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تقديم
تجمــع مختلــف القــراءات االســتراتيجية فــي مختلــف أنحــاء العالــم أن
تداعيــات وتأثيــرات جائحــة «كورونــا المســتجد» ســتؤثر علــى مختلــف
مجــاالت الحيــاة .وانــه وبالقــدر الــذي تؤثــر فيــه فــي الوقــت الراهــن
علــى النظــم الصحيــة فــي جميــع دول العالــم ،وعلــى مختلــف
القطاعــات االقتصاديــة والعامليــن فيهــا ،فإنهــا ســوف تقــوم
علــى تغييــر منظومــة العالقــات الدوليــة بــكل مضامينهــا اإلنســانية
واالقتصاديــة ،ال بــل يذهــب بعــض الخبــراء االســتراتيجيين الــى أن
النمــوذج  Paradigmللعالــم ســوف يتغيــر.
ولعــل حالــة التراجــع االقتصــادي الكبيــر الــذي تواجهــه كافــة
االقتصــادات العالميــة بمختلــف أنواعهــا تطفــو علــى ســطح غالبيــة
النقاشــات التــي تجــري فــي هــذا الشــأن .حيــث تؤكــد مختلــف
التوقعــات العالميــة التــي تجريهــا المؤسســات االقتصاديــة والمالية
الدوليــة الــى جانــب مراكــز البحــوث الدوليــة أن االقتصــاد العالمــي
واالقتصــادات الوطنيــة ســتعاني مــن حالــة كســاد لم يشــهده العالم
منــذ الكســاد الكبيــر الــذي ضــرب العالــم فــي نهايــة عقــد العشــرينات
مــن القــرن الماضــي.
ان تعمــق األزمــة االقتصاديــة العالميــة تلقــي بظاللهــا الصعبة على
أســواق العمــل بمختلــف أبعادهــا ومكوناتهــا ولعــل الخطــر الرئيــس
يتمثــل فــي توقعــات منظمــة العمــل الدوليــة بخســارة العالــم مــا
يقــارب  305مليــون وظيفــة بــدوام كامــل ،ســبقها توقعــات بفقــدان
 195مليــون وظيفــة مرشــحة للتزايــد.1

https://newseu.cgtn.com/news/2020-04-08/UN-labor-agency-predicts-loss-of-195-million-jobs-
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وكل المؤشــرات الدوليــة تفيــد أن الــدول الفقيــرة والمتوســطة
(االقتصــادات الضعيفــة) ســوف تتأثــر أكثــر مــن االقتصــادات القويــة
بآثــار األزمــة ،وتؤكــد ذات المنظمــة أن العامليــن الفقــراء ســوف
يتأثــرون أكثــر مــن غيرهــم مــن العامليــن جــراء هــذه األزمــة.
وبخصــوص انعكاســات ذلــك علــى الــدول العربيــة ،توقعــت لجنــة
األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا (اســكوا)
فــي بدايــة االزمــة أن ســبعة مالييــن وظيفــة ســيتم خســارتها جــراء
تداعيــات انتشــار وبــاء «كورونــا المســتجد» .وبالمجمــل فــإن مختلــف
هــذه التوقعــات تــم بناءهــا تبعــا للمعطيــات التــي توفــرت عنــد
اعدادهــا ،والتــي يمكــن أن تتغيــر فــي أي وقــت .والمنطقــة العربيــة
تعانــي مــن معــدالت بطالــة مرتفعــة جــدا هــي األعلــى بيــن أقاليــم
العالــم حســب منظمــة العمــل الدوليــة .ولألســف تعــد معــدالت
البطالــة عاليــة جــدا فــي األردن ،حيــث بلغــت  19.0بالمائــة فــي نهايــة
عــام  2019حســب مؤشــرات دائــرة االحصــاءات العامــة  ، 2الــى جانــب
معــدل منخفــض جــدا لمعــدالت المشــاركة االقتصاديــة المنقحــة
(قــوة العمــل منســوبة الــى مجمــوع الســكان) ،حيــث بلغــت 23.4
بالمائــة فــي نهايــة عــام . 3 2019
وفــي هــذا الســياق يأتــي هــذا التقريــر المقتضــب الســتعراض
التحديــات المتوقــع أن يواجههــا ســوق العمــل فــي األردن جــراء
تداعيــات انتشــار وبــاء «كورونــا المســتجد» ،والسياســات التــي
يمكــن تطويرهــا وتنفيذهــا لتجــاوز تداعيــات هــذه الجائحــة المتوقــع
أن تســتمر لســنوات غيــر قليلــة.

