
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ر وظمنالهجرة من تدابير دعم منتدى المعنيين ب الحدث
 والمهاراتتوظيف ال

 عمان، فندق كراون بالزا المكان

 2017، / يوليوتموز 10األثنين  التاريخ 
 

 

 

 

 

 

 الملخص

 

نب االتطورات السياسية واالقتصادية اإلقليمية، إلى جمن خالل تفسيره إلى حد كبير يمكن الهجرة في األردن موروث 
وقد أدى االفتقار إلى الموارد الطبيعية إلى جانب ندرة فرص العمل  ..تاريخيا وعملية بناء الدولةردن الموقع الجغرافي لال

إلى هجرة العديد من األردنيين ذوي المهارات العالية، وخاصة إلى بلدان الخليج. وأصبحت تحويالتهم من المصادر 
يين ذوي المهارات المتدنية األردنبظ حتفاسبعينات. ومن خالل زيادة أجور االالرئيسية للثروة والنمو االقتصادي منذ أوائل ال

في الداخل، ساهمت التحويالت المالية في هجرة العمالة األجنبية الرخيصة )ذات المهارات المتدنية(، وخاصة من مصر 
ردنيين ذوي المهارات العالية ألهجرة او، عملالسوق خاص ب. وقد أدى ذلك إلى تطوير هيكل الى األردن والدول اآلسيوية

جانب ذوي المهارات المتدنية بععداد متساوية تقريبا. كما تلقى األردن موجات متتالية من ألة العمال اهجر معالمتوازنة 

كذلك من ن من فلسطين التاريخية والضفة الغربية وقطاع غزة والكويت ويفلسطينيالالالجئين بسبب الصراعات اإلقليمية: 
 ن. ين والسورييالعراقي

رائط وتحليالت محدودة للتدخالت القائمة ونتائجها خ، كان هناك ردنفي اال احاليموجودة الث المتعلقة بالهجرة ابحرغم األو
قا  التحاد األوروبي، ل. وكجزء من الدعم المقد  ستخدا ن منظور المهارات واالخاصة مدعم المهاجرين والالجئين، في 

والمهارات" في توظيف رين من منظور العن "تدابير دعم المهاجباجراء مسح  2017 -2016العمل األوروبي في  قيفر
شراكة اتفاقية نفذت في الدول المحيطة باالتحاد األوروبي والتي وقعت سوحات هو واحد من سبعة مسح الموهذا األردن. 

قع األردن على شراكة التنقل مع االتحاد قد والتنقل مع االتحاد األوروبي، بناء على طلب من المفوضية األوروبية. و
التي موجودة وعبارة عن استعراض لتدابير دعم المهاجرين المسح هو . وال2014تشرين األول/ أكتوبر  9ي في األوروب

تضمن بشكل خاص لمهارات المهاجرين والالجئين. وعد  االستغالل الكامل تهدف إلى زيادة تكامل سوق العمل والحد من 

 مجموعات محددة:  ةثتستهدف ثالالتي تدابير السياسات والردن ألفي امسح هذه التدابير 



 
 

 

 والمغتربين والعائدين ين محتملال ينردنيالمهاجرين األ 

   نب في األردن ااألجالمهاجرين العمال   

  في األردن  ينالجئال/ اللجوءطالبي 

. والهدف العا  لهذا الحدث الذي األوروبي في عمان االتحادبعثة من م هذا الحدث بالتعاون مع وزارة العمل وبدعم ينظيتم تو
في الهجرة في والمهارات توظيف البجوانب زيادة الوعي هو ، المعنيين" صحا  المصلحةأل"منتدى ه ليكون التخطيط لتم 

  مسح التدابير. شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي واألردن من خالل نشر نتائج تقريرإطار 

الناجحة  اساتتدابير السياسبالتحديد في األردن، والتدابير لمسح عرض ومناقشة النتائج األولية  هووالهدف المحدد 

والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تستهدف المهاجرين والعائدين والمهاجرين األجانب والالجئين مع جميع 
، بما في ذلك المؤسسات العامة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنيين أصحا  المصلحة

ضافة إلى التحقق من صحة التقرير، فإن هذا الحدث سيزيد من وعي السلطات وباإلوالجهات المانحة العاملة في الميدان. 

