى األطف ــع الهداي اإلفطــار الرمضــاين وتوزي

االجتاعيــة.

قرض إنتاجي - أصول ثابتة:

يســتهدف قــرض إنتاجــي - أصــول ثابتــة إىل متويــل ودعــم تطويــر املشــاريع الصغــرى املُرخصــة مــن عمــر ســنة فأكــر 

لغايــة التوســع والتطويــر عــى خدمــات وُمنتجــات املــرشوع مــن خــالل متويــل رشاء آالت وُمعــدات خاصــة باملــرشوع، 

بحيــث تُعتــر هــذه األدوات والوســائل أساســية يف تصنيــع وإيصــال الخدمــة.

قرض إنتاجي - فواتري مشريات:

يســتهدف قــرض إنتاجــي - فواتــر مشــريات إىل متويــل ودعــم تطويــر املشــاريع الصغــرى املُرخصــة مــن عمــر ســنة 

فأكــر لغايــة التوســع والتطويــر عــى خدمــات ومنتجــات املــرشوع مــن خــالل متويــل فواتــر مبيعــات البضاعــة و/أو 

مشــريات املــواد التــي تدخــل يف التصنيــع و/أو البضاعــة التــي يتــم إعــادة بيعهــا.
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وتحتفــل الرشكــة بعمالئهــا خــالل املناســبات االجتاعيــة مثــل؛ مناســبة عيــد األم وغرهــا مــن املناســبات. وتُســاهم الرشكــة يف 

تســهيل مشــاركة العمــالء وترشــيح مشــاريعهم/ن ســنويًا لعــدد مــن الجوائــز واملســابقات املحليــة كجائــزة ســيتي بنــك وغرهــا 

مــن املشــاريع املحليــة تقديــرًا لجهــود عمالئهــا.

د. الخدمات اإللكرونية:

تتبنــى الرشكــة األهليــة للتمويــل األصغــر دامئـًـا حلــول التكنولوجيــا املاليــة مــن خــالل توفــر أحــدث التقنيــات الرقميــة املبتكــرة. 

نــورد تاليًــا الخدمــات الرقميــة التــي يكــن لعمالئنــا اســتخدامها:

  6. إمثار للتمويل األصغر اإلسالمي:

ــكام  ــع أح ــق م ــة تتواف ــواًل مالي ــر حل ــي توف ــر الت ــل األصغ ــات التموي ــدى مؤسس ــي؛ إح ــالمي ه ــر اإلس ــل األصغ ــار للتموي إمث

ــة". ــبكة "تنمي ــت ش ــدرج تح ــو ين ــدد عض ــد أج ــي تُع ــالمية، وه ــة اإلس الرشيع

:eFAWATEERcom إي فواتريكم

ــالل  ــن خ ــح م ــا نتي ــم، فإنن ــن إي فواترك ــر م ــديد الفوات ــرض وتس ــة ع ــرشكاء يف خدم ــن ال ــد املفوتري ــا أح بصفتن

ــهولة  ــهرية بس ــاطهم الش ــع أقس ــن دف ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــة مختلف ــع رقمي ــوات دف ــا قن ــة لعمالئن ــذه الخدم ه

ــة إي  ــاص بخدم ــروين الخ ــع اإللك ــارة املوق ــك زي ــهري بإمكان ــطك الش ــع قس ــة. ولدف ــت وتكلف ــد ووق ــل جه وبأق

https:// .ــة/ الخدمــات واملنتجــات ــاه: https://www.efawateercom.jo/Portal/Home )عــن األهلي فواتركــم أدن

.)ahlimicrofinance.com/ar/our-services

نبذة عن إمثار:

أسســت مؤسســة امللــك الحســن عــام 2015 رشكــة "إمثــار" للتمويــل األصغــر اإلســالمي لتكــون أول مؤسســة متويــل 

ــدف إىل مكافحــة  ــزي األردين، وته ــك املرك ــن البن ــص م ــة اإلســالمية يف األردن برخي ــة ألحــكام الرشيع ــر مطابق أصغ

ــات  ــاب/ صاحب ــدود وأصح ــل املح ــذوي/ات الدخ ــر ل ــي الصغ ــل متناه ــم متوي ــق تقدي ــن طري ــة ع ــر والبطال الفق

ــول  ــعيًا للوص ــة، وس ــاكلهم/ن االجتاعي ــة مش ــيش ومعالج ــتواهم/ن املعي ــن مس ــدف تحس ــرة، به ــاريع الصغ املش

بخدماتهــا االجتاعيــة واملاليــة لجميــع فئــات ورشائــح املجتمــع، ولتكــون أمُنوذًجــا تنمويـًـا مبتكــرًا للتمكــن االقتصــادي 

ــكام  ــة ألح ــة مطابق ــة متكامل ــة واجتاعي ــات مالي ــة وخدم ــات متويلي ــر منتج ــار" لتوف ــعى "إمث ــي، وتس واالجتاع

ــة اإلســالمية. الرشيع

https://ahlimicrofinance.com/ar/our-services
https://www.efawateercom.jo/Portal/Home
https://ahlimicrofinance.com/ar/our-services


379

الفصل الثاني عشر:

الخدمات االقتصادية المتاحة للنساء

الرؤية:

أن نكون الرواد يف تقديم خدمات التمويل األصغر وفق أحكام وضوابط الرشيعة اإلسالمية.

الرسالة: 

ــا لتعــود باملنفعــة  ــا واجتاعيً توفــر حلــول ماليــة مبتكــرة وفــق أحــكام وضوابــط الرشيعــة اإلســالمية لتمكــن األفــراد اقتصاديً

العامــة عــى أصحــاب/ صاحبــات العالقــة.

القيم الجوهرية:

إن رســالة ورؤيــة إمثــار مســتنبطة مــن مبــادئ الديــن اإلســالمي الحنيــف، والتــي تــم بلورتهــا ضمــن قيــم جوهريــة شــاملة مُتثــل 

ــة ضمــن منظومــة إســالمية ترتكــز عــى  ــم أفضــل الخدمــات املالي ــك تحــرص إمثــار عــى تقدي حجــر أســاس رشكــة إمثــار، لذل

مجموعــة القيــم اآلتيــة:

أ. النزاهة وااللتزام بأحكام وضوابط الرشيعة اإلسالمية: 

تأسســت إمثــار عــى مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية الســمحاء وطــورت إجراءاتهــا وسياســاتها كافــة لتتوافــق مــع أحــكام 

وضوابــط الرشيعــة اإلســالمية، مــن خــالل لجنــة رشعيــة مكونــة مــن علــاء ديــن ذوي خــرة مميــزة. كــا قامــت إمثــار 

باســتصدار فتــوى مــن دار اإلفتــاء األردين حرًصــا منهــا عــى تطبيــق أحــكام الرشيعــة اإلســالمية بنزاهــة تامــة يف كافــة 

. تعامالتها

ب.  الصدق والثقة:

ارتكــزت إمثــار منــذ تأسيســها عــى االلتــزام بالصــدق يف كافــة تعامالتهــا، وذلــك تطبيًقــا لســنة رســول اللــه )صــى اللــه 

ــْدَق يَْهــِدي إِىَل الـْـِرِّ َوإِنَّ الـْـِرَّ يَْهــِدي إِىَل الَْجنَّــِة َوَمــا يـَـزَاُل الرَُّجــُل  ــْدِق فـَـِإنَّ الصِّ عليــه وســلم( عندمــا قــال: )َعلَيُْكــْم ِبالصِّ

يًقــا(. لقــد حــث النبــي أمتــه عــى الصــدق حيــث أنــه يُعــد  ــِه ِصدِّ ــَد اللَّ ــَب ِعْن ــى يُْكتَ ــْدَق َحتَّ يَْصــُدُق َويَتََحــرَّى الصِّ

ســمة أساســية يف شــخصية املؤمــن، فيجــب عليــه أن يكــون صادقـًـا مــع نفســه، ومــع ربــه، ومــع خلقــه بــال ازدواجيــًة. 

ــة  ــة والخارجي ــا الداخلي ــع تعامالته ــفافية يف جمي ــر الش ــى معاي ــدق وأع ــوم الص ــرس مفه ــى غ ــار ع ــت إمث وحرص

إليانهــا بــأن الصــدق املطلــق هــو الجــر الوحيــد لبنــاء الثقــة بينهــا وبــن جميــع منتفعيهــا/ منتفعاتهــا.
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ج.  اإلحسان واملسؤولية االجتامعية:

ــا الــرشكات مبارســات أكــر مســؤولية، وذلــك ألن  لقــد ظهــر مصطلــح املســؤولية االجتاعيــة يف املجتمعــات مطالبً

ــة  ــدوره ألحــق األذى مبــوارد مختلف ــذي ب ــان، وال ــة يف بعــض األحي ــة اإلدارة العام ــاح طغــى عــى رؤي ــق األرب تحقي

كاملــوارد البرشيــة والبيئيــة. أمــا بالنســبة لرشكــة إمثــار فهــي رشكــة أسســت عــى مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية التــي 

ــه وســلم(: )كلكــم راٍع وكلكــم مســؤول عــن  ــه علي ــه )صــى الل ــزم كل فــرد باملســؤولية لقــول رســول الل تحــث وتل

رعيتــه؛ اإلمــام راٍع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راٍع يف أهلــه ومســؤول عــن رعيتــه، واملــرأة راعيــٌة يف بيــت زوجهــا 

ومســؤولة عــن رعيتهــا، والخــادم راٍع يف مــال ســيده ومســؤوٌل عــن رعيتــه(. ولذلــك تؤمــن إمثــار مبســؤوليتها تجــاه 

املجتمــع واألفــراد واملجتمعــات املحليــة لخلــق أثــر اجتاعــي دائــم بنيــة اإلحســان، الــذي ُربــط مبحبــة اللــه تعــاىل يف 

القــرآن الكريــم بقولــه تعــاىل )وأحســنوا إن اللــه يحــب املحســنن(.

د. املبادرة والتجديد: 

انطالقـًـا مــن رســالة إمثــار يف شــمول املســتثنين/ات ماليًــا تحــت مظلــة خدماتهــا، اعتمــدت الرشكــة منهجيــة  االبتــكار 

ــر  ــادرة يف تطوي ــادة واملب ــة الري ــل استحســانهم/ن. وتؤمــن إمثــار بأهمي ــة احتياجــات عمالئهــا وني ــد يف تلبي والتجدي

ــه عليــه وســلم( عندمــا قــال: )مــن ســن يف  ــه )صــى الل ــا لســنة رســول الل ــة مبتكــرة، تطبيًق حلــول وخدمــات مالي

اإلســالم ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غــر أن ينقــص مــن أجورهــم يشء(، ومبــا أن إمثــار 

هــي أول رشكــة متويــل أصغــر إســالمية يف األردن، فإنهــا تصبــو لتكــون مثــااًل ناجًحــا وحســًنا يُقتــدى بــه يف تطبيــق 

الرشيعــة اإلســالمية يف عــامل اإلدارة والتمويــل.
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الخدمات املالية:

- متويل األفراد؛ العاملن/ات – املوظفن/ات: 

تخــدم هــذه الفئــة العاملــن/ات يف أي مؤسســة قطــاع عــام أو قطــاع خــاص بدخــل شــهري موثـّـق، ويرغبــون يف الحصــول عــى 

ــراد  ــة ملصــدر دخــل آخــر لهــم/ن أو ألي مــن أف ــل الســتخدامه ألغراضهــم/ن الشــخصية )االســتهالكية( أو ألغــراض إنتاجي متوي

عائالتهــم/ن املتشــاركن/ات معهــم/ن بنفــس رقــم القيــد. وبســقف متويــيل يصــل إىل 3000 دينــار.

- متويل األعامل:

أ- املشاريع القامئة املرخصة:

ــة  ــة والصناعي ــة والخدمي ــات التجاري ــة يف القطاع ــة واملُرخص ــاريع القامئ ــات املش ــاب/ صاحب ــع أصح ــة جمي ــذه الفئ ــدم ه تخ

ــقف  ــة بس ــدات إنتاجي ــق رشاء آالت ومع ــن طري ــاريعهم/ن ع ــر مش ــم/ن لتطوي ــل احتياجاته ــن/ات يف متوي ــة، الراغب والزراعي

ــار. ــف دين ــيل يصــل إىل 15 أل متوي

ب- املشاريع املنزلية:

ــل احتياجاتهــم/ن  ــن/ات بتموي ــة القامئــة أو تحــت التأســيس، الراغب ــات املشــاريع املنزلي ــة أصحــاب/ صاحب تخــدم هــذه الفئ

لتأســيس مــرشوع منــزيل أو تطويــر مشــاريعهم/ن املنزليــة عــن طريــق رشاء بضائــع وآالت ومعــدات وكهربائيــات لهــذه املشــاريع 

بســقف متويــيل يصــل إىل 1000 دينــار.

وذلــك لتأســيس مــرشوع منــزيل )لــه أو ألي فــرد مــن أفــراد عائلتــه املتشــاركن/ات معــه بنفــس رقــم القيــد( لتمويــل أغــراض 

املــرشوع مــن مــواد خــام وبضائــع و/أو أصــول ثابتــة لغايــات املــرشوع، أو يــارس نشــاطه مــن خــالل مرشوعــه املنــزيل القائــم و/

أو مرشوعــه غــر املرخــص القائــم ويرغــب يف الحصــول عــى متويــل الســتخدامه ألغراضــه الشــخصية )االســتهالكية(، أو ألغــراض 

نشــاطه التجــاري و/أو الصناعــي و/أو الخدمــي لتمويــل مــواد خــام وبضائــع أو أصــول ثابتــة لغايــات النشــاط االقتصــادي )مــن 

.)http://www.ethmar.jo/Home .نحــن. الرئيســية/ الخدمــات املاليــة. إمثــار للتمويــل األصغــر اإلســالمي

http://www.ethmar.jo/Home
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7. دائرة اإلقراض الصغري يف األونروا:

العضــو األخــر مــن أعضــاء شــبكة "تنميــة" لإلقــراض هــو؛ دائــرة اإلقــراض الصغــر يف األونــروا، التــي تقــوم بتوفــر فــرص مســتدامة 

إلدرار الدخــل لالجئــي/ات فلســطن عــالوة عــى املجموعــات الفقــرة أو املهمشــة التــي تعيــش وتعمــل بالقــرب منهم.

ســنة 1990 أنشــأت األونــروا مــا أصبــح يُعــرف يف مــا بعــد باســم دائرة اإلقــراض الصغــر، ســعيًا لتزويد الالجئــن/ات الفلســطينين/

ــن، وأصبحــت يف ســنة 2008  ــن التالي ــر عــى مــدار العقدي ــرة بقــدر كب ات بفــرص مســتدامة إلدرار الدخــل. وقــد منــت الدائ

أكــر جهــة ُمقدمــة لخدمــات التمويــل الصغــر يف األرض الفلســطينية املحتلــة وثــاين أكــر ُمقــدم لهــذه الخدمــة يف ســوريا. ويف 

وقــت الحــق، بــارشت الدائــرة بتقديــم منتجــات قــروض موجهة بشــكل خــاص إىل املشــاريع النســوية املنزليــة يف ســنة 2010، وإىل 

مشــاريع الشــباب يف ســنة 2012. ويُعــد قــرض "مبــادريت" املوجــه لــرواد/ رائــدات األعــال الشــباب أول منتــج للتمويــل الصغــر 

مــن نوعــه يف املنطقــة.

وتقــدم دائــرة اإلقــراض الصغــر يف األونــروا القــروض والخدمــات املاليــة التكميليــة لــألرس املنزليــة وأصحــاب/ صاحبــات األعــال 

الرياديــة وأصحــاب/ صاحبــات األعــال الصغــرة. إن هــذه االســتثارات تعمــل عــى إيجــاد وظائــف وعــى اســتدامتها، وتُقلــل 

مــن الفقــر وتعمــل عــى متكــن عمالئنــا، وتحديــًدا املــرأة.

ــا مــا تكــون غــر رســمية  إن العديــد مــن عمــالء برنامــج التمويــل الصغــر يعملــون عــى تشــغيل وإدارة أعــال صغــرة، وغالبً

ــي  ــازل وبائع ــة يف املن ــالت الخياط ــات وعام ــاب الكراج ــاك وأصح ــادي األس ــملون؛ صي ــؤالء يش ــاد. وه ــش االقتص ــى هام وع

ــا مــا يعيــش الالجئــون/ات  ــة الفقــرة التــي غالبً ــا اإلقراضيــة عــى املناطــق الحري بســطات الخضــار. ونحــن نركــز يف عملياتن

فيهــا، حيــث أنهــا متيــل ألن تكــون مراكــز نشــاط تجــاري وصناعــي.

ومــن أجــل إيجــاد فــرص تشــغيل ذاتيــة للشــباب ممــن هــم يف ســن 18-30 عاًمــا، فــإن برنامجنــا للتمويــل الصغــر يُقــدم أيضــا 

قروًضــا ابتدائيــة للشــباب/ الشــابات ليقومــوا ببــدء أعالهــم التجاريــة الخاصــة.

ومــن خــالل إقــراض الجئــي فلســطن والنســاء والشــباب والعمــالء املهمشــن اآلخريــن، فــإن برنامــج اإلقــراض الصغــر يعمــل عــى 

دعــم هــدف األونــروا للتنميــة البرشيــة "مســتوى معيشــة الئــق". وتعمــل الدائــرة عــى تنظيــم برمجتهــا وفــق هــدف اســراتيجي 

يتمثــل يف تزويــد عمالئــه "بخدمــات ماليــة شــاملة وســبل أكــر للوصــول إىل مرافــق التســليف واالدخــار" التــي ُيكنهــا أن تُقــدم 

لهــم/ن فرًصــا جديــدة.
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االقراض البسيط يف األردن:

إن صناعــة التمويــل الصغــر يف األردن متطــورة بشــكل حســن وتتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الربحيــة والتنافســية، وتُعــد األونــروا 

واحــدة مــن أصغــر املؤسســات العاملــة يف هــذا املجــال حيــث تبلــغ حصتهــا 4٪ فقــط مــن إجــايل الســوق. ومــع ذلــك، فإننــا 

نلعــب دوًرا إقراضيًــا هاًمــا لدعــم التعليــم واإلســكان واألعــال التجاريــة الصغــرة. وقــد بــدأ برنامــج األونــروا للتمويــل الصغــر 

إقراضــه يف األردن يف عــام 2003، ونحــن نعتقــد بــأن الوصــول للســوق ُيكــن أن ينمــو أكــر مــا هــو عليــه حاليًــا، وخصوًصــا يف 

هــذه املجــاالت.

وقــد شــهد برنامــج التمويــل الصغــر التابــع لنــا أكــر منــو دراماتيــيك لــه يف فــرة الســنوات الخمــس املاضيــة ومبعــدل منــو ســنوي 

يبلــغ 5٪. ويف عــام 2017؛ ارتفــع إجــايل وصــول األونــروا مبقــدار 1.4٪ وقامــت الوكالــة بتقديــم 12.986 قرًضــا بقيمــة 14.15 

مليــون دوالر يف األردن. ويعيــش يف األردن أكــر عــدد مــن الجئــي/ات فلســطن )41٪ مــن إجــايل عــدد الالجئــن/ات(، وهــم 

ــا الخارجــي  ــدل تواصلن ــادة مع ــا بزي ــا أيًض ــا قمن ــام 2017. ك ــا يف ع ــالء لدين ــوع العم ــن مجم ــا يصــل إىل 55٪ م ــكلون م يُش

للعمــالء األصغــر ســًنا، والذيــن تــراوح أعارهــم بــن 18-24 ســنة، حيــث حصلــت تلــك الفئــة عــى 29٪ مــن إجــايل قروضنــا.

وكــا هــو الحــال يف املناطــق األخــرى، تُقــدم األونــروا مجموعــة مــن القــروض للعمــالء يف األردن بحيــث مُتكنهــم/ن مــن االختيــار 

مــن بــن خيــارات متعــددة مبنيــة عــى احتياجاتهــم/ن. وقــد تحســن معــدل إقراضنــا لألعــال التجاريــة األصغــر قليــاًل يف عــام 

2017، وكذلــك أيًضــا ارتفعــت القــروض األخــرى. إن أحــد املنتجــات، وهــو عبــارة عــن قــرض صغــر الغايــة منــه مســاعدة النســاء 

عــى تطويــر أعالهــن التجاريــة املنزليــة، والــذي تــم إدخالــه يف عــام 2010 يف األردن، قــد قــدم بحلــول عــام 2017 متويــاًل ملــا 

مجموعــه 5,033 قرًضــا بقيمــة 3.19 مليــون دوالر. وباإلجــال، فــإن 47٪ مــن عمالئنــا يف البــالد هــن مــن النســاء.

ــد جــراء رأس  ويف املســتقبل؛ فإنــه ســيكون مــن املهــم لنــا أن نعمــل عــى زيــادة مســتويات متويلنــا يف األردن، إال أن ذلــك مقيّ

املــال املحــدود للغايــة، حيــث أن األونــروا مل تحصــل عــى أي دعــم مــن املانحــن للرنامــج يف األردن. إن األونــروا يف موقــع فريــد 

يســمح لهــا باملســاهمة يف إحــداث منــو جوهــري مــن خــالل مســاعدة العمــالء يف األردن عــى تطويــر أعــال وفــرص جديــدة 

)الرئيســية. دائــرة اإلقــراض الصغــر/ االقــراض البســيط يف األردن. وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين 

.)https://www.unrwa.org/ar/content .ــرشق األدىن يف ال

https://www.unrwa.org/ar/content
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8. مبادرة النشميات – دعم ومتكن سيدات األعامل:

ــات  ــات االستشــارية واملنتج ــة الخدم ــي بباق ــك األهــيل األردين لتتمتع ــع أرسة البن ــادرة النشــميات م ــادري باالنضــام إىل مب ب

ــِك. ــا ب ــا خاًص ــة أو متلكــن مرشوًع ــِت ريادي ــة املقّدمــة لســيدات األعــال، ســواء أكن املرفي

مــع انضامــِك للمبــادرة، ســتتمتعن بتجربــة اســتثنائية مــع باقــة حلــول األعــال املقّدمــة مــن مبــادرة النشــميات، ســواء طلــب 

ــة  ــة إىل إمكاني ــال، إضاف ــعة األع ــهيالت توس ــة أو تس ــول الثابت ــل أو األص ــال العام ــل رأس امل ــِك لتموي ــالزم لرشكت ــل ال التموي

املشــاركة يف دورات تدريبيــة وورشــات عمــل والحصــول عــى خدمــات استشــارية يف مواضيــع متخصصــة، واملشــاركة بفعاليــات 

ــن  ــاًل ع ــرى، فض ــاريع أخ ــات مش ــاب/ صاحب ــن/ات وأصح ــدين/ات متخصص ــع مرش ــبيك م ــال، والتش ــات األع ــة بريادي خاص

العديــد مــن املزايــا األخــرى التــي تجعــل مــن البنــك رشيــك نجاحــِك، فنجــاح وازدهــار أعالــِك هــو هــدف البنــك.

ــن  ــر أعاله ــن لتطوي ــات امله ــات وصاحب ــال الريادي ــيدات األع ــن س ــة لتمك ــا حقيقي ــر اآلن فرًص ــيل األردين يوف ــك األه والبن

وتحقيــق النجــاح مــع مبــادرة الّنشــميات عــر مســاعدتهن لتنميــة أعالهــن وزيــادة نســبة مشــاركتهن يف منــو القطــاع االقتصــادي 

األردين.

دورات مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات صاحبات املهن والرياديات.

استضافة خراء/ خبرات اقتصادين/ات لعرض مستجدات االقتصاد األردين.

التدريب وورش العمل واملنتديات املتخصصة بقيادة أبرز الخراء/ الخبرات يف مجاالتهم/ن.

مشاركة النشميات يف اختيار االحتياجات التدريبية ومواضيع ورشات العمل.

ترويج أعال النشميات ومقاالت خاصة.

املساعدة يف شبك النشميات مع األشخاص املناسبن يف البنك.

متابعة احتياجات الرياديات وصاحبات األعال واملهن.

مساعدة املؤسسات التي تقودها النساء عى النمو والتوسع.

التسجيل مجاين يف الدورات والرامج املتخصصة.

حــّث القياديــات عــى توظيــف النســاء املؤهــالت وزيــادة نســبة القــوى العاملــة مــن النســاء خاصــة خــارج العاصمــة 

ن. عّا

أ. املزايا:
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ب. املستفيدات من مبادرة الّنشميات:

ج- املؤسسات الحكومية الداعمة:

ــة،  ــارية، قانوني ــات استش ــات بخدم ــات واملؤسس ــزودون املنظ ــن ي ــال الذي ــات األع ــي/ات خدم ــن مقدم ــد م ــاك العدي هن

ــا بعــض األمثلــة عــى هــذه  عقاريــة، تعليميــة أو يف مجــال االتصــاالت أو التخزيــن وغرهــا مــن الخدمــات املختلفــة. نــورد تاليً

ــة: ــة الداعم املؤسســات الحكومي

1. صندوق التنمية والتشغيل:

صنــدوق التنميــة والتشــغيل الــذي يُقــدم مجموعــة مــن الرامــج اإلقراضيــة التــي تهــدف إىل متكــن األفــراد واألرس والجاعــات 

الفقــرة أو املتدنيــة الدخــل أو العاطلــن/ات عــن العمــل لرســيخ ثقافــة العمــل الحــر يف مختلــف محافظــات اململكــة.

وقــد تأســس صنــدوق التنميــة والتشــغيل عــام 1989، وبــارش عملياتــه اإلقراضيــة عــام 1991 كمؤسســة حكوميــة ذات اســتقالل 

مــايل وإداري يُعنــى بتنميــة ومتويــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة واملتناهيــة الصغــر )امليكرويــة( مــن خــالل إيراداتــه الذاتيــة.

صفتنا القانونية:

ــام  ــم )33( للع ــة والتشــغيل رق ــدوق التنمي ــون صن ــة أنشــئت مبوجــب قان ــة والتشــغيل هــو مؤسســة حكومي ــدوق التنمي صن

1992، ويتمتــع الصنــدوق بشــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مــايل وإداري، ويهــدف الصنــدوق بشــكل أســايس إىل متكــن األفــراد 

واألرس والجاعــات الفقــرة أو املتدينــة الدخــل أو العاطلــن/ات عــن العمــل مــن مارســة العمــل واإلنتــاج، وذلــك مــن أجــل 

اإلســهام يف محاربــة الفقــر والبطالــة، ويكــون املركــز الرئيــي للصنــدوق يف مدينــة عــان، ولــه أن ينشــئ فروًعــا ومكاتــب لــه يف 

داخــل اململكــة بقــرار مــن املجلــس.

سيدات األعال الرياديات وصاحبات املهن.

القوى العاملة املؤهلة من النساء.

ــادرة النشــميات – دعــم ومتكــن  ــة )مب ــع القطاعــات االقتصادي الــرشكات واملؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف جمي

.)https://ahli.com/ar/article ســيدات األعــال. الــرشكات الصغــرى واملتوســطة. مقــاالت. الصفحــة الرئيســية. أهــيل

https://ahli.com/ar/article
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غايتنا:

قامــت الحكومــة بإنشــاء صنــدوق التنميــة والتشــغيل ليعمــل عــى توعيــة وتشــجيع ومتويــل الفقــراء وذوي/ات الدخــل املتــدين 

والعاطلــن/ات عــن العمــل مــن املؤهلــن/ات بحرفــة أو مهنــة إلقامــة مشــاريع خاصــة بهــم يف املجــاالت؛ الصناعيــة أو الحرفيــة 

أو الخدميــة أو الســياحية، وذلــك لخلــق فــرص عمــل لهــم/ن مســتدامة تـُـدر عليهــم دخــاًل مناســبًا لالســتفادة مــن طاقاتهــم/ن 

واســتغاللها يف التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة بــداًل مــن التهافــت عــى الوظائــف وخاصــة الحكوميــة منهــا وبقائهــا معطلــة يف 

انتظــار الحصــول عــى الوظيفــة املطلوبــة أو االتــكال عــى مؤسســات العــون.

خدمات الصندوق:

أ. الخدمات التمويلية:

ــا،  ــات املســتهدفة بحيــث تقــوم بخلــق فــرص عمــل للناشــطن/ات اقتصاديً ــة للفئ ــة وتدريبي ــدم الصنــدوق خدمــات متويلي يُق

وذلــك عــى النحــو اآليت:

- برنامج متويل املشاريع اإلنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية الجديدة )لأفراد(:

يهــدف الرنامــج إىل متكــن كافــة الشــباب والشــابات مــن أبنــاء الوطــن يف كافــة محافظاتــه عــى إنشــاء مشــاريع جديــدة خاصــة 

بهــم/ن يف كافــة املجــاالت بهــدف مســاعدتهم/ن لالعتــاد عــى الــذات وتشــجيعهم/ن عــى العمــل الحــر والريــادي، وتقديــم 

التمويــل امليــر لهــذه املشــاريع.

- برنامج متويل املشاريع اإلنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية واملهنية الجديدة )للرشكات(:

يهــدف الرنامــج إىل متكــن كافــة الشــباب والشــابات مــن أبنــاء الوطــن يف كافــة محافظاتــه عــى إنشــاء مشــاريع جديــدة خاصــة 

بهــم/ن يف كافــة املجــاالت )التجاريــة حســب القامئــة املعتمــدة لــكل محافظــة، الخدميــة، الصناعيــة، الحرفيــة، املهنيــة، والصناعية 

والزراعيــة( بهــدف مســاعدتهم/ن لالعتــاد عــى الــذات وتشــجيعهم/ن عــى العمــل الحــر والريــادي، وتقديــم التمويــل امليــر 

لهــذه املشــاريع.

- برنامج متويل تطوير املشاريع اإلنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية القامئة )لأفراد(:

يهــدف املــرشوع إىل متكــن املشــاريع القامئــة مــن تطويــر أعالهــا ومســاعدة أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع القامئــة عــى التوســع 

ــم  ــد أو دع ــن خــالل إدخــال خــط إنتاجــي جدي ــة يف مشــاريعهم/ن أو م ــا حديث ــن خــالل إدخــال تكنولوجي ــم/ن م يف أعاله

رأســال املــال العامــل مــن خــالل رشاء املــواد األوليــة أو البضائــع الالزمــة إلدامــة مشــاريعهم/ن.
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- برنامج متويل تطوير املشاريع اإلنتاجية والتجارية والخدمية والحرفية واملهنية القامئة )للرشكات(:

يهــدف املــرشوع إىل متكــن املشــاريع القامئــة مــن تطويــر أعالهــا ومســاعدة أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع القامئــة عــى التوســع 

ــم  ــد أو دع ــن خــالل إدخــال خــط إنتاجــي جدي ــة يف مشــاريعهم/ن أو م ــا حديث ــن خــالل إدخــال تكنولوجي ــم/ن م يف أعاله

رأســال املــال العامــل مــن خــالل رشاء املــواد األوليــة أو البضائــع الالزمــة إلدامــة مشــاريعهم/ن.

- برنامج متويل األقساط الدراسية للطلبة )لأفراد(:

يهــدف هــذا الرنامــج إىل توفــر التمويــل للطلبــة الذيــن يدرســون التخصصــات التقنيــة والتطبيقيــة أو طلبــة الدبلــوم التقنــي 

والفنــي ملســاعدتهم/ن عــى تغطيــة تكاليــف الدراســة يف هــذه التخصصــات، وعــى أن يتــم رصف مبلــغ التمويــل بشــكل دفعــات 

تـُـرف باســم الجامعــة أو الكليــة الجامعيــة املتوســطة ومــن يف ســويتها.

- برنامج متويل وسائط النقل العام )لأفراد(:

يهــدف هــذه الرنامــج إىل متويــل رشاء وســائط النقــل )تاكــي، رسفيــس، قــالب، صهاريــج، اآلليــات اإلنشــائية املرخصــة( ضمــن 

رشوط ومعايــر تتعلــق باملركبــات العموميــة.

- برنامج متويل وسائط النقل )للجمعيات( )جديد/ تطوير(:

يهــدف هــذه الرنامــج إىل متويــل رشاء وســائط النقــل )تاكــي، رسفيــس، قــالب، صهاريــج، اآلليــات اإلنشــائية املُرخصــة، باإلضافــة 

إىل حافــالت املــدارس والحضانــات وريــاض األطفــال( ضمــن رشوط ومعايــر تتعلــق باملركبــات العموميــة، أو رشاء وســائط النقــل 

ــة إىل رشاء  ــر، باإلضاف ــب الســواقة )املرتبطــة مبــرشوع( وبحاجــة إىل تطوي ــع وســيارات تدري ــات التوزي املشــرك؛ ســيارات لغاي

وســائط النقــل للمطاعــم والكافتريــا املتنقلــة )املرخصــة لهــذه الغايــة(.

- متويل املشاريع الريادية )لأفراد( )جديد(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل األفــكار اإلبداعيــة واملشــاريع الرياديــة للشــباب والشــابات األردنيــن/ات والتــي توفــر خدمــه 

أو ســلعة جديــدة يف مختلــف محافظــات اململكــة، أو تلــك املشــاريع املكثفــة للعالــة والتــي توفــر مــا يزيــد عــن 4 فــرص عمــل 

جديــدة أو أكــر. 

- متويل املشاريع الريادية )لأفراد( )تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل األفــكار اإلبداعيــة واملشــاريع الرياديــة للشــباب والشــابات األردنيــن/ات والتــي توفــر خدمــه 

أو ســلعة جديــدة يف مختلــف محافظــات اململكــة، أو تلــك املشــاريع املكثفــة للعالــة والتــي توفــر مــا يزيــد عــن 4 فــرص عمــل 

جديــدة أو أكــر.

- متويل املشاريع الريادية )للرشكات( )جديد(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل األفــكار اإلبداعيــة واملشــاريع الرياديــة للشــباب والشــابات األردنيــن/ات والتــي توفــر خدمــه 

أو ســلعة جديــدة يف مختلــف محافظــات اململكــة، أو تلــك املشــاريع املكثفــة للعالــة والتــي توفــر مــا يزيــد عــن 4 فــرص عمــل 

جديــدة أو أكــر.
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- متويل املشاريع الريادية )للرشكات( )تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل األفــكار اإلبداعيــة واملشــاريع الرياديــة للشــباب والشــابات األردنيــن/ات والتــي توفــر خدمــه 

أو ســلعة جديــدة يف مختلــف محافظــات اململكــة، أو تلــك املشــاريع املكثفــة للعالــة والتــي توفــر مــا يزيــد عــن 4 فــرص عمــل 

جديــدة أو أكــر.

- متويل مرشوع مهنتي )لأفراد( )جديد(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل الشــباب والشــابات األردنيــن/ات الحاصلــن/ات عــى شــهادات وخــرات مهنيــة مــن أبنــاء 

املحافظــات مــن أجــل إنشــاء مشــاريع صغــرة ومتوســطة خاصــة بهــم/ن، وذلــك بعــد أن اكتســبوا الخــرات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة مشــاريع إنتاجيــة متعلقــة مبختلــف املجــاالت املهنيــة والحرفيــة.

- متويل مرشوع مهنتي )لأفراد( )تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل الشــباب والشــابات األردنيــن/ات الحاصلــن/ات عــى شــهادات وخــرات مهنيــة مــن أبنــاء 

املحافظــات مــن أجــل تطويــر مشــاريعهم/ن القامئــة للمحافظــة عــى ديومتهــا مبختلــف املجــاالت املهنيــة والحرفيــة.

- الربنامج الوطني لرياض األطفال املوجهة للمؤسسات التعليمة الخاصة )لأفراد( )جديد – تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل متكــن ودعــم املؤسســات التعليمــة الخاصــة إلنشــاء ريــاض األطفــال أو تطويــر القائــم منهــا، ورفــع نســبة 

ــز  ــيل، وتعزي ــع املح ــدى األرس واملجتم ــاركة ل ــل واملش ــتوى التفاع ــع مس ــرة، ورف ــة املبك ــة الطفول ــز تنمي ــا وتعزي ــاق به االلتح

ــل امليــر لهــذه املشــاريع. ــم التموي مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ويقــوم الصنــدوق بتقدي

- الربنامج الوطني لرياض األطفال املوجهة للمؤسسات التعليمة الخاصة )للرشكات( )جديد – تطوير(:  

يهــدف الرنامــج إىل متكــن ودعــم املؤسســات التعليمــة الخاصــة إلنشــاء ريــاض األطفــال أو تطويــر القائــم منهــا، ورفــع نســبة 

ــز  ــيل، وتعزي ــع املح ــدى األرس واملجتم ــاركة ل ــل واملش ــتوى التفاع ــع مس ــرة، ورف ــة املبك ــة الطفول ــز تنمي ــا وتعزي ــاق به االلتح

ــل امليــر لهــذه املشــاريع. ــم التموي مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ويقــوم الصنــدوق بتقدي

- الربنامج الوطني لرياض األطفال املوجه للجمعيات الخريية )جديد - تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل متكــن الجمعيــات الخريــة إلنشــاء ريــاض األطفــال أو العمــل عــى تطويــر القائــم منهــا بهــدف رفــع نســبة 

ــز  ــيل، وتعزي ــع املح ــدى األرس واملجتم ــاركة ل ــل واملش ــتوى التفاع ــع مس ــرة، ورف ــة املبك ــة الطفول ــز تنمي ــا وتعزي ــاق به االلتح

مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ويقــوم الصنــدوق بتقديــم التمويــل امليــر لهــذه املشــاريع.
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- متويل املشاريع الريادية )للرشكات( )تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل األفــكار اإلبداعيــة واملشــاريع الرياديــة للشــباب والشــابات األردنيــن/ات والتــي توفــر خدمــه 

أو ســلعة جديــدة يف مختلــف محافظــات اململكــة، أو تلــك املشــاريع املكثفــة للعالــة والتــي توفــر مــا يزيــد عــن 4 فــرص عمــل 

جديــدة أو أكــر.

- متويل مرشوع مهنتي )لأفراد( )جديد(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل الشــباب والشــابات األردنيــن/ات الحاصلــن/ات عــى شــهادات وخــرات مهنيــة مــن أبنــاء 

املحافظــات مــن أجــل إنشــاء مشــاريع صغــرة ومتوســطة خاصــة بهــم/ن، وذلــك بعــد أن اكتســبوا الخــرات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة مشــاريع إنتاجيــة متعلقــة مبختلــف املجــاالت املهنيــة والحرفيــة.

- متويل مرشوع مهنتي )لأفراد( )تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم ومتويــل الشــباب والشــابات األردنيــن/ات الحاصلــن/ات عــى شــهادات وخــرات مهنيــة مــن أبنــاء 

املحافظــات مــن أجــل تطويــر مشــاريعهم/ن القامئــة للمحافظــة عــى ديومتهــا مبختلــف املجــاالت املهنيــة والحرفيــة.

- الربنامج الوطني لرياض األطفال املوجهة للمؤسسات التعليمة الخاصة )لأفراد( )جديد – تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل متكــن ودعــم املؤسســات التعليمــة الخاصــة إلنشــاء ريــاض األطفــال أو تطويــر القائــم منهــا، ورفــع نســبة 

ــز  ــيل، وتعزي ــع املح ــدى األرس واملجتم ــاركة ل ــل واملش ــتوى التفاع ــع مس ــرة، ورف ــة املبك ــة الطفول ــز تنمي ــا وتعزي ــاق به االلتح

ــل امليــر لهــذه املشــاريع. ــم التموي مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ويقــوم الصنــدوق بتقدي

- الربنامج الوطني لرياض األطفال املوجهة للمؤسسات التعليمة الخاصة )للرشكات( )جديد – تطوير(:  

يهــدف الرنامــج إىل متكــن ودعــم املؤسســات التعليمــة الخاصــة إلنشــاء ريــاض األطفــال أو تطويــر القائــم منهــا، ورفــع نســبة 

ــز  ــيل، وتعزي ــع املح ــدى األرس واملجتم ــاركة ل ــل واملش ــتوى التفاع ــع مس ــرة، ورف ــة املبك ــة الطفول ــز تنمي ــا وتعزي ــاق به االلتح

ــل امليــر لهــذه املشــاريع. ــم التموي مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ويقــوم الصنــدوق بتقدي

- الربنامج الوطني لرياض األطفال املوجه للجمعيات الخريية )جديد - تطوير(:

يهــدف الرنامــج إىل متكــن الجمعيــات الخريــة إلنشــاء ريــاض األطفــال أو العمــل عــى تطويــر القائــم منهــا بهــدف رفــع نســبة 

ــز  ــيل، وتعزي ــع املح ــدى األرس واملجتم ــاركة ل ــل واملش ــتوى التفاع ــع مس ــرة، ورف ــة املبك ــة الطفول ــز تنمي ــا وتعزي ــاق به االلتح

مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ويقــوم الصنــدوق بتقديــم التمويــل امليــر لهــذه املشــاريع.
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- برنامج متويل مشاريع الجمعيات الخريية والتعاونية )جديد/ تطوير(:

ــر  ــدة أو تطوي ــة مشــاريع جدي ــة إلقام ــة والتعاوني ــات الخري ــات الجمعي ــدرات وإمكاني ــز ق ــج إىل متكــن وتعزي يهــدف الرنام

املشــاريع القامئــة والتــي تعــود ملكيتهــا للجمعيــة، وكذلــك خلــق فــرص عمــل جديــدة ألبنــاء/ بنــات منطقتهــم واملســاهمة يف 

تنميــة املجتمعــات املحليــة.

- برنامج متويل مشاريع املتقاعدين/ات – للرشكات:

ــك مــن أجــل  ــن والضــان االجتاعــي، وذل ــن/ات العســكرين واملدني ــل امليــر للمتقاعدي ــم التموي يهــدف الرنامــج إىل تقدي

ــام  ــالل قي ــن خ ــة م ــية واالقتصادي ــم/ن املعيش ــن أوضاعه ــاعدة يف تحس ــدة للمس ــاريع جدي ــاء مش ــى إنش ــاعدتهم/ن ع مس

ــر. ــل املُي ــم التموي ــدوق بتقدي الصن

- برنامج عميل من منزيل )لأفراد( بالتعاون مع الرشكة النموذجية اإلسالمية للتمويل األصغر:

يهــدف الرنامــج إىل دعــم الشــباب والشــابات العاطلــن/ات عــن العمــل مــن أجــل إنشــاء مشــاريع منزليــة صغــرة وُمرخصــة 

خاصــة بهــم/ن يف كافــة القطاعــات )التجاريــة، الخدميــة، الحرفيــة، املهنيــة، الصناعيــة(، مــن أجــل دعمهــم/ن ومســاعدتهم/ن 

لالعتــاد عــى الــذات وتشــجيع العمــل الحــر، وتقديــم التمويــل امليــر لهــذه املشــاريع.

ب- الخدمات غري التمويلية:

ــب أو  ــره اإليجــايب عــى متلقــي/ات التدري ــة العمــل اإلنتاجــي وأث ــات املســتهدفة عــى أهمي ــب ومتكــن الفئ تدري

التأهيــل مــن حيــث رفــع مســتوى األداء وصقــل مهاراتهــم/ن لتمكينهــم/ن مــن إنجــاح مشــاريعهم/ن وإتاحــة الفرصــة 

الالزمــة إلدارتهــا بكفــاءة، وتُعتــر هــذه الخدمــة جــزًء مــن املســؤولية االجتاعيــة.

إجــراء البحــوث والدراســات امليدانيــة للتعــرّف عــى االحتياجــات التمويليــة والتدريبيــة وفــرص االســتثار وتوجيــه 

طالــب/ة التمويــل للفــرص االســتثارية املتاحــة.

إعــداد دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمرشوعــات املمولــة مــن قبــل الصنــدوق عــن طريــق مراكــز تعزيــز اإلنتاجيــة 

)إرادة( مجانـًـا دون تكبيــد املقــرض/ة أي نفقــات.

ميزة التأمن عى حياة كافة املقرضن/ات من منطلق املسؤولية املجتمعية وبرسوم رمزية.

إرشاك أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع مــن كافــة املناطــق دون اســتثناء يف املعــارض والفعاليــات التــي يُنظمهــا القطاعان 

العــام والخــاص ســنويًا مــن أجــل ترويــج وتســويق منتجاتهم/ن. 
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ج. الخدمات اإللكرونية:

ــة  ــدوق التنمي ــادة: صن ــية. ري ــدوق. الرئيس ــات الصن ــدوق/ خدم ــروض )الصن ــروين للق ــديد اإللك ــم التس ــن رق ــتعالم ع االس

.)http://www.def.gov.jo/Pages والتشــغيل. 

