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ال شــك أن العام 2020 كان من األعوام الصعبة جدا على البشــرية، حيث أصيب بفيروس 
“كورونــا المســتجد مالييــن البشــر، وقاربــت الوفيات الناجمة عــن اإلصابة نحو أربعة ماليين 
وفــاة. ولــم تقتصــر األمــور عنــد حــد الخســائر البشــرية المؤلمــة، بــل امتــد الوضــع الــى ضــرب 
االقتصــاد العالمــي بمختلــف مراكــزه الكبرى ومختلف الدول، حيــث تراجعت معدالت النمو 
االقتصــادي فــي الغالبيــة مــن دول العالــم الــى منطقــة الســالب )انكمــاش اقتصــادي(، مــا 
ترتب عليه خسارة عشرات ماليين العاملين والعامالت لوظائفهم. كذلك لم تسلم نظم 
التعليــم مــن األضــرار الخطيــرة، إذ دفــع التعليم عن بعد ماليين الطلبة حول العالم، ومنها 
األردن إلــى التســرب مــن التعلــم المدرســي، حيــث لــم تكــن غالبيــة الــدول مهيــأة لتطبيقــه. 

التــي  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  السياســات  مــن  العديــد  كورونــا  جائحــة  وضعــت  كمــا 
تعرضــوا  الذيــن  العامليــن  أعــداد  تزايــدت  حيــث  المحــك،  علــى  مســلمات،  تعــد  كانــت 
التــي فرضتهــا الحكومــة للتصــدي للجائحــة، لذلــك  النتهــاكات عماليــة جــراء اإلغالقــات 
البــد مــن التفكيــر فــي إعــادة بنــاء النظــم الصحيــة والتعليميــة ونظــم الحمايــة االجتماعيــة 
مــن قبــل أولويــات مراكــز صنــع القــرار فــي األردن، ألن العالــم أجمــع ســيتجه نحــو اعــادة 
النظــر فــي مختلــف السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي همشــت دور الحكومــات 
للقطــاع  المجــال  وتركــت  لمواطنيهــا،  المختلفــة  االجتماعيــة  الحمايــات  تقديــم  فــي 
االجتماعيــة. بالحمايــات  العالقــة  ذات  والسياســات  االقتصــادات  لقيــادة  الخــاص 

“كورونــا  فيــروس  جائحــة  فرضتهــا  التــي  االســتثنائية  الظــروف  هــذه  فــي 
خاللهــا  مــن  تــم  اســتثنائية،  الفينيــق  مركــز  حققهــا  التــي  اإلنجــازات  كانــت  المســتجد” 
االقتصاديــة  االغالقــات  مــن  والمتضــررة  المهمشــة  الفئــات  أصــوات  إعــالء 
العمــل  علــى  قدرتهــم  مــن  حــدت  جســيمة  عماليــة  النتهــاكات  تعرضــوا  ممــن 
الكريــم.  العيــش  مســتويات  أدنــى  تحقيــق  علــى  قــادرة  الئقــة  ظــروف  فــي 

على أمل أن يحمل لنا العام 2021 في جـــعبته ظروفا أفضل وأوضــاعا الئقة للـعامـــــلين 
ذكـــورا وإناثا في وطننا. 

االفتتاحية

أحمد عوض 

مدير مركز الفينيق للدراسات
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طاقم  مركز الفينيق للدراسات االقتصادية

أحمد عوض 

صالح طاهر

نديم عبد الصمدجنى عبابنة هديل القضاه

مراد كتكت  أحمد الملكاوي
صحفي صحفي

بلقيس الهاشم دعاء العجارمة 

المدير العام 

المسؤول االداري والمالي

مسؤول االعالم واالتصالباحثةمسؤولة بحث 

مسؤولة ماليةمديرة المشاريع
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أرقام وإنجازات 

- وصــل عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج التوعــوي حــول 

المعيقــات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تواجــه الشــباب 

فــي اختيــار تخصصاتهــم األكاديميــة الــذي عقــد بالتعــاون 

مــع وزارة الشــباب مايقــارب 250 شــابا وشــابة مــن 

المراكــز الشــبابية فــي مختلــف محافظــات المملكــة. 

- وصــل عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج التوعــوي حــول 

أهميــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي توفيــر 

فــرص عمــل الــذي عقــد بالتعــاون مــع وزارة الشــباب 

مايقــارب 270 شــابا وشــابة مــن المراكــز الشــبابية فــي 

كافــة محافظــات المملكــة. 

الجلســات  مــن  المســتفيدين  الطلبــة  عــدد  وصــل   -

التوعويــة حــول التعليــم والتدريب المهنــي والتقني والذي 

مايقــارب  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  عقــد 

300 طالــب وطالبــة مــن المراحــل اإلعداديــة والثانويــة 
فــي مختلــف محافظــات المملكــة. 

الزراعــي  - وصــل عــدد النســاء العامــالت فــي القطــاع 

قانــون  حــول  التدريبــي  البرنامــج  مــن  اســتفدن  اللواتــي 

العمــل وظــروف العمــل الالئــق مايقــارب 175 عاملــة 

األردن.  وادي  فــي منطقــة 

الفينيــق  - وصــل عــدد المشــاهدات لمنشــورات مركــز 

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مايقــارب 5 مالييــن 

مشــاهدة. 
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برامج المركز 

يركز المركز من خالل عمله على ثالثة برامج رئيسية، تم من خاللها تنفيذ العديد 

من النشاطات في العام 2020 على مستوى المملكة، وتشمل هذه البرامج: 

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى المســاهمة فــي تحســين أداء منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

األردن والمنطقــة العربيــة وتعزيــز دورهــا فــي الحيــاة العامــة، مــن خــالل إعــداد الدراســات 

ــة  ــي األردني ــا المجتمــع المدن ــاول مختلــف الجوانــب المتعلقــة بقضاي ــر التــي تتن والتقاري

والعربيــة ومنظماتــه، وأدواره فــي تعزيــز التنميــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، 

لعملهــا،  الناظمــة  والقوانيــن  المنظمــات  لهــذه  بيانــات  قواعــد  توفيــر  جانــب  إلــى 

وتطويــر وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة التــي تهــدف إلــى تطويــر مهــارات وقــدرات الناشــطين 

والعامليــن فــي هــذه المنظمــات وتعزيــز أدوارهــا المجتمعيــة. 

