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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

رأي  قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائــم علــى مبــادئ 
ــز علــى اصــاح سياســات العمــل وفــق هــذه  ــة وحقــوق االنســان، بالتركي الديمقراطي
المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيز سياســات الحمايــة االجتماعية 
وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن 
خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر واألوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر 

ــة التنمويــة. قــدرات الفاعليــن فــي العملي

تصميـــــــــــــــــــــم  : نديم عبد الصــــــــــــــــــمد  
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كان لجائحــة كوفيــد-19 ومــا ترتــب عليهــا مــن تدابيــر وقائيــة تأثيــر كبير على االقتصــاد األردني 
المتعثــر باألصــل، الــذي سيســتغرق ســنوات للتعافــي مــن تداعياتــه. يهــدف هــذا التقييــم 
إلــى دعــم السياســات والتدخــات االقتصاديــة مــا بعــد كوفيــد-19 بهــدف زيــادة فــرص 
العمــل للشــباب فــي األردن، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وبعــد مراجعــة األدبيــات المتوفــرة، 

جــرى تطويــر ثاثــة مســوحات كميــة.

مســح وطنــي، يهــدف إلــى تحديــد تأثيــر أزمــة كوفيــد-19 علــى ســوق العمــل، . 1
الــذي انتشــر عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ووصــل إلــى 170 مســتجيبا.

مســح للمســتفيدين الشــباب، مــن التدريــب العملــي لمشــروع المشــاركة . 2
الشــبابية والتشــغيل والقــروض للشــركات الناشــئة وبرامــج التوســع1، 
لتحديــد تأثيــر دعــم هــذه البرامــج علــى الشــباب. وشــمل هــذا االســتطاع 

111 شــخصا مــن المســتجيبين. 
مســح لقطــاع األعمــال، يهــدف إلــى تحديــد أثــر أزمــة كوفيــد-19 والقطاعات . 3

توســيع  علــى  لحثهــم  المســتقبلية  المبــادرات  وتحديــد  تضــررا،  األكثــر 
وتوظيــف المزيــد مــن العمــال. وقــد وصــل ثمانيــة مــن القائميــن علــى 
التعــداد الميدانــي إلــى عينــة ذات صلــة إحصائيــة 2 مــن 300 شــركة فــي 

البلقــاء ومادبــا والكــرك والطفيلــة وعمــان والزرقــاء وإربــد.

كمــا عقــدت أربــع مجموعــات نقــاش مركــزة، بمشــاركة 5 - 7 مشــاركين عــن طريــق منصــة 
زوم، وجمعــت هــذه المجموعــات أشــخاصا مــن خلفيــات أو تجــارب مماثلــة لمناقشــة 
آثــار وبــاء كوفيــد-19 علــى ســوق العمــل، مقســمة بيــن القــادة والناشــطين الشــباب، 
والنقابــات العماليــة والعمــال، ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والمنظمــات غيــر 

ــة، وأصحــاب العمــل. ــة الدولي الحكومي

وأجريــت ســتة عشــر مقابلــة معمقــة شــبه منظمــة، عبــر مكالمــات هاتفيــة، للتشــاور مــع 
خبــراء فــي االقتصــاد وســوق العمــل فــي األردن، ومــن بيــن هــؤالء الخبــراء ممثل عــن وزارة 
العمــل، وثمانيــة ممثليــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، بحيــث ركــز اثنــان منهــم 
علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وثاثــة علــى تشــغيل الشــباب، وواحــد علــى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، وناشــط يعمــل فــي تدريــب الشــباب، وممثــان نقابيــان، وثاثــة خبــراء 

مســتقلون فــي مجــال السياســات االقتصاديــة.

التــي توصلــت إليهــا المراجعــة األدبيــة، ومجموعــات  النتائــج  وقــد جــرى تحليــل جميــع 
النقــاش المركــزة، والمســوحات الكميــة، لتحديــد القطاعــات االقتصاديــة األكثــر تضــررا، 
تقديــم  عــن  فضــا  بالمبــادرات،  اســتهدافها  يجــب  التــي  الواعــدة  القطاعــات  وتحديــد 
توصيــات حــول السياســات والتدخــات االقتصاديــة، التــي تهــدف إلــى زيــادة فــرص العمــل 

للشــباب فــي األردن.
1 شــمل برامــج المشــاركة الشــبابية والتشــغيل والتدريــب المهنــي والتدريــب العملــي، ودعــم ريــادة األعمــال مــن خــال القــروض ومهــارات 
تطويــر المنتجــات. وتســتهدف هــذه المبــادرات الشــباب والشــابات الذيــن ُتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 35 ســنة، فــي حيــن تنــدرج النســاء مــن 
جميــع األعمــار فــي مكــون تنميــة ريــادة األعمــال، والهــدف المحــدد لبرنامــج التدريــب العملــي هــو دعــم تشــغيل الشــباب مــن خــال التعلــم 
والتدريــب، ومــن ناحيــة أخــرى، يهــدف مســار تنظيــم المشــاريع إلــى دعــم رواد األعمــال مــن خــال إنشــاء صناديــق قــروض متجــددة للشــركات 

الناشــئة.
2 مستوى الثقة 95% وهامش الخطأ ٪5.

الملخص التنفيذي
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كوفيد-19 في األردن
تركــت التدابيــر الوقائيــة التــي نفذتهــا الحكومــة اســتجابة لوبــاء كوفيــد-19 تأثيــرا شــديدا 
ــات  علــى قطاعــات مثــل الســياحة والمطاعــم والفنــادق والنقــل العــام والزراعــة وصالون
التجميــل وغيرهــا مــن قطاعــات الخدمــات. وعلــى رغــم جهــود الحكومــة فــي دعــم وتمويــل 
الشــركات، ارتفعــت البطالــة فــي عــام 2020 إلــى 25٪ وتحــول نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
إلــى نمــو ســلبي. وتعمــل نصــف القــوى العاملــة األردنيــة تقريبــا فــي األعمال غيــر المنظمة، 
ــك، اعتمــدوا  ــدال مــن ذل ــم يســتفد هــؤالء العمــال مــن الدعــم الحكومــي للشــركات، وب ول
لتغطيــة متطلبــات  الخيريــة  الجمعيــات  مــن  الوطنيــة وغيــره  المعونــة  علــى صنــدوق 
الحيــاة األساســية خــال فتــرات اإلغــاق، وتــم حســاب متوســط الخســارة، البالــغ نحــو 116 
مليــون دوالر فــي اليــوم نتيجــة للتدابيــر الوقائيــة لإلغــاق األنشــطة االقتصاديــة، إضافــة إلى 
ذلــك، انتقــل التعليــم عبــر اإلنترنــت، مــا شــكل تحديــات لألشــخاص ذوي االعاقــة والنســاء 
واألســر الفقيــرة، فيمــا يتعلــق بتوافــر اإلنترنــت واألجهــزة االلكترونيــة، وكذلــك للطــاب 

الذيــن فقــدوا فرصــة جمــع الخبــرات العمليــة أثنــاء تعليمهــم.