2. مؤسسة اإلقراض الزراعي:

تُســهم مؤسســة اإلقــراض الزراعــي يف التنميــة الزراعيــة والريفيــة الشــاملة مــن خــالل تقديــم خدمــات متويليــة تُلبــي احتياجــات 

العاملــن/ات يف القطــاع الزراعــي، وتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة والكفــاءة وبيئــة عمــل حضاريــة. ومتنــح املؤسســة القــروض 

للمشــاريع الزراعيــة املنتجــة وبخاصــة مــا يهــدف منهــا إىل إحيــاء األرايض الزراعيــة ورشائهــا وإصالحهــا.

الرؤية:

أن نكون الخيار األمثل للقطاع الزراعي يف تقديم خدمات متويلية مستدامة ذات جودة وتنافسية عالية.

الرسالة:

اإلســهام يف التنميــة الزراعيــة والريفيــة الشــاملة مــن خــالل تقديــم خدمــات متويليــة تُلبــي احتياجــات العاملــن/ات يف القطــاع 

الزراعــي، وتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة والكفــاءة وبيئــة عمــل حضاريــة.

الهدف:

اإلســهام يف دعــم الزراعــة وتنميتهــا وتطويرهــا وزيــادة اإلنتــاج وتحســينه كــًا ونوًعــا ورفــع املســتوى املعيــيش، مــن خــالل توفــر 

رأس املــال الــالزم لتمويــل املشــاريع الزراعيــة.

القيم:

العدالة.

الشفافية والنزاهة.

الوالء واالنتاء.

العمل بروح الفريق.

التميّز بتقديم الخدمة.

http://www.def.gov.jo/Pages
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القروض:

متنــح املؤسســة القــروض للمشــاريع الزراعيــة املنتجــة، وبخاصــة مــا يهــدف منهــا اىل إحيــاء األرايض الزراعيــة ورشائهــا وإصالحهــا، 

ــف  ــل العل ــار ومحاصي ــة الخض ــجار وزراع ــرس األش ــرف، وغ ــري وال ــاريع ال ــة، ومش ــة، والقالب ــة العميق ــر والحراث كالتجذي

ــروة  ــادة ال ــؤول اىل زي ــا ي ــات املنتجــة والدواجــن، والنحــل واألســاك وكل م ــة الحيوان ــة وتربي ــل الصناعي ــوب، واملحاصي والحب

ــة والتوســع الزراعــي. الحيواني

الربامج اإلقراضية املوجهة:

قامــت املؤسســة بتبنــي وتطويــر برامــج إقراضيــة متخصصــة موجهــة لفئــات محــددة منهــا مــا تــم تنفيــذه مثــل؛ برنامــج إقــراض 

األرس الريفيــة، وبرنامــج الفئــات العاطلــة عــن العمــل، ومــرشوع تنويــع مصــادر الدخــل، ومنهــا مــا هــو قائــم ومتولــه املؤسســة 

ســواء مــن مصادرهــا التمويليــة الذاتيــة أومــن مصادرهــا الخارجيــة، وتلــك الرامــج هــي:

أواًل: مرشوع القروض الصغرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

ثانًيا: مرشوع إدارة املصادر الزراعية ملحافظتي الكرك والطفيلة.

ثالًثا: مرشوع متويل الزراعة املحمية.

رابًعا: مرشوع تطوير املصادر الزراعية يف حوض نهر الرموك.

خامًسا: مرشوع القرى الصحية.

سادًسا: مرشوع متويل املهندسن/ات الزراعين/ات العاطلن/ات عن العمل.

سابًعا: مرشوع الهيئة الهاشمية للمصابن العسكرين.

ثامًنا: مرشوع التسميد بالري.

ــل )مــن نحــن/  ــة األلغــام وإعــادة التأهي ــة إلزال ــة الوطني تاســًعا: مــرشوع مســاعدة الناجــن مــن األلغــام بالتعــاون مــع الهيئ

.)http://www.acc.gov.jo/ar/loans .ــي ــراض الزراع ــة اإلق ــية. مؤسس ــروض. الرئيس الق

http://www.acc.gov.jo/ar/loans
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3. املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية:

املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة هــي؛ مؤسســة حكوميــة تُعنــى بتطويــر املشــاريع االقتصاديــة الناشــئة والصغرة 

ــة ذات اســتقالل مــايل وإداري بحســب قانونهــا رقــم )33( لســنة  ــع املؤسســة بشــخصية اعتباري واملتوســطة يف اململكــة. وتتمت

ــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن، ويضــم يف عضويتــه أعــداًدا متســاوية مــن  )2008(، ويتــوىل إدارتهــا مجلــس إدارة يرأســه وزي

املمثلــن/ات عــن الجهــات ذات العالقــة مــن القطاعــن العــام والخــاص.

الرؤية:

أن تكون املؤسسة مميزة يف تقديم خدمات شمولية يف دعم املشاريع الريادية والناشئة والصغرة واملتوسطة يف األردن.

الرسالــــة:

تحقيــق النمــو يف املشــاريع الناشــئة واملشــاريع الصغــرة واملتوســطة مــن خــالل تحســن بيئة العمل وتشــجيع املؤسســات الناشــئة 

والرياديــة، وتوفــر الدعــم لهــا وتعزيــز تنافســية املشــاريع الصغــرة واملتوســطة، والركيــز عــى اإلبــداع واملكــون التكنولوجــي 

لهــذه املنشــآت.

القيم الجوهرية للمؤسسة:

الركيز عى متلقي/ة الخدمة.

الشفافية.

الشمولية.

التشاركية.

املساءلة.

الرقابة والتقييم.
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الهدف:

ــة يف  ــة والصناعــات الزراعي ــة والخدماتي ــة املنتجــة ضمــن القطاعــات الصناعي ــر املشــاريع االقتصادي تهــدف املؤسســة إىل تطوي

ــا  ــا مــن املنافســة والتطــور والنمــو محليً ــوارد املتاحــة لتمكينه ــا بحســب امل ــا وماليً ــا فنيً ــا ودعمه اململكــة مــن خــالل رعايته

ــة: ــا مــن خــالل الخدمــات الرئيســة اآلتي وعامليً

املشورة وتوفر املعلومات والبيانات الالزمة للمشاريع االقتصادية الناشئة والصغرة واملتوسطة.

ــا يف الســوق  ــر أعاله ــدف تطوي ــة به ــة للمشــاريع االقتصادي ــة واملعلوماتي ــة واإلحصائي ــم االستشــارات البحثي تقدي

املحــيل والعاملــي.

الدعــم الفنــي واملــايل املُتــاح الــالزم للمشــاريع االقتصاديــة يف ضــوء إمكانيــات املؤسســة لغايــات تطويرهــا ومتكينهــا 

مــن املنافســة، وتعزيــز مهاراتهــا وقدراتهــا اإلداريــة والفنيــة والتصديريــة.

تنسيق السياسات الخاصة بقطاع املشاريع الناشئة والصغرة واملتوسطة.

تعزيز ثقافة ريادة األعال.

تسهيل حصول املشاريع الناشئة والصغرة واملتوسطة عى التمويل.
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تعريف الفئات التي يستهدفها الدعم:

انطالقًــا مــن اإليــان مببــادئ التــوازن يف الخطــط واالســتدامة يف النتائــج، قامــت املؤسســة بتبنــي منهجيــة اســتهداف املشــاريع 

الصغــرة واملتوســطة ورعايتهــا أثنــاء مراحــل تأسيســها ومنوهــا املختلفــة company's life cycle، إذ تــم تحديــد هــذه املراحــل 

مــن خــالل تعريــف الفئــات التــي يســتهدفها الدعــم ضمــن إطــار االســراتيجية الوطنيــة لريــادة األعــامل واملشــاريع الصغــرية 

واملتوســطة )2015-2019( عــى النحــو االيت:

دعم الريادين/ات الجدد؛ بهدف:

دعم أصحاب/ صاحبات املشاريع اليافعة؛ بهدف:

تنميــة وتنســيق البيئــة االقتصاديــة لريــادة األعــال، بحيــث تُصبــح املشــاريع االقتصاديــة منظَّمــة مــن خــالل التوعيــة 

والتوجيــه والتدريــب واالحتضــان والتمويــل.

وضــع خطــة لتمكــن أصحــاب/ صاحبــات املشــاريع االقتصاديــة الجديــدة )مبــن فيهــم املــرأة والشــباب( وتزويدهــم/ن 

باملعرفــة والقــدرة عــى بــدء املشــاريع، وتعزيــز فــرص نجاحهــم/ن واســتمراريتهم/ن يف ســوق العمــل.

إنشــاء ســوق أكــر ديناميكيــة للمشــاريع اليافعــة مــن خــالل إجــراء إصالحــات يف البيئــة القانونيــة التــي تحتكــم إليهــا 

ــاريع. هذه املش

تعزيــز فــرص نجاحهــم/ن وتحســن معــدالت البقــاء واالســتدامة والنمــو للمشــاريع الناشــئة عــن طريــق التوســع يف 

برامــج وخدمــات اإلرشــاد واالحتضــان والتدريــب واالستشــارات، مــن خــالل برامــج متخصصــة لبنــاء املعرفــة التنفيذيــة 

ــك  ــا يف ذل ــة مب ــم/ن يف هــذه املرحل ــر قدراته ــات هــذه املشــاريع، وتطوي ــدى أصحــاب/ صاحب ــة ل ــارات الالزم وامله

املعرفــة املاليــة والتســويق والتخطيــط االســراتيجي.

زيادة املشاريع اليافعة التي تُشّغل أكر من خمسة عاملن/ات بعد مرور سنتن عى تأسيسها.

ضــان حصــول املشــاريع اليافعــة عــى التمويــل الــالزم لتطويــر أعالهــا، مبــا يف ذلــك إدمــاج التكنولوجيــا الحديثــة 

ــا املعلومــات واالتصــاالت. ــزة للنمــو، وتوظيــف تكنولوجي واألدوات املحّف
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دعم أصحاب/ صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة؛ بهدف:

دعم أصحاب/ صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسطة ذات فرص النمو املتسارع واالبتكار:

زيــادة الجهــود الراميــة إىل تحريــك املشــاريع الصغــرة لتتقــدم يف سلســلة القيمــة، ومتكينهــا مــن النمــو لتصبــح ضمــن 

فئــة املشــاريع التــي تُشــّغل عــدًدا أكــر مــن العاملــن/ات.

ــة والقــدرة التنافســية للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة مــن خــالل تســهيل الوصــول إىل الخدمــات  تحســن اإلنتاجي

االستشــارية والتدريــب والتكنولوجيــا الحديثــة، وكذلــك عــر التطويــر والتحديــث وكفــاءة اإلنتــاج، وبرامــج تحســن 

الجــودة وبنــاء القــدرات اإلداريــة واالبتــكار، واملعرفــة بالتمويــل والتســويق والتخطيــط مــن أجــل النمــو.

ــاج  ــا، وإدم ــعة إنتاجه ــادة س ــن زي ــا م ــل، لتمكينه ــى التموي ــطة ع ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــول املش ــهيل حص تس

التكنولوجيــا الحديثــة واالســتجابة الحتياجــات اإلنتــاج.

ــة مــن خــالل التوريــد ضمــن سالســل القيمــة والرابطــات مــا بــن القطاعــات  تســهيل الوصــول إىل األســواق العاملي

ــة. ــة إىل برامــج دعــم الصــادرات وسياســات املشــريات الحكومي ــة، باإلضاف املختلف

حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل؛ التوســع يف عــدد املشــاريع املبتكــرة ذات إمكانيــة النمــو املتســارع مــن خــالل توجيــه 

الدعــم لتطويــر القــدرات اإلبداعيــة ألصحابهــا/ صاحباتهــا، وتوظيــف اإلبــداع إلطــالق عمليــة النمــو يف هــذه املشــاريع 

http://www.jedco. .عــن املؤسســة/ الرؤيــة والرســالة. مــن نحــن. املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة(

.)gov.jo/Pages

http://www.jedco.gov.jo/Pages
http://www.jedco.gov.jo/Pages
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2- شبكة مراكز اإلبداع األردنية/ حاضنات األعامل:

قامــت املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة يف عــام 2005 بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة 

لتأســيس شــبكة مراكــز اإلبــداع األردنيــة )JIC Network( مــن خــالل الرشكــة األردنيــة لإلبــداع املكونــة حاليًــا مــن 5 حاضنــات 

لــكل منهــا اختصــاص معــن، فمنهــا مــا يُعنــى بالصناعــات الخفيفــة، والصناعــات اإلبداعيــة، والقطــاع الهنــديس، إضافــة إىل 3 

مكاتــب ارتبــاط، وتتــوزع هــذه الحاضنــات واملكاتــب عــى محافظــات اململكــة عــى النحــو اآليت: 

مهمة شبكة مراكز اإلبداع األردنية/ حاضنات األعامل: 

املســاعدة يف تحويــل األفــكار اإلبداعيــة إىل ثــروة مــن خــالل تقديــم الدعــم إىل رواد األعــال للبــدء بأعــال مســتدامة، ولدعــم 

األفــكار املنبثقــة عــن مــرشوع األعــال، وتطويــر منتجــات ذات قيمــة مضافــة، والتعــرّف إىل األســواق واســتثارها، واســتخدام 

طاقــم وظيفــي ماهــر، وتخريــج أعــال قابلــة للحيــاة وقــادرة عــى الوقــوف مبفردهــا.

األهداف الرئيسة لشبكة مراكز اإلبداع األردنية/ حاضنات األعامل:

تهــدف شــبكة مراكــز اإلبــداع األردنيــة/ حاضنــات األعــال إىل تنميــة ثقافــة اإلبــداع التــي تســتند إىل بيئــة تُعــزز روح املبــادرة، 

ــر  ــى تطوي ــز ع ــي، والركي ــاع الصناع ــات البحــث والقط ــن مجموع ــا ب ــاون يف م ــة إىل التع ــدويل واملنافســة، إضاف ــاون ال والتع

املنتوجــات والخدمــات اإلبداعيــة مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بالتســويق التجــاري )تحــت حايــة IPR وتعليــات حــق امللكيــة(.

حاضنة الشال )إربد( لألعال.

حاضنة إربد لتكنولوجيا املعلومات.

حاضنة الجنوب )الكرك( لألعال.

حاضنة مأدبا لألعال.

حاضنة جرش لألعال.

مكتب ارتباط عان.

مكتب ارتباط املفرق.

مكتب ارتباط معان.
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الفئة املستفيدة:

قيمة الدعم املايل:

خدمات شبكة مراكز اإلبداع األردنية/ حاضنات األعامل:

خدمات املكان.

بيئة األعال املحرفة.

تخطيط األعال.

ــورة  ــم املش ــص، وتقدي ــح الراخي ــم من ــي، ودع ــويق التكنولوج ــوق، والتس ــاث الس ــرص، وأبح ــم الف ــويق )تقيي التس

ــراتيجية(. االس

خدمات نقل التكنولوجيا والتي تشمل؛ ترخيص براءات االخراع والتقنية وتقييم براءات االخراع.

تطوير املشاريع الناشئة والرشكات الصغرة واملتوسطة.

إدارة املشاريع.

الخدمات الفنية.

الخدمات واالستشارات املالية والقانونية واملحاسبية.

خدمات مراحل ما قبل االحتضان، االحتضان، وما بعد االحتضان، وخدمات االحتضان االفرايض.

خدمات التدريب )كتابة خطة العمل، التسويق، والتعامل مع املشاريع الحكومية، ومهارات االتصال(.

الوصول إىل الصناديق واملنح، اإلرشاد واملساعدة يف التقدم للحصول عى املنح.

املشاركة يف املعارض واملؤمترات واملناسبات ... الخ.

الريادين/ات.

املشاريع الصغرة )أقل من سنتن(.

يصل السقف األعى لقيمة املنحة إىل 15000 دينار وبنسبة مساهمة من قبل املؤسسة ال تتجاوز ٪80.
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كيفية االستفادة من خدمات حاضنات األعامل:

عــى جميــع الراغبــن/ات تعبئــة االتصــال األويل وتقديــه ملديــر حاضنــة األعــال، بعــد إجــراء مقابلــة قصــرة مــع املديــر، ومــن 

ثــم يُعــرض املــرشوع عــى اللجنــة الفنيــة لحاضنــة األعــال املنــوط بهــا قبــول املــرشوع أو رفضــه. وتتضمــن مراحــل االحتضــان 

مــا يــأيت:

معاير االختيار:

تعبئة الطلب.

تدريب "أسس عملك الخاص".

وضع خطة عمل ودراسة الجدوى االقتصادية.

العمل الفعيل: االستفادة من الدعم والخدمات.

العمل ضمن إطار قانوين وأخالقي.

توفر املصادر.

الحاجة إىل الخدمات املقّدمة من الحاضنة.

خلق فرص عمل.

ــر  ــة لتطوي ــة األردني ــك. املؤسس ــس مرشوع ــال. أس ــات األع ــة/ حاضن ــداع األردني ــز اإلب ــبكة مراك ــتمرارية )ش االس

.)http://www.jedco.gov.jo/Pages االقتصاديــة.  املشــاريع 

http://www.jedco.gov.jo/Pages
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3- مشاريع التمكن االقتصادي للجهات الحكومية واملنظامت غري الحكومية: 

أ- مرشوع التمكن االقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة:

أطلقــت جمعيــة الخدمــة الجامعيــة العامليــة يف كنــدا - مكتــب األردن، وبالرشاكــة مــع الرشكــة الكنديــة لالستشــارات الدوليــة، 

وبالتعــاون مــع مؤسســة التدريــب املهنــي، يــوم األربعــاء املوافــق 6 كانــون األّول/ ديســمر 2017، مــرشوع "التمكــن االقتصــادي 

ــن  ــة ب ــة املوقع ــن االتفاقي ــأيت املــرشوع ضم ــث ي ــة. حي ــة الكندي ــن الحكوم ــول م ــرأة يف األردن" املم ــي للم ــر الوظيف والتطوي

الحكومتــن األردنيــة والكنديــة لتحســن مســتوى متكــن املــرأة والتشــغيل يف املؤسســات والــرشكات العاملــة يف القطــاع الصحــي 

ضمــن تخصــيص منســقة إداريــة طبيــة، ومعــاون/ة رعايــة لكبــار الســن.

ويهــدف املــرشوع الــذي أطلــق برعايــة ســمو األمــرة بســمة بنــت طــالل إىل؛ متكــن املــرأة لتحقيــق منــو اقتصــادي مســتدام مــن 

خــالل الركيــز عــى توظيــف وتشــغيل املــرأة، والحــد مــن حواجــز النــوع االجتاعــي التــي تحــول أمــام دخــول املــرأة ســوق 

العمــل والبقــاء فيــه. 

وأشــادت ســموها باملــرشوع كونــه ينســجم مــع الجهــود األردنيــة لتمكــن املــرأة اقتصاديًــا يف ســوق العمــل، مــن خــالل خطــة 

تحفيــز النمــو االقتصــادي، ُمعربــة عــن تقديرهــا للدعــم الكنــدي للمــرشوع، الــذي سيســهم بفتــح آفــاق جديــدة للمرأة واســتثار 

طاقتهــا ومتيزهــا.

مــن جانبــه، بــن مديــر عــام مؤسســة التدريــب املهنــي أن املــرشوع يُركــز عــى توفــر فــرص العمــل ملعالجــة مشــكلتي الفقــر 

والبطالــة، وينســجم مــع السياســات الوطنيــة املرتكــزة عــى تطويــر قطــاع التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي وصــواًل للتشــغيل.

ولفــت الســفر الكنــدي يف عــان إىل أهميــة املــرشوع يف دعــم الجهــود املســتهدفة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف ســوق 

العمــل، مؤكــًدا التــزام الحكومــة الكنديــة يف دعــم الجهــود األردنيــة وخطــط االســتجابة لتحديــات األزمــة الســورية، ومتويــل املزيد 

مــن املشــاريع واملبــادرات املســتهدفة قطــاع التدريــب املهنــي )إطــالق مــرشوع التمكــن االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمــرأة. 

https://www.almadenahnews. .شــؤون محليــة. املدينــة اإلخباريــة. األربعــاء 6 كانــون األّول/ ديســمر 2017. 03:45 مســاًء

.)com/article

وضمــن فعاليــات مــرشوع التمكــن االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمــرأة، نظــم الصنــدوق األردين الهاشــمي للتنميــة البرشيــة 

"جهــد"، بالتعــاون مــع جمعيــة الخدمــة الجامعيــة العامليــة يف كنــدا- مكتــب األردن، يــوم الثالثــاء 11 شــباط/ فرايــر 2020 يف 

كليــة إربــد الجامعيــة التابعــة لجامعــة البلقــاء التطبيقيــة، حملــة توعويــة حــول التمكــن االقتصــادي للمــرأة.

ــد  ــة إرب ــد كلي ــي أدار فعالياتهــا منســق مكتــب التوظيــف يف مركــز األمــرة بســمة، كل مــن عمي وتحــدث، خــالل الجلســة الت

الجامعيــة ومديــرة مركــز األمــرة بســمة للتنميــة البرشيــة فــرع إربــد حــول أهميــة دعــم الشــابات واملــرأة األردنيــة والعمــل عــى 

رفــع كفاءتهــن مــن خــالل تدريبهــن وتأهيلهــن وإرشاكهــن يف برامــج النمــو االقتصــادي املختلفــة، والتــي تُســاهم يف فتــح آفــاق 

جديــدة للمــرأة واســتثار طاقاتهــا ومتيّزهــا.

https://www.almadenahnews.com/article
https://www.almadenahnews.com/article
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وقــال منــدوب الصنــدوق األردين الهاشــمي للتنميــة البرشيــة إن مــرشوع التمكــن االقتصــادي يهــدف إىل؛ تحقيــق منــو اقتصــادي 

مســتدام مــن خــالل الركيــز عــى تدريــب وتأهيــل املــرأة األردنيــة، لزيــادة مشــاركتها يف ســوق العمــل والحــد مــن حواجــز النــوع 

االجتاعــي التــي تحــول دون دخــول املــرأة يف ســوق العمــل والبقــاء فيــه، حيــث يســتهدف هــذا املــرشوع تدريــب نحــو 600 

ســيدة مــن مناطــق عــان وإربــد والســلط خــالل األربــع ســنوات املقبلــة.

ــة التمكــن  ــة حــول أهمي ــذه، وجلســات حواري ــات تنفي ــا ألهــداف املــرشوع وآلي ــة عرًض ــة التوعوي ــات الحمل ــت فعالي وتضمن

االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمــرأة يف األردن، وعرًضــا لعــدد مــن قصــص النجــاح لســيدات اســتفدن مــن املــرشوع، إضافــة 

إىل عــروض مرحيــة ناقشــت الواقــع االقتصــادي للمــرأة األردنيــة.

ــي للمــرأة يف األردن،  ــر الوظيف ــة التمكــن االقتصــادي والتطوي ــات املشــاركات حــول أهمي ــة الطالب ــة إىل توعي ــت الحمل وهدف

وأهميــة اكســابهن الخــرات الروريــة الالزمــة التــي متّكنهــن مــن االنخــراط يف ســوق العمــل واالســتفادة مــن فــرص العمــل 

ــات. صحيفــة  ــد والســلط. محلي ــه )التمكــن االقتصــادي للمــرأة يســتهدف "600" ســيدة مــن مناطــق عــان وإرب املتوافــرة في

.https://www.addustour.com/articles( .ــا ــر 2020. 01:00 صباًح ــباط/ فراي ــاء 12 ش ــتور. األربع الدس

ب- مؤمتر "التمكن االقتصادي للمرأة يف اململكة األردنية الهاشمية":

ــس  ــوم الخمي ــاح ي ــة الهاشــمية" يف البحــر امليــت صب انطلقــت أعــال مؤمتــر "التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف اململكــة األردني

2020/1/23 تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز. ويُعــد انعقــاد مؤمتــر التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف األردن دليــاًل 

واضًحــا عــى الرشاكــة الحقيقيّــة مــا بــن الســلطتن الترشيعيّــة والتنفيذيّــة، والتعــاون الوثيــق مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات 

املجتمــع املــدين، مبــا ينســجم مــع الرؤيــة امللكيّــة الســامية لتمكــن املــرأة، والتوجيهــات املســتمرة لتعزيــز دعمهــا ومشــاركتها يف 

مجــاالت التنميــة كافــة.

ــرة  ــرشكات الصغ ــات ال ــال وصاحب ــيدات األع ــن س ــدد م ــد ع ــرأة يف األردن إىل حش ــادي للم ــن االقتص ــر التمك ــعى مؤمت وس

واملتوســطة، وممثلــن/ات عــن القطــاع الخــاص وقطــاع الخدمــات املاليــة واملجتمــع املــدين، وريــادة األعــال عــى الصعيديــن 

الوطنــي واملحــيل، ملناقشــة التحديــات التــي تواجــه املــرأة يف بيئــة العمــل، واملتطلبــات التــي تحتاجهــا الــرشكات اململوكــة للنســاء 

ــا عــى الصعيديــن املحــيل والوطنــي. مــن أجــل تعزيــز مشــاركة املــرأة اقتصاديً

وهــدف املؤمتــر لبنــاء رشاكات والتشــبيك بــن أصحــاب املصلحــة مبــا يُعــزز التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف األردن، خاصــة عــى 

مســتوى املحافظــات، وإعــادة النظــر يف الخطــط الوطنيــة املعنيــة بتمكــن املــرأة اقتصاديـًـا مبــا يتــاىش مــع متطلبــات املحافظات، 

وضــان التــزام القطــاع الخــاص بالتغيــر املراعــي ملنظــور النــوع االجتاعــي يف السياســات الخاصــة باملــوارد البرشيــة والتعيــن 

ــة ملناقشــة أدوارهــم/ن ومطالبهــم/ن  ــع األطــراف املعني ــة لجمي ــر منصــة فاعل ــف النســاء، وتوف ــز معــدالت توظي كأداة لتعزي

واحتياجاتهــم/ن )املؤيــدون/ات، أربــاب/ ربــات العمــل، وممثــيل/ات املوظفــن/ات، والحكومــة، ورجــال/ وصاحبــات األعــال، 

واملجتمــع املــدين(، إضافــة ملناقشــة حلــول رشائيــة مســتجيبة للنــوع االجتاعــي مــع جميــع أصحــاب/ صاحبــات املصلحــة، وكيفية 

ــي،  ــوع االجتاع ــب عــى الن ــا املرت ــا الناشــئة، والنظــر يف أثره ــد واملشــريات واالســتثار يف التكنولوجي ــة سالســل التوري رقمن

وتبــادل املارســات الجيــدة بــن املحافظــات.
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ــم املتحــدة  ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــي أقرته ــم املتحــدة الت ــة املســتدامة لألم ــع األهــداف اإلمنائي وتنســجم أهــداف املؤمتــر م

عــام 2015، والتــي شــارك األردن بفاعليــة يف تطويرهــا واقرارهــا، وإن أحــد أهــم مقاصــد الهــدف الخامــس مــن هــذه األهــداف 

اإلمنائيــة والــذي عنوانــه "املســاواة بــن الجنســن"، هــو كفالــة مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وفّعالــة وتكافــؤ الفــرص املتاحــة 

لهــا للقيــادة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل عــى جميــع مســتويات ُصنــع القــرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة.

ــتقالل  ــى أن االس ــد ع ــم التأكي ــة، وت ــة حواري ــدأت بجلس ــث ب ــي حي ــف الذهن ــع العص ــر طاب ــل املؤمت ــات عم ــذت جلس وأخ

االقتصــادي للمــرأة يشــكل أســاس التمكــن يف مختلــف املجــاالت، إضافــة إىل تــدين معــدالت مشــاركة املــرأة األردنيــة يف ســوق 

العمــل، والتــي ال تتجــاوز نســبتها الـــ 15 باملائــة، وأن نســبة العاملــن املعيلــن اإلجاليــة، تــراوح بــن 30 و35 باملائــة، وهي نســبة 

متدنيــة، مقارنــة مــع دول عربيــة. وأن دور املــرأة يف املناطــق الريفيــة والقــرى ومشــاركتها يف الحيــاة السياســية تــكاد تكــون أكــر 

مــن العاصمــة عــان.

وهدفــت الجلســة الثانيــة، إىل الركيــز عــى التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف الســياق الوطنــي مــا بــن األولويــات الوطنيــة والواقــع 

الســائد عــى املســتوى املحــيل للمحافظــات والبلديــات مــن حيــث؛ السياســات واألطــر الترشيعيــة والفــرص واملُمكنــات، والحلــول 

املبتكــرة، وأثرهــا عــى املــرأة ســواء أكانــت عاملــة، أو صاحبــة عمــل، أو رياديــة.

ــة واملؤسســات الصغــرة ومتوســطة الحجــم،، وهدفــت الجلســة اىل  ــة املــرأة يف املشــاريع الريادي يف مــا تناولــت الجلســة الثالث

ــيل  ــتوين املح ــى املس ــن النســاء ع ــة م ــم اململوك ــطة الحج ــرة واملتوس ــات الصغ ــة واملؤسس ــاريع الريادي ــرص املش ــة فُ مناقش

والوطنــي، آخذيــن بعــن االعتبــار مــؤرش ســهولة مارســة األعــال، وتحديــد عوامــل النجــاح األساســية وتعزيزهــا، ومــن أهمهــا 

إمكانيــة وصــول املــرأة إىل الخدمــات املاليــة املنظّمــة، والدعــم االســراتيجي املتوقــع مــن القطاعــن العــام والخــاص، والحلــول 

املبتكــرة للتغلــب عــى التحديــات يف هــذا املجــال خاصــة باســتخدام التكنولوجيــا، وهــدف النقــاش إىل حشــد االهتــام والدعــم 

نحــو أهميــة التمكــن االقتصــادي وريــادة األعــال للمــرأة ودورهــا يف تحقيــق منــو اقتصــادي شــامل وخلــق فــرص عمــل مــع 

الركيــز عــى الســياق املحــيل للمحافظــات.

أمــا الجلســة الرابعــة، فجــاءت بعنــوان الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لتمكــن املــرأة اقتصاديـًـا عــى مســتوى املحافظات، 

ــز املشــاركة  ــن القطاعــن العــام والخــاص عــى املســتوى املحــيل مبــا يخــص تعزي ــا ب وهدفــت إىل مناقشــة جهــود الرشاكــة م

االقتصاديــة للمــرأة يف املحافظــات، وعــرّف املحــاورون/ات خــالل الجلســة مجــاالت التبايــن املبنيــة عــى النــوع االجتاعــي يف 

املحافظــات، والتدخــالت الروريــة عــى مســتوى السياســات والرامــج ملعالجــة هــذه الفروقــات لتمكــن املــرأة اقتصاديًــا عــى 

ــز  ــات يف تعزي ــة، ودور التعاوني ــم مناقشــة الفــرص املتاحــة يف املناطــق التنموي ــا ت ــة، ك مســتوى املحافظــات واملناطــق النائي

ــا، واملبــادرات املجتمعيــة للشــباب والشــابات، ومــرشوع خدمــة وطــن للتدريــب والتشــغيل، واملنصــة  مشــاركة املــرأة اقتصاديً

الوطنيــة للتشــغيل، والفــروع اإلنتاجيــة يف املحافظــات وغرهــا مــن التدخــالت بالرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لتعزيــز 

املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة وتنظيمهــا مبــا يتوافــق مــع معايــر العمــل الالئــق عــى مســتوى املحافظــات.
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ــت إىل مناقشــة دور القطــاع  ــة، وهدف ــة والصناعي ــة التجاري ــرأة يف العملي ــز دور امل ــوان تعزي وجــاءت الجلســة الخامســة، بعن

الخــاص يف دعــم التمكــن االقتصــادي للمــرأة وتعزيــز امليــزة التنافســية للمشــاريع اململوكــة مــن النســاء ووصولهــن إىل فــرص 

تســويق املنتجــات مــن خــالل املشــاركة يف الحلــول املســتجيبة للنــوع االجتاعــي باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، 

وسالســل التوريــد، والتوجهــات االســتثارية املســتجيبة للنــوع االجتاعــي التــي تهــدف لتمكــن املــرأة للوصــول إىل فــرص التوريد 

ــا  ــعها وإمكانيته ــتمراريتها وتوس ــان اس ــاريع وض ــاح املش ــرص نج ــن ف ــزز م ــا تُع ــي بدوره ــرادات الت ــد اإلي ــواق لتولي يف األس

لخلــق فــرص عمــل جديــدة، وســلط املحــاورون الضــوء خــالل الجلســة عــى القيمــة املضافــة لالســتثارات املســتجيبة للنــوع 

االجتاعــي، والحلــول الرقميــة، وسياســات الــرشاء يف سالســل التوريــد والقوائــم الذهبيــة للــرشكات التــي تدعــم رياديــات األعــال 

واملشــاريع اململوكــة مــن النســاء.

وُعقــد املؤمتــر عــى مــدار يومــن، وســعى إىل متكــن جميــع الــرشكاء مــن العمــل مًعــا إليجــاد فـُـرص للتمكــن االقتصــادي للمــرأة 

ــع  ــزام جمي ــالل الت ــن خ ــات م ــتوى املحافظ ــى مس ــة ع ــول املتاح ــث يف الحل ــة والبح ــادل املعرف ــل وتب ــر التواص يف األردن، ع

األطــراف املعنيــة بالعمــل معــاً جنبًــا إىل جنــب )نيفــن عبــد الهــادي. مؤمتــر "متكــن املــرأة".. مقرحــات وحلــول لتحســن واقعهــا 
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ج- مرشوع "نستطيع لتمكن املرأة اقتصاديًا":

ــة  ــوار الخري ــة األن ــا" يف جمعي ــرأة اقتصاديً ــن امل ــل إطــالق مــرشوع "نســتطيع لتمك ــة حف ــة االجتاعي ــرة التنمي دشــنت وزي

التنمويــة، بالتعــاون مــع منظمــة أوكســفام يف األردن وبتمويــل مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون مبحافظــة معــان يــوم 

ــو 2019. ــران/ يوني األحــد املوافــق 30 حزي

ويهــدف املــرشوع إىل زيــادة مســتويات التمكــن واملشــاركة االقتصاديــة للنســاء األكــر فقــرًا يف مجتمعاتهــن املحليــة عــر زيــادة 

القــدرة الفنيــة واإلداريــة واملعرفيــة لهــن إلدارة مشــاريع ُمنتجــة ومــدرّة للدخــل تســاعدهن عــى تحســن املســتوى املعيــيش 

وزيــادة مســتوى الدخــل لهــن وألرسهــن.

وأشــارت وزيــرة التنميــة االجتاعيــة إىل أهميــة مثــل هــذه املشــاريع يف مجــال التمكــن االقتصــادي للمــرأة، وتفعيــل دورهــا 

الريــادي واإلنتاجــي يف القطــاع االقتصــادي الوطنــي واملحــيل، لتقليــل نســبة البطالــة إىل جانــب معــدالت نســب الفقــر يف اململكــة 

ــون  ــوزارة تعمــل اآلن عــى إعــادة النظــر بقان ــق فــرص عمــل لهــن. وأوضحــت أن ال واملناطــق األكــر فقــرًا والعمــل عــى خل

الجمعيــات الخريــة ووضــع آليــة عمــل ملتابعــة أداء وعمــل الجمعيــات الخريــة لالرتقــاء بواقــع العمــل الخــري والتطوعــي يف 

األردن.

https://www.addustour.com/articles
https://www.addustour.com/articles
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ــه  ــرشوع مدت ــو؛ م ــا" ه ــرأة اقتصاديً ــن امل ــتطيع لتمك ــرشوع "نس ــامل وأن م ــة يف الع ــل يف 90 دول ــة تعم ــت أن املنظم وأوضح

30 شــهرًا يتــم تنفيــذه كجــزء مــن الرنامــج اإلقليمــي "مســاعدة ومتكــن الالجئــن الســورين مــن نســاء وفتيــات واملجتمعــات 

ــك مــن أجــل تحســن فــرص الوصــول اىل ســبل املعيشــة املســتدامة واملســاهمة يف  ــان"، وذل املســتضيفة يف مــر واألردن ولبن

تهيئــة بيئــة متكينيــة لـــِ 150 امــرأة يف املناطــق املســتهدفة يف معــان وهــي؛ لــواء القصبــة وألويــة أذرح واملريغــة والجفــر.

بدورهــا مثنــت رئيســة جمعيــة األنــوار الخريــة التنمويــة الجهــود املبذولــة يف تنفيــذ املــرشوع لتمكــن املــرأة يف مدينــة معــان، 

ــة  ــق التنمي ــل يف تحقي ــب الرج ــا إىل جان ــرأة دوره ــذ امل ــى تأخ ــادرات حت ــاريع واملب ــذه املش ــل ه ــة إىل مث ــرة إىل الحاج مش

وتحســن مســتوى معيشــتها ومعيشــة أرسهــا عــى املســتوى االقتصــادي واالجتاعــي والســيايس.

ــل  ــا مــن قب ــم متويله ــي ت ــة الت ــا عــر االتفاقي ــم توثيقه ــي ت ــأيت يف إطــار الرشاكــة االســراتيجية الت ــت أن هــذا املــرشوع ي وقال

الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون، والتــي تهــدف لغايــات تطويــر ومتكــن وتعزيــز دور النســاء يف املجــاالت التنمويــة املختلفــة، 

وذلــك عــر زيــادة املشــاركة السياســية والقياديــة يف املجتمــع والحيــاة العامــة، إىل جانــب زيــادة مســتوى التمكــن االقتصــادي 

لهــن يف ســوق العمــل عــى املســتوى الوطنــي واملحــيل يف املجتمعــات املحليــة للنســاء )إطــالق مــرشوع "نســتطيع لتمكــن املــرأة 

اقتصاديـًـا" املمــول مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون يف معــان. محافظــات. صحيفــة الدســتور. األحــد 30 حزيــران/ يونيــو 

2019. 03:53 مـساًء(. 
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د- مؤمتر "التمكن االقتصادي لحامية ومستقبل النساء يف األرياف"/ عجلون:   

القاعــة  املوافــق 2019/12/3  يف  الثالثــاء  يــوم  انطلــق 

ــون  ــظ عجل ــة محاف ــة عطوف ــون وبرعاي الهاشــمية - عجل

ــة مســتقبل  ــات مؤمتــر "التمكــن االقتصــادي لحاي فعالي

النســاء يف األريــاف"، الــذي يُنفــذه مركــز وســطاء التغيــر 

 UNــرأة ــدة للم ــم املتح ــة األم ــتدامة، وهيئ ــة املس للتنمي

ــرأة،  ــؤون امل ــة لش ــة األردني ــة والوطني Women  ، واللجن

ــن  ــس األم ــرار مجل ــي لق ــالف الوطن ــع االئت ــاون  م بالتع

"املــرأة واألمــن والســالم" 1325، واالئتــالف الوطنــي لقــرار 

"مجلــس األمــن الشــباب واألمــن  والســالم" 2250،  انطلــق 

مؤمتــر "التمكــن االقتصــادي لحايــة مســتقبل النســاء يف 

األريــاف" ضمــن حملــة 16 يوًمــا ملناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي  وأســبوع الســالم العاملــي. ويهــدف املؤمتــر 

ــا عــى  إىل تعزيــز وصــول النســاء  والفتيــات الريفيــات إىل الفــرص االقتصاديــة، ووضــع أولويــات متكــن املــرأة   الريفيــة اقتصاديً

أجنــدة صنــاع القــرار مبــا يضمــن الوصــول العــادل وتقاســم الفــرص  االقتصاديــة لضــان حايــة ومشــاركة آالف النســاء  الريفيــات، 

وإيقــاف كافــة أشــكال العنــف االقتصــادي القائــم عــى النــوع  االجتاعــي   يف املجتمعــات الريفيــة، باإلضافــة إىل اســتعراض مــدى 

ــة  ــة مشــكلة البطال ــة ومعالج ــة االقتصادي ــة التنمي ــع  عجل ــة  "2018 - 2021"  لدف ــة  الطوعي ــة التنفيذي ــاز الخط ــدم  يف إنج التق

للنســاء والشــباب يف عجلــون،  حيــث ُســجلت أعــى مســتوياتها عــى مســتوى األردن.   انطلــق يــوم الثالثــاء املوافــق 2019/12/3  

ــتقبل  ــة مس ــادي لحاي ــن االقتص ــر "التمك ــات مؤمت ــون فعالي ــظ عجل ــة محاف ــة عطوف ــون وبرعاي ــمية - عجل ــة الهاش يف القاع

 ،  UN Womenــة األمــم املتحــدة للمــرأة ــة املســتدامة، وهيئ ــر للتنمي ــذي يُنفــذه مركــز وســطاء التغي ــاف"، ال النســاء يف األري

ــس األمــن "املــرأة واألمــن والســالم"  ــي لقــرار مجل ــالف الوطن ــة لشــؤون املــرأة، بالتعــاون  مــع االئت ــة األردني ــة والوطني واللجن

1325، واالئتــالف الوطنــي لقــرار "مجلــس األمــن الشــباب واألمــن  والســالم" 2250،  انطلــق مؤمتــر "التمكــن االقتصــادي لحايــة 

مســتقبل النســاء يف األريــاف" ضمــن حملــة 16 يوًمــا ملناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي  وأســبوع الســالم العاملــي. 

ويهــدف املؤمتــر إىل تعزيــز وصــول النســاء  والفتيــات الريفيــات إىل الفــرص االقتصاديــة، ووضــع أولويــات متكــن املــرأة   الريفيــة 

اقتصاديًــا عــى أجنــدة صنــاع القــرار مبــا يضمــن الوصــول العــادل وتقاســم الفــرص  االقتصاديــة لضــان حايــة ومشــاركة آالف 

النســاء  الريفيــات، وإيقــاف كافــة أشــكال العنــف االقتصــادي القائــم عــى النــوع  االجتاعــي   يف املجتمعــات الريفيــة، باإلضافــة 

إىل اســتعراض مــدى التقــدم  يف إنجــاز الخطــة التنفيذيــة  الطوعيــة  "2018 - 2021"  لدفــع  عجلــة التنميــة االقتصاديــة ومعالجــة 

ــة للنســاء والشــباب يف عجلــون،  حيــث ُســجلت أعــى مســتوياتها عــى مســتوى األردن.  مشــكلة البطال
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وســتدعم هــذه الرشاكــة تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 بشــأن املــرأة والســالم 

 واألمــن التــي أقرتهــا  الحكومــة يف عــام 2017. إذ يهــدف الرنامــج إىل املســاهمة يف االســتقرار واألمــن يف األردن مــن خــالل  تحســن 

اســتجابات األمــن الوظيفيــة،  وكذلــك التأكيــد عــى أن اإلطــار الــذي يتعامــل مــن خاللــه األردن مــع قضايــا الســالم  واألمــن يعــرف 

باالحتياجــات الخاصــة للمــرأة وحقــوق اإلنســان  الخاصــة بهــا. وتقــدم اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون  املــرأة وهيئــة األمــم 

املتحــدة للمــرأة التنســيق واملســاعدة الفنيــة للحكومــة يف تنفيــذ  برنامــج خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة  لتفعيــل قــرار مجلــس 

األمــن رقــم 1325، بدعــم ســخي مــن صنــدوق الدعــم املشــرك املكــون مــن كنــدا  وفنلنــدا والرنويــج  وإســبانيا واململكــة املتحــدة. 

وخــالل املؤمتــر الــذي حــرة 500 مشــاركة ومشــارك مــن محافظــة عجلــون ومحافظــات اململكــة ُيثلــون القطــاع الحكومــي 

واملجالــس  املنتخبــة واملجتمــع املــدين واملنظــات الدوليــة والجهــات الداعمــة والقطــاع  الخــاص والنســاء  والشــباب ، عملــوا مًعــا 

عــى فهــم واقــع الحــال حــول  العنــف االقتصــادي القائــم عــى النــوع االجتاعــي وتســليط الضــوء عــى آليــات إنهــاء كافة أشــكال 

العنــف االقتصــادي الواقــع عــى املــرأة الريفيــة،   وتقديــم توصيــات وتصــورات وتوجيهــات لحايــة مســتقبل النســاء الريفيــات 

اقتصاديًــا، مــا ســيعزز فرصــة تريــع التقــدم يف إنجــاز الخطــة  الطوعيــة لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة، ومعالجــة مشــكلة 

البطالــة يف محافظــة عجلــون والتــي يتــرر منهــا بشــكل كبــر النســاء والفتيــات  والشــباب، باإلضافــة إىل إتاحــة فــرص التشــبيك 

وبنــاء الــرشاكات مــع   بــن القطــاع الحكومــي واإلدارة املحليــة واملجتمــع املــدين واملنظــات  الدوليــة والجهــات الداعمــة والقطــاع 

 الخــاص والنســاء  والشــباب لدعــم وتنفيــذ مشــاريع  تنمويــة، وإتاحــة فــرص التدريــب والتأهيــل والتشــغيل للنســاء  والشــباب 

 لتحســن ســبل  معيشــتهم/ن مبــا يدفــع عجلــة التنميــة  االقتصاديــة ويُعالــج مشــكلتي الفقــر والبطالــة التــي تُعــاين منهــا محافظــة 

https://www.facebook.com/ICCsustainabledevelopment/( ــتوى  األردن ــى مس ــتوياتها ع ــى مس ــجلت اع ــون  وس عجل

.)posts

ه- مرشوع “لِك فرصة”/ منظمة النهضة العربية للديُقراطية والتنمية )أرض(:

نّفــذت منظمــة النهضــة العربيــة للديقراطيــة والتنميــة )أرض( مـشـــروع "لـــــِك فــرصــــة"، وذلــــك بعد مســرة طويلــةّ  تقارب 

العقــد مــن العمــل يف مجــال متكــن النســاء املســتضعفات يف األردن واتبــاع نهــج يقــوم عــى حفــظ الحقــوق.