     الحماية االجتماعية 

المجتمع المدني

المجتمع المدني

        العمل الالئق 
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وضمــن هــذا البرنامــج تــم تطويــر قاعــدة بيانات شــاملة لمنظمــات المجتمــع المدني في 

األردن تتضمــن معلومــات وافيــة عنهــا مــن حيــث أهدافهــا وتوزيعهــا حســب المجــاالت 

ــة ووســائل االتصــال المتنوعــة  ــي تعمــل فيهــا، وأعضــاء إداراتهــا وعناوينهــا البريدي الت

الخاصــة بهــا. وقــد تــم إصــدار قاعــدة البيانــات هــذه علــى شــكل مجلــد، وموقــع إلكترونــي 

تتجــدد معلوماتــه بشــكل دوري. 

ــى أدوار منظمــات المجتمــع  ركــزت هــذه الورقــة عل

المدنــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتمكيــن 

المجتمــع والحكومــة األردنيــة مــن تطويــر سياســات 

متوازنــة تأخــذ باالعتبــار مصالــح مختلــف مكونــات 

المركــز  ســاهم  الورقــة  هــذه  وفــي  المجتمــع. 

أوســع  مســاحة  إلعطــاء  المبذولــة  الجهــود  فــي 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي المختلفــة بمــا فيهــا 

لحقــوق  كممثليــن  العامــة  الحيــاة  فــي  النقابــات 

الفئــات  عــن  وكمدافعيــن  المجتمــع،  ومطالــب 

العديــد  الورقــة  قدمــت  كمــا  فيــه.  ضعفــا  األكثــر 

القيــود  مــن  تحــد  التــي  البديلــة  السياســات  مــن 

المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  علــى  المفروضــة 

والتــي ســتعمل فيمــا لــو أخــذت االعتبــار علــى تمكين 

هــذه المؤسســات مــن لعــب أدوار أكثــر فاعليــة فــي 

المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

ورقة سياسات بعنوان منظمات المجتمع المدني في األردن: 

بين تقليص مساحة الحرية وتحدي اإلطار القانوني 

األنشطة التي نفذت في العام 2020 ضمن هذا البرنامج:

  1

تشرين أول 2020

منظمات المجتمع المدني في األردن
بين تقليص مساحة الحرية وتحدي اإلطار القانوني

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية  
إعداد 

ورقة سياسات 

•
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ضمن هذا النشاط، قام مركز الفينيق 

بعقد العديد من الجلسات النقاشية 

المتخصصة ضمت 

ممثلين من منظمات 

المجتمع المدني 

والنقابات العمالية 

للوقوف على أهم 

التطورات والتحديات التي 

يواجهها المجتمع المدني 

وخصوصا في ظل جائحة كورونا.

 تم عقد هذه الجلسات عبر المنصات 

االلكترونية وشارك فيها مايقارب 

90 ممثال عن منظمات المجتمع 

المدني الناشطة في األردن. 

خرجت هذه الجلسات بالعديد 

من التوصيات التي كان من دورها 

تعزيز شأن المجتمع المدني 

كعنصر فاعل في عملية صنع 

القرار والدفاع عن حقوق العاملين في 

القطاعات االقتصادية المختلفة. 

عقد جلسات متخصصة حول التحديات االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في األردن 

نشر الرسائل التوعوية حول مساحة حرية المجتمع المدني 

•

•
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إعداد دراسة متخصصة حول منظمات المجتمع المدني في محافظة 

جرش وشرق عمان

دعم منظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والوطني 

لمتابعة السياسات العامة في قطاع التعليم في األردن. 

•

•

تــم إعــداد هــذه الدراســة بالتعــاون مــع منظمــة الخبــرة الفرنســية ووزارة التنميــة 

فــي محافظــة  الفاعلــة  المدنــي  المجتمــع  أهــم منظمــات  لتحديــد  االجتماعيــة، 

جــرش وشــرق عمــان، وتحديــد أدوارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي خدمــة أبنــاء 

المجتمــع المحلــي فــي المناطــق المســتهدفة. كمــا تناولــت الدراســة أهــم القضايا 

المدنــي بســبب جائحــة كورونــا  المجتمــع  التــي واجهتهــا منظمــات  والتحديــات 

وكيــف حاولــت التغلــب علــى هــذه التحديــات وحمايــة الفئــات األكثــر ضعفــًا فــي 

مجتمعاتهــا. 

المجتمــع  منظمــات  مشــاركة  تعتبــر 

صنــع  عمليــة  فــي  المدنــي 

غيــر  العامــة  السياســات 

فاعلــة نوعــا مــا، ويرتبــط ذلك 

بعــدة عوامــل مثــل ضعــف 

قــدرات منظمــات المجتمــع 

المدنــي في المســاهمة في عـــــــــــــمليات 

صنــع السياســات ومتابعتهــا، ال سيــــما 

فيمــا يتعلــق بمهارات المتابعة والبحث 

الصحيحــة. كمــا أن هنالــك عائقــا آخـــــــــــــر 

تقــود  منصــة  إلــى  باالفتقــار  يتعلــق 

المؤسســية  التشــاور  عمليــات 

المجتمــع  منظمــات  بيــــــــــــــن 

المدنــي والجهــات الرســمية ذات 

إلــى  بــدوره  أدى  الــذي  العالقـــــــة 

ضعــف فاعليــة هــذه المنظمــات 

والتنميــة  التغييــر  عمليــة  مســار  فــي 

المشــاركة الفعالــة فــي عمليــات متابعة 

القطاعــات  فــي  العامــة  السياســات 

المختلفــة ومــن أهمهــا قطــاع التعليــم. 
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برنامج المشاركة الشبابية والتشغيل  •

تعــد الحمايــة االجتماعيــة أحد أهــم الحقوق 

واســتثمارًا  للمواطنيــن،  األساســية 

التنميــة  وفــي  البشــري  المــال  رأس  فــي 

واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 

مــن  االجتماعيــة  الحــــــــــــــــــــــماية  وتتكــون 

السياســات والبرامــج الراميــة إلــى الحــد من 

الفقــر والضعــف مــن خــالل تعزيــز كفــاءة 

أســواق العمــل، ممــا يقلــل مــن تعــرض 

النــاس للمخاطــر ويعــزز قدرتهــم على إدارة 

المخاطــر االقتصاديــة واالجتمــــــــــــــــــــــــاعية، 

مثــل البطالــة واإلقصــاء والمــرض والعجــز 

والشــيخوخة.