الشــركات  وبخاصــة  المختلفــة،  العمــل  فــرص  مــن  العديــد  الخــاص  القطــاع  ويوفــر 
الصغيــرة والمتوســطة، التــي تمثــل 95٪ مــن جميــع الشــركات المســجلة فــي األردن 
وتوفــر فــرص عمــل لنحــو 60٪ مــن القــوى العاملــة األردنيــة، ومــع ذلــك، فهــي تتميــز 
بمشــاكل هيكليــة، مثــل الطابــع غيــر الرســمي واســع النطــاق للعمــل، والتحديــات ذات 
العاقــة بنقــص الســيولة وارتفــاع مســتويات الضرائــب ونفقــات التشــغيل، وأدت التدابيــر 
المتخــذة اســتجابة ألزمــة كوفيــد-19، مثــل اإلغــاق وتخفيــض ســاعات العمــل، إلــى تفاقــم 

هــذه التحديــات.

كمــا أثــرت التدابيــر الوقائيــة، مثــل القيــود المفروضــة علــى عمليــات التنقــل وحظــر التجــول، 
بشــدة علــى العمــال فــي األردن، وبخاصــة العمــال غيــر الرســميين الذيــن يعملــون بــدون 
المياومــة، كالمهاجريــن  الغالــب علــى نظــام  فــي  اجتماعــي ويعملــون  أو ضمــان  عقــد 
والاجئيــن. وقــد تأثــرت المــرأة تأثــرا شــديدا باألزمــة، بســبب النســب الكبيــرة مــن العامــات 
فــي القطــاع غيــر المنظــم، وتضاعــف عــبء الرعايــة المنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر التــي 
تقدمهــا النســاء، وفــي الوقــت نفســه ازدادت حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
وكافحــت العديــد مــن األســر لضمــان احتياجاتها األساســية مثــل الغذاء واإليجــار والتدفئة 
واألدويــة،  ورغــم زيــادة احتياجــات الســكان، انخفضــت خدمــات الحمايــة االجتماعيــة خــال 
فتــرة اإلغــاق بســبب القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة بســبب صعوبــة  تقديــم الخدمــات 

االجتماعيــة عــن بعــد، مــن قبــل الحكومــة والجمعيــات الخيريــة.

وإلــى جانــب األثــر الكبيــر علــى العمــال وســبل عيشــهم، فاقمــت األزمــة وضــع الفئــات األكثــر 
ضعفــا، مثــل األشــخاص ذوي االعاقــة وكبــار الســن، إذ منــع نقص وســائل النقــل الكثيرين 
مــن الحصــول علــى الغــذاء والمــال، بســبب القيــود التــي تحظــر علــى األشــخاص الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 60 عامــا الخــروج إلــى األســواق. وتأثــر األطفــال ذوو اإلعاقــة بخاصــة، حيــث 
أغلقــت مراكــز األطفــال ذوي اإلعاقــة، ولــم يصمــم برنامــج التعلــم عبــر اإلنترنــت للتعامــل 

مــع الطــاب والطالبــات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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يعانــي الشــباب مــن ارتفــاع غيــر مســبوق لمعــدالت البطالــة فــي األردن، وخــال الربــع 
ــة فــي الفئتيــن العمريتيــن 19-15 ســنة  ــر مــن عــام 2020، ســجلت أعلــى نســبة بطال األخي
)62.1 بالمئــة( و24-20 ســنة )47.9 بالمئــة( مــن غيــر الجالســين علــى مقاعــد الدراســة، 
ــون مــن  ــن يعان ــة الذي ــى ذلــك، ترتفــع نســبة الشــباب فــي المنطقــة العربي وباإلضافــة إل
مشــاكل فــي الصحــة النفســية ومســتويات عاليــة مــن القلــق بســبب العزلــة واالنتقــال 

ــر اإلنترنــت. ــى التعليــم عب إل

وبســبب هــذا الوبــاء، ســيتم إعــادة تشــكيل ســوق العمــل بطــرق مختلفــة، حيــث ســتكون 
القطاعــات الواعــدة الســابقة فــي حالــة أزمــة فــي الســنوات القادمــة، فــي حيــن ســترتفع 
ــات  ــدة فــي قطاعــات أخــرى، وينبغــي أن يواجــه إصــاح السياســات التحدي الفــرص الجدي
التــي تطرحهــا أزمــة كوفيــد-19، بمــا يســمح لــألردن باالســتفادة مــن مختلــف قطاعــات 

التجــارة، مــع زيــادة قــدرة األردن علــى الصمــود فــي مواجهــة األزمــات المســتقبلية.

النتائج الرئيسية
المسح الوطني ومسح المستفيدين 

• المشــاركة 	 مشــروع  مــن  المســتفيدين   111 الـــ  المســتجيبين  جميــع 
الشــبابية والتشــغيل للتدريــب العملــي وبرامــج القــروض هــم أردنيــون، في 
حيــن أن 95٪ مــن الـــ170 المشــاركين فــي االســتطاع الوطني هــم أردنيون، 
معظــم  ويتواجــد  مصريــون،  و٪1  فلســطينيون  و٪1  ســوريون  و٪3 
المســتجيبين للمســح الوطنــي فــي عمــان، بينمــا يقطــن المســتجيبون 
لمســح المســتفيدين مــن مشــروع المشــاركة الشــبابية والتشــغيل فــي 
البلقــاء ومادبــا والكــرك والطفيلــة، التــي تمثــل المحافظــات المســتهدفة 

للمشــروع للفتــرة مــن 2000 إلــى 2005.

•   كان المســتجيبون فــي مســح المســتفيدين عاطليــن عــن العمــل أو 	
متدربيــن مقارنــة بالمســتجيبين فــي المســح الوطنــي، بينمــا المســتجيبون 
للمســح الوطنــي يعملــون بــدوام كامــل أكثــر بثــاث مــرات، وكان معظــم 
المســتفيدين مــن برامــج مشــروع المشــاركة الشــبابية والتشــغيل جــزءا 
العملــي  التدريــب  برنامــج  فــي  وشــاركوا  الشــباب  تشــغيل  مســار  مــن 
وبرنامــج الزمالــة، وأشــار معظــم األفــراد مــن الفئــة العمريــة 35 عامــا، إلــى 
أنهــم تلقــوا مهــارات تطويــر المنتجــات المؤسســية، حيــث تمثــل هــذه 
مشــروع  إطــار  فــي  النســوية،  األعمــال  ريــادة  تنميــة  عنصــر  المهــارات 

المشــاركة الشــبابية والتشــغيل.
• يعمــل المســتفيدون فــي المؤسســات الحكوميــة وفــي القطــاع الصحــي، 	

وهــو مــا يفــوق بكثيــر المتوســط فــي المســح الوطنــي، وتعمــل المــرأة فــي 
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العمــل االجتماعــي واإلنمائــي وفــي المؤسســات الحكوميــة فــي المســح 
الوطنــي، ومــع ذلــك فــإن النســاء أكثــر تمثيــا فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة 
مــن بيــن المســتفيدين، فــي حيــن أن مــا يقــارب نصــف المســتجيبين مــن 

الذكــور يعملــون فــي المؤسســات الحكوميــة.