ــي  ــات يف محافظت ــذي اســتمر ملــدة عامــن إىل املســاهمة يف تحســن األوضــاع املعيشــية للنســاء والفتي ويهــدف املــرشوع الــ

البلقــاء والعقبــة، وضان بـيـئـــة خـالـيـــة مــــن الـعـنـــف ضــــد الـنـســـاء والـفـتـيـــات، وتزويدهــن بآليات الحايــة االجتاعية 

والقانونيــة مــن خـــالل؛ العمــل عــى ســد الفجوات التــي تحول دون الـوصـــول إلـــى العدالــة عى املســتويات الفرديــة والجاعية 

ــاء  ــيل للنس ــر الداخ ــجيع التغي ــى تش ــايس ع ــكل أس ــد بش ــموليًا ٍ يعتم ــا ش ــرشوع نهًج ــى امل ــك، تبن ــق ذل ــة. ولتحقي واإلجرائي

أنفســهن ليتمّكــن مــن العمــل مــع مجتمعاتهــن املحليــة واملؤسســات املعنيــة مــن أجــل املحافظــة عــى حقوقهــن.

وقــــد أصـبـــح هـــــذا التغير ممكًنا بفضل مرشوع "لــــــِك فــرصــــة" الــــــذي ســاهــم فــي تـعـزيـز الـوعـــي القانوين للمرأة، 

وتزويدهــا بخدمــات الدعــم النفــي واالجـتـمـاعـــي، وتوفــر الـمـسـاعـــدات النقديــة يف الحــاالت الطارئــة. كــا زاد املــرشوع من 

نســبة الوعــي يف املواضيــع املتعلقــة مبراعــاة النــوع االجتاعــي لـــدى املحامــن/ات الشــباب ولفــت انتباههــم/ن ألهميــة قضايــا 

املــرأة وحقوقهــا.

https://www.facebook.com/ICCsustainabledevelopment/posts
https://www.facebook.com/ICCsustainabledevelopment/posts
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وتنطلــق فكــرة هــذا التقريــر مــن تســاؤل مهــم حــول مــا هــي طبيعــة وماهيــة الفرصــة الحقيقيــة للنســاء الفقــرات يف األردن؟ 

ويحــاول التقريــر الوصــول إىل إجابــة مقنعــة مــن خــالل تقديــم ملحــة عــن الوضــع املعيــيش لعــرشة نســاء مقيــات يف محافظتــي 

العقبــة والبلقــاء مــن خــالل عملهــن مـــع منظمــة النهضــة وبـعـــض املنظــات األخــرى عــى مــدى الســنوات املاضية.

وتــرد هــؤالء النســوة بأســلوبهن الخــاص التحديــات التــي تواجههــن، ويصفــن نظرتهــن لعمليــة التّمكــن االقتصــادي يف ضـــوء 

هـــذه التحديــات. ويُحلــل التقريــر هــذه التحديــات الهيكليــة مــن خــالل دراســة تجــارب هــؤالء النســوة وتطلعاتهــن.

كــا يقــدم التقريــر بعــض املعايــر التــي تُشــكل مجتمعــةً  اســراتيجية شــاملة لتمكــن الـمـــرأة اقتصاديـًـا، مبــا يف ذلــك توصيــات 

مــن الــرشكاء وأصحــاب/ صاحبــات املصلحــة املعنيــن/ات للوصــول إلـــى أرضيــة مشــركة للحــد مــن اســتضعاف الـنـســـاء. كــا 

يُناقــش التقريــر بنفــس األهميــة الحاجــة إىل إعــادة النظــر يف النــاذج املختلفــة للتّمكــن االقتصــادي للمــرأة، وتقديــم مبــادئ 

تقرحهــا املنظــات النســوية لفهــم ســياق الفقــر يف األردن.

ومن أهم التوصيات الواردة يف التقرير ما يأيت:

ــق  ــوع األجــر للمــرأة. ولتحقي ــر وقيمــة العمــل غــر مدف ــاس أث ــدول قي عــى مســتوى السياســات: ينبغــي عــى ال

ذلــك، ينبغــي إجــراء دراســـات اســتقصائية لعامــل الوقــت بهــدف التعــرّف عــى حصــة املــرأة يف أعــال الرعايــة غــر 

املدفوعــة األجــــر، وتعزيــز تطبيــق سياســات الحايــة االجتاعيــة املراعيــة للنــوع االجتاعــي، بهــدف التقليــل مــن 

أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وإعـــادة توزيعهــا بطريقــة عادلــة. كــا عــى الحكومــات أن تراعــي وضــع خطــط 

جديــدة وســن ترشيعــات لتخفيــف األعبــاء التــي قــد تتعــرض لهــا املــرأة نتيجــة للديــون التــي تقــع عــى عاتقهــا، 

ــج التّمكــن  ــة لرام ــل املشــاريع الصغــرة التابع ــق متوي ــرأة إىل صنادي ــة امل ــة إحال ــار إمكاني ــع األخــذ بعــن االعتب م

ــر  ــة لغ ــة االجتاعي ــات الحاي ــج وخدم ــر برام ــر يف توف ــا النظ ــة أيض ــي للحكوم ــا ينبغ ــة. ك ــادي املختلف االقتص

ــز  ــا، وتعزي ــن تقــل أعارهــم عــن 18 عاًم ــراد الذي ــة األف ــة الشــاملة لكاف ــة الصحي ــن، وضــان توفــر الرعاي املواطن

ــة.  ــة لألشــخاص ذوي/ات اإلعاق ــة االجتاعي ــات الحاي خدم

ينبغــي عــى خــراء/ خبــرات متكــن املــرأة االقتصــادي عنــد وضــع الرامــج والتدخــالت، إيــالء اعتبــار أكــر للقيــود 

ــة املنــزل واألطفــال – األمــر  التــي تحيــط باملــرأة - مبــا يف ذلــك املســؤولية الكبــرة التــي تقــع عــى عاتقهــا يف رعاي

الــذي يؤثــر يف مقدرتهــا عــى االنخــراط يف ســوق العمــل. ومــن أجــل تخفيــف الضغــط عــى النســاء، وضــان حــق 

األطفــال يف التعليــم بشــكل أفضــل، وال بــد مــن تفعيــل برامــج "العــودة إىل املدرســة" لضان قــــدرة الـوالـديـــن عى 

توفــر احتياجــات ومالبــس ووســائل نقــل مناســبة ألطفالهــم/ن. وأخــرًا، ينبغــي عــى خــراء/ خبــرات متكــن املــرأة 

االقتصــادي تأديــة دور أكــر فاعليــة يف ضــان توســيع نطــاق التوثيــق القانــوين ليشــمل كافــة الالجئــن/ات )تقريــر 

لــِك فرصــة: إعــادة النظــر يف التّمكــن االقتصــادي للمــرأة يف األردن. وحــدة البحــوث االجتاعيــة التطبيقيــة. منظمــة 

النهضــة العربيــة للديُقراطيــة والتنميــة )أرض((.
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و- مرشوع التدريب والتمكن االقتصادي للمرأة والشباب يف جرش:

افتُتحــت يف جــرش بتاريــخ 7 آذار/ مــارس 2019 املرافــق املحّدثــة ملــرشوع بيــت خــرات ســوف ومركــز للتدريــب املهنــي ضمــن 

مرافقــه، والــذي أنشــأ كمــرشوع إنتاجــي بهــدف متكــن املــرأة يف املجتمــع املحــيل ودعــم مشــاركتها االقتصاديــة.

وتــأيت توســعة املــرشوع بدعــم مــن برنامــج "أملنــا" التابــع لليونيســف وتنفيــذ مركــز تطويــر األعــال، لتوفــر مزيــد مــن فــرص 

التدريــب للمــرأة والشــباب يف املجتمــع املحــيل. وقــد حــر االطــالق كل مــن؛ ممثــل اليونيســف يف األردن والســفر الكنــدي 

وســفرة إســبانيا لــدى األردن وشــباب وشــابات بيــت خــرات ســوف.

ــع لليونيســف الشــباب لتزويدهــم/ن باملهــارات الالزمــة للتشــغيل، والحصــول عــى فــرص عمــل  ــا" التاب ويدعــم برنامــج "أملن

مجديــة ومســتدامة، والعمــل الُحــر مــن خــالل تأســيس املشــاريع الخاصــة بهــم/ن. وســيوفر مركــز التدريــب املهنــي الجديــد، 

فــرص التدريــب لـــِ  250 شــابًا وشــابة مــن املجتمــع املحــيل ســنويًا يف مجــال تصنيــع األغذيــة والريــادة وتســويق األعــال.

وقــال ممثــل اليونيســف يف األردن "إن الشــباب األردين املتعلــم ُيثــل فرصــة هائلــة لتريــع النمــو والتغيــر اإليجــايب". و"تقــوم 

ــاء انتقالهــم/ن مــن مقاعــد الدراســة إىل ســوق  ــد مــن الفــرص للشــباب أثن ــة لتوفــر املزي اليونيســف بدعــم الحكومــة األردني

العمــل، وزيــادة مشــاركة النســاء يف العمــل".

وســيؤدي توســيع نطــاق املشــاريع االجتاعيــة التــي تقودهــا املــرأة، مــع الركيــز عــى الشــباب، إىل تحســن فــرص العمــل للمــرأة 

يف املجتمــع املحــيل، وإيجــاد املزيــد مــن الفــرص املــدرّة للدخــل مــن خــالل منــاذج األعــال املنزليــة. وقــد أظهــرت الدراســات أن 

زيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة ُيكــن أن تســاهم يف زيــادة الناتــج املحــيل اإلجــايل بشــكل كبــر.

وتلتــزم اليونيســف بتوســعة الــرشاكات مــع القطــاع الخــاص لخلــق بيئــة يتمتــع فيهــا الشــباب باملهــارات الالزمــة والقــدرة عــى 

الوصــول إىل ســوق العمــل. وقــد حــر االحتفــال ممثلــون/ات عــن القطــاع الخــاص والســياحة، لتوقيــع اتفاقيــات للمســاعدة يف 

توســيع نطــاق املــرشوع محليًــا وعــى مســتوى اململكــة.

ويهــدف الدعــم املُقــدم مــن اليونيســف لريــادة األعــال االجتاعيــة إىل؛ املســاعدة يف تعزيــز البيئــة االقتصاديــة للشــباب، مــا 

يــؤدي إىل زيــادة املشــاركة االقتصاديــة وفــرص توليــد الدخــل ألكــر الفئــات ضعًفــا مــن خــالل تنظيــم املشــاريع االجتاعيــة، مــع 

بنــاء تنميــة اقتصاديــة محليــة متســاوية ومســتدامة وبنــاء ثــروة مجتمعيــة. وتُخطــط اليونيســف لتوســيع نطــاق منــوذج ريــادة 

األعــال االجتاعيــة عــر اململكــة ملســاعدة النســاء والشــباب يف املناطــق األكــر ضعًفــا )اليونيســف تدعــم مرشوًعــا للتدريــب 

https://www. .ــف ــو 2019. اليونيس ــوز/ يولي ــة. 22 مت ــات الصحفي ــرش. البيان ــباب يف ج ــرأة والش ــادي للم ــن االقتص والتمك

.)unicef.org/jordan/ar

https://www.unicef.org/jordan/a
https://www.unicef.org/jordan/a
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ز- مرشوع تدريب وتشغيل سيدات سوريات وأردنيات عى حرفتي التطريز والخياطة/ نهر األردن:

ضمــن جهودهــا املســتمرة يف تعزيــز املهــارات الفنيــة والرياديــة 

لســيدات املجتمــع املحــيل، أعلنــت مؤسســة نهــر األردن عــن إطــالق 

مــرشوع لتدريــب وتشــغيل ســيدات ســوريات وأردنيــات عــى حرفتــي 

ــة. ــز والخياطــة بالرشاكــة مــع منظمــة العمــل الدولي التطري

ويســتهدف املــرشوع 70 ســيدة أردنيــة وســورية يف ســن العمــل، 

وذلــك بهــدف تحســن أوضاعهــن االقتصاديــة واالجتاعيــة يف مناطــق 

رشق وغــرب العاصمــة عــان، وتوفــر ُســبل معيشــة مســتدامة لهــن 

ــة، مــا  ــز مهاراتهــن يف صناعــة الحــرف اليدوي ولعائالتهــن عــر تعزي

ــوق  ــول يف س ــف ودخ ــى وظائ ــول ع ــن يف الحص ــن فرصه ــيزيد م س

العمــل.

ــر  ــى توف ــرشوع ع ــذا امل ــن ه ــر األردن ضم ــة نه ــتعمل مؤسس وس

ــات  ــول؛ جلس ــور ح ــي تتمح ــة والت ــج التدريبي ــن الرام ــة م مجموع

ــارات  ــة إىل مه ــية، إضاف ــاة األساس ــارات الحي ــد، ومه ــة والحش التوعي

ــة. ــز والخياط التطري

وقــد قالــت املديــرة العامــة ملؤسســة نهــر األردن "نســعى بعــد انتهــاء فــرة التدريــب الفنــي والعمــيل إىل تشــبيك مجموعــة 

مــن املســتفيدات مبــرشوع تصاميــم نهــر األردن وأيكيــا، والــذي انطلــق يف العــام 2017 كمبــادرة لدمــج ســيدات املجتمــع املحــيل 

مــع الالجئــات الســوريات ضمــن مشــاريع تصاميــم نهــر األردن، للحفــاظ عــى االســتقرار االجتاعــي واالقتصــادي للمجتمعــات 

املحليــة املضيفــة، عــر تدريــب وتوظيــف مجموعــة مــن الســيدات األردنيــات والســوريات إلنتــاج البســط والحــرف اليدويــة، 

ــا".  ــا وإقليميً ليتــم بيعهــا حريًــا يف معــارض أيكيــا، محليً

هــذا؛ وســيتم التعاقــد مــع املتدربــات املســتوفيات لــرشوط التشــغيل ضمــن مــرشوع أيكيــا ونهــر األردن بعــد اجتيــاز مرحلــة 

التدريــب.

ويــأيت دور منظمــة العمــل الدوليــة ضمــن أول اتفاقيــة يتــم عقدهــا مــع مؤسســة تنمويــة تعمــل يف مجــال متكــن املجتمعــات 

يف األردن ليــس فقــط كجهــة داعمــة، بــل كرشيــك اســراتيجي ملؤسســة نهــر األردن، حيــث ســتقوم املنظمــة بتســهيل حصــول 

املتدربــات اللــوايت ســيتم التعاقــد معهــن بحالــة اجتيازهــن التدريــب عــى تصاريــح عمــل.
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ويهــدف املــرشوع إىل متكــن النســاء األردنيــات والســوريات مــن خــالل تعليمهــن مهــارات جديــدة وتشــبيكهن بفــرص عمــل مــع 

أيكيــا، حيــث ســيتم دفــع أجــور لــكل ســلعة تقتنيهــا الرشكــة. ونحــن نطبــق منوذًجــا جديــًدا للتدريــب، يأخــذ بعــن االعتبــار 

املســؤوليات األرسيــة للنســاء املســتهدفات لتشــجيعهن عــى البحــث والحصــول عــى فــرص عمــل وتحســن ظروفهــن املعيشــية 

ــا لتدريــب وتشــغيل ســيدات ســوريات وأردنيــات عــى حرفتــي التطريــز والخياطــة بالرشاكــة مــع  )نهــر األردن تطلــق مرشوًع

https://www.jordanriver.jo/ar/media/ .2018 ــاين ــن الث ــار. مؤسســة نهــر األردن. 12 ترشي ــة. األخب منظمــة العمــل الدولي

.)news

ح- تهيئة بيئة مواتية لتمكن املرأة اقتصاديًا/ صندوق مشاريع املرأة العربية:

أجمــع متحدثــون/ات خــالل جلســة حواريــة عقدهــا صنــدوق مشــاريع املــرأة العربيــة حــول تهيئــة بيئــة مواتيــة لتمكــن املــرأة 

ــا، "أن األردن مــن بــن الــدول األقــل بنســب مشــاركة املــرأة اقتصاديًــا يف العــامل نتيجــة وجــود العديــد مــن التحديــات  اقتصاديً

واألوضــاع االقتصاديــة". وأكــد هــؤالء "أن إنشــاء وحــدة متكــن املــرأة هــي فكــرة ابتكاريــة وتُعتــر نافــذة حقيقيــة للتواصــل مــع 

املــرأة أينــا كانــت واختيــار املــرشوع املناســب ودراســة الســوق والقطــاع األنســب".

علــًا بــأن نســبة مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة يف األردن 14٪، و53٪ مــن خريجــي/ات الجامعــات هــن مــن اإلنــاث، و٪96 

مــن األردنيــن/ات رجــااًل ونســاء يؤيــدون مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة، و49٪ مــن النســاء يتوقعــن موافقــة أزواجهــن عــى 

العمــل بعــد الســاعة 5 مســاًء. كــا أن املعايــر االجتاعيــة تلعــب دوًرا رئيًســا يف نتائــج ســوق العمــل بالنســبة للنســاء.

وتــم خــالل الجلســات الحواريــة عــرض نتائــج املــرشوع ومــدى تأثــر عملــه مــع الــرشكاء يف القطاعــن العــام والخــاص، الســيا وان 

املــرشوع ممــول مــن وكالــة التنميــة الدوليــة الريطانيــة مــن أجــل معالجــة الحواجــز أمــام شــمول املــرأة اقتصاديـًـا.

ويُعالــج صنــدوق مشــاريع املــرأة العربيــة الحواجــز والتحديــات التــي تواجههــا النســاء يف األســواق مــن خــالل متكينهــن مــن 

ــة. ــر أعالهــن وتحســن إيصــال صوتهــّن واختياراتهــن وقدرتهــن عــى التحكــم يف األنشــطة االقتصادي العمــل، والبــدء بتطوي

ــال  ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــتغلة يف منطق ــر املس ــوارد غ ــن امل ــتفادة م ــى االس ــة ع ــرأة العربي ــاريع امل ــدوق مش ــل صن ويعم

ــادة النمــو االقتصــادي واالســتقرار يف املنطقــة التــي تحتــل يف الوقــت الحــايل أدىن نســب مشــاركة  ــز زي ــك لتحفي ــا، وذل أفريقي

ــامل. ــة يف الع ــرأة االقتصادي امل

ــا يصعــب  وقــال وزيــر االقتصــاد الرقمــي والريــادة "إن كميــة الفــرص الضائعــة بــاألردن بســبب عــدم مشــاركة املــرأة اقتصاديً

حرهــا يف األرقــام، إال أن مشــاركة املــرأة يف األردن مــن أقــل النســب يف العــامل"، مؤكــًدا "أن هــذه النســبة تُنبــه للقيــام بفعــل 

رسيــع وجــذري".

وأشــار إىل "أن الركيــز عــى عــدم عمــل املــرأة يف املحافظــات هــو أمــر ُمهــم ويحتــاج للعمــل الكثــر"، منوًهــا إىل "أن اإلنــاث 

ــوزارة". يســتحوذن عــى 45٪ مــن إجــايل الوظائــف يف ال

https://www.jordanriver.jo/ar/media/news
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ــا نصــف اإلنتــاج واإلبــداع بســبب عــدم مشــاركة  ــا يف األردن يُفقدن ــادة نســبة مشــاركة املــرأة اقتصاديً وأشــار إىل "أن عــدم زي

املــرأة بشــكل كاٍف".

ومــن جهتــه، قــال رئيــس غرفتــي صناعــة األردن وعــان “إن غرفــة صناعــة عــان، وإدراكًا منهــا بأهميــة تفعيــل دور املــرأة يف 

القطــاع الصناعــي، ســواء كعاملــة أو كصاحبــة عمــل، فقــد قامــت بدعــم تأســيس الجمعيــات الصناعيــة التــي تُعنــى باملــرأة، 

ــا". ومنهــا؛ الجمعيــة األردنيــة الصناعيــة لســيدات األعــامل التــي تهــدف إىل متكــن املــرأة اقتصاديً

ونــوه إىل "أن املؤمتــر الصناعــي األول الــذي تنــوي غرفــة صناعــة عــان تنظيمــه يف املســتقبل القريــب تــم فيــه إفــراد محــور 

خــاص حــول آليــات تفعيــل دور املــرأة االقتصــادي، وخصوًصــا يف العمــل الصناعــي، حيــث ســيتم تضمــن التوصيــات الخاصــة 

بهــذا املحــور يف اســراتيجية عمــل مجلــس إدارة الغرفــة للســنوات القادمــة".

وخــالل جلســة حواريــة، أعلنــت مديــرة مشــاريع صنــدوق املــرأة العربيــة بــاألردن "أن عــدد املســتفيدات مــن مــرشوع الصنــدوق 

يف محافظــة جــرش مــن خــالل تعــاون الصنــدوق مــع وحــدة متكــن املــرأة يف بلديــة جــرش تجــاوز ألفــي ســيدة". وأشــارت إىل 

"أن وحــدة متكــن املــرأة تُعتــر أداة مهمــة لإلرشــاد والتدريــب والتشــبيك".

وبــدوره، أكــد رئيــس بلديــة جــرش الكــرى "أن أهميــة تأســيس وحــدات متكــن للمــرأة يجــب أن ينعكــس عــى واقــع التنميــة، 

مشــرًا إىل أن بلديــة جــرش قامــت بالتواصــل مــع كافــة القطاعــات االقتصاديــة يف املحافظــة بهــدف إنشــاء مشــاريع تســتحدث 

فــرص عمــل لتأمــن مــردود مــايل لتخفيــف مفهــوم الفقــر والبطالــة. وتابــع “القطاعــات األكــر نشــاطًا يف جــرش هــا قطاعــا 

ــل  ــق عم ــي تعي ــددات الت ــن املح ــة م ــبب مجموع ــايئ بس ــاع النس ــو القط ــاًل ه ــر تعط ــن كان األك ــة، يف ح ــياحة والزراع الس

املــرأة". وأرجــع "أســباب انخفــاض نســبة مشــاركة املــرأة اقتصاديـًـا يف املحافظــة إىل عــدم امتــالك املــرأة لــرأس مــال كاٍف للبــدء 

مبرشوعهــا، وفقــدان الخــرة الكافيــة إلنشــاء املــرشوع".

وأشــار إىل "أن إنشــاء وحــدة متكــن املــرأة هــي فكــرة ابتكاريــة، وتُعتــر نافــذة حقيقــة للتواصــل مــع املــرأة أينــا كانــت، واختيــار 

املــرشوع املناســب ودراســة الســوق والقطاع األنســب".

وقــال املديــر التنفيــذي إلحــدى رشكات األلبــان "أن املنافســة داخــل املجتمــع لــن تكــون إال مــن خــالل إيجــاد القيمــة املضافــة، 

ــر "أن مشــاريع متكــن املــرأة  ــرة". واعت ــرًا أن القطــاع الخــاص يُنافــس دواًل ذات كلــف منخفضــة وحجــم الرائــب الكب معت

حققــت فائــدة لكافــة األطــراف، وســيعود بفائــدة كبــرية عــى املــرأة واملجتمــع واالقتصــاد". 

ومــن جهتهــا، قالــت رئيســة جمعيــة جراســيا "أن وحــدة متكــن املــرأة ســاهمت يف تقديــم دورات تدريبيــة للســيدات، باإلضافــة 

ــا يف األردن ضعيفــة. أخبــار محليــة. صحيفــة الغــد. 1 أكتوبــر  للتشــبيك مــع القطــاع الخــاص" )خــراء: مشــاركة املــرأة اقتصاديً

.)https://alghad.com .2019
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ط- برنامج التمكن االقتصادي للنساء يف األردن )سنابل(/ جمعية معهد تضامن النساء األردين:

ــتقاللية  ــل واالس ــان الدخ ــن بض ــث يتمتع ــات؛ بحي ــاء والفتي ــادي للنس ــن االقتص ــرايئ 5/1 "التمك ــدف اإلج ــع اله ــجاًما م انس

ــة  ــراتيجية والخط ــاركة" يف االس ــن واملش ــور التمك ــن "مح ــوارد ضم ــة"، وال ــة االجتاعي ــق والحاي ــل الالئ ــة والعم االقتصادي

االســراتيجية لجمعيــة "تضامــن" لألعــوام )2019 - 2023(، بــارشت الجمعيــة بتنفيــذ رزمــة مشــاريع يف إطــار برنامــج التمكــن 

ــو اآليت: ــى النح ــنابل(، ع ــاء يف األردن )س ــادي للنس االقتص

1. مرشوع تعزيز الحقوق االقتصادية للنساء/ سنابل 1:

تســعى جمعيــة "تضامــن" مــن خــالل تنفيــذ مــرشوع "تعزيــز الحقــوق االقتصاديــة للنســاء/ ســنابل 1" إىل املســاهمة يف تعزيــز 

ضانــات الحايــة والتمكــن االقتصــادي للنســاء يف األردن، باإلضافــة إىل العمــل عــى دعــم زيــادة املشــاركة االقتصاديــة للنســاء 

ــالت  ــة إىل التعدي ــة باإلضاف ــن الُعالي ــة حقوقه ــة بحاي ــة املتعلق ــات القانوني ــن حــول الضان ــي لديه ــع الوع ــات، ورف األردني

الجديــدة الحاصلــة يف القوانــن ذات الصلــة مثــل؛ التعديــالت الخاصــة بقانــون الضــان االجتاعــي وقانــون رضيبــة الدخــل ونظام 

العمــل املــرن وغرهــا، يف ســبيل تعزيــز مفهــوم العمــل الالئــق للنســاء وضــان املشــاركة االقتصاديــة الفّعالــة لديهــن، والعمــل 

عــى نــرش املعرفــة املتعلقــة بضانــات الحايــة القانونيــة املتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة للنســاء.

أهداف املرشوع:

رفــع الوعــي املجتمعــي مــن خــالل التثقيــف حــول التعديــالت األخــرة ضمــن قانــون رضيبــة الدخــل وقانــون العمــل 

وقانــون التقاعــد املــدين وقانــون الضــان االجتاعــي.

بنــاء القــدرات للناشــطن/ات وممثــيل/ات منظــامت املجتمــع املحــيل والشــباب يف جميــع املحافظــات حــول 

ــة  ــة ذات الصل ــز عــى املــواد القانوني ــة، مــع الركي الترشيعــات والسياســات الناظمــة املتعلقــة باملشــاركة االقتصادي

ــا. ــاء اقتصاديً ــن النس ــة ومتك ــز حاي ــم وتعزي ــى دع ــر ع بالتأث

متكــن وبنــاء قــدرات عــدد مــن ممثــيل/ات منظــات املجتمــع املحــيل يف املحافظــات لتنفيــذ جلســات رفــع وعــي 

ــة والتمكــن االقتصــادي للنســاء. ــات املتعلقــة بالحاي مجتمعــي حــول الحقــوق والضان

تقديــم املشــورة القانونيــة الفرديــة والجاعيــة بشــأن هــذه املواضيــع الُعاليــة والقضايــا الحقوقيــة املتعلقــة بالحاية 

والتمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيات.

ــن  ــة م ــاب املصلح ــطات، وأصح ــالت، والناش ــاء العام ــع النس ــزة م ــة مرك ــية جامعي ــات نقاش ــن جلس ــل ضم العم

ــواد  ــل امل ــة لتفعي ــات الالزم ــل إىل التوصي ــراء، للتوص ــة والخ ــات النقابي ــة والهيئ ــة ذات الصل ــات الحكومي املؤسس

القانونيــة ذات الصلــة بضــان الحايــة وتعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للنســاء، وصياغــة مســودة مقرحــات تُراعــي 

ــة للمــرأة وتشــجيع اإلصــالح  ــام املشــاركة االقتصادي ــق أم ــد العوائ ــق تحدي ــوع االجتاعــي )عــن طري حساســية الن

ــن(. ــات والقوان ــتند إىل الترشيع املس
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مربرات املرشوع:

مدة تنفيذ املرشوع: 11 شهًرا.

.AWDF مصدر التمويل: الصندوق اإلفريقي لتنمية املرأة

ــة  ــت نســبة مشــاركة املــرأة االقتصادي ــة ضمــن القطــاع االقتصــادي، حيــث مثل ــدين نســبة مشــاركة املــرأة األردني ت

ــام 2020 ٪14.1. ــن الع ــع األول م ــام 2018 15.4٪، وللرب للع

قلــة الوعــي املجتمعــي وتحديــًدا عنــد النســاء، وضعــف مطالبــة النســاء بحقوقهــن وتحديــًدا االقتصاديــة واملتعلقــة 

بالعمــل.

الثقافــة التقليديــة الســائدة واملتعلقــة بتقســيم األدوار بــن الجنســن، حيــث أن املجتمــع يُعطــي أولويــة لعمــل الرجــل 

عــى حســاب عمــل املــرأة، عــى الرغــم مــن أن هنالــك 300000 أرسة يف األردن ترأســها نســاء مــا يُشــكل 14٪ مــن 

مجمــوع األرس األردنيــة.

تعــدد األدوار املتعلقــة باملــرأة العاملــة فهــي املســؤولة الوحيــدة عــن األدوار التقليديــة يف األرسة، وهــي تُعتــر بذلــك 

ــرار  ــاذ الق ــى املشــاركة يف اتخ ــدرة ع ــق بالق ــا يتعل ــا يف م ــة إىل ضعــف دوره ــت" يف األرسة، باإلضاف ــول الصام "املم

داخــل األرسة يف أغلــب األحيــان. 

ضعف الخدمات االجتاعية والقانونية املساندة واملتعلقة بقضايا الحقوق االقتصادية والُعالية للنساء.

الحاجة إىل ضان وجود بيئة صديقة للنساء العامالت.

الحاجــة إىل العمــل الالئــق ضمــن بيئــة آمنــة، وخاصــة يف مواجهــة التحــرش واالســتغالل الواقــع عــى النســاء، وااللتــزام 

بعــدد ســاعات العمــل املنصــوص عليهــا ضمــن قانــون العمــل.

وجــود مارســات تتعلــق بضعــف متكــن املــرأة اقتصاديـًـا بطريقــة غــر مبــارشة مثــل؛ الحرمــان مــن املــراث، والحرمان 

مــن التــرف باألمــوال الخاصــة واملمتلــكات، واالقراض باســم النســاء لصالــح األرس واألزواج.
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الفئات املستهدفة:

أماكــن تطبيــق أو تنفيــذ املــرشوع: جميــع محافظــات اململكــة، حيــث ســيتم العمــل عــى تغطيــة األقاليــم الثالثــة مــن خــالل 

عمــل فريــق املــرشوع بالتشــارك مــع املنســقن/ات امليدانــن/ات ضمــن املــرشوع.

أنشطة املرشوع:

النساء والفتيات يف املجتمعات املحلية ضمن محافظات اململكة.

النساء الناشطات يف قضايا حقوق اإلنسان.

قادة املجتمعات املحلية.

الشباب من كال الجنسن.

ــة  ــة ملتابع ــة التوجيهي ــات للجن ــد 4 اجتاع ــاء، وعق ــة للنس ــوق االقتصادي ــز الحق ــنابل" لتعزي ــف "س ــالق تحال إط

ــة. ــن 12 محافظ ــن/ات م ــخًصا ممثل ــل 24 ش ــن قب ــرشوع م ــراتيجية امل اس

تنفيذ تدريب بناء القدرات حول موضوع املتابعة والتقييم الخاصة باملرشوع.

تنفيذ تدريب بناء القدرات حول اإلدارة املالية الخاصة باملرشوع.

تنفيذ تدريب بناء القدرات حول آليات تعبئة املوارد الخاصة باملرشوع.

تنفيذ تدريب بناء القدرات حول آليات واسراتيجيات االتصال والتواصل الخاصة باملرشوع.

تنفيذ تدريب بناء القدرات حول أليات كسب التأييد الفّعالة الخاصة باملرشوع.

ــون  ــالت األخــرة يف قان ــن حــول التعدي ــدة يوم ــة مل ــي/ات الجمعي ــدرات املؤســي ملوظف ــاء الق ــب بن ــذ تدري تنفي

ــام 2017. ــرن لع ــل امل ــام العم ــة الدخــل، ونظ ــون رضيب ــي، وقان الضــان االجتاع

التأسيس إلنشاء مرصد مدين لرصد ومتابعة وضع املرأة يف مجال املشاركة االقتصادية يف جميع الجوانب.

تنفيــذ تدريــب مدربــن/ات عــى املســتوى الوطنــي لـــِ 30 مــن أعضــاء/ عضــوات تحالــف "ســنابل" لتعزيــز الحقــوق 

االقتصاديــة للنســاء.
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الخدمات االقتصادية المتاحة للنساء

تنفيــذ 150 جلســة رفــع وعــي حــول الحايــة والتمكــن االقتصــادي يف جميــع املحافظــات تســتهدف 20 مشــاركًا/ة 

يف كل جلســة.

تنفيــذ مؤمتــر وطنــي للشــباب والتكنولوجيــا عــى مــدار 3 أيــام يســتهدف 100-120 شــابًا/ة مــن جميــع محافظــات 

اململكــة، حــول موضــوع "قضيــة الحــق يف املــراث والحــق يف امللكيــة".

تنفيــذ مؤمتــر وطنــي للشــباب والتكنولوجيــا عــى مــدار 3 أيــام يســتهدف 100- 120 شــابًا/ة مــن جميــع محافظــات 

اململكــة حــول موضــوع "الحــق يف حايــة النســاء مــن التمييــز واالســتغالل واالتجــار بالبــرش".

إطــالق حملــة كســب تأييــد وحشــد مجتمعــي وحملــة إعالميــة تُركــز عــى أربــع قضايــا )الحــق يف املــراث، والحــق 

يف املســاواة يف األجــور بــن الجنســن، والحــق يف عــدم حبــس النســاء الغارمــات، والحــق يف الحايــة مــن االســتغالل 

واالتجــار بالبــرش يف أماكــن العمــل( عــن طريــق؛ املــرح، إنتــاج األفــالم، البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين، املــواد الرويجيــة 

... إلــخ.

تنفيذ أنشطة متابعة وتقييم خاصة باملرشوع.

تنفيذ تدقيق مايل ضمن النفقات املروفة ضمن هذا املرشوع.
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ــز قدرتهــن عــى إدارة  تدريــب النســاء والعمــل عــى متكينهــن مــن أجــل العمــل يف وظائــف ومهــن الئقــة، وتعزي

ــة الخاصــة بهــّن. أعالهــن التجاري

العمل عى تعزيز تطبيق الضانات القانونية املتعلقة بحقوق النساء وحايتهن.

العمل عى وصول النساء إىل خدمات نوعية يف ما يتعلق مبجال العنف القائم عى النوع االجتاعي.

.ApSو SIGI بناء القدرات التنظيمية لـ

تدين نسبة مشاركة املرأة يف املجال االقتصادي يف األردن.

ازدياد أعداد أرس الالجئن/ات السورين/ات، وتحديًدا األرس التي ترأسها نساء.

الحاجة إىل متكن النساء من امتالك مهن وإدارة مشاريعهن بأنفسهن.

ــوع  ــى الن ــم ع ــف القائ ــة العن ــال مناهض ــى مبج ــي تُعن ــة والت ــات املقّدم ــر الخدم ــى تطوي ــل ع ــة إىل العم الحاج

ــي. ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــي القائ ــف الجن ــي والعن االجتاع

2. مرشوع تنمية وحامية الالجئات السوريات والنساء األردنيات/ سنابل 2:

مــن خــالل هــذا املــرشوع؛ ســيتم دعــم العمــل عــى متكــن النســاء والفتيــات اقتصاديًــا واجتاعيًــا وقانونيًــا، مــن أجــل العيــش 

يف كرامــة والتمتــع بالحقــوق يف ظــل مجتمعــات آمنــه وعادلــة.

أهداف املرشوع:

مربرات املرشوع:

مدة تنفيذ املرشوع: 24 شهًرا.

مصدر التمويل: الربنامج اإلقليمي للتنمية والحامية.
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الفئات املستهدفة:

املناطق الجغرافية املستهدفة ضمن املرشوع:

األنشطة الرئيسة للمرشوع:

الالجئــات الســوريات والنســاء األردنيــات ذوات الظــروف االقتصاديــة الصعبــة ولديهــن خــرة أو مهــارات يف أي مهنــة، 

أو يتلكــن القــدرة عــى إقامــة أعــال مــن املنــزل.

النساء الناجيات من العنف.

عدد من موظفي/ات منظات املجتمع املحيل.

الرجال يف املجتمعات املحلية.

صانعو/ات السياسات.

تنفيذ دراسة تقييمية لحاجات السوق والوظائف املقبولة اجتاعيًا.

تأســيس وحــدة توظيــف، تُعنــى بتقديــم االستشــارات وخدمــات ذات عالقــة بربــط الســيدات برامــج تدريبيــة وبنــاء 

قــدرات مهنيــة ومعرفيــة.

ــرص العمــل  ــة املســتهدفة يف هــذا املــرشوع حــول ف ــة للنســاء ضمــن الفئ ــة واقتصادي ــم استشــارات اجتاعي تقدي

وســوق العمــل.

تدريــب النســاء ضمــن الفئــة املســتهدفة عــى املهــارات األساســية املتعلقــة مبهــارات العمــل للنســاء اللــوايت يتلكــن 

مهــارات خاصــة بالعمــل والنســاء اللــوايت ال يتلكــن مهــارات ويحتجــن إىل تدريــب مهنــي.

تنفيذ تدريب مهني للنساء.

تنفيذ زيارات تقييمية للمؤسسات والرشكات املستهدفة ضمن املرشوع.

إقليم الشال – محافظتا إربد واملفرق.

إقليم الوسط: محافظتا عان والزرقاء.
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تنفيــذ جلســات رفــع وعــي ملوظفــي/ات الــرشكات املســتهدفة ضمــن املــرشوع حــول العمــل الالئــق ومبــادئ حقــوق 

اإلنسان.

إجراء رصد للرشكات املستهدفة. 

تكريم أفضل 3 رشكات يف تطبيق أفضل املارسات يف ما يتعلق بظروف العمل الالئق.

تنفيذ تدريب متخصص للنساء حول تصميم وإدارة املشاريع.

عقد لقاءات مع نساء رياديات كناذج قدوة وقصص نجاح.

الربط بن النساء اللوايت حصلن عى دعم مايل وبن املؤسسات التمويلية وسوق العمل.

إعداد خريطة حول املؤسسات التي تُقدم دعًا للمشاريع الصغرة للنساء.

عقد لقاءات بن النساء الباحثات عن متويل واملؤسسات التي تُقدم متوياًل للمشاريع.

عقد موائد مستديرة نقاشية.  

إصدار 4 أوراق موقف.

عقد مؤمتر وطني.

تنفيذ حملة إعالمية.

تنفيذ حملة خالل فرة الـ 16 يوًما الدولية ملناهضة العنف ضد النساء.

رصد وتوثيق لقرارات قضايا صادرة عن املحاكم املختلفة.

رسم الخرائط للخدمات املجتمعية.

إعادة تأهيل منظات املجتمع املحيل لتُصبح أماكن آمنة.

بنــاء قــدرات املنظــات املجتمعيــة واملوظفــن/ات يف إدارة الحــاالت والعنــف الجنــي القائــم عــى النــوع االجتاعــي 

وإجــراءات التشــغيل املوّحــدة املحّدثــة.

عقد اجتاع تنسيقي بن مقدمي/ات الخدمات ذات الصلة ضمن املناطق املستهدفة.

مراقبة التدريب ومتابعة تقديم خدمة املنظات املجتمعية املستهدفة ضمن املرشوع.
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تدريب ملوظفي/ات املنظات املجتمعية املستهدفة عى النوع االجتاعي.

عقد جلسات رفع الوعي ألعضاء/ عضوات املجتمعات املحلية.

التدريب عى النوع االجتاعي للشخصيات البارزة يف لجنة املجتمع املحيل واألخصائين/ات النفسين/ات.

ــا بــأدوار النــوع  اختيــار األرس املســتهدفة، وتقييــم ديناميــات قــوة األرس، مــن أجــل ضــان أن تكــون األرس أكــر وعيً

االجتاعــي داخــل األرسة.

تدريب األرس املستهدفة وتقييمها.

تقييم وتنفيذ بناء القدرات املؤسسية لـجمعية معهد تضامن النساء األردين.
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تحســن معايــر االعتــاد عــى الــذات مــن أجــل تعزيــز فـُـرص الدخــل يف املســتقبل، ومتكــن النســاء مــن إيجــاد فـُـرص 

اقتصاديــة طويلــة األمــد.

تحســن اعتــاد النســاء وتحديــًدا الالجئــات عــى أنفســهم/ن مــن خــالل التدريــب والتمكــن الــذي يُســاهم يف زيــادة 

مشــاركتهن االقتصاديــة ضمــن أرسهــن ومجتمعاتهــن يف املخيــات واملجتمعــات املضيفــة.

ــة  ــادي، وأهمي ــاش االقتص ــة االنتع ــرأة يف عملي ــة إرشاك امل ــة بأهمي ــات املضيف ــن/ات واملجتمع ــي الالجئ ــادة وع زي

ــع النزاعــات والتطــرف. ــاء الســالم ومن ــرأة يف بن مشــاركة امل

املســاهمة يف االســتقاللية االقتصاديــة للنســاء وإرشاكهــن يف الحــد مــن العنــف والــراع عــى املســتوين املجتمعــي 

والوطنــي.

املســاهمة يف إحــداث تغيــر ملحــوظ عــى مســتوى السياســة والقوانــن يف مــا يتعلــق بالتمكــن االقتصــادي للنســاء 

ومناهضــة العنــف بكافــة أشــكاله ضدهــن.

املســاهمة يف التغلــب عــى العقبــات املتعلقــة بضعــف الخدمــات املقدمــة يف مجــال مســاندة ودعــم النســاء ضحايــا 

العنــف الجســدي والنفــي وصعوباتهــن يف الوصــول إىل العدالــة والحقــوق.

3. مــرشوع التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات الالجئــات الســوريات واألردنيــات، ومســاعدتهن يف عمليــة إعــادة التعــايف/ 

ســنابل 3:

تســعى جمعيــة "تضامــن" مــن خــالل تنفيــذ مــرشوع "التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات الالجئــات الســوريات واألردنيــات، 

ومســاعدتهن يف عمليــة إعــادة التعــايف/ ســنابل 3" إىل املســاهمة يف رفــع الوعــي العــام حــول رضورة مســاعدة وإدمــاج النســاء 

ــأيت هــذا املــرشوع بالتوافــق واالســتجابة مــع  ــة االنتعــاش االقتصــادي. وي ــات يف عملي ــات الســوريات واألردني ــات الالجئ والفتي

أهــداف الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل القــرار 1325 وتحديــًدا ضمــن الهدفــن الثالــث والرابــع واملتضمنــن "توفــر الخدمــات 

ــة،  ــة والطبي ــة والقانوني ــية واالجتاعي ــات النفس ــل؛ الخدم ــي مث ــوع االجتاع ــات الن ــة الحتياج ــتجيبة واملراعي ــانية املس اإلنس

وتســهيل الوصــول إليهــا وتحديــًدا للنســاء املعرضــات للعنــف ويحتجــن للحايــة".

أهداف املرشوع:
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مربرات املرشوع:

مدة تنفيذ املرشوع: 23 شهرًا.

.WPHF مصدر التمويل: صندوق املرأة للسالم والعمل اإلنساين/ هيئة األمم املتحدة

الفئات املستهدفة:

أماكن تطبيق أو تنفيذ املرشوع: محافظتا عجلون وجرش.

