
معلومات أساسية
تســّجل المنطقة العربية أعلى مســتويات عدم المســاواة في 
العالــم. وال يــؤّدي ذلــك إلــى تعطيل مســار التنمية االقتصادية 
فحســب، بــل يعرقــل أيضــًا التقّدم نحو تحقيــق خطة التنمية 

المســتدامة لعام 2030 )خطة عام 2030(، ويعّرض االســتقرار 
االجتماعــي والسياســي للخطــر. وما برحــت بلدان عربية عّدة 

عالقــة فــي حلقــة مفرغــة من الصراع، والنمــو االقتصادي المنخفض، 
واإلنفــاق االجتماعــي المحدود، والبطالة المستشــرية، وعدم 

المســاواة المتزايد. 

ونظرًا إلى المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات عدم المساواة، 
من المهم فهم تصّورات السّكان بشأن المساواة ومظاهرها 

المختلفة. في هذا الشأن، أجرت اإلسكوا استطالعًا في عام 2022 
حول المساواة االجتماعية واالقتصادية شمل 10,000 شخص في 
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تصّورات المواطنين األردنيين بشأن 
المساواة االجتماعية واالقتصادية: 

األمل في حاضر أفضل 
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الذين شملهم المسح أنهم يعيشون حاليًا في 
مساواة اجتماعية واقتصادية ستزداد في السنوات 

الخمس المقبلة

1/2
أجرت اإلسكوا في عام 2022 مسحًا حول 

المساواة االجتماعية واالقتصادية

تعاني المنطقة العربية من أعلى 
مستويات عدم المساواة في العالم
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عشرة بلدان عربية1. ورأى نصف الذين شملهم االستطالع 
في مختلف أنحاء المنطقة أّن هناك مساواة اجتماعية 
واقتصادية في بلدهم، كما اعتبر نصف المشاركين أّن 

مستويات المساواة االجتماعية واالقتصادية سترتفع خالل 
السنوات الخمس المقبلة. 

ورأى مشاركون في االستطالع من جميع أنحاء المنطقة بأن 
أهم ثالثة تدابير يتعّين اّتخاذها على مستوى السياسات 

لتحسين المساواة االجتماعية واالقتصادية هي إتاحة فرص 
العمل للشباب؛ ومكافحة الفساد؛ وزيادة أجور العمال.

وباســتثناء لبنــان، حيــث أعطــى المشــاركون في االســتطالع 
األولويــة لمكافحــة الفســاد، رأى المشــاركون أّن خلــق فــرص 

األردن، وتونس، والسودان، والعراق، وُعمان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.  1

العمــل للشــباب يحــّل فــي صــدارة مــا تحتاج إليــه المنطقة 
العربيــة بشــكل عــام. ولزيــادة الوظائــف، أوصى هــؤالء بخلق 

المزيــد مــن فــرص العمــل فــي القطاع الخاص؛ وتوفيــر المزيد 
مــن التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر؛ وإصالح 

النظــام التعليمــي لتلبيــة متطّلبــات األســواق.

تصّورات األردنيين بشأن 
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يــرى كل ثالثــة مشــاركين فــي االســتطالع مــن أصل 
خمســة أّن هنــاك مســاواة اجتماعيــة واقتصاديــة إيجابيــة 

فــي بلدهــم. ويــرى ثلــث المشــاركين فقــط أّن مســتويات 
المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة ســترتفع خــالل 

الســنوات الخمــس المقبلــة. فــي المقابــل، يــرى مشــاركان مــن 
أصــل خمســة أن حالــة المســاواة ســتترّدى فــي المســتقبل. 

والمواطنــون األردنيــون بشــكل عــام أكثــر تشــاؤمًا بشــأن 
مســتقبل المســاواة فــي بلدهــم مــن ســائر المواطنيــن العــرب.

وآراء المشــاِركات فــي االســتطالع أكثــر إيجابيــًة بقليــل مــن 
آراء المشــاركين الذكــور بشــأن الحالــة الراهنــة للمســاواة، 

غيــر أّنهــّن يوافقنهــم الــرأي بشــأن مســتقبل المســاواة. 
الشــباب والشــابات هــم األكثــر تفــاؤاًل: يعتقــد كّل ســبعة مــن 

أصــل عشــرة مشــاركين تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــًا 
أّنهــم يعيشــون اليــوم فــي بلــد تســوده المســاواة، بينمــا يرى 

 the United Nations International Children's Emergency Fund )UNICEF(, Jordan: Youth – a successful transition to  2
.adulthood for every child, 2022

مشــاركان مــن أصــل خمســة مشــاركين فقــط أّن مســتويات 
المســاواة ســترتفع.