 2دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير البطالة للربع الرابع  ،2019آذار .2020
 3المرجع السابق.

المؤشرات الدولية تفيد أن
الدول الفقيرة والمتوسطة
سوف تتأثر أكثر من
االقتصادات القوية بآثار
األزمة.
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أوال :معدالت بطالة غير مسبوقة:
من المتوقع أن يشهد
االقتصاد االردني خالل عام
 2020الجاري والسنوات
القليلة القادمة موجة من
الركود االقتصادي.

من القطاعات االقتصادية
األكثر تضررا بجائحة وباء
«كورونا المستجد»
قطاع السياحة بمختلف
مكوناته من فنادق ومطاعم.

مــن المتوقــع أن يشــهد االقتصــاد االردنــي خــال عــام  2020الجــاري
والســنوات القليلــة القادمــة موجــة مــن الركــود االقتصــادي ،ال بــل
تشــير توقعــات البنــك الدولي أنه ســيواجه نموا ســالبا يقــدر بحوالي
 3.4بالمائــة  ،4واالقتصــاد األردنــي كان يعانــي علــى مــدار الســنوات
الماضيــة مــن معــدالت نمــو بطيئــة تقــارب  2.0بالمائــة . 5أمــام حالــة
االنكماش االقتصادي (النمو بالسالب) المتوقع أن يشهدها األردن
فســوف تــؤدي الــى ارتفــاع معــدالت البطالــة الــى مســتويات غيــر
مســبوقة (مســتويات لــم يشــهدها األردن مــن قبــل) ،ممــا ســيترتب
عليــه تحديــات اجتماعيــة غيــر مســبوقة ،األمــر الــذي ســيهدد الســلم
المجتمعــي .ويتوقــع أن تتركــز معــدالت البطالــة المرتفعــة فــي
القطاعــات االقتصاديــة األكثــر تضــررا ،مثــل قطــاع الســياحة بمختلــف
مكوناتــه مــن فنــادق ومطاعــم  6بمختلــف مســتوياتها ،التــي يقــدر
أعــداد العامليــن فــي الفنــادق بمــا يقــارب  20ألف عامــل وعاملة ،الى
جانــب مــا يقــارب  135ألــف عامــل وعاملــة يعملــون فــي المطاعــم.
وفــي الوقــت الــذي يمكــن أن تعــود المطاعــم بالعمــل التدريجــي
خــال أشــهر ألن جانــب مــن عملهــا يعتمــد علــى الطلــب المحلــي،
فأنــه مــن غيــر المتوقــع أن تعــود الفنــادق الــى العمــل بشــكل موازي،
حيــث أنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر جــدا علــى الســياحة الخارجيــة ،ومــن غيــر
المتوقــع أن تعــود الســياحة الخارجيــة الــى ســابق عهدهــا لســنوات
ألســباب عديــدة ،منهــا اســتمرار الخــوف مــن إعــادة انتشــار الوبــاء لدى
مــن يرغبــون بالســفر الخارجــي لغايــات الســياحة ،الــى جانــب أن حالــة
االنكمــاش االقتصــادي الــذي سيشــهده العالــم ســتؤدي الــى تراجــع
القــدرات الماليــة للطبقــات الوســطى فأعلــى فــي مختلــف أنحــاء
العالــم ،والتــي كانــت تمكنهــم من الســفر بغــرض الســياحة ،وبالتالي
فــإن االالف مــن العامليــن فــي قطاعــات الفنــادق والمطاعــم الــذي
انتعــش خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ســيفقدون وظائفهــم.