ــر اإليجــايب يف  ــة األزمــات والــراع وقدرتهــن عــى التأث ــات دورهــن يف مرحل الحاجــة إىل تشــجيع النســاء عــى إثب

ــات الناتجــة عــن الــراع والحــروب والخالفــات. ســبيل تخطــي هــذه العقب

ضعف وقلة التدريبات املهنية املتخصصة للنساء والتي تتوافق واحتياجات مجتمعاتهن ورغابتهن.

ضعــف االســتقاللية املاديــة واإلنتاجيــة للنســاء، والحاجــة إىل املســاهمة يف رفــع املســتوى املعيــيش ألرسهــن مــن خــالل 

بــدء أعــال ربحيــة صغــرة و/أو متوســطة.

ضعف امتالك النساء للمهارات املعرفية واملهنية التي تكفل لهن االستدامة واالستمرارية يف مشاريعهن.

النساء األردنيات والالجئات السوريات.

الالجئون السوريون واملجتمعات املستضيفة يف عجلون وجرش.

النساء اللوايت يواجهن تحديات اجتاعية واقتصادية.

النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف واللــوايت واجهــن تحديــات يف الحصــول عــى فــرص لالســتفادة مــن برامــج 

التمكــن االقتصــادي، واللــوايت لديهــن الرغبــة والقــدرة عــى املشــاركة يف األنشــطة التــي تُعــزز بنــاء الســالم، ومنــع 

النزاعــات وتعزيــز قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 بشــأن املــرأة والســالم واألمــن.

قــادة الــرأي يف املجتمعــات املحليــة وصانعــو السياســات بهــدف تحســن آليــات الحايــة للنســاء والفتيــات وزيــادة 

مشــاركتهن يف الحيــاة العامــة والسياســية.
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أنشطة املرشوع:

تنفيــذ حملــة رقميــة لرفــع الوعــي املجتمعــي، مــن خــالل إنتــاج ونــرش محتــوى إعالمــي ومــواد توعويــة )الرســوم 

 ،"Instagram"و "Twitter"و "Facebook" البيانيــة، واإلنفــو جرافــك( عــى منصــات التواصــل االجتاعــي مثــل

باإلضافــة إىل إنشــاء وإدارة منصــة تواصــل اجتاعــي لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف بنــاء الســالم ودورهــا يف فــض النزاعــات 

وتقديــم املحتــوى التوعــوي وقصــص النجــاح مــن خــالل هــذه املنصــة.

تنفيــذ 12 لقــاًء عــر اإلنرنــت )حلقــات نقاشــية، سلســلة حــوارات(، حــول دور املــرأة يف عمليــة بنــاء الســالم وفــض 

النزاعــات وقضيــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة، ومناقشــة آليــات التغلــب عــى التحديــات االقتصاديــة التــي واجهــت 

ــا وتبعــات ذلــك عــى الوضــع االقتصــادي بشــكل عــام وعــى النســاء والفتيــات  النســاء خــالل أزمــة فــروس كورون

بشــكل خــاص، مــن خــالل اســتضافة صنــاع/ صانعــات القــرار ونشــطاء، شــباب مــن كال الجنســن، ونســاء. 

تنفيــذ 4 حلقــات نقاشــية حــول النســاء والعنــف االقتصــادي القائــم عــى النــوع االجتاعــي خــالل وبعــد جائحــة 

فــروس كورونــا، واســتهداف وإرشاك النســاء والناشــطن/ات ومنظــات املجتمــع املــدين واملحــيل وصنــاع/ صانعــات 

القــرار مــن جميــع املحافظــات.

عقــد مائدتــن مســتديرتن افراضيتــن تســتهدفان 20 مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســن مــن صنــاع/ صانعــات القــرار 

ــز مشــاركتهن  ــاج النســاء يف القطــاع االقتصــادي وتعزي ــات إدم ــة واملجتمــع املــدين ملناقشــة آلي واملجتمعــات املحلي

االقتصاديــة.

عقــد مؤمتــر صحفــي افــرايض واســتهداف ممثــيل/ات وســائل اإلعــالم املختلفــة ملناقشــة دور قــرار مجلــس األمــن 

ــك. ــة يف ذل ــة املبذول ــاء الســالم، والجهــود الوطني 1325 ومشــاركة املــرأة يف أنشــطة بن

املشــاركة يف الرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة والعمــل عــى نــرش الوعــي حــول أهميــة املشــاركة االقتصاديــة، وأهميــة 

تقديــم الدعــم واملســاندة للنســاء خــالل األزمــات والكــوارث. 

إجــراء حملتــي كســب تأييــد وحشــد مجتمعــي تســتهدفان النســاء الالجئــات والنســاء ضمــن املجتمعــات املضيفــة مــع 

الركيــز عــى محافظتــي جــرش وعجلــون، والعمــل عــى هــؤالء النســاء بتحديــد احتياجاتهــن مــن خــالل إجــراء مســح 

ميــداين لتقييــم االحتياجــات.

تنفيــذ مســح ميــداين الحتياجــات ســوق العمــل والوظائــف املقبولــة اجتاعيًــا ضمــن املناطــق املســتهدفة يف 

)محافظتــي جــرش وعجلــون(، لغايــات تحليــل فجــوة املهــارات وتحديــد آليــة التدخــل لتشــجيع النســاء عــى العمــل 

واملســاهمة يف زيــادة نســب مشــاركتهن االقتصاديــة، حيــث ســيتم تنفيــذ هــذا املســح مــن خــالل عقــد مجموعــات 

ــدان. ــة يف املي ُمركــزة ومقابــالت فردي
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عقــد 80 جلســة ميدانيــة تســتهدف النســاء للعمــل عــى تقديــم تدريــب حــول املهــارات الحياتيــة ومهــارات التفــاوض 

ــض النزاعات.  وف

تنظيــم دورتــن تدريبيتــن تســتهدفان الالجئــات الســوريات، والعمــل عــى تقديــم تدريــب متخصــص حــول قانــون 

العمــل والترشيعــات املتعلقــة بعمــل النســاء وتحديــًدا الالجئــات.

ــون  ــول قان ــص ح ــب متخص ــم تدري ــى تقدي ــل ع ــات، والعم ــاء األردني ــتهدفان النس ــن تس ــن تدريبيت ــم دورت تنظي

ــرة. ــة األخ ــالت الترشيعي ــن والتعدي ــا القوان ــي كفلته ــة الت ــة االقتصادي ــات الحاي ــل األردين وضان العم

تنفيــذ 4 دورات تدريبيــة مهنيــة حــول أبــرز املهــن املقبولــة اجتاعيًــا للنســاء الالجئــات واألردنيــات بهــدف تشــجيع 

النســاء عــى البــدء مبشــاريع صغــرة.

تنظيــم 6 مؤمتــرات تســتهدف 100 مــن صانعــي/ات السياســات وأصحــاب املصلحــة ملناقشــة التوصيــات التــي ســيتم 

ــة  ــز املشــاركة االقتصادي ــة يف دعــم القــرار 1325 وتعزي ــة املبذول ــا يف أوراق السياســات حــول الجهــود الوطني دمجه

للنســاء.

ــق  ــا املواثي ــي كفلته ــة والت ــة االقتصادي ــات الحاي ــات وضان ــن والترشيع ــل القوان ــات تُحل ــر 6 أوراق سياس تطوي

والترشيعــات الوطنيــة )هــدى الزعبــي. منــاذج بطاقــات مشــاريع التمكــن االقتصــادي؛ ســنابل 1وســنابل 2 وســنابل 3. 

جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين(.
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4- التدريب املهني وبناء القدرات/ مؤسسة التدريب املهني:

ــًذا  ــابعة وتنفي ــية الس ــة النقاش ــاء يف الورق ــا ج ــا مل ــن، وتحقيًق ــن الحس ــاين اب ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــة جالل ــع رؤي ــجاًما م انس

لالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة التــي جــاءت بتوجيهــات ملكيــة ســامية لرفــع ســوية التعليــم والتدريــب املهنــي 

وتطويــره يف األردن، ومــا للتدريــب مــن أهميــة يف معالجــة مشــكلتي الفقــر والبطالــة، حرصــت مؤسســة التدريــب املهنــي عــى 

املســاهمة يف حــل هــذه املشــكلة مــن خــالل؛ ســد احتياجــات ســوق العمــل ورفــده بالتخصصــات املهنيــة مــن خــالل شــبكة 

ــزات  ــن/ات أكفــاء ومشــاغل مجهــزة بأحــدث التجهي معاهدهــا املنتــرشة يف مختلــف محافظــات اململكــة تحــت إرشاف مدرب

تنوعــت يف مجــاالت اختصاصهــا، حيــث بلــغ عــدد هــذه املشــاغل 338 مشــغاًل.

ــوال التعــاون والتشــارك الــذي تقيمــه املؤسســة مــع أصحــاب العمــل مــن مؤسســات  ومــا كان لهــذا الجهــد الطيــب أن يتــم ل

ــا إىل جنــب مــع املؤسســة باإلضافــة إىل رشكائنــا مــن الصناديــق اإلقراضيــة  صغــرة ومتوســطة ومؤسســات املجتمــع املــدين جنبً

والداعمــة للتدريــب، وقــد متثــل ذلــك بشــكٍل واضــح يف تنفيــذ وإعــداد برامــج تدريــب خاصــة يف املناطــق النائيــة.

كــا أولــت املؤسســة اهتاًمــا كبــرًا مبشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، إذ أنــه ومــن ضمــن أهدافهــا االســراتيجية )ضــان فــرص 

التدريــب لتحقيــق مشــاركة أكــر للمــرأة يف ســوق العمــل(، حيــث متثــل ذلــك بشــكٍل عمــيل مــن خــالل تخصيــص 11 معهــًدا 

ــك  ــذوي/ات االحتياجــات الخاصــة وذل ــع( ول ــاث )التدريــب للجمي ــز مشــاركة اإلن ــاث، وتخصيــص مــرشوع لتعزي لتدريــب اإلن

باســتيعاب جميــع الفئــات العمريــة.

الرؤية:

الرسالة:

تقديــم خدمــات التدريــب والتطويــر املهنــي وفًقــا الحتياجــات ســوق العمــل واملجتمــع بالرشاكــة مع القطــاع الخاص ومؤسســات 

املجتمــع املــدين مــن خالل:

الريادة والتميّز يف تقديم خدمات التدريب والتطوير املهني.

إعداد وتنفيذ برامج التدريب املهني املختلفة.

تنظيم مارسة املهن يف سوق العمل.

الدعم الفني إلنشاء وتطوير املؤسسات الصغرة واملتوسطة.
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القيم واملبادئ واملفاهيم:

مهام املؤسسة:

االنتاء والوالء للمؤسسة.

العمل بروح الفريق.

الشفافية.

متيّز األداء وإتقان العمل.

التدريب للجميع.

التدريب املستمر.

املوضوعية بالتدريب.

اإلدارة بالحقائق.

املرونة واالستجابة للتغّرات.

ــة الفنيــة، ورفــع كفاءتهــا يف مختلــف تخصصــات ومســتويات  إتاحــة فــرص التدريــب املهنــي إلعــداد القــوى العامل

التدريــب املهنــي غــر األكاديــي، والعمــل عــى تنويــع التدريــب املهنــي.

تطوير املؤسسات الصغرة واملتوسطة، وتقديم خدمات اإلرشاد املساندة.

تنظيم مارسة العمل املهني من خالل تصنيف محالت العمل والعاملن/ات فيها.
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املوارد املالية للمؤسسة؛ وتتكون من:

األهداف االسراتيجية:

الربامج التدريبية:

تُقدم املؤسسة الرامج التدريبية اآلتية:

- برامج اإلعداد املهني:

ــدد  ــر، ومح ــي، واملاه ــة )املهن ــية الثالث ــل األساس ــتويات العم ــن/ات يف مس ــداد املتدرب ــا إع ــم فيه ــة يت ــج تدريبي ــي برام وه

املهــارات( لاللتحــاق يف ســوق العمــل وتزويدهــم/ن باملهــارات األدائيــة واملعرفيــة واالتجاهيــة واملهــارات االســتخدامية الالزمــة 

ــة املســتوى األول. ــب ضمــن منطي ــج التدري ــة إىل برام ــارات، إضاف ــي للمه حســب الســلم الفن

- برامج رفع الكفاءة:

ــال  ــة يف مج ــم/ن الفني ــع كفاءته ــل لرف ــوق العم ــون/ات يف س ــالت املارس ــال/ العام ــا الع ــق به ــة يلتح ــج تدريبي ــي برام وه

تخصصهــم/ن، وتشــمل برنامــج تدريــب لرفــع كفــاءة العــال/ العامــالت املارســن/ات ضمــن املســتوى املهنــي الواحــد و/أو 

برنامــج تدريــب لرفــع كفــاءة العــال/ العامــالت املارســن/ات ومتكينهــم/ن مــن االنتقــال مــن مســتوى مهنــي إىل املســتوى 

املهنــي الــذي يليــه.

األموال املخصصة لها يف املوازنة العامة.

الواردات املتأتية من مارستها ألعالها.

أية هبات أو إعانات أو مساعدات مالية ترد للمؤسسة، ويُقرر مجلس الوزراء قبولها.

رفع كفاءة وفعالية مؤسسة التدريب املهني.

رفع كفاءة وفعالية منظومة التدريب املهني وفق متطلبات سوق العمل واملعاير الدولية.

زيادة مشاركة القطاعن العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدين.

املســاهمة يف إعــداد سياســات التدريــب املهنــي لتمكــن مجلــس التشــغيل والتعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي مــن 

تحقيــق أهدافــه.
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- برامج التدريب املستمر وخدمة املجتمع املحيل.

تُقدم برامج التدريب املستمر يف تخصصات مهنية ضمن قطاعات؛ الصناعة واإلنشاءات والخدمات.

- برامج تدريبية يف مجال السالمة والصحة املهنية:

ــم/ن يف  ــع كفاءته ــام والخــاص، ورف ــرشكات يف القطاعــن الع ــن/ات يف املؤسســات وال ــب العامل ــدف إىل تدري ــج ته وهــي برام

ــة. مجــال الســالمة والصحــة املهني

- برامج تدريب املدربن/ات:

وهي برامج تهدف إىل إعداد املدربن/ات املهنين/ات ورفع كفاءتهم/ن يف أساليب التدريب والتعليم وبناء قدراتهم/ن.

- برامج تدريب املرشفن/ات:

وهــي برامــج تهــدف إىل تدريــب املرشفــن/ات يف القطاعــن العــام والخــاص، ورفــع كفاءتهــم/ن يف املهــارات اإلداريــة واإلرشافيــة 

وبخاصــة يف مجــال التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي.

- برامج تدريب السواقن:

وهــي برامــج تهــدف إىل تدريــب الســواقن يف القطاعــن العــام والخــاص ومؤسســات املجتمــع املــدين يف مجــال الســواقة ورفــع 

كفاءتهــم لالرتقــاء مــن فئــة إىل فئــة أعــى وفًقــا ملــا هــو معمــول بــه لــدى املعهــد املــروري األردين التابــع ملديريــة األمــن العــام.

- الدبلوم التقني والدبلوم الفني:

تتويًجــا لجهــود التعــاون قامــت مؤسســة التدريــب املهنــي وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون تقــوم مؤسســة 

التدريــب املهنــي مبوجبهــا بتدريــس ســبعة برامــج جديــدة، وتتميــز هــذه الرامــج بكونهــا تُركــز عــى إكســاب الطلبــة املهــارات 

األدائيــة واملســلكية ومهــارات التطويــر الــذايت تحقيًقــا للرؤيــة امللكيــة الســامية بتخريــج أجيــال مــن الفنيــن/ات القادريــن/ات 

عــى التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة ومواكبــة التطــور املســتمر والريــع لهــذه التكنولوجيــا.

ــن  ــا ع ــوم والتكنولوجي ــى للعل ــس األع ــن املجل ــزة األوىل م ــام 2019 الجائ ــي خــالل الع ــب املهن ــد ُمنحــت مؤسســة التدري وق

مرشوعهــا األول "تعزيــز التدريــب لتحســن الكفــاءة يف قطــاع امليــاه والطاقــة"، والثــاين "دمــج وتدريــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

.)http://vtc.gov.jo/vtcar .ــي ــة. الرئيســية. مؤسســة التدريــب املهن ــا بغــرض تشــغيلهم" )الرســالة/ الرؤي مهنيً

http://vtc.gov.jo/vtcar
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5- خدمات اإلرشاد واملساعدة القانونية:

ــة والحــد مــن حــاالت انتهــاك  ــة والوقاي ــدم خدمــات اإلرشــاد واملســاعدة القانوني ــا منــاذج للمنظــات التــي تُق نســتعرض تاليً

ــات. ــه النســاء والفتي ــذي تتعــرض ل ــز والعنــف ال ــم والتميي ــون والحقــوق اإلنســانية ومــن حــاالت الظل القان

أ- مركز عفت الهندي لإلرشاد والخدمات القانونية واالجتامعية/ جمعية معهد تضامن النساء األردين:

تأســس "مركــز عفــت الهنــدي لإلرشــاد والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة" يف العــام 2000، ويُعتــر أحــد أبــرز املشــاريع التــي 

ــم املســاعدة  ــز عــى تقدي ــوم املرك ــث يق ــة اآلن، حي ــت ولغاي ــك الوق ــذ ذل ــن النســاء األردين من ــد تضام ــة معه تتبناهــا جمعي

واملســاندة للنســاء ضحايــا العنــف األرسي واملجتمعــي مــن خــالل التدخــل عــى أســاس املشــورة واملســاعدة الفاعلــة والريعــة 

ــك  ــة، وذل ــات املتاح ــق اآللي ــة وف ــية والقضائي ــة والنفس ــة والصحي ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــاور؛ االجتاعي ــف املح ــى مختل ع

ــة يف مجــاالت مشــابهة. ــة أو منظــات املجتمــع املــدين العامل بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة ســواء الرســمية أو األهلي

أهداف املركز:

ــز  ــم والتميي ــاالت الظل ــن ح ــانية وم ــوق اإلنس ــون والحق ــاك القان ــاالت انته ــن ح ــد م ــة والح ــز يف الوقاي ــداف املرك ــل أه تتمث

والعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء واألطفــال، ومتكــن عــدد متزايــد مــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان وضحايــا العنــف 

والتمييــز مــن معرفــة حقوقهــم/ن والتمســك بهــا والدفــاع عنهــا والحصــول عــى العدالــة واإلنصــاف يف مواجهــة منتهــيك هــذه 

الحقــوق، وذلــك مــن خــالل: 

ــكل  ــز بش ــف والتميي ــا العن ــال وضحاي ــاء واألطف ــن النس ــان م ــوق اإلنس ــاكات حق ــا انته ــاعدة ضحاي ــاندة ومس مس

خــاص.

توفــر اإلرشــاد واملعلومــات املناســبة لتمكــن هــؤالء النســاء واألطفــال مــن اســتخدام ســبل اإلنصــاف القانــوين واإلداري 

واالجتاعــي املتاحــة واالســتفادة منها.

توفــر خدمــات املســاعدة والتمثيــل القانــوين والقضــايئ واإلداري لغــر القادريــن عــى تحمــل نفقــات هــذه الخدمــات 

وخاصــة لقضايــا األحــوال الشــخصية للمســلمن وللطوائــف املســيحية، وقضايــا العمــل والتأمينــات االجتاعيــة، وقضايا 

األحــداث، والقضايــا الجزائيــة، وقضايــا اإلقامــة والجنســية...الخ. 

نــرش الوعــي بالحقــوق اإلنســانية والقانونيــة للنســاء واألطفــال وبوســائل الحايــة والعمــل عــى الوقايــة والحــد مــن 

كافــة أنــواع وأشــكال العنــف والتمييــز وانتهــاك الحقــوق.
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خدمات املركز:

مركــز عفــت الهنــدي لإلرشــاد والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة مركــز متخصــص بتقديــم املســاعدة للنســاء واألطفــال وخصوًصــا 

ضحايــا العنــف األرسي واملجتمعــي وفــق اآلليــات املتاحــة، حيــث يوفــر الخدمــات اآلتيــة:  

وتُقــدم هــذه الخدمــات مــن خــالل فريــق مــن املحاميــات واألخصائيــات االجتاعيــات والنفســيات. وقــد بلــغ عــدد املســتفيدات 

اإلجــايل مــن خدمــات مركــز عفــت لإلرشــاد والخدمــات القانونية واالجتاعيــة منذ تأسيســه يف ســنة 2000 ولغايــة 2019/12/31 

)5152( مســتفيدة )التقريــر الســنوي اإلداري 2019 وموجــز اإلنجــازات باألرقــام. جمعيــة معهــد تضامن النســاء األردين. 2020(.

إجراءات التعامل مع الحاالت املسرشدة:

يف مجال الوقاية:

خدمات اإلرشاد القانوين واالجتاعي واالستشارة القانونية. 

التمثيل القضايئ أمام املحاكم النظامية والرشعية املختصة.

خدمات اإلرشاد الهاتفي واإلرشاد الفردي والجاعي.

ــا العنــف أو انتهــاكات  خدمــات املتابعــة ملعامــالت الدوائــر الرســمية واملؤسســات األهليــة للنســاء واألطفــال ضحاي

حقــوق اإلنســان.

توفر املعلومات يف مجال القانون وحقوق اإلنسان واملجاالت األخرى ذات العالقة وإتاحتها ونرشها.   

توفر املعلومات حول الخدمات الرسمية واألهلية املتاحة.

تنفيذ برامج توعوية متنوعة كاملحارضات، والدورات التدريبية، والورشات، واللقاءات العامة.

توثيق وجمع وإتاحة ونرش املعلومات اإلحصائية املناسبة.

إعداد النرشات التعريفية واإلرشادية وتوزيعها. 

ــة  ــر املطبّق ــات والسياســات والتداب ــل الترشيع ــر وتعدي ــن أجــل تطوي ــة يف حمــالت م ــات املوثّق ــتخدام املعلوم اس

ــة. ــق أعــى قــدر مــن الوقاي لتحقي
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يف مجال الخدمات الفردية: 

يف مجال الرعاية الالحقة:

استقبال الحاالت هاتفيًا وشخصيًا.

االستاع وتقديم املساندة املعنوية. 

توثيــق الحالــة ودراســتها وعــرض الخيــارات املتاحــة للحالــة والحلــول املقرحــة وفًقــا لخصوصيــة كل حالــة وملتطلبــات 

القانــون والظــروف االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة ذات الصلــة.

إجراء الزيارات امليدانية الالزمة للمتابعة. 

تقديم االستشارة القانونية واإلرشاد الحقوقي واالجتاعي. 

تقديم خدمات املرافقة إىل املحاكم أو الدوائر أو الجهات املعنية الرسمية واألهلية عند الرورة.  

تقديم خدمات التمثيل القانوين أمام القضاء للنساء الفقرات. 

ــيل  ــق العائ ــة والتوفي ــام للمصالح ــج وئ ــل؛ برنام ــة مث ــدى الجمعي ــة ل ــرى متاح ــات أخ ــج وخدم ــة إىل برام اإلحال

ــة.   ــمية واألهلي ــات الرس ــن الجه ــا م ــدى غره ــي، أو ل واالجتاع

تقييم اإلجراءات السابقة.

االتصال الهاتفي بصورة دورية.

الزيارات امليدانية واملنزلية.

املساعدة يف تأمن التحاق املستفيدة/ات بأي من برامج التأهيل املتاحة.  

ربط املستفيدات بأنشطة املركز والجمعية.
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يف مجال التدخل والوساطة واملصالحة:

تتبنــى الجمعيــة تنفيــذ برنامــج وئــام للمصالحــة والتوفيــق العائــيل واالجتاعــي، وهــو أحــد أبــرز اآلليــات املتبعــة يف املركــز، 

وتقــوم فكــرة هــذا الرنامــج عــى اتبــاع أســلوب التدخــل والتحكيــم والوســاطة للوصــول إىل اتفــاق ودي بــن األطــراف املتنازعــة، 

وهــو يُســاهم يف حــل النزاعــات بشــكل عــام وخصوًصــا النزاعــات ذات الطابــع األرسي والعائــيل، ويتــاز هــذه الرنامــج بقبولــه 

اجتاعيًــا وانخفــاض تكلفتــه مــن الناحيــة االجتاعيــة واالقتصاديــة مقارنــة بتكلفــة رفــع القضايــا القانونيــة )منــى مؤمتــن. تقريــر 

ــد تضامــن  ــة معه ــات يف األردن" )1998 - 2018(. جمعي ــوق النســاء والفتي ــز حق ــن العمــل املتواصــل لتعزي ــا م "عــرشون عاًم

النســاء األردين. 2018(.  

وقــد بلــغ عــدد املســتفيدات مــن برنامــج وئــام للمصالحــة القانونيــة واالجتاعيــة بنجــاح ولغايــة 2019/12/31 )938( مســتفيدة 

)التقريــر الســنوي اإلداري 2019 وموجــز اإلنجــازات باألرقــام. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 2020(.

سياسة ومعايري ورشوط قبول الحاالت يف مركز عفت لإلرشاد والخدمات القانونية واالجتامعية:

يُرحــب مركــز عفــت لإلرشــاد والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة/ جمعيــة "تضامــن" باســتقبال كافــة النســاء والفتيــات واألطفــال 

ضحايــا العنــف والتمييــز، ويؤكــد عــى التزامــه بتقديــم كافــة الخدمــات االجتاعيــة والقانونيــة واملتابعــات اإلداريــة ملحتاجيهــا 

الذيــن يراجعــون املركــز مبــارشة أو عــر الهاتــف أو عــر املوقــع اإللكــروين للمركــز.

ــار  ــة وحــق االختي ــة والري ــزام بالخصوصي ــك االلت ــا يف ذل ــه، مب ــة عمل ــة بطبيع ــة املتعلق ــد املهني ــة القواع ــز كاف ويحــرم املرك

ــا يضمــن  ــالف، مب ــل االخت ــة اإلنســانية وتقب ــا والحــاالت واحــرام الكرام ــع القضاي ــل م والوضــوح والنزاهــة والصــدق يف التعام

ــع. ــوق اإلنســانية للجمي ــة الحق احــرام وحاي

الخدمات التي يقدمها املركز:

ــة  ــي راجعــت جمعي ــات بشــكل مجــاين ســواء الت ــة الفئ ــوين واالجتاعــي لكاف ــدم املركــز خدمــات اإلرشــاد القان يُق

ــات األخــرى. ــا مــن املؤسســات والهيئ ــارشة أو مــن خــالل تحويله "تضامــن" مب

يُتابــع املركــز املعامــالت اإلداريــة واملتابعــات املتعلقــة بقضايــا الفئــات املســتهدفة مبــارشة أو عــر الهاتــف أو من خالل 

املراســالت، و/أو إعــداد لوائــح الدعــاوى وغرهــا مــن اإلجــراءات ذات العالقــة بشــكل مجــاين، ســواء التــي راجعــت 

جمعيــة "تضامــن" مبــارشة أو مــن خــالل إحالتهــا مــن قبــل املؤسســات والهيئــات األخــرى )الرســمية واألهليــة(.

ــات  ــاب/ صاحب ــراء وأصح ــال الفق ــات واألطف ــاء والفتي ــية للنس ــة والكنس ــة والرشعي ــا النظامي ــز القضاي ــى املرك يتبن

الدخــول املتدنيــة )أقــل مــن 250 دينــاًرا( بشــكل مجــاين يف حــال راجعــت جمعيــة "تضامــن" بشــكل مبــارش، أمــا إذا 

ــة ممــول فيتــم اســتيفاء مبلــغ 25  تــم إحالتهــا مــن قبــل املؤسســات األخــرى التــي لديهــا برنامــج مســاعدة قانوني

دينــاًرا بــدل أتعــاب عــن كل قضيــة.
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ب- مركز العدل للمساعدة القانونية:

ــا مــن  مركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة؛ مؤسســة وطنيــة غــر ربحيــة تأسســت عــام 2008، تســعى لتمكــن املجتمــع قانونً

ــوين للمســتحقن/ات. ــل القان ــراد املجتمــع والتمثي ــكل أف ــة واالستشــارة ل ــدم خدمــات التوعي خــالل ذوي/ات الخــرة، وتُق

الخدمات القانونية:

- االستشارات القانونية:

يُقدم فريق قانوين مؤهل وكفؤ من مركز العدل املشورة القانونية لكل من يطلبها برف النظر عن قدرته املادية.

- التمثيل القانوين:

ــر االســتحقاق أمــام كافــة املحاكــم  ــه معاي ــق علي ــات املتعاقــدون/ات مــع مركــز العــدل كل مــن تنطب ــل املحامون/املحامي ُيث

ــة. واملؤسســات الرســمية يف اململك

- معايري استحقاق الخدمات القانونية:

ــات املســتضعفة يف املجتمــع رشيطــة اســتحقاقهم/ن  ــوين لألشــخاص الفقــراء والفئ ــل القان ــدم مركــز العــدل خدمــات التمثي يُق

للخدمــة، مــن خــالل انطبــاق معايــر يعتمدهــا لهــذه الغايــة عليهــم/ن.

ــاه،  ــة مــن خــالل 3 أدوات قيــاس موضحــة أدن ولضــان تقديــم الخدمــات القانونيــة ملســتحقيها فقــط، يجــري تقييــم كل حال

لتحــدد النتيجــة النهائيــة مــدى اســتحقاق كل حالــة بــرف النظــر عــن جنســيتها أو جنســها أو حالتهــا القانونيــة أو أي أســاس 

آخــر للتمييــز. ويُراجــع مركــز العــدل معايــر االســتحقاق التــي يعتمدهــا، بشــكل ســنوي لضــان فاعليتهــا يف أداء مهمتــه.

يتبنــى املركــز القضايــا النظاميــة والرشعيــة والكنســية للنســاء والفتيــات أصحــاب/ صاحبــات الدخــول املتوســطة )250 

دينــاًرا فأكــر( مقابــل مبلــغ أتعــاب رمــزي قيمتــه خمســة وعــرشون دينــاًرا يُدفــع عنــد توقيــع الوكالــة ســواء مــن 

الحالــة نفســها أو مــن الجهــة التــي أحالتهــا.

يتبنــى املركــز القضايــا النظاميــة والرشعيــة والكنســية للنســاء والفتيــات التــي يتــم فيهــا تحصيــل مبالــغ ماليــة لصالــح 

ــغ  ــا نســبته )10٪( إذا تجــاوزت املبال ــار أردين، وم ــف دين ــي ال تتجــاوز األل ــغ الت ــا نســبته )5٪( عــن املبال ــة م الحال

املاليــة األلــف دينــار تُدفــع بعــد صــدور قــرار الحكــم.

تلتــزم الحالــة بدفــع بــدل جميــع الرســوم واملصاريــف والنفقــات والطوابــع وأجــور النقــل الالزمــة ملتابعــة قضاياهــا 

)سياســة ومعايــر ورشوط قبــول الحــاالت يف مركــز عفــت لإلرشــاد والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة رقــم )1/ م س( 

لســنة 2018. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين(. 
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أواًل: العامل املادي؛ هل يكنك تعين محام/ محامية خاص/ة؟

ــا تعيــن محــام/ محاميــة خــاص/ة للدفــاع  ال يســتحق الخدمــات القانونيــة التــي يُقدمهــا مركــز العــدل كل مــن يســتطيع ماديً

عنــه أو متثيلــه. لذلــك، يجــري قيــاس دخــل وأصــول الفــرد/ األرسة مــع مراعــاة الظــروف الخاصــة وااللتزامــات املاديــة ألي منهــا. 

فعــى ســبيل املثــال؛ يكــون الشــخص مســتحًقا للخدمــات القانونيــة إذا كان:

ــى إذا زاد دخلهــم/ن عــن الســقف املحــدد أعــاله  ــة، حت ــراء الخدمــات القانوني كــا ُيكــن أن يســتحق بعــض األشــخاص الفق

بهوامــش محــدودة، يف حــال كانــت لديهــم/ن ظــروف خاصــة مثــل: إعالــة أفــراد زائديــن عــن 6 أشــخاص، أو وجــود فــرد مــن 

ــا، أو إعاقــة ال يُغطــي التأمــن الصحــي عالجهــا. ــاين مرًضــا مزمًن األرسة عــى مقاعــد الدراســة الجامعيــة، أو إعالــة شــخص يُع

ثانًيا: هل يتوكل محامو / محاميات مركز العدل يف قضيتك؟

يُقــدم املحامــون/ املحاميــات املتعاقــدون/ات مــع مركــز العــدل الخدمــات القانونيــة للمســتحقن/ات، يف مختلــف أنــواع القضايــا 

املتعلقــة بحقوقهــم/ن وحرياتهــم/ن التــي تُنظمهــا القوانــن الحقوقيــة والجزائيــة والرشعيــة، باســتثناء القضايــا اآلتيــة:

ــد هــذا  ــل( يف الشــهر الواحــد، عــى أن يزي ــار أو أق ــدره )400 دين ــايل ق ــراد بدخــل م ــة مــن 6 أف ــل أرسة مكون يُعي

ــاألرسة. ــرد ب ــاًرا، عــن كل ف ــدار 25 دين الســقف أو ينقــص مبق

يعمــل بوظيفــة غــر ثابتــة مثــل األعــال املوســمية عــى أال يتعــدى دخــل أرستــه املكونــة مــن 6 أفــراد ســنوياً 4800 

دينــار. 

متعطاًل عن العمل ألسباب صحية موثقة وليس له مصدر دخل آخر.

يتلقى معونة من صندوق الزكاة أو صندوق املعونة الوطنية أو تكية أم عيل.

ــض  ــة واالســتمالك والتأمــن والتعوي ــة الفكري ــا امللكي ــل )قضاي ــة للمشــتيك/ة، مث ــد مالي ــق عوائ ــي تُحق ــا الت القضاي

ــي/ة، ...(. للمدع

قضايا إزالة الشيوع باستثناء حاالت خاصة لبعض النساء خاصة األرامل منهن، واأليتام.

قضايا االتجار باملخدرات، إال إذا كان املتهم/ة حدثًا تحت سن 18 عاًما.

التمثيل القانوين يف قضايا االفتداء والخلع.



434

الفصل الثاني عشر:

الخدمات االقتصادية المتاحة للنساء

ثالًثا: هل تخدمك املساعدة القانونية؟

ــة  ــا الحقوقي ــة أو القضاي ــة أو الهادفــة للماطل ــا الكيدي ــة للمســتحقن/ات يف القضاي ــدم مركــز العــدل الخدمــات القانوني ال يُق

والرشعيــة التــي ال يُرجــى تحصيــل الحــق مــن خاللهــا، حفاظًــا عــى املــوارد املاليــة وعــدم إهــدار الجهــود يف دعــوى غــر ذات 

.)https://www.jcla-org.com/ar/legal-consultation .ــة ــدل للمســاعدة القانوني ــز الع ــة. مرك ــات القانوني جــدوى )الخدم

ج- برنامج خط اإلرشاد القانوين واالجتامعي والنفيس/ اتحاد املرأة األردنية:

تأســس الرنامــج يف العــام 1996 لتقديــم الخدمــة للنســاء ضحايــا العنــف يف األردن ومــن كافــة الجنســيات، وذلــك كأحــد آليــات 

اتحــاد املــرأة األردنيــة ملجابهــة العنــف والتمييــز ضــد املــرأة.

ــك  ــة والنفســية والخبــرات وذل ــة واالجتاعي ــم الخدمــة يف الرنامــج عــدد مــن املختصــات يف الخدمــات القانوني ويقــوم بتقدي

للنســاء ضحايــا العنــف وفــق رؤيــة حقوقيــة ونســوية.

وقــد اســتقبل الرنامــج آالف النســاء ضحايــا العنــف والــاليت يحتجــن إىل املســاعدة والحايــة القانونيــة واالجتاعيــة والنفســية، 

كــا يقــوم الرنامــج بنــرش الوعــي القانــوين بــن النســاء إضافــة إىل برامــج التدريــب والتمكــن الالزمــة.

ويتــم تقديــم خدمــات الرنامــج باإلضافــة إىل الرنامــج الرئيــس بعــان يف فــروع ومراكــز اتحــاد املــرأة األردنيــة يف كل مــن: اربــد، 

الرمثــا، الزرقــاء، الســلط، مأدبــا، البقعــة، الوحــدات، وحطــن.

ويتبــع للربنامــج "مــأوى النســاء" ضحايــا العنــف كأحــد آليــات الحايــة للنســاء اللــوايت يتعرضــن للتهديــد وبحاجــة إىل مــكان 

آمــن لإلقامــة بــه بشــكل مؤقــت ولغايــة الوصــول إىل املســاعدة الالزمــة للنســاء املقيــات بــه، حيــث تتوفــر بــه رشوط األمــان 

والحايــة طيلــة فــرة اإلقامــة.

كــا تــم يف إطــار الرنامــج توفــر عيــادة صحيــة لتقديــم الخدمــات الصحيــة للنســاء ضحايــا العنــف يف برنامــج خــط اإلرشــاد 

ومــأوى النســاء املعّنفــات، باإلضافــة إىل نــرش الوعــي الصحــي بــن النســاء )برنامــج خــط اإلرشــاد القانــوين واالجتاعــي والنفــي. 

.)http://jwu.org.jo/PagesDetiles.aspx .اتحــاد املــرأة األردنيــة

https://www.jcla-org.com/ar/legal-consultation
http://jwu.org.jo/PagesDetiles.aspx
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د- منظمة النهضة العربّية للديُقراطّية والتنمّية )أرض(:

أُسســت منظمــة النهضــة العربيــة للديُقراطيــة والتنميــة )أرض( عــام 2008 يف عــان - األردن، كمنظمــة مجتمــع مــدين تســعى 

ــزات  ــم منج ــى أه ــي ع ــريب، ويبن ــامل الع ــا الع ــي يواجهه ــات الت ــة التحدي ــهم يف مواجه ــريب يُس ــوي ع ــرشوع نهض ــكيل م لتش

ــق  ــة إجــراءات ملموســة لتحقي ــاب املشــاركة املســتقبلية يف صياغ ــح ب ــدف فت ــة الســابقة به ــكار مشــاريع النهضــة العربي وأف

التغيــر والتطويــر املنشــودين مــن خــالل تقديــم الدعــم لألفــراد واملجتمعــات املهمشــة - مبــا يف ذلــك الالجئــن/ات واملهاجريــن/

ات - الكتســاب حقوقهــم/ن االجتاعيــة والسياســية واالقتصاديــة والتمتــع بهــا، وتقديــم املســاعدة القانونيــة والدعــم النفــي 

ــا  واالجتاعــي وتعبئــة وســائل اإلعــالم والقاعــدة الشــعبية والبحــث وحشــد التأييــد لرفــع وعــي كافــة الجهــات املعنيــة محليً

ــات التــي يواجههــا األشــخاص املســتضعفن/ات يف األردن والعــامل العــريب. ــا بالتحدي ــا ودوليً وإقليميً

وتتلخــص مهمــة منظمــة النهضــة العربيّــة للديقراطيّــة والتنميّــة )أرض( باملســاهمة بشــكل فّعــال يف الوصــول إىل مجتمــع عــادٍل 

ومســتقٍر، خــاٍل مــن الظلــم والنــزاع. وتســعى إىل ذلــك عــن طريــق متكــن الفئات املســتضعفة مــن أفــراد املجتمع ومســاعدتهم/ن 

يف الحصــول عــى حقوقهــم/ن والتمتــع بحرياتهــم/ن، بتمثيــل احتياجاتهــم/ن أمــام أصحــاب/ صاحبــات القــرار ولــدى الجهــات 

ــزام بحــق الوصــول إىل  ــون، وااللت ــزام بحقــوق اإلنســان، والحكــم الرشــيد، وســيادة القان ــد عــى رضورة االلت املســؤولة، والتأكي

ــة، والسياســيّة، عــى  ــة، والثقافيّ ــة، واالقتصاديّ ــد بالوصــول إىل الحقــوق االجتاعيّ ــة بشــمولية اســتدالالته بحيــث يتجّس العدال

ــة.      ــة، والدوليّ املســتويات الوطنيّــة، واإلقليميّ

العون القانوين وتطوير قطاع العدالة:

تلعــب منظمــة النهضــة العربيــة للديقراطيــة والتنميــة )أرض( دوًرا فاعــاًل يف تحســن الوصــول إىل املشــورة القانونيــة وتوفرهــا 

مــن خــالل الرويــج الفّعــال وتقديــم دعــم العــون القانــوين املجــاين يف األردن. وقــد مكَّنــت هــذه الجهــود العديــد مــن فئــات 

املجتمــع األكــر اســتضعافًا، والتــي تشــمل الالجئــن/ات واملهاجريــن/ات واملواطنــن/ات املحرومــن/ات اقتصاديـًـا مــن االســتفادة 

مــن هــذه الخدمــات.

ــد رصاحــة الســعي  ــي تؤي ــة والت ــق العدال ــك، قامــت منظمــة النهضــة )أرض( بإشــهار منشــورات حــول تحقي وعــالوة عــى ذل

لتطويــر قطــاع العدالــة. كــا اشــتملت جهودهــا عــى حشــد التأييــد لوضــع حــد للتمييــز القانــوين ضــد املــرأة وانتقــاد التعديــالت 

القانونيــة التــي تُهــدد الحــق يف الحصــول عــى املعلومــة، وحريــة الــرأي والتعبــر.

وتقــدم منظمــة النهضــة )أرض( أعــااًل بحثيــة وفكريــة لرســيخ وتعزيــز املفاهيــم العامــة لقطــاع العدالــة يف األردن ســعيًا منهــا 

لزيــادة الوعــي حــول التصــور العــام للحاجــة إلصــالح قطــاع العدالــة يف األردن يف مــا يتعلــق بقضايــا الفســاد - الواســطة منهــا 

عــى وجــه الخصــوص. وتعمــل منظمــة النهضــة )أرض( أيًضــا عــى إطــالق حــوار علنــي لتطويــر قطــاع العدالــة وجعلــه أكــر 

قابليــة للمســاءلة أمــام املواطنــن/ات.
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ومن أبرز مشاريع منظمة النهضة )أرض( يف مجال العون القانوين وتطوير قطاع العدالة، ما يأيت:

ه- مركز متكن للدعم واملساندة القانونية وحقوق اإلنسان:

مركــز متكــن للدعــم واملســاندة القانونيــة وحقــوق اإلنســان منظمــة أردنيــة غــر حكوميــة تعمــل نحــو تعزيــز مبــادئ حقــوق 

ــن/ات،  ــالت املهاجري ــالت، بشــكل خــاص العــال/ العام ــال/ العام ــوق الُع ــة حق ــرش، وحاي ــار بالب اإلنســان ومكافحــة اإلتج

وذلــك مــن خــالل؛ الوقايــة، والحايــة، واملالحقــة القضائيــة.

وتُركّــز أهــداف مركــز متكــن الرئيســة عــى؛ تعزيــز الوعــي القانــوين يف املجتمــع األردين، بشــكل خــاص حقــوق العــال/ العامــالت، 

ــات،  ــن/ املحامي ــوق اإلنســان، واملحام ــة لنشــطاء/ ناشــطات حق ــن خــالل؛ ضــان املشــاركة الفّعال ــون م ــيادة القان ــاذ س وإنف

والقضــاة/ القاضيــات واملســؤولن/ات عــن تنفيــذ واقــراح التعديــالت القانونيــة، ومتكــن الضحايــا التــي انتهكــت حقوقهــم/ن.

تعزيز الحاية لالجئن السورين يف األردن من خالل التسجيل/ يونيو 2018 - مايو 2020.

وصول املرأة للعدالة االقتصادية من خالل التمكن القانوين/ يوليو 2017 - يونيو 2019.

)عناية(.. معالجة قضايا الحاية االجتاعية وفق االحتياجات الخاصة للمستفيدين/ فراير 2019 - يونيو 2019.

الوعي القانوين وحاية األشخاص املعنين يف األردن )مخيم وحر(/ فراير 2018 - ديسمر 2018.

العدالة للجميع: تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل يف األردن/ يناير 2017 - يوليو 2018.

لِك فرصة/ ديسمر 2015 - ديسمر 2017.

مجتمعي/ أكتوبر 2015 - أكتوبر 2016.

أصوات/ يوليو 2013 - ديسمر 2015.

