أثر أزمة جائحة فريوس كورونا على الفئات اهلشة من العمال يف سوق العمل األردني
دراسة تقييمية سريعة
املقدمة
أجرى املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية للدول العربية ومعهد فافو لألحباث والعمل االجتماعي (أوسلوو
دراسة تقييمية سريعة حول أثر أزمة مرض فريوس كورونا على الفئات الضعيفة يف سوق العمل األردني

الونورويوؤخ مو

ورا

مبوا يف للوا الووجوئوو

السوريو والعمال يف االقتصاد غري املنظم.

1,580
مستجيب

كا اهلدف من التقييم هو استكشاف بعض اآلثار املباشرة للوباء على الوضع الوظيفي للعمال يف األرد

وتوفري دراسوة مويودانويوة

تكو األساس لتقييم اآلثار الطويلة املدى على ه الء العمال من ول مسوحات املتابعة يف األشهر املقبلة.
تكو جمتمع الدراسة من سوريني وأردنيني تلقوا الدعم أو شاركوا يف برامؤ ومشروعات برامؤ نفذتها منظمة العومول الودولويوة يف
األرد .

النتائؤ الرئيسية
.1

كا مستوى العمالة غري املنظمة استناد ًا لنوع العقد أعلى بني السوريني ( 52يف املائةخ مون
األردنيني ( 35يف املائةخ.

.2

اقتصرت تغطية الضما االجتماعي للمستجيبني السوريني على  24يف املائة يف حوني أ
(  63يف املائةخ من األردنيني حصلوا على تغطية الضما

االجوتومواعوي مون قوبول

واحوب

العمل.
.3

كانت النسبة اإلمجالية للمستجيبني السوريني الذين لديهم تصاريح عومول سواريوة املوفوعوول

العمالة غري املنظوموة مونوتوشورة
الوجئني السوريني.
قلة من العمال كوانووا يوعومولوو

وول فو ة

اإلغوق وفقد ثلث السوريني وظائفهم.

( 30يف املائةخ.
.4

وا وة بوني

ما يقرب من ثلث السوريني ( 34يف املائةخ الذين فقدوا وظائفهم لديهم اتوفواق شوفوهوي موع
احب العمل.

 .5أفاد (  4يف املائةخ فقط من املستجيبني أنهم عملوا ول ف ة اإلغوق.
 47( .6يف املائةخ من أولئا الذين كانوا يعملو قبل اإلغوق ( 15 - 1مارسخ كانوا حاليا ( 15 - 1أبريل 2020خ ارج العمل.
 .7مت فصل ( 13يف املائةخ بشكل دائم ؛ مت تسريح ( 18يف املائةخ م قتا ؛ و ( 16يف املائة خ كانوا يف إجازة مدفوعة األجر.
 .8نسبة أكرب من السوريني ( 35يف املائةخ مقارنة مع األردنيني ( 17يف املائةخ الذين كانوا يعملو قبل األزمة فقدوا وظائفهم بشكل دائم.

 .9أفادت ( 95يف املائةخ من األسر السورية عن اخنفاض د ل األسرة مقارنة بو (90
يف املائةخ من األسر األردنية.

السوريني العاملني ضمن االقتصاد غري املنظم.

 .10كا متوسط الد ل الشهري للمستجيبني قبل اإلغوق  368دينار أردنوي (حووالوي
 519دوالر أمريكيخ .يف مارس اخنفوض إىل  215ديونوار أردنوي (حووالوي 303
دوالر أمريكي.خ.

اخنفض د ل األسرة ال سيما بني الوجوئوني

ازدادت أعووبوواء املوورأة يف

وودمووة األسوورة

ورعاية األطفال أثناء اإلغوق.

 - .11فقدا الد ل أكثر وضوحا لدى الوجئني السوريني ؛ الذين اخنفض متوسط د لهم عن احلد األدنى لألجر الشهري احملدد وهو  220ديونوار أردنوي
(حوالي  310دوالر أمريكي).
 .12وافق ثلثا املستجيبني ( 65يف املائةخ على البيا بأ واجباتهم مبا يف للا مس وليات األسرة ورعاية األطفال زادت أثنواء اإلغووق .ولكورت نسوبوة

أعلى من النساء ( 74يف املائةخ من الرجال ( 59يف املائةخ أ واجباتهن زادت ول تلا الف ة.
 9( .13يف املائةخ من األسر السورية كا لديها مد رات مقابل ( 8يف املائةخ من األسر األردنية.

امللخص
إضفاء الطابع الرمسي والعمل الوئق هما أكثر التدابري فعالية لدعم ومحاية العوموال قوبول وأثونواء وبوعود حواالت األزموات
للجميع .لذلا جيب معاجلة حتديات سوق العمل السابقة

ا ة تلا اليت تتعلق باتساع نطاق الطابع غري املنظم

مون

ول االنتقال الشامل والتدرجيي من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم الذي يأ ذ يف االعتبار مصاحل كل مون
العمال وأ حاب العمل.
كجزء من االستجابة العاجلة ملعاجلة احتياجات وضعف العاملني يف االقتصاد غوري املونوظوم

يوتووجوب موراجوعوة لويوات

االستجابة اليت أنشأتها احلكومة األردنية للتخفيف من تأثري أزمة مرض فيروس كورونا باستمرار للتأكد من أنها شاملة و "ال
ت ك أحداً لفها".
أعرب عدد كبري من العمال عن خماوفهم بشأ التدابري املتخذة يف مكا العمل لتقليل خماطر الصحة املهونويوة .لوذلوا
جيب على أ حاب العمل اختال تدابري فعالة لتقليل املخاطر الصحية لو  COVID-19لعماهلم وتوفري تدابري وقوائويوة ةسونوة
يف مكا العمل.

