
واألردن لبنان في المضيفة والمجتمعات الّسوريين الالجئين على 19-كوفيد فيروس جائحة أثر: سياسات موجز دليل  

 

 2020 السياسات لوضع الالزمة ةاألدل  

وريين والمجتمعات على الالجئين الس   19-كوفيدأثر جائحة فيروس 

 المضيفة في لبنان واألردن

 500 000أرواح أكثر من  19 -كوفيد فيروسهق زأ

 ،ةة واجتماعي  شخص وأغرق العالم في أزمة اقتصادي  

ول في الد   عيفةالفئات الض   على يات جديدةتحد  أضاف و

تستضيف أعداًدا كبيرة من الالجئين  العربية التي

ت إلى صعوبات في الحفاظ على استدامة سـُبل أد   وريينالس  

 .العيش والوصول إلى مصادر الدخل

آثار القيود المفروضة  فيه العالمصارع يُ ال يزال  وفي وقت

بدأت األدلة حول  للتخفيف من وتيرة انتشار الفيروس،

تقود  بالظ هور. ال وأصحاب العملالعم   علىه كيفية تأثير

منظمة العمل الدولية حالياً مبادرة إقليمية تهدف إلى تقييم 

ة: في ثالث دول عربي   المنشآتال وعلى العم   19-ر كوفيدأث

  العراق واألردن ولبنان.

تعلقة بتأثير الوباء عرضاً عاماً لألدلة المُ  قدم هذا الموجزيُ 

ردن وريين والمجتمعات المضيفة في األعلى الالجئين الس  

التي القضايا  أشد   ط الضوء على بعضسلويُ  ولبنان

 إلحاحا.هم تواجه

وصيات إلى الحكومات ستخلصة والت  روس المُ قدم الد  تُ 

والجهات المانحة والشركاء في التنمية دعماً لتصميم 

ة لي  اعبفاهنة لألزمة الر  التوظيف وتكييفها للتصدي سياسات 

 أكبر.

 

 أساس التقييمات

 من خالل البيانات التي تم جمعها إلىات تستند التقييم

أجريت خالل الفترة  عن طريق الهاتفة دراسات استقصائي  

 تناولتو .٢٠٢٠من نسيان/أبريل إلى حزيران/ يونيو 

تداعيات ووخالله ال قبل اإلغالق الحالة الوظيفية للعم  

فضالً عن  ،على سبل عيشهم لةالص   ذات والتدابير الوباء

األفراد وأسرهم  عتمدهاالتي ي يفكوالت  ات المعالجة آلي  

ويتناول التقييم أيضاً آثار الوباء على . ةلمواجهة هذه األزم

اتها في التأقلم وآفاقها الصغيرة واستراتيجي   المنشآت

 .المستقبلية

الذين تلقوا  المنشآتاألفراد و وء علىالتقييمات الض   سل طتُ 

تها منظمة التي نفذ  عم أو شاركوا في البرامج والمشاريع الد  

شاركة ة المُ ة واإلنساني  ة أو المنظمات اإلنمائي  العمل الدولي  

الوضع االقتصادي  ت قييماتالي، تعرض هذه ال. وبالت  هافي

ال والمعيشي أل في أسواق  المنشآتوضعف فئات العم 

 رتوف   سوق العمل الوطني ككل. تمثل وهي الالعمل، 

من المنظمات اإلنسانية  الد عمذين يتلق ون كان الدراسة الس  

للتدخالت والسياسات  نظرة فاحصة قي مة ةواإلنمائي  

 الالزمة في أوقات األزمات.

 الية:نات الت  ة إلى العي  تستند التقييمات الحالي  

  :1190و اً وسوري اً أردني عامالً  1580األردن 

 .منشأة

  :منشأة 363و اً وسوري اً لبناني عامالً  1987لبنان. 

