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مقدمة

التحديات

كان للظهــور غيــر المتوقــــــــــــــــــــع لجائحــة كورونــا، ومــا تبعهــا مــن تدابيــر وقائيــة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، آثــاًرا شــديدة علــى االقتصــاد األردنــي، المتعثــر مــن األســاس، إذ 
خلقــت الجائحــة تحديــات جديــدة أثــرت ســلبا علــى الســياق االجتماعــي واالقتصــادي 
فــي األردن. فعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الحكومــة للحد مــن عواقب 
االقتصــادي  التباطــؤ  مــن  يعانــي  األردن  يــزال  ال  لكــن  للبــاد،  المتتاليــة  اإلغاقــات 
المســتمر، وضعــف قــدرات االقتصــاد الوطنــي علــى توليــد فــرص عمــل جديــدة، ممــا 
جعــل نســب البطالــة تقفــز أكثــر مــن خمســة بالمئــة خــال عــام واحــد، وبخاصــة بيــن 
الشــباب. وكشــفت الجائحــة عــن ضعــف الحمايــات االجتماعيــة للشــباب فــي ســوق 
العمــل، وأبرزهــا بيئــة العمــل الائــق، التــي تتضمــن أجــورا عادلــة وســاعات عمــل 

منصفــة، إضافــة إلــى التأميــن الصحــي والضمــان االجتماعــي. 

خلقــــــــــت الجائحــة تحديــات جديــدة تمثلــت فــي خســارة ســوق العمــل مــا يقــارب 
140 ألــف وظيفــة بســبب حالــة االنكمــاش التــي دخلهــا االقتصــاد األردنــي، وتراجعــت 
ــى  ــزان العــرض والطلــب عل ــال مي مســتويات األجــور بشــكل ملمــوس نتيجــة الخت
للقطــاع  الحكومــة وســمحت  التــي أصدرتهــا  الدفــاع  أوامــر  جانــب  الــى  الوظائــف، 
ــر  الخــاص بتخفيــض أجــور العامليــن بنســبة تقــارب 25 بالمئــة فــي القطاعــات األكث
تضــررا و50% فــي القطاعــات المغلقــة. وقــد ســاهمت األزمــة بتعميــق التحديــات 
التــي يواجههــا الشــباب فــي هــذا المجــال، حيــث ضاقــت الخيــارات أمامهــم أكثــر مــن 

ذي قبــل.

ارتفعــت معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر وبخاصــة بيــن فئــة الشــباب، فقــد وصلــت 
خــال الربــع األول مــن عــام 2021، وبعــد مــا يقــارب عامــا ونصــف العــام علــى بــدء أزمــة 
كورونــا، إذ بلغــت 25% بارتفــاع مقــداره 5.7 % عــن نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، منهــا 
24.2 % مــن الذكــور، و 28.5 % بيــن اإلنــاث، ويتضــح أّن معــدل البطالــة قــد ارتفــع 
ــة  ــة مقارن ــاث بمقــدار 4.2 نقطــة مئوي ــة، وارتفــع لإلن للذكــور بمقــدار 1.1 نقطــة مئوي

بالربــع األول مــن عــام 2020. 

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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وتركــزت البطالــة بيــن فئــة الشــباب وبخاصــة الفئــة العمريــة 15-19 ســنة )مــن غيــر 
الجالســين علــى مقاعــد الدراســة( بنســبة وصلــت إلــى 61.5 % منهــم 61.1% مــن 

الذكــور و73.6 مــن اإلنــاث. 

كمــا شــهدت الفئــة العمريــة 20 - 24 ســنة نســبة بطالــة غيــر مســبوقة وصلــت فــي 
الربــع األول مــن عــام 2021 إلــى 45.7 %، بحســب أرقــام دائــرة اإلحصــاءات العامــة، 

ــي.)1( ــى 41.9 % و 64.8 % علــى التوال ــاث إل انقســمت بيــن الذكــور واإلن

تصطــدم الخيــارات المســتقبلية للشــباب والشــابات فــي األردن بمعوقــات وعراقيــل 
عديــدة، منهــا السياســات االقتصاديــة وسياســات العمــل التــي طبقــت فــي األردن 
والسياســات  االنكماشــية  الماليــة  السياســات  حيــث  الماضيــة،  العقــود  خــال 
ــد فــرص  ــى تولي ــي عل ــي أضعفــت قــدرات االقتصــاد األردن ــة الت ــر العادل ــة غي الضريبي
عمــل جديــدة تســتوعب الداخليــن الجــدد، حيــث يدخــل ســنويا الــى ســوق العمــل مــا 
يقــارب 120 ألــف طالــب عمــل جديــد. فــي حيــن يوّلــد االقتصــاد األردنــّي بقطاعيــه العام 

والخــاص مــا يقــارب 40 ألــف وظيفــة جديــدة ســنويا فقــط.  

