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امللخص التنفيذي
ً
عالية أولوية قصوى
ميثل استحداث الوظائف وفرص العمل بأعداد كافية وجودة
يعد اقتصاد ًا صغير ًا مبوارد قليلة ،بخالف رأس ماله البشري.
وحتدي ًا كبير ًا لألردن الذي ُّ
ّ

وما تزال معدالت البطالة وخاصة بني الشباب ُتواصل ارتفاعها ،كما أن معدالت املشاركة

تعد من أدنى املعدالت يف العالم .وميكن القول إن ُم َدد
يف القوى العاملة وخاصة بني النساء ُّ
ترجم إلى خلق فرص عمل الئقة لألردنيني ،إذ ذهبت معظم
النمو االقتصادي القوي لم ُت َ

حتدي ًا كبير ًا بسبب االفتقار
الوظائف آنذاك للعمالة الوافدة .وما يزال التوظيف ميثل
ّ
طبق فيها تنسيق السياسات
إلى االتساق يف متابعة اخلطط ،وعدم خلق بيئة مؤسسية ُي َّ

املرجوة خللق فرص العمل.
والرصد والتقييم لتحقيق النتيجة
ّ

وتهدف مراجعة سوق العمل إلى متابعة املستوى التنفيذي ورصده من خالل اخلطط
تقدم بها تقرير حالة البالد لعام
واالستراتيجيات ذات العالقة ،ومتابعة التوصيات التي َّ

 .2018وعلى وجه التحديد ،يبحث هذا القسم يف متابعة تنفيذ اخلطط االستراتيجية
يف قطاع العمل ،إذ سيتم حتليل االستراتيجية الوطنية للتشغيل وتقييمها .وللوقوف
احملرز يف مجال تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل من جهة،
على مستوى التقدم
َ

املرجوة منها من جهة أخرى ،تعرض هذه املراجعة يف قسمها األول
ولتحقيق األهداف
ّ

اإلجراءات التي حددتها االستراتيجية ضمن األطر الزمنية الثالثة؛ املدى القصير،
واملدى املتوسط ،واملدى الطويل .ويشتمل القسم الثاني على مراجعة التقدم يف تنفيذ

توصيات تقرير حالة البالد لعام  ،2018كما مت حتديد النظرة املستقبلية التي يجب

تبنّ يها اعتماد ًا على استراتيجية التشغيل الوطنية ،ويتضمن القسم األخير على
اخلالصة والتوصيات.
وتشير البيانات املتاحة لدائرة اإلحصاءات العامة ،إلى ارتفاع غير مسبوق يف معدالت
ً
مرتفعة بواقع 0.5
البطالة ،إذ وصلت إلى نحو  %19.1خالل الربع الثالث من عام ،2019
نقطة مئوية عن مستوياتها خالل الربع الثالث من عام  .2018وقد سجل معدل البطالة
بني الذكور ما نسبته  %17.1مقابل ما نسبته  %27.5بني اإلناث .كما أشارت البيانات
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إلى استمرار انخفاض معدل املشاركة االقتصادية املنقَّ ح وخاصة بني اإلناث ،إذ وصل
إلى  %13.2خالل الربع الثالث من عام  ،2019ولذلك ميكن القول إن حتقيق األهداف
الكثير من القصور .ومع التقدم
شابه
الواردة يف االستراتيجية الوطنية للتشغيل قد
ُ
ُ
أي معلومات
احملرز يف تنفيذ بعض األنشطة واملشاريع واإلجراءاتّ ،إل أن ذلك ال يوفر ّ
َ
محرز ًا
ثمة تقدم ًا
عن نتائج تلك األنشطة وآثارها
ّ
َ
املرجوة ،وبالتالي فإنه يصعب القول إن ّ

نحو تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وتكمن أبرز أسباب القصور يف تنفيذ االستراتيجية وحتقيق أهدافها ،إلى ضعف التزام
ممثلي الوزارات يف املجلس التنفيذي املسؤول عن متابعة التنفيذ ،وغياب املتابعة
والتنسيق مع املؤسسات ذات العالقة ،وافتقار اإلدارات احلكومية املسؤولة عن التنفيذ إلى
الشعور بامللْكية ،فعندما يتطلب األمر جهد ًا تشاركي ًا من مجموعة من املؤسسات لتنفيذ
بعض عناصر االستراتيجية ،يتشكل االنطباع لدى املوظفني بأنهم يقومون بتنفيذ
خطط عمل خارج مؤسساتهم ولصالح مؤسسات وهيئات أخرى.
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التقديم

ومعمقة للخطط
قدم تقرير حالة البالد لعام  2018مراجعة بحثية دقيقة
َّ
واالستراتيجيات والسياسات والبرامج التنفيذية يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والسياسية .وقد اتسمت املراجعات فيه باملوضوعية واحليادية ،لتضع بني أيدي
أصحاب القرار تقييم ًا واقعي ًا للوثائق واخلطط االستراتيجية .وأظهرت املراجعات كثرة

شح التنفيذ والتطبيق العملي وصعوبتهما.
االستراتيجيات مقابل ّ
ويف مجال سوق العمل ،عرض التقرير خصائص سوق العمل وحتدياته ،من خالل حتليل
املقترحة يف جانب الطلب على العمل ،مع التركيز على مناخ االستثمار والتجارة
السياسات
َ

وسياسات العمل ،وكذلك جانب العرض من اليد العاملة الذي يبحث يف جودة التعليم

والتدريب املهني ،وإدماج املرأة بالقوى العاملة .كما أبرز التقرير مفارقة النمو والبطالة يف
وأوجهَ ضعف املواءمة يف سوق العمل والتي متثلت باجلغرافيا (املناطق
االقتصاد األردنيُ ،
التي يتم استحداث الوظائف فيها مقارنة مع التركز اجلغرايف للباحثني عن العمل)،

و«املهارات والسلوكيات» لبيئة العمل ،وتوقعات الباحثني عن العمل .وتأتي مراجعة

سوق العمل ،والتي تركّ ز على تقييم مستوى اإلجناز وحتقيق األهداف التي وضعتها
ً
استكماال للتشخيص الذي تناوله تقرير حالة البالد
االستراتيجية الوطنية للتشغيل،
لعام  2018يف مجال سوق العمل.

