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| ي الأردن:02
ي تواجه المشاركة القتصادية للشباب �ف

المعيقات ال�ت

الرسائل الرئيسية
ي االأردن من معدالت بطالة 	 

اوح أعمارهم من 16 – 30  عاًما �ف ي الشباب ممن ت�ت
يعا�ف

ي قوة العمل عاطلون عن العمل( ومعدالت تشغيل متدنية )26% 
مرتفعة )%45 ممن �ف

من السكان(. 
ف بالتعليم أو العمل أو 	  ي هذه الفئة العمرية )%39( غ�ي مدرج�ي

ة من الشباب �ف نسبة كب�ي
التدريب، أي أنهم إما يبحثون عن عمل أو عمال محبطون أو خارج قوة العمل الأسباب 

غ�ي متصلة بالتعليم أو التدريب.  
ف النساء )%51 من النساء 	  ف بالتعليم أو العمل أو التدريب أك�ب ب�ي معدل غ�ي المدرج�ي

، و%70 من النساء السوريات مقابل 36%  ف ف الرجال االأردني�ي االأردنيات مقابل %24 ب�ي
.) ف من الرجال السوري�ي

ي قوة العمل، لكن 	 
تشارك %27 من النساء االأردنيات و%16 من النساء السوريات �ف

ي قوة العمل )%79 من االأردنيات و%82 من 
الغالبية العظمى من النساء المشاركات �ف

ف عنه. السوريات( عاطالت عن العمل ويبح�ث
ي القطاع العام بفضل ما يمنحه من أمن وظيفي، 	 

يفضل الشباب االأردنيون العمل �ف
. كان التعليم هو المجال المفضل للنساء  وساعات عمل أقرص، و أمان وظيفي أك�ب

ي االأمن والقوات المسلحة هو المفضل بالنسبة للرجال، لكن نسبة بسيطة فقط 
والعمل �ف

ي هذه المجاالت.
من الشباب تمكنوا من العمل �ف

م النساء بما يسمى “الحد االأد�ف المقبول من ظروف العمل” وهو حد مرتفع - بسبب 	  ف تل�ت
وجات واالأعراف  ف قيود اجتماعية متفاوتة، منها مسؤوليات أعمال الرعاية بالنسبة للم�ت

االجتماعية بشأن الوظائف وظروف العمل المقبولة للنساء.
	أفاد الشباب العاطلون عن العمل بأن السبب الرئيسي لعدم عملهم هو عدم توفر 	 

ي االأردن ضعيف ويقدم فرًصا 
الوظائف، ويعت�ب الشباب عامًة أن الوضع االقتصادي �ف

قليلة. 
ف عن العمل أنهم مستعدون لقبول أجور أقل قلياًل من 	  يقول ربع الشباب العاطل�ي

ف عن  ف أن ثالثة أرباع العاطل�ي ي ح�ي
الحد االأد�ف الرسمي لالأجور البالغ 260 ديناًرا شهريًّا، �ف

ي القطاع العام إذا بلغ االأجر 350 ديناًرا شهريًّا، أو 
العمل مستعدون لقبول وظيفة �ف

ي القطاع الخاص إذا بلغ أجرها 400 ديناًرا شهريًّا.
وظيفة �ف

ي وظائف 	 
ي الشباب العاملون من نقص التشغيل؛ إذ عمل %44 منهم �ف

ًا ما يعا�ف كث�ي
تطلبت مستوى تحصيل علمي أد�ف من المستوى الذي حصلوه.  

ي االأردن لطموحات الشباب أن يسعى 	 
من وسائل معالجة عدم تلبية فرص سوق العمل �ف

ي 
صناع السياسات الإضفاء الصبغة الرسمية والحماية االجتماعية عىل جميع الوظائف �ف

لزامي  ف االجتماعي االإ االأردن. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق توسعة نطاق تغطية التأم�ي
دارية للحصول عىل التغطية وتقديم الحوافز  لجميع أنواع العمل وتبسيط العمليات االإ

ف  والدعم وغ�ي ذلك من االآليات غ�ي المعيارية لضمان تغطية العمال غ�ي المنتظم�ي
ي يصعب تأمينها.

والفئات ال�ت
ي تواجه عمل النساء اتخاذ إجراءات إضافية، مثل تقديم 	 

تتطلب معالجة العوائق ال�ت
الحوافز الأصحاب العمل من أجل إتاحة ساعات عمل أك�ث مرونة، والتقديم المبا�ث 
لرعاية االأطفال أو الدعم المادي لرعايتهم، وتقديم خدمات تعليم الطفولة المبكرة 

االأك�ث مالءمة لجداول أعمال االأمهات العامالت ووسائل النقل االآمن.
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االأهداف والنظرة العامة

ف سكان االأردن مرتفعة  تعد نسبة الشباب ب�ي
اوح أعمار نحو ثلث سكان  ا، حيث ت�ت نسبيًّ

البالد من 16 إىل 30 عاًما. يعتمد هذا التقرير 
عىل بيانات حديثة - كمية وممثلة عىل 

ي االأردن( 
ي )من مسح الشباب �ف

المستوى الوط�ف
ونوعية )من مجموعات النقاش النوعية( - من 
ي 

أجل فهم طموحات الشباب والتحديات ال�ت
تواجههم من حيث المشاركة االقتصادية. يركز 

موجز السياسات هذا عىل االأبعاد المتعلقة 
بالنوع االجتماعي للمشاركة االقتصادية 

ي 
ف �ف ف والسوري�ي ف تجارب االأردني�ي والفروقات ب�ي

االأردن.  