ــة  ــن نحــن. منظمــة النهضــة العربيّ ــج/ املشــاريع. م ــة/ أغســطس 2019 )الرام ــال الشــامل إىل العدال وصــول األطف

.)https://ardd-jo.org/ar/What-We-Do/Projects )أرض(.  والتنميّــة  للديقراطيّــة 
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ويعمــل مركــز متكــن للدعــم واملســاندة القانونيــة وحقــوق اإلنســان عــى تعزيــز وحايــة حقــوق ضحايــا االنتهــاكات مــن خــالل 

تقديــم املســاعدة القانونيــة والدعــم لهــم/ن، وتنظيــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة متخصصــة، وحلقــات عمــل، وحلقــات دراســية، 

ــى املســتويات  ــق األهــداف ع ــد لتحقي ــم والتأيي ــة، ووضــع اســراتيجيات كســب الدع ــات الوطني ــل الترشيع ــة وتحلي ومراجع

املحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــالل شــبكة قويــة مــن ذوي/ات العالقــة مــن دعــاة ونشــطاء/ ناشــطات والجهــات الفاعلــة 

الحكوميــة وغــر الحكوميــة، وتعمــل الوحــدة القانونيــة بشــكل خــاص عــى تقديــم االستشــارات واملســاعدات القانونيــة، ومتثيــل 

الضحايــا يف املحاكــم مــن خــالل التعاقــد مــع محامــن/ات نشــطاء/ ناشــطات ومؤهلــن/ات، كــا يعمــل مركــز متكــن عــى إحالــة 

الضحايــا إىل مقدمــي/ات الخدمــات الرعائيــة مــن إيــواء وخدمــات طبيــة واجتاعيــة ونفســية، كــا يعمــل عــى توثيــق أوضــاع 

العــال/ العامــالت وظــروف عملهــم/ن ومعيشــتهم/ن. 

ويســعى مركــز متكــن إىل تعزيــز ودعــم الحقــوق والحــركات الُعاليــة وحقــوق املهاجريــن/ات ومكافحــة العمــل الجــري، وذلــك 

ــاع عــن حقــوق  ــارصة والدف ــون جهودهــم/ن للمن ــن يكرّس ــن/ات الذي مــن خــالل شــبكات مــن النشــطاء/ الناشــطات والفاعل

ــوق اإلنســان،  ــف بحق ــة والتثقي ــات واالستشــارات القانوني ــر الخدم ــن خــالل توف ــز متكــن م ــدف مرك ــات املهمشــة. ويه الفئ

واملنــارصة، وبرامــج التدريــب والبحــوث والدراســات التحليليــة، والحمــالت اإلعالميــة وزيــادة أنشــطة التوعيــة، وتطويــر الرامــج 

ــة  ــول فّعال ــد حل ــاد وتحدي ــة، إىل إيج ــات القانوني ــن الخدم ــان وتحس ــوق اإلنس ــز حق ــود تعزي ــم جه ــي تدع ــة الت املتخصص

ــز متكــن للدعــم  ــا اإلتجــار بالبــرش والعمــل الجــري )مرك ــن/ات، وضحاي ــر حقيقــي مــن أجــل حقــوق املهاجري ــق تغي وتحقي

http://www. .واملســاندة القانونيــة وحقــوق اإلنســان. معلومــات العمــل اإلنســاين. بوابــة اإلنســانية إرث الحــارض للمســتقبل

.)humanitygate.com/org

نشاط:

أرجــو البحــث باســتخدام مــادة هــذا الفصــل وباســتخدام محــركات البحــث عــى شــبكة اإلنرنــت عــن عــدد آخــر مــن املنظــات/ 

املؤسســات التــي تُقــدم خدمــات اإلرشــاد واملســاعدة القانونيــة للنســاء والفتيــات باإلضافــة إىل تلــك التــي ذُكــرت يف هــذا الفصــل، 

وتوضيــح أبــرز خدماتها.

http://www.humanitygate.com/org
http://www.humanitygate.com/org
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قامئة املراجع:
https://www. .التمكــن االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمــرأة. شــؤون محليــة. املدينــة اإلخباريــة إطــالق مــرشوع 

.almadenahnews.com/article

-  إطــالق مــرشوع "نســتطيع لتمكــن املــرأة اقتصاديًــا" املمــول مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون يف معــان. محافظــات. 

صحيفــة الدســتور. األحــد 30 حزيــران/ يونيــو 2019. 03:53 مـــساًء.

https://ardd-jo.org/ar/What-We- .)الرامــج/ املشــاريع. مــن نحــن. منظمــة النهضــة العربيّــة للديُقراطيّــة والتنميّــة )أرض  -

.Do/Projects

-  التقرير السنوي اإلداري 2019 وموجز اإلنجازات باألرقام. جمعية معهد تضامن النساء األردين. 2020.

ــتور.  ــة الدس ــات. صحيف ــلط. محلي ــد والس ــان وإرب ــق ع ــن مناط ــيدة م ــتهدف "600" س ــرأة يس ــادي للم ــن االقتص -  التمك

.https://www.addustour.com/articles .األربعــاء 12 شــباط/ فرايــر 2020. 01:00 صباًحــا

.https://www.jcla-org.com/ar/legal-consultation .الخدمات القانونية. مركز العدل للمساعدة القانونية  -

-  الرئيســية. دائــرة اإلقــراض الصغــر/ االقــراض البســيط يف األردن. وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين 

.https://www.unrwa.org/ar/content .يف الــرشق األدىن

.http://vtc.gov.jo/vtcar .الرسالة/ الرؤية. الرئيسية. مؤسسة التدريب املهني  -

.http://www.def.gov.jo/Pages .الصندوق/ خدمات الصندوق. الرئيسية. ريادة: صندوق التنمية والتشغيل  -

اليونيســف تدعــم مرشوًعــا للتدريــب والتمكــن االقتصــادي للمــرأة والشــباب يف جــرش. البيانــات الصحفيــة. 22 متــوز/     -

.https://www.unicef.org/jordan/ar اليونيســف.   .2019 يوليــو 

-  انطالق أعال مؤمتر التمكن االقتصادي للمرأة يف اململكة. صحيفة الرأي. الخميس 2020/1/23. 

.http://jwu.org.jo/PagesDetiles.aspx  .برنامج خط اإلرشاد القانوين واالجتاعي والنفي. اتحاد املرأة األردنية  -

-  تقريــر لــِك فرصــة: إعــادة النظــر يف التّمكــن االقتصــادي للمــرأة يف األردن. وحــدة البحــوث االجتاعيــة التطبيقيــة. منظمــة 

النهضــة العربيــة للديُقراطيــة والتنميــة )أرض(.

https://tamweelcom.org/ar/ .متويــالت األعــال/ متويــالت األفــراد/ متويلكــم الرقمــي/ خدمــات أخــرى. الرئيســية. متويلكــم  -

.service

.https://alghad.com .2019 خراء: مشاركة املرأة اقتصاديًا يف األردن ضعيفة. أخبار محلية. صحيفة الغد. 1 أكتوبر  -

https://www.almadenahnews.com/article. 
https://www.almadenahnews.com/article. 
https://www.almadenahnews.com/article. 
https://ardd-jo.org/ar/What-We-Do/Projects
https://ardd-jo.org/ar/What-We-Do/Projects
https://www.addustour.com/articles
https://www.jcla-org.com/ar/legal-consultation
 https://www.unrwa.org/ar/content
 https://www.unrwa.org/ar/content
 http://vtc.gov.jo/vtcar
 http://vtc.gov.jo/vtcar
http://www.def.gov.jo/Pages
https://www.unicef.org/jordan/ar
http://jwu.org.jo/PagesDetiles.aspx
https://tamweelcom.org/ar/service
https://tamweelcom.org/ar/service
https://alghad.com
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-  سياســة ومعايــر ورشوط قبــول الحــاالت يف مركــز عفــت لإلرشــاد والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة رقــم )1/ م س( لســنة 

2018. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين.

ــة.  ــاريع االقتصادي ــر املش ــة لتطوي ــة األردني ــك. املؤسس ــس مرشوع ــال. أس ــات األع ــة/ حاضن ــداع األردني ــز اإلب ــبكة مراك -  ش

.http://www.jedco.gov.jo/Pages

http://www. .شــبكة مراكــز اإلبــداع األردنيــة/ خدمــات حاضنــات األعــال. املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة  -

.jedco.gov.jo/Pages

ــة  ــة األمريكي ــن الوكال ــول م ــة املم ــال املحلي ــاندة األع ــرشوع مس ــاطات. م ــل يف األردن. النش ــى التموي ــول ع ــرق الحص -  ط

.https://jordanlens.org/ar/content األردن.  يف  الدوليــة  للتنميــة 

.https://ahlimicrofinance.com/ar/our-services .عن األهلية/ الخدمات واملنتجات  -

http://www.jedco.gov.jo/ .عــن املؤسســة/ الرؤيــة والرســالة. مــن نحــن. املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة  -

.Pages

ــاالت. الصفحــة الرئيســية. أهــيل  ــرشكات الصغــرى واملتوســطة. مق ــادرة النشــميات – دعــم ومتكــن ســيدات األعــال. ال -  مب

./https://ahli.com/ar/article

ــارض  ــانية إرث الح ــة اإلنس ــاين. بواب ــل اإلنس ــات العم ــان. معلوم ــوق اإلنس ــة وحق ــاندة القانوني ــم واملس ــن للدع ــز متك -  مرك
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1- اقتصاديات الوقت:

الشــك بــان أهــم مــا يتلكــه اإلنســان املعــارص هــو الوقــت، الــذي هــو مجمــوع ثــواين حياتــه القصــرة التــي يعيشــها عــى هــذه 

األرض وال ســيا يف هــذا العــر اإللكــروين الريــع، حيــث يف الوقــت الواحــد هنالــك آالف الخيــارات أمامــه للقيــام بإحداهــا 

ــات  ــدى مئ ــاهدة إح ــت، أو مش ــى اإلنرن ــع ع ــر آالف املواق ــار ع ــة، أو اإلبح ــة أو بحثي ــمية أو اتصالي ــال رس ــن أع ــواء م س

املحطــات عــى الديجيتــال، أو اســتاع إحــدى عــرشات املحطــات اإلذاعيــة عــى املوجــة الواحــدة، أو القــراءة ألحــد مئــات الكتــب 

أو إحــدى آالف املقــاالت املمتعــة واملفيــدة الصــادرة يف مواضيــع مختلفــة يف عــرشات املجــالت األســبوعية أو الصحــف اليوميــة، 

أو زيــارة املتاحــف واملعــارض واملســارح ودور الســينا.. الــخ.  

ــام  ــر اهت ــتمر، ومظاه ــاد مس ــه يف ازدي ــام مبوضوع ــة، واالهت ــات االقتصادي ــوف يف األدبي ــح مأل ــت مصطل ــات الوق واقتصادي

االقتصاديــن/ات بهــذا املوضــوع متعــددة. فالتحليــل االقتصــادي يعتمــد الوقــت، ويتمثــل هــذا يف النــوع املعــروف باســم التحليــل 

الحــريك، إنــه تحليــل يعتمــد الوقــت وهــذا مقابــل التحليــل الســكوين الــذي ال يعتمــد الوقــت. والتقــدم التقنــي موضــوع آخــر 

ــن  ــن املثال ــات الوقــت أعمــق مــن هذي ــل نســتطيع القــول إن اقتصادي ــه عــر الوقــت. ب ــل في ــون/ات التحلي يجــري االقتصادي

املذكوريــن، واألدبيــات االقتصاديــة ترقــى بــه أن يكــون فرًعــا رئيًســا يف الدراســات االقتصاديــة.

ولعــل تطبيقــات اقتصاديــات الوقــت الواســعة تظهــر يف األدبيــات االقتصاديــة عــن التقــدم والتخلــف، فــإن مــن العوامــل الفاصلــة 

بــن مجتمعــات تقدمــت ومجتمعــات ال تــزال تقبــع يف أغــالل التخلــف، عامــل اقتصاديــات الوقــت.

ويف الرشيعــة اإلســالمية؛ فــإن الصــالة وهــي تُشــكل عقليــة املســلم تدخــل ضمــن التشــكيل الربــوي الــذي يُحــدد بدايــة يــوم 

العمــل ونهايتــه. وعــى هــذا يُصبــح مــن مقاصــد الصــالة تربيــة املســلم عــى أن يتعامــل مــع الوقــت عــى أن هنــاك بدايــة ليــوم 

العمــل وهنــاك نهايــة لــه. ومــن هنــا جــاء التوجيــه القــرآين مبيًنــا أن النهــار للعمــل والســعي والجــد، والليــل للهــدوء والســكينة 

والراحــة.

وعليــه؛ ُيكــن تلمــس عنــارص رئيســة تربــط بــن الصــالة وأهميــة الوقــت وتنظيمــه، مــن خــالل: التخطيــط العــام لالســتفادة 

مــن الوقــت، وتحديــد بدايــة يــوم العمــل ونهايتــه، ليتــالءم مــع البيئــة املحيطــة باإلنســان، واليقظــة التامــة الســتقبال الوقــت 

ــة العمــل، والتخطيــط لوقــت الفــراغ،  ــك أهمي ــات الوقــت بحيــث يُرجــم ذل ــة لجزئي ــه، وإعطــاء درجــة أهمي ومــروره وانتهائ

ــادات  ــه يف إطــار العب ــط ل ــة العمــل االقتصــادي والتخطي ــات الفــراغ، وأهمي ــات املعــارصة باقتصادي ــمى يف األدبي ــا يُس وهــو م

ــة  ــزكاة والحــج عناي ــزواج والنســاء والعــدد والكفــارات والحــدود وال املرشوعــة. وهكــذا نجــد يف جانــب املعامــالت وأحــكام ال

خاصــة بالوقــت واقتصادياتــه.. ومــن هنــا نــرى أنــه آن األوان اآلن ألن نهتــم باقتصاديــات الوقــت يف حياتنــا... )زيــد بــن محمــد 

ــالدي - 1431/8/12 هجــري(. ــة. 2010/7/24 مي ــة. شــبكة األلوك ــة ومعرف ــات الوقــت. ثقاف ــاين. اقتصادي الرم
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مفهوم اقتصاديات الوقت يف إدارة األعامل:

مــن امللحــوظ أنــه يف اآلونــة األخــرة تغــّرت توجهــات الــرشكات املتنافســة للحصــول عــى رضــا الجمهــور مــن خــالل أســاليب 

أخــرى كخدمــة العمــالء، ورسعــة التجــاوب مــع مشــكالتهم/ن ومعالجتهــا، بعــد أن كان اهتــام املؤسســات ينصــب فقــط عــى 

جــودة املنتــج مــن أجــل الحصــول عــى رضــا العمــالء.

وال شــك أن خدمــة العمــالء والدعــم الفنــي املقــدم لهــم/ن يتطلــب قــدًرا ال بــأس بــه مــن املرونــة والرعــة والكفــاءة يف األداء، 

ولذلــك البــد مــن وضــع خريطــة موقوتــة مناســبة إلدارة نظــام العمــل والتعامــل مــع جميــع الفئــات واســتثار الوقــت أفضــل 

اســتثار يف تطويــر القــدرات واملهــارات ومــن ثــم تحســن األداء، ويكــون ذلــك عــر مــا يســمي بـــِ “اقتصاديــات الوقــت”.

أ- مفهوم اقتصاديات الوقت:

اقتصاديــات الوقــت هــو؛ مصطلــح شــامل يتبــع مجــال إدارة األعــال، رغــم احتوائــه عــى كلمــة “االقتصــاد” ألن كلمــة “االقتصاد” 

هنــا تعنــي التوفــر، أي توفــر الوقــت والحفــاظ عليــه وتنظيمــه جيــًدا داخــل مؤسســات العمــل مــن أجــل تحقيــق أكــر قــدر 

ممكــن مــن األنشــطة واإلنجــازات، ونيــل رضــا العمــالء برعــة إنجــاز متطلباتهــم/ن والتعامــل معهــم/ن.

ب- ضوابط إدارة الوقت داخل املؤسسات:

هنــاك عــدد مــن األبعــاد واملعايــر والضوابــط يجــب االلتــزام بهــا جيــًدا لضــان حســن إدارة الوقــت واالقتصــاد فيــه وتحقيــق 

أكــر عــدد مــن األهــداف املمكنــة، وتلــك األبعــاد هــي :

1. رفع رسعة االستجابة ملخاطبات العمالء: وهذا يتحقق باتباع عدة خطوات ومعايري، هي:

تخفيض الزمن املطلوب لتقديم املنتجات إىل األسواق.

 تخفيض الزمن املطلوب إلمتام دورة تصنيع املنتج.

 تخفيض الزمن املطلوب إلنهاء اإلجراءات مع العميل.

 تخفيض الزمن املطلوب ملعالجة أية أخطاء أو تعديل أي من املسارات.
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ــا االســتعانة بالخــراء/  ــر األمــان، يجــب علين ــات الوقــت ونصــل باملؤسســة ل ــيك نحقــق اقتصادي 2. االســتفادة مــن الخــربة: ل

ــر  ــرات املتخصصــن/ات يف مجــال العمــل، وعــدم إتاحــة الفرصــة للعمــل بعشــوائية، وهــذا يســتدعي االســتفادة مــن أث الخب

الخــرات املراكمــة نتيجــة املارســة، كــا أنــه يتيــح الفرصــة الســتثار الوقــت مــن أجــل زيــادة الخــرات املهنيــة وتطويــر األداء.

3. اإلدارة الفّعالــة للوقــت: بعــد الحــرص عــى رسعــة االســتجابة للعمــالء، وتوفــر خــراء/ خبــرات متخصصــن/ات إلدارة شــؤون 

ــون  ــت. ويك ــة للوق ــق إدارة فّعال ــا رضورة تحقي ــى أمامن ــن، يبق ــت ممك ــل وق ــازات يف أق ــر إنج ــق أك ــان تحقي ــل وض العم

ذلــك عــر التنظيــم الجيــد ملختلــف العمليــات واألنشــطة، وكذلــك العمــل عــى الرتيــب املناســب لكافــة الوســائل واإلمكانيــات 

املتاحــة، مــع وضــع تصميــم مالئــم للرامــج الزمنيــة، واالهتــام بالحــد مــن الوقــت الضائــع عــر إلغــاء األنشــطة الثانويــة غــر 

الروريــة والطقــوس العشــوائية التــي يتبعهــا املوظفــن/ات وتضيــع الكثــر مــن الوقــت والجهــد.

4. االلتــزام باملواعيــد والربامــج الزمنيــة: لــيك نضمــن ُحســن ســر اإلدارة والقــدرة عــى النجــاح يف اقتصاديــات الوقــت، يجــب 

ــات؛  ــل يف عملي ــي تتمث ــة، والت ــكل دق ــد املؤسســة ب ــج ومواعي ــذ برام ــة، وتنفي ــة الخطــط املوقوت ــل بكاف ــزام الكام ــا االلت علين

ــخ. ــات الصفقــات والروتوكــوالت…. إل ــل وغرهــا مــن اتفاقي ــذ والتموي ــاج والتســليم والتنفي ــد واإلنت التوري

ج- تحول اهتامم املؤسسات من الجودة إىل الخدمات:

يف االقتصاديــات الحديثــة؛ نجــد أن املؤسســات لجــأت ملجــال الخدمــات إلرضــاء الجمهــور أكــر مــن اهتامهــا بجــودة املنتجــات 

أو الخدمــات ذاتهــا؛ حيــث نجــد الــرشكات التــي كانــت تتنافــس يف إنتــاج كــم أكــر مــن الســلع أو ســلع أكــر جــودة أو ســلع 

أقــل تكلفــة إىل آخــر ذلــك مــن معايــر تنافســية، أصبحــت تهتــم بالدعــم الفنــي وتحســن صــورة املؤسســة أمــام العمــالء مــن 

خــالل إدارة العالقــات العامــة وإدارة التســويق.

كــا أنــه ظهــرت الحاجــة الســتثار الوقــت املهــدر داخــل املؤسســات، والــذي كان يف الغالــب يضيــع يف نقاشــات جانبيــة بــن 

املوظفــن/ات والعمــالء، واإلجــراءات الروتينيــة العقيمــة التــي تُعطــل ســر العمــل واإلنتــاج بحجــة رضورة اســتخراج شــهادة كــذا 

ورســوم كــذا وأختــام كــذا، لكــن اإلدارات الحديثــة أصبحــت تهتــم باالســتفادة مــن الوقــت واالســتثار فيــه مــن خــالل إدارتــه 

إدارة محكمــة وفّعالــة تُتيــح لهــا تخفيــض التكاليــف.

والجديــر بالذكــر؛ أن تلــك املؤسســات التــي متكنــت بحــق مــن إدارة وقتهــا والتحكــم فيــه، اســتطاعت بالفعــل التفــوق عــى 

منافســيها وغــزو األســواق، عــر كســب والء ورضــا العمــالء وضــان متســكهم/ن بعالقاتهــم/ن مــع املؤسســة )مفهــوم اقتصاديــات 

الوقــت يف إدارة األعــال. منوعــات. الرئيســية. موقــع املرســال Almrsal.com. 22 نوفمــر 2018. 17:36(.



444

الفصل الثالث عشر:

قضايا اقتصادية مستجدة

إدارة الوقت:

أ- تعريف إدارة الوقت:

ــدُّ الوســيلة التــي تتَّخذهــا اإلدارة؛ بهــدف إنجــاز أعالهــا وتحقيــق  تُشــكِّل اإلدارة والوقــت معــاً كُاًل ُمتكامــاًل، إذ إّن الوقــت يَُع

ــّد مــن التطــرُّق إىل تعريــف إدارة الوقــت، إذ  أهدافهــا بشــكل ُمنظَّــم وفّعــال، وحيــث إنّــه قــد تــّم تعريــف الوقــت، فإنّــه ال بُ

دة، إاّل أنّهــا اتّفقــت جميعهــا عــى أنّهــا تهتــّم بإنجــاز األعــال بشــكل فّعــال، مــع ضــان كلفــة أقــّل،  ورد تعريفهــا بصــور ُمتعــدِّ

ووســائل أفضــل؛ يف ســبيل تحقيــق األهــداف املنشــودة، ومــن بــن هــذه التعريفــات مــا يــأيت؛ عرَّفهــا )العجمــي( عــى أنّهــا: “إدارة 

األنشــطة، واألعــال التــي تـُـؤدَّى يف الوقــت، وتعنــي االســتخدام األمثــل للوقــت، ولإلمكانــات املُتوفِّــرة، وبطريقة تــؤّدي إىل تحقيق 

أهــداف مهّمــة، وتتضّمــن إدارة الوقــت؛ معرفــة كيفيّــة قضــاء الوقــت يف الزمــن الحــارض، وتحليلهــا، والتخطيــط لالســتفادة منهــا 

بشــكل فّعــال يف املســتقبل”. وعرَّفهــا )هايــل( عــى أنّهــا: “توجيــه القــدرات الشــخصيّة لألفــراد، وإعــادة صياغتهــا؛ التِّخــاذ العمــل 

املطلــوب يف ضــوء القواعــد، والنُّظــم املعمــول بهــا، وهــذا يعنــي توجيــه إدارة الفــرد الداخليّــة تجــاه األداء املطلــوب، ِوفًقــا للزمــن 

ــة  ــن مــن تحديــد الوقــت الــالزم ألداء الجزئيّ ــاس( عــى أنّهــا: “دراســة الحركــة، والزمــن التــي متكِّ د”. وعرَّفهــا )صــالح عبّ املُحــدَّ

لــة، مــّا يضمــن  ــات تاليــة وُمكمِّ ــات، أو عمليّ ــا آخــر إلنجــاز جزئيّ ــٍد يف الزمــن، مــّا يُتيــح زمًن ــة الواحــدة دون فَق مــن العمليّ

إنجــاز األعــال يف الوقــت املناســب، وبفعاليّــة عاليــة”. ومــن خــالل التعريفــات الســابقة، ُيكــن تعريــف إدارة الوقــت عــى أنّهــا: 

"االســتثار األمثــل للوقــت والقــدرات الشــخصيّة؛ بهــدف تحقيــق األهــداف املنشــودة، مبــا يضمــن الحفــاظ عــى التــوازن بــن 

الحيــاة الخاّصــة ومطالــب العمــل، وبــن الحاجــات األساســيّة لــكلٍّ مــن العقــل، والجســد، والــروح".

ب- أهمية إدارة الوقت:

ترز أهّمية إدارة الوقت من خالل العديد من النقاط التي من أهّمها ما يأيت:

سات، وتطوير التنمية، وتحقيق األهداف بفاعليّة.  تَُعدُّ أحد املداخل املهّمة والفّعالة يف نجاح املُؤسَّ

تُعتــَر عنــًرا مهــاًّ ورضوريًّــا، حيــث إنّهــا ترتبــط بعنــارص اإلدارة جميعهــا، كاتِّخــاذ القــرارات، والرقابــة، والتخطيــط، 

وغرهــا. 

ــة، بحيــث تُضفــي عــى العاملــن/ات، والعمــل بُعــًدا  تــؤّدي إىل تحقيــق اإلنجــازات عــر اإلمتــاع، واإلشــباع، والفاعليّ

ــا.  تنمويًّ

تُســاعد عــى تحديــد اتِّجاهــات املديريــن/ات يف مــا يتعلَّــق بالعمــل، وِقيَمهــم التــي يُؤمنــون بهــا، واألســاليب التــي 

ــا يف اإلدارة.  يتّبعونه

تؤثِّر يف طريقة استخدام املوارد األخرى؛ حيث إّن الوقت يُشكِّل عاماًل ُمؤثِّرًا يف حيويّة اإلدارة، وأهّميتها. 
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ج- مفاتيح إدارة الوقت:

 من أهّم املفاتيح االساسيّة إلدارة الوقت بشكل فّعال وناجح ما يأيت:

تحليــل الوقــت: وذلــك عــن طريــق وضــع ســجّل لألنشــطة اليوميّــة عــى مــدار أســبوع كحــدٍّ أدىن، مــّا يكــوِّن أساًســا 

جوهريـًـا لتحليــل ناجــح للوقــت.

ــّي، مبــا يتَّفــق مــع األهــداف،  ــط اليوم ــل، والتخطي ــط عــى املــدى الطوي ــام بالتخطي ــّم االهت ــث يت ــط: حي التخطي

ــال.  ــق االســتفادة مــن الوقــت بشــكل فّع ــّا يحقِّ واألحــداث، م

األهــداف واألولويـّـات: حيــث إّن الســعي لتحقيــق األهــداف التــي يتــّم التخطيــط لهــا يــؤّدي إىل نتائــج أكــر فاعليّــة 

دفــة.  مــن تلــك التــي قــد يــؤّدي إليهــا الســعي لتحقيــق أهــداف مــن قبيــل الصُّ

التوقُّع: وهو فّعال بشكل أكر من اإلجراء العالجّي. 

ــة: وهــي تعنــي إنجــاز األشــياء الصحيحــة بالشــكل الصحيــح، حيــث إّن أي جهــد يتــّم بذلــه يف أوقــات غــر  الفعالّي

ــة.  مناســبة؛ وإلنجــاز مهــاّم غــر مناســبة، ونتائــج مل يتــّم التخطيــط لهــا، ســيكون جهــًدا عديــم الفعاليّ

البدائل: وهي تعني رضورة إيجاد حلول بديلة، مّا ُيكِّن الفرد من اختيار الحّل الفّعال. 

ــردُّد،  ــى ال ــب ع ــاعد يف التغلُّ ــّا يس ــا، م ــزام به ــذايتّ لاللت ــاط ال ــة االنضب ــّم مارس ــث تت ــة: بحي ــد النهائّي املواعي

والتســويف، والحــرة. 

اإليجاز: حيث يُساعد عى زيادة الفهم، والوضوح.

تقليــل الروتــن وتجنُّــب التفاصيــل: بحيــث يتــّم الركيــز عــى أهــداف املُنظَّمــة العاّمــة، والحــّد مــن املهــاّم الروتينيّــة، 

أو تفويضهــا، أو دمجهــا. 
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د- خطوات إدارة الوقت بشكل فّعال:

تتضّمن اإلدارة الناجحة للوقت عّدة خطوات، من أبرزها ما يأيت:

2- االقتصاد الرقمي:

إن الرقمنــة أنشــأت اقتصــاًدا جديــًدا بوجــه جديــد، اقتصــاًدا ضخــًا، أوتوماتيكيًــا وغــر مــريئ، اقتصــاًدا يعتــر األضخــم منــذ الثورة 

ــرات والتواصــل  ــن الكمبيوت ــر م ــر بكث ــات واالتصــاالت، أك ــا املعلوم ــم جــًدا يحصــل يف تكنولوجي ــر مه ــاك أم الصناعية…وهن

ــة أصبحــت اآلن  ــع قطاعــات األعــال املختلف ــرش يف جمي ــا الب ــي كان يجريه ــات الت ــة، فالعملي االجتاعــي والتجــارة اإللكروني

تُنفــذ إلكرونيًــا يف نطــاق رقمــي بحــت غــر مــريئ. وعــى الســطح فإننــا أصبحنــا نــرى العمليــات اإللكرونيــة وكأنهــا أمــر طبيعــي 

ويجــب أن يكــون كذلــك، مثــل أن نقــوم باالســتعالم عــن فواترنــا ودفعهــا مــن خــالل كبســة زر. وال نعلــم مــاذا يحصــل خلــف 

الكواليــس الرقميــة مــن اتصــال وتحــاور وتدقيــق بــن آالف العمليــات الرقميــة األخــرى لتصــل إلينــا النتيجــة يف ثــوان.

يف العــامل املتقــدم، العمليــات يف القطاعــات غــر الرقميــة مل تعــد تنفــذ برشيـًـا بــل كلهــا رقميــة. وبذلــك فإن هــذا االقتصــاد الرقمي 

الجديــد والــذي يضــم جميــع العمليــات الرقميــة لجميــع القطاعــات األخــرى مــن؛ اتصــال، تنفيــذ، واتخــاذ قــرارات أوتوماتيكيــة، 

أصبــح يتشــكل شــيئًا فشــيئًا مبــوازاة االقتصــاد املــريئ. والرقميــة اليــوم هــي مــن تُشــّغل االقتصــاد، فهــي التــي تســاعد املعاريــن/

ات عــى تصميــم األبنيــة، وتُراقــب عمليــات البيــع والــرشاء، وتتبــع إيصــال البضائــع حــول العــامل، وتُنفــذ العمليــات التجاريــة 

والبنكيــة، وتُســيطر عــى صناعــة اآلليــات، وتقــوم بالعمليــات املحاســبية، وفوتــرة العمــالء، وتُشــخص األمــراض، وتُديــر مســار 

العمليــات الجراحيــة الدقيقــة. مثــل هــذه العمليــات تنمــو بشــكل عميــق، نوعــي، ذيك وأوتوماتيــيك لــن ينفصــل عــن االقتصــاد.

ــه خطــط ســليمة، وأهــداف واضحــة،  ــك ألّن الفــرد إذا مل تكــن لدي ــات؛ وذل مراجعــة الخطــط، واألهــداف، واألولويّ

ــم الوقــت ســيكون أمــرًا غــر ُممكــن.  ــإّن تنظي ــات ُمنظَّمــة، ف وأولويّ

االحتفاظ بخطّة زمنيّة؛ حيث إّن هذا من شأنه تحقيق األهداف عى املدى القصر. 

تحديــد قامئــة باإلنجــازات اليوميّــة، بحيــث تكــون جــزًءا مــن الحيــاة الخاّصــة بالفــرد، مبــا يضمــن توفــر فــرات خاّصــة 

بالراحــة، وعــدم املبالغــة يف وضــع مهــاّم كثــرة يف القامئــة. 

إغــالق منافــذ الهــروب، حيــث ال يجــب الهــروب مــن املهــاّم واملســؤوليّات، كالتســويف، والتأجيــل، والكســل )تعــرّف 

عــى إدارة الوقــت. مفاهيــم اقتصاديــة. مركــز األخبــار االقتصاديــة. 16 أكتوبــر 2019(.
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أ- مفهوم االقتصاد الرقمي:

أبســط التعريفــات لالقتصــاد الرقمــي هــو: "االقتصــاد الــذي يقــوم ويعتمــد يف كل قطاعاتــه بــكل مراحــل العمليــة اإلنتاجيــة يف 

كل القطاعــات عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن برمجيــات وخدمــات وتطبيقــات وأجهــزة".

ــات  ــا املعلوم ــامل املعتمــدة عــى تكنولوجي ــة يف الع ــات االقتصادي ــع العملي ــه "جمي ــف االقتصــاد الرقمــي عــى أن وُيكــن تعري

ــاالت". واالتص

ــا ُيكــن شــموله ضمــن هــذا النمــوذج  ــد عــى م ــح االقتصــاد الرقمــي تعتم ــات األخــرى ملصطل ــم التعريف ــد ِم ــاك العدي وهن

االقتصــادي الجديــد. وأول مــن طــرح هــذا املصطلــح هــو دون تابســكوت، مؤلــف الكتــاب األكــر مبيًعــا يف العــام 1995 “االقتصاد 

الرقمــي: توقعــات ومخاطــر الــذكاء الشــبيك".

ــأن االقتصــاد الرقمــي هــو  ــا، ب ــر اإلعــالم يف منظمــة ماساشوســتس للتكنولوجي ــت، املؤســس ملخت ويصــف نيكــوالس نيجروبون

ــذرات. ــن ال ــداًل م اســتخدام ال”bits”  ب

وهنــاك العديــد مــن املكونــات التــي تُشــكل االقتصــاد الرقمــي؛ املكــون األول هــو البنيــة التكنولوجيــة التحتيــة وهــي األهــم 

ــال.  ــا األع ــوم عليه ــي تق ــة الت ــات الرقمي ــو العملي ــاين ه ــون الث ــبكات. واملك ــات والش ــر، والرمجي ــال، كالهاردوي ــة الح بطبيع

واملكــون الثالــث هــو التجــارة اإللكرونيــة، التــي مُتكــن الزبائــن مــن الــرشاء والخصــول عــى املنتجــات والخدمــات مــن مصــادر 

مختلفــة.

وأحيانـًـا يُطلــق عــى االقتصــاد الرقمــي مصطلــح اقتصــاد اإلنرنــت، أو االقتصــاد الجديد، او اقتصــاد الويــب، أو اقتصــاد املعلومات، 

أو االقتصــاد اإللكــروين، أو اقتصــاد املعرفــة. ولكــن مــن منظــور الكثــر مــن االقتصاديــن/ات فــإن مفهــوم االقتصــاد الرقمــي هــو 

أبعــد وأكــر تعقيــًدا مــن أن يكــون اقتصــاد يســتمد معنــاه مــن اإلنرنــت فقــط )FORUM MENA ICT: مــاذا نعنــي بـــِ "رقمنة 

االقتصــاد" ومــا هــي أجنــدة املنتــدى؟ خــاص. الرئيســية. موقــع هاشــتاق عــريب. 2016/11/09(. 

ويُشــر مفهــوم االقتصــاد الرقمــي بشــكل عــام إىل: "تلــك الشــبكة العامليــة التــي تضــم كافــة األنشــطة االقتصاديــة، والتفاعــالت 

العمليــة واملهنيــة، واملعامــالت التجاريــة، التــي يتــم متكينهــا وتقويتهــا وتطويرهــا عــن طريــق مجموعــة مــن التقنيــات الخاصــة 

ــورة  ــة مــن االنتقــال مــن الث ــًا أّن االقتصــاد الرقمــي يعكــس حال ــي تُختــر بالرمــز )ICT("، عل باملعلومــات واالتصــاالت والت

الصناعيــة الثالثــة، إىل الثــورة الصناعيــة الرابعــة، إذ تشــر الثــورة الصناعيــة يف مرحلتهــا الثالثــة والتــي يُطلــق عليهــا اســم الثــورة 

الرقميــة، إىل ُجملــة مــن التغيــرات التــي طــرأت عــى الجانــب االقتصــادي يف العــامل يف فــرة أواخــر القــرن العرشيــن، تزامًنــا مــع 

االنتقــال مــن العمــل ضمــن  األجهــزة اإللكرونيــة وامليكانيكيــة التناظريــة، إىل العمــل نحــو اســتخدام التقنيــات الرقميــة، ويجــدر 

بالذكــر أّن الثــورة الصناعيــة الرابعــة تعتمــد وتقــوم عــى الثــورة الرقميــة بشــكل أســايس، مــع الحفــاظ عــى اســتمرار التقنيــات 

الحاليــة يف ســد احتياجــات كل مــن العــامل املــادي، وعــامل اإلنرنــت.
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ــا للرقمنــة، أو للتجــارة الرقميــة حتــى وقتنــا الحــارض، ويُعــد غيــاب  ويجــدر بالذكــر؛ أنــه ال يوجــد مفهــوم محــدد معتمــد عامليً

وجــود تعريــف متفــق عليــه عموًمــا لـــمصطلح "االقتصاد الرقمــي"، أو "القطــاع الرقمــي"، ونقص التصنيــف الصناعــي واالقتصادي 

لتوضيــح هــذا املفهــوم، ونقــص املنتجــات الخاصــة مبنصــات اإلنرنــت، والخدمــات املرتبطــة بهــا، أحــد أكــر العقبــات التــي تقــف 

أمــام قيــاس االقتصــاد الرقمــي.

ب- أهمية االقتصاد الرقمي:

ــا لتنفيــذ املهــام الحاليــة عــى جهــاز  عــى الرغــم مــن أن بعــض املنظــات واألفــراد يقومــون باســتخدام التقنيــات املتاحــة حاليً

ــا  ــم تقليديً ــي تت ــك، إذ ال يكفــي اســتخدام الحاســوب ألداء املهــام الت ــا مــن ذل الحاســوب، إال أن االقتصــاد الرقمــي أكــر تقدًم

أو بشــكل يــدوي، بــل يلعــب االقتصــاد الرقمــي بــداًل مــن ذلــك، دوًرا بــارزًا يف إظهــار الفرصــة والحاجــة املُلحــة إىل املنظــات 

واألفــراد، ويدفعهــم إىل اســتخدام هــذه التقنيــات الرقميــة، لغــرض تنفيــذ تلــك املهــام بشــكل أفضــل، وبجــودة أعــى، وخــالل 

ــا مــا تكــون النتائــج أو املخرجــات مختلفــة متاًمــا عــن ذي قبــل. فــرة زمنيــة أقــر أي بشــكل أرسع، وغالبً

عــالوة عــى ذلــك؛ تكمــن أهميــة االقتصــاد الرقمــي يف القــدرة الكاملــة عــى تحقيــق االســتفادة املثــى مــن التقنيــات، لتنفيــذ 

جميــع املهــام، ولضــان املشــاركة يف الفعاليــات واألنشــطة التــي مل تكــن ممكنــة ومتاحــة يف املــايض، علــًا أّن مثــل هــذه الفــرص 

التــي يتــّم توفرهــا للكيانــات املهنيــة املوجــودة يف ســوق العمــل، تضمــن القيــام باألعــال بشــكل أفضــل، وبطريقــة مختلفــة 

بعيــدة كل البعــد عــن كل مــا هــو تقليــدي، وقــد اســتفاد العديــد مــن رواد األعــال مــن كافــة التقنيــات الرقميــة املتاحــة، والتــي 

بدورهــا تُغــذي االقتصــاد الرقمــي، وتُتيــح الفرصــة إلنشــاء منشــآت ومرشوعــات ورشكات جديــدة، وتقديــم منــاذج أعــال جديــدة 

مل يكــن مــن املمكــن أن توجــد قبــل ذلــك، أو كانــت موجــودة بحجــم أصغــر وأقــل تطــوًرا  يف األجيــال املاضيــة.

ج- مناذج عى االقتصاد الرقمي:

ــك تجــار  التفرقــة أو  ــة إىل النجــاح يف االقتصــاد الرقمــي، مبــا يف ذل ــة عــى تحــّول الــرشكات التقليدي ــاك عــدة منــاذج وأمثل هن

التجزئــة، فعــى ســبيل املثــال؛ وعــى ســبيل الذكــر ال الحــر، فقــد قــام معظــم تجــار التجزئــة يف البدايــة بتطويــر مواقــع الويــب 

لتمكــن املبيعــات عــر اإلنرنــت، يف الوقــت الــذي ينتقــل فيــه العــامل إىل االقتصــاد الرقمــي بشــكل أكــر وأوســع، وقــد أصبــح 

تجــار التجزئــة الذيــن يفكــرون يف العمــل املســتقبيل يتجهــون نحــو التقنيــات الحديثــة والرقميــة للوصــول إىل العمــالء وتقديــم 

ــة هــذه املبيعــات عــر  ــوات. إذ يســتخدم تجــار التجزئ ــن القن ــة م ــة متنوع ــق مجموع ــم/ن، عــن طري ــات املناســبة له الخدم

اإلنرنــت وتطبيقــات الجــوال لتحديــد الفئــات املســتهدفة، أو املســتهلكن/ات، ســواء أكانــوا يتســوقون عــر اإلنرنــت أو بشــكل 

فــردي أو شــخيص، إذ يكنهــم جمــع وتحليــل بيانــات التصفــح والبيــع لــكل عميــل/ة لفهــم اتجاهاتــه، واهتاماتــه بشــكل أفضــل 

وأدق، كــا يكنهــم اســتعال هــذه البيانــات لغــرض الوصــول إىل العمــالء عــر وســائل التواصــل االجتاعــي، مثــل؛ الفيــس بــوك، 

وتويــر، مــا يتيــح خدمــة أفضــل ومبيعــات أعــى يف نهايــة املطــاف، ويضمــن تعزيــز الــوالء للعالمــة التجاريــة.
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ويشــار إىل أنــه غالبًــا مــا تســعى فكــرة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات والتقنيــات الحديثــة لتوحيــد تجربــة العمــالء يف جميــع 

أنحــاء العــامل الحقيقــي، ومواقــع اإلنرنــت، كأســلوب ونهــج متعــدد الطــرق والقنــوات، أو متعــدد االتجاهــات، بهــدف تحقيــق 

الغايــة األســمى وهــي زيــادة األربــاح.

د- االقتصاد الجديد:

عنــد الحديــث عــن االقتصــاد الرقمــي، ال يكننــا تجاهــل الحديــث عــن االقتصــاد الحديــث، أو االقتصــاد الجديــد، إذ إّن االقتصــاد 

ــة،  ــدة ذات املواصفــات العالي ــة والجدي ــح هــام جــًدا يحــاول وصــف كافــة الصناعــات الحديث ــارة عــن مصطل ــد هــو عب الجدي

ــة الدافعــة للنمــو االقتصــادي، ويشــار إىل  ــأيت يف طليعــة التطــور التكنولوجــي، والقــوة الرقمي ــي ت والنمــو املرتقــب، وهــي الت

ــا املتقدمــة، وخاصــة اإلنرنــت، وأجهــزة  ــم إدراج أدوات التكنولوجي ــدأ يف أواخــر التســعينيات، حيــث ت ــد ب أّن االقتصــاد الجدي

الحواســيب التــي تــزداد قــوة وتطــوًرا مــع الوقــت، علــًا أنــه كان ينظــر إىل االقتصــاد الجديــد عــى أنــه عبــارة عــن حالــة تحــول 

ــا إلنشــاء منتجــات  ــذي يســتخدم التكنولوجي ــع التقليــدي للســلع األساســية، إىل االقتصــاد ال مــن االقتصــاد القائــم عــى التصني

ــة  ــدرج تحــت خان ــّدم مخرجــات تن ــدي، ويق ــي التقلي ــع االقتصــاد الصناع ــن أن يتناســب م ــدل ال يك ــدة مبع ــات جدي وخدم

االحتياجــات الثانويــة ويضمــن رفاهيــة الشــعوب واملؤسســات وكذلــك األفــراد.

ولقــد خلــق االقتصــاد الرقمــي ثــورة حقيقــة، إذ ظهــرت رشكات جديــدة وطــرق جديــدة للتفاعــل، ومــع ذلــك، واجهــت العديــد 

ــا  مــن الــرشكات والصناعــات التــي مل تســتطع اللحــاق مبوكــب التطــور، أو االســتفادة مــن التقنيــات لتغيــر عملياتهــا، انخفاًض

ملحوظـًـا يف املبيعــات واألربــاح، وتراجًعــا واضًحــا يف حصتهــا يف الســوق، وقــد وصــل بعضهــا يف نهايــة املطــاف إىل إعــالن اإلفــالس 

أو االنهيــار التــام والــكيل )مــا هــو االقتصــاد الرقمــي. اقتصــاد العــامل. مــال وأعــال. الرئيســية. موقــع محتويــات. 12 فرايــر 2020. 