أوالً :متابعة اسرتاتيجيات مجال سوق العمل
 .1االستراتيجية الوطنية للتشغيل ()2020-2011

لقد بدأ العمل على إعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل يف عام  ،2011لتمثل إطار ًا
ناظم ًا جلميع السياسات املتصلة بالعمالة وسوق العملُ ،
وطورت االستراتيجية آنذاك
بجهد تشاركي من اجلهات احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص ،وقد احتضن املجلس

االقتصادي واالجتماعي عملية تطوير هذه االستراتيجية على مدار أكثر من عام.
وحددت االستراتيجية محاور معاجلة اخللل القائم يف ثالثة أطر زمنية؛ املدى القصير،
واملدى املتوسط ،واملدى الطويل .ومت إعداد خطة وبرنامج عمل زمني محدد ،اشتمل على
العديد من اإلجراءات واجبة التطبيق يف مجاالت رئيسية تضمنت اجلوانب املؤسسية،
وإطار السياسات ،وجانبي الطلب والعرض .ويعرض هذا القسم األهداف واإلجراءات
احملرز حتى اآلن
اخلاصة باألطر الزمنية الثالثة التي وضعتها االستراتيجية والتقدم
َ
يف تنفيذها ،وتتركز منهجية هذا العمل على املعلومات والبيانات املتوفرة ،والتقارير

السنوية للمؤسسات ذات العالقة ،وقرارات احلكومات املتعاقبة ذات الشأن ،والدراسات
التي تناولت محاور االستراتيجية .كما يناقش هذا القسم سياسات وبرامج أخرى متصلة
باستراتيجية التشغيل الوطنية.
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وللتأكيد على أولوية توفير فرص العمل للشباب ومحوريتها ،فقد ُأطلقت االستراتيجية
الوطنية للتشغيل حتت الرعاية امللكية السامية يف شهر حزيران من عام  ،2012وحددت
َ
الهدف اإلمنائي الذي تسعى لتحقيقه بـ «حتسني مستويات معيشة األردنيني من خالل

زيادة فرص العمل واألجور واملنافع وحتسني اإلنتاجية» .وقد ُطورت هذه االستراتيجية
من خالل نهج متكامل يقوم على دراسة سياسات االستثمار ،والسياسات املالية والنقدية،
والتعليم ،والتعليم العالي ،والتدريب املهني والتقني ،والرعاية االجتماعية ،من منظور
العمل .وحددت االستراتيجية األهداف قصيرة األجل ،ومتوسطة األجل ،وطويلة
األجل ،وكذلك اإلجراءات التي تقود إلى حتقيق هذه األهداف.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة ،إلى استمرار ارتفاع معدالت
البطالة ،والتي وصلت إلى نحو  ،%19.1خالل الربع الثالث من عام  ،2019مقارنة مع

املدة نفسها من عام  .2018وبلغ معدل البطالة للذكور نحو
ما نسبته  %18.6خالل ّ

 ،%17.1مقابل  %27.5لإلناث.

وتشير نتائج اجلولة الثالثة من مسح العمالة والبطالة لعام  ،2019إلى أن معدل البطالة
حملة الشهادات اجلامعية (بكالوريوس فأعلى) بلغ نحو  ،%25.2وقد بلغت نسبة هذا
بني َ

املعدل نحو  %29.7للذكور ،و %83.0لإلناث .كما كشفت نتائج اجلولة الثالثة استمرار
انخفاض معدل املشاركة االقتصادية يف قوة العمل ،وخاصة بني اإلناث ،إلى مستويات
ً
منسوبة
توصف بأنها األدنى عاملي ًا ،إذ بلغ معدل املشاركة االقتصادية املنقَّ ح (قوة العمل
َ
ً
مقارنة
سن  15سنة فأكثر) نحو  %33.6خالل الربع الثالث من عام 2019
إلى السكان يف ّ

مع ما نسبته  %36.8خالل الربع الثالث من عام  .2018وقد بلغ هذا املعدل نحو %53.3
للذكور ،بينما بلغ نحو  %13.2لإلناث.
ومن خالل النظر إلى هذه النتائج ،ميكن القول إن حتقيق أهداف االستراتيجية واملتمثلة
حددت االستراتيجية
يشوب ُه
باستيعاب الداخلني إلى سوق العمل،
الكثير من القصور ،إذ ّ
ُ
ُ
بعده إطار ًا زمني ًا لتحقيق الهدف املتمثل ببدء استيعاب الداخلني إلى سوق
عام ِّ 2014

العمل ،ومنذ ذلك احلني ،استمرت معدالت البطالة باالرتفاع إلى مستويات قياسية .ومع
أي معلومات عن
التقدم
احملرز يف تنفيذ بعض األنشطة واملشاريعّ ،إل أن ذلك ال يوفر ّ
َ
محرز ًا نحو
ثمة تقدم ًا
نتائج تلك األنشطة وآثارها
ّ
َ
املرجوة ،وبالتالي يصعب القول إن ّ

تنفيذ االستراتيجية الوطنية.

املقترحة لألطر الزمنية التي اعتمدتها االستراتيجية ،ورصد التقدم
وتالي ًا اإلجراءات
َ
املرجوة.
احملرز يف تنفيذ هذه اإلجراءات ومدى فعاليتها يف حتقيق األهداف
ّ
َ
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 -اإلطار الزمني قصري املدى