ومــن هــذا المنطلــق يعمــل مركــز الفينيــق 

مــن  العديــد  تنفيــذ  علــى  التركيــز  علــى 

النشاطات التي تعزز وجود أرضية حمايات 

اجتماعيــة يتمتــع فيهــا جميــع المواطنــون 

مــن  والحمايــة  الرفــاه  مــن  األدنــى  بالحــد 

والفقــر.  العــوز 

يتبنــى مركــز الفينيــق تنفيــذ هــذا البرنامــج 

بالتعــاون مــع كل مــن منظمــة أوكســفام 

وبرنامــج الشــراكة الدنماركيــة العربيــة منــذ 

العــام 2018، حيــث يهــدف هــذا المشــروع 

والمشــاركة  العمــل  فــرص  تعزيــز  الــى 

ــا(  ــة الشــباب )ذكــورا وإناث ــة لفئ المجتمعي

الحياتيــة  المهــارات  تعزيــز  خــالل  مــن 

والتقنيــة لتيســير انــــــــــــــــــــــــخراط الشــباب 

بشــكل  العمــل  وســوق  المجتمــع  فــي 

االعمــال  أربــاب  قــدرات  وزيــادة  أفضــل، 

دعــم  فــي  والمجتمــع  والمؤسســات 

الشــباب وتشــغيلهم، باإلضافــة الــى دعــم 

أســاليب الحــوار وكســب التأييد بيــن الفئات 

الشــبابية والمؤسســات العامــة والقطــاع 

2020 كان هنــاك  العــام  الخــاص. وخــالل 

العديــد مــن االنجــازات ونفــذت العديــد مــن 

األنشــطة ومــن أهمهــا: 

     الحماية االجتماعية 

النشاطات التي نفذت عام 2020 ضمن هذا البرنامج 
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1.إعداد ورقتي سياسات تتعلقان بالقضايا التي تواجه الشباب وتعيق 

دخولهم إلى سوق العمل وتمكينهم االقتصادي 

2.عقد برنامج توعوي شامل للشباب )ذكورا وإناثا( في محافظات 

الكرك، الطفيلة، مأدبا، والبلقاء 

P a g e | 1

ورقة سياسات 

نيسان 2020

تجاوز المعوقات االجتماعية والثقافية 
في اختيار التخصصات المهنية

إعداد: مركز الفينيق للدراسات االقتصادية المعلوماتية

  1

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

ورقة سياسات 

نموذج مؤسسة التدريب المهني

نحو توسيع التعليم والتدريب المهني 
والتقني في األردن 

تشرين الثاني 2020

إعداد: مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

تــم التعــاون مــع وزراة الشــباب ووزارة 

التربيــة والتعليــم لعقــد جلســات توعوية 

للشــباب في المحافظات المســتهدفة 

بالبرنامــج التوعــوي، حيــث تــم اســتهداف 

مايقــارب 720 شــابا وشــابة مــن خــالل 

عقــد 24 جلســة عبــر وســائل االتصــال 

توعيتهــم  وتــم  والمســموع،  المرئــي 

وضــرورة  المهنــي  التدريــب  بماهيــة 

المهنيــة،  التدريــب  ببرامــج  إشــراكهم 

باإلضافــة إلــى التحديــات والضغوطــات 

تواجههــم  التــي  واإلجتماعيــة  الثقافيــة 

التدريــب.  النــوع مــن  نحــو هــذا  للتوجــه 

ومــن ناحيــة توعيتهــم بضــرورة التوجــه 

الجامعيــة  التخصصــات  دراســة  نحــو 

عمــل  فــرص  توفيــر  شــأنها  مــن  التــي 

لهــم فــي المســتقبل. 
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ومــن  توعيــة  إنتــاج أربعــة فيديوهــات   .3

وشــابات  لشــباب  نجــاح  قصــص  ضمنهــا 

وتمكنــوا  المهنــي  التدريــب  ببرامــج  التحقــوا 

مــن خاللهــا تأســيس مشــاريعهم الخاصــة. 

الرســائل  مــن  العديــد  تصميــم   .4

توعيــة  شــأنها  مــن  التــي  التوعويــة 

فــي  التدريــب  برامــج  بأهميــة  الشــباب 

برامــج  وأهميــة  الوطنيــة،  المؤسســات 

التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي التــي 

قــد توفــر لهــم فــرص عمــل قــد التوفرهــا 

األكاديميــة.  التخصصــات  لهــم 
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تعزيز ظروف العمل الالئق للنساء العامالت في القطاع الزراعي غير 

المنظم في وادي األردن
•

مشــروع  بتنفيــذ  الفينيــق  مركــز  قــام 

الفرنســية  الســفارة  مــع  بالشــراكة 

بتنفيــذ مشــروع بهــدف تعزيــز المشــاركة 

ظــروف  وتحســين  للنســاء  االقتصاديــة 

وباألخــص  الزراعــي  القطــاع  فــي  عملهــن 

اللواتــي يعملــن بشــكل غيــر منظــم فــي هــذا 

علــى  األردن  وادي  منطقــة  وفــي  القطــاع، 

وجــه الخصــوص. حيــث أن االقتصــاد األردني 

يعانــي مــن العديد من التحديات االجتماعية 

مــن  الكثيــر  إلــى  أدت  التــي  واالقتصاديــة 

العامــالت،  النســاء  علــى  الســلبية  النتائــج 

ومــن هــذه النتائــج توســع قطــاع العمــل 

غيــر المنظــم الــذي أصبــح خيــارًا أساســيًا 

للعديــد مــن النســاء كوســيلة لتأميــن ســبل 

الصعبــة  ظروفهــن  ومواجهــة  عيشــهن 

فــي ظــل زيــادة معــدالت الفقــر والبطالــة 

المملكــة. فــي 
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تعزيز ظروف العمل الالئق للنساء العامالت في القطاع الزراعي غير 