.)17:02

ه- خصائص االقتصاد الرقمي:

يتميــز االقتصــاد الرقمــي بالعمــل عــى بنــاء مجتمــع املعلومــات عــن طريــق تســخر تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن 

أجــل تحقيــق العديــد مــن األهــداف التنمويــة، إذ أصبــح رصيــد املؤسســة االقتصاديــة يقــوم باألســاس عــى مخزونهــا املعــريف 

واملعلومــايت. وُيكــن كذلــك تشــغيل األنشــطة واملشــاريع االقتصاديــة مــن خــالل اإلنرنــت دون الحاجــة للتحريــك الفعــيل ســواء 

لألفــراد أو املؤسســات. إضافــة ملــا ســبق؛ فقــد أســهم االقتصــاد الرقمــي يف تــداول العقــود اإللكرونيــة والــذي يســتوجب توفــر 

ــة  ــص فاعلي ــد تتقل ــك فق ــة لذل ــة، ونتيج ــة املختلف ــم/ن التجاري ــام معامالته ــل إمت ــن أج ــراد م ــة لألف ــة اآلمن ــات والبيئ الضان

ــن  ــة م ــوين واملــريف والتجــاري(، وهــذا يفــرض رضورة إيجــاد مجموع ــة )النظــام القان ــن والترشيعــات الحالي وجــدوى القوان

القوانــن املحّدثــة للتعامــل مــع متغــرات االقتصــاد الرقمــي. كــا يرتبــط االقتصــاد الرقمــي بشــكل قــوي بالتغــّرات الكثــرة التــي 

ــر كل منهــا عــى اآلخــر بشــكل  ــا املعلومــات واالتصــاالت، إذ يؤث ــق بتكنولوجي ــا يتعل ــة، والســيا م ــة الصناعي تجــري يف البيئ

إيجــايب فبزيــادة أحدهــا يــزداد اآلخــر.
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و- أهداف االقتصاد الرقمي:

ــدول،  ــرشكات وال ــر للمؤسســات وال ــي الكث ــا تعن ــرة لكنه ــات مخت ــا يف كل ــن تلخيصه أهــم أهــداف االقتصــاد الرقمــي ُيك

فيمكــن بيانهــا عــن طريــق القــول إن االقتصــاد الرقمــي يتحقــق لــدى الــرشكات واملؤسســات مــن خــالل املنافــع التــي ُيكــن 

تحقيقهــا باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ومــن هــذه املنافــع؛ إزالــة الحواجــز الجغرافيــة والزمانيــة والهيكليــة، 

وتحســن التعامــل مــع قيــود التكلفــة. وكل هــذه األهــداف ال تتــم بصــورة متســارعة إال مــع تبنــي االقتصــاد الرقمــي والســعي 

ــره. إىل تطوي

ز- مؤرشات االقتصاد الرقمي:

املؤرشات الواجب اعتامدها من أجل قياس االقتصاد الرقمي تشمل:

البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت )ICT Infrastructure(، فيجــب أن يتــم قيــاس الجانــب املــادي 

)املعــدات واألدوات( والجانــب الرقمــي )الرمجيــات( للبنيــة التحتيــة الخاصــة باالقتصــاد الرقمــي مــن حيــث توافرهــا 

وتغطيتهــا لجميــع املناطــق وكذلــك مســتوى جــودة خدمــات اإلنرنــت وأســعارها مقارنــة بالســوق العاملــي. 

ــن خــالل حجــم ومنــط  ــة م ــاس التجــارة اإللكروني ــك لقي ــم كذل ــؤرش مه ــة )E-commerce(، م التجــارة اإللكروني

ــلع  ــة الس ــاس كمي ــب قي ــتهلك )B2C( ويج ــة واملس ــن املؤسس ــات )B2B(، وب ــن املؤسس ــة ب ــالت اإللكروني املعام

ــة.  ــر الرقمي ــة وغ ــات الرقمي والخدم

هيــكل الــرشكات والصناعــة )Firm and Industry Structure(، إذ يجــب قيــاس أثــر التحســينات التــي تحــدث يف 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والرمجيــات واإلنرنــت عــى الركيبــة الهيكليــة للــرشكات واألســواق مــن حيــث 

الحاجــة إىل دمــج أقســام يف الرشكــة أو اســتحداث أقســام جديــدة مثــاًل كقســم تحليــل البيانــات. 

ســلوك األســعار )Price Behavior(، يُعــد أحــد مــؤرشات االقتصــاد الرقمــي فبــه ُيكــن قيــاس تكييــف العوامــل التــي 

تــؤدي إىل انكــاش أســعار الســلع والخدمــات لــيك تعكــس مــدى التغــّر يف الجــودة بســبب تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت.  

ــك املــؤرش املركــب او  ــارة عــن ذل ــّم اختصــاره بـــِ )DESI(، هــو عب مــؤرش االقتصــاد واملجتمــع الرقمــي أو كــام يت

املــزدوج الــذي تــم نــرشه مــن قبــل املفوضيــة األوروبيــة منــذ عــام 2014، ويتــم نــرشه ســنويًا منــذ ذلــك الوقــت، إذ 

يقيــس هــذا املــؤرش مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه دول االتحــاد األورويب نحــو االقتصــاد واملجتمــع الرقمــي، ويقــوم 

مبــدأ عملــه عــى الجمــع مــا بــن مجموعــة مــن املــؤرشات ذات الصلــة بشــأن مزيــج السياســة الرقميــة الحــايل يف 

أوروبــا.
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آخــر املــؤرشات الرئيســة هــو الخصائــص الديُغرافيــة والعامليــة Demographic and Worker( )Characteristics، فيجــب 

قيــاس الخصائــص الديُغرافيــة وخصائــص ســوق العمــل لألفــراد والعــال التــي تُشــارك يف االقتصــاد الرقمــي، ومقارنتهــا مــع تلــك 

الخصائــص التــي ال تُشــارك فيــه.

ح- تصنيف الخدمات اإللكرونية يف االقتصاد الرقمي:

ُيكــن تصنيــف الخدمــات اإللكرونيــة يف االقتصــاد الرقمــي بنــاًء عــى الخدمــات املقّدمــة والجهــات املســتفيدة منهــا إىل قســمن 

ــات  ــة تشــمل الخدم ــات الحكومي ــة الخدم ــة. مجموع ــات التجاري ــة الخدم ــة ومجموع ــات الحكومي ــة الخدم رئيســن: مجموع

الحكوميــة إىل جهــات حكوميــة )G2G( مثــل؛ الخدمــات املقدمــة مــن وزارة االتصــاالت إىل الجهــات الحكوميــة األخــرى املعتمــدة 

عــى هــذا القطــاع، والخدمــات الحكوميــة إىل قطــاع األعــال مــن مؤسســات ورشكات )G2B(، والخدمــات الحكوميــة املقّدمــة 

 )B2B( ــرشكات ــة لل ــة املقدم ــات التجاري ــمل؛ الخدم ــة فتش ــات التجاري ــة الخدم ــا مجموع ــخاص )G2C(، أم ــراد أو األش لألف

كخدمــات اســتضافة املواقــع وتحليــل االحتياجــات الســوقية وغرهــا، والخدمــات التجاريــة املقدمــة لألفــراد )B2C( مثــل؛ خدمــة 

الهاتــف وغرهــا.

ط- تحديات االقتصاد الرقمي:

أبــرز التحديــات الرقميــة تكمــن يف الفجــوة الرقميــة مــا بــن الواقــع واملأمــول وفًقــا الحتياجــات األفــراد واملؤسســات مــع مقارنتهــا 

بالــدول املتقدمــة يف هــذا املجــال. كــا أن تهديــد الخصوصيــة والجرائــم املعلوماتيــة تًعــد أحــد التحديــات التــي تشــرك فيهــا 

جميــع األعــال القامئــة عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، لذلــك يجــب حايــة هــذا االقتصــاد الرقمــي واملعلومــايت مبــا 

يضمــن رسيــة البيانــات وســالمتها وتوفرهــا عــى مــدار الســاعة. وآخــر التحديــات هــو تنظيــم هــذا العــامل االفــرايض وبيان أسســه 

وترشيعاتــه لتحقيــق أهدافــه املنشــودة مــع مواكبــة التغــرات املتســارعة التــي تشــهدها مثــل هــذه املجــاالت )عدنــان مصطفــى 

ــر 2019.  ــدويل. اإلثنــن 21 كانــون2/ يناي ــة. الرئيســية. منتــدى أســبار ال ــد عــيل املرحبــي. االقتصــاد الرقمــي. املدون ــار وخال الب

.)08:47
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3- اقتصاد االبتكار:

ــا  ــة لدواعــي تطــور التكنولوجي ــة فقــط، وجــاء هــذا التطــور تلبي ــة املاضي ــود القليل ــكار يف العق ــة اقتصــاد االبت تطــورت نظري

الرقميــة، خاصــة الــذي صاحــب عــر املعرفــة وغــّر كل يشء، فبــداًل مــن الرؤيــة االقتصاديــة القديــة لالبتــكار بأنــه قــوة مســتقلة 

صــار االبتــكار - وفًقــا ألعــراف عــر املعرفــة - مبــدأ أساســيًا ينبغــي تشــجيعه مــن خــالل سياســات الحكومــة ودعمهــا باملعرفــة 

والتكنولوجيــا وريــادة األعــال، إىل جانــب تطويــر رشاكات فّعالــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، لتحفيــز االبتــكار واإلنتاجيــة 

املتزايديــن، ليصبــح تحفيــز هــذه العوامــل بالــرورة هدفــاً رئيســاً للسياســة االقتصاديــة للحكومــات.

إن اعتــاد الــرشكات الحديثــة عــى الكفــاءات األساســية أو إجــراء تحســينات تدريجيــة للحفــاظ عــى ميــزة املنافســة ال ُيكــن 

أن يصنــع نجاحهــا، ألن مــا يتطلبــه عــر املعرفــة هــو الركيــز عــى االبتــكارات ال ســيا االبتــكارات الضخمــة، وهــذا هــو أســاس 

"االقتصــاد الجديــد"، أمــا املتشــبثون/ات بالطــرق القديــة ملارســة األعــال بعيــًدا عــن مناهــج االبتــكار فهــم متخلفــون حتــًا 

عــن الركــب.

إن اقتصــاد االبتــكار يحــّول تركيــز املجتمعــات حــول العــامل، وبــداًل مــن االقتصــادات التــي تُركــز عــى تطويــر وتوزيــع ســلع مثينــة 

مــن املــوارد النــادرة، فــإن الهــدف الجديــد للمجتمــع هــو؛ تحســن نوعيــة الحيــاة للجميــع وتوســيع الــروة، مــن خــالل تطويــر 

منــاذج أعــال ومنتجــات وخدمــات جديــدة وأشــكااًل مــن اإلنتــاج يتســاوى يف حــق املشــاركة فيهــا الجميــع.

ــة  ــا ورسعــان مــا تكاثــف يف قطاعــات أخــرى مــن االقتصــاد، وبفضــل القــدرات التكنولوجي ــدأ االبتــكار يف صناعــة التكنولوجي ب

ــا، وعــامل العوملــة، مُتكــن األفــراد والــرشكات مــن إنشــاء منتجــات  ــنة، وقواعــد املعرفــة التــي ُيكــن الوصــول إليهــا عامليً املحّس

ــاة النــاس. وخدمــات أكــر فعاليــة لتحســن حي

وإلنشــاء اقتصــاد يقــوم عــى االبتــكار، فــإن ذلــك يتطلــب التفكــر خــارج الصنــدوق والتحــدي املســتمر والبحــث عــن الحلــول 

لــكل مــا يُعتــر مشــكلة. إن املنافســة تفــرض عــى املؤسســات االلتــزام بتلــك املتطلبــات كــا تفــرض عليهــا أيًضــا أن تكــون أكــر 

مرونــة، وتُشــجع عــى قــدر أكــر مــن اإلبــداع والراعــة، والتكيّــف برعــة مــع متطلبــات الســوق، بــل لقــد أجــر اقتصــاد االبتــكار 

الــرشكات عــى أن تكــون يف حالــة منــو مســتمر، فاالبتــكار يــرى أن مثــة يشء جديــد دامئـًـا للتعلــم أو طريقــة للتحســن.

يقــف اقتصــاد االبتــكار ليجعــل موجــات هائلــة وبعيــدة املــدى يف عاملنــا. لقــد غــّرت االبتــكارات التــي تحققــت خــالل العقــود 

القليلــة املاضيــة وحدهــا الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا، والطريقــة التــي نــؤدي بهــا أعالنــا، والطريقــة التــي نســتهلكها، 

والطريقــة التــي نتواصــل بهــا مــع اآلخريــن، ومــا نقــدره. وجعــل هــذا النــوع مــن االقتصــاد حياتنــا اليوميــة أســهل وأكــر مالءمــة، 

وخلــق طرقـًـا أرسع وأفضــل للقيــام بــكل يشء تقريبًــا، مــا يعنــي أن النــاس لديهــم املزيــد مــن الوقــت لفعــل مــا يريــدون واملزيــد 

مــن املــال للحصــول عــى خدمــات أفضــل، وبعبــارة أخــرى، نحــن قــادرون عــى العيــش حيــاة أفضــل.
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ــاة مل يقتــر عــى قطــاع الــرشكات التجاريــة فحســب، فقــد فــرض تغيــرًا  إن التأثــر الــذي فرضــه اقتصــاد االبتــكار عــى الحي

ملموًســا عــى أنظمــة التعليــم وأثــر عــى اختيــارات النــاس للتخصصــات العلميــة، فالتوجــه التعليمــي الــذي ســاد طيلــة عقــود 

مضــت كان يــدور يف فلــك الفنــون والعلــوم اإلنســانية، إال أن االبتــكار فــرض رؤيــة جديــدة للعــامل تُشــدد عــى أن تنفيــذ األفــكار 

اإلبداعيــة التــي أنتجهــا ذلــك التوجــه التعليمــي طيلــة قــرون مضــت يحتــاج اليــوم إىل العلــاء والباحثــن/ات وعلــاء الرياضيــات 

واملرمجــن/ات واملهندســن/ات والكيميائيــن/ات ومــا إىل ذلــك، أي أنــه يفــرض بالــرورة توجًهــا تعليميـًـا بشــكل أكــر مــا ســبق 

نحــو هــذه العلــوم التطبيقيــة، وكنتيجــة طبيعيــة فقــد فــرض هــذا التحــول يف القيمــة بالتــايل تحــواًل يف الطلــب واملرتبــات.

وفــرض اقتصــاد االبتــكار إضافــة لتوســيعه لدائــرة التخصصــات العلميــة ومجــاالت التعليــم عــى األفــراد االلتــزام بالتعلــم مــدى 

الحيــاة، كــا مل يحــدث يف أي زمــن مــن قبــل، فذلــك أمــر رضوري للغايــة.

ومــا يفرضــه اقتصــاد االبتــكار أيًضــا عــى املنظومــة التعليميــة ومناهجهــا التقليديــة الســائدة التوجــه نحــو املناهــج التعليميــة 

التــي تُعــزز التفكــر النقــدي والعمــل الجاعــي، أمــا املنهــج القائــم عــى التلقــن وحفــظ املعلومــات ثــم إفرازهــا، فذلــك مــا 

يتنــاىف مــع طبيعــة االبتــكار كليــة.

إن التحــر واالســتعداد القتصــاد قائــم عــى االبتــكار يتطلــب مــن الطلبــة واملؤسســات التعليميــة دراســة املشــاكل الحقيقيــة يف 

العــامل والتفكــر يف حلهــا، بــداًل مــن االعتــاد فقــط عــى االختبــارات، كــا يجــب الركيــز عــى العــروض التقدييــة، والعمــل يف 

مجموعــات، وتعلــم التفكــر خــارج الصنــدوق.

ــوم االســتعداد  ــا، إذ يجــب عــى عال/عامــالت الي ــم يف مــكان العمــل عموًم ــا بالنســبة للتعل ــادئ إطالقً وال تختلــف هــذه املب

الدائــم للتأقلــم والتعلــم والنمــو مــع صناعاتهــم/ن. وهــذا مــا يجــب أن تفهمــه الــرشكات عموًمــا حيــث ينبغــي عليهــا أن تُشــجع 

فرقهــا عــى املشــاركة يف فــرص التدريــب والتطويــر املســتمر للمهــارات.

كــا ُيكــن القــول إن عــر املعرفــة يؤكــد أن الجميــع متســاوون يف التعلــم املفــي إىل االبتــكار، ولهــم الحــق الكامــل يف التنافــس 

مــع اآلخريــن يف هــذا االقتصــاد الجديــد بــال تحفظــات أو قيــود )مناهــل ثابــت. اقتصــاد االبتــكار. مقــاالت. اتجاهــات. الرئيســية. 

البيــان. 29 ينايــر 2019(.

ويلعــب االبتــكار يف الوقــت الحــارض دوًرا محوريًــا يف النمــو االقتصــادي والتقــدم االجتاعــي، وســاهم يف التحــّوالت االقتصاديــة 

يف املجتمعــات بحيــث اتجهــت مــن الكــم إىل الكيــف أو النوعيــة، والتحــّول إىل اقتصــاد املعرفــة، واقتصــاد املعرفــة يولــد الصناعــة 

الرئيســة يف الوقــت الحــارض التــي هــي صناعــه االبتــكار. واقتصــادات الــدول املتقدمــة هــي اقتصــادات ابتــكار بالدرجــة األوىل، 

ــة هــذا املفهــوم يف التقــدم االجتاعــي،  ــي أدركــت أهمي ــة، الت ــدول املتقدم ــكارات أصبحــت ســمة اقتصــادات ال كــا أن االبت

وعملــت عــى إيجــاد بيئــة داعمــة ومشــجعه لــه. ويف الســويد مثــاًل؛ توجــد وكالــة حكوميــة متخصصــة بتطويــر أنظمــة ابتــكار 

جديــدة تســعى إىل الركيــز عــى تقويــة بيئــة وديــة لالبتــكار أكــر مــن الركيــز عــى دعــم أي ابتــكار.
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ويف الوقــت الحــارض، األمــر متــاح لتوســيع نطــاق االبتــكار يف كافــة اقتصــادات الــدول املتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء، بســبب 

ــة  ــت، واالســتفادة مــن هــذه املخرعــات بطــرق ابتكاري ــا املعلومــات واالتصــاالت واإلنرن ــي يف وســائل تكنولوجي التقــدم التقن

ــا االجتاعــي  ــة تتعلــق بذكائن ــه ايًضــا جوانــب ثقافيــة اجتاعي ــة ل مختلفــة متاحــة للجميــع. وكــا لالبتــكار جوانــب اقتصادي

ــه. وإيجــاد أرضيــة تنظيميــة  وتطويــره يرتبــط بالجانــب االجتاعــي وينطلــق منــه، لذلــك يحتــاج إىل ايجــاد البيئــة املناســبة ل

لالبتــكار يبــدأ بالفــرد ثــم الثقافــة، ودمــج االبتــكار يف االقتصــاد ومجــاالت الحيــاة والعمــل. ومــن األهميــة مبــكان أن يتــم نــرش 

ثقافــة االبتــكار يف األوســاط الربويــة والتنظيميــة، والتعامــل مــع االبتــكار مبعنــاه الشــامل والواســع لكافــة املجــاالت االجتاعيــة 

ــة، بحيــث ينشــا جيــل يتعامــل مــع األفــكار بطريقــة ســليمة )مــا هــو اقتصــاد االبتــكار؟ مقــاالت مــال. الرئيســية.  واالقتصادي

صحيفــة مــال االقتصاديــة. 14 أكتوبــر 2014(.         

أ- عنارص اإلبداع واالبتكار:

1. الطالقة: 

تحــرر العقــل وانطــالق التفكــر خــارج حــدود الزمــان واملــكان والظــروف والتحديــات واألفــكار الســابقة يف اتجاهــات متعــددة 

ومتنوعــة، وبذلــك ينــح العقــل القــدرة عــى توليــد عــدد كبــر مــن األفــكار والبدائــل والتصــورات املتعــددة واملتنوعــة والتــي 

ُيكــن تركيــب بعضهــا لتصــل يف النهايــة لألفــكار اإلبداعيــة االبتكاريــة.

2. املرونة: 

رسعــة التكيّــف واالنتقــال والتحــّول بالتفكــر إىل اتجاهــات تفكــر متعــددة ومتنوعــة مــن البعــد الزمنــي والبعــد املــكاين، مــع 

رسعــة االســتيعاب والتكيّــف مــع املتغــرات الجديــدة، ونقــد ومراجعــة الــذات، وإجــراء التعديــل والتطويــر الــالزم واالرتقــاء مــن 

مســار نوعــي إىل مســار نوعــي آخــر.

3. األصالة: 

ــات  ــد للــراث وحســن توظيفــه لخدمــة الحــارض واملســتقبل مــع عــدم التكــرار، واملعرفــة الجيــدة واإلملــام بنظري اإلدراك الجي

الربيــة والتعليــم والتجــارب اإلســالمية اإلبداعيــة عــى مــدار التاريــخ اإلســالمي، مــع االعتــزاز بهــذا الرصيــد الذاخــر مــن القيــم 

واملبــادئ، مــع الرؤيــة الجيــدة للواقــع الحــايل وتطويــر الــراث مبــا يالئــم الواقــع.

4. الحساسية: 

حاسية االستقبال والرصد للمشكالت وجوانب الخلل والنقص والضعف.
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ب- مجاالت اإلبداع واالبتكار:

االبتــكار يتنــوع ويتســع بتنــوع واتســاع النشــاط اإلنســاين ونشــاط األعــال، فأينــا توجــد مشــكلة يظهــر النــزوع لإلتيــان باالبتكار 

مــن أجــل حلهــا، وُيكــن أن نحــدد مجــاالت االبتــكار يف املجــاالت األربعــة اآلتية:

:)Product( 1. املنتج

هــو االبتــكار الــذي يــأيت باملنتجــات الجديــدة التــي تُقــدم مــن أجــل اإليفــاء بالحاجــات الحاليــة للعمــالء بكفــاءة أعــى وخصائــص 

أفضــل. فآلــة التصويــر الرقميــة )Camera Digital( هــي ابتــكار املنتــج الجديــد الــذي أخــذ يحــل محــل آالت التصويــر التقليدية.

:)Process( 2. العملية

هــو االبتــكار الــذي يــأيت بطريقــة جديــدة أو تكنولوجيــا جديــدة تغــّر طريقــة العمــل أو اإلنتــاج مبــا يحقــق إنتاجيــة أعــى، أو 

اســتخدام مــواد أقــل، أو تحســن خصائــص املنتجــات املاديــة أو الوظيفيــة أو الجاليــة.

:)Service( 3. الخدمة

كــا يكــون االبتــكار يف املنتجــات الجديــدة يكــون كذلــك يف الخدمــات الجديــدة. فتقديــم خدمــة جديــدة عــادة مــا مُتثــل ابتــكاًرا 

جديــًدا، واألمثلــة كثــرة عــى ذلــك مثــل؛ الصرفــة اإللكرونيــة املنزليــة.

:)Business Model( 4. منوذج األعامل

ــوذج  ــي. فنم ــى االقتصــاد الرقم ــق ع ــا ينطب ــي ك ــى االقتصــاد الصناع ــق ع ــا ينطب ــذا م ــزة، وه ــه املتميّ ــكل اقتصــاد مناذج ل

األعــال هــو التصميــم االســراتيجي لكيفيــة ســعي الرشكــة أو املؤسســة لتحقيــق الربــح مــن اســراتيجيتها وعملياتهــا ونشــاطاتها. 

كــا أن منــوذج األعــال طريقــة جديــدة أو محّســنة لقيــام الرشكــة باألعــال مبــا يحقــق لهــا ميــزة يف الســوق، أو تحســن ميزتهــا 

الحاليــة وبالتــايل حصتهــا يف الســوق.
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ج- أهمية اإلبداع واالبتكار للمنظامت واملؤسسات االقتصادية: 

اليــوم ويف بيئــة األعــال رسيعــة التغيــر، أصبــح اإلبــداع واالبتــكار جوهريًــا مــن أجــل البقــاء، وألن بقــاء املنظمــة أو املؤسســة 

ــد –  ــا ســتواجه – بالتأكي ــكار يف مجــال عمله ــداع واالبت ــك القــدرة عــى اإلب ــي ال متتل ــس، فاملنظمــة الت ــة هــدف رئي االقتصادي

تحديــات كبــرة وصعبــة، وذلــك ألن منافســيها يقومــون باالبتــكار والتحســن املســتمر ملنتجاتهــم وخدماتهــم وعملياتهــم. لهــذا 

فــإن اإلبــداع واالبتــكار مــن أولويــات اهتــام املنظــات يف جميــع املجــاالت بــال اســتثناء مــن أجــل البقــاء يف الســوق.

ولقــد حظــي اإلبــداع واالبتــكار بدراســات كثــرة يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن، فهــو يف أرفــع مســتوياته، مــن أهــم 

الصفــات اإلنســانية التــي تغــّر التاريــخ، فاملجتمــع ال يكــن تغيــره تغيــرًا نوعيًــا عــر التخطيــط، بــل عــر أعــال املبدعــن/ات.

ــددت  ــي تع ــة الت ــدد البرشي ــي تُه ــكالت الت ــل املش ــر يف ح ــل األك ــم األم ــن/ات اآلن ه ــن/ات واملبدع ــإن املوهوب ــك؛ ف ولذل

ــل  ــي؛ إذ مُتث ــارة والرق ــو الحض ــة نح ــة الدافع ــة والطاق ــروة القومي ــم ال ــع ه ــون/ات يف أي مجتم ــار املوهوب ــا، وص ــًا ونوًع ك

الــروة البرشيــة عامــاًل أساســيًا مــن عوامــل التغيــر والتطــور والرقــي، فعــن طريــق املوهوبــن/ات واملبدعــن/ات تــم التوصــل 

للمخرعــات الحديثــة يف شــتى املياديــن واملجــاالت، وعــن طريقهــم/ن ازدهــرت الحضــارات وتقدمــت اإلنســانية خطــوات واســعة 

لألمــام.

وقــد أدركــت الــدول املتقدمــة التحديــات التــي تفرضهــا الظــروف املتجــددة للمجتمــع العاملــي، حيــث مل تعــد العــادات املألوفــة 

كافيــة ملواجهــة املواقــف الجديــدة، فــكل موقــف جديــد ينطــوي عــى مشــكالت متنوعــة تتطلــب طالقــة يف التفكــر ومرونــة يف 

التنفيــذ وأصالــة وتفــرًدا يف الحــل، ولذلــك فتحــت تلــك الــدول أبوابهــا أمــام العقــول املوهوبــة املبدعــة املهاجــرة، ووفــرت لهــم 

الفــرص املاديــة وهيــأت املنــاخ لرعايتهــم واســتثار إبداعاتهــم يف كافــة املجــاالت فصــارت ســوقا للموهوبــن/ات واملبدعــن/ات 

تقــوم عليهــم وبهــم )نيفــن حســن محمــد. دور االبتــكار واإلبــداع املســتمر يف ضــان املركــز التنافــي للمؤسســات االقتصاديــة 

والــدول – دراســة حالــة دولــة اإلمــارات. إدارة التخطيــط ودعــم القــرار. وزارة االقتصــاد. اإلمــارات العربيــة املتحــدة. أغســطس 

2016م(.
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4- الشمول أو اإلدماج املايل للمرأة:

يُعــد تعزيــز اإلدمــاج والشــمول املــايل للمــرأة عامــاًل حيويًــا مــن أجــل تحقيــق الشــمول املــايل للجميــع. فالنســاء يقمــن بــدور 

محــوري يف التمويــل داخــل األرسة ويقابلــن مجموعــة مــن التحديــات التــي قــد تختلــف مــن دولــة ألخــرى، كــا يتــم إقصائهــن 

ماليًــا أكــر مــن الرجــال. وبجانــب ذلــك فــإن العديــد مــن الجهــود الدوليــة التــي تهــدف إىل زيــادة اإلدمــاج املــايل للمــرأة تقتــر 

ــة - حيــث تنخفــض  ــدان العربي ــد مــن النســاء يف البل ــة مــا يــؤدي إىل عــدم وصــول الدعــم للعدي عــى مناطــق أو دول معين

معــدالت الشــمول املــايل للنســاء والرجــال عــى حــد ســواء.

وبحســب املــؤرش العاملــي لتعميــم الخدمــات املاليــة لعــام 2014، فــإن اإلدمــاج املــايل يف املنطقــة منخفــض للرجــال والنســاء عــى 

حــد ســواء ولكــن تظــل الفجــوة بــن الجنســن كبــرة - فالرجــل لديــه فرصــة لدخــول النظــام املــايل تســاوي ضعــف فرصــة املــرأة، 

وال يرجــع الســبب يف هــذا الوضــع فقــط للعــادات والتقاليــد ولكــن أيًضــا لوجــود قوانــن ال تســاوي بــن الجنســن يف العديــد 

مــن البلــدان.

فاألعــراف املجتمعيــة واملعوقــات القانونيــة وقلــة الوعــي هــي الحواجــز الرئيســة أمــام الطلــب الــذي يســمح لصاحبــات األعــال 

املحتمــالت مــن الوصــول للخدمــات املاليــة إلقامــة مرشوعاتهــن التجاريــة الخاصــة. ومــن ناحيــة العــرض، فــإن املؤسســات املاليــة 

ال تعتــر املــرأة رشيحــة هامــة مــن الســوق، ونتيجــة لذلــك ال تقــدم هــذه املؤسســات خدمــات ســهل الحصــول عليهــا أو مالمئــة 

أو ُيكــن تحمــل تكلفتهــا.

أ- مفهوم الشمول أو اإلدماج املايل للمرأة:

يعنــي الشــمول أو اإلدمــاج املــايل للمــرأة Financial Inclusion or Integration of Women؛ "أن تُشــارك املــرأة يف النظــام 

املــايل وتتمتــع بالحصــول عــى التثقيــف املــايل واملنتجــات والخدمــات املاليــة وتقــوم باســتخدامها، ويتضمــن ذلــك؛ القيــام بتهيئــة 

بيئــات محيطــة أكــر مالءمــة وتطويــر السياســات واالســراتيجيات التــي مــن شــأنها النهــوض بالشــمول املــايل للمــرأة ومحاولــة 

القضــاء عــى الفجــوة املســتمرة بــن الجنســن يف مــا يتعلــق بهــذا املجــال، مــا يعــود بفوائــد كبــرة مــن حيــث النمــو االقتصــادي 

وتحقيــق قــدر أكــر مــن املســاواة والوصــول إىل رفاهيــة املجتمــع".

وتنتــرش املفاهيــم والعبــارات املتعلقــة بالشــمول املــايل للمــرأة بشــكل متزايــد يف مجالــس اإلدارة واملجتمعــات املحليــة عــى حــد 

الســواء، فــإن الفجــوة بــن الجنســن يف الوصــول إىل النظــام املــايل الرســمي، مــا زالــت مســتمرة عــى الصعيــد العاملــي.

والشــمول واإلدمــاج املــايل مصطلــح أطلــق عليــه العديــد مــن التعريفــات، ولعــل أبرزهــا: "إدخــال أو دمــج الفئــات التــي يُطلــق 

عليهــا مهّمشــة ماليًــا أو مــن ذوي الدخــل املــايل املنخفــض، الــذي ال يســمح لهــا باالنخــراط يف عمليــات النظــام املــريف، بالتعامــل 

مــع الجهــاز املــريف مــن خــالل منظومــة العمــل الرقميــة باســتخدام املحمــول، مبعنــى إمتــام جميــع التعامــالت املاليــة بطريقــة 

إلكرونية".
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ويعــرّف الشــمول واإلدمــاج املــايل بشــكل عــام بـــِ "الوصــول الفّعــال إىل مجموعــة مــن املنتجــات والخدمــات املاليــة التــي تتــالءم 

ــف  ــخ.( وإىل مختل ــة، إل ــم، الصح ــزيل، التعلي ــاد املن ــة، االقتص ــال التجاري ــث األع ــن حي ــددة )م ــاس املتع ــات الن ــع احتياج م

ــة التــي ينخرطــون بهــا".  ــة والثقافي الســياقات االجتاعيــة واالقتصادي

ووفًقــا ألحــدث بيانــات املــؤرش العاملــي للشــمول املــايل، فــإن نســبة النســاء الــاليت ال يلكــن حســابًا بنكيًــا تصــل إىل 56٪ مــن 1.7 

مليــار شــخص عــى املســتوى العاملــي، وتُظهــر البيانــات عــن نســبة امتــالك الحســابات املرفيــة فجــوة بــن الجنســن بنســبة ٪9 

لصالــح الرجــال يف جميــع االقتصــادات الناميــة.

ب- الشمول واإلدماج املايل مفتاح للهرب من الفقر:

ــز النمــو االقتصــادي وهــو أمــر مهــم لتحقيــق ســبعة  ــاح للحــد مــن الفقــر وتعزي تــم تحديــد الشــمول واإلدمــاج املــايل كمفت

ــة املســتدامة. أهــداف مــن أهــداف التنمي

وأظهــرت األبحــاث، أن الشــمول واإلدمــاج املــايل ُيكــن أن يُعــزز االســتهالك، والعمــل الحــر، باإلضافــة إىل تعزيــز منــو املشــاريع 

الصغــرة واملتوســطة، وتراكــم املدخــرات، والتخفيــف مــن املخاطــر، وخلــق الــروات الريعــة، لذلــك، تــم تحديــده أيًضــا كأداة 

ــة  ــة للقيــاس، ووضــع األســاس للتنمي ــة قابل ــز التمكــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــالل دمجهــا يف أنشــطة اقتصادي قيّمــة لتعزي

االقتصاديــة املســتدامة عــى نطــاق واســع حتــى يتــم تعزيــز قــدرة اإلدارة املاليــة واالســتقالل االقتصــادي للمــرأة.

وعنــد تصميمهــا باســتخدام نهــج مراعــي للنــوع االجتاعــي، توفــر الخدمــات املاليــة الرقميــة )املتاحــة مــن خــالل التكنولوجيــا 

ــد  ــز التمكــن االقتصــادي للمــرأة. وق ــة لتعزي ــة( أدوات إضافي ــف املحمول ــة واالســتخدام الواســع النطــاق للهوات ــة الرقمي املالي

ــم  ــول إليه ــب الوص ــن يصع ــخاص الذي ــة لألش ــات املالي ــول إىل الخدم ــاق الوص ــيع نط ــي توس ــل الرقم ــة التحوي ــهلت عملي س

ــا مــا تكــون مملوكــة للنســاء( بتكلفــة منخفضــة ومخاطــر  ــة الصغــرة )التــي غالبً )ومعظمهــم مــن النســاء( واألعــال التجاري

قليلــة، وتعالــج التكنولوجيــا املاليــة عوائــق مهمــة يف الوصــول إىل املنتجــات والخدمــات املاليــة، مثــل؛ قلــة حركــة النســاء بســبب 

العمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر والقيــود الزمنيــة واملعايــر االجتاعيــة وتكلفــة االنتقــال )بلرتــا أليكــو ممثلــة هيئــة األمــم 

ــة األهــرام. 2018-7-10.  ــر. اقتصــاد. بواب ــاح املــرأة الرئيــي للهــرب مــن الفق املتحــدة للمــرأة يف مــر. الشــمول املــايل.. مفت

.)17:53
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ج- أهمية الشمول واإلدماج املايل للمرأة كهدف رصيح يف السياسات الوطنية ويف توفري الخدمات:

يكتســب الشــمول املــايل للمــرأة اهتاًمــا متزايــًدا عــى املســتوى العاملــي. وتُشــر البحــوث بــأن املــرأة التــي مُتثــل نصــف ســكان 

العــامل، عندمــا تُشــارك يف النظــام املــايل، فــإن ذلــك يعــود بفوائــد كبــرة مــن حيــث النمــو االقتصــادي وتحقيــق قــدر أكــر مــن 

املســاواة وكذلــك رفاهيــة املجتمــع. وعــى الرغــم مــن وجــود تقــدم كبــر يف الشــمول واإلدمــاج املــايل لــكل مــن الرجــال والنســاء 

يف املنطقــة العربيــة، إال أن املــرأة مازالــت متأخــرة يف الحصــول عــى املنتجــات والخدمــات املاليــة واســتخدامها.

إن هــذا التفــاوت ناتــج عــن أن املــرأة تواجــه عراقيــل مــن أجــل الحصــول عــى املنتجــات والخدمــات املاليــة مثــل؛ التثقيــف 

املــايل املحــدود، وعــدم توافــر األصــول الالزمــة للضانــات، وبُعــد املســافة عــن املؤسســات املاليــة، وعــدم توافــر اإلثبــات الرســمي 

للشــخصية وامللكيــة املحــدودة للهواتــف املحمولــة.

فكيــف ُيكــن أن يقــوم صانعــو السياســات والبنــوك املركزيــة بالتصــدي لهــذه العراقيــل، وإنشــاء بيئــات محيطــة أكــر مالءمــة 

للشــمول واإلدمــاج املــايل خصوصــا للمــرأة؟ إن بإمكانهــم/ن البــدء بدراســة االســراتيجيات الخاصــة بالشــمول واإلدمــاج املــايل 

للعديــد مــن الــدول التــي اتخــذت خطــوات مــن أجــل تحســن البيئــة املواتيــة للمــرأة.

لقــد شــاركت كارن ميلــر، مســؤولة املعرفــة واالتصــاالت بالشــبكة املرفيــة العامليــة للمــرأة مــن خــالل منتــدى السياســات رفيــع 

املســتوى مــن أجــل تحســن الشــمول املــايل للمــرأة يف العــامل العــريب؛ بالتحــدث عــن كيفيــة قيــام هــذه الــدول بتطوير السياســات 

التــي مــن شــأنها النهــوض بالشــمول واإلدمــاج املــايل للمــرأة، وقــد انضمــت إليهــا الرئيســة التنفيذيــة لبنــك االتحــاد األردين التــي 

قامــت باملشــاركة بكيفيــة اســتهداف البنــك للنســاء مــن أجــل النمــو واملــي قدًمــا نحــو املزيــد مــن الشــمول واإلدمــاج املــايل.   

ــة التــي قامــت بإنشــاء اســراتيجيات للشــمول  وقــد أشــارت ميلــر بأنــه مــن املهــم تعلــم أفضــل املارســات مــن الثالثــن دول

واإلدمــاج املــايل. إن إدراك أن الشــمول واإلدمــاج املــايل مــن املمكــن أن يــؤدي إىل اقتصاديــات أقــوى، وســوف يدفــع املزيــد مــن 

البلــدان إىل تطبيــق اســراتيجيات وطنيــة للشــمول واإلدمــاج املــايل.  

لقــد كانــت هنــاك ســبع دول لديهــا اســراتيجيات للشــمول واإلدمــاج املــايل منــذ أربــع ســنوات؛ أمــا اآلن فيوجــد أكــر مــن ثالثــن 

دولــة مبــا فيهــم األردن. ولقــد قــام البنــك املركــزي األردين بطــرح االســراتيجية الوطنيــة لالشــتال املــايل )2018 – 2020( خــالل 

املنتــدى، وقــد وضــع هــدف لزيــادة الشــمول واإلدمــاج املــايل مــن املســتوى الحــايل وقــدره 24.6٪ )وفًقــا لقاعــدة بيانــات املــؤرش 

العاملــي لتعميــم الخدمــات املاليــة لعــام 2014( إىل 36.6٪ بحلــول عــام 2020، وخــالل نفــس الفــرة يتــم تقليــل الفجــوة بــن 

ــادة الناتــج  ــة فســوف يكــون مــن شــأن ذلــك زي ــة مــن 53٪ إىل 35٪. وإذا تــم تحقيــق هــذه الرؤي الجنســن باململكــة األردني

املحــيل اإلجــايل بــاألردن بنســبة تصــل إىل ٪5.

ــة والوعــي  ــة املالي ــز الثقاف ــا تشــغيليًا هــو "تعزي ــايل )2018 – 2020( هدفً ــة لالشــتال امل ــت االســراتيجية الوطني ــد تضمن وق

املــايل لــدى النســاء" مــن خــالل إعــداد وتنفيــذ برامــج وورش تدريبيــة حــول الثقافــة املاليــة ملســتهليك/ات الخدمــات املاليــة مــن 

النســاء لنــرش الوعــي املــايل لــدى النســاء يف محافظــات اململكــة. 
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ــة عــى  ــة ومبني ــاج إىل أن تكــون خاصــة بــكل دول ــادة الشــمول واإلدمــاج املــايل للمــرأة تحت ــر زي وأظهــرت البحــوث؛ أن تداب

مقــدار الفجــوة بــن الجنســن والتحديــات الخاصــة بــكل دولــة. ومــع ذلــك، فمــن املمكــن االســتعانة باســراتيجيات الشــمول 

ــادرات األخــرى للسياســات  ــايل واملب ــاج امل ــا يف الشــمول واإلدم ــا وإدماجه ــدول األخــرى وتطويعه ــايل الخاصــة بال ــاج امل واإلدم

العامــة، ورمبــا القضــاء عــى الفجــوة املســتمرة بــن الجنســن فيــا يتعلــق بالشــمول واإلدمــاج املــايل. 

إن الحكومــة وصانعــي السياســات املاليــة ُيكنهــم اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل إيجــايب عــى الشــمول واإلدمــاج 

املــايل للمــرأة، وذلــك يف املجــاالت اآلتيــة:

القيــام بركيــز أكــر عــى عــرض القيمــة املضافــة مــن الشــمول واإلدمــاج املــايل للمــرأة مــع وجــود أهــداف واضحــة 

للسياســات العامــة وأهــداف كميــة. إن العديــد مــن الــدول لديهــا أهــداف كميــة للشــمول واإلدمــاج املــايل بشــكل 

عــام، ولكــن إذا كان لديهــا فجــوة مســتمرة بــن الجنســن فإنهــا تحتــاج إىل اســتهداف رصيــح لرشيحــة املــرأة.

التأكــد مــن جمــع بيانــات مصنفــة حســب النــوع االجتاعــي. فــإن البنــوك بــدون البيانــات ال ُيكــن لهــا أن تــدرك مــا 

متثلــه املــرأة مــن أهميــة يف النشــاط االقتصــادي. وعندمــا بــدأ بنــك االتحــاد يف األردن يف اســتخدام بيانــات مصنفــة 

حســب النــوع االجتاعــي، تبــن لــه أن املــرأة متثــل رشيحــة ممتــازة مــن العمــالء، وأنهــا تدخــر مبالــغ كبــرة ألطفالهــا 

ــد ازداد إجــايل  ــرأة، وق ــز عــى امل ــج يرك ــام 2014 وهــو برنام ــج رشوق يف ع ــك بطــرح منت ــام البن ــد ق ــا. وق وأرسته

محفظــة املــرأة بنســبة 142٪، ومُتثــل النســاء اآلن 30٪ مــن قاعــدة عمــالء بنــك االتحــاد.

القيــام بإصــالح األطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تؤثــر عــى املــرأة بشــكل غــر متناســب، مثــل؛ متطلبــات الهويــة 

.)KYC( الشــخصية و/أو اعــرف عميلــك

تطويــر البنيــة األساســية املاليــة التــي تُشــجع االبتــكار يف القطــاع الخــاص، باإلضافــة إىل إنشــاء ســجالت للضانــات 

ــة. ومكاتــب للمعلومــات االئتاني

ــرأة  ــم امل ــايل والتوســع يف االنتشــار مــن أجــل ضــان فه ــة املســتهلك امل ــة الخاصــة بحاي ــح التنظيمي ــز اللوائ تعزي

ــا يقــوم  ــه أيًض ــة، ولكن ــم املنتجــات والخدمــات املالي للمنتجــات والخدمــات. إن بنــك االتحــاد ال يقــوم فقــط بتقدي

بتقديــم حلــول غــر ماليــة مــن شــأنها مســاعدة املــرأة بشــكل أفضــل عــى فهــم املنتجــات وكذلــك تنميــة مرشوعاتهــا. 

ــدات  ــب رائ ــل لتدري ــع ســنوية للتواصــل وورش عم ــم مناســبات رب ــن تنظي ــة تتضم ــر املالي ــات غ إن هــذه الخدم

األعــال واإلرشــاد والتوجيــه وبوابــة إلكرونيــة مخصصــة.

االستثار يف برامج التعليم والتثقيف املايل للمرأة.