الهدف الرئيس :البدء يف استيعاب العاطلني عن العمل ابتداء من عام  ،2014وذلك من

خالل مجموعة من اإلجراءات ،أبرزها:
 .1االلتزام بسياسة وإدارة واضحة للعمالة األجنبية.
 .2توسيع فرص احلصول على القروض للمؤسسات متناهية الصغر ،والصغيرة،
واملتوسطة.
 .3تقييم برامج سوق العمل النشطة وتوسيع نطاق البرامج الناجحة منها.
 .4تقليص فرص العمل يف القطاع العام ومواءمة هيكل األجور ومستوياتها.
فعلى صعيد إدارة سياسات العمالة األجنبية ،وبحسب البيانات الواردة من وزارة العمل
والتي اعتمدت على تقديراتها حلجم العمالة الوافدة ،يوجد يف األردن نحو  800ألف
َّ
املرخصني واملخالفني .ويتوفر لدى الوزارة أرقام دقيقة
عامل وافد ،وهذا الرقم يشمل
َّ
املسجلني لدى الوزارة
املرخصة ،إذ بلغ عدد العمال الوافدين
بخصوص العمالة الوافدة
ّ
ً
عامال يف عام  ،2018مما يعني أن هنالك نحو  450ألف عامل وافد غير ّ
مرخصني،
352350
أو ما نسبته  %56.0من إجمالي العمالة الوافدة .وقد حددت وثيقة االستراتيجية
هدفها يف سياسات العمالة الوافدة ،بخلق بيئة سوق العمل التي تتكامل فيها العمالة
األجنبية مع القوى العاملة احمللية ،والعمل على إحالل العمال األردنيني مكان العمال
ً
وحددت
إحالال تدريجي ًا مع مراعاة توفر البدائل املماثلة من العمالة احمللية.
األجانب
ّ
االستراتيجية مجموعة من اإلجراءات لتحقيق هذه الغاية ،من أبرزها :توحيد رسوم
التصاريح وزيادة رسوم جتديدها سنوي ًا ،وتوفير احلماية االجتماعية للعمال األجانب
مثل التأمني الصحي والضمان االجتماعي .وقد مت تفعيل اإلجراءات املتصلة بزيادة
رسوم تصاريح العمل ،وحتديد الوظائف التي ال ُيسمح للعمالة األجنبية بإشغالها .كما

مت تفعيل التوصيات املتصلة مبسائل احلماية االجتماعية للعمال األجانب ،والتي من
شأنها أن توفر بيئة العمل املالئمة من جهة ،وتعمل على زيادة كلفة العمالة الوافدة ،حيث
أدى انخفاض إجمالي كلفة العمالة الوافدة الى جتنُّ ب تشغيل العمال األردنيني ،من جهة
أخرى.
ويف اإلطار نفسه ،اقترحت وثيقة االستراتيجية إعداد نظام لتنظيم العمالة الوافدة،
املقترح:
وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء بتطبيقه .ويتضمن النظام
َ

ً
أوال :مجموعة من التعليمات اخلاصة بتصنيف القطاعات االقتصادية واملهن أو املهارات
على أساس قابلية منتجات هذه القطاعات للتداول وبالتالي تعرضها للمنافسة ،ليصار
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إلى تطوير سياسات استخدام العمالة األجنبية بحسب هذه املعايير ،بهدف عدم التأثير
سلب ًا على منتجات تلك القطاعات يف حال تغيير هيكل العمالة لديها.
ثاني ًا :التعليمات اخلاصة بتصنيف املهن أو املهارات التي يتمتع بها العمال األردنيون أو

تلك التي يرغب العمال األردنيون يف االستحواذ عليها.

املصممة خصيص ًا لقطاعات ومهن محددة من شأنها أن
ثالث ًا :بناء مصفوفة السياسات
َّ
تسمح ألصحاب العمل بتوظيف العمال األجانب وفق أطر محددة ،وباألجور وظروف

العمل نفسها التي يتمتع بها العمال األردنيون ،وزيادة رسوم تصاريح العمالة الوافدة
تدريجي ًا وعلى مدى تسع سنوات .إذ اقترحت وثيقة االستراتيجية البدء بزيادة رسوم

تصاريح العمل يف القطاعات غير القابلة للتداول والتي ال تتطلب تدريب ًا ،والتي سيكون
األردنيون على استعداد إلشغالها ،مثل محطات بيع احملروقات ،واملطاعم ،والفنادق،
والتجارة.
ملزم لتعديل أسعار التصاريح على املديني املتوسط والطويل،
رابع ًا :وضع جدول زمني ِ
وذلك لتشجيع مزودي خدمات التدريب وأرباب العمل على االستثمار يف تدريب العمال

األردنيني ليحلّوا محل العمال األجانب يف القطاعات واملهن الواعدة.
خامس ًا :وضع إجراءات إنفاذ النظام وتطبيقه ،مبا يف ذلك استخدام بطاقات إلكترونية

حتدد القطاعات واملهن التي ُيسمح لهم بالعمل فيها ،وكذلك إنفاذ
للعمال األجانب
ّ
ً
عماال أجانب بطرق غير شرعية.
العقوبات املفروضة على أرباب العمل الذين يستخدمون
ويف مسعى من وزارة العمل لتنفيذ توصيات االستراتيجية الوطنية للتشغيل ،مت إصدار
األنظمة املتصلة بالعمالة األجنبية ،إذ مت تعديل نظام رسوم تصاريح العمل للعمال
بعدها رسوم إصدار التصريح أو جتديده لسنة كاملة
الوافدين الستيفاء مبلغ  500دينار ِّ

أو جلزء منها وذلك جلميع األنشطة االقتصادية ،كما مت إغالق نحو  19مهنة أمام العمالة
الوافدة ،يف حني مت حتديد نسب العمالة الوافدة إلى احمللية يف القطاعات االقتصادية
املختلفة بهدف ضمان وجود العمالة احمللية إلى جانب الوافدة يف األنشطة كثيفة
االستخدام لأليدي العاملة.
كما أفادت وزارة العمل بأنها أعدت ميثاق ًا وطني ًا للتشغيل ،وهو مشروع وطني متكامل
للحد من مشكلة البطالة ،وذلك من خالل تبني سياسات وممكنات
مبني على التشاركية،
ّ
ّ

وإجراءات إصالحية تهدف إلى إيجاد فرص عمل وتزويد الشباب باملهارات واخلبرات

الالزمة لتلبية متطلبات سوق العمل.
القطاعني العام واخلاص يف وضع حلول للتخفيف من
ويقوم امليثاق على التشاركية بني
َ