المنظم في وادي األردن

•

عــدة  مــن  المكــّون  المشــروع  اســتهدف 

العمــل  قوانيــن  حــول  توعويــة  جلســات 

وظــروف العمــل الالئــق للنســاء العامــالت 

مناطــق  عــدة  فــي  الزراعــي  القطــاع  فــي 

بــوادي األردن وهــي: وادي الريــان، المشــارع، 

واســتهدف  ووقــاص،  حســين،  الشــيخ 

الثامنــة  ســن  فــوق  النســاء  المشــروع 

عشــر. كمــا أن اختيــار هــذه المناطــق جــاء 

ــد؛ ألن وادي األردن يمثــل  علــى وجــه التحدي

الرئيســية  الفقــر  جيــوب  مناطــق  أحــد 

مــن  كبيــرة  أعــداد  وجــود  مــع  األردن،  فــي 

بشــكل  الزراعــي  القطــاع  فــي  العامــالت 

بــأي  يتمتعــن  ال  واللواتــي  منظــم  غيــر 

شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، 

بكثيــر  أقــل  عملهــن  ظــروف  تــزال  وال 

قانونــي  فــي  الــواردة  العمــل  مــن معاييــر 

االجتماعــي واألنظمــة  العمــل والضمــان 

الدوليــة  والمعاييــر  بموجبهمــا  الصــادرة 

العالقــة. ذات 

تــم عقــد الجلســات التوعويــة فــي الميــدان 

األول  كانــون   14  -  9 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي 

المســتهدفة،  مناطــق  األربــع  فــي   2020

الواحــدة  التوعويــة  الجلســة  واشــتملت 

مــن 20-22 مشــاركة، حيــث تــم تخصيــص 

المناطــق  مــن  منطقــة  لــكل  جلســتين 

األربعــة المســتهدفة فــي المشــروع، كمــا 

اســتفاد مــن هــذه الجلســات التوعويــة  171 

عاملــة فــي الزراعــة.

أعــد مركــز الفينيــق هــذه الدراســة بالتعــاون 

الكنــدي  الكندية/الصنــدوق  الســفارة  مــع 

الــى قيــاس  للمبــادرات المحليــة وتهــدف 

أثــر جائحــة كورونــا علــى عمــل المــرأة فــي 

األردن، التــي كانــت تعانــي مــن أزمــة حقيقيــة 

الجائحــة، حيــث تعانــي  حتــى قبــل تفشــي 

النســاء مــن العديــد مــن المشــاكل ممــا 

الصدمــات  آلثــار  عرضــة  أكثــر  يجعلهــن 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة، مــن 

حيــث انخفــاض الدخــل والتمييــز فــي األجــور، 

مــن  كبيــرة  نســبة  افتقــار  الــى  باإلضافــة 

النســاء األردنيــات الــى الحمايــة االجتماعيــة 

الصحــي،  والتاميــن  االجتماعــي  كالضمــان 

منــذ  القائمــة  النمطيــة  الصــور  وانتشــار 

فتــرة طويلــة والتــي تنعكــس علــى حصــر 

المــرأة فــي قطاعــات معينــة دون  عمــل 

أجــل  ومــن  والصحــة.  كالتعليــم  غيرهــا 

الوقــوف علــى اآلثــار التــي خلفتهــا والتــزال 

تخلفهــا جائحــة كورونــا علــى عمــل المــرأة، 
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تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة في األردن  •
نفــذ مركــز الفينيــق خــالل العــام 2020 برنامجا متكامال حول تعزيز المشــاركة االقتصادية 

للمــرأة فــي األردن بالتعــاون مــع برنامــج USAID تكامل، حيث شــمل هذا البرنامج: 

بســبب تزايــد ظاهــرة العمــل غيــر المنظــم 

فــي األردن خــالل الســنوات الماضية، وعدم 

قــدرة االقتصــاد األردنــي علــى توليــد فــرص 

خريجــي  جميــع  لتشــغيل  كافيــة  عمــل 

مســتوياته.  بمختلــف  التعليمــي  النظــام 

قــام مركــز الفينيــق بإعــداد دراســة معمقــة 

الجنســين  بيــن  المســاواة  “عــدم  حــول 

وظــروف العمــل غيــر المنظــم فــي األردن” 

للعامليــن  يوفــر  ال  الــذي  العمــل  وهــو 

العماليــة  الحقــوق  فيــه  والعامــالت 

فــي  عليهــا  التوافــق  تــم  التــي  األساســية 

فــي  األساســية  والحقــوق  المبــادئ  إطــار 

العمــل  منظمــة  أعلنتهــا  التــي  العمــل 

الدوليــة. 

حيــث هدفــت الدراســة الــى اجــراء تحليــل 

لواقــع تشــغيل العامــالت بهــذه الطريقــة، 

ســواء كــن يعملــن فــي اقتصــاد منظــم أم 

غيــر منظــم، الــى جانــب اجراء قــراءة تحليلية 

والسياســات  التشــريعات  لمختلــف 

القطاعــات،  هــذه  لعمــل  الناظمــة 

والوقــوف علــى أثــر هــذا النمــط مــن العمــل 

العامــالت  النســاء  تمتــع  مســتوى  علــى 

واالنســانية  العماليــة  بحقوقهــم  فيــه 

األساســية، وكذلــك الوقــوف علــى الكيفيــة 

التشــريعات  بعــض  فيهــا  تؤثــر  التــي 

غيــر  العمــل  توســع  علــى  والسياســات 

المنظــم.

