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مشاركة لأو ةلهادفالتطورات الفورية وتقديم المشورة الاللمام بالعديد من التحليالتبقيادة مؤسسة التدريب األوروبية متقا•
.األزماتالتي تفرضها لتحديات لستاابة في االالحلول المبتكرة 

:بما في ذلك برامج تنمية المهاراتسياسات سوق العمل النشطة على دور ركزت•

تغييرا في المسارات الوظيفية، وإعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات تتغييرات قطاعية تطلبأنتجت جائحة كورونا •

.الخولوجي إلى تعديالت لتالئم الظروف االجتماعية واالقتصادية الحالية والمتوقعة، والتقدم التكنسياسات سوق العمل النشطة تحتاج •

ةوما بعد األزمةفي مراحل األزمسياسات سوق العمل النشطةعبر البلدان حول ابتكار وفعالية من تقارير ( 2)اثنان•
والتعافي

لعامة بقة والتدابير لتعزيز اهود خدمات التوظيف ااالسألوضاعاحول تقارير -في األردن ومقدونيا الشمالية ومولدوفا •
دم خطط تقسياسات سوق العمل النشطة بناء حول أولويات أصحاب المصلحة اآلخرين باإلضافة إلى تقديم المشورة اهود و

.عمل لمتابعة أاندة انتقالية نحو اقتصاديات وقوى عاملة أكثر مرونة
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سياق ال



استاابات سياسة سوق 
األوروبي وآسيا الوسطىالعمل في دول الاوار 
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لتوظيف ا تكييف خدمات 

األزمات مع 

لةااراءات لعما ا تعزيز  ل لشركات د وا ألفرا ا دعم 

مكاتبموظفيتخصيصإعادة

نمالمتزايدالحجمإلدارةالتشغيل

دعموبرامجالبطالةإعاناتمطالب

المدىقصيرةالعملأوالشركات

العرضديناميكياتمراقبةزيادة

العملسوقفيوالطلب

األزماتإدارةفرق

ءالعمالللحفاظالخدمةنماذجمراجعة

ةالخدمتوصيلذلكفيبماودعمهم

االتصالوقنواتبعدعن

الرقمي للتدريبيصالنموذج اال

ات عرض موسع للتدريب في الكفاء

الرقمية

كترونية والخدمات لالمنصات األ

لحالإلالرقمية لتحسين المطابقة وا

ز خلق فرص يحفتدعم األجور و

العمل

برامج األشغال العامة

تهاتوسع/تقديم خطط عمل قصيرة األمد جديدة

ايا تسهيل الحصول على اعانات البطالة والمز

األخرى 

ر دعم موسع للعمل الذاتي الخاص والعمال غي

سميالعاديين بمن فيهم العمال خارج القطاع الر

ت
يا
حد
لت
ا

سياسات سوق العمل 
ةالمحدودالنشطة

عددةترتيبات توفير مت

االقتصاديالتأكدعدم 

البطالة طويلة األمد 
واالستبعاد االجتماعي

عدم كفاية فرص 
إعادة التدريب

19-رسم خرائط الممارسات المبتكرة في مجال سياسات سوق العمل النشطة خالل أزمة كوفيد 

ETF (europa.eu)| مؤسسة التدريب األوروبية 

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/mapping-innovative-practices-field-active-labour-market
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/mapping-innovative-practices-field-active-labour-market


خلق فرص عمل مباشرة

اية فعالة للغاية في األزمات كسياسة لحم
لعمل، الدخل واالحتفاظ بالعاملين في سوق ا
ك األكثر فعالية في البلدان ذات التماس