مسح األعمال

• األعمــال 	 أصحــاب  مــن   ٪91 هنــاك  المســح،  شــملها  شــركة   300 بيــن  مــن 
والباقــي  ســوريون،  و٪3  مصريــون،  و٪6  أردنيــون،  منهــم  و٪88  الذكــور؛  مــن 
ــة 64-45 ســنة، وتقــع معظــم  ــة العمري ــن الفئ ــون، وهــم بي فلســطينيون ويمني
الشــركات فــي عمــان، مــع تمثيــل جيــد فــي المحافظــات المســتهدفة األخــرى، بمــا 
فــي ذلــك البلقــاء، مادبــا، الكــرك والطفيلــة، حيــث قطاعــا التصنيــع والتجزئــة همــا 
األكثــر تمثيــا بيــن الشــركات التــي شــملها المســح، تليهــا الخدمــات االجتماعيــة، 
واالتصــاالت،  والميــاه،  والكهربــاء  والمطاعــم،  والفنــادق  والبنــاء،  والعقــارات 

والزراعــة، وكانــت الخدمــات الماليــة والنقــل األقــل تمثيــا.

• المســح هــي شــركات صغيــرة ومتوســطة، 	 التــي شــملها  الشــركات  معظــم 
وهنــاك 60٪ مــن الشــركات توظــف مــا بيــن 2 إلــى 5 أشــخاص. وفيمــا يتعلــق 
بالفــرص المتاحــة للشــباب، ال تقــدم الشــركات وظائــف لتدريــب الشــباب، حيــث أن 
ــون بأجــر. ــون و%85 ليــس لديهــا متدرب ــم يكــن لديهــا متدرب %97 مــن الشــركات ل

• علــى 	 عامــات  توظــف  ال  المســح  شــملها  التــي  الشــركات  مــن   ٪87
يقودهــا  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  مــن  و٪95  اإلطــاق، 
ــى  ــة - وعل الذكــور ليــس لديهــا موظفــات - وهــذا يشــمل أي أعمــال فردي
العكــس مــن ذلــك، فــإن %37 مــن األعمــال التجاريــة التــي تقودهــا النســاء 
ال يوجــد بهــا ســوى موظفــات، - بمــا فــي ذلــك أي أعمــال تجاريــة فرديــة -، 
وهــذا يوضــح البيئــة غيــر الشــاملة للموظفــات فــي األعمــال التجاريــة، كمــا 
يمكــن أن يشــير إلــى أن أصحــاب األعمــال ال يبلغــون عــن موظفاتهــم إذا 

ــر رســمي. ــم توظيفهــن بشــكل غي ت

الفئات األكثر ضعفا 

• ــر المنظميــن، التــي 	 عمــال المياومــة:  نظــرا الرتفــاع نســبة العمــال غي
مــن  كبيــرة  نســبة  فــإن  األردن،  فــي  العاملــة  القــوى  مــن   ٪48 بلغــت 
الســكان ال تســتفيد مــن حقــوق العمــال األساســية ويواجهــون  تحديــات 
فــي ســوق العمــل، وهــو مــا تفاقم بســبب أزمــة كوفيد-19 ، وقــد تأثر عمال 
المياومــة بشــكل خــاص بســبب عــدم شــمولهم  فــي قانــون العمــل. 
ولذلــك ليــس لديهــم عقــود أو ضمــان اجتماعــي أو تأميــن صحــي، فعلــى 
ســبيل المثــال؛ تقدمــت أعــداد كبيــرة مــن العاملين في قطــاع النقل العام 
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بطلبــات للحصــول علــى الدعــم الحكومــي ولكنهــم لــم يتلقــوا الدعــم، رغــم 
أنهــم يعتبــرون عمــال مياومــة، ورأى المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش 
ــا للتخطيــط االســتراتيجي  المركــزة مــع النقابــات العماليــة أن هنــاك غياب
مــن جانــب الجهــات الفاعلــة المســؤولة عــن هــذا القطــاع، وبخاصــة وزارة 
العمــل ووزارة النقــل، مــا وضــع العديــد مــن العمــال تحــت خــط الفقــر 

المدقــع.

• النســاء: واجهــت المــرأة العاملــة تحديــات خاصــة بســبب الجائحــة، مثــل 	
إغــاق الحضانــات وريــاض األطفــال، وأشــارت النســاء فــي مجموعــات 

النقــاش المركــزة  إلــى عــدم وجــود سياســات عادلــة تدعــم النســاء.

• التــي 	 تــم ذكــر األمــر ذاتــه فــي السياســات  األشــخاص ذوو اإلعاقــة: 
طبقــت خــال األزمــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص ذوي االعاقــة، حيــث لــم 
تأخــذ هــذه السياســات باالعتبــار الشــباب والشــابات مــن ذوي اإلعاقــة. 
علــى ســبيل المثــال؛ كان التعليــم عــن بعــد محــدودا  لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، ولــم يــراع التعلــم عــن بعــد جميــع أنــواع اإلعاقــة، مثــل األشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم.

• الســوريون: السياســات الحكوميــة لحمايــة العمــال وتخفيــف حــدة آثــار 	
ــا مــا تســتهدف العمــال األردنييــن فقــط، باســتثناء الفئــات  الجائحــة غالب
فــي  المشــاركون  االكثــر ضعفــا، وأشــار  الفئــات  مــن  الســورية وغيرهــا 
مجموعــة النقــاش المركــزة ألصحــاب األعمــال إلــى أن برنامــج اســتدامة 
قطــاع  أن  حيــن  فــي  األردنييــن،  العمــال  علــى  إال  ينطبــق  ال  الحكومــي 
المطاعــم علــى ســبيل المثــال لديــه 50 بالمئــة مــن العمــال األجانــب و50 

بالمئــة مــن العمــال األردنييــن.

• إمكانيــة الوصــول: أنشــأت الحكومــة هيــاكل لدعــم أصحــاب األعمــال 	
كانــت هنــاك  مــا  غالبــا  ولكــن  المتعثــرة،  الضعيفــة  والفئــات  والعمــال 
مشــكات فــي الوصــول إليهــا، واضطــرت المنظمــات التــي كانــت تنفــذ 
أنشــطة للفئــات األكثــر ضعفــا مــن كبــار الســن إلــى وقــف أنشــطتها 
بســبب التدابيــر الحكوميــة التــي تحــد مــن التنقــل والتجمعــات العامــة.
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الشباب 

• مــع 	 المركــزة  النقــاش  مجموعــة  فــي  المشــاركون  أشــار  النفســية:  الصحــة 
ــرت بشــدة علــى الصحــة النفســية للشــباب، وقــال أحــد  ــى أن األزمــة أث الشــباب إل
فــي  صغيــرا،  كان  مهمــا  أمــل،  الشــباب  لــدى  كان  كورونــا،  »قبــل  المشــاركين: 
لتدهــور  نتيجــة  األمــل  بعــد كورونــا، فقــدوا هــذا  الحصــول علــى وظيفــة، ولكــن 

االقتصــادي«. الوضــع 

• النقابــات 	 مــع  المركــزة  النقــاش  مجموعــات  مــن  ظهــر  القطاعــات: 
العماليــة والعمــال، أن القطاعــات التــي توظــف فــي الغالــب  الشــباب، مثــل 
الســياحة والنقــل والخدمــات، قــد اســتغنت عــن العديــد منهــم بســبب 
ــد المرتبطــة بأســواق المــواد  ــرت أيضــا جميــع ساســل التوري األزمــة، وتأث
الغذائيــة والمطاعــم وقاعــات المناســبات وغيرهــا، وقــال صاحــب عمــل: 
»قبــل عــام، كان الشــباب يحصلــون علــى تدريبــات فــي المراكــز الثقافيــة، 
ويحصلــون علــى شــهادات الخبــرة وأكثــر، وقــد تــم توظيــف بعضهــم بعــد 

