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تقييم حول أثر جائحة كوفيد - 19 على النساء 
المستضعفات في األردن لعام 2021

أيلول 2021

الصورة © هيئة األمم المتحدة للمرأة / زيد العواملة

المقدمة والخصائص الديموغرافية
أجــرت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أول تقييــم ســريع حــول أثــر جائحــة كورونــا 

)كوفيــد - 19( علــى المســتفيدين والمســتفيدات مــن مراكــز واحــة المــرأة 

والفتــاة التابعــه لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي آذار 2020، وذلــك بعــد تأكيــد 

ــي  ــمية. ف ــة الهاش ــة األردني ــي المملك ــا ف ــروس كورون ــة بفي ــاالت إصاب أول ح

شــهر حزيــران 2021, بعــد مــرور أربعــة عشــر شــهرًا علــى تفشــي جائحــة كورونــا، 

ــة األمــم المتحــدة  ــد”، أعــادت هيئ وبعــد التكيــف مــع “الوضــع الطبيعــي الجدي

ــن  ــتفيدات، الحاليًّ ــتفيدين والمس ــى المس ــا عل ــة كورون ــر أزم ــم أث ــرأة تقيي للم

والســابقيين، مــن مراكــز واحــة المــرأة والفتــاة التابعــه لهيئــة األمــم المتحــدة 

ــع  ــق بالوض ــئلة تتعل ــم أس ــن التقيي ــا. وتضم ــات وخارجه ــل المخيم ــرأة داخ للم

ــة، واألدوار  ــات الصحي ــى الخدم ــول عل ــة الحص ــامة وامكاني ــادي ، والس االقتص

الوصــول  المعيشــيه، وإمكانيــة  األســرة  داخــل  والنســاء  بالرجــال  المنوطــه 

ــات. ــن إدارة األزم ــم ع ــم، وتصوراته ــي له الرقم

تضمــن التقييــم عينــة تمثيليــة طبقيــة تتألــف مــن 351 امــرأة و209 رجــل )أي 560 

مســتجيبًا ومســتجيبة فــي المجمــل( ومصنفــة حســب الســن والموقــع واإلعاقة. 

ونظــرًا ألن معظــم المســتفيدين مــن مراكــز واحــة المــرأة والفتــاة التابعــه 

لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة نســاء، فالمســتجيبات لهــذا التقييــم فــي المقــام 

ــى  ــا عل ــة كورون ــر جائح ــم أث ــين فه ــة تحس ــبة 63%(. وُبغي ــاًء )بنس ــنَّ نس األول ُك

الرجــال والنســاء فــي األســرة الواحــدة، أجــرت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أيضــًا 

ــوا نســبة %37  ــن مثل ــات مــع أزواج المســتجيبات أو أقاربهــن الذكــور، الذي مقاب

ــتجيبين  ــن المس ــن ضم ــات. كان م ــم مقاب ــت معه ــذي أجري ــخاص ال ــن األش م

والمســتجيبات أشــخاص مــن األردن )45% مــن اإلنــاث و 18% مــن الذكــور( والجئــون 

ــع  ــون فــي جمي ــاث و 19% مــن الذكــور( يقطن ــات مــن ســوريا )18% مــن اإلن والجئ

أنحــاء مخيمــي األزرق والزعتــري لاجئيــن وفــي 13 مجتمعــًا مضيفــًا فــي جميــع 

أنحــاء األردن.  77% مــن المســتجيبين والمســتجيبات كانــوا متزوجيــن و 45% مــن 

ــى الرغــم مــن أن أعمــار  ــت تعولهــا نســاء و 55% يعولهــا ذكــور. وعل األســر كان

ــت  ــراوح بيــن 18 عامــًا و72 عامــًا، فقــد كان ــت تت المســتجيبين والمســتجيبات كان

أعمــار معظــم المســتجيبين والمســتجيبات تتــراوح بيــن 23 عامــًا و47 عامــًا. تــم 

ــى أنهــم أشــخاص  ــد 8% )أي 46 فــردًا( مــن المســتجيبين والمســتجيبات عل تحدي

ــق  ــه بفري ــرة الخاص ــئلة القصي ــة األس ــى مجموع ــتنادًا إل ــك اس ــة، وذل ذوو إعاق

واشــنطن عــن اإلعاقــة ،  وكان 30% مــن هــؤالء األشــخاص مــن اإلنــاث و 70% مــن 

الذكــور. معظــم المســتجيبين والمســتجيبات ذوي اإلعاقــة كانــوا يواجهــون 

صعوبــة فــي الســير علــى األقــدام )61%( والرؤيــة )39%(، والســمع )26%(، والرعايــة 

الذاتيــة )24%(. وكان 76% مــن هــؤالء األشــخاص متزوجيــن و 24% غيــر متزوجيــن 

)ومعظمهــم لــم يســبق لهــم الــزواج(. وفضــًا علــى ذلــك، فــإن 72% مــن 

ــرهم. ــون أس ــوا يعول ــة كان ــتجيبات ذوي اإلعاق ــتجيبين والمس المس
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351  امرأة )252 أردنية, 99 سورية(

209  رجاًل )103 أردنًيا ، 106 سورًيا(
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المستجيبون والمستجيبات:

الصورة © هيئة األمم المتحدة للمرأة / ييجي لي
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نسبة
المستجيبين والمستجيبات

ال يستطيعون الحصول على األدوية

نسبة المستجيبين والمستجيبات 
ليسو على درايه عن أقرب مرفق 

صحي لعالج

األثر الصحي
طــرح التقييــم عــدة أســئلة حــول إمكانيــة حصــول المســتجيبين والمســتجيبات 

ــق إزاء  ــعرون بالقل ــم يش ــا. وكان 81% منه ــة به ــة والتوعي ــة الصحي ــى الرعاي عل

إصابتهــم أو إصابــة أحــد أفــراد أســرهم بفيــروس كورونــا. وقــال 18% مــن النســاء 

و 8% مــن الرجــال الذيــن اســتجابوا للتقييــم بأنهــم ال يســتطيعون الحصــول علــى 

األدويــة، فــي حيــن أن 8% مــن النســاء و 3% مــن الرجــال ال يعرفــون  مــكان أقــرب 

ــن  ــاور 76% م ــق يس ــا. وكان القل ــروس كورون ــى في ــج مرض ــي يعال ــق صح مرف

ــروس  ــرهم بفي ــراد أس ــد أف ــة أح ــم، أو إصاب ــة إزاء إصابته ــخاص ذوي اإلعاق األش

كورونــا. وقــال 13% مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بأنهــم لــن يســتطيعوا الحصــول 

علــى األدويــة فــي حــال إصابتهــم بفيــروس كورونــا.