 

اللمسات األخيرة على  اً ولية حالي  نظمة العمل الد  متضع 

معهد فافو للعمل  عاون معماثل في العراق بالت  تقييم مُ 

المزيد من األدلة تيح ا سيُ مم   والبحوث االجتماعية )فافو(،

   ة.ياسة العام  ألغراض الس  

األسئلة الرئيسّية

الالجئينوعملاستخدامظروفهيما•
ائدةالسالُمضيفةوالمجتمعاتالّسوريين

؟19-كوفيدجائحةقبل

والتّدابير19-كوفيدجائحةتؤثركيف•
ودخلالعمالةعلىالحتوائهاالُمتّخذة
العمل؟أماكنفيوالحمايةاألسرة

واألسراألفراديحتاجهالذيالّدعمما•
ههذعواقبمنللحدّّالتّجاريةوالمنشآت
الجائحة؟
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 19-ظروف العمل قبل كوفيد

بين  منظ مةالعمالة غير ال رتفاع نسبةاتكشف التقييمات 

 وريين في األردن ولبنان.الالجئين الس  

 االستطالعين الذين شملهم من اللبناني   في المائة ١٢ يعمل 

ي ف في المائة 28في البناء و في المائة 11راعة، في الز  

قطاع  في المائة في 8توظيف  تم  و كما تجارة التجزئة.

وريين في حوالي ثلث الالجئين الس   عمل ة.لخدمات الغذائي  ا

في المائة  19، بينما شغل (في المائة 35) راعيالقطاع الز  

في المائة في  20ه منهم وظائف في البناء، وما مجموع

 خرى.أخدمات ات/المعد  إصالح تجارة التجزئة/

وظائف  االستطالعال الذين شملهم نصف العم  يشغل 

في المائة فقط من  2 مؤقتة وغير منتظمة. ،ةموسمي  

ن بمظلة الضمان وشتركستجيبين مُ وريين المُ الس  

ل العما في المائة فقط من ١٤، في حين أفاد االجتماعي

من خالل  ُمتوف رة االجتماعياللبنانيين أن تغطية الضمان 

 ةأيب شاركينرب ثلثي المُ اما يق يتمت ع ال أصحاب عملهم.

مدعاة للقلق  عتبر هذه األرقام. تُ حيص  التأمين للتغطية 

العمل غير الالئقة في القطاع غير إلى ظروف  نظراً 

من في المائة  95ال يحمل  ،ذلك إلى وباإلضافة .نظاميال

 تصاريح عمل سارية المفعول، وريين العاملينالس   نالالجئي

 .ةرسمي   غير بصفة معظمهم يعمل أي  

 ٣١صنيع )قطاع الت   فيفي األردن  شاركينمعظم المُ  عملي

ة غالبي   يشغرو المائة(.في  23ناء )في المائة(، يليه الب

ا ، في المائة( 41صنيع )في قطاع الت   وظائف يناألردني   أم 

مع  –في المائة(  37)في قطاع البناء  فمعظمهم نووريالس  

وريات يعملن في في المائة من العامالت الس   41أن  العلم

 قطاع التصنيع.

ةً في نتشرة في األردن، وخاص  مة مُ نظ  العمالة غير المُ 

يستند مستوى العمالة غير  ين.وريالالجئين الس  صفوف 

الومد ته ظمة على نوع عقد العمل المن تغطية ب وشمول العم 

 .االجتماعيالضمان 

ال الذين شملهم وخمسون في المائة من العم   خمسة أفاد 

قصيرة األجل عمل ات اتفاقاالستطالع في األردن أن لديهم 

يسود هذا العمل غير )مؤقتة أو موسمية أو غير منتظمة(. 