ي معدالت المشاركة االقتصادية 
تد�ف

وارتفاع معدالت البطالة

ف شباب االأردن من أد�ف  معدالت العمالة ب�ي
المعدالت عىل مستوى العالم.4 وجد مسح 
ي االأردن” أن 

جديد بعنوان “مسح الشباب �ف
ف  ف والسوري�ي %26 فقط من الشباب االأردني�ي

ف للفئة العمرية )16 – 30( عاًما  المنتم�ي
ف الشابات  مشتغلون، كما أن المعدالت ب�ي

ف أن  متدنية عىل نحو كب�ي )الشكل 1(. ففي ح�ي
ف و%32 من الرجال  %46 من الرجال االأردني�ي

ف مشتغلون، تتد�ف هذه المعدالت إىل  السوري�ي
ف الشابات  ف الشابات االأردنيات و%6 ب�ي %7 ب�ي

السوريات.  
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كما يلزم مواصلة الجهود لمكافحة االأعراف غ�ي العادلة المتعلقة بالنوع االجتماعي، 	 
ي 

ومنها الجهود المبذولة من خالل النظام التعليمي والحمالت المجتمعية للمساعدة �ف
تعديل المواقف. وينبغي أن تعالج هذه الجهود عىل وجه التحديد ثقافة إلقاء اللوم 

ي حاالت التحرش.
عىل الضحية �ف

ف الشباب 	  ثمة حاجة لفتح مجموعة أوسع من فرص التوظيف وسبل العيش للسوري�ي
. ي مجاالت أك�ب

وذلك عن طريق توسعة نطاق أهليتهم للعمل �ف
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ي تواجه المشاركة القتصادية للشباب �ف

المعيقات ال�ت

ف بالتعليم أو العمل أو التدريب  الشكل 1: معدل التشغيل )النسبة المئوية من السكان(، ومعدل غ�ي الُمدرج�ي
)النسبة المئوية من السكان( ومعدل البطالة )النسبة المئوية من قوة العمل(، حسب الجنس والجنسية. 

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

ي الشابات من معدالت بطالة مرتفعة 
تعا�ف

ي االأردن، بلغت 
أيًضا. وفًقا لمسح الشباب �ف

معدالت البطالة كنسبة من قوة العمل 
ف عن العمل(  )العاملون إضافة إىل العاطل�ي
ف الشباب )%45(.5 فمعظم  نسًبا مرتفعة ب�ي
ي قوة العمل عاطالت عن العمل 

الشابات �ف
ف الشابات  )بلغ معدل البطالة %79 ب�ي

االأردنيات و%82 من الشابات السوريات(. 
ي العمل لكنهن 

ف �ف وذلك يوحي بأن النساء يرغ�ب
يواجهن عدًدا من المعيقات أمام حصولهن 

ي المقابل، بلغ معدل 
عىل فرصة عمل. �ف

ف الرجال  ف %30 وب�ي ف الرجال االأردني�ي البطالة ب�ي
ف 44%.  السوري�ي

5 نتائجنا متسقة مع االإحصاءات الرسمية لدائرة االإحصاءات العامة )االأردن( 
ي كانت 

ي وجدت أن أعىل نسبة للبطالة عىل المستوى الوط�ف
لعام 2021، ال�ت

ي 
ف للفئة العمرية 15 - 19 عاًما )26%( و20 - 24 عاًما )48%( �ف لدى المنتم�ي
الربع الرابع من عام 2020. وقد وجدنا أن معدل البطالة بلغ 54% للفئة 

العمرية )16 - 19( و46% للفئة العمرية )20 - 24( عاًما. 

ي 
إضافة إىل ذلك، وفًقا لمسح الشباب �ف

ف  االأردن، فإن %39 من الشباب غ�ي ُمدرج�ي
بالتعليم أو العمل أو التدريب. ووصل 

ناث  ف االإ هذا المعدل إىل أعىل مستوى له ب�ي
السوريات )%70( ثم االأردنيات )%51(. لكن 

شارة إىل أن النساء غ�ي الُمدرجات  من المهم االإ
ًا ما  بالتعليم أو العمل أو التدريب كث�ي

ف الشباب  ي أعمال الرعاية. 6 أما ب�ي
ينشغلن �ف

ف و%36 من  الذكور، فإن %24 من االأردني�ي
ف بالتعليم أو العمل أو  ف غ�ي مدرج�ي السوري�ي

التدريب. 

تظهر هذه البيانات أن الشباب يواجهون 
ي االندماج االقتصادي، وأن إمكانات 

صعوبة �ف
ي االأردن غ�ي مستغلة، 

ة �ف جيل الشباب الكب�ي
وذلك يمثل تحديًا أمام التنمية الوطنية 
ومسارات حياة االأفراد. يستكشف موجز 

قصاء  السياسات هذا االأسباب الجذرية لالإ
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ي تواجه 
االقتصادي ويبحث المعيقات ال�ت

المشاركة االقتصادية. كما يدرس خيارات 
امج للتخلص من المعيقات  السياسات وال�ب
ي تواجه توف�ي العمل الكريم للشباب.  

ال�ت

الفرص االقتصادية تعتمد عىل التحصيل 
العلمي 

تعتمد الفرص االقتصادية المتاحة للشباب 
عىل مستوى تحصيلهم العلمي. يوضح الشكل 

ف بالتعليم  2 معدالت الشباب غ�ي الُمدرج�ي
ف عن العمل  أو العمل أو التدريب والعاطل�ي

حسب المستوى التعليمي والجنس والجنسية 
اوح  ي االأردن ممن ت�ت

ف �ف ف والسوري�ي ف االأردني�ي ب�ي
أعمارهم من 16 - 30 عاًما. بلغت معدالت غ�ي 
ف بالتعليم أو العمل أو التدريب أعىل  الُمدرج�ي

مستوى لها لدى فئة التعليم دون االأساسي 
)44 - %45 للشباب و%81-87 للشابات(. ثم 
تتناقص هذه المعدالت مع ارتفاع المستوى 

التعليمي، لكن ح�ت بالنسبة لمن يحملون 
، كان نصف النساء  شهادات التعليم العاىلي
غ�ي مدرج بالتعليم أو العمل أو التدريب 

ي 
)%42 من االأردنيات و%50 من السوريات �ف

(. فضاًل عن ذلك، فإن  مستوى التعليم العاىلي
ف و%15 من الشباب  %22 من الشباب االأردني�ي

ي مستوى التعليم العاىلي غ�ي 
ف �ف السوري�ي

ف بالتعليم أو العمل أو التدريب. ع�ب  مدرج�ي
جميع المستويات التعليمية، كانت معدالت 

ف بالتعليم أو العمل أو التدريب  غ�ي الُمدرج�ي
ي معظم الحاالت( 

أعىل بكث�ي )نحو الضعف �ف
ف النساء مقارنة بنظرائهن الذكور. وح�ت  ب�ي

ي 
ي الشباب �ف

، يعا�ف مع تحصيل التعليم العاىلي
االنتقال إىل العمل، وذلك ينطبق بشكل خاص 

عىل الشابات.