 توافــرت فرصــة الوصــول إلــى المنشــآت الصحيــة القريبــة لنســبة 98% مــن 

ــن  ــا الـــ 2% م ــا. أم ــة بمكانه ــى دراي ــم عل ــن ه ــتجيبات الذي ــتجيبين والمس المس

المســتجيبين والمســتجيبات الذيــن لــم تكــن فرصــة الوصــول إلــى هذه المنشــآت 

متاحــة لهــم، فــكان أغلبهــم نســاء يعشــن فــي مجتمعــات محليــة نائيــة. وفــي 

هــذه الحــاالت، تضمنــت المعوقــات الرئيســية أمــام تلقــي النســاء للرعايــة 

الصحيــة عــدم الحصــول علــى إذن مــن أزواجهــن للذهــاب إلــى هــذه المنشــآت، 

ــن.  ــات لنقله ــائل مواص ــاد وس ــة إيج ــوال، وصعوب ــن لألم وافتقاره

 وتمثلــت أهــم القيــود أمــام حصــول المســتجيبين والمســتجيبات علــى األدويــة، 

والرعايــة الصحيــة، والمعلومــات وإتاحتهــا فــي مناطــق العيــص )محافظــة 

ــاء(،  ــة البلق ــان )محافظ ــة(، و ع ــة الطفيل ــاء )محافظ ــن البيض ــة(، والعي الطفيل

البصــة )محافظــة عمــان(. وُأبِلــغ عــن أعلــى مســتويات عــدم إتاحــة هــذه الخدمــات 

عجلــون(،  )محافظــة  الروابــي  ومنطقتــي  والزعتــري،  األزرق  مخيمــي  فــي 

وُبرمــا )محافظــة جــرش(. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار التحديــات، وال ســيما فــي 

المجتمعــات المحليــة النائيــة، تشــير الــردود إلــى بعــض التطــورات اإليجابيــة منــذ 

ــن  ــي حي ــة، ف ــى األدوي ــول عل ــى الحص ــم عل ــاد 34% بقدرته ــا أف آذار 2020، عندم

ــة.  ــة صحي ــى أقــرب منشــأة رعاي أفــاد 24% بعجزهــم عــن الوصــول إل

ــة  ــاء الجائح ــي أثن ــا ف ــروس كورون ــم بفي ــتجيبين بإصابته ــن المس ــاد 16% م وأف

)10% مــن اإلنــاث، و 6% مــن الذكــور(. وتــم اإلبــاغ عــن أكبــر عــدد مــن حــاالت 

بنــي  وجبــل  عجلــون(،  )محافظــة  الروابــي  فــي  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة 

ــط معــدل  ــة )محافظــة الكــرك(. وارتب ــا(، وموجــب وطيب ــدة )محافظــة مادب حمي

ــا بحجــم األســرة، إذ  ــروس كورون ــوا بفي ــن أصيب المســتجيبين والمســتجيبات الذي

ــراد، أو  ــراد و5 أف ــن 4 أف ــا بي ــدد أفراده ــراوح ع ــر يت ــي أس ــم ف ــش 81% منه يعي

يصــل عددهــم إلــى 10 أفــراد. وعــاوة علــى ذلــك، لــم يكــن الحصــول علــى األدويــة 

متاحــًا لـــ 8% منهــم عندمــا أصيبــوا بفيــروس كورونــا. ولــم تكــن الرعايــة الصحيــة 

متاحــة لـــ 5% منهــم، ُرغــم أن 100% منهــم علــى علــم بموقــع أقــرب منشــأة صحية 

ــا. ــروس كورون ــى في ــج مرض ُتعال

نساء
ال يستطيعون 
الحصول على 

األدوية

رجال
ال يستطيعون 
الحصول على 

األدوية

%3
نساء ليسو على 

درايه عن أقرب 
مرفق صحي 

لعاج كوفيد  - 19

رجال ليسو على 
درايه عن أقرب 

مرفق صحي 
لعاج كوفيد  - 19

الصورة © هيئة األمم المتحدة للمرأة / لورين روني
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طــرح التقييــم علــى المســتجيبين والمســتجيبات أســئلة بشــأن الوعــي بالخدمــات 

ــى  ــم عل ــف قائ ــوا لعن ــن تعرض ــة لم ــاخنة المتاح ــاغ الس ــوط اإلب ــة وخط الوقائي

النــوع االجتماعــي. أشــار 86% مــن المســتجيبين والمســتجيبات )56% مــن اإلنــاث 

ــا العنــف القائــم علــى  و 30% مــن الذكــور( إلــى وعيهــم بالدعــم المقــدم لضحاي

النــوع االجتماعــي، فــي حيــن أن 14% )7% مــن اإلنــاث و 7% مــن الذكــور( لــم يكونــوا 

ــوا  ــة بذلــك الدعــم. ومــن بيــن المســتجيبين / المســتجيبات الذيــن كان علــى دراي

علــى درايــة بتوافــر المســاعدة والدعــم لضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع 

ــق  ــن طري ــات ع ــال معلوم ــن الرج ــاء و 49% م ــن النس ــى 56% م ــي، تلق االجتماع

مقدم/مقدمــي الخدمــات, وتلقــى 44% مــن النســاء و 47% مــن الرجــال معلومات 

عــن طريــق التلفــاز، وتلقــى 35% مــن النســاء و 26% مــن الرجــال معلومــات عــن 

طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي.

العنف القائم على النوع االجتماعي
وأفــاد المســتجيبون والمســتجيبات بــأن الرســائل النصيــة القصيــرة، والمكالمــات، 

واإلذاعــة، لــم تكــن بمثابــة قنــوات اتصــال مهمــة بشــأن خدمــات تقديــم الدعــم 

فــي مســألة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

أمــا عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فلــم يكــن 19% )4% مــن اإلنــاث، 15% مــن الذكــور( 

منهــم علــى علــم بالدعــم المتــاح لضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 

الـــ 80% مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن لديهــم  وفيمــا يتعلــق بنســبة 

معلومــات عــن الخدمــات المتاحــة لضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي، 

حصــل 43% منهــم علــى المعلومــات عــن طريــق أحــد مقدمــي الخدمــات، و %35 

عــن طريــق التلفــاز و 24% عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي. وعلــى الرغــم 

مــن أن اإلذاعــة لــم تكــن مــن بيــن المصــادر الرئيســية لهــذه المعلومــات، فقــد 

تبيــن أنهــا ُتســتخدم بدرجــة أكبــر بيــن األشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــات.

نسبة المستجيبين والمستجيبات على علم بالدعم 
المقدم لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي

نسبة المستجيبين والمستجيبات من ذوي اإلعاقة على 
علم بالدعم المقدم لضحايا العنف القائم على النوع 

االجتماعي
على علم

بالدعم المقدم

على علم
بالدعم المقدم
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%32%50 %13%33
مراكز واحة المرأة نساء

التابعة لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة

وقطاع األعمال رجال
غير الرسمي

الوضع االقتصادي
طــرح التقييــم علــى المســتجيبين والمســتجيبات أســئلة حــول أثــر األزمــة علــى 

وضعهــم االقتصــادي. وقــال 21% مــن المســتجيبات و 63% مــن المســتجيبين 

ــاد %13  ــف آذار 2020. وأف ــي منتص ــاق ف ــدء اإلغ ــل ب ــون قب ــوا يعمل ــم كان بأنه

ــون قبــل اإلغــاق  ــوا يعمل ــن كان مــن المســتجيبات و 20% مــن المســتجيبين الذي

فــي منتصــف آذار 2020 بأنهــم فقــدوا عملهــم بســبب الجائحــة. وكان 85% مــن 

المســتجيبات والمســتجيبين )36% مــن اإلنــاث و 49% مــن الذكــور( يعملــون فــي 

القطــاع غيــر الرســمي، فــي حيــن أن 15% )4% مــن اإلنــاث و 11% مــن الذكــور( كانــوا 

يعملــون فــي القطــاع الرســمي، وهــو مــا يــدل علــى انعــدام األمــن الــذي توفــره 

المصــادر األساســية فــي القطــاع غيــر الرســمي.