قارنة مع ة( بالمُ في المائ ٦٩وريين )ستقر بين الس  المُ 

ير غفي ذلك العمل الموسمي والمؤقت وين، بما دني  راال

ال في المائة من  ٣٩ظم. أفاد حوالي المن  شاركينالمُ الُعم 

لم فاق شفهي فقط مع صاحب العمل، في حين بأن لديهم ات  

كان  .على اإلطالقاتفاق  أي   منهم في المائة ٤ يكن لدى

في  ٥٢وريين )أعلى بين الس   نظمةمستوى العمالة غير المُ 

اقتصرت  ة(.في المائ ٣٥ين )األردني  بالمقارنة مع ة( المائ

 ٢٤على  نيالسوري شاركينللمُ  االجتماعيان متغطية الض  

ين من األردني   ةفي المائ ٦٣ حصل، في حين فقط ي المائةف

 من قبل صاحب العمل. ةاالجتماعيعلى تغطية الضمان 

وريين س  ال الة من العم  في المائ ١٥حي غطي التأمين الص  يُ 

  ين.ة من العمال األردني  في المائ ٤٢بالمقارنة مع 

ح تصاريحاصلين على وريين الالس   شاركينبلغت نسبة الم

ثمة تفاوتات وة فقط. في المائ ٣٠عمل سارية المفعول 

كور الذ   شاركينبين المُ كبيرة في تصاريح العمل 

لت نسبة الحاصلين على حيث  واإلناث، يح راتصسج 

 كما وبلغت .على الت والي المائة في 21و 38 سارية المفعول

واتي لم يحصلن على تصاريح عمل لالشاركات المُ نسبة 

 ة لدى الذكور. ئفي الما ٤٠ة بالمقارنة مع ئفي الما ٦٠

في صفوف الالجئين نظمة المُ  رنتشار العمالة غيايعود 

ة التي يواجهونها رئيسي إلى القيود الهيكلي   شكلوريين بالس  

صاريح تهم العمل. ففي لبنان، ال يحمل معظم في سوق

سمية. أما غر الوظائف الر  الي يعجزون عن شعمل، وبالت  

يتوفر نظام تصريح عمل مرن نسبيًا،  في األردن، حيث

سم مهن وقطاعات محدودة غالباً ما تت   علىهم يقتصر عملف

راعة والخدمات. نظم، مثل البناء والز  بالطابع غير المُ 

وريين في سوق تاحة لالجئين الس  وبالتالي، فإن األعمال المُ 

 ة.العمل محدودة وغير رسمي  

  على العمل 19-أثر كوفيد

ومؤقت  دائم تسريحفي لبنان عن  19-ديسفرت جائحة كوفأ

ةً من الوظائف  اللوخاص  غالبية  فقد نظم.القطاع غير المُ  عم 

أو بشكل دائم  وظائفهم ة( في لبنانئفي الما ٨٤) شاركينالمُ 

ين وري  الس   نالالجئيمن في المائة  60تم تسريح و .تمؤق  

في  38و في المائة 39مقابل ، مؤقًتا المائةفي  ٣١ونهائي اً 

من في المائة  11 وفقط .من الل بنانيين واليعلى الت  المائة 

 فترة اإلغالق. يعملون في كانوا شاركينالمُ 

حين بشكل دائم هي سر  ة العمال اللبنانيين المُ كانت حص  

معظم  عملفي المائة(، في حين  50األكبر في قطاع البناء )

حين نهائ ياً السوريين  ( في المائة 66في الزراعة ) الُمسر 

إلى طبيعة العمل (. يعود ذلك أساساً في المائة ٧٢والبناء )

ارتفعت نسبة  ة في هذه القطاعات.ظمة والعرضي  نغير المُ 

 غير الحاصلين علىال العم   الفصل عن العمل في صفوف

هم ستقلين والعاملين لحسابال المُ وكذلك العم   ،توبةعقود مك

ة فقط من اللبنانيين الذين في المائ ٢٤تم تسريح  .الخاص  

ة ئفي الما ٣٣و ٥٠مع لديهم عقود مكتوبة، بالمقارنة 

لى ة ععقود شفهي  بأو أي  عقد  بدونالعاملين  من

عف في سوق رتباط الض  اة أخرى يعكس هذا مر   التوالي.

 العمل بالطابع غير النظامي.

وريين وظائفهم ال الس  وفي األردن، فقد ما يقارب ثلث العم  

الذين فقدوا وظائفهم بشكل معد ل وكان  نتيجة هذه األزمة.
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منه ة( في المائ ٣٥) أعلى بين الس وري ين نتيجة األزمة دائم

معظم العاطلين عن العمل ة(. في المائ ١٧ين )األردني  بين 

 ٨أفاد و ،ة(ئفي الما ٩٢)قبل األزمة ال يزالون دون عمل 

 ة أنهم توقفوا عن البحث عن عمل.في المائ

لديهم  ال الذيننسبة تسريح العم   انخفضتعلى ذلك،  وةً الع

عقود ال ذوية( بالمقارنة مع في المائ ٤٠عقود مكتوبة )