تشمل معدالت البطالة فقط االأفراد الذين ال 
ي البحث عن عمل، 

يعملون لكنهم نشطون �ف
وهي تظهر عالقة مختلفة قلياًل مع التعليم 
وتتفاوت حسب الجنس والجنسية. كما هو 
ي الشكل 2 تصل معدالت البطالة 

واضح �ف
ف  )كنسبة من قوة العمل ( بالنسبة لالأردني�ي

ف االأقل تعليًما  الذكور إىل أعىل مستوياتها ب�ي
اجع لدى  ف ت�ت ي ح�ي

(، �ف )دون التعليم االأساسي
فئات التعليم االأساسي والثانوي، وترتفع 

ف  . أما ب�ي ف أصحاب التعليم العاىلي مجدًدا ب�ي
ف  االأردنيات فإنها تصل إىل أعىل مستوياتها ب�ي
االأقل تعليًما، ثم ذوات التعليم الثانوي ثم 

ناث  . أما الذكور واالإ ذوات التعليم العاىلي
اجع عادة  السوريون، فإن معدالت البطالة ت�ت
لديهم مع ارتفاع مستوى تحصيلهم العلمي.  
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ي تواجه المشاركة القتصادية للشباب �ف

المعيقات ال�ت

ف بالتعليم أو العمل أو التدريب )النسبة المئوية من السكان(، ومعدل البطالة )النسبة  الشكل 2: معدل غ�ي الُمدرج�ي
المئوية من قوة العمل(، حسب الجنس والجنسية ومستوى التحصيل العلمي

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

هل يتعطل الشباب عن العمل بسبب 
نقص الوظائف أم بسبب نقص الوظائف 

المناسبة فقط؟

سئل الشباب العاطلون عن العمل عن سبب 
تعطلهم عن العمل، وقد أفادوا بشكل أساسي 

بأن السبب هو عدم توفر فرص العمل 
ف أشارت نسبة بسيطة  ي ح�ي

)الشكل 3(. �ف
من النساء )%7( إىل عدم توفر عمل مالئم 

لمؤهالتهن. وقد ذكر %10 من الشابات 
ف و13%  االأردنيات و%7 من الذكور السوري�ي

ناث السوريات عدم توفر فرصة عمل  من االإ
ي موقع مالئم كسبب للبطالة. وكان الذكور 

�ف
فادة بعدم توفر عمل  االأردنيون االأك�ث مياًل لالإ

بأجر مناسب )%6(. ومع ذلك، من المرجح 
ي بعض الحاالت أنه عندما يذكر الشباب 

�ف
ي عدم 

عدم توفر فرص العمل فإن هذا يع�ف
توفر فرص عمل لديهم استعداد للعمل 

بها بموجب الحد االأد�ف المقبول من االأجور 
والحد االأد�ف المقبول من ظروف العمل )سوى 

االأجر(.
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ف عن العمل(، حسب الجنس الشكل 3: أسباب البطالة )النسبة المئوية من العاطل�ي

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

ي تقل نسبتها عن 3%. 
مالحظة: تم حزف االأرقام للفئات ال�ت

ي 
وعىل غرار ذلك، عزا الشباب المشاركون �ف

مجموعات النقاش النوعية المستويات العالية 
ي يواجهها 

ف الشباب والصعوبات ال�ت للبطالة ب�ي
ي الحصول عىل عمل جيد إىل الوضع 

الشباب �ف
ي البالد. وأشاروا إىل أن 

االقتصادي الضعيف �ف
ف  ي بعض المجاالت المرغوبة ب�ي

ثمة منافسة �ف
الشباب وأ�هم مثل الطب والهندسة بسبب 

العدد الكب�ي لخريجي هذه التخصصات 
والأن الوظائف تمنح بالواسطة بداًل من منحها 
ًا، ذكر المشاركون  عىل أساس المؤهالت. أخ�ي

أن دخول سوق العمل يشكل تحديًا الأن 
ي القطاع الخاص عىل وجه 

أصحاب العمل �ف
ة عمل ال  ف بخ�ب التحديد يبحثون عن مرشح�ي

يملكها الكث�ي من الشباب. كما أنهم أفادوا بأن 
ًا ما ال يملكون معلومات دقيقة عن  الشباب كث�ي
ي االقتصاد أو االآفاق 

أنواع الوظائف المطلوبة �ف
ي يختارونها. 

المهنية للتخصصات الجامعية ال�ت

“احنا بالصف العاشر عندنا منحدد 
المسار اذا مهني أو أكاديمي أو غيره. 

وبالتالي على أساسه التخصصات. 
هلق كمان في بيعطوا دورات تدريبية 

عن سوق العمل. وفي موقع الكتروني 
بتدخلي عليه تشوفي شو التخصصات 

الشاغرة وشو التخصصات اللي هي 
راكدة. فهذا الشيء ممكن يساعدنا 
ولكن برأيي الزم يكون في توعية أكثر 

بموضوع سوق العمل والمشاكل اللي 
رح نواجهها.”- شابة أردنية، العمر 28-25   

“اطلع اطلب اوبر واطلع بتطلع مع 5 أو 
6 بتالقي واحد منهن ما معو بكلوريوس، 

الباقي مهندس بتالقي مخلص دكتورا، 
محاسب، أنا طلعت مع واحد مخلص 

ماجستير محاسب وعمرو 29 سنه لحد 
هأل مش مالقي وظيفة.”- شاب أردني، 

العمر 19-18
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| ي الأردن:08
ي تواجه المشاركة القتصادية للشباب �ف

المعيقات ال�ت

لدى الشباب أنواع محددة من الوظائف 
المثىل والمقبولة

سئل الشباب عن الوظيفة المثالية للرجل 
والمرأة. وكان واضًحا أن وظائف ذوي الياقات 

دارية أو غ�ي اليدوية هي  البيضاء/ الوظائف االإ
ت نسبة  الوظائف المثىل بالنسبة لهم، إذ اعت�ب
ضئيلة منهم أن وظائف ذوي الياقات الزرقاء/ 
الوظائف اليدوية هي الوظائف المثىل. وبغض 

النظر عن الجنس أو الجنسية، أشار معظم 
ف إىل أن التعليم هو مجال العمل  المشارك�ي

ي القطاع الصحي 
االأمثل للمرأة، يليه العمل �ف

)الشكل 4(. ووضح المشاركون أن التعليم عىل 
ا للنساء  وجه التحديد وظيفة مقبولة اجتماعيًّ

نظًرا لقرص ساعات العمل وعدم انطوائها 
، كانت  ف عىل الكث�ي من التنقل. بالنسبة لالأردني�ي

ي االأمن العام والقوات المسلحة 
الوظائف �ف

هي الوظائف المثالية للرجال )41 إىل 42%(، 
ي القطاع الصحي 

تتبعها التخصصات �ف
وتخصصات أخرى. ويُنظر إىل المسارات 

ي االأمن العام والقوات المسلحة عىل 
المهنية �ف

ة بسبب حزم التعويض  ف أنها مسارات متم�ي
ي توفرها واالمتيازات االأخرى 

السخية ال�ت
المرتبطة بها.  