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D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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والــى جانــب هذيــن القطاعيــن هنالــك عشــرات القطاعــات المرتبطــة
بهــا لعــل أهمهــا قطاعــات النقــل الجــوي والنقــل الســياحي واإلرشــاد
الســياحي وغيرهــا ،ومجملهــا ســوف يتعطــل بشــكل كبيــر ،وبالتالــي
فــإن االف العامليــن فيهــا ســيفقدون وظائفهــم أيضــا.
والــى جانــب ذلــك ،هنالــك العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة غيــر
الحيويــة توقفــت أعمالهــا خــال فتــرة تطبيــق حظــر التجــوال الشــامل
والجزئــي ،بعضهــا ســرعان مــا ســتعود الــى العمــل بطاقتهــا الكليــة
أو الجزئيــة مثــل المصانــع والمشــاغل المتوســطة والصغيــرة
ومؤسســات الخدمــات الشــخصية والمؤسســات التعليميــة الخاصــة،
وصالونــات التجميــل ووســائل النقــل الداخلــي الصغيــرة ومختلــف
المحــات والمشــاغل التــي تعمــل فــي مجــال الحــدادة والنجــارة
وغيرهــا .يضــاف الــى ذلــك عشــرات األنشــطة االقتصاديــة غيــر
المنظمــة ،والتــي يعمــل فيهــا مئــات االف العمــال والعامــات
بشــكل موســمي أو يومــي أو اســبوعي أو علــى شــكل مقــاوالت
صغيــرة ،ســواء فــي قطــاع االنشــاءات أو قطــاع الزراعــة وغيرهــا.
خالصــة األمــر أن كافــة القطاعــات االقتصاديــة ســوف تتأثــر ســلبا
نتيجــة لتداعيــات وبــاء «كورونــا المســتجد» بدرجــات مختلفــة ولمديــات
مختلفــة ،فبعضهــا كمــا أشــرنا أعــاه ســتعاني لمــدد زمنيــة طويلــة
وبعضهــا ســيعاني لمــدد زمنيــة قصيــرة وأخــرى متوســطة .اال أن
مجمــل هــذه القطاعــات ســوف تتأثــر بطريقــة أو أخــرى ،امــا نتيجــة
توقــف غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة وامــا مــن حالــة التراجــع
االقتصــادي الــذي سيشــهده االقتصــاد الوطنــي .وبالتالــي خســران
المزيــد مــن الوظائــف .وإذا مــا أضفنــا الــى ذلــك ،أعــداد الداخليــن
الجــدد الــى ســوق العمــل مــن خريجــي النظــام التعليمــي والــذي
تقــارب اعدادهــم  100أالالف ســنويا ،فــإن معــدالت البطالــة ســوف
تقفــز الــى مســتويات عاليــة جــدا .يضــاف الــى ذلــك أن حالــة الركــود
االقتصــادي الــذي يتوقــع أن تعانــي منــه العديــد مــن دول الخليــج
العربــي خــال الســنوات القليلــة القادمــة ،والناجمــة عــن االنخفــاض
الكبيــر فــي أســعار النفــط في الســوق العالمي بمســتويات أقل من
الفرضيــات التــي بنيــت عليهــا موازناتهــا العامــة مــن جانــب ،وبســبب
تداعيــات الوبــاء مــن جانــب آخــر ،مــا ســيؤدي الــى االســتغناء عــن
مئــات اآللــف مــن العالميــن فــي هــذه الــدول ومــن بينهــم أردنييــن.