هــذه الــدورات، ولكــن هــذا توقــف تمامــا اآلن«.
• ــادة 	 ــى زي ــت« إل ــر اإلنترن ــم عــن بعــد »عب ــى التعلي التعليــم: أدى االنتقــال إل

التنقــل للطــاب  الوقــت وتكلفــة  إزالــة حاجــز  التعليــم مــن خــال  نطــاق 
فــي المناطــق النائيــة، وبالرغــم مــن ذلــك ظهــر ضعــف فــي توفــر األجهــزة 
الازمــة للوصــول إلــى خيــارات التعليــم، وقــد أثــر ذلــك علــى العديــد من األســر 
الفقيــرة، حيــث جــرى تقاســم األجهــزة بيــن اآلبــاء واألبنــاء، باإلضافــة إلــى 
ذلــك أكــدت كل مــن  مجموعــات النقــاش المركــزة  مــن النقابــات العماليــة 
والقــادة الشــباب أن جــودة التعليــم عبــر اإلنترنــت هــي أقــل  مــن التعليــم 
التقليــدي، وال توجــد فرصــة الكتســاب المهــارات العمليــة، مــا ســيؤثر علــى 
المجموعــة الحاليــة مــن الطــاب كمنافســين علــى الوظائــف فــي ســوق 

العمــل.
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• االهتمامــات: ال ينظــر الشــباب فقــط إلــى مــدى توافــر فــرص العمــل فــي قطــاع 	
مــا، إذ اتضــح مــن نتائــج المســوحات الكميــة أن تفضيلهــم لقطــاع معيــن كان 
فــي الغالــب بســبب اهتماماتهــم الشــخصية وشــغفهم، ولكــن ارتفــاع الرواتــب 
وفــرص العمــل كان لهمــا دور أيضــا فــي تفضياتهــم لعمــل مــا،  وكان الرجــال 
يفضلــون  ظــروف العمــل الجيــدة وفــرص العمــل المرموقــة أكثــر مــن النســاء، فــي 
حيــن تفضــل النســاء توافــر  فــرص العمــل، وزيــادة األجــور وتوافــر االمتيازات. وأشــار 
المبحوثــون إلــى أنهــم يفضلــون العمــل فــي المؤسســات الحكوميــة وفــي القطــاع 
اإلنســاني والتنمــوي، وأشــار كل مــن المســتجيبين  فــي المســح الوطنــي ومســح 
المســتفيدين علــى وجــه التحديــد، إلــى الوظائــف فــي المناصــب اإلداريــة كأفضليــة 
لهــم، تليهــا الوظائــف فــي قطاعــي الصحــة والغــذاء، غيــر أن المســتجيبين فــي 
والهندســية  التقنيــة  الوظائــف  إلــى تفضيــل  أكثــر ميــا  كانــوا  الوطنــي،  المســح 

مقارنــة بمســح المســتفيدين.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

• 19 مثــل اإلغاقــات وتخفيــض 	 المتخــذة اســتجابة ألزمــة كوفيــد-  التدابيــر  أثــرت 
ســاعات العمــل، تأثيــرا كبيــرا علــى المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجم لدرجة 
أن بعضهــا غيــر قــادر حاليــا علــى دفــع اإليجــار بســبب نقــص الدخل، مــا أدى إلى خطر 
إغــاق هــذه الشــركات، وتوقعــت جميــع المجموعــات النقاشــية المركــزة ألصحــاب 
األعمــال التجاريــة والنقابــات العماليــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة وخبــراء 
أن يســتغرق األمــر ســنوات إلــى أن يتــم التعافــي الكامــل فــي جميــع القطاعــات، 
وأشــار ممثــل وزارة العمــل إلــى أن هنــاك قطاعــات أكثــر تضــررا مــن غيرهــا، مثــل 
قطاعــي الســياحة والزراعــة، وأنهــا ســتحتاج بالتأكيــد إلــى أكثــر مــن عــام للتعافــي، 

وخــال هــذه الفتــرة سيتســم ســوق العمــل األردنــي بعــدم االســتقرار.

• خــال 	 مــن  األردن  فــي  تضــررا  األكثــر  الرئيســية  القطاعــات  تحديــد  تــم 
والزراعــة  والنقــل  والبنــاء  الســياحة  مثــل  المركــزة  النقــاش  مجموعــات 
التجــاري  الزفــاف والمطاعــم، والقطــاع  الخدمــات مثــل قاعــات  وقطــاع 
الحكومــي  القطاعيــن  باســتثناء  عــام،  الصغيــرة بشــكل  الشــركات  مثــل 
والعســكري، بســبب عــدم تأثــر دفــع الرواتــب. وأشــار المســتجيبون فــي 
والبنــاء  التجــارة  قطاعــات  فــي  العامليــن  معظــم  أن  إلــى  المســوحات 
والســياحة هــم األكثــر تضــررا مــن فقــدان الوظائــف، وتعتبــر وزارة العمــل 
هــذه القطاعــات هــي القطاعــات األكثــر تضــررا فــي األردن، باســتثناء قطــاع 
البنــاء، وهــو قطــاع يتألــف مــن نســبة عاليــة مــن العمــال غيــر المشــمولين 
بقانــون العمــل، مــا يرجــح أنــه قــد ال يكــون فــي نطــاق إحصــاءات الــوزارة.

• مــن وجهــة نظــر المســتجيبين بقيــت مبــادرات الحكومــات لدعــم المشــاريع 	
فــي  المبحوثــون  ويشــير  الــورق،  علــى  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 
المجموعــات النقاشــية المركــزة إلــى أن البنــوك لــم تلتــزم بقــرارات الحكومــة 
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مــع فتــرة ســماح أقســاط القــروض  لمــدة ثاثــة أشــهر، كمــا أن شــركات 
الكهربــاء والميــاه لــم تمتثــل لهــذه القــرارات، ومــا تــزال تقطــع الخدمــة إذا  
لــم تدفــع الفواتيــر، كذلك أشــار مشــاركون مــن مجموعات النقــاش المركزة 
بالطريقــة  التجاريــة  األعمــال  تدعــم  ال  الحكومــة  أن  األعمــال  ألصحــاب 
المناســبة، وأن مــا كان ينشــر  علــى وســائل اإلعــام هــو مجــرد ترويــج، حيــث 
لــم يصــل إليهــم أي مــن الدعــم المعلــن مــن البنــك الدولــي الــذي بلــغ 500 
مليــون، وواجــه العديــد منهــم  تراكــم الديــون وإغــاق المشــاريع واإلفــاس.

• ينعكــس ذلــك أيضــا فــي نتائــج مســح األعمــال التجاريــة، حيــث أشــار أكثــر 	
مــن ثلــث أصحــاب األعمــال التجاريــة إلــى أنهــم فصلــوا موظفيــن منــذ بدايــة 
األزمــة، واضطــرت الشــركات فــي الطفيلــة والزرقــاء إلــى االســتغناء عــن 
ــي شــملها المســح أنهــا شــهدت  العمــال، وأشــار 91٪ مــن الشــركات الت

وال تــزال انخفاضــا فــي اإليــرادات.