مشكلة البطالة من خالل تبني املمكنات التالية:
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 املمكن :ضبط وتنظيم سوق العمل من خالل: .1تطبيق التشريعات الناظمة لسوق العمل دون متييز ،مع توفير احلماية الكافية
حلقوق أطراف اإلنتاج الثالثة بشكل يحقق العدالة وضمان ظروف العمل الالئق
للجميع.
 .2التوسع يف املهن املغلقة أمام العمالة الوافدة.
 .3احلد من املمارسات اخلاطئة يف سوق العمل من خالل إصدار أنواع جديدة من
تصاريح العمل؛ كالتصريح احلر (املياومة) ،وتصريح املهن التي تتطلب مهارة عالية.
 .4إقرار فترة قوننة وتصويب ألوضاع العمالة الوافدة املخالفة ،وتوجيه العمالة
الوافدة للقطاعات التي ال ُيقبل عليها األردنيون.
 .5العمل على خفض نسب العمالة الوافدة يف القطاعات االقتصادية تدريجي ًا على
مدى  3سنوات.
 .6متابعة وتطوير اإلجراءات والتعليمات مبا يخدم قوننة أوضاع العمالة الوافدة
دون التأثير سلب ًا على سياسات التشغيل.
 .7توقيع اتفاقيات ثنائية مع املنشآت االقتصادية بهدف رفع نسبة تشغيل األردنيني
وتخفيض العمالة الوافدة.
أي
 .8مخاطبة البنك املركزي للتعميم على مؤسسات القطاع املصريف بعدم تقدمي ّ
خدمات مصرفية مبا فيها التحويالتّ ،إل بعد إبراز تصريح عمل ساري املفعول.
 .9استكمال مراحل نظام التصاريح اإللكترونية.
 املمكن :االرتقاء مبنظومة التعليم والتدريب املهني والتقني. املمكن :رفع إنتاجية العامل بتنفيذ برامج تدريبية مثل برنامج «خدمة وطن». املمكن :التشبيك بني الباحثني عن عمل وفرص العمل ،وتسويق الكفاءات دولي ًا. -املمكن :دعم برامج التشغيل الذاتي.
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وبحسب املعلومات الواردة من وزارة العمل ،ميكن تلخيص اإلجراءات والتعليمات التي
تبنّ تها الوزارة بخصوص العمالة األجنبية على النحو التالي:
 .1حتديد ِن َسب لتشغيل العمالة الوافدة مقابل تشغيل األردنيني يف معظم القطاعات
االقتصادية وبحسب متطلبات سوق العمل األردني.

 .2إغالق املهن التي ُيقبل عليها األردنيون أمام العمالة الوافدة.
 .3استكمال الربط اإللكتروني مع شركاء نظام تصاريح العمل اإللكترونية ،وتوسعة
الربط مع شركاء جدد لتحقيق املزيد من الضبط يف آليات احلصول على تصاريح
العمل للوافدين.
 .4متابعة وتطوير اإلجراءات والتعليمات مبا يخدم قوننة أوضاع العمالة الوافدة دون
التأثير سلب ًا على سياسات التشغيل.
 .5توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية مع املنشآت االقتصادية بهدف رفع نسبة
تشغيل األردنيني وتخفيض العمالة الوافدة.
أي
 .6مخاطبة البنك املركزي للتعميم على مؤسسات القطاع املصريف بعدم تقدمي ّ
خدمات مصرفية مبا فيها التحويالتّ ،إل بعد إبراز تصريح عمل ساري املفعول.
 .7وضع خطة لرفع نسب تشغيل األردنيني لبعض املهن والقطاعات االقتصادية تدريجي ًا
ملدة ثالث سنوات ،وتوسيع فرص التشغيل لألردنيني وزيادتها.
 .8استحداث بعض أنواع تصاريح العمل لبعض املهن ،بهدف زيادة الفرص االستثمارية،
خللق مزيد من فرص العمل والتأسيس لنقل اخلبرات لألردنيني.
 .9استحداث بعض أنواع تصاريح العمل لبعض املهن من دون ربطها بصاحب عمل محدد،
للحد من أعداد الوافدين املشتغلني بها ،نظر ًا خلصوصيتها.
وذلك
ّ

 .10التنسيق مع اجلهات التدريبية ذات العالقة إلعداد وتطوير برامج تدريبية لتلبي
احتياجات سوق العمل لزيادة فرصة تنافسية العامل األردني.
 .11التنسيق املسبق مع معظم اجلهات احلكومية ذات العالقة قبل منح تصاريح العمل
للوافدين يف مهن تدخل ضمن إشراف هذه اجلهات ومتابعتها واختصاصها.
سن التشريعات الناظمة للعمالة الوافدةّ ،إل أن هذه اإلجراءات لم
ورغم اهتمام الوزارة يف ّ
تنعكس إيجاب ًا على إدماج العمالة احمللية بالوافدة نتيجة للفجوة بني التشريعات وبني
يالحظ عدم االلتزام من أصحاب العمل بالنسب احملددة مبوجب
تطبيقها وإنفاذها .إذ
َ

االتفاقات والتشريعات السارية .وتشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن %44.2
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من املتعطلني كانت مؤهالتهم دون الثانوية ،ومبا أن نحو  %56.0من العمالة الوافدة

ّ
( 450ألف عامل) هي عمالة غير َّ
املتعطلني األردنيني من
مرخصة ،فيمكن أن يتم إحالل
َّ
املرخصة .وتتعاظم اآلثار
مكان العمالة غير
ذوي املؤهالت العلمية (توجيهي فما دون)
َ

السلبية للعمالة الوافدة غير املرخصة على االقتصاد األردني ،فباإلضافة إلى مزاحمة
العمالة الوافدة غير املرخصة للعمال األردنيني ،فإنها حترم اخلزينة من مبالغ ضخمة
بأمس احلاجة إلى تأمني
وقت ُيفترض فيه أن األردن
َّ
تقدر بنحو  300مليون دينار يف ٍ
ّ