يعانــي غالبيــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن ضعــف كبيــر فــي شــروط العمــل 
الائــق، وبخاصــة الشــباب، باعتبارهــم داخليــن جــددا الــى ســوق العمــل، وهــي ظــروف 
صادمــة لغالبيــة الشــباب طالبــي الوظائــف الجــدد فــي غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة 

األردنيــة، إذ يشــكل االنخفــاض الملمــوس فــي مســتويات األجــور أبــرز ســماتها. 

وأظهــرت دراســة تقييميــة ألثــر كورونــا علــى الشــباب فــي ســوق العمــل أن أبــرز 
االحتياجــات للشــباب هــي فــرص للتوظيــف فــي بيئــة عمــل الئقــة، ومهــارات علــى 

المهنــي.)2( التدريــب 

ــا، وقبلهــا، مــن  ــون خــال جائحــة كورون ــى أن الشــباب يعان  كمــا أشــارت الدراســة إل
الســوق  دخــول  قبــل  يطــوروا مهاراتهــم  لكــي  المتاحــة  التدريبيــة  الفــرص  نقــص 
العمــل، وذلــك بشــكل مدفــوع األجــر أو غيــر المدفــوع، وتبيــن أنــه بســبب ارتفــاع 
معــدل البطالــة، فــإن معظــم الشــباب يعتمــدون علــى أنفســهم مــن خــال خلــق 

فــرص العمــل الحــر. الــذي يتســم بانخفــاض األجــور فيــه، كونــه غيــر منظــم.

3_   تصريحات سابقة لمؤسسة الضمان االجتماعي 1https://bit.ly/3lXDWaQ_ تقرير دائرة اإلحصاءات العامة للربع األول من عام  2021
2_  دراسة بعنوان: أثر كورونا على الشباب في سوق العمل-مركز الفيينق للدراسات- غير منشورة

حيــث أن )70( بالمئــة مــن العامليــن المســجلين فــي المؤسســة العامــة للضمــان 
االجتماعــي تبلــغ أجورهــم الشــهرية )500( دينــار فمــا دون)3(،  يضــاف الــى ذلــك أن مــا 
يقــارب ثلــث القــوى العاملــة األردنيــة غيــر مشــمولين بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة 
االجتماعيــة. كذلــك فــإن الحــد األدنــى الجديــد لألجــور، الــذي أصبــح 260 دينــارا شــهريا 

منــذ مطلــع العــام الحالــي، مــا يــزال متدنيــا.

البطالــة:  ارتفــاع معــدالت  فــي  ملمــوس  بشــكل  التــي ســاهمت  العوامــل  ومــن 
االختــاالت الكبيــرة فــي السياســات الناظمــة للتعليــم فــي األردن، وآخرهــا التحــول 
إلــى التعليــم عــن بعــد الــذي أفقــد الشــباب الذيــن علــى أبــواب التخــرج فــرص التطــور 
والتدريــب علــى المهــارات العمليــة فــي ســوق العمــل. باإلضافة إلى توجــه الحكومات 
المتعاقبــة خــال العقــود الثــاث الماضيــة الــى التوســع فــي التعليــم الجامعــي علــى 