التأثر يف القوانن التي بإمكانها معالجة الحواجز االجتاعية التي تُعيق الشمول املايل للمرأة.
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لقــد تــم إحــراز تقــدم يف العديــد مــن الــدول بفضــل اإلجــراءات التــي تتخذهــا الجهــات التنظيميــة يف معظــم مجــاالت وضــع 

السياســات العامــة، وهــي مُتثــل منــاذج إيجابيــة لباقــي دول العــامل. ومــع ذلــك؛ يوجــد عــدد قليــل مــن االســراتيجيات الوطنيــة 

التــي لديهــا الشــمول واإلدمــاج املــايل للمــرأة كهــدف واضــح، ويجــب عــى صانعــي السياســات أن يكونــوا أكــر جديــة يف مــا 

ــب القطــاع الخــاص  ــة بجان ــات التنظيمي ــرأة. إن الجه ــي تتســبب يف تأخــر امل ــة الت ــع الحواجــز االجتاعي ــل م ــق بالتعام يتعل

والجهــات املانحــة واملنظــات الدوليــة؛ لديهــم جميًعــا أدوار يجــب أن يقومــوا بهــا مــن أجــل بنــاء عــامل أكــر شــمواًل مــع االتفــاق 

ــة اإلدمــاج املــايل للمــرأة كهــدف رصيــح يف السياســات الوطنيــة ويف  عــى أن اآلن هــو الوقــت املناســب لتحقيــق ذلــك )أهمي

توفــر الخدمــات. مدونــة البوابــة. موقــع بوابــة FinDev. 09 أبريــل/ نيســان 2018(.

ــا  ــوام )2019 - 2023( هدفً ــاء األردين لألع ــن النس ــد تضام ــة معه ــراتيجية لجمعي ــة االس ــراتيجية والخط ــت االس ــد تضمن وق

إجرائيًــا حــول "التمكــن االقتصــادي للنســاء والفتيــات؛ بحيــث يتمتعــن بضــان الدخــل واالســتقاللية االقتصاديــة والعمــل الالئــق 

والحايــة االجتاعيــة"، ومــن ضمــن األنشــطة الرئيســة لتنفيــذ هــذا الهــدف "تنظيــم أنشــطة توعويــة لتعزيــز الشــمول واإلدمــاج 

املــايل للنســاء والفتيــات"، و"عقــد حلقــة ضمــن برنامــج حــوارات السياســات الشــهرية مــع صنــاع القــرار املــايل لتعزيــز الشــمول 

واإلدمــاج املــايل للنســاء والفتيــات".

ونعلــم جميًعــا اآلن؛ أنــه ال توجــد حلــول محــددة فّعالــة تناســب الجميــع. ونحتــاج أن نفهــم الرشائــح املختلفــة للنســاء بصــورة 

أفضــل حتــى نتمكــن مــن تصميــم أســاليب مالمئــة للتدخــل تأخــذ بعــن االعتبــار أن املــرأة يف الرشائــح االجتاعيــة واالقتصاديــة 

املختلفــة ويف املراحــل املختلفــة يف حياتهــا تحتــاج إىل حلــول مختلفــة. وعــى ســبيل املثــال؛ فــإن شــابة متعلمــة غر متزوجــة لديها 

طموحــات مختلفــة وبالتــايل احتياجــات ماليــة مختلفــة عــن امــرأة غــر متعلمــة يف منتصــف العمــر وربــة منــزل. وباإلضافــة إىل 

تصميــم خدمــات ومنتجــات مفّصلــة حســب االحتيــاج، يحتــاج مقدمــو الخدمــات إىل التفكــر يف قنــوات توزيــع مبتكــرة وتطويــر 

خدمــات ماليــة رقميــة لتجــاوز الحواجــز االجتاعيــة التــي تحــد مــن حركــة املــرأة ومشــاركتها يف بعــض املناطــق الجغرافيــة.

ــد  ــن يقتــر فقــط عــى الســاح لهــا مبزي ــة، ل ــك؛ فــإن تحســن وصــول املــرأة واســتخدامها للخدمــات املالي وعــالوة عــى ذل

مــن النشــاط االقتصــادي ولكــن قــد يــؤدي أيًضــا إىل خلــق فــرص عمــل ومنــو اقتصــادي. وعليــه، فــإن الجــدوى االقتصاديــة مــن 

اإلدمــاج املــايل للمــرأة يجــب أن يتــم التعبــر عنهــا وتوصيلهــا بوضــوح حتــى يكــون مــن املمكــن كــر الحواجــز واحــًدا تلــو 

اآلخــر.

وتُعتــر البيئــة املواتيــة العامــل األســايس مــن أجــل تحقيــق شــمول وإدمــاج مــايل أكــر، ويتطلــب هــذا جهــوًدا متضافــرة مــن 

جانــب جميــع األطــراف املعنيــة وأصحــاب املصلحــة.  فعــى واضعــي/ات السياســات واملنظمــن/ات اتخــاذ دور ريــادي لدفــع 

عجلــة الشــمول واإلدمــاج املــايل للمــرأة عــن طريــق خلــق وتنميــة منــاخ قانــوين وتنظيمــي يســمح بالتمكــن، وعليهــم أيًضــا 

دفــع الجهــود مــن أجــل قنــوات توزيــع أكــر ابتــكاًرا وبنيــة أساســية تتيــح الخدمــات واملنتجــات املاليــة بصــورة واســعة وســهلة 

يك تســتطيع املــرأة الحصــول عليهــا واســتخدامها )كــر الحواجــز أمــام اإلدمــاج املــايل للمــرأة مــن البيئــة التنظيميــة املواتيــة إىل 

منــاذج األعــال الناجحــة. لقــاء البوابــة. موقــع بوابــة FinDev. 12 أبريــل/ نيســان 2018(.
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5- التسويق اإللكروين:

يشــهد الوقــت الحــايل إعــادة هندســة عمليــة التســويق والتوجــه املتزايــد نحــو التســويق اإللكــروين وتحــرك معظــم الــرشكات 

باتجــاه الســوق اإللكرونيــة لالســتفادة مــن إمكانيــات ومزايــا التســويق اإللكــروين، وخاصــة أن الــرشكات التــي كانــت ســباقة 

لتبنــي مداخــل التســويق اإللكــروين قــد اســتطاعت أن تُــريس معايــر تنافســية جديــدة هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــن  ــث ع ــة يف البح ــة واملتع ــن الرفاهي ــًدا م ــالء مزي ــق للعم ــورة تُحق ــوق متط ــة تس ــد بيئ ــد أوج ــروين ق ــويق اإللك ــإن التس ف

ــباعها. ــم/ن وإش احتياجاته

أ- مفهوم التسويق اإللكروين:

يوجــد للتســويق اإللكــروين العديــد مــن املســميات املختلفــة التــي مــن املمكــن أن يوصــف مــن خاللهــا يف عــامل التســويق مثــل؛ 

التســويق بوســاطة اإلنرنــت والتســويق الرقمــي.

والتســويق اإللكــروين هــو عبــارة عــن "االســراتيجية التــي تُســتخدم يف تنظيــم طــرق تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الحديثة، 

وذلــك عــن طريــق تحويــل الســوق االفراضيــة إىل واقــع ملمــوس، ويُعتــر التســويق اإللكــروين جــزًءا مهــًا مــن االســراتيجية 

ــذي يســعى إىل تحقيــق أهدافــه عــر  ــا مهــًا مــن أســاليب التســويق ال ــر نوًع ــه يعت ــة، حيــث أن التســويقية الشــاملة الحديث

اإلنرنــت".

كــا يوصــف بأنــه "عمليــة تطبيــق املبــادئ العامــة لعلــم التســويق مــن خــالل اســتخدام الوســائط اإللكرونيــة وبشــكل أكــر 

خصوصيــة اســتخدام شــبكة اإلنرنــت".

والتســويق اإللكــروين هــو "أن تتمكــن الرشكــة مــن اســتخدام اإلنرنــت بشــكل مســتمر يف كل خطــوة مــن خطــوات البيــع )مــا 

قبــل البيــع، وأثنــاء البيــع، ومــا بعــد البيــع(، حيــث يهتــم التســويق اإللكــروين يف العمليــات التجاريــة بشــكل كامل بـــِ ECRM أي 

إدارة عالقــات العمــالء اإللكرونيــة، وذلــك مــن خــالل البحــث عــن عمــالء جــدد وخدمــة العمــالء الحاليــن والقدامــى، والتســويق 

ــق  ــة احتياجــات العمــالء وتحقي ــا لتلبي ــي تعتمــد عــى التكنولوجي ــة يف التســويق الت ــات الحديث ــر مــن النظري اإللكــروين يعت

أهــداف املنظمــة وتطويــر أســواق جديــدة وزيــادة األربــاح".

وتكمــن أهميــة التســويق اإللكــروين بالنســبة للرشكــة يف متكينهــا مــن جــذب أكــر عــدد ممكــن مــن الزبائــن والعمــالء عــر 

اإلنرنــت باإلضافــة إىل مســاعدتها عــى اإلعــالن والرويــج لســلعها وخدماتهــا عــر اإلنرنــت )مفهــوم التســويق اإللكــروين. موقــع 

”ســيو بالعــريب“(. 
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ب- فرص ومنافع التسويق اإللكروين:

ُيكــن تحديــد أهــم الفــرص واملنافــع التــي يُحققهــا التســويق اإللكــروين لــكل مــن الــرشكات والعمــالء يف ظــل العوملــة وبيئــة 

األعــال املتغــرة عــى النحــو اآليت:

1. إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية:

أكــدت الدراســات أن التســويق اإللكــروين يــؤدي إىل توســيع األســواق وزيــادة الحصــة الســوقية للــرشكات بنســب تــراوح بــن 

3- 22٪ بســبب االنتشــار العاملــي، كــا يتيــح التســويق اإللكــروين للعمــالء الحصــول عــى احتياجاتهــم/ن واالختيــار مــن بــن 

ــث أن التســويق اإللكــروين ال يعــرف بالفواصــل  ــة، حي ــم/ن الجغرافي ــن مواقعه ــة بغــض النظــر ع ــرشكات العاملي منتجــات ال

ــة. والحــدود الجغرافي

2. تقديم السلع والخدمات وفًقا لحاجات العمالء:

 E- ــا ــا لحاجــات العمــالء إلكروني ــم طبًق ــف منتجاته ــر لتكيي مــن خــالل التســويق اإللكــروين يجــد املســوقون/ات فرصــة أك

ــة  ــات االتصالي ــك أن الطاق ــل/ة، وال ش ــات كل عمي ــع خصوصي ــالءم م ــالء ويت ــات العم ــي توقع ــكل يُلب Customization بش

ــالء الخاصــة. ــات العم ــباع رغب ــاليب إرضــاء وإش ــة يف أس ــزة نوعي ــت قف ــد حقق ــروين ق ــة للتســويق اإللك والتفاعلي

3. الحصول عى معلومات مرتدة لتطوير املنتجات:

ــج  ــق دم ــات بشــكل يحق ــي تحــدث يف األســواق والتقني ــّرات الت ــة لالســتجابة للتغ ــّدم التســويق اإللكــروين فرصــة جوهري ق

حاجــات العمــالء مــع التطــورات التكنولوجيــة، وذلــك مــن خــالل مــا يعــرف بالعمليــة املرنــة لتطويــر املنتــج، والتــي تعتمــد عــى 

استشــعار الســوق Sensing the market بوســاطة اآلليــات التفاعليــة للتســويق اإللكــروين.  

4. تخفيض التكاليف واستخدام التسعري املرن: 

إن اســراتيجيات التســعر يف ظــل التســوق اإللكــروين ليســت مجــرد اســتجابة رسيعــة لظــروف الســوق، وإمنــا تأخــذ يف الحســبان 

جميــع العوامــل واملتغــرات الداخليــة والخارجيــة، وال شــك أن مفهــوم التســعر املــرن يجــد تطبيقاتــه مــن خــالل آليات التســويق 

 Shop اإللكــروين، حيــث تتوفــر تقنيــات مُتكــن املشــري/ة مــن البحــث عــن والعثــور عــى أفضــل األســعار املتوفــرة، مثــل برنامــج

ــزادات وغرها. bot وامل

5. استحداث أشكال وقنوات جديدة للتوزيع:

قــّدم التســويق اإللكــروين منظــوًرا جديــًدا للســوق اإللكرونيــة يكــون التفاعــل فيهــا بــن طــريف عمليــة التبــادل دون الحاجــة إىل 

.Disinter mediation " وســطاء، األمــر الــذي أدى إىل بــروز مصطلــح "عــدم التوســط
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6. استخدام أساليب ترويج تفاعلية مع العمالء:

يُعتــر اإلعــالن اإللكــروين عــر اإلنرنــت مــن أكــر وســائل الرويــج جاذبيــة وانتشــاًرا يف ظــل االتجــاه نحــو التســويق اإللكــروين، 

فاإلعــالن املبــارش عــر اإلنرنــت يتزايــد مبعــدل 12٪ ســنويًا، وقــد قــّدم التســويق اإللكــروين مفهوًمــا جديــًدا لإلعــالن، وهــو أن 

الــرشكات تُقــدم رســائلها الرويجيــة بشــكل متعمــد إىل بيئــات مســتهدفة مــن خــالل مواقــع إلكرونيــة محــددة يتوقعــون أن 

تكــون جاهرهــم Audiences قــادرة عــى متييزهــا وإدراكهــا.

7. دعم وتفعيل إدارة العالقات مع العمالء:

يســتند التســويق اإللكــروين إىل مفاهيــم جديــدة وقناعــات ترقــي إىل اعتبــار العميــل رشيــًكا اســراتيجيًا يف منشــآت األعــال، 

لــذا، اســتهدف بنــاء ودعــم عالقــات ذات معنــى وهــدف مــع العمــالء، وذلــك مــن خــالل تفعيــل ديناميكيــة واســتمرارية االتصــال 

املبــارش مــع العمــالء.

8. تحقيق ميزة تنافسية وموقع اسراتيجي يف السوق:

متــر املنافســة يف األســواق اإللكرونيــة مبرحلــة انتقاليــة نتيجــة للتحــّول إىل املنافســة املســتندة للقــدرات، وال شــك أن التطــورات 

الهائلــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املرتبطــة بالتســويق اإللكــروين قــد خلقــت فرًصــا غــر مســبوقة يف دعــم 

ــرشكات. ــي لل ــع التناف ــن الوض ــزة وتحس ــراتيجيات املمي االس
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ج- تحديات التسويق اإللكروين:

بقــدر مــا يوفــر التســويق اإللكــروين مــن فــرص كبــرة ومتنوعــة يف ظــل االتجــاه نحــو العوملــة والتحــّول إىل االقتصــاد الرقمــي، 

إال أنــه يواجــه بعــض التحديــات والصعوبــات التــي تحــد مــن اســتخدامه واالســتفادة منــه، وُيكــن تحديــد أهــم التحديــات يف 

مــا يــأيت:

1. التحديات التنظيمية:

إن تنميــة األعــال مــن خــالل التســويق اإللكــروين تحتــاج إىل إحــداث تغيــرات جوهريــة يف البنيــة التحتيــة يف الهيــكل واملســار 

ــة  ــات االتصالي ــطة والفعالي ــج األنش ــا ودم ــم هياكله ــادة تنظي ــة إىل إع ــة ماس ــاك حاج ــرشكات، فهن ــة لل ــفة التنظيمي والفلس

التســويقية الخاصــة بالتســويق اإللكــروين باســراتيجيتها التقليديــة مــع تحديــث إجــراءات العمــل بهــا مبــا يتــاىش مــع التطورات 

التكنولوجيــة املتجــددة.

2. ارتفاع تكاليف إقامة املواقع اإللكرونية:

إن إنشــاء موقــع إلكــروين عــى اإلنرنــت أشــبه مــا يكــون بإنشــاء وبنــاء موقــع مــادي، حيــث أن تصميــم وإنشــاء وتطويــر املواقــع 

اإللكرونيــة يحتــاج إىل خــراء/ خبــرات متخصصــن/ات وعــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة، وكذلــك الحاجــة إىل دراســات تســويقية 

وفنيــة بحيــث تكــون تلــك املواقــع اإللكرونيــة جذابــة ومصممــة بشــكل قــادر عــيل جــذب انتبــاه العمــالء وإثــارة اهتامهــم/ن، 

كــا يجــب أن يكــون املوقــع مؤهــاًل لتقديــم قيمــة إضافيــة للعميــل/ة مبــا يحقــق للرشكــة ميــزة تنافســية عــن اآلخريــن.

3. تطور تكنولوجيا املواقع اإللكرونية:

إن رسعــة التطــورات التكنولوجيــة يف مجــال تصميــم وتطويــر املواقــع اإللكرونيــة وتعزيــز فعاليتهــا وقدرتهــا التنافســية يُعــد مــن 

أهــم التحديــات التــي تواجــه اســتمرارية هــذه املواقــع ونجــاح التســويق اإللكــروين مــن خاللهــا.

4. عوائق اللغة والثقافة:

إن اللغــة والثقافــة مــن أهــم التحديــات التــي تعــوق التفاعــل بــن كثــر مــن العمــالء وبــن العديــد مــن املواقــع اإللكرونيــة، 

لــذا، فهنــاك حاجــة لتطويــر برمجيــات مــن شــأنها إحــداث نقلــة نوعيــة يف ترجمــة النصــوص إىل لغــات يفهمهــا العمــالء، كذلــك 

رضورة مراعــاة العوائــق الثقافيــة والعــادات والتقاليــد والقيــم بحيــث ال تكــون عائًقــا نحــو اســتخدام املواقــع التجاريــة.



466

الفصل الثالث عشر:

قضايا اقتصادية مستجدة

5. الخصوصية واألمن:

تُعــد الريــة والخصوصيــة مــن التحديــات التــي تعــوق وتؤثــر عــى تقبــل بعــض العمــالء لفكــرة التســوق عــر اإلنرنــت، وخاصــة 

أن عمليــة التبــادل اإللكــروين تحتــاج إىل الحصــول عــى بعــض البيانــات مــن العمــالء مثــل؛ االســم، النــوع، الجنســية، العنــوان، 

طريقــة الســداد وغرهــا، لــذا، فهنــاك رضورة الســتخدام برمجيــات خاصــة للحفــاظ عــيل رسيــة وخصوصيــة التعامــالت التجاريــة 

.Cookies اإللكرونيــة مثــل؛ برنامــج

6. عدم الثقة يف وسائل الدفع اإللكرونية:

ــا بالتســويق اإللكــروين، وتُعتــر  إن أســلوب الدفــع بوســاطة بطاقــات االئتــان عــر اإلنرنــت هــو أكــر أشــكال الســداد ارتباطً

عمليــة تحويــل النقــود يف صلــب أي معامــالت تجاريــة عــر اإلنرنــت مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه التســويق اإللكــروين، 

لــذا، أصبــح هنــاك اتجــاه نحــو اســتخدام برمجيــات خاصــة لتأمــن وســائل الســداد اإللكــروين، وترســيخ ثقــة العمــالء بهــا مثــل؛ 

.Secure Electronic Transaction ــج برنام

7. تحديات خاصة بالدول النامية:

غياب البنية التحتية الرورية لهذا النوع من التجارة الحديثة.

عدم وضوح الرؤية املستقبلية للتسويق اإللكروين لدي مديري/ات الرشكات.

ارتفاع التكلفة املادية للتحّول إىل التسويق اإللكروين.

عــدم تقبــل العمــالء لفكــرة الــرشاء عــر اإلنرنــت إلحساســهم/ن باملخاطــر املتعلقــة بجــودة الســلع ورغبتهــم/ن يف 

فحصهــا قبــل الــرشاء.

عدم توافر أجهزة الكمبيوتر لدي نسبة كبرة من املواطنن/ات يف الدول النامية.

عدم انتشار اإلنرنت بصورة كبرة يف بعض الدول النامية.

بــطء شــبكة اإلنرنــت وصعوبــة التنقــل عــر املواقــع اإللكرونيــة يف بعــض الــدول الناميــة )بحــث كامــل عــن التســويق 

اإللكــروين. مقــاالت دعايــة. موقــع نــاب للدعايــة واإلعالن(.
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6- عامل املياومة:
إن الفئــات الضعيفــة مــن العاملــن/ات مُتثــل نســبة كبــرة مــن العاملــن/ات يف املؤسســات األردنيــة الصغــرة واملتوســطة، وهــم 

أكــر عرضــة لفقــدان وظائفهــم وتأثــر دخولهــم/ن باألزمــة الناجمــة عــن فــروس كورونــا املســتجد. علــًا بــأن هنالــك صعوبــة 

يف رصــد وتحديــد أعــداد العاملــن/ات يف القطــاع غــر املنظــم، باعتبــار وظائفهــم غــر دامئــة ومؤقتــة، وبســبب عــدم انضامهــم 

للضــان االجتاعــي. وتتضــح رضورة العمــل عــى حــر أعدادهــم/ن، لضــان حصولهــم عــى حقوقهــم العاليــة.

وتُشــر نتائــج بيانــات الســجل الوطنــي املوّحــد إىل أن عــدد عــال املياومــة 300 ألــف عامــل/ة، وهــم كل مــن يعمــل بأجــر يومي 

ســواء لحســابهم الخــاص أو بأجــر لــدى الغــر. يف مــا تُقــدر اإلحصــاءات الرســمية أعــداد العاملــن/ات يف القطــاع غــر املنظــم 

بنســبة 48٪ مــن مجمــوع العاملــن/ات، ويفتقــد معظمهــم للحايــة القانونيــة األساســية واالســتقرار الوظيفــي.

برنامج دعم عامل املياومة األردن.. معونات بدل التعطل 2020:

ــا يف األردن، حيــث قــررت الحكومــة األردنيــة يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي متــر  دعــم عــال املياومــة مــن أكــر األمــور بحثً

بهــا جميــع البــالد بســبب تفــيش فــروس كورونــا املســتجد إطــالق برنامــج تكامــل التكميــيل لـــرف دعــم عــال املياومــة الذيــن 

يقومــون بالعمــل بشــكل يومــي أو بــأي قطاعــات خاصــة.

وبرنامــج دعــم عــال املياومــة األردن 2020 هــو برنامــج أصدرتــه وزارة التنميــة االجتاعيــة يف األردن، وهــو عبــارة عــن تقديــم 

الدعــم املــايل لعــال املياومــة، واملســنن/ات خاصــة خــالل الفــرة الحرجــة التــي متــر بهــا البــالد، بســبب أزمــة فــروس كورونــا 

املســتجد، ويتــم التقديــم عــى ذلــك الدعــم مــن خــالل املوقــع اإللكــروين الــذي تــم التريــح عنــه مســبًقا بخصــوص برنامــج 

دعــم الخبــز التكميــيل.

املستهدفون/ات من دعم عامل املياومة 2020:

ــن  ــل الذي ــدودي الدخ ــة ومح ــال املياوم ــم لع ــرف دع ــتقوم بـ ــة س ــاألردن أن الحكوم ــة ب ــة االجتاعي ــت وزارة التنمي أعلن

توقفــت أعالهــم بســبب حظــر التجــوال وهــذا للحــد مــن تفــى فــروس كورونــا. ويشــمل ذلــك؛ النســاء األرامــل واملطلقــات، 

وكبــار الســن، وكل فلســطيني/ة عــى أراضيهــا، لتضمــن الحكومــة مســتوى معيــيش أفضــل ملواطنيهــا خــالل تلــك الفــرة وحتــى 

يــزول الفــروس.

تسجيل عامل املياومة واملسنن/ات:

ــاًرا  ــن و137 دين ــة مــن فردي ــألرسة املكون ــاًرا ل ــة بقيمــة 71 دين ــاألردن عــن رصف دعــم لعــال املياوم ــت وزارة العمــل ب أعلن

لــألرسة املكونــة مــن ثالثــة أفــراد، عــن طريــق املحافــظ اإللكرونيــة، وذلــك بعــد تســجيل الدخــول عــى رابــط املوقــع املتخصــص 

ــبعن،  ــاوز الس ــن/ة تج ــل/ة أو مس ــاألردن أو عام ــن/ة ب ــكل مواط ــغ ل ــل رصف مبال ــن أج ــيل، م ــز التكمي ــم الخب ــج دع لرنام

وتنطبــق عليــه الــرشوط املعلــن عنهــا، ولهــم الحــق يف رصف املبالــغ بســبب توقفهــم عــن أشــغالهم/ن.
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خطوات تقديم دعم طلب عامل املياومة:

يلزم اتباع الخطوات التالية للتسجيل يف موقع املؤسسة العامة للضان االجتاعي لرف دعم لعال املياومة:

- ما بعد التسجيل يف الصفحة:

صندوق املعونة الوطنية/ تكافل:

ــك مــن أجــل رصف دعــم  ــا وذل ــن/ات مــن انتشــار فــروس كورون ــن/ات املترري ــات املواطن ــع اإللكــروين طلب اســتقبل املوق

عــال املياومــة، وقــام صنــدوق املعونــة الوطنيــة بالفعــل بــرف دعــم عــال املياومــة 2020 عــر املحفظــة اإللكرونيــة )رصف 

دعــم عــال املياومــة 2020 األردن: رابــط دعــم عــال املياومــة عــر صنــدوق املعونــة الوطنيــة. الــدول العربيــة. حــول العــامل. 

الرئيســية. موقــع محتويــات. 3 مايــو 2020. 09:05(.

الدخول عى صفحة املؤسسة العامة للضان االجتاعي والتسجيل من خالل املوقع.

يقوم املواطن/ة بإدخال الرقم الوطني بكل دقة.

يقوم بإدخال رقم الهاتف والعنوان بالتفصيل.

يتم الضغط عى اإلقرار بصحة البيانات.

بعــد االنتهــاء مــن التســجيل ينتظــر املواطــن/ة حتــى يتــم مراجعــة كل البيانــات والتواصــل معــه/ا بإرســال رســالة 

نصيــة عــى هاتفــه املحمــول.

ملحوظة: يتم كتابة البيانات بكل دقة ومن يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
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تسجيل عامل املياومة يف دعم الخبز 2020:

ــا  ــر موجًه ــذي يُعت ــيل 2020 يف األردن ال ــة التســجيل يف الدعــم التكمي ــة يف األردن عــن عملي ــة االجتاعي كشــفت وزارة التنمي

لعــال املياومــة واملســنن/ات يف األردن، لغايــات رصف الدعــم التكميــيل لكافــة العالــة التــي تســتحق الدعــم وخاصــة عــال 

ــة إىل  ــا، حيــث لجــأت الدول ــة التــي يــر بهــا األردن بســبب تفــيش فــروس كورون املياومــة والفقــراء يف تلــك الظــروف الحتمي

إغــالق العديــد مــن املؤسســات، وأصبــح العديــد مــن العالــة اليوميــة بــدون عمــل، لذلــك تــم إطــالق العديــد مــن اإلعانــات 

يف األردن للحفــاظ عليهــم مــن الــرر.

وأكــدت وزارة التنميــة االجتاعيــة عــى أهميــة التدقيــق يف البيانــات خــالل عمليــة القبــول مــن أجــل توزيــع اإلعانــات عــى 

العالــة التــي تحتــاج، ويجــب عــى املواطــن/ة الــذي ســوف يحصــل عــى تلــك اإلعانــة أن يكــون غــر مالــك لســيارة أو غــر 

ــا”، ويجــب أن يكــون العامــل عاطــاًل عــن العمــل يف تلــك الفــرة، وســيكون هنــاك تدقيــق يف البيانــات  عامــل يف وظيفــة “حاليً

بشــدة مــن أجــل توزيــع اإلعانــة عــى األرس التــي تحتــاج إىل برنامــج الدعــم املقــّدم مــن امللــك عبــد اللــه الثــاين حفظــه اللــه 

ألهــل األردن.

ــون  ــن األول 2020(، و83 ملي ــة شــهر )ترشي ــى نهاي ــاح حت ــز ُمت ــامت عــى رصف دعــم الخب ــاب التظل ــة": ب ــة الوطني "املعون

ــار رُصفــت لعــامل املياومــة: دين

أكد صندوق املعونة الوطنية، أن باب التظلات عى رصف دعم الخبز، مستمر حتى 31 ترشين األول 2020.

وقــال الناطــق باســم الصنــدوق لـِ"هــال أخبــار"، إن طلــب االعــراض عــى دعــم الخبــز، تتــم دراســته بشــكل مبــارش عــر العــودة 

إىل الوثائــق الرســمية التــي تتحــدث تلقائيًــا لــدى الصنــدوق، داعيًــا أي أرسة ترغــب بتقديــم االعــراض إىل إثبــات أنهــا مســتحقة 

للدعــم عــر وثائــق رســمية.

وأوضــح أن صنــدوق املعونــة مســتمر يف رصف دعــم الخبــز حتــى تســليم الدعــم لكامــل مســتحقيه، مرجًحــا االســتمرار يف رصف 

الدعــم حتــى نهايــة العــام الجــاري.

وحــول برنامــج دعــم عــال املياومــة املترريــن/ات مــن أزمــة كورونــا، قــال الناطــق باســم الصنــدوق، إنــه تــم رصف 83 مليــون 

دينــار عــى هــذا الرنامــج وعــى 3 دفعــات.

ــة  ــف شــخص تــرروا جــراء أزم ــغ 260 أل ــه، بل ــة مــع نهايت ــن أن عــدد املســتفيدين/ات مــن برنامــج دعــم عــال املياوم وب

كورونــا )"املعونــة الوطنيــة": بــاب التظلــات عــى رصف دعــم الخبــز متــاح حتــى نهايــة الشــهر الجــاري.. و83 مليــون دينــار 

ــار. 1/ 10/ 2020. 10:39 ص(.  ــة. االقتصــاد. هــال أخب ــال املياوم ــت لع رصف
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ــدوق يف املحافظــات، بهــدف  ــع فــروع الصن ــاد أعــداد املراجعــن/ات لجمي ــدوق بازدي ــر الناطــق اإلعالمــي باســم الصن وقــد أق

ــهدتها  ــن ش ــود اللذي ــب والرك ــادي الصع ــع االقتص ــة، إىل أن الوض ــار الصوالح ــررة. وأش ــهرية متك ــات ش ــى معون ــول ع الحص

اململكــة خــالل جائحــة كورونــا تســببا بتعطــل املئــات مــن عــال املياومــة عــن العمــل، مــا دفعهــم إىل مراجعــة جميــع فــروع 

صنــدوق املعونــة الوطنيــة لتقديــم طلبــات للحصــول عــى معونــات شــهرية.

برامج دعم عامل املياومة تُساهم بتنظيم قطاع العمل غري املنظم:

أكــد رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــال األردن أن برامــج دعــم عــال املياومــة وتضامــن )1و2(، التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة، 

ــن،  ــت الراه ــة يف الوق ــوة إيجابي ــاع )9(، خط ــر الدف ــب أم ــن/ات مبوج ــاد واملواطن ــة االقتص ــة لحاي ــج التكافلي ــن الرام ضم

وتســاهم بشــكل كبــر بتوفــر قاعــدة بيانــات يكــن االســتفادة منهــا مســتقباًل عــى صعيــد تنظيــم قطــاع العمــل غــر الرســمي 

)غــر املنظــم(.

ودعــا يف تريــح صحفــي املنشــآت االقتصاديــة غــر املســجلة بالضــان االجتاعــي واملتــررة مــن الظــروف الحاليــة، املبــادرة 

ــغ 150  ــدل التعطــل املؤقــت والبال للتقــدم بطلــب شــمول عالهــا بتأمــن التعطــل عــن العمــل، يك يســتفيد العامــل/ة مــن ب

ــف عــن العــال يف هــذه  ــا لرنامــج تضامــن )2(، مشــرًا إىل أن هــذه املســاعدات تســاهم بالتخفي ــك وفًق ــاًرا شــهريًا، وذل دين

ــة، وتســاعدهم/ن بتأمــن احتياجاتهــم األساســية. الظــروف الصعب

كــا دعــا عــال املياومــة ممــن يعتمــدون عــى الدخــل اليومــي، ومــن يف حكمهــم، ســواء العاملــن/ات لحســابهم الخــاص أو 

ــا إىل أن  لحســاب الغــر، رضورة التقــدم بطلــٍب لرنامــج "دعــم عــال املياومــة"، لالســتفادة مــن املبالــغ النقديــة املقدمــة، الفتً

االتحــاد تلقــى العديــد مــن الشــكاوى الخاصــة بعــال املياومــة ممــن تــرروا جــراء األزمــة الراهنــة.

وقــال رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــال األردن أن االتحــاد العــام بــذل جهــوًدا كبــرة خــالل الفــرة املاضيــة إليصــال صــوت 

ــة االجتاعيــة الالزمــة؛ إذ أنهــم األكــر تــرًرا نتيجــة توقــف  هــذه الرشيحــة الكبــرة مــن العــال، وضــان شــمولهم بالحاي

أعالهــم التــي توفــر لهــم دخلهــم اليومــي، وعــدم شــمولهم بقانــون الضــان االجتاعــي، وافتقارهــم للحايــة القانونيــة التــي 

كفلهــا قانــون العمــل.

ــة االقتصــاد، والتــي جــاءت  ــة الســامية بخصــوص عــّال املياومــة وحاي ومثّــن اســتجابة الحكومــة الريعــة للتوجهــات امللكي

باإلعــالن عــن حزمــة الرامــج االجتاعيــة واالقتصاديــة الصــادرة مؤخــرًا، واصًفــا هــذه الرامــج بالروريــة والهامــة لحايــة جميــع 

العاملــن بنظــام املياومــة، وهــم مــن يشــكلون نســبة كبــرة مــن حجــم القــوة العاملــة )اتحــاد العــال: برنامجــا دعــم عــال 

.)PM 01:13 .2020-04-18 .املياومــة يســاهان بتنظيــم قطــاع العمــل غــر املنظــم. بــرا. حــراك. الرئيســية. عمــون

ومــن ضمــن أوامــر الدفــاع الصــادرة خــالل التعامــل الحكومــي مــع أزمــة كورونــا، أمــر الدفــاع رقــم 9 لســنة 2020 والــذي تضمــن 

خمســة برامــج، وهــي؛ تضامــن )1( وتضامــن )2( وُمســاند بأجزائــه الثالثــة.
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وبنــاء عــى ذلــك أطلقــت املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي منصاتهــا اإللكرونيــة الخاصــة بهــذه الرامــج، بهــدف اســتفادة 

كافــة املنشــآت املشــمولة وغــر املشــمولة مــن هــذه الرامــج وحايــة عامليهــم.

الناطــق باســم املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي يُشــر إىل أن نحــو 7 االف و660 منشــأة اســتفادوا مــن تضامــن "1"، فيــا 

اســتفاد مــن هــذا الرنامــج حــوايل 88 ألــف و360 عامــاًل/ة، وتــم رصف بــدل التعطــل عــن العمــل لهــم.

أمــا برنامــج تضامــن "2" املعنــي باملنشــآت غــر املشــمولة بالضــان، فقــد اســتفاد منــه نحــو 2800 منشــأة، وحــوايل 13 ألــف 

و730 عامــاًل/ة تــم شــمولهم بالضــان.

 كــا أكــد بأنــه خــالل جائحــة كورونــا اســتفاد مــا يزيــد عــن 330 ألــف مؤمــن عليــه يف الضــان مــن مختلــف الخدمــات التــي 

تقدمهــا املؤسســة )هديــل البــس. عــال املياومــة الحلقــة األضعــف يف التعامــل الحكومــي مــع أزمــة كورونــا. موقــع عــان نــت: 

املوقــع الرســمي لراديــو البلــد. 2020/08/07. 14:57(.

حساب الخري؛ 15981 أرسة تستفيد من املساعدات والدعم املايل:

ــراد واألرس يف  ــة لألف ــة والعيني ــه الترعــات املالي ــة عــام 2010؛ لتوجي ــة االجتاعي ــل وزارة التنمي تأســس حســاب الخــر مــن قب

ــة  ــة وزارة التنمي ــد تحــت مظل ــارس 2020، كحســاب موّح ــه مجــدًدا يف شــهر آذار/ م ــم إطالق ــات والطــوارئ، وت حــاالت األزم

االجتاعيــة لــدى البنــك املركــزي األردين، ضمــن خطــة الحايــة االجتاعيــة لالســتجابة والتخفيــف مــن تداعيــات أزمــة كورونــا 

ــدار حســاب الخــر مــن قبــل لجنــة مســتقلة مكّونــة مــن 7 أشــخاص، عيّنهــم  عــى الفئــات الضعيفــة والفقــرة واملحتاجــة. ويُ

رئيــس الــوزراء للعمــل بشــكل مســتقل، وضمــن فريــق يجمعــه اإليــان بأهميــة العمــل مــن أجــل املصلحــة العامــة.

وقــد بلــغ عــدد األرس املســتفيدة مــن الدعــم املقــّدم مــن حســاب الخــر 15981 أرسة، بحســب رئيســة لجنــة إدارة الحســاب، 

والتــي قالــت؛ أن حجــم الترعــات التــي وصلــت إىل حســاب الخــر حتــى االثنــن، بلــغ 4 ماليــن و407 آالف، و766 دينــاًرا، مــن 

ــوك مــن القطــاع الخــاص بنســبة ٪17.58.  ــة، أبرزهــا مؤسســات القطــاع العــام بنســبة 42.6٪، والــرشكات والبن ــات مختلف جه

ــل  ــم" والتحوي ــالل "إي فواترك ــن خ ــات م ــة إىل 11.79٪ كترع ــبة 16.13٪، باإلضاف ــكلت نس ــراد ش ــات األف ــت؛ أن ترع وأضاف

ــات ومنظــات املجتمــع املــدين. ــات والنقاب للحســاب، و11.90٪ مــن الجمعي

ــي تــررت مــن جائحــة  ــراد واألرس الت ــة لألف ــة عاجل ــة نقدي ــّدم معون ــه، ويق وتابعــت، حســاب الخــر يدعــم مــن ال داعــم ل

كورونــا، مشــرة إىل أنــه يتــم تطبيــق منــوذج الدعــم املــايل مقابــل العمــل، ونطمــح ملأسســة جمــع الترعــات النقديــة مــن خــالل 

اســتدامة التــرع عــن طريــق أكــر عــدد ممكــن مــن املترعــن/ات مببلــغ ولــو دينــار ملــدة زمنيــة طويلــة األمــد.

وأشــارت إىل أن حســاب الخــر قــّدم املســاعدات عــر أكــر مــن طريقــة، كاملســاعدة املبــارشة لــألرسة والفــرد مــن عــال املياومــة 

والبالــغ عددهــم 14991 أرسة، واملســاعدة كبــدل اإليجــار لألفــراد واألرس الفقــرة التــي مل يتــم اســتكال رشاء مســاكن لهــا، ودعــم 

ــة  ــات، ومســاعدة الحــاالت الطارئ ــاض األطفــال والعامــالت يف الحضان ــراد واألرس املنتجــة، ودعــم العامــالت يف ري مشــاريع األف

املتقدمــة لــوزارة التنميــة االجتاعيــة، ودعــم العاملــن/ات يف القطــاع الســياحي، باإلضافــة إىل دعــم أركان كــرة القــدم األردنيــة. 
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وأكــدت رئيســة لجنــة إدارة الحســاب؛ أن حســاب الخــر اســتند إىل بيانــات ومعلومــات الســجل الوطنــي املوّحــد، وباالســتعانة 

ــز،  ــم الخب ــن/ات لدع ــات املتقدم ــد بيان ــك قواع ــا يف ذل ــة، مب ــة الوطني ــدوق املعون ــدى صن ــتخدمة ل ــتهداف املس ــة االس بآلي

ــي تــررت  ــالت الت ــراد والعائ ــة األف ــزة دعــم تعمــل عــى تغطي ــات الضــان االجتاعــي، وأصبحــت ركي ــع بيان وبالتنســيق م

ــاء قطــاع غــزة. ــات وأبن ــاء األردني ظــروف معيشــتها بســبب الجائحــة، ويدعــم حســاب الخــر أبن

ــة املتــررة، وأبرزهــا الرشاكــة بــن حســاب الخــر  وأوضحــت أن الحســاب ينتهــج أســلوب الرشاكــة مــع القطاعــات االقتصادي

واتحــاد كــرة القــدم؛ إذ دعــم حســاب الخــر قطــاع الرياضــة، مــن خــالل مبــاراة التصــدي التــي لعــب بهــا مجموعــة مــن النجــوم 

الكبــار كوقفــة تضامــن مــن نجــوم كــرة القــدم، مــع زمالئهــم األكــر تــرًرا واألقــل دخــاًل، مشــرة إىل أن الحســاب أصــدر شــيكات 

بأســاء األفــراد املترريــن مــن منظومــة كــرة القــدم التــي تنطبــق عليهــم معايــر االســتحقاق، ثــم قــرر مجلــس إدارة اتحــاد كــرة 

القــدم تقديــم مبلــغ نقــدي ماثــل ملــا قّدمــه حســاب الخــر لتلــك الفئــة )حســاب الخــر: 15981 أرسة تســتفيد مــن املســاعدات 

والدعــم املــايل. بــرا. أزمــة كورونــا. قنــاة اململكــة. الثالثــاء 29 ســبتمر 2020. 11:56:09(.

نشاط:

"إن التحــر واالســتعداد القتصــاد قائــم عــى االبتــكار يتطلــب مــن الطلبــة واملؤسســات التعليميــة دراســة املشــاكل الحقيقيــة 

يف العــامل والتفكــر يف حلهــا بأســلوب إبداعــي بــداًل مــن االعتــاد فقــط عــى االختبــارات، كــا يجــب الركيــز عــى العمــل يف 

مجموعــات، وتعلــم التفكــر خــارج الصنــدوق"، باســتخدام مــادة هــذا الفصــل حــاول أن توضــح أهميــة ذلــك. 
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قامئة املراجع:

-  اتحــاد العــال: برنامجــا دعــم عــال املياومــة يســاهان بتنظيــم قطــاع العمــل غــر املنظــم. بــرا. حــراك. الرئيســية. عمــون. 

.PM 01:13 .2020-04-18

-  االسراتيجية الوطنية لالشتال املايل )2018 – 2020(. البنك املركزي األردين. األردن. 

-  االســراتيجية والخطــة االســراتيجية لجمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين لألعــوام )2019 - 2023(. جمعيــة معهــد تضامــن 

النســاء األردين. اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  "املعونــة الوطنيــة": بــاب التظلــات عــى رصف دعــم الخبــز متــاح حتــى نهايــة الشــهر الجــاري.. و83 مليــون دينــار رصفــت 

لعــال املياومــة. االقتصــاد. هــال أخبــار. 1/ 10/ 2020. 10:39 ص.

ــة  ــع بواب ــة. موق ــة البواب ــات. مدون ــر الخدم ــة ويف توف ــح يف السياســات الوطني ــايل للمــرأة كهــدف رصي ــاج امل ــة اإلدم -  أهمي

FinDev. 09 أبريــل/ نيســان 2018.

-  بحث كامل عن التسويق اإللكروين. مقاالت دعاية. موقع ناب للدعاية واإلعالن.

ــر.  ــن الفق ــرب م ــي لله ــرأة الرئي ــاح امل ــايل.. مفت ــرأة يف مــر. الشــمول امل ــم املتحــدة للم ــة األم ــة هيئ ــو/ ممثل ــا أليك -  بلرت

اقتصــاد. بوابــة األهــرام. 2018-7-10. 17:53.

-  تعرّف عى إدارة الوقت. مفاهيم اقتصادية. مركز األخبار االقتصادية. 16 أكتوبر 2019.

-  حســاب الخــر: 15981 أرسة تســتفيد مــن املســاعدات والدعــم املــايل. بــرا. أزمــة كورونــا. قنــاة اململكــة. الثالثــاء 29 ســبتمر 

.11:56:09 .2020

-  زيد بن محمد الرماين. اقتصاديات الوقت. ثقافة ومعرفة. شبكة األلوكة. 2010/7/24 ميالدي - 1431/8/12 هجري.

-  رصف دعــم عــال املياومــة 2020 األردن: رابــط دعــم عــال املياومــة عــر صنــدوق املعونــة الوطنيــة. الــدول العربيــة. حــول 

العــامل. الرئيســية. موقــع محتويــات. 3 مايــو 2020. 09:05.

ــن 21  ــدويل. اإلثن ــبار ال ــدى أس ــية. منت ــة. الرئيس ــي. املدون ــاد الرقم ــي. االقتص ــيل املرحب ــد ع ــار وخال ــى الب ــان مصطف -  عدن

كانــون2/ ينايــر 2019. 08:47.

-  كــر الحواجــز أمــام اإلدمــاج املــايل للمــرأة مــن البيئــة التنظيميــة املواتيــة إىل منــاذج األعــال الناجحــة. لقــاء البوابــة. موقــع 

بوابــة FinDev. 12 أبريــل/ نيســان 2018.



474

الفصل الثالث عشر:

قضايا اقتصادية مستجدة

 .bayt.com .ما معنى اقتصاديات الوقت واألبعاد التي ترتكز عليها اقتصاديات الوقت؟ موقع بيت  -

-  ما هو اقتصاد االبتكار؟ مقاالت مال. الرئيسية. صحيفة مال االقتصادية. 14 أكتوبر 2014.

-  ما هو االقتصاد الرقمي. اقتصاد العامل. مال وأعال. الرئيسية. موقع محتويات. 12 فراير 2020. 17:02.