اإليرادات الالزمة لتغطية عجز املوازنة أو متويل املشاريع التي من شأنها دفع عجلة
النشاط االقتصادي لتأمني فرص العمل .وفيما يتصل بتوسيع فرص احلصول على
القروض للمؤسسات متناهية الصغر ،والصغيرة واملتوسطة ،فقد أفادت وزارة العمل بأن
توسيع فرص احلصول على القروض لهذه املؤسسات يقع ضمن اختصاصها ،من خالل
صندوق التنمية والتشغيل ،ويظهر ذلك جلي ًا من خالل اإلطار الوطني للتمكني والتشغيل
( )2020-2019واملتضمن تدخالت تعنى بالتشغيل الذاتي .وكذلك من خالل البرنامج
الوطني للتشغيل الذاتي (انهض) الذي ُصمم إليجاد جميع احللول للتحديات من تأهيل،

وتدريب ،وإدارة مشاريع ،ودراسة اجلدوى االقتصادية ،والتمويل امليسر ،والتشبيك،

والتسويق ،وضمان االستدامة .كما كان للوزارة كذلك الدور األكبر يف توجيه برامج
ومبادرات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
ورغم جهود وزارة العمل بتوسيع فرص احلصول على القروض للمشاريع الصغرى
والصغيرة ،وذلك من خالل الصناديق التي يترأس وزير العمل مجالس إداراتهاّ ،إل أن

املرجوة منها .فقد شهد
تبي قصور هذه املبادرات عن حتقيق األهداف
احلقائق العملية ّ
ّ
ً
فشال
برنامج التشغيل الذاتي اجلماعي الذي ُنفذ من خالل صندوق التنمية والتشغيل
كبير ًا أدى إلى عجز املستفيدين من املشروع عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه قروض الصندوق،
ً
فبدال من مساعدة هؤالء املقترضني يف تأمني مصدر دخل مستدام ألسرهم ،أصبح هؤالء
املستفيدون عرضة للمالحقة القانونية واحلجز التحفظي على ممتلكاتهم البسيطة
ً
نتيجة لتراجع أنشطتهم يف ّ
ظل
املستحقة
نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء باألقساط
َ
تراجع معدالت النشاط االقتصادي .وتكمن أسباب فشل هذه البرامج يف ضعف تأهيل

املقترضني إلدارة مشاريعهم ،وضعف إجراءات املتابعة والرقابة املستمرة للتأكد من توفير
ِ

السبل الكفيلة بنجاح تلك املشاريع.

ويف هذا اإلطار ،أفادت وزارة العمل بأنه قد مت تصميم وتنفيذ برنامج التشغيل الذاتي
اجلماعي وللمرة األولى ،وذلك ملواجهة التحديات التي تواجه املواطنني يف احملافظات
واملتعلّقة بالضمانات والكفاالت ،حيث تتكون املجموعة من  4إلى  6أشخاص متكافلني
ومتضامنني .وأكدت أن هناك قصص جناح مت حتقيقها خالل املشروعّ ،إل أنه ونظر ًا
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للظروف التي حالت دون جناح املشاريع ،وخاصة الظروف االقتصادية (إذ تعتمد هذه
املشاريع على القوة الشرائية داخل سوق العمل يف احملافظات) ،قررت احلكومة إعادة
جدولة القروض ،وزيادة مدة سداد القرض لتصل إلى  14سنة ،لتخفيف عبء القسط
الشهري على املقترضني.
مول
وتشير أحدث البيانات إلى أن صندوق التنمية والتشغيل الذي ُأسس يف عام ّ 1992

حوالي  117.400مشروع بقيمة إجمالية بلغت  340مليون دينار ،يف حني بلغ حجم
احملفظة االئتمانية العاملة حالي ًا نحو  124مليون دينار ،بعدد مشاريع يبلغ 33059

مشروع ًا ،منها  17727مشروع ًا صدر بحق األشخاص املستفيدين منها (املقترضني

وتعد
أن ما نسبته  %53.6من املشاريع متعثّ رة،
ُّ
والكفالء) قرارات باحلجز التحفظي ،أي ّ
أن  3274مقترض ًا جرى رفع قضايا
هذه النسبة كبيرة بحسب املعايير املختلفة .كما ّ
وتقدر قيمة هذه القضايا بنحو  11مليون دينار.
تنفيذية بحقهم،
َّ

وفيما يتعلق ببرنامج «انهض» ،فقد ُصمم ليعالج التحديات التي تواجه الشباب يف تنفيذ

مشاريع التشغيل الذاتي.

وعلى صعيد تقييم برامج سوق العمل النشطة وتوسيع نطاق البرامج الناجحة منها،
فقد مت من خالل اجلهات املانحة تقييم أداء العديد من برامج سوق العمل النشطة ،وكان
من أهمها برامج الفروع اإلنتاجية ومشاريعها التي حققت جناح ًا جيداً ،إذ مت بعد ذلك
التوسع األفقي يف إنشاء الفروع اإلنتاجية من خالل توقيع اتفاقيات مع املستثمرين
هدفت إلى زيادة أعداد الفروع اإلنتاجية العاملة ،ورفع أعداد العاملني األردنيني فيها.
وقد ساهمت هذه املبادرات يف تشغيل األردنيني ،وخاصة يف املناطق النائية واألقل حظ ًا.
كما مت تقييم أداء برامج تشغيل اخلريجني اجلدد يف القطاع الصحي ،إذ مت نقل اإلدارة
التنفيذية لهذا البرنامج إلى وزارة الصحة .وكذلك برنامج تشغيل خريجي االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،الذي مت نقل تنفيذه إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
(سابق ًا) .ومع ذلك ،فإن العديد من املشاريع التي ينفذها صندوق التشغيل والتدريب
والتعليم املهني والتقني ال تخضع لتقييمات ،مما ينتج عنه االستمرار يف تنفيذ مشاريع
مشابهة مع عدم جدواها.
وبحسب املعلومات الواردة من وزارة العمل ،فقد قامت الوزارة ،وبالتعاون مع صندوق
التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني بإعداد تقييم لسبعة مشاريع تدريب منتهية
جار على تقييم مشاريع أخرى وفق خطة
بالتشغيل مت متويلها من الصندوق .والعمل ٍ