• للقيــود 	 الرئيســية  اآلثــار  أن  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  مســح  أظهــر 
المفروضــة علــى األعمــال التجارية هي تحديــات مرتبطة بالتدفق النقدي وانخفاض 
الطلــب، وتماشــيا مــع ذلــك أشــار أصحــاب األعمــال الذيــن شــاركوا فــي المجموعــة 
النقاشــية المركــزة، إلــى أنهــم ال يتوقعــون أن يكونــوا قادريــن علــى التعافــي دون 
دعــم مــن الدولــة، ألن زيــادة األربــاح وزيــادة قدرتهــم علــى العمــل ترتبــط بالتعافــي 

مــن خســائرهم.

الفرص

• تم سؤال المبحوثين في كل من مجموعات النقاش المركزة والخبراء الرئيسيين، 	
ــى أن  ــون عل ــة للشــباب، وبشــكل عــام اتفــق المبحوث عــن فــرص العمــل المحتمل
العوامــل الرئيســة التــي تعــوق مشــاركة الشــباب فــي العمــل هــي: انعــدام ظــروف 
العمــل الائــق، مثــل األجــر الائــق  والتأميــن االجتماعــي والصحــي، فضــا عــن ثقافــة 
العيــب حــول مهــن معينــة، مثــل الميكانيــك. لكــن الشــعور الســائد هــو أن األزمــة 
ــل  ــذي يرغــب اآلن فــي العمــل فــي قطاعــات مث ــي، ال ــة الشــباب األردن ــرت عقلي غي
الصناعــة والزراعــة، لكــن غيــاب ظــروف العمــل الائــق فــي هــذه القطاعــات ال يــزال 

يســبب التــردد علــى االقبــال عليهــا.

• بشــكل عــام، كان المســتجيبون متشــائمين بشــأن فــرص العمــل المتاحــة 	
معــدالت  وارتفــاع  األزمــة  تداعيــات  بســبب  قطاعاتهــم،  فــي  للشــباب 
البطالــة، ويعتقــدون أن األمــر قــد يســتغرق ســنوات للتعافــي، قبــل أن 
تكــون هنــاك فــرص عمــل مــرة أخــرى، ومــن مجموعــات النقــاش المركــزة 
مــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة  ومنظمــات المجتمــع المدنــي تبيــن 
أن الشــباب، وبخاصــة خريجــي الجامعــات، يميلــون اآلن إلــى فتــح أعمالهــم 

التجاريــة الخاصــة، بســبب الظــروف االقتصاديــة.
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• القطاعــات التــي تــم تحديدهــا فــي مجموعــات النقــاش المركــزة ومــن  الخبــراء علــى 	
أنهــا يمكــن أن توفــر فــرص عمــل للشــباب فــي الســنوات القليلــة القادمــة هــي:

o  تكنولوجيــا المعلومــات والقطاعــات األخــرى المتصلــة بالعمــل
عــن بعــد، مثــل خدمــة العمــاء وقطــاع التكنولوجيــا والتســويق 
الرقمــي واأللعــاب وأعمــال الترجمــة والتجــارة اإللكترونيــة، كانــت 
ــة أمــام القيــود المختلفــة المفروضــة نتيجــة ألزمــة كوفيــد-19،  مرن
وعلــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، نمــا قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت بنســبة ٪37.
o  مشــاريع ريــادة األعمــال، مثــل تكنولوجيــا المعلومــات وإعــادة

التدويــر، وتواجــه الشــركات الناشــئة عــددا مــن التحديــات، حيث تعتبر 
الشــركات الناشــئة مســاوية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم، وبالتالــي فهــي تخضــع لنفــس الضرائــب ويجــب أن تــدرج 
موظفيهــا فــي الضمــان االجتماعــي، وهنــاك فــرص لدعــم ريــادة 
األعمــال مــن خــال الحاضنــات، للمســاعدة فــي تطويــر المشــاريع 

القائمــة إلــى منتجــات قابلــة للتســويق.
o  تظهــر حيــث  البيئيــة،  الســياحة  وبخاصــة  المحليــة،  الســياحة 

الدراســات التــي أجريــت قبــل انتشــار الوبــاء أن األردنييــن ســينفقون 
ــد علــى الســياحة المحليــة إذا كانــت هنــاك منتجــات ســياحية  المزي
ــة مــن  ــد فــرص عمــل فــي الســياحة الداخلي مناســبة، ويمكــن تولي
ألقــل  الترويجيــة  الحمــات  فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك  خــال 
اإلقامــة  أماكــن  فــي  االســتثمار  وتشــجيع  شــهرة،  الوجهــات 
الصغيــرة والمتوســطة، وزيــادة مســتوى الوعــي تجــاه الســياحة 

الداخليــة.
o  االســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي واألمــن الغذائــي.، واتفــق

أن  علــى  المركــزة  النقــاش  مجموعــات  جميــع  فــي  المشــاركون 
القطــاع الزراعــي بحاجــة إلــى تنظيــم لزيــادة حمايــة عمالــه وزيــادة 
جذبــه للشــباب، وبخاصــة مــا يتعلــق  باألجــور المنخفضــة، وأشــار 
المبحوثــون إلــى أن الحكومــة تملــك الكثيــر مــن األراضــي، واقترحــوا 
توفيــر هــذه األراضــي للشــباب للعمــل عليهــا، وقــد تعاونــت وزارة 
العمــل  مــع الشــركات لتوظيــف الشــباب فــي القطــاع الزراعــي، 
المشــاريع ســحبت بســبب  لهــذه  المخصصــة  األمــوال  أن  غيــر 

أزمــة كوفيــد-19 
o  تــم تحديــد منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا جهــة مــن

المحتمــل أن توفــر فــرص عمــل للشــباب، ورغــم ذلــك يجــب تمكيــن 
هــذا القطــاع مــن خال توســيع مســاحة عمــل منظمــات المجتمع 
المدنــي، ومواجهــة التحديــات فــي الحصــول علــى التمويــل األجنبــي 

وفــي تنفيــذ عملهــا بحريــة.
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o  قطــاع الشــحن والتخليــص، مثل الشــحن الجــوي والبحري، حيث
اســتمر الشــحن حتــى أثنــاء إغــاق الشــحن الجــوي فــي المطــار، ممــا 
أتــاح فرصــة مرنــة ألن الطلــب علــى الشــحن الجــوي مطلــوب علــى 
نحــو دائــم، ومــع ذلــك، كانــت إجــراءات االســتفادة مــن هــذه الفرصــة 

ضعيفــة للغايــة.
o  القطــاع يســاهم  الطبيــة،  والمســتلزمات  األدويــة  قطــاع 

ــر  ــه أكث ــي ويعمــل ب ــي األردن ــي اإلجمال ــج المحل بنســبة 2٪ مــن النات
مــن 10,000 شــخص، باإلضافــة إلــى أنــه أحــد القطاعــات التــي تضــم 
أعلــى نســبة مــن النســاء، حيــث ينمــو قطــاع األدويــة بمعــدل ٪25 
ــاك مجــال للتوســع فــي القطــاع مــن خــال الســياحة  ســنويا. وهن

العاجيــة.