ــث  ــن حي ــَواٍت م ــر ُم ــع غي ــي وض ــوص، ف ــه الخص ــى وج ــباب، عل ــن أن الش  وتبي

المشــاركة فــي ســوق العمــل، ألن 81% مــن المســتجيبين والمســتجيبات كانــوا 

ــدان  ــن بفق ــباب العاملي ــن الش ــاد 71% م ــل آذار 2020. وأف ــل قب ــن العم ــن ع عاطلي

ــا. ــة كورون ــبب جائح ــم بس عمله

 وفضــًا علــى ذلــك، أفــاد 45% مــن جميــع المســتجيبين والمســتجيبات )32% مــن 

اإلنــاث و 13% مــن الذكــور( أن شــخصًا مــا فــي أســرهم أصبــح عاطــًا عــن العمــل 

بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، وهــو مــا أثــر ســلبًا فــي مســتوى دخــل األســرة 

كلهــا. وأفــاد 73% مــن المســتجيبين والمســتجيبات الذيــن أصبحــوا عاطليــن عــن 

العمــل بســبب األزمــة أنهــم لــم يعثــروا َبعــُد علــى أي مصــدر آخــر للدخــل. ومــن 

ــوا عاطليــن  ــن كان ــة أخــرى، أفــاد 56% مــن المســتجيبين والمســتجيبات الذي ناحي

عــن العمــل مــن قبــل بدايــة األزمــة بأنهــم متــاح لهــم  مصــادر دخــل أخــرى. أمــا 

ــت  ــة، فتضمن ــل بديل ــادر دخ ــدوا مص ــن وج ــتجيبات الذي ــتجيبين والمس ــن المس ع

هــذه المصــادر المســاعدة النقديــة المقدمــة مــن مراكــز واحــة المــرأة والفتــاة 

ــوكاالت التابعــة لألمــم  التابعــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وغيرهــا مــن ال

ــال  ــرى، واألعم ــمية األخ ــر الرس ــال غي ــة، واألعم ــوكاالت الحكومي ــدة وال المتح

الرســمية. وهنــاك آليــة تكيــف بديلــة متكــررة، أال وهــي الدعــم المالــي المقــدم 

مــن أفــراد األســرة.

ــل  ــل قب ــون بالفع ــوا يعمل ــم كان ــة بأنه ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــاد 37% م أف

ــا  ــف آذار 2020، بينم ــي منتص ــه ف ــذي فرضت ــاق ال ــا واإلغ ــة كورون ــي جائح تفش

اء الجائحــة. وأفــاد %86  أفــاد 41% منهــم بفقــدان عملهــم مدفــوع األجــر مــن جــرَّ

مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن فقــدوا عملهــم بأنهــم كانــوا يعملــون فــي 

ــخاص  ــن األش ــاد 41% م ــمي. وأف ــاع الرس ــي القط ــمي و 14% ف ــر الرس ــاع غي القط

ذوي اإلعاقــة العاطليــن عــن العمــل مــن قبــل الجائحــة واإلغــاق بالعثــور علــى 

مصــادر دخــل أخــرى، ال ســيما مــن مراكــز واحــة المــرأة والفتــاة التابعــة لهيئــة 

األمــم المتحــدة للمــرأة )50%( وقطــاع األعمــال غيــر الرســمي )33%(. كمــا أفــاد 

45% مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة )21% مــن اإلنــاث و 24% مــن الذكــور( بــأن شــخصًا 

ــا.  ــروس كورون ــة في ــبب جائح ــل بس ــن العم ــًا ع ــح عاط ــرتهم أصب ــي أس ــا ف م

وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج المســتجيبين والمســتجيبات ذوي اإلعاقــة كانــت 

مماثلــة للمســتجيبين والمســتجيبات مــن غيــر ذوي اإلعاقــة، فقــد تبيــن أنهــم 

يتعرضــون لدرجــات أكبــر مــن أوجــه الضعــف إبــان الصدمــات االقتصاديــة بســبب 

ــة. ــع ذوي اإلعاق ــل م ــة بالتعام ــة المرتبط ــف اإلضافي التكالي

طــرح التقييــم، أيضــًا، علــى المســتجيبين والمســتجيبات أســئلة حــول األمــن 

الغذائــي علــى مســتوى األســرة المعيشــية. وأفــادت نســبة 21% مــن األســر 

المعيشــية و11% مــن ذوي اإلعاقــة بأنهــم ال يملكــون مــا يكفــي قــوت يومهــم 

مــن الغــذاء. واشــتد انعــدام األمــن الغذائــي فــي األســر ذات عــدد األفــراد األكبــر، 

حيــث أفــاد 82% مــن المســتجيبين والمســتجيبات بعــدم حصولهــم علــى مــا 

يكفــي مــن الغــذاء يومّيــًا، وبأنهــم يعيشــون فــي أســرة تتكــون مــن 4 أشــخاص 

ــاد  ــك، أف ــى ذل ــاوة عل ــخاص. وع ــى 10 أش ــخاص إل ــن 6 أش ــخاص أو م ــى 5 أش إل

23% مــن األســر المعيشــية بعــدم حصولهــا علــى منتجــات مرافــق الصــرف 

الصحــي، التــي مــن شــأنها أن تخفــف مــن حــدة جائحــة كورونــا وتحميهــا منهــا. 