 ردن. ألوروبي واألتحاد ابين االللتنقل الشراكة شطة/ المشاريع المنفذة في إطار نألوسع بااألنطاق الوالجمهور على 

هو أول محاولة لتخطيط تدابير دعم المهاجرين من منظور التوظيف ( ETF) ةاألوروبيمؤسسة التدريب عمل فريق تقرير و

 قشةللمناتدى أصحا  المصلحة المعنيين معا في منكافة . وبجمع هذه التدابير ات في العقد الماضي وتحليل نتائجوالمهار
لمهاجرين والالجئين. ويمكن أن تسهم نتائج امهارات وتوظيف جوانب الخاصة بإطالق حوار بشعن السياسات من يمكن 

في تحسين تنفيذ شراكة التنقل من خالل توفير المدخالت والمشورة من أجل تصميم إجراءات جديدة  مسح التدابير تقرير 
تحسين استخدا  المهارات لالرامية ات وكثيرا ما تكون تدابير السياس .لتحسين استخدا  مهارات المهاجرين وفرص عملهم.

أدوات رئيسية للتغلب على مشاكل تكامل سوق تمثل  هانرغم أالحلقة المفقودة بين الهجرة والتنمية، هي وتعزيز المهارات 

 في كل من بلدان المنشع والمقصد. المطلوبة العمل وعد  تطابق المهارات 

  



 
 

 

  2017يوليو تموز/  10االثنين،  

 مؤسسة التدريب األوروبية، تاداررئيس الجلسة: اكسافير ماثيو دي كو

 تسجيل المشاركين   09:00 - 08:30

09:00 - 09:20 

 ب ومقدمة يرحت 

 اكسافير ماثيو دي كورتادا، مؤسسة التدريب األوروبية 

 عبد العزيز لياموري، بعثة االتحاد األوروبي 

 وزارة العملهاني خليفات ، 

 : المعرفة حول الهجرة طافعالية نش  09:30 -09: 20
 منير باتي، مؤسسة التدريب األوروبية  

09:30 - 10:45 

 الهجرة الدولية وإطار سياسة االتحاد األوروبي 

  االتحاد األوروبي واألردن وبرنامج  بينالتنقل شراكة GAMM  جان فرانشيس
 االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبيةباول، بعثة 

  ،الهجرة الدولية والمبادرات حول مهارات المهاجرين، اكسافير ماثيو دي كورتادا

 مؤسسة التدريب األوروبية

   تقديم مشروع االتحاد األوروبيJEMPAS،المركز الدولي لتطوير  ، ساره شالنجر
 سياسات الهجرة

 : النتائج األولية والتوصياتالخاصة باللجوءمسح التدابير تقرير   11:30 - 10:45
  يوماهان برداك، مؤسسة التدريب األوروبية   

 استراحة القهوة   12:00 - 11:30

12:00 - 13:30 

الخاصة        الدعم  تدابير مسحالنتائج التي توصل إليها تقرير  لتعمل فيحلقة نقاش: ا 
 باللجوء

  الواردة بالتقرير التي تعتبر األكثر ارتباطا وأهمية ماهي أهم النتائج والتوصيات

 بالنسبة لمنظمتك؟
 ما الذي تعتقد أنه األكثر افادة وقابلية للتطبيق بالنسبة لمنظمتك؟ 

 نقاش بادارة يوماهان برداك، مؤسسة التدريب األوروبية 

  األردنمها كتاع، منسقة االستجابة لالزمة السورية، منظمة العمل الدولية، مكتب 

  ، الالجئين السوريين، وزارة العمل ادارة مديرحمدان يعقو  

13:30 - 14:30 

 ؟ مسح التدابيراالستنتاجات والخطوات التالية: كيفية تفعيل توصيات  

  تمرين مجموعات حول الخطوات القادمة، يوماهان برداك، مؤسسة التدريب
 األوروبية

  التدريب األوروبيةتمرين اختتا  وتصويت، منير باتا، مؤسسة 
 م فعالية المنتدىتعبئة استمارة تقيي 

 غداء   15:30 - 14:30

 