كافة القطاعات االقتصادية
سوف تتأثر سلبا نتيجة
لتداعيات وباء «كورونا
المستجد» بدرجات مختلفة.

يتوقع أن تعاني دول الخليج
العربي حالة من الركود
االقتصادي الناجمة عن
االنخفاض الكبير في أسعار
النفط في السوق العالمي .
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ثانيا :اختالالت سوق العمل:
أظهــر وبــاء «كورونــا المســتجد» وجــود اختــاالت عميقــة يعاني منها
ســوق العمــل فــي األردن ،يمكــن عــرض أهمهــا بشــكل مقتضــب
كمــا يلــي:
أظهر وباء «كورونا المستجد»
وجود اختالالت عميقة يعاني
منها سوق العمل في األردن

وفق أحدث التقديرات
المتوفرة للعام  ،2019تبلغ
نسبتهم  %48بواقع 1.25
مليون عامل وعاملة تقريبا.

1.1العمالة غير المنظمة:
لعــل أهمهــا أن مــا يقــارب نصــف القــوى العاملــة فــي األردن ال
تتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة ،ويطلــق عليهــم
العاملــون بشــكل غيــر منظــم ،وهــم العاملــون الذيــن ال يتمتعــون
بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــات االجتماعيــة المنصــوص عليهــا
فــي التشــريعات األردنيــة وخاصــة الضمــان االجتماعــي.
ووفــق أحــدث التقديــرات المتوفــرة لــدى دائــرة اإلحصــاءات العامــة
للعــام  ،2019تبلــغ نســبتهم  %48بواقــع  1.25مليــون عامــل وعاملــة
تقريبا،وهــم ينتشــرون فــي غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة وخاصــة
قطــاع االنشــاءات والبنــاء بمختلــف احجامــه وفروعــه ،وقطــاع الزراعــة
والمحــات التجاريــة الصغيــرة وســائقو ســيارات الركــوب والنقــل
الصغيــرة والمتوســطة مثــل (التكســي األصفــر والســرفيس
وباصــات الكوســتر والبكبــات وغيرهــا) والمطاعــم بمختلــف
مســتوياتها وصالونــات التجميــل ومحــات صيانــة الســيارات وأعمال
الســكرتارية والمــدارس الخاصــة والحضانــات وجميــع عمــال المياومــة
وغيرهــا مــن قطاعــات األعمــال الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر.
وأمــام هــذه األعــداد الكبيــرة مــن العامليــن ،وجدنــا أنفســنا فــي
األردن غيــر قادريــن علــى تقديــم الدعــم والمســاعدة ومختلــف
اشــكال الحمايــات لهــم ،ودخلــت الحكومــة فــي دوامــة االجتهــادات
لكيفيــة مســاعدتهم
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2.2ضعــف اشــراك أطــراف الحــوار االجتماعــي فــي عمليــات
اتخــاذ القــرار:
أزمــة وبــاء «كورونــا المســتجد» أظهــرت اختــال آخــر فــي ســوق
العمــل ،تمثــل فــي ضعــف اشــراك جميــع أطــراف الحــوار االجتماعــي
فــي عمليــات اتخــاذ القــرار ،وبالتالي غياب السياســات التوازنية التي
تقــوم علــى (تســويات اجتماعيــة) بيــن أصحــاب العمــال والعمــال
والمجتمــع المدنــي ،وعلــى وجــه الخصــوص ،ضعــف المشــاركة
الفعالــة للمنظمــات النقابيــة العماليــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات
لمواجهــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة كنتيجــة لتداعيــات
وبــاء «كورونــا المســتجد» ،حيــث الحضــور الكثيــف للقطــاع الخــاص
بغــرف الصناعــة والتجــارة وجمعيــات رجــال األعمــال المختلفــة ،وكانــت
بصماتهــم واضحــة علــى مالمــح القــرارات الحكوميــة التــي غــاب عنها
التــوازن بيــن حقــوق العامليــن وأصحاب األعمــال ،وألن عمليات اتخاذ
القــرار وخاصــة فــي المســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة تقــوم علــى
عالقــات القــوة بيــن مكونــات المجتمــع األساســية ،فقــد انتقصــت
هــذه القــرارات مــن حقــوق العامليــن بشــكل كبيــر حيــث تخفيــض
األجــور بشــكل عــام فــي القطــاع الخــاص بمــا يقــارب  30بالمائــة،
وحيــث االنتشــار الواســع لحجــم االنتهــاكات العماليــة التــي شــملت
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،دون أن تســتطيع النقابات العمالية
مــن تحســين الحمايــات للعامليــن والعامــات فــي هــذه القــرارات،
ولــم تتمكــن أيضــا مــن وضــع حــد التســاع رقعــة هــذه االنتهــاكات،
وبــدى ســوق العمــل خــال مــن أي تأثيــر ملمــوس للنقابــات العماليــة
فــي هذيــن المجاليــن.

غياب السياسات التوازنية
التي تقوم على (تسويات
اجتماعية) بين أصحاب العمال
والعمال والمجتمع المدني.

ضعف المشاركة الفعالة
للمنظمات النقابية العمالية
في عملية اتخاذ القرارات.
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ثالثا :سياسات العمل لما بعد كورونا:
تتطلــب عمليــة التفكيــر فــي مجــال سياســات العمــل لمــا بعــد انتهــاء
وبــاء «كورونــا المســتجد» ،النظــر فــي السياســات علــى أكثــر مــن
مســتوى ،فمــن جانــب مطلــوب العمــل علــى تطبيــق سياســات عمل
قصيــرة المــدى تســاهم فــي شــفاء ســوق العمــل مــن األمــراض
(االختــاالت العميقــة) التــي ســيخلفها وبــاء «كورونــا المســتجد»
خلفــه والعمــل علــى تجاوزهــا ،ثــم تطبيــق سياســات عمــل للحــد
مــن طــول أمــد اســتمرار معــدالت البطالــة ،الــى جانــب اصــاح
االختــاالت التــي بــرزت وأدت الــى تعميــق أثــر التداعيــات وخاصــة
االجتماعيــة فــي األردن.