تصّورات األردنيين بشـــأن 
ُســـُبل تحسين المساواة 

االجتماعيـــة واالقتصادية
من بين التدابير المقتَرحة لرفع مســتويات المســاواة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة، يثــق المواطــن األردني أكثر من 
المواطــن العربــي العــادي بأهمية إيجاد فرص العمل للشــباب، 

وزيــادة أجــور العمــال، وتقديم الدعم المالي لألســر ذات 
الدخــل المنخفض. 

إيجاد فرص عمل للشباب والشابات
يرى سبعة من أصل عشرة أردنيين )نصفهم من النساء 

ونصفهم من الرجال( أّن إيجاد فرص عمل للشباب هو حّل 
فّعال للتصدي لعدم المساواة في البلد. كانت نسبة األردنيين 
الذين أوصوا بإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب أعلى من 
أي بلد آخر شمله االستطالع، رّبما ألّن سكان األردن هم من 
األكثر شبابًا في العالم2، واستيعابهم في القوى العاملة أمر 

بالغ األهمية لضمان االستقرار االجتماعي في المستقبل.

على الرغم من أّن المواطنين األردنيين يثقون أكثر من 
المواطنين العرب العاديين بأن إيجاد فرص عمل للشباب هو 

أمر بالغ األهمية، أملهم ضعيف في أن يتحقق ذلك. فنصف 
المشاركين األردنيين فقط يعتقدون أّنه سيكون هناك المزيد 

من فرص العمل الالئقة والُمنِتجة في السنوات الخمس المقبلة. 
والنساء األردنيات أكثر ثقة بقليل من الرجال األردنيين في أنه 

سيكون هناك المزيد من الوظائف الالئقة والمنِتجة.

رأى األردنيون أّن أهّم 
التدابير التي يجب اّتخاذها 

لتحسين المساواة 
االجتماعية واالقتصادية 

هي كالتالي:

إيجاد فرص عمل للشباب 
والشابات

تقديم الدعم المالي لألسر زيادة أجور العمال
ذات الدخل المنخفض

مكافحة الفساد

https://www.unicef.org/jordan/youth
https://www.unicef.org/jordan/youth
https://www.unicef.org/jordan/youth
https://www.unicef.org/jordan/youth
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لتحسين العمالة، أوصى األردنيون بخلق المزيد من فرص 
العمل في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من التمويل 
للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وإصالح النظام 

التعليمي لتلبية متطّلبات السوق. وبالمقارنة مع المواطن 
العربي العادي، أولى المواطن األردني بشكل عام أهمية أكبر 

لجميع التوصيات المذكورة أعاله. 

إيجاد المزيد من فرص 
العمل في القطاع الخاص

د ثالثة من أصل كل خمسة رجال ونساء في األردن  حدَّ
الحاجة إلى خلق فرص عمل في القطاع الخاص بوصفه 

سبياًل إلى لتحسين العمالة. وبشكل خاص، أعرب المشاركون 
الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا عن ثقتهم بأّن خلق 

الوظائف في القطاع الخاص أساسي لزيادة فرص العمل 
بشكل عام.

البرنامج الوطني للتشغيل التابع للحكومة األردنية )جزء من 
برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي 2021-2023( يدعم 

الشركات للتعافي من جائحة كوفيد-19. وهو يدعم األجور 
ويقدم خدمات الضمان االجتماعي والنقل في الشركات التي 

تخلق فرص عمل )ال سيما للنساء والشباب(، كما يقّدم دورات 

 World Bank, Jordan: US$112 million to finance national employment program in the private sector, focused on jobs for  3
.youth and women, 2021

تدريبية صّفّية وأثناء العمل للموظفين3. ومع أّن برنامج 
التشغيل الوطني يتطّلب الكثير من الموارد، في حين أّن 

الظروف المالية صعبة، يظّل تنفيذه من األولويات بعد الجائحة. 
وينبغي النظر في االستفادة من نماذج التمويل االبتكاري مثل 
استخدام السندات المستدامة، أو فرض ضريبة التضامن على 

الثروة، لدعم خلق فرص العمل.

في الواقع، ال يؤدي النمو االقتصادي في األردن إلى 
زيادة فرص العمل في القطاع النظامي، بل إلى زيادة 

التشغيل في القطاع غير النظامي.