ويتمثــل أهــم معــوق مبلــغ عنــه أمــام الحصــول علــى الغــذاء ومنتجــات مرافــق 

الصــرف الصحــي، فــي نقــص األمــوال أكثــر مــن نقــص وســائل النقــل أو إمــدادات 

ــاغ عــن  ــم اإلب ــي )حيــث ت ــى الرغــم مــن أن انعــدام األمــن الغذائ المنتجــات. وعل

االفتقــار للغــذاء علــى أســاس يومــي( كان أكثــر انتشــارًا بيــن المســتجيبين 

والمســتجيبات مــن األردن  )25% مقابــل 12% مــن المســتجيبين والمســتجيبات 

مــن ســوريا(، فقــد تســاوت إمكانيــة الحصــول علــى منتجــات النظافــة الصحيــة 

ومرافــق الصــرف الصحــي بينهــم، إذ أشــار 25% مــن المســتجيبين والمســتجيبات 

تعــذر  إلــى  ســوريا  مــن  والمســتجيبات  المســتجيبين  مــن   %20 و  األردن  مــن 

ــات. ــذه المنتج ــى ه ــم عل حصوله

مــن نســبة المســتجيبين   %45
والمســتجيبات التــي اصبح شــخصًا  أو 

اكثــر فــي أســرهم عاطــًا عــن العمــل 

بســبب جائحــة فيــروس كورونــا

ذوي  األشــخاص  مــن   %41
عاطليــن  كانــوا  الذيــن  اإلعاقــة 

ووجــدوا  ســابقا  العمــل  عــن 

مصــدرا آخــر للدخــل خــال الجائحــة
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%64%51
كانوا يقضون مزيدًا من 

الوقت في التنظيف واألعمال 

المنزلية قبل الجائحة

%51
كانوا يقضون مزيدًا من الوقت 

في تعليم أطفالهم عن ُبعد 

قبل الجائحة

كانوا يقضون مزيدًا من الوقت 

للوفاء بواجبات الرعاية غير 

مدفوعة األجر قبل تفشي 

الجائحة

%44%7 %38%26%32%19

األثر على أدوار األسرة المعيشية
طــرح التقييــم عــدة أســئلة حــول توزيــع مســؤوليات األســر المعيشــية وأدوار 

صنــع القــرار. فيمــا يتعلــق بمســؤوليات الرعايــة وتعليــم األطفــال عــن ُبعــد، 

وكذلــك التنظيــف واألعمــال المنزليــة، أفــاد المســتجيبون والمســتجيبات بــأن 

النســاء هــن المســؤوالت الرئيســات عــن هــذه المهمــات بنســبة 40% و 59% و 

70% علــى التوالــي، فــي حيــن أن الرجــال يتحملــون المســؤولية الرئيســية عــن 

هــذه المهمــات بنســبة 3%، 5%، 4% علــى التوالــي، مقارنــة بهــن. وتبيــن أيضــًا أن 

النســاء ذوات اإلعاقــة يتحملــن مســؤوليات أســرية أكبــر مــن تلــك التــي يتحملهــا 

ف المســتجيبون والمســتجيبات ذوو اإلعاقــة أنفســهم  الرجــال ذوو اإلعاقــة. وعــرَّ

بأنهــم المســؤولين الرئيســيون عــن الرعايــة بنســبة 24% )20% مــن اإلنــاث و %4 

للذكــور(، وتعليــم األطفــال عــن ُبعــد بنســبة 17% )15%مــن اإلنــاث و2% مــن الذكــور(، 

والتنظيــف واألعمــال المنزليــة بنســبة 31% )22% لإلنــاث و 9% مــن الذكــور(. وأفــاد 

ــم  ــع زوجاته ــتركون م ــم يش ــًا، بأنه ــتجيبات، أيض ــتجيبين والمس ــن المس ــر م كثي

وأزواجهــم فــي تحمــل مســؤولية هــذه المهمــات. وفــي حيــن ُأفيــد بــأن الفتيــات 

يتحملــن المســؤولية الرئيســية عــن جميــع مهمــات األســرة المعيشــية،  أفيــد بــأن 

الفتيــان يتحملــون المســؤولية بنســبة 2%، تلــك الخاصــة بدعــم تعليــم األطفــال عــن 

ــدل علــى عــدم التــوازن الموجــود فــي أدوار األســرة المعيشــية  ُبعــد، وهــو مــا ي

ــور.   ــاث والذك ــن اإلن ــرة م ــراد األس ــن أف ــة بي ــؤوليات الموزع والمس

وأفــاد 47% مــن المســتجيبين والمســتجيبات بأنهــم يتخــذون القــرارات المتعلقــة 

بإنفــاق األمــوال باالشــتراك مــع زوجاتهــم وأزواجهــم )29% مــن اإلنــاث و 18% مــن 

الذكــور(، بينمــا أفــادوا بــأن 22% مــن المســتجيبين و31% مــن المســتجيبات هــم 

ــدي  ــاق النق ــة باإلنف ــرار الخاص ــع الق ــات صن ــي عملي ــيون ف ــؤولون الرئيس المس

ــاث و %15  ــن اإلن ــة )13% م ــن ذوي اإلعاق ــاد 28% م ــرة. وأف ــتوى األس ــى مس عل

مــن الذكــور( بــأن مســؤولية إنفــاق األمــوال تقــع علــى عاتقهــم. وكان 83% مــن 

النســاء الائــي أفــدن بأنهــن يضطلعــن بــدور اتخــاذ القــرار الرئيســي فــي النفقــات 

الماليــة مقيــدات حينهــا فــي برنامــج واحــة المــرأة والفتــاة التابــع لهيئــة األمــم 

ــرأة  ــة الم ــج واح ــي لبرنام ــر اإليجاب ــى األث ــدل عل ــا ي ــو م ــرأة، وه ــدة للم المتح

والفتــاة فــي التمكيــن االقتصــادي للمــرأة.

ــور  ــد ظه ــر بع ــًا أكب ــوا وقت ــتجيبات قض ــتجيبين والمس ــم أن المس ــد التقيي وج

جائحــة كورونــا فــي الوفــاء بواجبــات الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر.  وأفــادت نســبة 

64% مــن المســتجيبين والمســتجيبات )38% مــن اإلنــاث و 26% مــن الذكــور( بأنهــم 

كانــوا يقضــون مزيــدًا مــن الوقــت للوفــاء بواجبــات الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر 

ــور(  ــن الذك ــاث و 19% م ــن اإلن ــم )32% م ــاد 51% منه ــة، وأف ــي الجائح ــل تفش قب

بأنهــم كانــوا يقضــون مزيــدًا مــن الوقــت فــي تعليــم أطفالهــم عــن ُبعــد قبــل 

الجائحــة، وأفــاد 51% )44% مــن اإلنــاث و 7% مــن الذكــور( مــن المســتجيبين 

والمســتجيبات بأنهــم كانــوا يقضــون مزيــدًا مــن الوقــت فــي التنظيــف واألعمــال 

المنزليــة قبــل الجائحــة. وتبيــن أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد شــهدوا طفــرة 

مماثلــة لتلــك الخاصــة بالمســتجيبين والمســتجيبات مــن غيــر ذوي اإلعاقــة، 

ــل  ــي تحم ــت ف ــن الوق ــدًا م ــة مزي ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــي 61% م ــث يقض حي

مســؤوليات الرعايــة و 39% فــي األعمــال المنزليــة و 37% فــي تعليــم األطفــال 

عــن ُبعــد.
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مسؤوليات الرعاية

التعليم عن بعد لألطفال

التنظيف واألعمال المنزلية

%40

%59

%70

%20

%15

%22

%3

%5

%4

%4

%2

%9

أشخاص من ذوي اإلعاقةالمستجيبين والمستجيبات

بالنــوع االجتماعــي  إلــى أن المعاييــر األساســية المتعلقــة  النتائــج   وتشــير 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــة كورون ــرة جائح ــدى فت ــى م ــزًا عل ــر تمي ــت أكث أصبح

