
 

 

 

 

 

 ملخص
 

 األردن  في النشطة العمل سوق سياسات مجال في االبتكار وإمكانيات الفعالية

 

 التدريب   مؤسسةتنفذه    أكبر  بحثي  مشروع  من  كجزء  صياغته  تمت  الذي  الدولة  لتقرير  موجز  ملخص  هذا

 مع النشطة  العمل   سوق  سياسات  مجال  في  واالبتكار  الفعالية  حول  برودوليني  جياكومو  سةلمؤس  األوروبية

فيما بعد األزمة   التعافي  ظروفل  ليحل. وهو ت19-رونا  كو  أزمة  سياق  في مؤسسةلل  الشريكة  البلدان  على  التركيز

النشطة    دورلو العمل    نوح  الدكتور  قبل  من  التقرير  إعداد   تم . وقد  األردن  في   العملية   هذه  فيسياسات سوق 

 .2021آذار  في  التقرير من االنتهاء وتم، دافيرن  إيمون من بدعم الشياب

  

عتعتبر   متوسط  دخل  ذات  دولة  كبيرة  تو  يلااألردن  تحديات  التواجه  سياسات  وتكييف  مراجعة  شغيل في 

، على نحو غير معتاد  من الشبابهم  سكانها  . و19-كورونا  سوق العمل لمعالجة تداعيات أزمةفي  تدخالت  الو

سلسلة  مناسبة. لكن  الهيكلية واإلصالحات المؤسسية التم تنفيذ التعديالت  ما  إذا  نهوض  الا كبيرا من  مما يوفر قدر

عوامل   وتشمل.  في إحداث تأثير كبير في البطالةأخفقت  من اإلصالحات التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي  

 .بالفعلموجود يؤدي إلى تفاقم الدين العام ال الذيد استمرار عجز الموازنة يعقتال

ء اعبأا إلى ارتفاع تكاليف واردات الوقود وذلك جزئييرجع  والنمو  التراجع في  من    عقدكورونا  جائحة    سبق

ساهمت األزمة الصحية في انخفاض تحويالت المغتربين في . والسوريينداد متزايدة من الالجئين  استقبال أع

 . كثيرا لعملة األجنبيةادر امصخفض مما ، 2020عام 

في تجارة الجملة/ التجزئة و توظيف    %15، مقارنة بـ  من القوى العاملة%    40القطاع العام حوالي  يوظف  و

. االمرتفعة نسبي  مستويات التعليمالرغم من ب  -بين الشباب خاصة  ال تزال البطالة مرتفعة. وفي التصنيع 10%

المهارات والمواقف السلبية تجاه بعض المهن تشمل القضايا الملحة األخرى الفوارق بين الجنسين وعدم تطابق  و

 . )خاصة بين الشباب(

. لقطاع العاماخسائر في إيرادات  يمثل  وهو  من االقتصاد    %15المقدر بـ  والقطاع غير الرسمي الكبير  ويقدر  

بنفس  والسيطرة على النفقات و  2008عام  مالية  منذ األزمة الوتحاول الحكومة احداث التوازن في الميزانية  

 . فاالوقت تعزيز إعانات الغذاء والوقود لمساعدة المواطنين الضع

 الوطنية  التشغيل استراتيجيةتسترشد بوالتي  شغيلخصصة لتنظيم وتنسيق سياسة التتتفتقر الدولة إلى وكالة مو

 .  قبل انتشار الوباءومراجعة كبيرة حتى تحديث إلى . وهي تحتاج 2020 -2011لالعوام 

العمل    التشغيل  مديريةتقوم   وزارة  خدماتبفي  مسؤولياته .  العامة  التشغيل  تقديم  ال  اوتشمل  ط وستالواسعة 

والتوجيه   التشغيلالجهود المبذولة لتوفيرعلى اعاقة  القدرات  . وتعمل محدودية  لوكاالت الخاصةلترخيص  الو