1.1لمواجهــة التحــدي األساســي المتمثــل فــي البطالــة
المرتفعــة ،يتطلــب العمــل علــى أكثــر مــن مســار كمــا يلــي:
•المحافظــة علــى بقــاء أكبــر قــدر ممكــن من منشــآت األعمال في
القطــاع الخــاص القائمــة ودعــم اســتمراريتها ،والحفــاظ علــى أكبر
قــدر ممكــن مــن العامليــن فيهــا ،ويتــم هــذا مــن خــال تقديــم
الحكومــة للدعــم المالــي لمنشــآت األعمــال التــي تضــررت جــراء
هــذه الجائحــة ،علــى أن يشــمل هــذا الدعــم ،مســاعدات ماليــة
مباشــرة لتمكينهــا مــن دفــع أجــور العامليــن فيهــا ،الــى جانــب
توفيــر قــروض بتســهيالت ملموســة مــن حيــث أســعار فائــدة
قريبــة مــن الصفــر ومــدد تســديدها مــع فتــرات ســماح ،لتمكينهــا
مــن االســتمرار فــي أعمالهــا ،ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال
انشــاء صناديــق طــوارئ وتوفيــر مخصصــات لهــذه الصناديــق
مــن خــال عــدم دفــع فوائــد الديــون الخارجيــة ،ووقــف بعــض
االنفــاق الرأســمالي غيــر الضــروري ،الــى جانــب االســتفادة مــن
برامــج المســاعدات الضخمــة التــي توفرهــا المؤسســات الماليــة
الدوليــة ،باإلضافــة الــى توفيــر مــن بعــض بنــود الموازنــة
األخــرى.
•العمــل علــى زيــادة االنفــاق العــام مــن خــال الحصــول علــى
مســاعدات خارجيــة بمختلــف أنواعهــا ،وقيــام الحكومــة بتســديد
التزاماتهــا الماليــة الــى القطــاع الخــاص ليتمكــن مــن االســتمرار
فــي أعمالــه والتوســع فيهــا.
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•العمــل علــى تشــجيع القطاعــات االقتصاديــة كثيفــة التشــغيل
علــى التوســع ،وخاصــة الصناعيــة منهــا ،وتقديــم التســهيالت
الالزمــة لهــا لضمــان توليــد المزيــد مــن الوظائــف.
•تطويــر حــزم دعــم وتحفيــز متوســطة وطويلــة المــدى لمختلــف
القطاعــات تهــدف الــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي ألقصــى
قــدر ممكــن لمواجهــة حالــة الركــود /االنكمــاش االقتصــادي
المتوقعــة ،للحفــاظ علــى العامليــن لديهــا وتشــغيل المزيــد مــن
طالبــي الوظائــف مــن الداخليــن الجــدد الــى ســوق العمــل.
•تخفيــض اشــتراكات الضمــان االجتماعــي بشــكل ملمــوس
ودائــم لكافــة القطاعــات االقتصاديــة مــع الحفــاظ علــى مختلــف
الحمايــات االجتماعيــة المعمــول بهــا ،حيــث أنــه ووفقــا لمختلــف
التقييمــات المحليــة والدوليــة تعــد مرتفعــة جــدا ،وتشــكل عبئــا
علــى االقتصــاد ،وتســاهم فــي عــدم خلــق فــرص عمــل جديــدة.
•تخفيــض الضريبــة العامــة علــى المبيعــات لقطاعــات كبيــرة مــن
الســلع والخدمــات ،لتشــجيع الطلــب المحلــي الكلــي ،ما ســيدفع
القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة علــى التوســع ،وبالتالــي خلــق
المزيــد مــن الوظائــف.
•تكثيــف الجهــود الرســمية مــع حكومــات دول الخليــج العربــي
بهــدف عــدم االســتغناء عــن العامليــن األردنييــن فيهــا مــن
العامليــن فــي القطاعــات العامــة ،ومطالبتها بتشــجيع القطاعات
الخاصــة فيهــا لعــدم االســتغناء عــن العامليــن األردنييــن.
•إعــادة النظــر بشــكل جوهــري بسياســات التعليــم باتجــاه التركيــز
علــى فلســفة التعليــم ألجــل العمــل ،وهذا يتطلب التوســع في
التعليــم المتوســط والمهنــي والتقنــي بشــكل كبيــر ،ووضــع
محــددات للتوســع فــي التعليــم الجامعــي ،الــى جانــب تطويــر
محتويــات البرامــج التعليميــة والتدريبيــة لتمكيــن المتدربيــن
مــن االلتحــاق الســريع بالعمــل فــي القطاعــات االقتصاديــة
الموجــودة ،بالتنســيق الكامــل مــع القطــاع الخــاص المشــغل
األساســي لهــذه العمالــة.
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2.2لمواجهــة االختــال األساســي الثانــي المتمثــل فــي
اتســاع رقعــة العمالــة غيــر المنظمــة ،يقتــرح العمــل علــى
مــا يلــي:
•ضــرورة العمــل علــى التقليــل بشــكل كبيــر مــن العمالــة غيــر
المحميــة فــي إطــار منظومــة الضمــان االجتماعــي فــي األردن
خــال فتــرة زمنيــة متوســطة المــدى.
•ضــرورة اجــراء تعديــات علــى قانــون الضمان االجتماعــي ،بحيث
يتــم تخفيــض قيمــة اشــتراكات الضمــان االجتماعــي كمــا تــم
اإلشــارة اليــه فــي مــكان آخــر فــي هــذا التقريــر ،مــا ســيؤدي الــى
تقليــل عمليــات التهــرب التأمينــي مــن قبــل القطــاع الخــاص،
وتقليــل العمالــة غيــر المســجلة فــي الضمــان االجتماعــي.
•ضــرورة اجــراء تعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي،
بحيــث يتــم تغييــر نمــوذج االشــتراك االختيــاري المرتفــع الكلفــة،
والــذي يصــل الــى ( )17.5بالمائــة مــن قيمــة أجورهــم ،وهــو
الخيــار الوحيــد المتــاح حاليــا للعامليــن مــع أنفســهم ،والعامليــن
بالمياومــة بــأي شــكل كان ،علــى أن تكــون قيمــة االشــتراك
منخفضــة ،وعلــى أن يكــون االشــتراك إلزاميــا.