البيانــات تشــير إلــى أن الرجــال يشــاركون اآلن فــي بعــض المســؤوليات األســرية 

أكثــر ممــا كانــوا عليــه فــي بدايــة الجائحــة،  فمــا زال هنــاك تفــاوت واضــح بيــن 

إســهامات النســاء والرجــال. وأدى هــذا إلــى تكثيــف أعبــاء الرعايــة غيــر مدفوعــة 

األجــر التــي تعانــي منهــا النســاء، ومــن المرجــح أيضــًا أن يزيــد هــذا مــن الحواجــز 

القائمــة أمــام دخــول ســوق العمــل التــي تواجههــا النســاء فــي األردن، الســيما 

بالنســبة للنســاء ذوات اإلعاقــة )الاتــي ُكــنَّ علــى األرجــح قبــل تفشــي الجائحــة 

مســتبعدات بالفعــل مــن الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة بســبب الوصــم 

االجتماعــي وغيــره مــن الحواجــز(. وكان هــذا واضحــًا، أيضــًا، عندمــا طلــب التقييــم 

مــن المســتجيبات تحديــد شــخص يعتقــدن أنــه يمكــن أن يشــارك فــي أداء 

األعمــال المنزليــة ويضطلــع بمســؤوليات الرعايــة إذا التحقــن مــرة أخــرى ببرنامــج 

مركــز واحــة المــرأة والفتــاة. وعلــى الرغــم مــن أن 100% مــن المســتجيبات أعربــن 

عــن اهتمامهــن بالعــودة إلــى أنشــطة العمــل التطوعــي القائمــة علــى الحوافــز 

ــة  ــا جائح ــي تفرضه ــود الت ــع القي ــرد رف ــاة بمج ــرأة والفت ــة الم ــز واح ــي مراك ف

ــا، فلــم ُيفــد ســوى 26% فقــط منهــن بــأن هنــاك رجــًا ُيحتمــل أن يشــارك  كورون

فــي األنشــطة، وقــد يكــون هــذا الشــخص الــزوج )22%(، أو االبــن )3%(، أو األب )%1(.

وأفــاد 22% مــن المســتجيبات بأنــه مــا مــن شــخص يســاندهن فــي األعمــال 

المنزليــة ومســؤوليات الرعايــة فــي أثنــاء مشــاركتهن فــي مراكــز واحــة المــرأة 

ــع  ــرأة تضطل ــود ام ــن وج ــبة 52% منه ــددت نس ــك، ح ــى ذل ــاوة عل ــاة. وع والفت

بــدور الدعــم، مثــل االبنــة )البنــات( )25%( واألم )18%(، أو غيرهــا مــن النســاء )%9(.

استفســر التقييــم، أيضــًا، مــن المســتجيبين عــن اســتعدادهم لدعــم النســاء فــي 

ــن  ــبة 84% ع ــت نس ــاة. وأعرب ــرأة والفت ــة الم ــى واح ــودة إل ــررن الع ــرهن إذا ق أس

ــاك  ــك، هن ــع ذل ــة. وم ــال المنزلي ــض األعم ــي بع ــاء ف ــم النس ــتعدادهم لدع اس

اختافــات ملحوظــة تتمثــل فــي أفضليــات المهمــات. وأفــاد معظــم الرجــال 

ــاة  ــرأة والفت ــة الم ــز واح ــي مراك ــاركن ف ــي ش ــاء الات ــم النس ــتعدادهم لدع باس

فــي مســؤوليات الرعايــة )66%( وتعليــم األطفــال عــن ُبعــد )52%(. وعلــى النقيــض، 

ــف  ــي و 25% بالتنظي ــي الطه ــاء ف ــم النس ــتعدين لدع ــوى 16% مس ــن س ــم يك ل

واألعمــال المنزليــة، وأفــادت نســبة 16% بأنهــا غيــر راغبــة فــي االضطــاع بــأيٍّ مــن 

ــال  ــة الرج ــدم رغب ــيوعًا لع ــر ش ــباب األكث ــمل األس ــورة. وتش ــؤوليات المذك المس

فــي االضطــاع بالمســؤوليات اآلتــي: التصــورات الســلبية عــن المعاييــر المتعلقــة 

بالنــوع االجتماعــي، ونقــص المعرفــة والخبــرة فــي االضطــاع بالمهمــات، والحالة 

الصحيــة، ومســؤوليات العمــل. ُتشــير هــذه النتائــج إلــى وجــود حاجــة كبيــرة إلــى 

دعــم الرعايــة، نظــرًا إلــى أن نقــص دعمهــا يضعــف قــدرة النســاء علــى العــودة 

ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــد”. وع ــي الجدي ــع الطبيع ــع “الوض ــف م ــع التكي ــل م ــى العم إل

ــي،  ــوع االجتماع ــى الن ــة عل ــر القائم ــة بالمعايي ــروري التوعي ــن الض ــيكون م س

ــن  ــي، وتمكي ــوع االجتماع ــة بالن ــاواة المتعلق ــال المس ــي مج ــي ف وإذكاء الوع

المــرأة، والســيما بيــن الرجــال، لدعــم اســتدامة هــذه العمليــة.

توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر
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15% األردنيون المستضعفون

23% الجئون سوريون

%24 %13
%18

37% من األشخاص ذوي %82
اإلعاقة يفتقر الوصول إلى 

اإلنترنت

أردنيون

الوصول الرقمي
ســعى التقييــم، أيضــًا، إلــى رصــد وصــول المســتجيبين والمســتجيبات الرقمــي 

لإلنترنــت واألجهــزة. أفــاد 82% مــن المســتجيبين والمســتجيبات بأنــه تتوافــر 

لهــم فرصــة الوصــول إلــى اإلنترنــت، فــي حيــن أفــاد 18% بأنهــم ال تتوافــر 

لهــم فرصــة الوصــول إليــه. وعــاوة علــى ذلــك، وجــد التقييــم أن الوصــول 

إلــى اإلنترنــت يشــكل تحديــًا أكبــر أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث أفــاد 

ــن أن الوصــول  37% مــن هــؤالء األشــخاص بتعــذر وصولهــم إلــى اإلنترنــت. وتبيَّ

الرقمــي مرتبــط بوضــع الهجــرة، إذ إن تعــذر الوصــول إلــى اإلنترنــت مســألة أكثــر 

شــيوعًا بيــن الاجئيــن والاجئــات القادميــن مــن ســوريا )23%( مقارنــة باألردنييــن 

واألردنيــات المســتضعفين )15%(. وعــاوة علــى ذلــك، أفــاد الســوريون والســوريات 

مــن ذوي اإلعاقــة بأنهــم تتوافــر لهــم فرصــة أقــل للوصــول إلــى اإلنترنــت، حيــث 

ــن  ــن األردنيي ــة بـــ13% م ــت، مقارن ــى اإلنترن ــول إل ــذر الوص ــم بتع ــاد 24% منه أف