مع ّدة لذلك.
َ
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وتقوم فكرة الفروع اإلنتاجية على التنسيق مع املستثمرين يف املناطق التنموية
والصناعية املؤهلة إلقامة عدد من الفروع للمصانع والشركات الكبرى يف املناطق التي
ترتفع فيها معدالت البطالة .وبحسب تصريحات وزارة العمل ،فقد بلغ عدد الفروع
العاملة ضمن مبادرة الفروع اإلنتاجية  24فرع ًا تنتشر يف املناطق النائية ،بقيمة متويل
بلغت نحو  22مليون دينار ،وقد وفرت هذه الفروع  7050فرصة عمل فعلية.
ُّ
تضخم القطاع العام ،فإن غياب اإلحصاءات الدقيقة حوله ،كون هذا القطاع
وعلى صعيد
القطاع العسكري ،واجلامعات والبلديات وغيرها من
يشمل إلى جانب القطاع احلكومي
َ

تقدر بأن تعويضات العاملني
املؤسسات احلكومية ،فإن بيانات املوازنة العامة لعام ّ 2019
والتي تشمل الرواتب واألجور والعالوات ،إضافة إلى نفقات التقاعد ،تشكل نحو %40
فإن جهود تقليص فرص العمل
من النفقات اجلارية للحكومة املركزية .ويف هذا اإلطارّ ،
احلد من االستمرار يف التوسع يف حجم القطاع العام،
يف القطاع العام متثلت بإجراءات
ّ

واقتصار الوظائف املتاحة بصورة رئيسية يف قطاعات التعليم والصحة ،نظر ًا الستمرار
تزايد الطلب على هذه اخلدمات العامة .كما تتجه وزارة العمل (من خالل اللجنة
احلد األدنى لألجور ،وربطه بالعديد من
الثالثية للحد األدنى لألجور) إلى دراسة رفع
ّ

املؤشرات ،مثل سنوات اخلبرة ،والتحصيل العلمي ،والتخصص .ويهدف هذا اإلجراء إلى
تقليص فجوة املنافع ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص من جهة ،وتقليص فجوة الكلف
تعد اململكة من أوائل الدول
بني العمالة احمللية والعمالة الوافدة من جهة أخرى .كما ُّ
مدة التعطل عن العمل من خالل مؤسسة الضمان
يف املنطقة التي
تطبق أنظمة دعم ّ
ّ
االجتماعي ،ويساهم هذا اإلجراء يف ردم فجوة املنافع ،وبالتالي زيادة اإلقبال على
الفرص املتاحة يف القطاع اخلاص.
إن الرواتب املنخفضة واملهارات واإلنتاجية املتدنّية ،ال ميكن معاجلتها عن
وخالصة القولّ ،

احلد األدنى لألجور على أهميته فقط ،بل يجب أن يترافق ذلك مع مأسسة
طريق رفع
ّ

عمليات التدريب ،ورفع سويتها ،بهدف زيادة إنتاجية العامل األردني ،وبالتالي زيادة
احلد األدنى لألجور سينتج عنها املزيد من
األجر الذي يتقاضاه .وبغير ذلك ،فإن زيادة
ّ

العمالة الوافدة غير املرخصة .وبالنظر إلى التطورات التاريخية لسوق العمل ومعدالت
احلد األدنى لألجور خالل السنوات املاضية لم يترافق معه
البطالة يف األردن ،فإن رفع
ّ
انخفاض معدالت البطالة ،بل على العكس ،فقد شهد السوق ارتفاع ًا كبير ًا يف أعداد
العمالة الوافدة .وميكن لدراسات متخصصة يف هذا اإلطار أن حتدد طبيعة العالقة بني
هذه املتغيرات.
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 -اإلطار الزمني متوسط املدى

الهدف الرئيس :حتسني التوافق يف املهارات ،والنمو يف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
( ،)2017وذلك من خالل اإلجراءات التالية:

 .1توسيع نطاق برامج االنتقال من الدراسة إلى العمل

على صعيد أهداف توسيع نطاق برامج االنتقال من الدراسة إلى سوق العمل ،وإدخال
بعدها أهداف ًا
مزايا التأمني الصحي والضمان االجتماعي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةِّ ،

يؤمل حتقيقها من خالل اإلجراءات
رئيسية الستراتيجية التشغيل الوطنية ،التي َ
والبرامج املختلفة والتي تتطلب تنسيق ًا كبير ًا بني املؤسسات صاحبة العالقة واملؤسسات
الشريكة ،قامت وزارة العمل برفع توصيات للمؤسسات ذات العالقة حول آليات تعنى