ر أّن 54 في المائة من األردنيين قد عملوا في القطاع  ويقدَّ
غير النظامي في عام 2020. ومما ال شك فيه أن هذا العدد 
قد ارتفع بسبب خسارة الوظائف في القطاع النظامي أثناء 
جائحة كوفيد-19. وتكثر الوظائف غير النظامية في مختلف 

القطاعات االقتصادية، غير أّن الرجال يشكلون غالبية القوى 
العاملة غير النظامية )57 في المائة(. 

نسبة البطالة:

19%

55%

المتوسط الوطني 

الشابات 

43%
الشباب 

وهي نسبة أعلى بكثير 
من المتوسط الوطني 

54%

57%

من األردنيين قد 
عملوا في القطاع غير 

النظامي عام 2020

 من القوى العاملة 
غير النظامية هم من رجال

©mathess/iStock Editorial/Getty Images Plus/Getty Images

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/22/jordan-us-112-million-to-finance-national-employment-program-in-the-private-sector-focused-on-jobs-for-youth-and-women
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/22/jordan-us-112-million-to-finance-national-employment-program-in-the-private-sector-focused-on-jobs-for-youth-and-women
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/22/jordan-us-112-million-to-finance-national-employment-program-in-the-private-sector-focused-on-jobs-for-youth-and-women
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/22/jordan-us-112-million-to-finance-national-employment-program-in-the-private-sector-focused-on-jobs-for-youth-and-women


5

األردن هو ثاني أكبر مضيف لاّلجئين للفرد الواحد4. ومع 
ذلك، وعلى الرغم من الزيادة في عدد تصاريح العمل 

الممنوحة للسوريين )تم منح رقم قياسي قدره 62,000 
تصريح عمل في عام 2021(5، ال يمكن للسوريين الحصول 
على تصريح من دون كفالة صاحب العمل. ومن شأن منح 

تصاريح عمل لالجئين من العاملين لحسابهم الخاص أو من 
أصحاب المشاريع أن ينقل العديد من المؤسسات التجارية 

الصغيرة من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي.

ينبغي للحكومات العربية أن ترّكز جهودها على تعزيز 
القطاعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل الئقة للشباب، بما 
في ذلك السياحة والزراعة واالقتصاد الرقمي، وهذا ما يقوم 
به برنامج أولويات عمل الحكومة 2021-2023 االقتصادي6. 

ومن شأن تحسين الهياكل األساسية للنقل أن يزيد من 
القدرة التنافسية لقطاعي السياحة والزراعة، كما يرّجح أن 

يؤّدي تعزيز سالمة وسائل النقل العام إلى زيادة مشاركة 
المرأة في القوى العاملة. كذلك، من شأن تعزيز نمو القطاع 
الزراعي النظامي أن يزيد األمن الغذائي في البلد، مما يقّلل 

من االعتماد على الواردات الزراعية ويسهم في تمكين 
المرأة )الريفية في الغالب(.

توفير المزيد من التمويل 
للمشاريع الصغيرة 
والمتناهية الصغر

أشــار نصــف األردنييــن )نصفهــم مــن الرجــال ونصفهــم اآلخر 
مــن النســاء( إلــى أّن زيــادة التمويــل المقــّدم للمشــاريع 

الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر أساســي لدعــم التشــغيل. وكان 
المشــاركون فــي االســتطالع الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
25 و30 عامــًا علــى ثقــة كبيــرة بــأّن زيــادة التمويــل المقــّدم 

إلــى المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر أمــر أساســي 
لتعزيــز التشــغيل. 

تتمتع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
بإمكانات كبيرة تتيح لها خلق فرص العمل، ومع ذلك 

فإن إمكاناتها مقّيدة بفعل افتقارها إلى الطابع النظامي 

 Norwegian Refugee Council, These 10 countries receive  4
.the most refugees, 2022

 The United Nations High Commissioner for Refugees  5
 )UNHCR(, Jordan issues record number of work permits

.to Syrian refugees, 2022
 World Bank, Jordan Economic Monitor: Global  6

.Turbulence Dampens Recovery and Job Creation, 2022

تمثل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة 98 في المائة من جميع مؤسسات 

القطاع الخاص في األردن. غير أّن نمو هذه 
المؤسسات محدود من جراء ضعف قدرتها على 

الوصول إلى األسواق والتكنولوجيا والعمالة 
الماهرة والتمويل. جميع المؤسسات تقريبًا التي 

كانت صغيرة في عام 2016 ظّلت صغيرة في 
عام 2019. توّفر المؤسسات المتناهية الصغر 

43 في المائة من جميع وظائف القطاع الخاص 
)80 في المائة منها غير نظامية(، وهي تعاني 

من انخفاض اإلنتاجية.