في  ٥٩عقد ) دون أي  العاملين  في المائي( أو ٥٧شفهية )ال

احتمال  ال غير النظاميين بالقلق إزاءة(. يشعر العم  المائ

ا ،تواصلةفقدان وظائفهم نتيجة األزمة المُ  سلط الضوء يُ  مم 

 راً ضعفا واألكثر تضر  األكثر  أن همة أخرى على حقيقة مر  

 .لجائحةمن ا

ال توضح هذه النتائج أن  م هم األكثر نظ  القطاع غير المُ عم 

بعقد العمل  ةً رسمي   اً من األزمة. يكتسب العمل صفةً تأثرً 

 تسريحمن خطر  ساهم في الحد  اً، وبالتالي يُ برم خطي  المُ 

عتبر دائم. ويُ  بشكلسواء مؤقتًا أو  -وظائفهم من ال العم  

 اتالذين يواجهون تحدي   سبة لالجئينة بالن  أكثر أهمي   ذلك

ستقر إلعالة أنفسهم عمل مُ  الحصول علىفي  فعلي ة

 وأسرهم.

ّةانخفاضّدخلّاألسرّالمعيشيّّ

خسائر و اً انخفاضن آثار إجراءات اإلغالق الملموسة تتضم  

ال الُمشاركين في لبنان واألردن جورأفي   .العم 

لُمشاركين ا، انخفض دخل 2020وفي آذار/مارس 

ط قارنة بمتوس  مُ بأكثر من الثلثين  اللبنانيين والس وريين

 ٩٤ شارأوفي اإلثني عشر شهًرا الماضية.  دخلهم الشهري

تخفيضات إلى تين الجنسي   المن ك شاركينالمُ  ائة منفي الم

في  ٤٣سريح )ات الت  عملي   نتيجةكبيرة في األجور 

بشكل  ة(في المائ ٥٢اعات العمل )انخفاض سو ة(المائ

ضت أجورهم ف  فقدُ خُ  ي ةتبقبالمائة المُ  5ا الـ أم   .رئيسي

  قبل أصحاب العمل. من

خالل  في األردن شاركينط الدخل الشهري للمُ متوس   بلغ

 ٥١٩) اً أردني اً دينار ٣٦٨عشر قبل اإلغالق  االثنياألشهر 

إلى  ٢٠٢٠في آذار/مارس  نخفضاو ،(اً أميركي اً ردوال

عزى يُ  (.اً أميركي اً دوالر ٣٠٣)حوالي  اً ردنيأ اً دينار ٢١٥

ال إلى انخفاض ساعات العمل وكذلك فصل بعض العم   ذلك

لدى الالجئين  وضوحاً  أشد  خل . فقدان الد  وظائفهم نهائي اً من 

األدنى  الحد   دونط دخلهم متوس   تراجع حيث ،وريينالس  

)حوالي  اً أردني اً دينار ٢٢٠د وهو حد  هري المُ لألجر الش  

الطابع المؤقت  اً إلىذلك جزئي   عود(. ياً أميركي اً دوالر ٣١٠

 .هملعقود العمل التي يحصل عليها معظم

ما بين ال سي  ونخفض دخل األسرة في األردن، ا

نظم. غير المُ  االقتصادوريين العاملين ضمن الس   الالجئين

هذا  أن   ة(في المائ ٩٢العمال )عدد كبير من  أك دو

هذا  ظهري .19-أزمة جائحة كوفيد هو نتيجة نخفاضاال

خفض دخل ناوريين الذين في صفوف الس   بشكل خاص  

ئة من افي الم 97أفاد وة. في المائ 95أسرهم بنسبة 

 ،األزمة خفض نتيجةنامدخولهم  عاملين بعقود شفهية أن  ال

ما األسرة أثرت بشكل كبير على دخل جائحة اليعني أن  م 

ةً و التي يعمل أعضاؤها في العمل غير  تلك علىخاص 

  المنظم.