1. إعداد دراسة معمقة حول عدم المساواة بين الجنسين 

وظروف العمل غير المنظم في األردن 
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2. إعداد أوراق سياسات

شــمول  “نحــو  بعنــوان  سياســات  ورقــة 

بمنظومــة  األردن  فــي  العامليــن  جميــع 

النــوع  “منظــور  مــن  االجتماعــي  الضمــان 

االجتماعــي”

تناولــت ورقــة السياســات هــذه المعوقات 

علــى مســتوى السياســات التــي تحــول دون 

شــمول جميــع العامليــن بأجــر فــي األردن 

كمــا  االجتماعــي،  الضمــان  بمنظومــة 

اقترحــت سياســات بديلــة لتحقيــق ذلــك. 

2.2 ورقــة سياســات بعنــوان “نحــو زيــادة 

فاعليــة تفتيــش العمــل فــي األردن” 

بتشــخيص  الورقــة  هــذه  ســاهمت 

أوضــاع تفتيــش العمــل بــاألردن، وعــرض 

ــي تقــع  ــة الت ــا واالنتهــاكات العمالي القضاي

وجــه  وعلــى  األردن  فــي  العامليــن  علــى 

الخصــوص المــرأة العاملــة فــي القطاعات 

ــي يجــب أن  ــر المنظمــة، الت ــة غي االقتصادي

تكــون ضمــن أولويــات التفتيــش فــي وزارة 

العمــل.
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كمــا  اقترحــت الورقــة بعــض السياســات البديلــة والتوصيــات والحلــول التــي يمكــن أن 

تســاهم بتطويــر هــذه المنظومــة للقيــام بتحقيــق أهدافهــا بكفــاءة وفعاليــة، مــع األخــذ 

باالعتبــار التغيــرات الكبيــرة التــي حصلــت فــي ســوق العمــل األردنــي، ودخــول صناعــات 

كثيفــة العمالــة وتقنيــات وطــرق عمل جديدة ومختلفــة، وتأثيرات انتقال رؤوس األموال 

وأســواق العمــل والصناعــات بيــن الــدول بحثــا عــن تكاليــف وضرائــب اقــل، وأســواق 

الســلع ودخولهــا لمختلــف  تبــادل  اتفاقيــات دوليــة لتشــجيع  أو  اســتهالكية أوســع، 

األســواق، الــذي أدى بــدوره الــى خلــق تحديــات ومشــاكل ألجهــزة تفتيــش العمــل باألردن، 

وفــرض عليهــا مواكبــة التغيــرات وتطويــر األداء بشــكل مســتمر يتناســب مــع التغيــرات 

الحاصلــة حتــى يبقــى جهــاز التفتيــش فاعــال ويقــوم بــأداء واجباتــه كمــا هــو مطلــوب منــه 

وعلــى اكمــل وجــه. 

3. إعــداد تقريــر الظــل حــول التقــدم المحــرز فــي تطبيــق بنــود اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة “ســيداو” فــي األردن.

 ســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى مســيرة األردن نحــو تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن 

الجنســين فــي العمــل، ومــدى التقــدم المحــرز فــي تطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ودمجهــا فــي السياســات والتشــريعات الوطنيــة لتحقيــق 

هــذه العدالــة، باعتبارهــا منهجــا حقوقيــا، ومــا اذا كانــت الحكومــة قــد اخفقــت فــي صياغــة 

قوانيــن واســتراتيجيات وطنيــة متعلقــة بالعمــل والحماية االجتماعية تراعــي فيها النوع 

االجتماعــي وتلبــي احتياجــات النســاء األردنيــات العامــالت فــي ســوق العمــل بشــكل عــام 

وفــي القطاعــات االقتصاديــة غيــر المنظمــة بشــكل خــاص. 

ســوف يتــم العمــل علــى تقديــم هــذا التقريــر الــى لجنــة االتفاقيــة بمشــاركة العديــد مــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي األردن بعــد أن تقــوم الحكومــة األردنيــة بتقديــم 

تقريرهــا خــالل شــهر حزيــران مــن العــام 2021.
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يعــد هــذا المشــروع مشــروعا بحثيــا حــول “جائحــة كوفيــد19- والحمايــة االجتماعيــة 

مــع مجموعــة  بالشــراكة  العربــي  االصــالح  مبــادرة  أطلقتــه  العربيــة”  المنطقــة  فــي 

للدراســات،  اللبنانــي  المركــز  العربيــة وهــي:  المنطقــة  البحثيــة فــي دول  المراكــز  مــن 

ومركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة، والمنتــدى التونســي للحقــوق 

الــى  باالضافــة  الشــخصية،  للحقــوق  المصريــة  والمبــادرة  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 

المنصــات اإلعالميــة العربيــة المســتقلة وهــي: مــدى مصــر ودرج ميديــا وإنكفاضــة. 

قــام مركــز الفينيــق ضمــن نشــاطات هــذا المشــروع بالعمــل علــى رصــد االســتجابة 

الرســمية وغيــر الرســمية لجائحــة كورونــا فــي األردن وأثــر ذلــك علــى الحمايــة االجتماعيــة 

فــي عــدة قطاعــات كالصحــة والتعليــم والعمــل. كمــا أعــد المركــز ورقــة بحثيــة حــول أثــر 

جائحــة كورونــا علــى الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األكثــر ضعفــا فــي المجتمــع، وســوف 

ينظــم المركــز جلســة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة لمناقشــة أحــد القضايــا الهامــة 

المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة وقطــاع العمــل غيــر المنظــم خــالل الربــع األول مــن 

العــام 2021.