ي ســاعة معينة بتطلع من 
“المعلمة النو �ف

ســاعة 8 الصبح عطلعة اوالدها عالمدرسة 
جع عالبيت، او مثال انو مناســب اللها  و ب�ت

انو تــروح بك�ي عالبيت مش انو تتاخر 
طــول اليــوم او مثال فيها طلعات كت�ي او 
.”- شــابة  ي

فهمت كيف فالمعلم افضل سث
أردنية، العمر 23-16  

عموًما، أعرب الشباب عن تفضيلهم للعمل 
ي القطاع العام بسبب استقرار العمل فيه، 

�ف
فضاًل عن التقاعد والمنافع الصحية وظروف 

ي 
ف �ف العمل المفضلة. وكان الشباب العامل�ي
هم، فمن  القطاع العام أك�ث رًضا من غ�ي

ي القطاع العام أعرب 
ف �ف ف الشباب العامل�ي ب�ي

%88 عن رضاه عن عملهم، مقابل 75% 
ممن يعملون دون أجر، و%74 ممن يعملون 
ي القطاع الخاص الرسمي، و%65 ممن 

بأجر �ف
ي 

ي القطاع الخاص غ�ي الرسمي �ف
يعملون �ف

ي 
منشآت ثابتة، و%62 ممن يعملون بأجر �ف

القطاع الخاص غ�ي الرسمي خارج منشآت 
ف  ثابتة. لكن %26 فقط من الشباب االأردني�ي

ي وظائف حكومية، وهي 
ف عملوا �ف العامل�ي

ف  وظائف يكاد يتعذر عىل الشباب السوري�ي
الوصول إليها. نظًرا لمحدودية وظائف القطاع 
ي 

العام، يتحتم عىل معظم الشباب التفك�ي �ف
ي القطاع الخاص.

خيارات أقل تفضياًل �ف

رغم تأكيد الشباب عىل تفضيلهم الواضح 
ي قطاعي التعليم والرعاية الصحية 

للوظائف �ف
ف -  ي القطاع العام بالنسبة لالأردني�ي

- والعمل �ف
ف عن العمل مستعدون  إال أن الشباب العاطل�ي

لقبول مجموعة متنوعة من الوظائف )الشكل 
ي 

ي القطاع العام والعمل �ف
5(. كان العمل �ف

ية أو  دارية مثل الموارد الب�ث الوظائف االإ
دارية أك�ث قبواًل بالنسبة للشباب  المساعدة االإ

ف  بشكل عام، لكن معظم الشباب العاطل�ي
ي قطاعي 

عن العمل كانوا مستعدين للعمل �ف
الصناعة أو التوصيل. ومن ثم كانت نسبة أقل 

ف مستعدة للعمل  نوًعا ما من الرجال االأردني�ي
ي المطاعم أو الزراعة أو التعليم. أما النساء 

�ف
ي يقبلون 

ي الوظائف ال�ت
فكن أك�ث انتقائية �ف

ا من  العمل فيها، فقد كان عدد محدود جدًّ
ي المطاعم أو الزراعة 

النساء مستعًدا للعمل �ف
أو الصناعة أو التوصيل أو قيادة المركبات. 

سئل الشباب العاطلون عن العمل أيًضا عن 
ي القطاع 

الحد االأد�ف لالأجر المقبول للعمل �ف
العام أو القطاع الخاص. كان نصف الشباب 

ف عن العمل مستعًدا لقبول 300 دينار  العاطل�ي
أو أقل شهريًّا، و%25 منهم مستعًدا لقبول 250 

ف  ديناًرا أو أقل شهريًّا. كما أن %75 من العاطل�ي
ي القطاع 

عن العمل كان مستعًدا لقبول وظيفة �ف
العام إذا بلغ االأجر 350 ديناًرا شهريًّا، أو وظيفة 

ي القطاع الخاص إذا بلغ أجرها 400 ديناًرا 
�ف

ي المقابل، يبلغ الحد االأد�ف لالأجور 260 
شهريًّا. �ف

ديناًرا شهريًّا اعتباًرا من االأول من كانون االأول/ 
يناير 2021. 7 ومع ذلك، يتلقى معظم الشباب 
ي أعمال غ�ي رسمية أجوًرا دون الحد 

ف �ف العامل�ي
ف  االأد�ف لالأجور؛ حيث يتلقى نصف المشارك�ي

ف بأجر 250 ديناًرا او أقل شهريًّا، ويتلقى  العامل�ي
ي المقابل، 

ربعهم 200 دينار أو أقل شهريًّا. �ف
ف بأجر أك�ث من  ي من العامل�ي

يتلقى النصف الثا�ف
250 ديناًرا شهريًّا.

 Minimum Wage to Go up to JD260 at Onset of 2021’, Jordan  7
Times, 25 February 2020.

‘
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الشكل 4: الوظائف المثالية للرجل والمرأة )نسبة مئوية(، حسب جنس المشارك وجنسيته.