.المؤسسي المنخفض للبرامج األخرى

حوافز التوظيف

أعلى فعالية إذا تم التركيز على 
ات عرضة للتأثير،المجموعات المستهدفة

عامل،)الوزن الساكن،اإلزاحة(السلبية 
ية في استقرار فعال لمواجهة التقلبات الدور

مع اأكثر فاعلية عند تقديمه،حالة الركود
التدريب

سياسات التدريب

رها أعظم التأثيرات طويلة المدى وأكث
انب فاعلية في زيادة التوظيف إلى ج

ةاالستشار

المساعدة في البحث عن عمل

وى األكثر فعالية في البلدان ذات المست
ز العالي من التماسك المؤسسي، التركي

على االنخراط في مساعدة البحث بدال 
.من العقوبات الصارمة

للبدء باالعمالحوافز 

و أثناء النمتها تعظيم فعالييتم 
، العمايجابية لألبيئة / االقتصادي

منافعفعالة أيضا في تقديم ال
)نساءخاصة ال(االجتماعية والتدريبية 

ااراءات التشغيل المحمية 
والمدعومة

األكثر فعالية مع إدارة البرنامج 
شمول الصارمة، تصلح بشكل أفضل ل

األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق 
العمل

منخفض والمتوسط ذات الدخل الفي البلدان سياسات سوق العمل النشطة فعالية
)السياق(ولماذا ) المجموعة المستهدفة(يصلحولمنمنها ما يصلح
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ETF (europa.eu)مؤسسة التدريب األوروبية | األزمات تقييم فاعلية سياسات سوق العمل النشطة في حاالت األزمات وما بعد 

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/assessment-effectiveness-active-labour-market-policies
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ي تمر البلدان التفي سياسات سوق العمل النشطةالتحديات في تقييم
:بمرحلة انتقالية والبلدان النامية

) مثل السمة غير الرسمية والهجرة(السياق االجتماعي واالقتصادي •

البياناتقواعد جودة (العامة وأنظمة المراقبة غير المتطورة شغيل مكاتب الت/ قدرات خدمات•

)  اإلدارية

عدم وجود تقييمات غير واقعية •

عدم إيالء االعتبار الكافي لترابط السياسات•

األوسع أقل على التأثيرات المجتمعيةوبشكل (شغيل التركيز القوي فقط على احتماالت الت•

)ادة األعمالمثل الرفاهية والثقة الفردية والتطوير الوظيفي والموقف من ري" الناعمة"والتأثيرات 



النتائج الرئيسية

األردن



بات الحااة إلى المرونة والقدرة على التكيف مع المتطل

ستادةالم

كييف لتطورات ومتطلبات المهارات وتالحثيثة لمراقبة ال

وفقا لذلكسياسات سوق العمل النشطة

سمة مهمة من سمات التدريب ورفع هي –الرقمنة 

سياسات سوق العمل النشطةالمهارات في 

ين الباحثين عن عمل والخريانعةسياسات لتعزيز م

الدعم على/ ليس فقط التعافي)الشباب والشركات 

(المدى القصير

دفعت بالتحول الرقمي لسوق العمل الى االمام 

حفزت االبتكارات في ماال التعليم

تطلبت برامج التعافي منظورا طويل األمد

يتحسين المهارات وإعادة تشكيلها أمران ضروريان للتعاف

الدعوة لمستوى عال من المهارات الرقمية

خلفها اهتمام خاص بالشمولية وعدم ترك الفئات األكثر ضعفا  
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امةالعابراز أثر الاائحة على سياسات سوق العمل النشطة وعلى خدمات التشغيل



ريب االستثمار في التعليم، خاصة في التعليم والتد

المهني لمعالاة عدم تطابق المهارات الحالية وكذلك 

توقع االتااهات المستقبلية

إصالح النظام البيئي لسياسات سوق العمل النشطة 

تبسيط النهج لتعزيز العمالة والحوكمة الشاملة

9

التوصيات

إطار استراتيجي متماسك يتماشى مع

االستراتيجية العامة لألردن بخصوص

العمالة وتنمية الموارد البشرية



Figure 1. Real GDP Growth 2000-2022 

 

Data Source: The World Bank (2021); for estimate and forecasts see The World Bank (2020c) 
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النمو األقتصادي 