ّّالحمايةّمحدودةّللعمّّ

 خذة في أماكنت  دابير المُ ت  في الكبيرة تفاوتات تم اإلبالغ عن 

 بفيروس كورونا. خفيف من خطر اإلصابةللت   العمل

السوريين  نالالجئيثون بالمائة من السبعة وثأفاد 

ن اكإجراءات في م خاذ أي  ات   أنه لم يتم   في لبنان شاركينالم

 9مقارنة بـ  ر اإلصابة بالعدوى،للتخفيف من خط عملهم

في المائة من  80 وذكر ين.اللبناني   شاركينالمائة من المُ في 

 ُمقابل في أماكن عملهم تدابير التطهير اعتمادأنه تم هؤالء 

بين  ماثلةمُ  تبايناتتنطبق  .وريينمن الس   فقط المائةفي  37

بما في ذلك غسل  وريين على تدابير أخرى،اللبنانيين والس  

أقنعة )ات الحماية وتوفير معد   اليدين المنتظم،

وتقليل  فروضة،الم االجتماعيباعد قواعد الت  و الوجه(،

التصنيع.  تدابير قليلة في قطاعال هذه جمعات.أعداد الت  

لت أعلى العمل  خذة في أماكنت  التدابير المُ  من نسبة وُسج 

 .حيث عقود العمل المكتوبة شائعة

لتطهير على أماكن عمل وفي األردن، تم إدخال تدابير ا

اعتماد  ة منهمئفي الما 21 نفى . ولكن،شاركينال المُ العم  

ذوي عقود العمل  شاركينسبة أعلى بين المُ هذه الن  . أي  منها

خاذ م ات  وريين أنه لم يتفي المائة من الس   29أفاد  فهية.الش  

في المائة من  15، مقارنة بـ تدابير في مكان عملهم ةأي  

 ين.العمال األردني  

وريين يعملون في الالجئين الس   النتائج إلى أن   شير هذهتُ 

حة السالمة والص   إجراءات ظروف صعبة تفتقر إلى

  .تينالمهني  
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ّالمنشآتمحبطةّلألفرادّواألسرّوّفاقآ

في العاملين  شاركينفي المائة من المُ  ٦٠أعرب أكثر من 

قبلة بسبب عن قلقهم من فقدان وظائفهم في األشهر المُ لبنان 

. وكان مستوى القلق في صفوف 19-كوفيدجائحة 

ا هو عليه لدى في المائة( أعلى مم   72وريين )الس  

سبة بين ت هذه الن  تفي المائة(، كما وتفاو 52) اللبنانيين

ة في المائ ٤٦و ٥٦ حيث بلغتور واإلناث، اللبنانيين الذك

نسبة كبيرة من  عملإلى  الفارقهذا  عزىويُ على التوالي. 

حة والتعليم، حيث يتمتعن بحماية الص   اللبنانيات في قطاعي  

الرجال  أبدىأفضل مقارنة بمعظم القطاعات األخرى. 

 وظائفهم. فصلهم منحتمال اإزاء  ُمماثالً  قلقاً والنساء 

في  48) في األردن شاركينع ما يقارب نصف الميتوق  

 احتواءاألشهر المقبلة ما لم يتم خالل  تسريحهمالمائة( 

ال العم   ة أكبر منعت نسبتوق  و. 19-فيروس كوفيد

في المائة( فقدان وظائفهم بالمقارنة مع  52) وريينالس  

اتفي المائة(.  45العمال األردنيين ) ا توقع   أم 

 ي المائة(ف 40بعقود مكتوبة لفقدان وظائفهم ) العاملين

في  57) ةشفهي  ال اتتفاقاال ذويمقارنة مع بال فكانت أقل  

في المائة(. وبالمثل،  59ن عقد )دو العاملين المائة( أو

عن قلقهم إزاء  ظ مةُمنعرب العاملون في وظائف غير أ

ا يُؤك د ،نتيجة األزمة قصلهم عن العمل هم هؤالء أن  مم 

 .هااألكثر ضعفا واألكثر تضررا من

فقط كانت  االستطالعالت ي شملها  المنشآتثلث  ،نلبناوفي 

 االقتصاديةا يعكس واقع األزمة مم   ق،الاإلغرابحة قبل 

ن ول على البالد في ذلك الوقت. أربعكانت تؤثر بالفع التي

في حين  ،كانت بالكاد تغطي نفقاتها المنشآتفي المائة من 

هذا  تجدر اإلشارة إلى أن  بخسارة.  في المائة 26 عملت

ظر عن بغض الن   المنشآتجميع دى النمط متشابه تماما ل

 المنشآتن في المائة من جميع يثالثة وأربعكان لو حجمها.