.  سجيل في نظام إلكتروني وطنيالتعليهم  الخدمات  المواطنون    ىتلق. ولكي يالمهني لجميع الباحثين عن عمل

 . لنقص فرص العمل يتلقى القليل منهم وظائف أو إحاالت تتناسب مع مهاراتهمونظرا 

 

 لتحديد  احالي موجودة والخطوة األولى هي رسم خرائط البرامج ال ، ماسة إلى إصالحات صورة ب النظام يحتاج و

الالزمة يمكن أن تساعد هذه البيانات في توجيه عملية إعادة التنظيم اإلداري  . والثغرات واالزدواجية  وجود

الى  على المدى الطويل أن تسهل  متركزة  يمكن للجهود ال. ووتطوير الخطط لتلبية المتطلبات المستقبليةلحاح  إب

ما   عن  الحد  التحول  للحالية  االستراتيجية  االستجابة  ميزت  اجائحة.  التي  إستراتيجية  على تركزت  لحكومة 

  االستقرار واالحتفاظ بالوظائف، ولكن يمكن أن يساعدها وجود إطار إداري متسق ومتماسك لتصميم وتنفيذ 

 .  على فعل المزيدسياسات سوق العمل 

 

تقدم الحكومة بعض المساعدة  . ومن قبل المنظمات غير الحكوميةسياسات سوق العمل النشط   معظمتقديم  يتم  

الدولي رغم   الدعم  تميل  مع  البرامج  الخاصة  . وتكون مجزأة ومؤقتةلأن هذه  الوكاالت  في  تساعد  األردنيين 

 خارج األردن. العثور على وظائف 

 

اال أافتقار  للنظام  لردن  عالوة على  اشامل  تقدم  وكاالت  . وهناك  جتماعيةالحماية  من خالل  المساعدة  عديدة 

 سياسات سوق العمل النشطة.و  خدمات التشغيل العامة بشكل مستقل عندار  التي تبرامج  مجموعة متنوعة من ال

 .تغطيةانخفاض ال، مما يؤدي إلى له واالمتثال هإنفاذف عضمحدود بسبب نظام الضمان االجتماعي و

 

وأدى إلى إغالق جميع القطاعات غير األساسية حتى  ، 2020آذار في في االردن  اإلغالق الصارم وتم العمل ب

االستثمار  بما في ذلك    االستثمارعلى  الدين الحكومي مما قلل من القدرة    ةزيادو،  أضر باالقتصاد بشدةشهر أيار و

العامة على االحتفاظ بالوظائف ودعم الشركات المتضررة  ات  ركزت السياسفي سياسات سوق العمل النشطة. و

االجتماعية الطارئة والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  ات لدعم الدولي إلى المساعدذهب ا. وبشدة

المباشرة تعليق الخدمات  تم  . وشكل ملحوظخدمات التشغيل العامة بلم تتغير. ولالجئينالطارئة  مساعدات  الو

 . عبر اإلنترنت تا لوجه وانتقلوجه

 

ا بسبب ارتفاع الديون والبطالة والحاجة إلى التعديل  بطيئ جائحة كورونا سيكون    أن تعافي األردن بعد  ويبدو

االعتماد بالستمرار اا مما يشير إلى احتمال  بقاأدت األزمة إلى تفاقم المشاكل االقتصادية الموجودة س. والهيكلي

ق بالنسبة ال تزال اآلفابشكل كبير. وربين  على المساعدات والقروض والتجارة اإلقليمية مع الجيران المضط

ؤسسات الهشة ، لكن المفي الواقعة  سياسات سوق العمل النشط تعمل بعض. وقاتمة  للمواطنين األكثر ضعفا

 .  للتنفيذ الفعالتقدم ضمانا ضئيال

 

 

 

 

 



 

 

 ، وشملت: قدم التقرير سلسلة من التوصيات الملموسة

 