واألردنيــات مــن ذوي اإلعاقــة. ومــن بيــن جميــع المســتجيبين والمســتجيبات مــن 

ــات  ــت، واجهــت الاجئ ــن ال تتوافــر لهــم فرصــة الوصــول إلــى اإلنترن ســوريا الذي

قضايــا تتعلــق بإمكانيــة الوصــول أكثــر إلحاحــًا )64%( مــن تلــك الخاصــة بالاجئيــن 

)36%(. وتمثلــت األســباب األكثــر شــيوعًا فــي تعــذر الوصــول إلــى اإلنترنــت فــي 

ــتخدامه،  ــم باس ــا، أو اهتمامه ــاٍز م ــتجيبات لجه ــتجيبين أو المس ــة المس ملكي

واألميــة الرقميــة والهجائيــة، وضعــف االتصــال باإلنترنــت. وعلــى الرغــم مــن أن 

هــذه األســباب كانــت أيضــًا مــن األســباب الشــائعة لتعــذر وصــول األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة إلــى اإلنترنــت، فقــد أفــاد هــؤالء األشــخاص بتعــذر وصولهــم إلــى جهــاز 

ــد مــن الضعــف  ــى مزي شــخص آخــر فــي األســرة المعيشــية، وهــو مــا يشــير إل

فيمــا يتعلــق بالوصــول الرقمــي. وبشــكل عــام، وفقــًا للتقاريــر، ُأبلــغ أن مناطــق 

ــة  ــر )محافظ ــان(، والموق ــة مع ــون )محافظ ــاء(، وأم صيح ــة البلق ــان )محافظ ع

عمــان(، والزرقــاء )محافظــة الزرقــاء(، ومخيمــي األزرق والزعتــري أكثــر المناطــق 

التــي واجهــت حواجــز بشــأن الوصــول إلــى اإلنترنــت.

عــاوة علــى ذلــك، 21% مــن المســتجيبين والمســتجيبات لــم تكــن لديهــم هواتــف 

ذكيــة، أو أجهــزة لوحيــة، أو حواســيب محمولــة )15% مــن اإلنــاث و 7% مــن 

الذكــور(، فــي حيــن أفــادت نســبة 35% مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بافتقارهــا 

ــادوا  ــتجيبات أف ــتجيبين والمس ــن المس ــط م ــر أن 1% فق ــزة. غي ــذه األجه ــى ه إل

ــا  ــية، بينم ــر المعيش ــتوى األس ــى مس ــزة عل ــذه األجه ــن ه ــر أيٍّ م ــدم تواف بع

ــن،  ــزة.  وتبيَّ ــة أجه ــازان أو ثاث ــرهم جه ــدى أس ــر ل ــه يتواف ــم أن ــر 72% منه ذك

ــخاص  ــن األش ــل بي ــية أق ــر المعيش ــتوى األس ــى مس ــزة عل ــدد األجه ــًا، أن ع أيض

ــاز،  ــر جه ــخاص بتواف ــؤالء األش ــن ه ــاد 30% و41% و15% م ــث أف ــة، حي ذوي اإلعاق

ــة أجهــزة، علــى التوالــي، لديهــم. وفيمــا يتعلــق بنســبة الـــ  ــن، أو ثاث أو جهازي

79% مــن المســتجيبين والمســتجيبات والـــ 65% مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

الذيــن تتوافــر لهــم فرصــة الوصــول إلــى هــذه األجهــزة، أفــاد 90% و97% منهــم، 

علــى التوالــي، بالقــدرة علــى اســتخدام أجهزتهــم متمتعيــن بخصوصيــة. وهــذا 

أمــر مهــم، ُبغيــة اإلبــاغ عــن حــوادث العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو 

الحصــول علــى دعــم حمايــة آخــر. وعــاوة علــى ذلــك، أثــارت هــذه النتائــج القلــق، 

والتــي أظهــرت أن 88% مــن المســتجيبين والمســتجيبات -الذيــن يتعــذر عليهــم 

اســتخدام هــذه األجهــزة متمتعيــن بخصوصيــة- ُكــنَّ مــن النســاء، فــي حيــن أن 

ــة  ــادة أوجــه عــدم المســاواة المبين ــدل علــى زي 12% منهــم مــن الرجــال، ممــا ي

علــى النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق بالوصــول الرقمــي. وعلــى الرغــم مــن أنــه 

ظهــرت أهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي وتطبيــق واتــس آب فــي الوصــول 

إلــى المعلومــات بشــأن جائحــة كورونــا والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

ــر(،  ــمع والبص ــي الس ــات ف ــن صعوب ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــبة لألش ــيما بالنس )الس

ــر الحواجــز التــي  فقــد وجــد أن األشــخاص ذوي اإلعاقــات يواجهــون بعضــًا مــن أكب

تحــول دون الوصــول إلــى اإلنترنــت. يمثــل الوصــول الرقمــي والوصــول إلــى 

اإلنترنــت وســيلة مهمــة )ومتنوعــة( لتوفيــر معلومــات التواصــل إلــى األشــخاص 

ــول  ــول دون الوص ــر تح ــز أكب ــة حواج ــخاص ذوو اإلعاق ــه األش ــة. ويواج ذوي اإلعاق

الرقمــي، والوصــول إلــى اإلنترنــت، وهــو مــا يبــرز أهميــة اإلجــراءات التدخليــة لســد 

ــيما  ــوريا، الس ــن س ــات م ــن والاجئ ــاص لاجئي ــام خ ــاء اهتم ــع إي ــوة م ــذه الفج ه

ــات. الاجئ

فيمــا يتعلــق بنســبة الـــ 82% مــن المســتجيبين والمســتجيبات الذيــن تتوافــر لهــم 

فرصــة الوصــول إلــى اإلنترنــت، ُيتــاح ألغلبيتهــم )45%( االتصــال باإلنترنــت لمــدة تزيد 

علــى ســاعتين فــي اليــوم، فــي حيــن أن 36% ُيتــاح لهــم لمــدة ســاعة أو ســاعتين و 

18% لمــدة تقــل عــن ســاعة واحــدة فــي اليــوم. ومــع ذلــك، 25% فقــط مــن الاجئيــن 

والاجئــات الســوريين المســتجيبين للتقييــم أفــادوا بقدرتهــم علــى الوصــول إلــى 

ــي  ــاعتين ف ــاعة أو س ــدة س ــوم و 55% لم ــي الي ــاعتين ف ــن س ــر م ــت ألكث اإلنترن

ــادرون  ــم ق ــي األردن بأنه ــتجيبات ف ــتجيبين والمس ــن المس ــاد 55% م ــوم. وأف الي

ــر مــن ســاعتين فــي اليــوم و36% لمــدة ســاعة  ــى اإلنترنــت ألكث علــى الوصــول إل

ــن هــذه المعلومــات ضعــف إمكانيــة وصــول الاجئيــن  أو ســاعتين فــي اليــوم. ُتبيِّ

ــتجيبين  ــن المس ــم م ــة بغيره ا، مقارن ــبيًّ ــت نس ــى اإلنترن ــوريين إل ــات الس والاجئ

ــن أفــادوا بتوافــر فرصــة الوصــول إلــى اإلنترنــت لهــم. والمســتجيبات الذي

إمكانية الوصول إلى اإلنترنت

ال

نعم

سوريون
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التصورات بشأن إدارة األزمة
بوجــه عــام، أفــاد 98% مــن المســتجيبين والمســتجيبات بأنهــم تلقــوا معلومــات 

عــن جائحــة كورونــا طــوال فتــرة الجائحــة فــي الفتــرة مــن آذار 2020 إلــى أيــار 2021. 