98%

تمثل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة 98 في المائة من جميع مؤسسات 

القطاع الخاص في األردن

©mathess/iStock Editorial/Getty Images Plus/Getty Images

https://www.nrc.no/perspectives/2020/the-10-countries-that-receive-the-most-refugees/
https://www.nrc.no/perspectives/2020/the-10-countries-that-receive-the-most-refugees/
https://www.nrc.no/perspectives/2020/the-10-countries-that-receive-the-most-refugees/
https://www.nrc.no/perspectives/2020/the-10-countries-that-receive-the-most-refugees/
https://www.unhcr.org/news/press/2022/1/61effaa54/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/1/61effaa54/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/1/61effaa54/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/1/61effaa54/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/1/61effaa54/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/1/61effaa54/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees.html
https://www.worldbank.org/en/country/jordan/publication/jordan-economic-monitor-spring-2022#:~:text=July%2018%2C%202022-,Jordan%20Economic%20Monitor%2C%20Spring%202022%3A%20Global%20Turbulence,Dampens%20Recovery%20and%20Job%20Creation&text=Jordan's%20economy%20achieved%20a%20relatively,2.2%20percent%20growth%20in%202021
https://www.worldbank.org/en/country/jordan/publication/jordan-economic-monitor-spring-2022#:~:text=July%2018%2C%202022-,Jordan%20Economic%20Monitor%2C%20Spring%202022%3A%20Global%20Turbulence,Dampens%20Recovery%20and%20Job%20Creation&text=Jordan's%20economy%20achieved%20a%20relatively,2.2%20percent%20growth%20in%202021
https://www.worldbank.org/en/country/jordan/publication/jordan-economic-monitor-spring-2022#:~:text=July%2018%2C%202022-,Jordan%20Economic%20Monitor%2C%20Spring%202022%3A%20Global%20Turbulence,Dampens%20Recovery%20and%20Job%20Creation&text=Jordan's%20economy%20achieved%20a%20relatively,2.2%20percent%20growth%20in%202021
https://www.worldbank.org/en/country/jordan/publication/jordan-economic-monitor-spring-2022#:~:text=July%2018%2C%202022-,Jordan%20Economic%20Monitor%2C%20Spring%202022%3A%20Global%20Turbulence,Dampens%20Recovery%20and%20Job%20Creation&text=Jordan's%20economy%20achieved%20a%20relatively,2.2%20percent%20growth%20in%202021
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وعدم قدرتها على الحصول على رؤوس األموال. ويمكن 
أن تتحّسن قدرة هذه المؤسسات على الحصول على 

التمويل في حال أصبحت نظامية، وحصلت على المساعدة 
من الشركة األردنية لضمان القروض، وزاد استخدامها 

لتكنولوجيا الخدمات المالية.

وانخراط المؤسسات التجارية غير النظامية والعاملين غير 
النظاميين في العمل النظامي أساسي لزيادة فرص الحصول 

على رأس المال، ولخلق فرص عمل الئقة. ويمكن أن تشمل 
الجهود التي تبذلها الحكومات لتشجيع زيادة العمل النظامي 
تخفيض التكاليف المترتبة عن ذلك، مثل تكاليف التسجيل؛ 

وتبسيط إجراءات التسجيل ودفع الضرائب؛ وإتاحة 
الحصول على التمويل. 

فــي عــام 2020، أنشــأت الشــركة األردنيــة لضمان القروض 
برنامــج ضمــان تمويــل المشــروعات الصغيــرة الحجــم لدعم 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة خــالل الجائحــة.  وفي 
د ســقف أســعار الفائــدة المفروضة على  هــذا اإلطــار، ُحدِّ

قــروض المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بنســبة 2 في 
المائــة، وُأعطيــت ضمانــات للقــروض بلغــت 85 فــي المائة، 

بشــرط أال تقــوم المؤسســات المســتفيدة مــن هــذه الضمانات 
بفصــل العامليــن فيهــا خــالل مــدة القرض. وبعــد الجائحة، 

يمكــن تغييــر هــذا الشــرط ليصبــح تشــجيع خلق فــرص العمل 
أو حضــور دورات لتطويــر األعمــال، علــى ســبيل المثال. 