توقعات قطاعات األعمال

• توقعاتهــم 	 عــن  األعمــال  أصحــاب  ســئل  التجاريــة،   األعمــال  مســح  فــي 
االقتصاديــة والتحديــات المحتمــل مواجهتهــا، وكانــت هنــاك اختافــات علــى 
ــة. حيــث يتوقــع ٪40  مســتوى المحافظــات، باســتثناء الشــركات فــي الطفيل
أن  األخــرى  المناطــق  فــي  الصغيــرة والمتوســطة  الشــركات  مــن   ٪60 إلــى 
ينخفــض نشــاطها االقتصــادي،  بينمــا التوقعــات فــي الطفيلــة هــي التوســع 
أنهــا  إلــى  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  ثلثــا  وأشــارت  االقتصــادي، 
تخطــط لتوظيــف شــخص واحــد علــى األقــل فــي الســنوات الثــاث القادمــة، 
تليهــا الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي عّمــان، حيــث يشــير مــا يقــارب 
نصــف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلــى ذلــك، أمــا المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة فــي الزرقــاء والبلقــاء فهــي ال تتوقــع التوســع االقتصــادي، وال 
تتوقــع 84٪ مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي الكــرك توظيــف أي 
موظفيــن فــي الســنوات الثاثــة القادمــة،  كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى ٪75 

مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي البلقــاء.
• بشــكل عــام، كانــت معظــم الشــركات إيجابيــة بشــأن توافــر فــرص العمــل 	

للشــباب فــي الســنوات القليلــة القادمــة فــي قطاعاتهــا، وتوقعــت الشــركات 
العمــل  فــرص  مــن  معقــوال  قــدرا  أو  الكثيــر  ومادبــا  وعمــان  الطفيلــة  فــي 
للشــباب، فــي حيــن أن الشــركات فــي الكــرك كانــت أكثــر تشــاؤما بشــأن فــرص 
العمل، وكأســباب النعدام الفرص في المســتقبل القريب، أشــارت المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم إلــى كفايــة الســوق، والركــود االقتصــادي، ووبــاء 

ــد-19، وانخفــاض الطلــب والدخــل. كوفي
• ــا 	 ــر الفــرص للشــباب، أشــار ثلث وعنــد ســؤال الشــركات عــن اســتعدادها لتوفي

الشــركات إلــى أنهــا لــن تســتطيع توفيــر برامــج تدريبيــة للشــباب، وأشــارت 
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صاحبــات األعمــال مــن النســاء، مــا ياقــارب أربــع مــرات أكثــر مــن الرجــال، أنهــن 
يوفــرن بالفعــل برامــج تدريبيــة للشــباب، حيــث تشــير نصــف الشــركات التــي 
ــى أنهــا علــى اســتعداد  ــا إل شــملها االســتبيان فــي الطفيلــة وربعهــا فــي مادب
لبــدء برامــج التدريــب، فــي حيــن أن الشــركات فــي إربــد هــي األقــل احتمــاال إلتاحــة 

ذلــك )84٪ أجابــوا بالرفــض(.
• وتشــمل العوائــق الرئيســة التــي تعتــرض التوســع االقتصــادي، كمــا حددهــا 	

ــي: أصحــاب األعمــال، مــا يل
o  الصغيــرة الشــركات  مــن   ٪30( التمويــل  علــى  الحصــول  فــي  نقــص 

والمتوســطة علــى الصعيــد الوطنــي أشــارت إلــى ذلــك، وكان ذلــك أحــد 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  التــي ذكرتهــا  الرئيســة  األســباب 

وعمــان(.  والطفيلــة  ومادبــا  والكــرك  الزرقــاء 
o  علــى والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  مــن   ٪28( الطلــب  انخفــاض 

وعمــان( والبلقــاء  الزرقــاء  فــي  الرئيــس  الســبب  الوطنــي،  الصعيــد 
o  القيــود الحكوميــة المتعلقــة بكوفيــد-19 )16٪ مــن الشــركات الصغيــرة

البلقــاء  فــي  الرئيــس  الســبب  الوطنــي،  الصعيــد  علــى  والمتوســطة 
والطفيلــة(

o  التحديــات فــي التدفــق النقــدي )11٪ مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
علــى الصعيــد الوطنــي، الســبب الرئيــس المذكــور فــي مادبــا(

o  العقبــات القانونيــة واإلداريــة )10٪ مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
علــى الصعيــد الوطنــي، الســبب الرئيــس فــي الطفيلــة(.

• وعنــد ســؤالهم عــن توقعاتهــم لتداعيــات كوفيــد-19 فــي قطــاع أعمالهــم فــي 	
ــرة والمتوســطة  الســنوات الثــاث القادمــة، أشــارت نصــف الشــركات الصغي
أنهــا  إلــى  والبلقــاء وعمــان والطفيلــة  فــي مادبــا  التــي شــملها االســتطاع 
تتوقــع أزمــة عميقــة، وأشــارت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي البلقــاء 
إلــى أن قطاعهــا ســيظل مســتقرا، أمــا أولئــك الذيــن يعملــون فــي الكــرك فهــم 
األكثــر تفــاؤال، فبينمــا أشــار نصفهــم تقريبــا إنهــم يتوقعــون أزمــة عميقــة،  أشــار 

واحــد مــن كل عشــرة أشــخاص إلــى إن قطاعهــم ســوف يزدهــر.

المهارات ذات الصلة

• بيــن المســتجيبين علــى أن معظــم المهــارات 	 كان هنــاك إجمــاع فــي اآلراء 
المطلوبــة فــي ســوق العمــل تتصــل بالمهــارات العمليــة، ويعتبــر ذلــك تحديــا 
أزمــة  بســبب  بعــد  عــن  التعليــم  إلــى  التوجــه  إلــى  اضطــروا  الذيــن  للطــاب 

كوفيــد-19.
• مــن 	 أصبــح  حيــث  أهميــة.  أكثــر  البرمجــة  ومهــارات  التكنولوجيــا  ســتصبح 

الضــروري للموظفيــن أن يعرفــوا عــن التحــول الرقمــي، مثــل صيانــة الســيارات 
الكهربائيــة والهجينــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، يختــار عــدد أكبــر من الفتيــات المهن 
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الذكوريــة التقليديــة مثــل صيانــة اآلالت، كمــا أشــار الــى ذلــك أحــد المســتجيبين 
فــي مؤسســة التدريــب المهنــي.

• وقــد تســبب الوبــاء فــي التحــول إلــى العمــل عبــر اإلنترنــت والعمــل عــن بعــد، 	
حيــث تطــور وجــود الشــركات عبــر اإلنترنــت مثــل قنــوات التواصــل االجتماعــي 
إلــى ظهــور الوظائــف الرقميــة والبعيــدة،  والتجــارة اإللكترونيــة، وأدى ذلــك 
وهــو اتجــاه مــن المتوقــع أن يســتمر ويمكــن دعمــه بخطــة واضحــة لتمكيــن 

الشــباب مــن اختيــار هــذا المســار.  
• وفيمــا يتعلــق بالتغييــرات فــي العمــل عبــر اإلنترنــت والعمــل عــن بعــد، أشــار 	

أكثــر مــن ثاثــة أربــاع الشــركات التــي شــملها االســتبيان إلــى أن التكنولوجيــا 
لــم تغيــر عملهــا خــال الجائحــة. وكانــت التغييــرات األكثــر شــيوعا أنهــم طــوروا 
نقلــوا  أو  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  صفحــة  أو  إلكترونيــا  موقعــا 
األنشــطة عبــر اإلنترنــت، حيــث أشــارت 20٪ و 5٪ مــن الشــركات إلــى ذلــك 
علــى التوالــي. وكانــت األعمــال التجاريــة التــي تقودهــا النســاء أكثــر تبنيــا لهــذه 
الطــرق الجديــدة للعمــل، وبالنظــر إلــى ارتفــاع نســبة الشــركات التــي تشــير 
إلــى أن عملهــا لــم يتغيــر بســبب التكنولوجيــا، فــإن ربــع الشــركات فقــط تشــير 
إلــى أنهــا تعتقــد أن المهــارات المطلوبــة مــن الشــباب فــي قطــاع أعمالهــم 

ســتتغير فــي الســنوات القليلــة القادمــة.