ي االأردن..
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

ف عن العمل )نسبة مئوية( حسب الجنس والجنسية الشكل 5: الوظائف المقبولة للشباب العاطل�ي

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي
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ي تواجه المشاركة القتصادية للشباب �ف

المعيقات ال�ت

ي االأردن
أنواع الوظائف المتاحة للشباب �ف

كما هو مذكور سابًقا، يفضل الشباب العمل 
ًا بسبب استقراره وظروفه  ي القطاع العام كث�ي

�ف
االأفضل والمنافع المرتبطة به. أما الوظائف 
ًا  ي القطاع الخاص فهي تتفاوت تفاوتًا كب�ي

�ف
ي تقدمها. لقد صنفنا 

ات ال�ت ف من حيث المم�ي
ي القطاع الخاص بناء عىل الحالة 

الوظائف �ف
الوظيفية )العمل بأجر وراتب مقابل العمل 
دون أجر الذي يشمل العمل الحر والعمل 
االأ�ي غ�ي المأجور(، والطابع الرسمي له 
ف االجتماعي أم غ�ي  )إن كان مغطى بالتأم�ي

مغطى(، وموقعه ضمن أو خارج منشآت ثابتة. 
غالًبا ما تتسم الوظائف خارج المنشآت الثابتة 

نشائية أو الشوارع  ي المواقع االإ
)مثل العمل �ف

ًا  أو الحقول أو المنازل( بعدم الرسمية، وكث�ي

ي الشكل 
ما تكون غ�ي مستقرة. كما هو موضح �ف

6، يتوزع الرجال االأردنيون ع�ب مختلف أنواع 
الوظائف، حيث تبلغ حصة كل نوع خمس 

، باستثناء العمل غ�ي  ف إىل ربع الرجال االأردني�ي
ف فيه 5%  المأجور الذي تبلغ نسبة العامل�ي

فقط. مقارنة بنظرائهم الذكور، فرص النساء 
ي الوظائف 

االأردنيات أقل نوًعا ما بالعمل �ف
ي القطاع العام( والوظائف 

االأك�ث تفضياًل )�ف
االأقل تفضياًل )العمل غ�ي الرسمي بأجر خارج 

ي عادة الحد االأد�ف  المنشآت الثابتة( الأنها ال تل�ب
المقبول من ظروف العمل لديهن. لذلك، 
ي الفئات المتوسطة 

فهن أك�ث مياًل للعمل �ف
ف الرسمي وغ�ي  ي القطاع�ي

من العمل المأجور �ف
ي المقابل، فرص 

ي منشآت ثابتة. �ف
الرسمي �ف

العمل الرسمي تكاد تكون غ�ي متاحة للشباب 
ي القطاع العام أو الخاص.

ف سواء �ف السوري�ي

الشكل 6: فئات عمل الشباب، حسب الجنس والجنسية )نسبة مئوية(

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي
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ة بشأن ظروف  تحفظات الشابات الكب�ي
العمل

كات بكــون دوامها متاخر لبعد  ي �ث
“�ف

العرص لعنــد المغرب، فممكن انو هاي ما 
ي الليل برا 

بتســمح لبنت انو تضل تتاخر �ف
البيت.”- شــابة أردنية، العمر 30-22

 تمثل االنتقائية االأك�ب لدى الشابات العاطالت 
ي يمكن أن يعملن بها انعكاًسا 

بشأن الوظائف ال�ت
للحد االأد�ف المقبول العاىلي من ظروف العمل 
8 لدى الشابات االأردنيات والسوريات. بعبارة 

أخرى، الشابات مستعدات فقط لقبول الوظائف 
ًا ما ال يوفرها  وًطا محددة كث�ي ي �ث ي تل�ب

ال�ت
ي معدالت 

، وذلك يؤدي إىل تد�ف ي
السياق االأرد�ف

ف لعمل النساء  ناث. كان الشباب داعم�ي عمل االإ
ي 

ي شاركن �ف
من حيث المبدأ، لكن الشابات الال�ت

وطا عديدة كي  مجموعات النقاش النوعية ذكرن �ث
ي وظائف محددة. وقد 

تتمكن المرأة من العمل �ف
ي قد يحكم بطريقة سلبية 

ذكرن أن المجتمع االأرد�ف
ي وظائف تعت�ب أقل 

ي يعملن �ف
عىل النساء الال�ت

مالءمة. كما أن االأعراف االجتماعية 9 ومسؤوليات 
أعمال الرعاية 10 تزيد من صعوبة امتهان المرأة 

مهًنا ذات متطلبات عالية أو ساعات دوام طويلة 
أو تتطلب التنقل لمسافات طويلة.

“صعــب االندماج. بدها تحتك بكت�ي 
ها. فاذا كانت  قصص فيه بالشــغل...برصف

ي 
ة صعبة شــوي الن حيص�ي �ف صغ�ي

ي مشــاكل ممكن شاب 
مثال يمكن يص�ي �ف

يلحقها...”- شــاب سوري، العمر 27-20 
وقد تقيد المخاوف بشأن التعرض للتحرش - 
ي 

أو التعرض له فعاًل - من مشاركة الشابات �ف
سوق العمل. حيث أفاد نحو نصف الشباب 
ي المسح )%54( بأن س�ي المرأة 

ف �ف المشارك�ي
وحدها خطر بسبب التحرش، كما أفاد نحو 
الثلث )%38( بأن استخدام النساء لوسائل 
النقل العام خطر بالنسبة لهن. كما أعرب 

 Groh et al., 2014; Dougherty, 2014; Gauri, Rahman and Sen, 8
2019.

Assaad, Krafft and Sieverding 2021. 9 
10 Economic Research Forum and UN Women, 2020.

الشباب السوريون عن مخاوفهم من أخطار 
اختالط المرأة مع الجنس االآخر أو التعرض 

ي أعمال محددة. أضف 
للتحرش عند العمل �ف

إىل ذلك التصورات بشأن عدم القدرة عىل 
ي 

ف �ف ف وظائف عالية الجودة للسوري�ي تأم�ي
االأردن، ال سيما النساء السوريات، مما أدى 

ف بأن النشاط  إىل اعتقاد الشباب السوري�ي
ل هو االأك�ث مالءمة  ف االقتصادي القائم من الم�ف

وجدوى بالنسبة لالجئات السوريات.  