حســاب التعليــم المتوســط التقنــي والمهنــي، خافــا لحاجــات ســوق العمــل، 

الخــاص  القطــاع  فــي  الجامعــات  افتتــاح  فــي  كبيــرة  تســهيات  هنالــك  وأصبــح 
الــى جانــب  ليســتوعب أكبــر قــدر ممكــن مــن خريجــي المســار الثانــوي األكاديمــي، 
توســع الجامعــات الحكوميــة فــي برامــج التعليــم المــوازي لتعويــض تراجــع الدعــم 
ــة مــن  ــى انقــاب الهــرم التعليمــي، بحيــث أصبحــت الغالبي الحكومــي لهــا. مــا أدى ال
مقابــل  األكاديمــي  الجامعــي  التعليــم  مســار  فــي  ملتحقيــن  والشــابات  الشــباب 
تواضــع أعــداد الملتحقيــن فــي التعليــم المتوســط التقنــي والمهنــي، لنجــد أن عــدد 
ــل مــا يقــارب 30 ألــف فــي  ــة مقاب طــاب الجامعــات يقــارب 300 ألــف طالــب وطالب
التعليــم المتوســط التقنــي والمهنــي، مــا أدى الــى ارتفــاع كبيــر فــي معــدالت البطالــة 
بيــن خريجــي الجامعــات، إذ بلغــت بيــن اإلنــاث 79.6 بالمئــة وبيــن الذكــور 25.1 بالمئــة.

ويشــير ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن اإلنــاث الجامعيــات بوضــوح إلــى وجــود تبايــن بيــن 
المســتوى التعليمــي المرتفــع للمــرأة مقارنــة بمشــاركتها االقتصاديــة المنخفضــة 
للغايــة فــي ســوق العمــل، ويظهــر أن المــرأة تواجــه عقبــات وتحديــات مرتبطــة بالنوع 

االجتماعــي تعيــق دخولهــا إلــى ســوق العمــل.
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تواجــه النســاء الشــابات واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة تحديات إضافيــة في االلتحاق 
بســوق العمــل نتيجــة التأخــر فــي تطبيــق قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
وأيضــا بســبب الصــورة النمطيــة عن األشــخاص ذوي اإلعاقة، التــي تحول دون قبول 
طلباتهــم فــي التوظيــف. كذلــك رداءة خدمــة المواصــات العامــة المقدمــة، إذ تواجــه 
النســاء العديــد مــن التحديــات فــي المواصــات العامــة مثــل: طــول الرحلــة بســبب 
طــول فتــرة االنتظــار فــي األماكــن العاّمــة، واســتخدام أكثــر مــن وســيلة نقــل غيــر 
آمنــة، والتلــوث الســمعي الناتــج عــن المشــادات الكاميــة فــي الحافــات أو محطــات 

الركــوب ، إضافــة إلــى التحــرش فــي األماكــن العامــة.)4(

إلــى جانــب ذلــك، تعانــي قطاعــات واســعة مــن الشــباب مــن ضعــف جــودة التعليــم 
علــى  ســلبا  ينعكــس  مــا  يتلقونــه،  الــذي  الثانــوي  بعــد  ومــا  والثانــوي  األساســي 
مهاراتهــم المعرفيــة والفنيــة األساســية، اذ أن نتائــج امتحــان الكفــاءة الجامعيــة 
الــذي تعقــده وزارة التعليــم العالــي بشــكل دوري تظهــر أن غالبيــة خريجــي الجامعــات 
الجــدد يمتلكــون أقــل مــن )50( بالمئــة مــن المعــارف والمهــارات التــي يجــب عليهــم 
 ،Internship امتاكهــا، إلــى جانــب ضعــف برامــج التدريــب العملــي أثنــاء الدراســة
ومجمــل ذلــك يضــع عقبــات أخــرى أمــام الشــباب فــي الحصــول علــى وظائــف الئقــة.

فشــل برامــج التدريــب والتشــغيل الحكوميــة التــي كانــت تســتهدف محاربــة البطالــة 
وتركــز علــى تهيئــة الشــباب والشــابات وربطهم مع المشــغلين فــي القطاع الخاص، 
حيــث طبقــت الحكومــات المتعاقبــة مجموعــة مــن البرامــج بأســماء مختلفــة، دون 
ــى ضــرورة العمــل علــى تحســين شــروط العمــل فــي القطــاع الخــاص،  االلتفــات إل
الــذي ســرعان مــا دفــع غالبيــة المشــتغلين فــي إطــار هــذه البرامــج إلــى تــرك الوظائف 
الحمايــات االجتماعيــة  العمــل وغيــاب  التــي عملــوا فيهــا بســبب طــول ســاعات 

وانخفــاض مســتويات األجــور.

تراجــع فــرص العمــل المتاحــة فــي دول الخليــج العربــي بســبب تداعيــات تفشــي 
جائحــة »كورونــا المســتجد«، حيــث كانــت أســواق العمــل فــي هــذه الــدول تســتوعب 
ســنويا آالف فــرص العمــل وبخاصــة مــن خريجــي الجامعــات، مــا ســيؤدي الــى تضييق 
فــرص الحصــول علــى وظائــف للشــباب والشــابات، وهنالــك توقعــات بعــودة آالف 
العامليــن والعامــات األردنييــن ومــن بينهــم الشــباب خــال األشــهر القادمــة، مــا 

يزيــد تحــدي الحصــول علــى وظائــف.