3.3مــن أجــل زيــادة فعاليــة الحــوار االجتماعــي فــي عمليــات
اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بســوق العمــل ،يقتــرح العمــل
علــى مــا يلــي:
•أعــادة االعتبــار لمؤسســات الحــوار االجتماعــي وأهميتهــا فــي
عمليــات اتخــاذ القــرار مثــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
واللجنــة الثالثيــة التــي تشــكل وفــق قانــون العمــل.
•إعــادة النظــر بالنصــوص القانونيــة فــي قانــون العمــل باتجــاه
تمكيــن كافــة العامليــن فــي األردن فــي القطــاع الخــاص مــن
تشــكيل منظماتهــم النقابيــة وفــق المعاييــر الدوليــة للعمــل ووفــق
الممارســات الفضلــى المتبعــة فــي العالــم.

استجابة أولية لتداعيات أزمة كورونا

4.4العمل عن بعد:
بــرزت خــال تطبيــق سياســة حظــر التجــوال الجزئــي والشــامل التــي تــم
تطبيقهــا فــي األردن ،فــرص كبيــرة جــدا للعمــل عــن بعــد فــي العديــد مــن
القطاعــات االقتصاديــة وللعديــد مــن المهــن ،ليــس فقــط فــي تأديــة
المهــام األساســية للعمــل ،بــل فــي مجــال عقــد االجتماعــات أيضــا ،األمــر
الــذي مــن شــأنه زيــادة فاعليــة العمــل بعشــرات القطاعــات االقتصاديــة،
لذلــك تبــرز أولويــة تشــجيع منشــآت األعمــال وتمكينهــا وتعزيــز قدراتهــا
لتوســيع نطاقــات العمــل عــن بعــد ،األمــر الــذي مــن شــأنه تقليــل النفقــات
فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة ،وتحســين إدارة الوقــت مــن
خــال توفيــر ســاعات عمــل كبيــرة كانــت تســتهلك فــي التنقــل ســواء داخــل
األردن أو خارجــه.
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للمزيد من المعلومات:
شارع الملكة رانيا العبد لله  -عمارة العمري  -رقم  - 12الطابق الرابع
عمان  -األردن.
هاتف00962 6 516 44 91 :

فاكس00962 6 516 44 92 :

info@phenixcenter.net

phenixcenter@yahoo.com