ًا ما يكون مستوى الشباب التعليمي  كث�ي
أعىل من المستوى الذي تتطلبه وظائفهم

ًا ما يعملون  ، كث�ي ف بالنسبة للشباب العامل�ي
ي وظائف تتطلب مستوى علمي أقل مما 

�ف
حصلوا عليه )الشكل 7(. عموًما، يعمل 45% 

ي وظائف تتطلب 
ف �ف من الشباب العامل�ي

مستوى تحصيل علمي أقل مما حصلوا عليه. 
عىل سبيل المثال، يعمل %60 من الشباب 

ي 
ف عىل تعليم أساسي �ف الذكور الحاصل�ي

وظائف تتطلب مستوى تحصيل علمي أقل 
ف خريجي  . ومن ب�ي من المستوى االأساسي

المستوى الثانوي، يعمل %35 من الشباب 
ي وظائف تتطلب مستوى تعليم أقل 

الذكور �ف
ي وظائف تتطلب 

، ويعمل %16 �ف من االأساسي
مستوى تعليم أساسي فقط، مقابل %46 ممن 

ي وظائف تتطلب التعليم الثانوي. 
يعملون �ف

ي مجموعات النقاش 
وقد ذكر المشاركون �ف

ف التحصيل  النوعية أن عدم التطابق هذا ب�ي
ف  العلمي ومتطلبات الوظيفة شائع، ال سيما ب�ي
ف الذين يضطرون للقبول بأي  ف السوري�ي الالجئ�ي
عمل بسبب الوضع االقتصادي الصعب الذي 

يعيشونه. 

لكن النساء بمستوى التعليم العاىلي أك�ث 
مياًل للحصول عىل وظيفة تطابق الشهادات 

ي حصلوا عليها، الأنهن -بخالف 
العلمية ال�ت

نظرائهن الذكور - يستطعن اختيار عدم 
ف  العمل بوظائف ال تطابق مؤهالتهن. فمن ب�ي
 ، الشابات الحاصالت عىل مستوى تعليم عاىلي
ي وظائف تالئم مؤهالتهن، 

عمل %73 منهن �ف
مقابل %54 فقط من الرجال.
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سياسات لدعم عمل الشباب

ي االأردن طموحات 
ي واقع سوق العمل �ف ال يل�ب

ي تحد المشاركة 
الشباب، فالمعيقات ال�ت

ة، لكن يبدو أن  ي االأردن كث�ي
االقتصادية للشباب �ف

أبرزها هو ضعف الطلب عىل العمالة وضعف 
توليد الوظائف بشكل عام. بشكل أدق، ال يولد 
ي يطمح لها الشباب 

االقتصاد أنواع الوظائف ال�ت
المتعلمون.

ي القطاع العام ويفضلون 
يرغب الشباب بالعمل �ف

دارية أو غ�ي اليدوية. لكن الشباب  االأعمال االإ
ف عن العمل أفادوا بأنهم عاطلون  العاطل�ي

عن العمل بسبب عدم توفر الفرص، وأبدوا 
استعدادهم بشكل عام للقبول بمجموعة واسعة 

من الوظائف. ورغم أن الحد االأد�ف المقبول 
ي تقدمها 

لديهم لالأجور أعىل قلياًل من االأجور ال�ت
الوظائف الحالية، إال أن نصف الشباب أبدوا 

ي القطاع العام 
استعدادهم لقبول الوظائف �ف

أو الخاص مقابل 300 دينار شهريًّا، وذلك أعىل 
بقليل من الحد االأد�ف لالأجور. 

ي القطاع العام رغبة 
يعكس تفضيل العمل �ف

ي االأمن الوظيفي والحماية االجتماعية. 
الشباب �ف

ي توسعة 
ا �ف ورغم إنجازات االأردن الجيدة نسبيًّ

كات  نطاق الحماية االجتماعية لتشمل ال�ث

ة 11، إال أن نسبة كب�ية  متناهية الصغر والصغ�ي
ي يعمل فيها الشباب )47%( 

من الوظائف ال�ت
ف االجتماعي. ويسهم الطابع  غ�ي مغطاة بالتأم�ي

ي تردد الشباب بشأن قبول 
غ�ي الرسمي هذا �ف

هذه الوظائف. كانت “الفرصة” من أهم ركائز 
اتيجية الوطنية للحماية االجتماعية؛  12 أي  االإس�ت

ي لالأ� االأردنية 
ضمان الحكومة االكتفاء الذا�ت

من خالل سوق عمل عادل بقيادة القطاع 
الخاص ويقدم فرص عمل كريم مغطى 

ف االجتماعي. تشمل خطة العمل بموجب  بالتأم�ي
ف  اتيجية تنفيذ آليات لتوسعة تغطية التأم�ي االإس�ت
، وقد تكون  ي

االجتماعي للعمل المؤقت والجز�أ
هذه االآلية مفيدة بشكل خاص للشباب والنساء. 

13

من جهة أخرى، خُلص تقرير صدر مؤخًرا عن 
منظمة العمل الدولية بشأن الطرق المحتملة 

ي االأردن إىل أن 
ف االجتماعي �ف لتوسعة تغطية التأم�ي

ي معظمه 
ف االجتماعي يعود �ف نقص تغطية التأم�ي

نفاذ واالمتثال وليس االستثناءات  ي االإ
إىل فجوات �ف

القانونية. 14 لذلك إضافة إىل توسعة التغطية 
ح  لزامية لتشمل جميع أنواع الوظائف، يق�ت االإ

.Assaad and Salemi, 2019 11
Hashemite Kingdom of Jordan, 2019 12

13 المرجع نفسه.
Razzaz, Pellerano and Byrne, 2021 14
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ف  التقرير اتباع نهج سياسات متعددة لتحس�ي
اء  دارية ل�ث االمتثال، مثل تبسيط العمليات االإ
التغطية وتقديم الحوافز والدعم، إىل جانب 

االآليات غ�ي المعيارية لضمان تغطية العمال غ�ي 
ي يصعب تأمينها. 15  

ف والفئات ال�ت المنتظم�ي

ف االجتماعي، يطمح الشباب  إىل جانب التأم�ي
ي توفر ظروف عمل أفضل، مثل 

للوظائف ال�ت
ساعات العمل المعقولة واالإجازات السنوية 
والمرضية مدفوعة االأجر، والقيود عىل إساءة 

استغالل أصحاب العمل والمديرين للسلطة، 
ف  إىل جانب االمتيازات ذات الصلة مثل التأم�ي

الصحي. لكن مع ضعف الطلب عىل العمالة، 
من المستبعد أن يحسن أصحاب العمل ظروف 
العمل بمحض إرادتهم، وثمة قيود عىل ما يمكن 

ف ظروف  أن تقوم به االأنظمة الحكومية لتحس�ي
ي القطاع الخاص دون فرض تكاليف 

العمل �ف
إضافية عىل أصحاب العمل قد تضعف الطلب 

. عىل العمالة بشكل أك�ب

فضال عن ذلك، من المرجح أن تكون برامج 
ف جاهزية  سوق العمل الحالية الساعية إىل تحس�ي