قبل فترة اإلغالق،  ةمالي   اتالتزام الت ي شملها المسح

ة في المائ ١٣ة وفي المائة لديها قروض مصرفي   ٢٠و

ة المالي  تزامات لاال حجمأن  ة صغرى. ينوه إلى قروض مالي  

 مع حجم المنشأة.يرتفع 

 نشآتة للمإلى تفاقم األزمة االقتصادي   19-ديت أزمة كوفأد  

في المائة(  ٥١نة )العي   منشآتتوقف قرابة نصف ؛ في لبنان

جائحة وتدابير اإلغالق ذات العن العمل مؤقتاً بسبب 

لة، ولم يبق سوى   40في المائة منها تعمل كالمعتاد و 9الص 

من  تعمل بساعات عمل مخفضة أو بعدد أقل  في المائة 

 (.في المائة 36) الالعم  

حوعالوةً على ذلك،   المنشآتالمائة فقط من في  ٣٩ صر 

في ظل  العمل واصلراسة أنها ستالد  ُمشاركة في ال

 19في حين يتوقع  أشهر، ةألكثر من ثالثة الظروف السائد

دفع  ستمرار فيأن تكون قادرة على اإل ة منهافي المائ

المنزلية  مشاريعة من الفي المائ ٣٤. رواتب جميع موظ فيها

من  ةفي المائ ٥٣ونة، هار  قادرة على تخطي األزمة ال

ومن أكبر العقبات  على الصمود.قادرة طة المتوس   المنشآت

شاركون: في األشهر المقبلة، ذكر المُ  المنشآتالتي تواجه 

على  انخفاض الطلب والمبيعات، والقيود المفروضة

العمالت األجنبية والتدفقات النقدية، فضالً عن عدم 

 .ياسي واالجتماعياالستقرار الس  

ثار اآل منانخفاض المبيعات وخسارة اإليرادات  عتبريُ 

باإلضافة  ،غيرةالص   المنشآتعلى كبيرة لإلغالق الة سلبي  ال

في  40) ةيولة المالي  عدم القدرة على الحصول على الس   إلى

كل ة( والمشائفي الما 28)وزيادة تكاليف اإلنتاج  (المائة

في  19)ات زمة للعملي  الال قة باستيراد المواد  تعل  المُ 

نتيجة هي في الغالب  عقبات، هذه الومع ذلك .(المائة

 والجائحة/اإلغالق. االقتصاديةشتركة لألزمة مُ 

التي شملها االستطالع  المنشآتأعرب أكثر من نصف 

 قدرتها على تجاوز األزمة عن األردن فيفي المائة(  52)

ة في المائ ٢٠بحية، في حين لم تكن تها الر  اوتعزيز قدر

العديد من هذه  واجه .االقتصاديةمنها على ثقة من مرونتها 

 في المائة ٢٥صعوبات حتى قبل األزمة، فقد ذكر  المنشآت

ا مم  كانت بالكاد تغطي نفقاتها،  ٤٦و بأنها كانت تخسر،

التي كانت تؤثر بالفعل على  االقتصاديةاألزمة يعكس واقع 

 البالد قبل بدء إجراءات اإلغالق.

ح، الوة على ذلكع التي  المنشآت عدد محدود من صر 

زمة، األأنها كانت تعمل كما كانت قبل  تطالعسشملها اال

 ،ة تعمل بساعات منخفضة وبموظفين أقل  ئفي الما ٣٩بينما 

 عن العمل مؤقًتا. ة منها فتوقفتئفي الما ٥١ا أم  

ائدة ل  ظ وفي  المنشآتالي ثلث حو ن، لن يتمك  الظروف الس 

شهر واحد، من مواصلة العمل ألكثر من  في المائة( 30)