المشاركة في الملتقى العربي للحماية االجتماعية من جائحة كورونا  •
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        العمل الالئق 

 

قــام مركــز الفينيــق ضمــن نشــاطات هــذا المشــروع بالعمــل علــى رصــد االســتجابة الرســمية 

وغيــر الرســمية لجائحــة كورونــا فــي األردن وأثر ذلك على الحمايــة االجتماعية في عدة قطاعات 

كالصحــة والتعليــم والعمــل. كمــا أعــد المركــز ورقــة بحثيــة حــول أثر جائحــة كورونا علــى الحماية 

االجتماعيــة للفئــات األكثــر ضعفــا فــي المجتمــع، وســوف ينظــم المركــز جلســة علــى مســتوى 

ــا الهامــة المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة وقطــاع  المنطقــة العربيــة لمناقشــة أحــد القضاي

العمــل غيــر المنظــم خــالل الربــع األول مــن العــام 2021.

النشاطات التي نفذت عام 2020 ضمن هذا البرنامج 

المرصد العمالي األردني  •
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نفــذ  “المســتجد”،  كورونــا  لفيــروس  الكبيــر  االنتشــار  مــع  تزامــن  الــذي   2020 العــام  خــالل 

المرصــد العمالــي العديــد مــن النشــاطات نتيجــة لالســتجابة للقضايــا العماليــة التــي انتشــرت 

خــالل الجائحــة. هــذا األمــر الــذي جعــل المرصــد العمالــي األردنــي يقــوم برصــد أوضــاع العامليــن 

والعامــالت فــي القطاعــات التــي تضــررت جــراء الجائحــة، وذلــك مــن خــالل مــا يقــارب 440 مــادة 

صحفيــة )أخبــار، تقاريــر، أوراق موقــف، بيانــات(، بمعــدل 37 مــادة كل شــهر علــى امتــداد العــام 

2020 كامــال. 

وتطرقــت هــذه التقاريــر الــى قضايــا شــتى رصدهــا فريــق المرصــد العمالــي أثنــاء جائحــة كورونــا، 

كان أهمهــا: أوضــاع عمــال المياومــة، والعمالــة الوافــدة فــي المصانــع، وازديــاد عمــل األطفــال 

وانســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل، وصــواًل الــى قــرار رفــع الحــد األدنــى لألجــور وغيرهــا مــن 

القضايــا المهمــة التــي تابعهــا فريــق المرصــد منــذ شــهر آذار الــذي ســجلت فيــه أول حالــة 

إصابــة بفيــروس كورونــا بالمملكــة. 

خــالل عــام 2020 وصلــت تغطيــات المرصــد العمالــي األردنــي إلــى كل وســائل اإلعــالم المحليــة 

الكترونيــة، بودكاســت( إذ وصلــت  راديــو، صحافــة  بمختلــف أشــكالها )تلفزيــون، صحافــة، 

ــة  ــر مــن 20 وســيلة إعالمي ــى أكث ــي قدمهــا المرصــد ال ــة الت ــات بعــض المــواد الصحفي تغطي

للمــادة الواحــدة، وبحــد أدنــى 3 وســائل إعالميــة. 

1_ اعتصام للعاملين في المهن الطبية المساندة )1201( مشاهدة

2_ جوارمكو تلوح بفصل موظفيها )1172( مشاهدة

وخــالل عــام 2020 توجــه المرصــد العمالــي األردنــي 

للعمــل فــي الميــدان أكثــر مــن ذي قبــل، فرغــم قلــة 

تأثيرهــا  لكــن  الماضــي  العــام  الميدانيــة  الجــوالت 

التواصــل  مواقــع  علــى  وبخاصــة  جــدا  كبيــرا  كان 

صفحــات  علــى  المتابعــون  فتفاعــل  االجتماعــي. 

التواصــل االجتماعــي نتيجــة الصــور والقصــص التــي 

تــم الحصــول عليهــا مــن الميــدان  .  

المــواد الصحفيــة التــي حصــدت أكثــر المشــاهدات علــى موقــع المرصــد العمالــي 

األردنــي: 
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أبرز القضايا التي تم تغطيتها خالل العام 2020: 

أواًل: عمال المياومة

ثانيًا: العمالة الوافدة في المصانع

منــذ بــدء إعــالن الحظــر الشــامل فــي منتصف شــهر آذار من العام ذاته، ومرورًا بعدم الســماح 

للمواطنيــن بالحركــة ومنــع كل أشــكال االحتفــاالت أو التجمعــات ألكثــر مــن 20 شــخصا ضمن 

أوامــر الدفــاع وبالغاتهــا، فقــد اآلالف مــن عمــال المياومــة عملهــم وتقطعــت بهــم الســبل، إذ 

تصــل نســبتهم إلــى مــا يقــدر ب %48 مــن القــوى العاملــة فــي األردن.

وخــالل هــذه الفتــرة، قــام المرصــد العمالــي برصــد حــال العامليــن والعامــالت فــي نظــام 

المياومــة، مثــل العاملــون فــي صالونــات تصفيــف الشــعر، والعامليــن فــي صــاالت األفــراح، 

وفــي المعــارض وتنظيــم االحتفــاالت، وفــي األســواق الشــعبية، وعلــى ســيارات األجــرة ومــن 

ــل أجــر يومــي. ــن يعملــون مقاب علــى شــاكلتهم مــن الذي

 واســعة مورســت بحــقِّ العامليــن فــي عــدة مصانــع  داخــل مدينة الحســن الصناعية 
ٍ

انتهــاكات

فــي إربــد ومنطقــة ســحاب فــي عمــان وقضــاء الضليــل فــي الزرقــاء، بحســب مــا وثقــه المرصد 

الجائحــة، حيــث اتســمت هــذه االنتهــاكات بطابــع  بــدء  العمالــي فــي تقاريــر مفصلــة منــذ 

ــع  ــة الوافــدة، إذ اســتغلت إدارة هــذه المصان ــن، جّلهــم مــن العمال ــي لحقــوق العاملي امتهان

“عزلــة” هــؤالء العّمــال لالســتفراد بهــم وبحقوقهــم فــي العمــل والصحــة فــي ظــل الجائحــة.
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ثالثًا: العاملون في قطاع اإلنشاءات