ومــع ذلــك، تباَيــَن الوعــي بمختلــف القضايــا المتعلقــة بجائحــة كورونــا ومصــادر 

ــوا  ــتجيبات تلق ــتجيبين والمس ــم المس ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــات. وعل المعلوم

ــه  ــه )82%(، وأعراض ــا )98%(، وانتقال ــروس كورون ــن في ــة م ــن الوقاي ــات ع معلوم

)82%(، فــإن الوعــي بالتســجيل لتلقــي لقــاح كورونــا )61%( وقوانيــن حظــر التجــول 

ــر.  واإلغــاق والدفــاع الحكوميــة )65% فــي المتوســط( كانــت نســبته أقــل بكثي

وجــد التقييــم أن المناطــق التــي عانــت مــن أكبــر القيــود التــي حالــت دون تلقــي 

معلومــات بشــأن جائحــة كورونــا تمثلــت فــي مخيــم األزرق، والروابــي )عجلــون(، 

وُبرمــا )جــرش(، وجبــل بنــي حميــدة )مادبــا(.

ــا فــي  ــر الوســائل شــيوعًا لتلقــي المعلومــات بشــأن جائحــة كورون وتمثلــت أكث

ــس آب  ــة الوات ــي، ومجموع ــل االجتماع ــائل التواص ــة، ووس ــون أو اإلذاع التلفزي

التابعــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وتطبيــق واتــس آب بصفة عامــة. وعاوة 

علــى ذلــك، أفــاد 20% مــن المســتجيبين والمســتجيبات بتلقيهــم معلومــات بشــأن 

جائحــة كورونــا مــن أحــد األصدقــاء، أو أفــراد األســرة، أو الجيــران. ومــن بيــن هــؤالء 

ــخصًا  ــال ش ــن الرج ــاء و86% م ــن النس د 79% م ــدَّ ــتجيبات، ح ــتجيبين والمس المس

ــا.  اه ــي تلقَّ ــات الت ــدرًا للمعلوم ــه مص ــه، بوصف ــي نفس ــم االجتماع ــن  نوعه م

ــر الوســائل شــيوعًا لتلقــي المعلومــات بشــأن  د األشــخاص ذوو اإلعاقــة أكث وحــدَّ

ــن أن أفــراد األســرة واألصدقــاء والجيــران مــن أكثــر المصــادر  فيــروس كورونــا. وتبيَّ

أهميــة، والمعنيــة بتقديــم معلومــات ذات صلــة بفيــروس كورونــا  بيــن األشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الحركــة والبصــر، وذلــك مقارنــة بغيرهــم مــن 

المجموعــات الســكانية الفرعيــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــع ذلــك، أفــاد 

األشــخاص ذوو اإلعاقــة بتحديــات تحــول دون تلقــي معلومــات بشــأن قضايــا أخــرى 

غيــر الوقايــة مــن جائحــة كورونــا. ومــن أمثلتهــا المعلومــات الخاصــة بالتســجيل 

ــا )49%(، وتدابيــر اإلغــاق التــي ُتْحِكمهــا الحكومــة  لتلقــي لقــاح فيــروس كورون

ــوات  ــت الفج ــن )64%(. كان ــاج الطبيي ــص والع ــر )56%(، والفح ــن التدابي ــا م وغيره

فــي المعلومــات ســائدة بشــكل خــاص بيــن األشــخاص الذيــن أفــادوا بمواجهتهــم 

لصعوبــات فــي الســمع والتواصــل، وهــو مــا يشــير إلــى الحاجــة إلــى توفيــر 

مجموعــة متنوعــة أكبــر مــن أســاليب التواصــل بشــأن إدارة األزمــات.

التوعية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا

%56%65

%82 %65
انتقال المرض

%98 %99
الوقاية

%61 %49

%82 %71
األعراض

%71 %64

تدابير اإلغاق التي ُتْحِكمها الحكومة وغيرها من التدابير

التسجيل لتلقي لقاح كرورنا

الفحوصات الطبية والعاج
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الخاتمة
ــوريين  ــن الس ــن والاجئي ــى األردنيي ــا عل ــة كورون ــر جائح ــل أث ــذا التحلي ــم ه يقيِّ

المســتضعفين، بمــن فيهــم النســاء والرجــال ذوي اإلعاقــة، فــي مختلــف أنحــاء 

ــف  ــن الضع ــور َمواط ــى ظه ــاق إل ــات واإلغ ــدي لألزم ــر التص ــاد. وأدت تدابي الب

االقتصاديــة، وانعــدام األمــن الغذائــي، وعــدم كفايــة ســبل الحصــول علــى 

منتجــات مرافــق الصــرف الصحــي )لتخفيــف حــدة جائحــة كورونــا والحمايــة 

منهــا(، وزيــادة العمــل المنزلــي غيــر مدفــوع األجــر، الســيما بيــن النســاء. كمــا 

تأثــر الشــباب ســلبًا بنــدرة فــرص العمــل. وتبيــن أن المســاعدة النقديــة المباشــرة 

المقدمــة مــن برنامــج مركــز واحــة المــرأة والفتــاة التابــع لهيئــة األمــم المتحدة 

للمــرأة تــزود النســاء )ســواء ُكــنَّ مــن ذوات اإلعاقــة أو ال( بآليــات تكيــف إيجابيــة، 

وتمدهــم بســلطة اتخــاذ القــرارات الماليــة علــى مســتوى األســر المعيشــية فــي 

ــة النســبية لمشــاركة الرجــال  ــادة اإليجابي ــاء الجائحــة. وعلــى الرغــم مــن الزي أثن

فــي العمــل المنزلــي منــذ نشــوب األزمــة، فــإن زيــادة التزامــات المــرأة بالعمــل 

م مــن أفــراد األســرة  غيــر مدفــوع األجــر، إلــى جانــب عــدم كفايــة الدعــم المقــدَّ

مــن الذكــور، ومحدوديــة دعــم الرعايــة الرســمية، تشــكل خطــرًا مرتفعــًا يهــدد 

مشــاركة المــرأة المنخفضــة بالفعــل فــي ســوق العمــل األردنيــة. وهــذا األمــر 

ُيعــد مقلقــًا، وال ســيما للنســاء ذوات اإلعاقــة الاتــي كــن بالفعــل قبــل تفشــي 

اء  الجائحــة أكثــر عرضــة لاســتبعاد مــن الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن جــرَّ

ــى  ــن عل ــول دون حصوله ــي تح ــز الت ــن الحواج ــا م ــة وغيره ــة االجتماعي الوصم

الخدمــات.