ن  بيئة سياسات العمل بالسوق النشطة مإصالح  ب  أوال  -وخاصة بين الشباب  تدابير لمكافحة البطالة   •

التعليم  في  وخاصة  االستثمار في التعليم    ثانيا  - ،  تبسيط العمالة وتحسين الحوكمة الشاملةتشجيع وخالل  

المهارات، وتوقع االتجاهات   المهني، ومعالجة عدم تطابق  إدراج كال  .  المستقبليةوالتدريب  وينبغي 

 . وسع لمبادرات تنمية العمالة والموارد البشريةاألستراتيجي االصالح اإلالمجهودين كجزء من هذين 

االجتماعية   • الحماية  إطار  المواردو  -دعم  لمحدودية  يكونوا   نظرا  أن  السياسات  على صانعي  يجب 

 والتشغيل.  قابلية التوظيف مبدعين لتشجيع

مسؤوليات  لالواضح    حديدمن الت  تعزيزالتشغيلسياسات سوق العمل النشطة و  ستفيدتس  –والدمج  التبسيط   •

 .  يحسن التنسيق والحوكمة ويحد من االزدواجية ويسد الفجواتبدوره وهذا . أصحاب المصلحة

تحت سقف  سياسات سوق العمل النشطة  والدولي ل  خارجييجب توحيد الدعم ال  - توحيد الدعم الدولي   •

 . واحد

تحتاج الدولة إلى نظام رصد وتقييم شامل وجيد التنظيم لجميع التدخالت والبيانات المتعلقة    -المراقبة   •

 . بسوق العمل

لمعالجة عدم تطابق المهارات، وهو سبب رئيسي لبطالة الشباب، يجب   -استراتيجية تطابق المهارات  •

 . ر عقليات الشبابتطوير استراتيجية طويلة األجل إلصالح النظام التعليمي وتغيي

بشكل خاص قد تستفيد العديد من الخدمات مثل تقديم المشورة    -ونشر البيانات بشكل أفضل  مشاركة   •

 . من جمع البيانات ومشاركتها بشكل أفضل

حتى للمهن المعترف بها، غالبا ما يتم تنفيذ الترخيص بشكل سيء    –إصالح نظام الترخيص المهني   •

او للمهن  الترخيص  عدم  الصلة  يؤدي  ذات  مفرغةاليجاد  ألخرى  وحلقة  غير .  المهنيون  يتقاضى 

دافع من  يقلل  مما  منخفضة  معايير .  هم يتالمعتمدين رواتب  يحسن  أن  اإللزامي  الترخيص  شأن  ومن 

 .  الخدمات المهنية ويمكن أن يترجم إلى إنتاجية أعلى وقدرة تنافسية على مستوى االقتصاد الكلي

العامة  إصالح • التشغيل  الجائحة  سلط  – خدمات  التشغيل   الضوء على بعض مشاكل نظامت  خدمات 

األردن  تمكن  من خالل برنامج جيد التنظيم يسير على خطى البلدان األخرى ربما ي. وفي األردن العامة  

الياجتمن   قدما  بشكل أفضلجائحة  از  المضي  أن يساعد اإلصالح اإلداري في مواءمة  . ومع  يمكن 

 .وجود ميزانية محدودةباألولويات حتى 

  

بدون استراتيجية  لسياسات العمل النشطة. والتنفيذ الفعال لتي تواجه إلى تفاقم التحديات الرئيسية أت الجائحة أد

ايصال سياسات سوق أفضل في تصميم و  انسجام  بدونالمتعلقة بها ومفصلة بالكامل لخلق الوظائف والقضايا  

بدون جمع وتحليل أفضل للبيانات سيكون من الصعب تحقيق  و  سيكون التحسين صعبا ،  كما سبقالعمل النشطة  

 .  المزيد من التماسك اإلداريبضل ولتخطيط االستراتيجي األف. ويلزم بالضرورة القيام باتقدم

 