رابعًا: ازدياد عمل األطفال وانسحاب المرأة من سوق العمل

قــام المرصــد العمالي خالل فتــرة الجائحة، 

باســتقصاء أحــوال العامليــن فــي قطــاع 

اإلنشــاءات والبنــاء، وبخاصــة بعــد حصوله 

انتهــاكات  وجــود  تؤكــد  معلومــات  علــى 

وتبيــن  العمــال.  هــؤالء  بحــق  ُتمــارس 

خــالل االســتقصاء أن شــركات مختصــة 

تدفــع  لــم  البنــاء  مــواد  بإنتــاج 

رواتــب أشــهر آذار ونيســان وأّيــار 

توقيفهــا  جانــب  إلــى  لعمالهــا، 

الصحــي”  لـ”التأميــن 

بالعامليــن،  الخــاّص 

وذلــك حســب قــول 

العمــال الذيــن تواصــل معهــم المرصــد 

شــركات  أبلغــت  كمــا  حينهــا.  العمالــي 

آذار”،  شــهر  عــن  رواتــب  “ال  بــأن  عّمالهــا 

مخالفــًة بذلــك أمــر الدفــاع رقــم )6( الــذي 

صــدر فــي الثامــن مــن شــهر نيســان 2020، 

الــذي أعطــى للعمــال الحــق فــي اســتالم 

أجورهــم كاملــة عــن النصــف الثانــي 

مــن آذار، وعــدم احتســابه مــن إجــازات 

العامــل، كمــا أعطى الحــق للعمال 

الذيــن عملــوا خــالل هــذه الفتــرة 

عمــل  بــدل  علــى  الحصــول 

إضافــي.

منــذ إقــرار “التعليــم عــن بعــد” فــي المــدراس فــي شــهر آذار مــن العــام 2020، والنســاء لــم 

ــد مــن  ــة، ممــا اضطــر العدي ــن دورهــن فــي العمــل ورعايتهــن المنزلي ــة بي يســتطعن الموازن

األمهــات إلــى تــرك عملهــن أو العمــل عــن بعــد مــن المنزل، بحســب ما وثقه المرصــد العمالي 

فــي تقاريــره، األمــر الــذي جعــل مــن “العمــل” فــي ظــل “التعليــم عــن بعــد” مهمــة مســتحيلة، 

وبخاصــة علــى النســاء، ممــا أدى إلــى زيــادة فــي انســحابهن مــن ســوق العمــل، التــي وصلــت 

فــي األعــوام الســابقة “العاديــة” 13% فقــط.

باإلضافــة إلــى التعليــم عــن بعــد الــذي فتــح المجــال، بســبب عــدم نجاعتــه وضبــط جودتــه، إلــى 

مزيــد مــن التســرب المدرســي وبالتالــي المزيــد مــن عمــل االطفــال.
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حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 

شــارك مركــز الفينيــق العالــم أجمــع بالحملــة العالميــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة مــن 

خــالل إطــالق حملــة توعويــة إعالميــة بعنــوان “ال للعنــف االقتصــادي” وتحــت شــعار “ُشــغلها 

بيحميهــا”.

ويتزامــن بــدء هــذه الحملــة مــع اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف 

حتــى  ويمتــد  الثانــي  تشــرين   25 تاريــخ  يصــادف  الــذي  المــرأة  ضــد 

العاشــر مــن كانــون األول مــن كل عــام بهــدف الحــد مــن العنــف ضــد 

المــرأة وإنهائــه علــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة، 

المــرأة يشــكل حاجــزا فــي ســبيل تحقيــق  العنــف ضــد  يــزال  إذ ال 

المســاواة والتنميــة والســالم. ركــزت حملــة الفينيــق علــى قضيــة 

العنــف االقتصــادي الــذي تواجهــه المــرأة األردنيــة فــي وقــت يشــهد 

فيــه االقتصــاد األردنــي العديــد مــن األزمــات والتحديــات علــى مســتوى 
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ســوق العمــل الناتجــة عــن جائحــة كورونــا “المســتجد”، وتحديــدا علــى النســاء العامــالت. كمــا 

ســلطت الحملــة الضــوء علــى قضيــة العنف االقتصادي على المرأة، من خالل نشــر المقاالت 

الصحفيــة واألفــالم الوثائقيــة والفيديوهــات التوعويــة والكاريكاتيــور 

والرســائل اإلعالميــة بالتعــاون مــع المدافعيــن والمدافعــات عــن 

وعــدم  والمســاواة  الالئــق  العمــل  ثقافــة  لنشــر  المــرأة  حقــوق 

التمييــز فــي العمــل مــن أجــل تحفيــز المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة 

ــة للنســاء وعــدم اســتغاللهن أو  ــة عمــل آمن ــة وضمــان بيئ األردني

تهميشــهن أو إقصائهــن مــن العمــل مــع التشــديد علــى ضــرورة 

االجتماعــي  للنــوع  مالءمــة  أكثــر  لتصبــح  الدفــاع  أوامــر  مراجعــة 

والحتياجــات المــرأة فــي  ســوق العمــل فــي ظــل جائحــة “كورونــا 

المســتجد”.
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إصدارات المركز من التقارير وأوراق تقدير الموقف

التقارير والدراسات

 أوراق تقدير الموقف 

أوراق السياسات 

تاريخ النشر العنوان الرقم

4/4/2020 تقرير: انتهاكات بالجملة ضد العاملين والعامالت خالل إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” . 1

16/4/2020 سياسات العمل في األردن: استجابة أولية ألزمة فيروس كورونا . 2

3/6/2020 تقرير: االحتجاجات العمالية في األردن 2019 . 3

4/6/2020 دراسة مسحية: أثر أزمة “كورونا” على األوضاع االقتصادية لألسر في األردن . 4

9/6/2020 سياسات العمل في األردن: حماية سوق العمل من صدمة كورونا . 5

29/6/2020 دراسة مسحية: اثر أزمة كورونا على األوضاع االقتصادية لألسر األردنية . 6

7/10/2020 تقرير: أثر وباء كورونا على العمل الالئق في األردن 2020 . 7

تاريخ النشر العنوان الرقم  

8/3/2020 ورقة موقف بمناسبة يوم المرأة العالمي 2020 . 1

27/4/2020 ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية 2020 . 2

1/5/2020 ورقة تقدير موقف بمناسبة يوم العمال العالمي: تحديات غير مسبوقة للعاملين في األردن 3.