بتشجيع املشغّ لني للعمالة األردنية من ضمنها شمول العمالة األردنية بالتأمني الصحي
احلكومي.
يضاف إلى ذلك ما تقوم به مؤسسة الضمان االجتماعي بإلزامية االشتراك بالضمان
االجتماعي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
وكان تقرير حالة البالد لعام  ،2018قد ذهب إلى أن «ضعف التزام ممثلي الوزارات
يف املجلس التنفيذي املسؤول عن متابعة التنفيذ» هو أحد أهم األسباب لقصور
االستراتيجية عن حتقيق أهدافها .وأوضح أن الفشل يف هذا اجلانب ،ناجت عن «افتقار
اإلدارات احلكومية املسؤولة عن التنفيذ إلى الشعور بامللْكية ،إذ يتشكل االنطباع لدى
املوظفني بأنهم يقومون بتنفيذ خطة عمل خارج مؤسساتهم ولصالح مؤسسات وهيئات
أخرى عندما يتطلب األمر جهد ًا تشاركي ًا من مجموعة من املؤسسات لتنفيذ بعض عناصر
االستراتيجية» .وأضاف التقرير بأن «عوامل نقص اخلبرة من خالل املوظفني احلكوميني
يف تنفيذ البرامج الشاملة للقطاعات التي تتطلب التنسيق والتعاون الوثيقني بني عدد
التكيف بفعالية مع هذا النوع من العمل ،أدى إلى التأثير
من الوزارات ،وعدم قدرتهم على
ُّ
سلب ًا على سير العمل يف تنفيذ اخلطة تأثير ًا ملحوظ ًا».
وبالعودة إلى تقييم إجراءات وزارة العمل يف هذا اإلطار ،فإن مديريات التشغيل املنتشرة
يف احملافظات ،تقوم دوري ًا بعقد جلسات لإلرشاد والتوجيه املهني والوظيفي للباحثني
عن العمل من الشباب األردنيني ،إذ متثل هذه اجللسات أحد أهم محاور برامج االنتقال
من الدراسة إلى سوق العمل .ويتم خالل هذه اجللسات توعية الباحثني عن العمل
من الشباب ،بالفرص املتاحة يف القطاع اخلاص ،وتزويدهم مبهارات البحث عن العمل،
وكيفية التعامل مع املقابالت ألغراض العمل .وإضافة إلى ذلك ،فإن معظم اجلامعات
احلكومية واخلاصة ،أنشأت مكاتب لإلرشاد والتوجيه املهني ،وذلك بالتعاون مع صندوق
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امللك عبداهلل الثاني للتنمية ووزارة العمل ،إذ تقوم هذه املكاتب بعقد اجللسات اإلرشادية،
اجلماعية والفردية ،للطلبة من اجلنسني على مقاعد الدراسة ،بهدف تأهيلهم للدخول
إلى سوق العمل .وقد مت تدريب العديد من موظفي مديريات التشغيل التابعة لوزارة
العمل ،وموظفي مكاتب اإلرشاد املهني والوظيفي يف اجلامعات ،على تقدمي هذا النوع من
اخلدمات ،بالتنسيق مع وزارة العمل ،وذلك من خالل مشاريع للجهات املانحة أو احمللية.
ً
عادة تقييم أثر هذه اجللسات على حصول املستفيدين على
ومع تلك اجلهود ،فإنه ال يتم
حتسن مهارات املستفيدين يف البحث عن فرص العمل .كما أن معظم
فرص عمل ،أو على
ّ

مديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل بحاجة إلى تهيئتها لتتمكن من تقدمي هذا النوع
من اخلدمات بصورة الئقة.
رد وزارة العمل ،أفادت الوزارة بأنها تقوم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون
ويف معرض ّ
الدولي (جايكا) بتنفيذ مشروع تعزيز املشورة املهنية للشباب من خالل تدريب موظفي

التشغيل يف الوزارة وموظفي اإلرشاد املهني يف اجلامعات بالتعاون مع صندوق امللك عبداهلل
الثاني للتنمية ،على األساليب احلديثة يف االرشاد املهني .ومت إعداد دليل يتضمن
املستخدمة يف تقييم جلسات اإلرشاد املهني الفردية واجلماعية .كما
العديد من النماذج
َ

يتضمن مناذج استبانة لقياس رضا متلقّ ي خدمة اإلرشاد املهني الذي يبني مدى استفادة

املنتفع من اجللسات .وعالوة على ذلك ،عملت وزارة العمل على تطوير نظام متابعة
وتقييم إلكتروني ميكّ ن من تتبع منتفعي خدمات الوزارة ومن ضمنهم منتفعو جلسات
اإلرشاد املهني.
وحول تقليص وزارة العمل للمخصصات املتعلقة بالتطوير املادي ملديريات التشغيل يف
احملافظات ،أوضحت الوزارة أنه مت تقليص امليزانيات لهذه الغاية بسبب إمكانية قيام
املنظمات واجلهات املانحة بتأهيل املديريات بالتعاون مع وزارة العمل ،واالستعاضة عن
ذلك باستحداث برنامج لتأهيل كوادر املوظفني يف مجاالت التشغيل واإلرشاد املهني،
وذلك لضمان االستثمار األمثل للموارد وإعادة تخصيص املوازنة املرصودة لدعم مشاريع
ً
مباشرة يف دعم التشغيل وتنظيم سوق العمل.
تصب
ّ

 .2إصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

ويف مجال إصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،استُ كملت املراحل

الدستورية املطلوبة ليدخل قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم ( )3لسنة
 2019حيز التنفيذ .وقد صدر هذا القانون لضبط مزاولة نشاطات التعليم والتدريب
املهني والتقني ومأسستها وترخيصها ،واعتماد املناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع
أحكام هذا القانون ،ومتكني الكوادر الفنية التدريبية من إيجاد مركز وطني إلعداد
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املدربني وتأهيلهم وفق أفضل املمارسات الدولية ،وتعزيز التعاون بني املؤسسات احمللية
التي ُتعنى بالتعليم والتدريب املهني والفني والتقني ومثيالتها من املؤسسات والهيئات
الدولية.
ويعي رئيسها
وبحسب القانونُ ،تشكَّ ل هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية،
َّ
من خالل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير العمل .كما ُيشكَّ ُل يف الهيئة مجلس يسمى

«مجلس تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية» برئاسة وزير العمل ،وعضوية ّ
كل من
وزير التربية والتعليم ،ووزير التعليم العالي ،وأمني عام وزارة العمل ،ورئيس مجلس هيئة

ولي العهد ،وممثلني عن القطاع
اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،وممثل عن مؤسسة ّ
اخلاص من القطاعات واألنشطة االقتصادية املختلفة.
ووفق ًا للقانون ،تتولّى الهيئة اعتماد مزودي التدريب املهني والتقني واإلشراف عليهم،
وتنظيم أعمالهم وضبطها ،واإلشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب املهني والتقني
التي ال متنح درجة علمية والتي تشمل التعليم الثانوي املهني ،والتدريب املهني بنظام
التلمذة املهنية ،والتدريب التقني والفني ،والتدريب املستمر .كما تتولى الهيئة إعداد
أسس ومعايير القبول يف برامج القطاع بأنواعه ومستوياته ،وإعداد معايير متطلبات
تنفيذ برامج التعليم والتدريب املهني والتقني ،واستحداث تخصصات جديدة ،ومهمات
أخرى.
وتكمن أهمية القانون يف تأثيره على حتسني نوعية ومخرجات التدريب املهني والتقني
ّ
سيحل محل ثالث مؤسسات ،هي مجلس التشغيل
يف األردن ،كما أن هذا القانون

والتدريب والتعليم املهني والتقني ،وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني،
عد هذا القانون خطوة مهمة باجتاه
وي ُّ
ومركز االعتماد وضبط اجلودة لقطاع التدريبُ .