على مواصلة العمل  ةفي المائ ٣٦ كما وال تتجاوز قدرة

مود القادرة على الص   نشآتنسبة الم ىال تتعد   أشهر. ةلثالث

 ة فقط.ئالمافي  ٥ ثر من ثالثة أشهر الألك

 االقتصاديةية لهذه األزمة التجار المنشآتسيعتمد تخطي 

ضمان  بما في ذلك مدى مرونتها في ،ةمل عد  واعلى ع

ومع ذلك،  .اتها التجاريةة األعمال وتكييف عملي  استمراري  

خطة الستمرارية فقط  منهاالمائة في  25 ل سوى كنلم ي

 األعمال.
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على األسر  19-كوفيدثار آعم الالزم لتقليل الد  

 المنشآتو

عم الد   في لبنان في المائة( 56شاركين )ة المُ ذكرت أغلبي  

تخفيف األثر السلبي لألزمة، لة النقدي بوصفه خطوة مهم  

في المائة المساعدة الغذائية العينية لألسر  29فيما اعتُبر 

 في المرتبة الثانية من األهمية.

التي شملها  المنشآتجميع في المائة فقط من  ١٨ كانت

الحكومة أو  مهاتدابير دعم تقد   ةعلى علم بأي   االستطالع

عم ملت أنواع الد  شو الجهات األخرى لمواجهة األزمة.

 ريبية،الض   اإلعفاءاتوة، ت الحكومي  اإلعانا عااألكثر شيو

لم تتلق  تأخير سداد القروض، أو خفض أسعار الفائدة. و

  دعم من هذا القبيل.أي   المنشآتمن في المائة  5 سوى

ُمشاركة ال المنشآت ات خذتاهنة، لمعالجة الظروف الر  

تطوير اعتبر حيث  ،لمواصلة العمل ختلفةمُ  مجموعة تدابير

ها. (المائة في 35) بيعنتاج والإللجديدة  نماذج أعمال  أهم 

، ةاإللكترونيجارة عتماد الت  ادابير األخرى وشملت الت  

على  وزيادة األسعار، والتفاوضوتقديم منتجات جديدة، 

عم المالي الد   تأخير المدفوعات للمصارف والدائنين.

لدى  تفضيالً عم جور هي أكثر أنواع الد  ألالمباشر وإعانات ا

 .(في المائة في المجموع 63بنسبة  )ذكرت المنشآت

ال في األردن  ١٠من أصل  6وقال  عم المالي ن الد  أعم 

ادر دخلها هو األكثر فقدت مص المباشر لألسر التي

 ضرورة للتأقلم مع الوضع في هذه المرحلة.

م دعم حز في األردن على علم بأي   المنشآتلم تكن معظم 

 ذكري األزمة. على تخط اتاحة لمساعدتهأو إجراءات مُ 

في  ١٦ -دعم الحكومة لألجور ها ة منئفي الما ١٢حوالي 

التي توظف  لتلكالمائة  في ٢١وغيرة الص   نشآتالمائة للم

على  المنشآتة من ئفي الما ٨عامل أو أكثر. حصل  100

 ةئي الماف ٥ ل االئتماناتقُد مت رة في حين ميس   روضق

في  المنشآتفي المائة من  ٥٣عالوة على ذلك، تعتبر  .فقط

تخط ي األزمة ل عم المالي المباشر هو األهم  األردن أن الد  

اهنة  43غيرة والص   المنشآتأشار ستون في المائة من  .الر 

عامل إلى حاجتها  100في المائة من التي تضم أكثر من 

 المنشآتمن  في المائة 42ح صر   لدعم مالي مباشر.

 مواجهةاألكثر ضرورة لهي إعانة األجور  أن   الُمشاركة

اهنة.   األزمة الر 

 

 ياساتقة بالس  وصيات المتعل  الت  

 ة،ولي  التقييمات وخبرات منظمة العمل الد  بناًء على نتائج 

 الية:وصيات الت  خلصت الت  استُ 

وريين وسوء غير النظامي لالجئين الس   شغيلشهد الت .١

-فيدونتيجة جائحة كاً إضافي اً تدهورظروف عملهم 

نظم أقل ل القطاع المُ ا  عم شير االستنتاجات إلى أن  وتُ  .19

ابع المنظم على الط  إضفاء  . ينبغي تعزيزاتاألزمبتأثراً 

شاملة والئقة  مختلف شرائح المجتمع لتوليد فرص عمل

الحكومات مضاعفة على الجهات المانحة وو للجميع.