1_ إعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة التــي طبقــت فــي األردن خــال العقــود 
الماضية، والذهاب باتجاه تطبيق سياسة مالية توسعية من خال زيادة االستثمار 
الرأســمالي وتخفيــض معــدالت الضرائــب غيــر المباشــرة مثــل الضريبــة العامــة علــى 
المبيعــات والضرائــب الخاصــة، مــا يخفــف الضغــوط علــى الصناعــات األردنيــة ويعــزز 
قدراتهــا التنافســية، إلــى جانــب تخفيــض اشــتراكات الضمــان االجتماعــي وزيــادة 

الطلــب المحلــي الكلــي، األمــر الــذي ســيدفع عجلــة النمــو االقتصــادي.  

ــي وأصحــاب األعمــال  ــات ومنظمــات المجتمــع المدن ــن النقاب 2_ عمــل شــراكات بي
والحكومــة لوضــع خطــة شــاملة لتحفيــز النمــو االقتصــادي وزيــادة فــرص عمــل 

الشــباب.

3_ تحســين شــروط العمل في القطاع الخاص من خال توســيع شــمول منظومة 
الضمــان االجتماعــي لتشــمل جميــع العامليــن بأجــر فــي األردن، وضمــان تطبيــق 
معاييــر العمــل مــن خــال تفعيــل أدوار النقابــات العماليــة وتطويــر نظــم التفتيــش 
فــي وزارة العمــل والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، ورفع مســتويات األجور، 
لتشــجيع الشــباب والشــابات للعمــل فــي القطاعــات االقتصاديــة التــي يعزفــون عــن 

العمــل فيهــا، وبخاصــة قطاعــي الزراعــة واالنشــاءات.

4_ إعــادة النظــر فــي سياســات التعليــم باتجــاه التوســع فــي التعليــم المتوســط 
التــي يولدهــا القطــاع الخــاص فــي األردن  التقنــي والمهنــي، ألن غالبيــة الوظائــف 
ــى وضعــه الطبيعــي.  ــم إل ــواع مــن المهــن، وإعــادة هــرم التعلي ــى هــذه األن بحاجــة ال

5_ توعيــة الشــباب والشــابات بالتخصصــات الجامعيــة الراكــدة التــي اســتنفدت كل 
الوســائل لتنشــيطها، وتوجيههــم إلــى تخصصــات لهــا مســتقبل فــي ســوق العمــل.

6_ زيــادة األجــور فــي القطاعــات التــي ُينظــر إليهــا علــى أنهــا أقــل شــأنا مــن غيرهــا، مثل 
العمــل فــي التخصصــات المهنيــة، إذ يجــب تغييــر عقليــة الشــباب واســتعدادهم 

للعمــل فــي هــذه القطاعــات، وبخاصــة بعــد أزمــة كورونــا.

التوصيات

https://bit.ly/37BdHi5  4_ ورقة سياسات: مشاكل النقل العام وأثرها على المشاركة االقتصادية للمرأة في العاصمة عّمان
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

@phenixcenter

@phenixcenter

www.phenixcenter.net

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس: هاتف: 

www.labor-watch.net

@LaborWatchJo

@laborwatch_Jo

7_ إنشاء صندوق لدعم المشاريع الشبابية الريادية في مختلف المحافظات.

8_ تطويــر نظــم ضبــط الجــودة فــي المؤسســات التعليميــة المختلفــة، بحيــث يتــم 
ضمــان جــودة عاليــة لخريجــي هــذه المؤسســات أكانــت فــي القطــاع العــام أو القطاع 

الخــاص، إلــى جانــب تفعيــل تطبيــق برامــج التدريــب العملــي أثنــاء الدراســة.

9_ ضــرورة رفــع كفــاءة خدمــات المواصــات العامــة المقدمــة لألردنييــن بمــا يعــزز 
مــن مشــاركة النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل. 

10_ ضمــان الوصــول إلــى فــرص التعليــم والتعليــم عــن بعــد لألســر الفقيــرة مــن 
خــال توفيــر الوصــول إلــى األجهــزة واالتصــال الكافــي باإلنترنــت. 