-  مفهوم اقتصاديات الوقت يف إدارة األعال. منوعات. الرئيسية. موقع املرسال.Almrsal.com . 22 نوفمر 2018. 17:36.

-  مفهوم التسويق اإللكروين. موقع ”سيو بالعريب“.

-  مناهل ثابت. اقتصاد االبتكار. مقاالت. اتجاهات. الرئيسية. البيان. 29 يناير 2019.

-  نيفــن حســن محمــد. دور االبتــكار واإلبــداع املســتمر يف ضــان املركــز التنافــي للمؤسســات االقتصاديــة والــدول – دراســة 

حالــة دولــة اإلمــارات. إدارة التخطيــط ودعــم القــرار. وزارة االقتصــاد. اإلمــارات العربيــة املتحــدة. أغســطس 2016م.

-  هديــل البــس. عــال املياومــة الحلقــة األضعــف يف التعامــل الحكومــي مــع أزمــة كورونــا. موقــع عــان نــت: املوقــع الرســمي 

لراديــو البلــد. 2020/08/07. 14:57.

-  MENA ICT FORUM: مــاذا نعنــي بـــِ "رقمنــة االقتصــاد" ومــا هــي أجنــدة املنتــدى؟ خــاص. الرئيســية. موقــع هاشــتاق 

ــريب. 2016/11/09. ع
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قامئة املراجع:

-  القرآن الكريم.

-  السنة النبوية الرشيفة.

-  الدستور األردين. مجلس النواب. اململكة األردنية الهاشمية.

-  الورقــة النقاشــية الســابعة: بنــاء قدراتنــا البرشيــة وتطويــر العمليــة التعليميــة جوهــر نهضــة األمــة. بقلــم عبداللــه الثــاين ابــن 

الحســن. 15 نيســان/ أبريــل 2017.

أ- العهود واالتفاقيات الدولية:

-  العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة. تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 كانــون الثــاين/ ينايــر 1976. وفقــا 

للــادة 27. مكتبــة حقــوق اإلنســان. جامعــة منيســوتا.

-  اتفاقيات منظمة العمل الدولية. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية. 

-  اتفاقيات منظمة العمل الدولية. مكتبة حقوق اإلنسان. جامعة منيسوتا.

http:// .االتفاقيــات الدوليــة. الترشيعــات واالتفاقيــات. الصفحــة الرئيســية. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية  -

.www.mol.gov.jo

-  االتفاقية )رقم 111( بشأن التمييز يف مجال االستخدام واملهنة. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية.

-  االتفاقيــة )رقــم 100( بشــأن مســاواة العــال والعامــالت يف األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية. مؤمتــــر العمــــل الدولــــي. 

منظمــة العمــل الدوليــة.

-  االتفاقية رقم )102( بشأن الحد االدىن ملعاير الضان االجتاعي. مؤمتــر العمــل الدولــي. منظمة العمل الدولية. 

https://www.un.org/ar/universal-declaration- .اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان. الصفحــة الرئيســية. األمــم املتحــدة  -

.human-rights/index.html

-  معاير العمل الدولية. مجاالت العمل. املكتب اإلقليمي للدول العربية. منظمة العمل الدولية. 

http://www.mol.gov.jo. 
http://www.mol.gov.jo. 
http://www.mol.gov.jo. 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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ب- الترشيعات الوطنية:

http:// .القانــون املــدين رقــم 43 لســنة 1976. القانــون املــدين. القوانــن األردنيــة. موقــع املحامــي مصطفــى محمــود فــراج  -

.www.farrajlawyer.com

-  قانــون التجــارة رقــم 12 لســنة 1966. القوانــن. الترشيعــات. الرئيســية. وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. اململكــة األردنيــة 

.http://www.mit.gov.jo/Ar/List .الهاشــمية

ــاة.  ــق للمحام ــاة الح ــة ُح ــة. رشك ــن مهم ــة. قوان ــن األردني ــات والقوان ــه. الترشيع ــنة 2007 وتعديالت ــذ لس ــون التنفي -  قان

.https://jordan-lawyer.com

-  قانـــــــــــون الضمــــــــان االجتاعــي قـــانـــون رقــم )1( لسنــــة 2014 وتعديالتــه. الترشيعــات. املؤسســة العامــة للضــان 

.https://www.ssc.gov.jo .االجتاعــي

-  قانــون رقــم 24 لســنة 1973 )قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب لســنة 1973( وتعديالتــه. منشــورات قســطاس. موقــع وزارة 

.http://www.mol.gov.jo .العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية

-  قانــون رقــم 8 لســنة 1996 )قانــون العمــل لســنة 1996( وتعديالتــه. الترشيعــات واالتفاقيــات. موقــع وزارة العمــل. اململكــة 

.http://www.mol.gov.jo .األردنيــة الهاشــمية

http:// .قانــون رقــم 28 لســنة 1999)قانــون رخــص املهــن لســنة 1999( وتعديالتــه. منشــورات قســطاس. موقــع وزارة العمــل  -

.mol.gov.jo

http://csb. .نظــام رقــم )9( لســنة 2020: نظــــــام الخــدمــــــة املــدنيـــــة. األنظمــة. الترشيعــات. ديــوان الخدمــة املدنيــة  -

.gov.jo/web

-  نظــام رقــم )22( لســنة 2017 نظــام العمــل املــرن. الترشيعــات واالتفاقيــات. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة الهاشــمية. 

.http://www.mol.gov.jo

http://www.farrajlawyer.com
http://www.farrajlawyer.com
http://www.mit.gov.jo/Ar/List
https://jordan-lawyer.com
https://www.ssc.gov.jo
http://www.mol.gov.jo
 http://www.mol.gov.jo
 http://www.mol.gov.jo
http://mol.gov.jo
http://mol.gov.jo
http://csb.gov.jo/web
http://csb.gov.jo/web
http://www.mol.gov.jo
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ج- الرؤى واالسراتيجيات والخطط الوطنية واإلقليمية:

-  األردن 2025: رؤية واسراتيجية وطنية. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن )2020 – 2025(. اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسراتيجية الوطنية لالشتال املايل )2018 – 2020(. البنك املركزي األردين. األردن.

-  االسراتيجية الوطنية للتشغيل )2011 – 2020(. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسـراتيجية الوطنيـة للحايـة االجتاعية )2019 – 2025(. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االسراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )2013 – 2017(. اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. اململكة األردنية الهاشمية.

-  االســراتيجية والخطــة االســراتيجية لجمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين لألعــوام )2019 - 2023(. جمعيــة معهــد تضامــن 

النســاء األردين. اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  التعـــليـــــم مــــن أجــــل االزدهــار: تـحـقـيـق الـنـتـائـــج. االسراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية )2016 – 2025(. 

اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  الخطة االسراتيجية )2017 – 2021(. وزارة العمل. اململكة األردنية الهاشمية.

-  الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 املــرأة واألمــن والســالم )2018 – 2021(. اللجنــة الوطنيــة 

األردنيــة لشــؤون املــرأة. اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

-  الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان لألعوام )2016 - 2025(. اململكة األردنية الهاشمية.

-  خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 يف املنطقــة العربيــة. برامــج العمــل. الرئيســية. اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب 

آســيا. األمــم املتحــدة.

-  خطــة تحفيــز النمـــو االقتصــادي األردين )2018 – 2022(. مجلــس السياســات االقتصاديــة. اململكــة األردنيــة الهاشــمية. طبعــة 

محدثــة 2018/6/1.
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د- الكتب واملقاالت والتقارير:

-  اتحــاد العــال: برنامجــا دعــم عــال املياومــة يســاهان بتنظيــم قطــاع العمــل غــر املنظــم. بــرا. حــراك. الرئيســية. وكالــة 

.PM 01:13 .2020-04-18 .ــة ــون اإلخباري عم

 FRIEDRICH EBERT /أحمــد محمــد مصطفــى. الحقــوق العاليــة ومعايــر العمــل الدوليــة. مؤسســة فريدريــش إيــرت  -

.STIFTUNG

ــا  ــر العمــل األساســية )ILS/CLS( يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ: قضاي ــة/ معاي ــر العمــل الدولي ــل كاســرو. معاي -  أريئي

ــة  ــل الدولي ــة العم ــع ملنظم ــب التاب ــدويل للتدري ــز ال ــال )ACTRAV(. املرك ــطة الع ــب أنش ــي. مكت ــرض تقدي ــية. ع رئيس

.)ITCILO(

-  إســالم النجــار. عوامــل نجــاح وفشــل املرشوعــات الصغــرة.. كيــف تواجــه التحديــات؟ ابــدأ مرشوعــك. رواد األعــال. 5 مايــو 

.https://www.rowadalaamal.com .2020

-  إســالم النجــار. مميــزات املشــاريع الصغــرة واملتوســطة.. هــل مــن اســتفادة؟ ابــدأ مرشوعــك. رواد األعــال. 10 مايــو 2020. 

.https://www.rowadalaamal.com

ــة  ــق التوعي ــة املتخصصــة لفري ــدورة التدريبي ــة. عــرض تقديــي. ال ــم ذات الصل -  أســمى خــر. فصــل املصطلحــات واملفاهي

والتدريــب امليــداين TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن. ســنابل 1. جمعيــة معهــد 

ــن النســاء األردين. 8/30 – 2020/9/1. تضام

-  أرشف دوابه. التمكن االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي. مجلة املجتمع. الرئيسية. 7 يناير 2020. 16:00.

https://www. .إطــالق مــرشوع التمكــن االقتصــادي والتطويــر الوظيفــي للمــرأة. شــؤون محليــة. املدينــة اإلخباريــة  -

.almadenahnews.com/article

-  إطــالق مــرشوع "نســتطيع لتمكــن املــرأة اقتصاديًــا" املمــول مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة والتعــاون يف معــان. محافظــات. 

صحيفــة الدســتور. األحــد 30 حزيــران/ يونيــو 2019. 03:53 مـــساًء.

-  اقتصاد )علم(. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

https:// .13:08 .2020 آالء صــالح. تعريــف تكافــؤ الفــرص. تعريفــات منوعــة. الرئيســية. موقــع موضــوع. 13 أبريــل  -

.com.mawdoo3

https://www.rowadalaamal.com
https://www.rowadalaamal.com
https://www.almadenahnews.com/article
https://www.almadenahnews.com/article
https://mawdoo3.com
https://mawdoo3.com
https://mawdoo3.com
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-  االتحاد العام لنقابات العال يف األردن. نقابات عالية. دليل منظات املجتمع املدين يف األردن.

-  األجــر املتســاوي للعمــل املتســاوي القيمــة. اليــوم الــدويل للمســاواة يف األجــر 18 أيلــول/ ســبتمر. مناســبات أمميــة. رســائل. 

.https://www.un.org/ar .الرئيســية. األمــم املتحــدة

-  اإلعــالن عــن التخصصــات الراكــدة واملشــبعة )رابــط(. محليــات. صحيفــة الدســتور. الســبت 8 آب/ أغســطس 2020. 02:21 

مـساًء.

-  األمان الوظيفي. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  اإلنصــاف يف األجــور. املســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز. مجــاالت العمــل. املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة. منظمــة 

.https://www.ilo.org/beirut .ــة ــل الدولي العم

https://ardd-jo.org/ar/What-We- .)الرامــج/ املشــاريع. مــن نحــن. منظمــة النهضــة العربيّــة للديُقراطيّــة والتنميّــة )أرض  -

.Do/Projects

http://alrai.com/ .11:30 .2018/10/8 .التســهيالت املرفيــة يف األردن: أيــن نقــف بالنســبة للعــامل؟ اقتصــاد. صحيفــة الــرأي  -

.article

-  التقرير السنوي اإلداري 2019 وموجز اإلنجازات باألرقام. جمعية معهد تضامن النساء األردين. 2020.

ــتور.  ــة الدس ــات. صحيف ــلط. محلي ــد والس ــان وإرب ــق ع ــن مناط ــيدة م ــتهدف "600" س ــرأة يس ــادي للم ــن االقتص -  التمك

.https://www.addustour.com/articles .األربعــاء 12 شــباط/ فرايــر 2020. 01:00 صباًحــا

-  الحق يف العمل. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

.https://www.jcla-org.com/ar/legal-consultation .الخدمات القانونية. مركز العدل للمساعدة القانونية  -

-  "الخدمة املدنية" يُعلن التخصصات الراكدة واملشبعة. محليات. هال أخبار. 2020/8/8. 12:6م.

http://alrai. .10:30 .2019/10/14 الــرأي تنــرش قانــون رخــص املهــن داخــل أمانــة عــان. محليــات. صحيفــة الــرأي. االثنــن  -

.com/article

-  الرئيســية. دائــرة اإلقــراض الصغــر/ االقــراض البســيط يف األردن. وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين 

.https://www.unrwa.org/ar/content .يف الــرشق األدىن

https://www.un.org/ar
https://www.ilo.org/beirut
https://ardd-jo.org/ar/What-We-Do/Projects
https://ardd-jo.org/ar/What-We-Do/Projects
http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
https://www.addustour.com/articles
https://www.jcla-org.com/ar/legal-consultation
http://alrai.com/article
http://alrai.com/article
https://www.unrwa.org/ar/content
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.http://vtc.gov.jo/vtcar .الرسالة/ الرؤية. الرئيسية. مؤسسة التدريب املهني  -

.https://jordan-lawyer.com .الرهن. رشكة ُحاة الحق للمحاماة  -

.http://www.def.gov.jo/Pages .الصندوق/ خدمات الصندوق. الرئيسية. ريادة: صندوق التنمية والتشغيل  -

.https://www.al-watan.com .2016 العدل بن املوظفن.. مكسب. الصفحة الرئيسية. الوطن. 22 أيار  -

-  "العربيــة" تدعــم مجموعــة مــن "عامــالت املياومــة" يف األغــوار الشــالية وتدعــو لاللتفــات ملعانتهــن. وســائل اإلعــالم. العربيــة 

.https://www.apnature.org/ar .لحاية الطبيعــة

-  العمل الالئق. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  العمل عن بُعد. ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

https://www. .الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة كمصطلحــن متداولــن يف عــامل األعــال. بيكــر تــيل الكويــت  -

.bakertilly.com.kw/ar

-  الفينيــق يعقــد جلســات توعيــة قانونيــة للعامــالت يف الزراعــة. النــرشة العامــة. وكالــة األنبــاء األردنيــة. عــان 20 كانــون األول 

.https://petra.gov.jo/Include/InnerPage .2020

.2014 .UNDP املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة يف اإلدارة العامة. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -

-  "املعونــة الوطنيــة": بــاب التظلــات عــى رصف دعــم الخبــز متــاح حتــى نهايــة الشــهر الجــاري.. و83 مليــون دينــار رُصفــت 

لعــال املياومــة. االقتصــاد. هــال أخبــار. 2020/10/1. 10:39 ص.

-  النــارص: الديــوان ســيتوقف عــن تكديــس الطلبــات يف التخصصــات الراكــدة واملشــبعة. محافظــات. صحيفــة الدســتور. األحــد 

19 كانــون الثــاين/ ينايــر 2020. 01:00 صباًحــا.

-  النقابات العالية يف األردن. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  النقابات املهنية يف األردن. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  الـوحـــدة رقــــم 10. الحــق يف العمــل وحقــوق العــال. حقــوق اقتصاديــة واجتاعيــة وثقافيــة معينــة. دائــــرة الـحـقــــوق. 

.pdf.http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10

.https://jordan-lawyer.com .الوكاالت يف املحاكم األردنية. رشكة ُحاة الحق للمحاماة  -

-  اليونيســف تدعــم مرشوًعــا للتدريــب والتمكــن االقتصــادي للمــرأة والشــباب يف جــرش. البيانــات الصحفيــة. 22 متــوز/ يوليــو 

.https://www.unicef.org/jordan/ar .2019. اليونيســف

http://vtc.gov.jo/vtcar
https://jordan-lawyer.com
http://www.def.gov.jo/Pages
https://www.al-watan.com
https://www.apnature.org/ar
https://www.bakertilly.com.kw/ar
https://www.bakertilly.com.kw/ar
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage
http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/M10.pdf
https://jordan-lawyer.com
https://www.unicef.org/jordan/ar
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.https://www.al-nisr.com/ar/product( .تأمن الحياة والصحي الجاعي. لعملك. النر العريب للتأمن  -

 FM. تراجــع نســبة متثيــل املــرأة األردنيــة مبجلــس النــواب الجديــد. نســاء يف العــامل العــريب. تقاريــر نســوية. الرئيســية. نســاء  -

.http://www.radionisaa.ps/article

-  تضامــن: األعــال غــر مدفوعــة األجــر للنســاء تعــوض النقــص يف اإلنفــاق عــى الخدمــات االجتاعيــة. حــراك. الرئيســية. وكالــة 

.PM. https://www.ammonnews.net/article 04:23 .2018-03-13 .عمــون اإلخبارية

-  تضامــن: حرمــان النســاء مــن املــراث ترســيخ لتأنيــث الفقــر. النــرشة العامــة. وكالــة االنبــاء االردنيــة )بــرا(. 2020/09/22. 

.https://petra.gov.jo/Include  .20:33:25

AM. https://www. 03:24 .2018-03-09 .تضامــن: نظــام العمــل املــرن يف األدراج. حــراك. الرئيســية. وكالــة عمــون اإلخباريــة  -

.ammonnews.net/article

-  تعرّف عى إدارة الوقت. مفاهيم اقتصادية. مركز األخبار االقتصادية. 16 أكتوبر 2019.

ــة. 2020/08/08.  ــدار الســاعة اإلخباري ــة م ــات. وكال ــدة يف األردن )أســاء(. أردني ــة والراك -  تعــرّف عــى التخصصــات املطلوب

.11:12

-  تعــرّف عــى الفــرق بــن األوراق املاليــة والتجاريــة. تحليــل. بنــوك مــر: بوابــة اتحــاد بنــوك مــر. الثالثــاء 7/ مايــو/ 2019. 

.http://www.febgate.com .10:29 ص

-  تقرير "الفجوة بن الجنسن يف العامل لعام 2019". املنتدى االقتصادي العاملي. 2020.

-  تقريــر لــِك فرصــة: إعــادة النظــر يف التّمكــن االقتصــادي للمــرأة يف األردن. وحــدة البحــوث االجتاعيــة التطبيقيــة. منظمــة 

النهضــة العربيــة للديُقراطيــة والتنميــة )أرض(.

.Harvard Business Review. https://hbrarabic.com .تكافؤ فرص العمل. املفاهيم اإلدارية  -

https://tamweelcom.org/ar/ .متويــالت األعــال/ متويــالت األفــراد/ متويلكــم الرقمــي/ خدمــات أخــرى. الرئيســية. متويلكــم  -

.service

-  جاكلــن تحســن عمريــة. التعيــن يف الوظيفــة العموميــة. دراســة مقارنــة: دراســة ماجســتر غــر منشــورة. كليــة الدراســات 

العليــا. جامعــة النجــاح الوطنيــة. نابلــس. فلســطن. 2014.

ــاة اململكــة. األحــد 16 أغســطس 2020.  ــة. قن ــال عــى التخصصــات التقنيــة املطلوب -  جامعــة البلقــاء التطبيقيــة: دعــوة لإلقب

.01:06:14

https://www.al-nisr.com/ar/product
http://www.radionisaa.ps/article
https://www.ammonnews.net/article
https://petra.gov.jo/Include
https://www.ammonnews.net/article
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-  جمعيات مهنية. منظات مهنية. دليل منظات املجتمع املدين يف األردن.

-  حســاب الخــر: 15981 أرسة تســتفيد مــن املســاعدات والدعــم املــايل. بــرا. أزمــة كورونــا. قنــاة اململكــة. الثالثــاء 29 ســبتمر 

.11:56:09 .2020

-  حساب مريف. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  حسن النجفي. القاموس االقتصادي. مطبعة اإلدارة املحلية. بغداد. 1977. 

-  حقــوق اإلنســان وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. حقــوق اإلنســان الخاصــة بــك. عــريب. 

مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان.

.2019 ,13 Facebook.February .حقي/ املحامية مجد الجمزاوي للمحاماة واالستشارات القانونية  -

-  حنــن العتــوم. مــا هــي أنــواع الحســابات البنكيــة ومزاياهــا؟ بنــوك ومصــارف. مــال وأعــال. الرئيســية. عــريب. 3 يوليــو 2020. 

.https://e3arabi.com

-  حنــن وائــل أبــو ســنفه. الفــرق بــن الحجــز التنفيــذي والحجــز التحفظــي. منتــدى املقــاالت واألبحــاث والدراســات القانونيــة 

املدنيــة والرشعيــة وأصــول البحــث العلمــي. 6 كانــون الثــاين )ينايــر( 2021. 04:44.

-  خالد الحامض. االقتصاد السيايس "أسس ومبادئ". كلية الحقوق. منشورات جامعة حلب. طبعة سنة 1416هـ/ 1995م. 

-  خالد محمد كانو/ رئيس الجمعية البحرينية للرشكات العائلية. هل تنجح املرأة يف الرشكات العائلية. مقال.

-  خــراء عمــل يدعــون لتوفــر فــرص تدريبيــة تلبــي احتياجــات الســوق. أخبــار محليــة. الغــد األردين. صحيفــة الغــد. الثالثــاء 

18 أغســطس 2020. 

.https://alghad.com .2019 خراء: مشاركة املرأة اقتصاديًا يف األردن ضعيفة. أخبار محلية. صحيفة الغد. 1 أكتوبر  -

ــة بالتعــاون مــع مؤسســة  ــة واملعلوماتي -  دراســة "اتجاهــات التوظيــف يف األردن 2018". مركــز الفينيــق للدراســات االقتصادي

"فريدريــش" ايــرت األملانيــة.

-  دراســة تــويص بإدمــاج الالجئــات الســوريات يف ســوق العمــل األردين. محليــات. صحيفــة الــرأي. الســبت 2020-11-28. 05:15. 

.http://alrai.com/article

https://e3arabi.com
https://alghad.com
http://alrai.com/article
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-  دراســة حــول الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن يف قطــاع التعليــم الخــاص يف األردن/ نيســان – مايــو/ 2013. اللجنــة الوطنيــة 

األردنيــة لشــؤون املــرأة، ووزارة العمــل، ومنظمــة العمــل الدوليــة.

-  دليــل معايــر العمــل الدوليــة. دليــل املــدرّب. مــرشوع تعزيــز حقــوق العــال والقــدرة التنافســية يف   الصناعــات التصديريــة 

املريــة. منظمــة العمــل الدوليــة. الطبعــة األوىل. 2017.

-  رانيــا الرايــرة. مراقبــون يرحبــون بدخــول التأمــن الصحــي يف الضــان دون أي اقتطاعــات ماليــة. الغــد األردين. آخــر األخبــار. 

.https://alghad.com .2020 صحيفــة الغــد. 21 أغســطس

-  روثنــا بيغــم. باحثــة أوىل/ قســم حقــوق املــرأة. عامــالت املنــازل يف الــرشق األوســط أكــر عرضــة لســوء املعاملــة يف خضــم أزمــة 

.https://www.hrw.org/ar .2020 7 إبريل/ نيســان .HUMAN RIGHTS WATCH .فروس كورونا املســتجد

-  روضــة اســاعيل عاشــور. املشــاكل والتحديــات التــي تواجــه املــرأة العاملــة يف الــرشكات العائليــة يف محافظــة الخليــل. 01-01-

.http://dspace.hebron.edu .2019. املســتودع الرقمــي يف جامعة الخليــل

-  ريادة أعال. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

-  زيــد الدبيســية. عــان. العمــل عــن بُعــد يهــّدد بتريــح العالــة يف األردن. اقتصــاد النــاس. العــريب الجديــد. 05 نوفمــر 2020. 

.https://www.alaraby.co.uk/economy

-  زيد بن محمد الرماين. اقتصاديات الوقت. ثقافة ومعرفة. شبكة األلوكة. 2010/7/24 ميالدي - 1431/8/12 هجري.

-  ســارة شــهيد. مدخــل إىل فهــم االقتصــاد: العالقــة بــن عــامل االقتصــاد وســوق الرتقــال الصغــر. مــال وأعــال. الرئيســية. منجــم. 

.https://mangam.info/macro-and-micro-economic .2018 1 سبتمر

-  ســانجيتا ميســكا. يب يب يس. العمــل عــن بُعــد: كيــف يزيــد قدرتــك عــى اإلنتــاج مــع انتشــار فــروس كورونــا؟ 20 يوليــو/ متــوز 

.https://www.bbc.com/arabic .2020

-  ســاح بيــرس. البنــك الــدويل: زيــادة مســاهمة املــرأة االقتصاديــة 25٪ ترفــع النمــو 10٪. اقتصــاد. أخبــار محليــة. صحيفــة 

.https://alghad.com .2020 ــل ــد. 29 أبري الغ

-  سياســة ومعايــر ورشوط قبــول الحــاالت يف مركــز عفــت لإلرشــاد والخدمــات القانونيــة واالجتاعيــة رقــم )1/ م س( لســنة 

2018. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين.

https://alghad.com
https://www.hrw.org/ar
http://dspace.hebron.edu
https://www.alaraby.co.uk/economy
https://mangam.info/macro-and-micro-economic
https://www.bbc.com/arabic
https://alghad.com
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ــة.  ــاريع االقتصادي ــر املش ــة لتطوي ــة األردني ــك. املؤسس ــس مرشوع ــال. أس ــات األع ــة/ حاضن ــداع األردني ــز اإلب ــبكة مراك -  ش

.http://www.jedco.gov.jo/Pages

http://www. .شــبكة مراكــز اإلبــداع األردنيــة/ خدمــات حاضنــات األعــال. املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة  -

.jedco.gov.jo/Pages

.2014 ,4 August .األخوة األردين والسوري .Facebook .رشوط تريح العمل للعال الوافدين حسب القانون األردين  -

-  رصف دعــم عــال املياومــة 2020 األردن: رابــط دعــم عــال املياومــة عــر صنــدوق املعونــة الوطنيــة. الــدول العربيــة. حــول 

العــامل. الرئيســية. موقــع محتويــات. 3 مايــو 2020. 09:05.

ــة  ــة األمريكي ــن الوكال ــول م ــة املم ــال املحلي ــاندة األع ــرشوع مس ــاطات. م ــل يف األردن. النش ــى التموي ــول ع ــرق الحص -  ط

.https://jordanlens.org/ar/content األردن.  يف  الدوليــة  للتنميــة 

ــن 21  ــدويل. اإلثن ــبار ال ــدى أس ــية. منت ــة. الرئيس ــي. املدون ــاد الرقم ــي. االقتص ــيل املرحب ــد ع ــار وخال ــى الب ــان مصطف -  عدن

كانــون2/ ينايــر 2019. 08:47.

-  عقد )قانون(. من ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

https://alghad. .2018 عــال عبــد اللطيــف. عامــالت الزراعــة: تضحيــات بــال حقــوق – فيديــو. إربــد. صحيفــة الغــد. 18 فرايــر  -

.com

https:// .2019/1/15 .عــيل حمــودي. مــا هــو الفــرق بــن األوراق املاليــة واألوراق التجاريــة؟ االســتثار. ســوق املــال. كــوم  -

.www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar

.https://ahlimicrofinance.com/ar/our-services .عن األهلية/ الخدمات واملنتجات  -

http://www.jedco.gov.jo/ .عــن املؤسســة/ الرؤيــة والرســالة. مــن نحــن. املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة  -

.Pages

-  فــرح الروســان. اإلنــذارات يف قانــون العمــل األردين. قوانــن وأنظمــة دوليــة. قانــون. الرئيســية. ســطور. 25 أغســطس 2019. 

.https://sotor.com .13:14

-  فــرح الروســان. الكفالــة يف القانــون األردين. قوانــن وأنظمــة دوليــة. قانــون. الرئيســية. ســطور. 28 أغســطس 2019. 13:36. 

.https://sotor.com
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-  فوزي شداد. استقالل الذمة املالية للمرأة مبدأ أسسه اإلسالم وسبق به األمم والحضارات. إسالم أون الين. 2018/8/28.

-  يف حديثــه لرنامــج "حقــي" حــول حيثيــات العقــود ورشوطهــا د. الحاللشــة: للعقــد رشوط تتمثــل بأهليــة املتعاقديــن واملحــل 

https://www.addustour.com/ .ــساًء ــر 2005. 02:00 مـ ــباط/ فراي ــبت 26 ش ــتور. الس ــة الدس ــات. صحيف ــبب. محلي والس

.articles

-  كــر الحواجــز أمــام اإلدمــاج املــايل للمــرأة مــن البيئــة التنظيميــة املواتيــة إىل منــاذج األعــال الناجحــة. لقــاء البوابــة. موقــع 

بوابــة FinDev. 12 أبريــل/ نيســان 2018.

-  كشــف نقابــات أصحــاب العمــل. عالقــات العمــل. تنظيــم ســوق العمــل. الرئيســية. موقــع وزارة العمــل. اململكــة األردنيــة 

.http://www.mol.gov.jo/AR .الهاشــمية

-  ليــى خالــد الكــريك. 31.9٪ نســبة الطلــب عــى الوظائــف واملهــن اإلداريــة واملاليــة. محليــات. صحيفــة الدســتور. االثنــن 29 

نيســان/ أبريــل 2019. 01:00 صباًحــا.

.Harvard Business Review . https://hbrarabic.com.ما تعريف التسهيالت االئتانية؟ املفاهيم اإلدارية  -

 .bayt.com .ما معنى اقتصاديات الوقت واألبعاد التي ترتكز عليها اقتصاديات الوقت؟ موقع بيت  -

-  ما هو اقتصاد االبتكار؟ مقاالت مال. الرئيسية. صحيفة مال االقتصادية. 14 أكتوبر 2014.

-  ما هو االقتصاد الرقمي. اقتصاد العامل. مال وأعال. الرئيسية. موقع محتويات. 12 فراير 2020. 17:02.

.2018 Aug .ما هي تخصصات املستقبل وكيف اختار تخصيص؟ الدراسة يف الخارج. موقع فرصة  -

ــاالت. الصفحــة الرئيســية. أهــيل  ــرشكات الصغــرى واملتوســطة. مق ــادرة النشــميات – دعــم ومتكــن ســيدات األعــال. ال -  مب

.https://ahli.com/ar/article

-  محمــد حســني أبــو ملحــم. دراســة بعنــوان "تصحيــح بعــض املفاهيــم املغلوطــة عــن املــرأة مــن وجهــة نظــر إســالمية". كانــون 

.2006 الثاين/ 

-  "محمــد عــيل" يوســف يونــس الهواملــة. صكــوك عقــود التوريــد دراســة مقارنــة بــن الفقــه اإلســالمي والترشيعــات األردنيــة 

الناظمــة للصكــوك. رســالة دكتــوراه. قســم الفقــه وأصولـــــــه. كليــة الدراســات العليـــــا. جامعــة العلــوم اإلســالمية العامليــة. 

2015م.

https:// .2016 محمــد مــروان. مفهــوم العدالــة واإلنصــاف. مفاهيــم عامــة. الصفحــة الرئيســية. موقــع موضــوع. 4 ســبتمر  -

.com.mawdoo3

https://www.addustour.com
http://www.mol.gov.jo/AR
https://hbrarabic.com
https://ahli.com/ar/article
https://mawdoo3.com
https://mawdoo3.com
https://mawdoo3.com
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-  محمــود بابــيل. االقتصــاد اإلســالمي يف ضــوء الرشيعــة اإلســالمية. الطبعــة الثانيــة. مطبعــة املدينــة املنــورة. الريــاض. 1395هـــ/ 

1976م.

.https://blogs.worldbank.org/ar/opendata .2016/07/03 .مدونة بيانات البنك الدويل  -

-  مراجعــة قانونيــة للترشيعــات الوطنيــة األردنيــة. 2013. اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، ووزارة العمــل، ومنظمــة 

العمــل الدوليــة.

ــارض  ــانية إرث الح ــة اإلنس ــاين. بواب ــل اإلنس ــات العم ــان. معلوم ــوق اإلنس ــة وحق ــاندة القانوني ــم واملس ــن للدع ــز متك -  مرك

 .http://www.humanitygate.com/org للمســتقبل. 

-  مريــم العرينــي. موضــوع حــول العــدل واإلنصــاف. ثقافــة إســالمية. الصفحــة الرئيســية. موقــع موضــوع. 22 مــارس 2018. 

.com.https://mawdoo3

-  مسح العالة والبطالة 2018. دائرة اإلحصاءات العامة.

ــة  ــة األردني ــل. اململك ــع وزارة العم ــية. موق ــة الرئيس ــرأة. الصفح ــل امل ــة بعم ــاريع الخاص ــور. املش ــاف باألج ــرشوع األنص -  م

.http://www.mol.gov.jo الهاشــمية. 

-  "معوقــات مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد يف املنطقــة العربيــة". اللجنــة التنفيذيــة. االجتــاع الســادس. مراكــش. اململكــة املغربية. 

.https://www.unescwa.org .)15-16 حزيــران/ يونيــو 2019. اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغريب آســيا )اإلســكوا

-  مفهوم اقتصاديات الوقت يف إدارة األعال. منوعات. الرئيسية. موقع املرسال.Almrsal.com . 22 نوفمر 2018. 17:36.

-  مفهوم التسويق اإللكروين. موقع ”سيو بالعريب“.

-  مقال ممتاز عن مسك الدفاتر Bookkeeping. صفحة جروب معرفة املحاسبة  عى فيسبوك. 13 فراير 2013.

-  ملخــص كتــاب "خطوتــك األوىل نحــو فهــم االقتصــاد".. مــا هــو االقتصــاد؟ وكيــف نشــأ؟ ومــن هــم رواده؟ كتــب وروايــات. 

.https://io.hsoub.com/books

-  ملصق إرشادات ألصحاب عمل عامالت املنازل املهاجرات. وزارة العمل/ الجمهورية اللبنانية ومنظمة العمل الدولية.

-  مناهل ثابت. اقتصاد االبتكار. مقاالت. اتجاهات. الرئيسية. البيان. 29 يناير 2019. 

https://blogs.worldbank.org/ar/opendata
http://www.humanitygate.com/org
https://mawdoo3.com
https://mawdoo3.com
http://www.mol.gov.jo
https://www.unescwa.org
https://io.hsoub.com/books
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-  منــى مؤمتــن. التمكــن واملشــاركة االقتصاديــة للنســاء يف االســراتيجيات والخطــط الوطنيــة. عــرض تقديــي. الــدورة التدريبيــة 

املتخصصــة لفريــق التوعيــة والتدريــب امليــداين TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن. 

جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 8/30 – 2020/9/1.

-  منــى مؤمتــن. املرجعيــات القانونيــة والحقوقيــة املســاندة للحقــوق االقتصاديــة. مــادة تدريبيــة. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء 

األردين. 2020.

ــات يف األردن" )1998 - 2018(.  ــوق النســاء والفتي ــز حق ــل املتواصــل لتعزي ــن العم ــا م ــر "عــرشون عاًم ــى مؤمتــن. تقري -  من

ــاء األردين. 2018. ــن النس ــد تضام ــة معه جمعي

ــم  ــة األرسة يف ظــل التعالي ــدوة تربي ــة - مــن منظــور إســالمي". ن ــة وخاصــة الزوجي ــات األرسي ــى مؤمتــن. دراســة "العالق -  من

ــعودية. 1999/6/2-5/30. ــة. الس ــة املكرم ــرى. مك ــة أم الق ــالمية. جامع اإلس

-  منــى مؤمتــن. دراســة "حــق املــرأة يف العمــل والتملــك - مــن منظــور إســالمي". نــدوة اإلســالم وحقــوق اإلنســان: وضعيــة املــرأة 

واألرسة وحقوقهــا. جامعــة األزهــر. القاهرة. مــر. 1997/11/25-22.

ــن االقتصــادي  ــج التمك ــن االقتصــادي يف األردن. برنام ــو التمك ــي للنســاء نح ــل املرجع ــة. الدلي ــواد تدريبي ــن. م ــى مؤمت -  من

ــاء األردين. 2020/ 2021.  ــن النس ــد تضام ــة معه ــنابل(. جمعي ــاء يف األردن )س للنس

-  منظمــة العمــل الدوليــة ونظــام معايــر العمــل الدوليــة فيهــا. عــرض تقديــي. املركــز الــدويل للتدريــب التابــع ملنظمــة العمــل 

الدوليــة )ITCILO(. 13 ديســمر/ كانــون األول. 2016. عــّان. األردن.

-  منظومــة املفاهيــم واملصطلحــات املعتمــدة يف إعــداد االســراتيجية والخطــة االســراتيجية ويف تنفيذهــا وإدارتهــا. االســراتيجية 

والخطــة االســراتيجية لجمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين لألعــوام )2019 - 2023(. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 

.2018

.http://www.ethmar.jo/Home .من نحن. الرئيسية/ الخدمات املالية. إمثار للتمويل األصغر اإلسالمي  -

.http://www.acc.gov.jo/ar/loans .من نحن/ القروض. الرئيسية. مؤسسة اإلقراض الزراعي  -

.https://www.finca.jo .من نحن/ منتجاتنا وخدماتنا. فينكا األردن  -

.http://www.microfund.org.jo/Pages .من نحن: نبذة عن رشكة صندوق املرأة للتمويل األصغر وخدماتنا  -

-   منــر إدعيبــس. "االقتصــاد األردين وواقــع مشــاركة النســاء االقتصاديــة". عــرض تقديــي. الــدورة التدريبيــة املتخصصــة لفريــق 

التوعيــة والتدريــب امليــداين TOT حــول التمكــن االقتصــادي والترشيعــات الناظمــة لســوق العمــل يف األردن. جمعيــة معهــد 

تضامــن النســاء األردين. 8/30 – 2020/9/1.

http://www.ethmar.jo/Home
http://www.acc.gov.jo/ar/loans
https://www.finca.jo
http://www.microfund.org.jo/Pages
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-  منــر إدعيبــس. تضامــن: العامــالت يف القطــاع العــام يحصلــن عــى أجــور شــهرية أعــى مــن العامــالت يف القطــاع الخــاص 

ــة معهــد تضامــن النســاء األردين. 2019/7/8. ــان صحفــي صــادر جمعي ــاًرا وبنســبة 35٪. بي مبقــدار 141 دين

ــاع  ــام و52٪ يف القط ــاع الع ــة 39٪ يف القط ــع القيادي ــن يف املواق ــن الجنس ــور ب ــوة يف األج ــن: الفج ــس. "تضام ــر إدعيب -  من

الخــاص". بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. صــادر يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة 

.2020/7/7 .)AWDF( للنســاء والــذي تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة

-  منــر إدعيبــس. "تضامــن: هــل تســاهم سياســات الحايــة االجتاعيــة الحاليــة للنســاء يف زيــادة مشــاركتهن االقتصاديــة؟". 

بيــان صحفــي صــادر عــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين يف إطــار مــرشوع تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للنســاء والــذي 

.2020/7/13 .)AWDF( تنفــذه "تضامــن" بدعــم مــن الصنــدوق اإلفريقــي لتنميــة املــرأة

-  منــر إدعيبــس. دراســة حــول "جائحــة كورونــا وتأثرهــا عــى تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف األردن". املديــر التنفيــذي. 

جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين. أيــار 2020.

-  مــوىس الصبيحــي/ مديــر املركــز اإلعالمــي - املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي. العاملــون يف القطــاع غــر املنظـّـم والحايــة 

https://www. .ــا ــطس 2019. 01:00 صباًح ــن 19 آب/ أغس ــتور. االثن ــة الدس ــاد. صحيف ــيل. اقتص ــودة. مح ــة املنش االجتاعي

.addustour.com/articles

-  مــؤرشات "واقــع عمليــة العــرض والطلــب عــى التخصصــات العلميــة يف الخدمــة املدنيــة" لحملــة املؤهــل الجامعــي والدبلــوم 

الشــامل لكليــات املجتمــع لعــام 2020. قســم اإلحصــاء. وحــدة تطويــر األداء املؤســي. ديــوان الخدمــة املدنيــة.

.https://nmb.com.jo/ar/about .نبذة عنا/ خدماتنا. البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغرة  -

https://www.ssc.gov.jo/ نبـــذة عـــن املؤسســـة. عــن املؤسســة. الصفحــة الرئيســية. املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي  -

.arabic

-  نريــن محاســنة. عقــد القــرض يف القانــون املــدين األردين: دراســة تحليليــة. نتائــج البحــث. الرئيســية. معرفــة: قاعــدة البيانــات 

.https://search.emarefa.net/ar ."العربيــة الرقمية "معرفــة

.https://alanbatnews.net/article .نهاية القاسم. االقتصاد األخر والتنمية املستدامة. العقبة. األنباط  -

-  نهــر األردن تطلــق مرشوًعــا لتدريــب وتشــغيل ســيدات ســوريات وأردنيــات عــى حرفتــي التطريــز والخياطــة بالرشاكــة مــع 

https://www.jordanriver.jo/ar/media/ .2018 ــاين ــن الث ــار. مؤسســة نهــر األردن. 12 ترشي ــة. األخب منظمــة العمــل الدولي

.news

-  نهال عبد القادر املومني. عن فكرة العدالة واإلنصاف. أفكار ومواقف. صحيفة الغد. 10  يوليو 2020. 

https://www.addustour.com/articles
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-  نيفــن حســن محمــد. دور االبتــكار واإلبــداع املســتمر يف ضــان املركــز التنافــي للمؤسســات االقتصاديــة والــدول – دراســة 

حالــة دولــة اإلمــارات. إدارة التخطيــط ودعــم القــرار. وزارة االقتصــاد. اإلمــارات العربيــة املتحــدة. أغســطس 2016م.

ــة. البحــر امليــت.  ــد الهــادي. مؤمتــر "متكــن املــرأة".. مقرحــات وحلــول لتحســن واقعهــا وتحقيــق النمــو والتنمي -  نيفــن عب

.https://www.addustour.com/articles .ــا ــر 2020. 12:09 صباًح ــاين/ يناي ــون الث ــة 24 كان ــات. الجمع محلي

-  هاشم نايل املجايل. الثالثية... العدل واملساواة واإلنصاف. صحيفة الدستور. األحد 12 آب/ أغسطس 2018. 

-  هــدى الزعبــي. منــاذج بطاقــات مشــاريع التمكــن االقتصــادي؛ ســنابل 1وســنابل 2 وســنابل 3. جمعيــة معهــد تضامــن النســاء 

األردين.

-  هديــل البــس. عــال املياومــة الحلقــة األضعــف يف التعامــل الحكومــي مــع أزمــة كورونــا. موقــع عــان نــت: املوقــع الرســمي 

لراديــو البلــد. 2020/08/07. 14:57.

-  هديــل املعايطــة. املــرأة واملناصــب القياديــة. محليــات. صحيفــة الدســتور. األربعــاء 28 آب/ أغســطس 2019. 01:00 صباًحــا. 

.https://www.addustour.com/articles

ــات.  ــة مدرســة األمه ــة. أوراق موقــف. الرئيســية. جمعي ــر منظمــة العمــل الدولي ــا ملعاي ــق وفًق ــة موقــف العمــل الالئ -  ورق

.http://msspal.org

-  2٪ نســبة متوســط تعيينــات ديــوان الخدمــة املدنيــة يف العقــد األخــر. رشق وغــرب. الرئيســية. وكالــة عمــون اإلخباريــة. 08-

.AM 10:03 .2020-08

-   9 حــاالت تــرث فيهــا املــرأة أكــر مــن نصيــب الرجــل.. تعــرف عليهــا. اليــوم الســابع. الرئيســة. الخميــس. 29 نوفمــر 2018. 

12:05 ص.

https://www. .2020 ــو ــف. 5 يولي ــة التوظي ــار يف عملي ــة واالختي ــة للمفاضل ــوارد البرشي ــر إدارة امل -  .Aimen Basim معاي

.hrinsider.info

https://www.un.org/ .2019/2/19 .القانــون املتحــدة وســيادة  التمييــز. األمــم  -  Bissera Kostova. املســاواة وعــدم 

.ruleoflaw/ar

-  MENA ICT FORUM: مــاذا نعنــي بـــِ "رقمنــة االقتصــاد" ومــا هــي أجنــدة املنتــدى؟ خــاص. الرئيســية. موقــع هاشــتاق 

ــريب. 2016/11/09. ع

.Insight Report. World Economic Forum .2020 Global Gender Gap Report  -

.https://www.facebook.com/ICCsustainabledevelopment/posts  -
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https://www.addustour.com/articles
http://msspal.org
https://www.hrinsider.info
https://www.hrinsider.info
https://www.un.org/ruleoflaw/ar
https://www.un.org/ruleoflaw/ar
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