ف  الشباب لسوق العمل وتحقيق مطابقة أفضل ب�ي
ف عن عمل والوظائف المتوفرة محدودة  الباحث�ي

الفعالية إذا كان حجم ونمط الطلب عىل العمالة 
هو العائق. 16 لكن من خالل توف�ي معلومات 

أك�ث كمااًل حول فرص العمل القائمة يمكن لهذه 
ي مواءمة توقعات الشباب 

امج أن تساعد �ف ال�ب
- وبالتاىلي جهود جاهزيتهم لسوق العمل - مع 

ي موضع التقييم 
الفرص المتاحة. ومع أننا لسنا �ف

الدقيق لفعالية مختلف أنواع التدريب، إال أن 
نتائجنا تش�ي إىل أن جهود التدريب القائمة عىل 

ي مكان العمل 
أساس العمل مثل التدريب �ف

والتلمذة المهنية كانت أك�ث صلة بالقابلية 
امج  للتوظيف مقارنة باالأنواع االأخرى من ال�ب

التدريبية مثل التدريب عىل المهارات أو الدورات 
ق  ردن وال�ث

أ
دلة من اال

أ
التدريبية. 17 وتش�ي اال

االأوسط وشمال أفريقيا والعالم إىل أن التدريب 
ي مكان العمل والتلمذة أك�ث فعالية من برامج 

�ف
سوق العمل االأخرى. 18 

15 المرجع نفسه.
 McKenzie, 2017; Blattman and Ralston, 2015; Sumberg et al., 16

.2021
Assaad, Krafft and Sieverding 2021 17

Bausch et al., 2017; Premand et al., 2016; Groh et al., 2015; ei- 18
 dem, 2012; Krafft, 2018; Monk, Sandefur and Teal, 2008; McKenzie,

تواجه الشابات معيقات فريدة أمام 
العمل

ي القطاع العام 
يتصل التفضيل القوي للعمل �ف

- وتحديًدا وظيفة التعليم بصفتها مثالية للمرأة 
ي هذه المهن. كما أظهرت 

- بظروف العمل �ف
دراسات أخرى أنه يجب تلبية الحد االأد�ف من 

ظروف العمل كي تتمكن المرأة من العمل. 19 إذ 
ينبغي أن تكون ساعات العمل موائمة لمسؤوليات 

الزواج واالأ�ة نظًرا الأعباء الرعاية غ�ي المتناسبة 
ي تتحملها النساء. 20 لكن التخفيف من أعباء 

ال�ت
الرعاية يتطلب سياسات مثل الدعم المادي 

لخدمات رعاية الطفل أو التقديم المبا�ث لها. 
21 تعد الجهود الحالية لتوسعة نطاق رياض 

ي االأردن خطوة واعدة، 22 لكن رعاية 
االأطفال �ف

ا 23  الحضانات المحدودة لالأطفال االأصغر سنًّ
ف جداول المدارس والعمل  وصعوبة التوفيق ب�ي

ما زالت تمثل تحديًا قد يحد من فعالية هذه 
ي زيادة معدالت عمل 

ي المساعدة �ف
التدخالت �ف

المرأة. 24 

امج تعالج االأعراف  كما أن هناك حاجة ل�ب
المتعلقة بالنوع االجتماعي، سواء من حيث 

التصورات بشأن أنواع العمل المالئم للنساء أو 
ي 

ي أعمال الرعاية �ف
من حيث مساهمة الرجال �ف

ف يميلون  ل. أظهرت الدراسات أن االأردني�ي ف الم�ف
ي قيمة عدم القبول االجتماعي 

إىل المبالغة �ف
لعمل المرأة؛ لذلك فإن إطالق حمالت لتقديم 
معلومات دقيقة حول تصورات المجتمعات قد 

ي تغي�ي المواقف. 25 وقد يمثل نظام 
يساعد �ف

ا لتغي�ي االأعراف المتعلقة  التعليم ميدانًا مهمًّ
بالنوع االجتماعي 26 ال�تي بقيت غ�ي عادلة ع�ب 

ا ما يدعمون  االأجيال. 27 مع أن الشباب كث�يً
ي مجاالت مثل قيادة 

ف �ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي
المرأة، إال أنهم وافقوا أيًضا عىل أن االأولوية 

Assaf and Cusolito, 2016.
Gauri, Rahman and Sen, 2019 19

Al-Hawarin et al., 2020. 20
 Krafft and Assaad, 2015; Clark et al., 2019; Al-Hawarin et al., 21

2020.
ردن، 2018.

أ
بية والتعليم، اال 22 وزارة ال�ت

Ghawi et al., 2018. 23
Krafft and Lassassi, 2020. 24

Gauri, Rahman and Sen, 2019. 25
.Dhar, Jain and Jayachandran, 2018; Levy et al., 2020 26

El Feki, Heilman and Barker, 2017. 27
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ينبغي أن تكون للرجال إذا شحت الوظائف، وذلك 
يعكس استمرار االأعراف المتصلة بوجود معيل 

ذكر قوي.

هناك حاجة لضمان أمان أماكن العمل 
ووسائل النقل للنساء وتصورها عىل أنها 

آمنة 

إن تغي�ي االأعراف والسلوكات المتصلة بالتحرش 
ي غاية االأهمية للتخفيف من العوائق أمام عمل 

�ف
المرأة. يساهم واقع التحرش والمخاطر المتعلقة 
ي أماكن عمل 

ي تفضيل المرأة للعمل �ف
بالسمعة �ف

ي مهن يُنظر إليها عىل أنها 
ف و�ف ف الجنس�ي تفصل ب�ي

ف  ف السوري�ي . ثمة مخاوف لدى الالجئ�ي مالئمة أك�ث
ة من الشباب  عىل وجه التحديد، لكن نسب كب�ي

أعربوا عن مخاوفهم بشأن سالمة المرأة عند 
ي أو ركوب وسائل النقل العام. لذلك يلزم 

المسث
ضمان أمان وسائل النقل العام للنساء، إىل جانب 
ي أنواع 

إجراء المزيد من الدراسات لفهم السالمة �ف
محددة من المهن خارج القطاع العام وفهم 

التصورات بشأنها. ومن المهم أيًضا التخلص من 
ثقافة إلقاء اللوم عىل الضحية عند التحرش.  