ومــن المرجــح أن تكــون مــوارد البرنامــج قد اســتنفدت خالل 
الجائحــة ويجــب إعــادة رســملتهما. ونظــرًا لضيــق الحّيز 

المالــي، ســيتعين علــى الحكومــة األردنيــة البحــث عن نماذج 
تمويــل مبتكــرة لتجديــد مــوارد البرنامــج. ويمكــن أن يكون 

إبــرام الشــراكات بيــن القطاعيــن العام والخــاص، بحيث 
تتشــارك المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المخاطــر مع 
المؤسســات األكبــر حجمــًا فــي نفــس سلســلة القيمة، أحد 

الحلــول المبتكرة.

للتكنولوجيــا الماليــة إمكانــات كبيرة تتيح تعزيز الشــمول 
المالــي وتنميــة المؤسســات المتناهيــة الصغر والصغيرة 

والمتوســطة، وقــد وّفــرت بيئــة مواتية للحلــول المبتكرة خالل 
الجائحــة7. وقــد أّدى خليــج األردن للريــادة المالية ومختبر 

ابتــكارات التكنولوجيــا الماليــة التنظيمــي التابــع للبنك المركزي 
دورًا أساســيًا فــي تعزيــز االبتكار في مجــال التكنولوجيا 

الماليــة وفــي تســهيل الموافقــات التنظيمية لدعم اندماجه 
فــي األســواق الماليــة8. وبالتوازي مع ذلــك، ينبغي لواضعي 

السياســات أن يســتمروا في اســتهداف أولئك األكثر عرضة 
لالســتبعاد مــن ابتــكارات التكنولوجيا المالية.

.Central Bank of Jordan, FinTech Regulatory Sandbox, 2021  7
.European Union, Jordan Regulatory Sandbox – fintech in COVID-19 and beyond, 2021  8

إصالح النظام التعليمي
بحسب االستطالع، يرى أردنّيان من بين كل خمسة أردنيين 

)نصفهم من الرجال ونصفهم من النساء( أن إصالح النظام 
التعليمي ليتماشى مع احتياجات سوق العمل من شأنه أن 

يحّسن توّفر فرص العمل.

أّدى عدم إيجاد فرص عمل نظامية تتطّلب 
مهارات عالية، مقابل تزايد عدد السكان 

المتعّلمين، إلى زيادة البطالة: 11 في المائة 
فقط من األردنيين الحاصلين على تعليم 

متوسط عاطلون عن العمل، مقارنة بـ 27 
في المائة من الحاصلين على تعليم متقّدم. 

وحوالي 35 في المائة من النساء الحاصالت 
على مستوى تعليم متقّدم عاطالت عن العمل.

كمــا أن عدم تطابق المهارات )مهارات 53 
في المائة من الشــباب العاملين غير مطابقة 

لوظيفتهــم( يؤّثر على الوضع الوظيفي 
للشــباب المتعّلمين تعليمًا جيدًا.

نسبة البطالة:

من النساء حاصالت على 35%
مستوى تعليم متقّدم

حاصلين على تعليم متقّدم27%

حاصلين على تعليم متوسط11%

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98bbc89db20.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98bbc89db20.pdf
https://medmsmes.eu/sites/default/files/2020-11/AS%20JOFIN01%20Jordan%20-%20FIN%20-%20Sandbox%20action%20sheet%20-%20FINAL.pdf
https://medmsmes.eu/sites/default/files/2020-11/AS%20JOFIN01%20Jordan%20-%20FIN%20-%20Sandbox%20action%20sheet%20-%20FINAL.pdf
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لمعالجة عدم التوافق بين المهارات التي يقّدمها الوافدون 
الجدد لسوق العمل والمهارات التي تطلبها الشركات، يجب 

على الحكومة األردنية العمل مع القطاع الخاص والجهاز 
التعليمي لالستثمار في المهارات التي يطلبها القطاع 

الخاص. ويجب أن يركز إصالح التعليم في المقام األول 
على فهم احتياجات سوق العمل. ويقّدم مرصد المهارات في 

اإلسكوا صورة محّدثة عن المهارات المطلوبة في إعالنات 
الوظائف المعروضة على اإلنترنت في األردن حاليًا، ويمكن 

االستفادة منها لفهم ديناميكيات سوق العمل.