وعلــى الرغــم مــن زيــادة توافــر فــرص الحصــول علــى خدمــات المرافــق الصحيــة 

ــزال النســاء )الســيما فــي المجتمعــات  ــا، ال ت ــة جائحــة كورون ــذ بداي ــة من واألدوي

المحليــة النائيــة( يواجهــن تحديــات تحــول دون حصولهــن علــى الخدمــات، بمــا في 

ذلــك الحصــول علــى معلومــات بشــأن الجائحــة. ويضطلــع الوصــول الرقمــي بــدور 

ــي  ــل االجتماع ــائل التواص ــد وس ــم تحدي ــث ت ــة )حي ــدي للجائح ــي التص ــوري ف مح

ــم  ــن حيوييــن للمعلومــات الخاصــة بتقدي وتطبيــق واتــس آب باعتبارهمــا مصدري

ــذا  ــي(. ه ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــا والعن ــة كورون ــا جائح ــم لضحاي الدع

الواقــع المتمثــل فــي عــدم كفايــة فــرص الوصــول إلــى اإلنترنــت واألجهــزة 

ــم،  ــاء منه ــيما النس ــة، والس ــخاص ذوي اإلعاق ــوريين واألش ــدى الس ــة ل الرقمي

شــيئ مقلــق. وعلــى الرغــم مــن انتشــار تبــادل المعلومــات بشــأن الوقايــة 

ــه تجــب مشــاركة الفجــوات الملحوظــة فــي  ــه، فإن ــا وانتقال مــن فيــروس كورون

ــال  ــن خ ــك م ــات، وذل ــجيل التطعيم ــة، وتس ــر الحكومي ــن التدابي ــات ع المعلوم

قنــوات يســهل الوصــول إليهــا، مــع إيــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة اهتمامــًا خاّصــًا.

 وينبغــي أن ُتثــري هــذه النتائــج تخطيــط االســتجابات الحاليــة والمســتقبلية، 

النــوع  المبنيــة علــى  للمســاواة  الســابقة  اإلنجــازات واألهــداف  أن  مراعيــة 

ــة.  ــاء الجائح ــي أثن ــرة ف ــات كبي ــت انتكاس ــد عان ــرأة ق ــن الم ــي وتمكي االجتماع

كل هــذا يتطلــب تعزيــز اإلجــراءات التدخليــة فــي عمليــة التكيــف مــع ))الوضــع 

الطبيعــي الجديــد(( وتحديــده.

الصورة © هيئة األمم المتحدة للمرأة / مارتا غاربرينو
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الهوامش
لاســتقصاء  خضعــت  التــي  المضيفــة  المحليــة  المجتمعــات  شــملت   1

ــان(، والروابــي )محافظــة عجلــون(، وُبرمــا )محافظــة  “الموّقــر” )محافظــة عمَّ

جــرش(، والعيــن البيضــاء )محافظــة الطفيلــة(، والعيــص )محافظــة الطفيلة(، 

وجبــل بنــي حميــدة )محافظــة مادبــا(، والموجــب )محافظــة الكــرك(، وطيبــة 

)محافظــة الكــرك(، وعــان )محافظــة البلقــاء(، والشــوبك )محافظــة معــان(، 

وأم صيحــون )محافظــة معــان(، ووادي الســير )محافظــة البصــة(، والزرقــاء 

ــاء(. ــة الزرق )محافظ

ــزة  ــة الموج ــة المجموع ــاءات اإلعاق ــي بإحص ــنطن المعن ــق واش ــع فري وض  2

واختارهــا،  الوظائــف،  بتأديــة  المتعلقــة  واشــنطن  فريــق  أســئلة  مــن 

ــوم  ــد مفه ــي تحدي ــرز ف ــدم المح ــه التق ــئلة أوج ــس األس ــا. تعك واعتمده

اإلعاقــة، كمــا تســتخدم التصنيــف الدولــي لــألداء واإلعاقــة والصحــة التابــع 

لمنظمــة الصحــة العالميــة بوصفــه إطــارًا مفاهيمّيــًا. وحتــى يتســنى 

تحقيــق أقصــى قــدر مــن المقارنــة الدوليــة، تستفســر المجموعــة الموجــزة 

ــات  ــن معلوم ــف ع ــة الوظائ ــة بتأدي ــنطن المتعلق ــق واش ــئلة فري ــن أس م

ــطة  ــاع بأنش ــد االضط ــخص عن ــا الش ــد يواجهه ــي ق ــات الت ــأن الصعوب بش

ــات  ــع الثقاف ــن جمي ــخاص م ــى األش ــق عل ــي تنطب ــية الت ــف األساس الوظائ

ــدرج  ــع. ُي ــى الجمي ــق عل ــيات، أي تنطب ــع الجنس ــى جمي ــات، وعل والمجتمع

ســؤال واحــد لــكل مجــال وظيفــي. وتشــمل المجموعــة األخيــرة مــن 

األســئلة صعوبــات تتعلــق بالرؤيــة، والســمع، والســير علــى األقــدام، وصعــود 

)التعبيــري  والتواصــل  الذاتيــة،  والرعايــة  التركيــز،  أو  والتذكــر  الســالم، 

واشــنطن  فريــق  أســئلة  مــن  الموجــزة  المجموعــة  واالســتقبالي(”. 

المتعلقــة بتأديــة الوظائــف، فريــق واشــنطن المعنــي بإحصــاءات اإلعاقــة، 

https://www.washingtongroup-disability.com/filead-  2020  آذار

min/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_

WG_Short_Set_on_Functioning.pdf_-_1__Questionnaire

ــد - 19  ــر كوفي ــول أث ــريع ح ــم الس ــرأة، “التقيي ــدة للم ــم المتح ــة األم هيئ  3

.https://www2 2020 علــى النســاء المســتضعفات فــي األردن”، نيســان

20jordan/images/pub-%20office%unwomen.org/-/media/field

pd-.unwjcorapidimpactassessmentcovid19v8/2020/lications

3456=f?la=en&vs

يحــدث هــذا، خصوصــًا، فــي عيــن البيضــاء والعيــص )محافظــة الطفيلــة(، وأم   4

ــاء(. ــة البلق ــان )محافظ ــان(، وع ــة مع ــون )محافظ صيح

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة, التقييــم الســريع حــول أثــر كوفيــد - 19 علــى   5

unwomen.org/-/.https://www2  النســاء المســتضعفات فــي األردن

/2020/20jordan/images/publications%20office%media/field

3456=pdf?la=en&vs.unwjcorapidimpactassessmentcovid19v8

أفــاد 42% بتوافــر جهازيــن علــى مســتوى األســر المعيشــية، فــي حيــن أفــاد   6

ــية. ــر المعيش ــتوى األس ــى مس ــزة عل ــة أجه ــر ثاث 30% بتواف