يواجه الشباب السوريون قيوًدا قانونية 
ي العمل

تحد من فرصهم �ف

ف  ا للشباب السوري�ي فرص العمل المتاحة قانونيًّ
محدودة بقطاعات معينة. 28 وتفاقم معدالت 

ف الذكور  عمالة الشباب المتدنية )%32 ب�ي
ناث السوريات( ومعدالت  ف االإ ف و%6 ب�ي السوري�ي

ف  ف الذكور السوري�ي البطالة العالية )%44 ب�ي
ناث السوريات( وضعهم  ف االإ و%82 ب�ي

االقتصادي الصعب. لذلك فإن فتح مجموعة 
ي 

ف قد يساعد �ف أوسع من فرص العمل للسوري�ي
دعم إدماجهم اقتصاديًّا. تواجه النساء السوريات 
ل.  ف خاصًة فرًصا محدودة للغاية للعمل خارج الم�ف

امج  لذلك فإن إنشاء مسارات متوازية من ال�ب
والسياسات لتهيئة بيئات وفرص عمل مرحبة 

لية  ف ل إىل جانب دعم المشاريع الم�ف ف خارج الم�ف
ي تعت�ب قابلة للتنفيذ مهم لدعم سبل عيش 

ال�ت
الشابات السوريات.

تسببت جائحة كوفيد19- بتحديات 

Razzaz, 2017. 28

إضافية أمام عمل الشباب

أصبح توليد فرص عمل كريم للشباب أصعب 
من أي وقت م�ف إثر جائحة كوفيد19-. حيث 
ركزت سياسات االستجابة للجائحة والتحديات 

ي االأردن عىل منع 
االقتصادية الناجمة عنها �ف

ي بداية االأزمة. فلم يُسمح 
ت�يح العمال �ف

الأصحاب العمل بت�يح موظفيهم. 29 ويبدو أن 
ي 

هذا النهج أدى إىل الحد من فقدان الوظائف �ف
ف  ف العام والخاص، لكن الشباب العامل�ي القطاع�ي
ي القطاع 

ي االأردن يعملون بشكل غ�ي متناسب �ف
�ف

ف لخطر أك�ب 
غ�ي الرسمي 30، لذلك كانوا معرض�ي

بالت�يح وفقدان الدخل. 31 إضافة إىل ذلك، فإن 
ف إىل سوق العمل - ال سيما ذوي  الشباب الداخل�ي

التأهيل االأكاديمي العاىلي - معرضون لخطر فقدان 
الدخل عىل المدى الطويل. 32 إن وضع توظيف 

ي االإحصاءات الرسمية. 
الشباب الصعب جىلي �ف

فخالل الربع الرابع من عام 2020، بلغ معدل 
ي االأردن %25؛33 %23 للرجال و33% 

البطالة �ف
للنساء. 34 عادة ما تكون معدالت البطالة أعىل 

ف الشباب والنساء، وقد فاقمت  من المتوسط ب�ي
ي 

الجائحة هذه التحديات.  عىل سبيل المثال، �ف
عام 2019 )قبل الجائحة( بلغ معدل البطالة 

اوح أعمارهم من  ف ممن ت�ت ف االأردني�ي االإجماىلي ب�ي
20-24 عاًما %39، ووصلت هذه النسبة االآن إىل 
ف النساء البالغات  %45. كما بلغ معدل البطالة ب�ي
من العمر 20 - 24 عاًما %60، وقد ارتفع االآن إىل 

 35 .88%

Ben Mimoune, 2020. 29
Assaad, Krafft and Sieverding 2021 30
Krafft, Assaad and Marouani, 2021 31

Cockx, 2016 32
”Department of Statistics )Jordan( 2021 33

حصاءات العامة ال�تي  حصاءات الرسمية من دائرة االإ 34 نتائجنا متسقة مع االإ
ف  ي كانت لدى المنتم�ي

وجدت أن أعىل نسبة للبطالة عىل المستوى الوط�ف
ي الربع الرابع من 

للفئة العمرية 15 - 19 عاًما )62%( و20 - 24 عاًما )48%( �ف
عام 2020. وقد وجدنا أن معدل البطالة بلغ 55% للفئة العمرية )16 - 19( 

و46% للفئة العمرية )20 - 24( عاًما.
ردن(، 2019.

أ
حصاءات العامة )اال 35 دائرة االإ



15| تحليل مرتكز عىل النوع االجتماعي

أطلقت الحكومة االأردنية عدة برامج لدعم 
ف الرسمي وغ�ي الرسمي ممن  ي القطاع�ي

ف �ف العامل�ي
تعطلوا عن العمل بشكل مؤقت أو دائم خالل 

الجائحة، ومنها: 36
برنامج دعم عمال المياومة التابع لصندوق 	 

ي والمخصص لمن يعملون 
المعونة الوط�ف

ف اجتماعي. دون تأم�ي
ف من 	  برنامج تضامن 1 للعمال المتعطل�ي

اًك عىل  عملهم مؤقًتا ولديهم 12 شهر اش�ت
ي الضمان االجتماعي. 

االأقل �ف
برنامج تضامن 2 للعمال الذين لديهم أقل 	 

ي الضمان االجتماعي 
اًك �ف من 12 شهراش�ت

 . ف ي ذلك العمال غ�ي المنتظم�ي
بما �ف

 United Nations Children’s Fund and Jordan Strategy Forum, 36
2020.

ف 	  برامج المساند 1 و2 و3 للعمال المتوقف�ي
ف  عن العمل مؤقًتا أو بشكل دائم والعامل�ي

ي العمل الحر ممن نقص دخلهم وهم 
�ف

ي مؤسسة الضمان االجتماعي.
مسجلون �ف

امج، إال أنها لم تصل إىل  رغم توفر هذه ال�ب
رين. 37 إذ يواجه  عدد كب�ي من العمال المترصف

الشباب عىل وجه التحديد صعوبة الأنهم عمال 
ف االجتماعي  ف بالتأم�ي ف وغ�ي مغط�ي غ�ي منتظم�ي
أو لم يعملوا من قبل قط. لذلك تشتد الحاجة 

امج المصممة  ي تستهدف الشباب، كال�ب
امج ال�ت لل�ب

امج المتصلة بالجائحة  ي ال�ب
لتوظيف الشباب �ف

ضمن حزمة حوافز آذار/ مارس 2021. 38 

Krafft, Assaad and Marouani, 2021. 37
International Monetary Fund, 2021. 38
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