وينبغي أيضًا تشجيع الشباب على دراسة المجاالت المطلوبة 
في القطاع الخاص وكذلك في القطاع العام. ويمكن من 
خالل إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص دعم 

تكلفة الشهادات العلمية المطلوبة في القطاع الخاص. كذلك، 
يمكن الستحداث برامج "تناوبية" للشباب أن يشّجعهم على 

اإلقبال على المجاالت المطلوبة في هذا القطاع. ويمكن 
للدورات الجامعية التي تشمل إدماج الشباب مهنيًا لمدة 

سنة واحدة في مجال معين في القطاع الخاص أن يساعد 
هذا القطاع على تحديد أكثر الخّريجين كفاءة وأن يزيد 
من القدرة التنافسية للطالب بعد تخّرجهم، باإلضافة إلى 

تزويدهم بفرص لكسب الدخل أثناء الدراسة.

التعليم والتدريب الفنّيان والمهنّيان حاسمان لتعزيز فرص 
العمل، ال سيما بين الشباب من األسر ذات الدخل المنخفض. 
ومع ذلك، يجب تحديث التعليم المهني بحيث ال ُينظر إليه 

بعد اآلن بأنه مالذ لألشخاص غير المتفّوقين، بل أن ُينظر 
إليه على أّنه يفتح أبوابًا للمستقبل. وينبغي أن يلتحق 

التعليم المهني بركب التقدم التكنولوجي. وهذه ليست مهمة 
سهلة ألنها تتطلب تغيير التصّورات بشأن التدريب المهني.

وينبغي تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني 
والمهني والقطاع الخاص لتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة 

في سوق العمل، مع إنشاء آلية منتظمة للتعقيبات لضمان 
استمرار تزويد هذا القطاع بالمهارات المطلوبة. كذلك، فإّن 

زيادة التنسيق بين الهيئات الحكومية، وال سيما هيئة تنمية 
وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووزارتي العمل والتعليم، من 

شأنه أن يدعم اّتباع َنهج موّحد في تنمية المهارات.

زيادة أجور العمال
أشار ثلثا األردنيين المشاركين في االستطالع )نصفهم من 

الرجال ونصفهم اآلخر من النساء( إلى أّن زيادة أجور العّمال حّل 
أساسي لمعالجة عدم المساواة في البلد. وكما هو الحال مع زيادة 

فرص العمل للشباب، كانت نسبة األردنيين الذين أوصوا بزيادة 

.The Jordan Times, Minimum wage increase deferred due to COVID crisis — Labour Ministry, 2022  9

أجور العاملين أعلى مما هي عليه في أي بلد عربي آخر شمله 
االستطالع. وأّكد المشاركون في االستطالع الذين بلغوا منتصف 
حياتهم المهنية )وتتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا و31 إلى 45 

عامًا( أّنه يجب وضع سياسات لتحسين أوضاع أجور العاملين.

في الوقت الحاضر، ينطبق الحّد األدنى لألجور على جميع 
العاملين النظاميين في القطاعين العام والخاص. وفي عام 
2020، بلغ الحّد األدنى لألجور 260 دينارًا أردنيًا في الشهر، 

رة بسبب ترّدي الوضع  وتم تأجيل تنفيذ الزيادات السنوية المقرَّ
االقتصادي نتيجة لكوفيد-19. إضافة إلى ذلك، ال يطّبق الحد 

األدنى لألجور بشكل شامل، إذ ُيستثنى منه العاملون في صناعة 
النسيج، وعّمال التحميل والتفريغ، والعاملون في المنازل9. وعلى 

الرغم من ضيق الحّيز التمويلي المتاح للحكومة والمؤسسات 
التجارية، ينبغي تشجيع أصحاب العمل على تطبيق سياسة الحد 

األدنى لألجور على جميع العاملين في البلد.

مــن المفتــرض أن يزيــد انخــراط شــركة ما فــي القطاع 
النظامــي مــن فــرص حصولهــا علــى التمويــل الميســور التكلفة 
وتعزيــز إمكانــات نموهــا، األمــر الــذي ينبغــي أن يؤدي بدوره 

تقّلصت فئة العمالة الفقيرة في األردن إلى 
حّد بعيد، حيث يعيش أقل من 0,1 في المائة 
من األردنيين العاملين في فقر مدقع. ويبلغ 
متوسط األجر الشهري 497 دوالرًا، وتكسب 

النساء أقل بدرجة بسيطة من الرجال )457 دوالرًا 
مقابل 507 دوالرات شهريًا(. وال يزال القطاع 
الزراعي األكثر ضعفًا، إذ يبلغ متوسط األجور 

الشهرية 364 دوالرًا فقط، و281 دوالرًا للنساء.