2007نمو الناتج المحلي منذ تناقص 

2010منذ % 3لم يتمكن من الوصول الى 

2022-2000النمو الفعلي للناتج المحلي 



األنشطة المهنية 

%3والتقنية والعلمية

المالي،التأمين،

%2العقارات 
%2الزراعة  الدفاع، االدارة العامة،

الضمان االجتماعي 

%  3خدمات الضيافة واألغذية %27االجباري  %7اخرى 

%5االنشاءات 

مل الصحة االنسانية والع

%5االجتماعي 

بيع الجملة وتجارة 

%15التجزءة 

%8النقل، التخزين، االتصاالت 

%10التصيع  %13التعليم 

11

(2019)التشغيل حسب النشاط األقتصادي 
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القوة العاملة والبطالة 

عامال والعاطلين عن العمل 1377905عامال، المشتغلين األردنيين 1702187كانت القوة العاملة 2019في •

324282

)لالناث% 14للذكور و% 54% (34.4كان ) سنة وما فوق15السكان من (المعدل المنقح للنشاط االقتصادي •

2020الربع الثالث -2015معدل البطالة 
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توزيع البطالة حسب الفئات العمرية 
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2020توزيع البطالة حسب الانس والتحصيل التعليمي 

من األشخاص العاطلين عن العمل يحملون شهادة البكالوريوس أو أعلى% 33حوالي 

%19منهن مقارنة بالذكور الخريجين % 75بالنسبة لالناث العاطالت عن العمل فان الخريجات الجامعيات يبلغن 



(من القوى العاملة األردنية% 0.05أي حوالي )موظفا 824يعمل لدى وزارة العمل 

: من أربع مديرياتمديرية التشغيل تتكون 

الوظيفيواالرشادالتشغيلادارة(1)

الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصادارة(2)

العاملينمتابعةادارة(3)

الخارجفيوالعاملينالتشغيلادارة(4)

15

وضع المؤسسات –خدمات التشغيل العامة 

عدد الموظفين عدد المكاتب األقليم 

24 4 الشمال

52 8 الوسط

12 4 الجنوب

88 16 المجموع

موظفي مديريات التشغيل



المنظمات الدولية والمانحين الرئيسيين  األطراف الفاعلة من الحكومة

البنك الدولي ✓

منظمة العمل الدولية✓

االتحاد األوروبي✓

)أيديو أس( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ✓

األمم المتحدة األنمائيبرنامج✓

)دجي آي ز(الوكالة األلمانية للتنمية الدولية  ✓

)جايكا(الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ✓

وزارة العمل ✓

ديوان الخدمة المدنية ✓

سسة مؤ(هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ✓

)سابقا-التدريب المهني والتقني

مؤسسة التدريب المهني ✓

صندوق التنمية والتشغيل✓

صندوق المعونة الوطنية ✓

الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل✓

مؤسسة الضمان االجتماعي ✓

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية ✓

وزارة التخطيط✓

16

أهم أصحاب المصلحة المعنيين بسياسات سوق العمل النشطة
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نظرة عامة على البرامج –سياسات سوق العمل النشطة 

.يتم تنفيذ العديد من البرامج

:البرامج الرئيسية من قبل وزارة العمل هي

(2019أطلقته الحكومة عام )برنامج حزمة الحوافز االقتصادية •

إطار التمكين والتوظيف الوطني•

الميثاق الوطني للتوظيف•

(يستهدف الشباب)خدمة وطن •

(يدار مع الديوان الملكي)الفروع اإلنتاجية •

بتعدد الجهات الفاعلة وغالبا ما تكون الجهود غير منسقةيتسم قطاع التعليم والتدريب المهني أيضا 

المهني والشركة كليات المجتمع والتعليم المهني الثانوي ومراكز التدريب: المؤسسات العامة التي تقدم التعليم والتدريب المهني•

الوطنية للتوظيف والتدريب وصندوق المعونة الوطنية

ملمن قبل وزارة الع" توسيع برنامج التدريب والتوظيف"على سبيل المثال برامج التدريب أثناء العمل، العديد من •

:المشاركة بشكل كبير في سياسات سوق لعمل النشطةالجهات الفاعلة الدولية 

(GIZ)باالشتراك مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 2017برنامج النهوض بالتوظيف، تم إطالقه في عام •