 إدراجوضمان  ابع المنظم على العمللطجهودها إلضفاء ا

سب األصول. ح ةبرمد العمل المُ وعقفي  ةالئقالظروف ال

إعادة تفعيل ميثاق األردن من  مكنعلى سبيل المثال، ي

 خالل تعزيز تدابير الحماية في أماكن العمل.

ن في لبنان عن الحصول وريو. يعجز العمال الس  ٢

تصاريح عمل بشكل رئيسي ألسباب تتعلق بوضعهم  على

رهم أكثر من عدم تضر   على وحرصاً القانوني في البالد. 

 بالحصول علىهم ماح لمن الس   ، ال بد  19-فيدوجائحة ك

سوم. هم من دفع الر  ئعفاإتصاريح إقامة في لبنان من خالل 

العمل  صاريحأكثر مرونة لت ظامن ينبغي استحداث

نظمة وتعزيز العمل الوصول إلى أسواق العمل المُ  تيحيُ 

 الالئق.

 نهج ة، على الحكومات وضعفي إطار القيود المالي  و. ٣

التي  طةوالمتوس  غيرة الص   المنشآت لدعم وشفاف واضح

الص عمل لعدد كبير من ر فرتوف   القطاعين النظامي  عم 

عم هذه وتنفيذها يمكن تصميم تدابير الد   وغير النظامي.

بما ، ظم على العمل للجميعن  ابع المُ الط   ز إضفاءعز  بطريقة تُ 

 .المنشآتووريين الالجئين الس  في ذلك 

  

ال حتياجات العم  ا " بهدف تلبية

والمجتمعات  وريينعفاء، بمن فيهم الالجئين الس  الض  

على المدى  يجب أن نعمل على تحسين وضعهم المضيفة،

والحماية  نظمتعزيز إضفاء الطابع المُ  من خالل -الطويل 

 " ةاالجتماعي  

 فرانك هاغمان
منظمة العمل نائب المدير اإلقليمي للدول العربية في 

.الدولية  
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i.  19-فيدوعاون مع شركاء التنمية، إلجراء تقييمات سريعة حول تأثير أزمة كمبادرة، بالت   ةولي  الد  تقود منظمة العمل 

برنامج األمم المتحدة  شاركة:المنظمات المُ  ة: األردن ولبنان والعراق. تضمأسواق العمل في ثالث دول عربي   على

ومنظمة أنقذوا األطفال  المجلس النرويجي لالجئين، لالجئين،اإلنمائي، ولجنة اإلنقاذ الدولية، والمجلس الدنماركي 

الدعم  معهد فافو للعمل والبحوث االجتماعية )أوسلو، النرويج( العالمية، ومؤسسة ميرسي كور، وأوكسفام. يقدم

على  راسات المقارنةسلسلة من الد   وسيتمخض عن المبادرة الفني والتقني لتصميم وتنفيذ التقييمات السريعة.

ور بمر ر الوباء وآثارهلبحث تطو   ٢٠٢٠نيسان/أبريل  إلىاألول/ديسمبر المستوى الوطني في الفترة من كانون 

 نتظمة.ذاتهم على فترات مُ  شاركينمن خالل مقابلة المُ  الوقت

ii.   الية:يستند هذا الموجز إلى المنشورات األخيرة الت 

 ( ٢٠٢٠تيودروس أراغي كيبيدي، سفين إريك ستاف، ومها قطاع)  

 عفاء في األردن.ال الض  على العم   19-زمتين: تقييم سريع لتأثير كوفيدأمواجهة 

          en/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_743391/lang 

  (٢٠٢٠أراغي كيبيدي، سفين إريك ستاف، ومها قطاع )تيودروس 

  لبنان. الصغيرة في المنشآتعفاء وال الض  على العم   19-تقييم سريع لتأثير كوفيد ة:جهة أزمات عد  امو

 en/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_747070/lang 

 ( أثر جائحة كوفيد2020تيودروس أراغي كيبيدي، سفين إريك ستاف، مها قطاع وميشيال بروكوب )-على  19

 في األردن. المنشآت

en/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_749136/lang 
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