0.1%

497 $/ شهريًا

تقّلصت فئة العمالة الفقيرة في األردن إلى حّد 
بعيد، حيث يعيش أقل من

ويبلغ متوسط األجر الشهري

من األردنيين العاملين في فقر مدقع

https://jordantimes.com/news/local/minimum-wage-increase-deferred-due-covid-crisis-%E2%80%94-labour-ministry
https://jordantimes.com/news/local/minimum-wage-increase-deferred-due-covid-crisis-%E2%80%94-labour-ministry
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إلــى زيــادة أجــور العمــال. وعلــى أقل تقديــر، ينبغي أن يؤدي 
ذلــك إلــى إيجــاد فــرص عمــل الئقة. غيــر أن العديد من 

الشــركات متــرّددة إزاء التحــّول إلــى شــركات نظاميــة بفعل 

.Transparency International, Gender and corruption: are women less corrupt?, 2020 10
 Transparency International, CPI 2021 for Middle East and North Africa: systemic corruption endangers democracy and 11

.human rights, 2021

التكاليــف المتوّقــع أن تنتــج عــن ذلــك. وعلــى الحكومات 
تكثيــف الجهــود لتشــجيع الشــركات علــى االنخــراط فــي العمل 

النظامــي وخفــض تلــك التكاليف. 

مكافحة الفساد
اختلف الحّل الثالث المقتَرح للحد من عدم المساواة في 

األردن حسب نوع الجنس. ففي حين رأى الرجال أّن الحاجة 
إلى مكافحة الفساد هي بنفس أهمية الحّد من عدم المساواة، 
رّكزت النساء أكثر على الحاجة إلى توفير الدعم المالي لألسر 
المعيشية المنخفضة الدخل. ونظرًا إلى أّن النساء أقّل عرضة 

لالنخراط في الفساد من الرجال، وبالتالي أقل قدرة على 
تحديد مستوياته، لم يصّنفنه على أّنه عقبة رئيسية أمام 

المساواة االجتماعية واالقتصادية كما صّنفه الرجال10.

بشكل عام، سّلط أردنّيان من أصل كل خمسة أردنيين الضوء 
على الحاجة إلى مكافحة الفساد )نصف الرجال وثلث 
النساء(. ازدادت أهمية مكافحة الفساد مع تقّدم العمر.

وينبغي تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد، بما فيها السلطة 
القضائية، وجعلها مستقلة. ومن شأن توفير فرص التدريب 

قين في قضايا  َصين وعند الطلب للمحِقّ والتوجيه المتخصِّ
الفساد وللقضاة تعزيز قدرتهم على مكافحة الفساد.

وينبغي أيضًا تمكين منّظمات المجتمع المدني والسماح لها 
بالعمل دون عوائق، كما ينبغي تشجيع الصحافة المستقّلة11.

يجب معالجة استياء الشباب من السياسة السائدة. لقد أثبت 
الشباب أنهم محّفزون للتغيير: فهم يميلون أكثر من غيرهم 

إلى المطالبة بحقوقهم، كما أّن استخدامهم لوسائل التواصل 
االجتماعي يسّهل زيادة الشفافّية. ومن شأن الجهود الرامية 
إلى استعادة ثقة الشباب في السياسة زيادة مشاركتهم في 

الحياة العامة، مّما يمكن أن يؤّدي بدوره إلى زيادة حاالت 
اإلبالغ عن المخالفات وتحسين الشفافية. وعلى أقل تقدير، 
ن مشاركة السكان في  من شأن زيادة هذه المشاركة أن تحسِّ

إعمال القيم الديمقراطية.

تقديم الدعم المالي لألسر ذات الدخل المنخفض
يعتقد أردنّيان من بين كّل خمسة أردنيين )نصفهم من 

الرجال ونصفهم من النساء( أّن زيادة الدعم المالي 
لألسر ذات الدخل المنخفض من شأنه تحسين المساواة 

االجتماعية واالقتصادية. ورأى المشاركون األكبر سّنًا أّن 

تقديم الدعم المالي لألسر المعيشية ذات الدخل المنخفض 
هو حاجة ملّحة جدًا. وكانت نسبة األردنيين الذين أشاروا 

إلى أهمية ذلك أعلى مما هي عليه في أي بلد عربي آخر 
شمله االستطالع. 