16/6/2020 ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة األطفال 2020 . 4

12/8/2020 ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020 . 5

3/12/2020 ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة 2020 . 6

18/12/2020 ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة . 7

تاريخ النشر العنوان الرقم

1/7/2020 ورقة سياسات: نحو شمول جميع العاملين في األردن بمنظومة الضمان االجتماعي 
“منظور النوع االجتماعي” 

. 1

28/7/2020 ورقة سياسات: تجاوز المعوقات االجتماعية والثقافية في اختيار التخصصات المهنية  . 2

1/10/2020 ورقة سياسات: منظمات المجتمع المدني في األردن بين تقليص مساحة الحرية 
وتحدي اإلطار القانوني 

. 3

24/12/2020 ورقة سياسات: نحو توسيع التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن  . 4
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 البيانات التي أصدرها المرصد العمالي خالل عام 2020

تاريخ النشر العنوان الرقم

4/2/2020 مذكرة حول تعديالت قانون العمل الى لجنة العمل النيابية 2020 . 1

25/2/2020 بيان: الحد األدنى لألجور وموعد نفاذه غير عادالن . 2

15/3/2020 المرصد العمالي يطالب بتطبيق تدابير حمائية دقيقة للعاملين والعامالت في أماكن العمل لمواجهة 
كورونا

. 3

18/3/2020 المرصد العمالي يطالب بتوفير متطلبات الحياة اليومية ألسر العاملين بشكل يومي وموسمي . 4

8/4/2020 المرصد العمالي: يدعو للتصدي السريع للتزايد الكبير في االنتهاكات العمالية . 5

29/4/2020 المرصد العمالي ينتقد فصل نقابيين بسبب مطالبتهم بدفع أجورهم في مواعيدها . 6

8/7/2020 المرصد العمالي: إدارة مصنع “الزمالية” تمتنع عن تنفيذ قرار وزارة العمل باغالق المصنع . 7

21/10/2020 المرصد العمالي: إغالق الحضانات ورياض األطفال سيساهم في انسحاب المرأة من سوق العمل . 8
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مساهمات مركز الفينيق في تحقيق التنمية 
المستدامة 

الهدف األول: القضاء على الفقر 

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع 

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين   

الهدف الثامن: العمل الالئق ونمو االقتصاد 

عمــل مركــز الفينيــق علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي فــي األردن قائــم علــى مبــادئ الديمقراطيــة 

وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى إصــالح سياســات العمــل وفــق هــذه المبادئ وإزالــة القيود 

عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانــات 

الدراســات  اعــداد  خــالل  مــن  الشــاملة والمســتدامة،  التنمويــة  العمليــة  فــي  للفاعليــن 

والتقاريــر واألوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر قــدرات الفاعليــن فــي العملية 

التنمويــة.

واستهدف المركز خالل العام 2020  تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية: 

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة 

•
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وخــالل العــام 2020، قــام مركــز الفينيــق بالتعــاون مــع شــبكة المنظمــات العربيــة 

غيــر الحكوميــة بعقــد ملتقــى وطنــي حــول التحديــات التــي تواجــه تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة وأجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، جمــع مــن خاللــه العديــد 

مــن الجهــات الفاعلــة فــي ملــف التنميــة المســتدامة فــي األردن كــوزارة التخطيــط 

والتعــاون الدولــي، ودائرة االحصــاءات العامة، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة 

والتــي حققــت نجاحــا فــي المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة خالل 

عملهــا. كمــا تــم تضميــن مجريــات هــذا الملتقــى خــالل تقريــر ضــوء مفصــل حــول 

التنميــة المســتدامة فــي األردن. 
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يعمــل مركــز الفينيــق علــى المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن وجهــة 

نظــر حقوقيــة تربــط مابيــن هــذه األهــداف وبيــن الحقــوق األساســية التــي يجــب أن يتمتــع 

بهــا جميــع أفــراد الدولــة، ويوضــح الشــكل التالــي جهــود مركــز الفينيــق خــالل العــام 2020 

فــي الربــط مابيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وحقــوق االنســان: 
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مليئــا  عامــا  كان  ولكنــه  بالتحديــات  مليئــا  عامــا   2020 العــام  كان 
باإلنجــازات وتحقيــق الشــراكات علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، 
مــن  الكثيــر  جعبتــه  فــي   2021 العــام  فــي  الفينيــق  مركــز  ويحمــل 
المدنــي  المجتمــع  دعــم منظمــات  مــن شــأنها  التــي  النشــاطات 
للمســاهمة فــي عمليــة تحقيــق التنميــة المســتدامة، والدفــاع عــن 
االقتصاديــة  القطاعــات  شــتى  فــي  والعامــالت  العامليــن  حقــوق 
لضمــان حصولهــم علــى ظــروف عمــل تليــق بهــم وتحقــق لهــم 

الكريــم.  العيــش  ســبل 

ماذا يحمل مركز الفينيق في جعبته للعام 2021 ......

أسرة المركز 
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للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

@phenixcenter

@phenixcenter

www.phenixcenter.net

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس: هاتف: 

www.labor-watch.net

@LaborWatchJo

@laborwatch_Jo

ــر مســؤولين عــن تصريحــات  ــرت غي ــة ومؤسســة فريدرتــش ايب ــة والمعلوماتي ــق للدرســات االقتصادي ــز الفيني إن مرك
الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر 

تنويه

للمزيد من المعلومات 

شارع الملكة رانيا العبدهللا - عمارة العمري -رقم 12 - الطابق الرابع 

009625164491

info@phenixcenter.net

@phenixcenter

 phenixcenter@yahoo.com

0096265164492

عمان - األردن 

فاكس: هاتف: 