التوظيف من خالل البنية التحتية كثيفة العمالة وبرامج النقد مقابل العمل لالجئين السوريين واألردنيين•

…وغيرها الكثير•



من خالل تبسيط منهجيات تعزيز العمالة وتحسين الحوكمة الشاملةإصالح النظام البيئي لسياسات سوق العمل النشطة.1

بتعدد أصحاب المصلحة مع تداخل سلطاتهم جزئيا  يتسم نظام سياسات سوق العمل االردني< تحسين التنسيق •

هناك حاجة إلى تمرين شامل لرسم خطط لسياسات سوق العمل االردني •

تطوير نظام مراقبة وتقييم شامل ومنهجي لجميع التدخالت والبيانات المتعلقة بسوق العمل•

ستقبلية م تطابق المهارات الحالية وتوقع االتجاهات الماالستثمار في التعليم وخاصة في التعليم والتدريب المهني لمعالجة عد. 2

المحتملة

يجب أن يعمل التعليم على التحضير بشكل أفضل لسوق العمل•

الجوهرية ضمان الجودة، واالستشارات المهنية المبكرة، وتقوية الصورة واألهمية: جعل التعليم والتدريب المهني أكثر جاذبية•

.للتعليم والتدريب التقني والمهني

18

توصيات السياسات



،المصلحةأصحابلمسؤولياتواضحتحديد،الفجواتوسداالزدواجيةتقليل:والحوكمةالتنسيق•
.واحدسقفتحتالنشطةالعملسوقسياساتلوالدولياألجنبيالدعمتوحيد

قويةبياناتاعدقووالعملبسوقالمتعلقةالتدخالتلجميعالتنظيموجيدشاملوتقييممراقبةنظام•
ةكيفيعنواضحةصورةالنشطة،العملسوقسياساتلةالشاملططالخرسمتمرينمثل(

.)األولويةذاتللمجموعاتالبرامجاستهداف

طةالنشالعملسوقسياساتلتمويلألداءلموجهنهجنحومضيوالالماليةالحوكمةتعزيز•

عبيةالشوالمنظماتالمحليةالحكوميةغيرالمنظماتمعوالتعاونالتدخالتبينالتآزرزيادة•
ضعفااألكثرالفئاتإلىللوصول
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الحوكمة والتمويل والمراقبةسياسات سوق العمل النشطة،



الشبابعقلياتوتغييرالتعليميالعرضإلصالحالمدىطويلةاستراتيجية•

أناتستشاراالمثلوالتوجيهالتعليمخدماتمنللعديديمكن-أفضلبشكلونشرهاالبياناتمشاركة•
.أفضلبشكلومشاركتهاالبياناتجمعمنتستفيد

الجودةضمانخاللمنالجوهريةوأهميتهوالمهنيالتقنيوالتدريبالتعليمصورةتقوية•
المبكرةالمهنيةواالستشارات

فيطلبوالالعملأصحابتوقعاتمعأفضلبشكللتتماشىالتشغيلعلىمركزةتدريببرامج•
العملسوق

أكدتالوعدماالقتصاديةاالضطراباتضوءفيالعملسوقعنوشاملةوموثوقةدقيقةمعلومات•
االقتصاديالمشهدمعالعاملةالقوىمهاراتتعديلإلىوالحاجة
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معالاة عدم تطابق المهارات



مشكرا لك

:تتوفر معلومات إضافية على موقع مؤسسة التدريب األوروبية ومنصة الفضاء المفتوح

www.etf.Europa.eu

ETF (europa.eu)| االنتقال إلى العمل 

Open Space (europa.eu)| سياسات سوق العمل النشطة وتنمية رأس المال البشري 

ETF (europa.eu)مؤسسة التدريب األوروبية | المنشورات 

- Skills4All-العمل النشطة سياسات سوق ) ترجمات باللغة اإلنجليزية( YouTube
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http://www.etf.europa.eu/
https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas/transition-work
https://openspace.etf.europa.eu/pages/active-labour-market-policies-and-human-capital-development
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications
https://www.youtube.com/watch?v=Vht0-o72jHY