©Nabil Darwish/iStock Editorial/Getty Images Plus/Getty Images

https://www.transparency.org/en/press/gender-and-corruption-are-women-less-corrupt 
https://www.transparency.org/en/press/gender-and-corruption-are-women-less-corrupt 
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رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار
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ولزيادة الّدعم المالي المقّدم إلى األســر المعيشــية ذات 
الدخــل المنخفــض، ينبغــي تنفيذ االســتراتيجية الوطنية 

للحمايــة االجتماعيــة بالكامــل لضمــان وجود نظام حماية 
اجتماعية أكثر شــمواًل يشــمل العاملين لحســابهم الخاص 

والعامليــن فــي القطــاع غير النظامي. وســيتطّلب ذلك 
د  اســتخدام البيانات، بما في ذلك مؤشــرات الفقر المتعدِّ

األبعــاد المحّدثــة بانتظــام، علــى نحو أفضل. ومن شــأن إجراء 
د األبعــاد في األردن، لفهم دوافعه  تحليــل أوفــى للفقــر المتعــدِّ

ــن فعالية برامج  وتحديد الســكان األكثر اســتبعادًا، أن يحسِّ
ن من اســتهداف المســتفيدين  الحمايــة االجتماعيــة، مما يمكِّ

بكفــاءة أكبــر والحــّد مــن احتماالت أن يســتفيد من هذه 
البرامج من ال يســتحّقها12.

ومن المهم توسيع نطاق التأمين االجتماعي، مثل التأمين 
الصحي والمعاشات التقاعدية، ليشمل العمال غير النظاميين 
لزيادة استحقاقاتهم وحمايتهم من الصدمات غير المتوقعة. 

وسيقّدم برنامجا "استدامة" و"استدامة++" دعمًا للدخل 
ومساهمات مدعومة للعمال األردنيين وغير األردنيين، 
بمن فيهم الالجئون، في إطار المؤسسة العامة للضمان 

ل هذا البرنامج  االجتماعي13. ومن األهمية بمكان أن يموَّ
تموياًل كافيًا للوصول إلى العمال األكثر عرضة للخطر، وأن 
تستمر المبادرة بعد انتهاء البرنامج. ولذلك، ستكون هناك 

حاجة إلى اعتماد أساليب تمويل مبتكرة. ويمكن الّتفاقات 
إدارة الَدين أن تتيح حّيزًا ماليًا يسمح بزيادة اإلقبال على 

التأمين االجتماعي، ومن شأن التعجيل برقمنة ُنُظم الحماية 
االجتماعية أن يزيد من كفاءة البرامج القائمة.

كذلك، من شأن زيادة التنسيق بين صندوق المعونة الوطنية 
األردنية وصندوق الزكاة تعزيز كفاءة الحماية االجتماعية 

في األردن، وبالتالي المساعدة على الحّد من العّد المزدوج. 
وبإمكان زيادة التنسيق أيضًا أن تقّلل من التكاليف اإلدارية 

المترتبة عن تشغيل برنامجين متشابهين.
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وينبغي للحكومة األردنية أن تعزز الجهود الرامية إلى جعل ُنُظم 
فًا مع  الحماية االجتماعية أكثر استجابة للصدمات وأكثر تكيُّ

مخاطر دورة الحياة14. وينبغي أن يكون باإلمكان زيادة الحماية 
االجتماعية أو التخفيف منها بسرعة استجابًة لحاالت الطوارئ. 
وتضمن الزيادة السريعة في الحماية االجتماعية حصول األسر 
المعيشية على المساعدة بسرعة في حاالت الطوارئ وحمايتها 

من الفقر، في حين أّن خفضها بسرعة يمنع الهدر ويحمي موارد 
البلد المحدودة. كما أّن زيادة الحماية من مخاطر دورة الحياة، 

مثل اعتالل الصحة أو البطالة أو الشيخوخة، من شأنها أن تمنع 
األسر المعيشية المعرضة للخطر من الوقوع في براثن الفقر.

يضمن الدستور األردني للمواطنين األردنيين 
الحق في الحصول على الخدمات االجتماعية 

والصحية األساسية. وفي عام 2019، تم إطالق 
االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية.

واألعداد الكبيرة من الالجئين معرضون للخطر 
ويحتاجون إلى الدعم. يوجد برنامج يمّوله المانحون 
للتحويالت النقدية لالجئين السوريين والمجتمعات 
المضيفة، لكنه يعاني من نقص التمويل نظرًا إلى 

أّنه ُأنشئ باعتباره استجابة إنسانية طارئة.
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