االستنتاجات

• علــى الرغــم مــن مبــادرات الحكومــة لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 	
ــى  ــد مــن الشــركات إل ــد-19، فقــد اضطــرت العدي فــي األردن خــال أزمــة كوفي
ــي تكبدتهــا، مــا أدى فــي بعــض  ــة بســبب الخســائر الت تقليــص قوتهــا العامل
األحيــان إلــى فصــل جميــع الموظفيــن باســتثناء موظــف واحــد، وكانــت اآلثــار 
فــي  تحديــات  هــي  القيــود  نتيجــة  التجاريــة  األعمــال  علــى أصحــاب  الرئيســة 

التدفــق النقــدي وانخفــاض الطلــب وصعوبــات فــي دفــع الرواتــب.

• المتاحــة 	 العمــل  فــرص  بشــأن  متشــائمين  المســتجيبون  كان  وعمومــا، 
للشــباب فــي قطاعاتهــم، بســبب تداعيــات األزمــة وارتفــاع معــدالت البطالــة. 
ــه تــم تحديــد بعــض القطاعــات علــى أن لديهــا إمكانــات فــي الســنوات  ــر أن غي
القليلــة القادمــة، وقطــاع النمــو الرئيســي المحتمــل هــو قطــاع تكنولوجيــا 
المعلومــات وغيــره مــن القطاعــات التــي تعمــل عــن بعــد، مثــل التســويق 
الرقمــي والتجــارة اإللكترونيــة، بســبب التحــول إلــى العمــل عــن بعــد وعلــى 
اإلنترنــت الــذي تســبب فيــه الوبــاء. كمــا تــم تحديــد ريــادة األعمــال كمســار 
رئيســي للعمالــة للشــباب، حيــث أن القطاعــات المحــددة التــي مــن المحتمــل 
نموهــا الســياحة الداخليــة، وبخاصــة الســياحة البيئيــة، وقطــاع األدويــة وإنتــاج 
اإلمــدادات الطبيــة، وأجمــع المبحوثــون علــى أن القطــاع الزراعــي يحتــاج إلــى 
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ــة والنقــل اآلمــن مــن أجــل  ــة االجتماعي ــادة األجــور والحماي إصــاح شــامل وزي
ــة هــذا القطــاع. ــادة جاذبي زي

التوصيات
وفيمــا يلــي التوصيــات حــول السياســات والتدخــات التــي تهــدف إلــى زيــادة فــرص العمــل 

للشــباب فــي األردن، التــي تنبثــق مــن هــذا الدراســة.

على مستوى سوق العمل

• زيادة الشراكات والمشاورات بين الحكومة والقطاعات المختلفة.	
• وضــع خطــط اســتراتيجية وشــراكات بيــن النقابــات ومنظمــات المجتمــع 	

المدنــي وأصحــاب األعمــال والحكومــة لوضــع خطــة شــاملة لمســاعدة 
القطاعــات األكثــر تضــررا علــى التعافــي فــي أســرع وقــت.

• دعــوة  جميــع القطاعــات المتضــررة إلــى تقديــم تقريــر يوضــح مــدى الضــرر 	
والتوصيــات المقدمــة إلــى الحكومــة.

•  ســد الفجــوات فــي القطاعــات التــي تعتبــر غيــر مرغوبــة بالنســبة للشــباب، 	
لزيــادة إقبالهــم علــى العمــل فيهــا.

• لســد 	 العمــل  قانــون  تعديــل  خــال  مــن  الائــق  العمــل  معاييــر  توفيــر 
الفجــوات فــي الحمايــة االجتماعيــة، وإدراج عمــال المياومــة فــي قانــون 

العمــل.
• الزراعييــن 	 للعمــال  نظــام  إنشــاء  خــال  مــن  التشــريعي  الدعــم  تقديــم 

والقطاعــات األخــرى غيــر المشــمولة بقانــون العمــل التــي تتوافــق مــع 
والضمــان  الائقــة  األجــور  االجتماعيــة:  للعدالــة  األساســية  المبــادىء 

اآلمــن. والنقــل  االجتماعــي 
• تفعيــل دور النقابــات العماليــة مــن أجــل تحســين ظــروف العمــل والدفــاع 	

عــن حقــوق العامليــن وتمثيلهــم.
• ضمــان أن تغطــي خطــط ومبــادرات الطــوارىء أيضــا الشــركات والعمالــة 	

غيــر المنظمــة، وليــس فقــط المشــاريع الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 
القائمــة، كمــا هــو الحــال اآلن.

توصيات عامة لتحفيز سوق العمل واالستفادة من إمكانات 
النمو:

 علــى 	 الجديــدة،  العمــل  فــرص  لدعــم  الرقمــي  االقتصــاد  تحفيــز 
ســبيل المثــال: مــن خــال خفــض التكاليــف مثــل الضرائــب حتــى 

بشــكل  مؤقــت.
 ســبيل 	 علــى  الخــاص،  للقطــاع  اســتراتيجي  دعــم  خطــة  وضــع 

المثــال: اســتهداف الشــركات التــي تحتــاج دعــم الدولــة للتعافــي 
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الوبــاء. مــن  تداعيــات 
 تشــجيع إنشــاء األعمــال التجاريــة مــن خــال معالجــة التحديــات 	

الهيكليــة التــي تواجههــا الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم 
التشــغيل  تكاليــف  وارتفــاع  الضريبــي  النظــام  يفرضهــا  التــي 

للشــركات.
 الشــركات 	 تواجههــا  التــي  المرتفعــة  الكهربــاء  تكاليــف  خفــض 

وضمــان التــزام شــركات الكهربــاء والميــاه بالتدابيــر التــي أعلنتهــا 
الحكومــة.

 ــة مــن 	 ــرات الســماح واالجــراءات المعلن ــوك بفت ــزام البن ضمــان الت
قبــل الحكومــة، مثــل القــروض ذات الفائــدة المنخفضــة.

 برامــج 	 وضــع  المحليــة  والبنــوك  المركــزي  البنــك  علــى  يجــب 
تســتهدف القطاعــات األكثــر تضــررا، مثــل تخفيــف شــروط التمويل، 

المالــي. والتدفــق  الســيولة  لزيــادة 

على مستوى الفئات األكثر ضعفا

• تحســين اســتهداف واتســاع الحمايــة االجتماعيــة، مــن خــال إنشــاء برامــج 	
ــة والدعــم العينــي  ــة الطارئ ــم المســاعدة النقدي ــة، وتقدي ــة االجتماعي الرعاي
ــار الســن  أو  ــي ترأســها نســاء أو كب لألســر الضعيفــة، وبخاصــة لألســر الت

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
• ضمــان الوصــول إلــى الفــرص والتعليــم عبــر اإلنترنــت لألســر الفقيــرة، مــن 	

خــال توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى األجهــزة واالتصــال الكافــي باإلنترنــت.
• نشــر المعلومــات حــول المســاعدات والخدمــات المتاحــة مثــل خدمــات 	

عبــر  بعــد  عــن  التعلــم  الصحيــة، ودعــم  والمعلومــات  النفســية  الصحــة 
االجتماعــي. التواصــل  ووســائل  آب  واتــس  تطبيــق 

• إنشاء صندوق للكوارث لدعم الشباب والعمال وأصحاب العمل.	
• عنــد تصميــم السياســات، يجــب أن تســتند إلــى العدالــة االجتماعيــة مــن 	

خــال مراعــاة مختلــف الفئــات فــي المجتمــع، وبخاصــة الفئــات األكثر ضعفا 
مثــل األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة والنســاء والشــباب وســكان الريــف.

• تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة وتحســين نظــام التفتيــش، 	
وبخاصــة فــي القطاعــات غيــر المنظمــة، لتحســين ظــروف العمــل وبالتالــي 

جاذبيــة هــذه القطاعــات.

على مستوى الشباب 

• تحســين ظــروف العمــل واألجــور فــي القطاعــات التــي ينظــر إليهــا عــادة 	
علــى أنهــا أقــل جاذبيــة مثــل العمــل المهنــي، حيــث تســببت األزمــة فــي 
تغييــرات فــي عقليــة الشــباب واســتعدادهم للعمــل فــي هــذه القطاعــات.

• ضمان أن يكون التعليم مائما الحتياجات سوق العمل:	
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 إجــراء دراســات ســنوية متخصصــة ومعمقــة حــول التخصصــات 	
المطلوبــة والتخصصــات المشــبعة فــي ســوق العمــل، وتعديــل 

مناهــج الجامعــات ومراكــز التدريــب المهنــي وفقــا لذلــك.
 بالمهــارات 	 الشــباب  لتزويــد  المهنــي،  التدريــب  مراكــز  تطويــر 

المطلوبــة فــي ســوق العمــل، مثــل صيانــة الســيارات الكهربائيــة 
والهجينــة.

 توعيــة الشــباب للنظــر فــي احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل  	
ــه المهنــي واألكاديمــي مــن  ــدءا مــن المدرســة، مــن خــال التوجي ب

األســرة إلــى المدرســة والجامعــة.
 المهــارات 	 لتعزيــز  الجديــدة  والمهــن  الحــر  العمــل  علــى  التركيــز 

المطلوبــة مســتقبا، مــن خــال تشــجيع الشــباب األردنــي علــى 
التفكيــر رقميــا، بــدءا مــن المــدارس، والتوصــل إلــى حلــول ذات توجه 
رقمــي، وإدراج كفــاءات ريــادة األعمــال فــي التعليــم كحافــز لســلوك 

ريــادة األعمــال فــي ســوق العمــل.
 العــام 	 للتعليــم  بعــد  عــن  التعلــم  وقيمــة  إمكانيــة  فــي  النظــر 

فــي المســتقبل لخفــض التكاليــف وزيــادة التحــاق الطــاب فــي 
المناطــق النائيــة، ويجــب أن يتزامــن ذلــك مــع توفيــر اتصــال إنترنــت 
وأجهــزة كافيــة، كمــا ينبغــي أن يقتــرن التعليــم عبــر اإلنترنــت بفــرص 

الكتســاب مهــارات عمليــة.
 غيــر 	 الشــباب  إلشــراك  الجديــدة  اإلمكانيــات  مــن  االســتفادة 

المقيميــن فــي العاصمــة مــن خــال فــرص مثــل برامــج التدريــب 
اإلنترنــت. انتقلــت عبــر  التــي  القــدرات  وبنــاء 

على مستوى ريادة األعمال 

• زيــادة الدعــم المقــدم مــن وزارة الشــباب للشــباب فــي األزمــة، مــن خــال 	
التشــاور مــع الشــباب وإشــراكهم فــي عمليــة صنــع السياســات.

• تبسيط العمليات البيروقراطية في إنشاء أعمال تجارية جديدة.	
• ريــادة األعمــال فــي مشــاريع تخريــج 	 الحاضنــات وبرامــج دعــم  إشــراك 

الطــاب، لتمكيــن الطــاب مــن تطويــر هــذه المشــاريع مــع الشــركات 
الناشــئة القابلــة للتنفيــذ والتســويق، إضافــة إلــى تقديــم الدعــم مــن خــال 

والتواصــل. التوجيــه 
• توفيــر مرافــق مثــل مســاحات العمــل المشــترك لمواجهــة التحديــات مثــل 	

ارتفــاع اإليجارات.
• علــى 	 الخــارج،  فــي  األســواق  مــن  لاســتفادة  الناشــئة  الشــركات  دعــم 

ســبيل المثــال مــن خــال تقديــم الدعــم لتقييــم الســوق، وتطويــر دراســات 
الجــدوى، واالتصــال مــع الخبــراء.
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على مستوى القطاعات التي يجب االستثمار فيها لتوفير فرص 
العمل للشباب

• االســتفادة مــن إمكانــات النمــو لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، مــن خــال 	
المســتثمرين  حوافــز  وزيــادة  التمويــل،  علــى  الحصــول  فــرص  تحســين 

وتعزيــز قــدرات تكنولوجيــا المعلومــات األردنيــة فــي الخــارج.
• المعلومــات 	 تكنولوجيــا  بمهــارات  العاقــة  ذات  بيــن متطلبــات  الجمــع 

مــع الفــرص المتاحــة فــي الزراعــة مــن خــال تصميــم اســتراتيجية إلعــادة 
تشــكيل سلســلة القيمــة الزراعيــة مــع التكنولوجيــا.3

• تشــجيع تنويــع مهــارات قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، مثــل االنتقــال نحــو 	
أحــدث التقنيــات مثــل الواقــع المعــزز والواقــع االفتراضــي.

• مثــل 	 بعــد،  عــن  بالعمــل  الصلــة  ذات  األخــرى  التخصصــات  تشــجيع 
وغيرهــا. العمــاء،  وخدمــة  والترجمــة  الرقمــي  التســويق 

• تشجيع السياحة الداخلية ووضع برامج لدمج الشباب.	
• االســتفادة مــن إمكانــات النمــو فــي قطــاع األدويــة وقطاع إنتــاج اإلمدادات 	

الطبيــة، علــى ســبيل المثال: تشــجيع الســياحة العاجية.
• مــن 	 لاســتفادة  التكنولوجيــة  الطبيعــة  ذات  االســتثمارات  تشــجيع 

بعــد. عــن  والعمــل  الرقمــي  للعمــل  الجديــدة  اإلمكانــات 

3 التكنولوجيــا المبتكــرة هــو االبتــكار الــذي يغيــر بشــكل كبيــر الطريقــة التــي  يعمــل بهــا المســتهلكون، الصناعــات 
ــر اإلنترنــت،  ــار عب ــا المبتكــرة، التجــارة اإللكترونيــة، ومواقــع األخب أو الشــركات. وتشــمل األمثلــة علــى التكنولوجي

وتطبيقــات التوصيــل، وأنظمــة تحديــد المواقــع.
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009625164491

info@phenixcenter.net
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