تنفيذ توصيات االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( ،)2025-2016وكذلك
استراتيجية التشغيل الوطنية.
لكن هذا القانون أغفل العالقة مع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ،الذي كان من
ً
بدال من إنشائها مع اإلبقاء على املركز ،إذ ميتلك املركز سنوات
املمكن أن يقوم بعمل الهيئة
من اخلبرة والنتائج البحثية فيما يتصل بتحديات تنمية وتطوير املوارد البشرية ،والتي
تندرج حتتها املهارات على اختالفها .وقد أشارت وزارة العمل بهذا اخلصوص إلى أن
ً
ممثال عن املركز كان أحد
استراتيجية تنمية املوارد البشرية أوصت بإنشاء الهيئة ،وأن
أعضاء إعداد هذه االستراتيجية .وأوضحت الوزارة أن الهيئة ُشكلت مبوجب قانون تنمية

املع ّدة من ِقبل املركز يف
وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،وأنه يتم الرجوع إلى الدراسات َ

حتديد القطاعات ذات األولوية االقتصادية (الفجوة بني العرض والطلب).

17

 .3إدخال مزايا التأمني الصحي وتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

ويف مجال إدخال مزايا احلماية االجتماعية ،شمل قانون الضمان االجتماعي رقم ()1

لسنة  ،2014العاملني حلسابهم اخلاص يف نظام التقاعد ،كما قدم استحقاقات تأمني
ضد البطالة ،ومن خالل هذا القانون ،أصبح األردن َ
أول دولة يف الشرق
األمومة والتأمني ّ

تطبق أنظمة تأمني األمومة الذي يوفر مزايا نقدية .كما صادق األردن على
األوسط
ّ
اتفاقية الضمان االجتماعي رقم ( )102لعام ( 1952املعايير الدنيا) ،وكان بذلك َ
أول

دولة يف الشرق األوسط تصادق على هذه االتفاقية .ويأتي شمول العاملني حلسابهم
احلد من أنشطة
بعده إحدى السياسات الهادفة إلى
اخلاص مبظلة الضمان االجتماعيِّ ،
ّ

القطاعات غير الرسمية ،إذ تشير أحدث دراسة غير منشورة للبنك الدولي حول سوق

أن حجم العمالة غير الرسمية وصل إلى نحو  %45.0من إجمالي
العمل األردني ،إلى ّ

العمالة .ويف ما يتصل بتقدمي استحقاقات التأمني ضد البطالة ،وتأمني األمومة ،ميكن
القول إن إدخال هذه اإلصالحات ال يشكل مثبط ًا للعمل أو معيق ًا لالستمرار يف البحث
وألن
مبدة زمنية محددة وليست مفتوحة من جهة،
ّ
عن عمل كون هذه املزايا ترتبط ّ
املردود املادي املتواضع لهذه املزايا ال يشكل مثبط ًا للبحث عن عمل من جهة أخرى .وتشير
دراسات احلماية االجتماعية إلى أن ارتفاع قيمة تعويضات التأمني ضد البطالة ،وطول
ً
عامال يحفز
احملتمل أن يشكال
املدة الزمنية التي يتم دفع هذه التعويضات خاللها ،من
ّ
َ

املستفيدين منها للتوقف عن العمل أو التوقف عن البحث عن عمل.

 -اإلطار الزمني طويل املدى

الهدف الرئيس :زيادة اإلنتاجية من خالل إعادة هيكلة رأس املال البشري واالقتصادي

( ،)2020وذلك من خالل اإلجراءات التالية:

 .1االستثمار يف املستقبل من خالل التعليم املبكر لألطفال

تؤكد الدراسات أهمية االستثمار يف التعليم املبكر لألطفال ،ملا له من انعكاسات إيجابية
يف تنمية شخصية الطفل وتطوير قدراته العقلية والبدنية واألخالقية واملجتمعية،

ّإل أن نسب االلتحاق يف التعليم املبكر ما زالت متواضعة .وقد جاءت استراتيجية املوارد
البشرية واالستراتيجية الوطنية للتشغيل ،لتوليا ّ
جل اهتمامهما للتعليم ما قبل
أقرت احلكومة توجهاتها بجعل تعليم رياض األطفال إلزامي ًا
األساسي .ويف هذا اإلطارّ ،

بدء ًا من مطلع شهر أيلول من عام  .2020إذ ستسهم مرحلة التعليم اإللزامي من عمر 5
سنوات يف زيادة فرص حصول الطلبة على تعليم نوعي يف مرحلة الطفولة املبكرة قبل
االلتحاق بالصف األول األساسي ،شريطة تزويد العاملني بنوعية جيدة من التدريب
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والتأهيل .ومن ناحية أخرى فإن افتتاح رياض أطفال يف املئات من املدارس سيسهم يف
توفير فرص تشغيل للمرأة ،ويف الوقت نفسه إتاحة املجال أمام املرأة العاملة يف رياض
األطفال لتأمني أطفالها برياض األطفال واحلضانات املدرسية .ومن إجراءات وزارة العمل
يف هذا اإلطار:
 .1إطالق امليثاق الوطني للتشغيل ،والذي يتضمن ممكنات تعنى بتمكني املرأة من خالل
تهيئة بيئة عمل مناسبة بتوفير حضانات متكّ ن املرأة العاملة من االستمرار يف العمل
باإلضافة إلى توفير فرص عمل لإلناث.
 .2كما يتضمن امليثاق مشروع تأسيس رياض األطفال يف جميع محافظات اململكة ،والذي
يهدف إلى زيادة فرص حصول الطلبة على تعليم نوعي يف مرحلة الطفولة املبكرة
قبل االلتحاق بالصف األول األساسي من جهة ،وتشغيل اإلناث من مخزون ديوان
اخلدمة املدنية يف التخصصات الراكدة.
 .3مت اعتماد قطاع اخلدمات /رياض األطفال ضمن القطاعات التدريبية يف برنامج
معتمدة ،مما يضمن نوعية جيدة من
«خدمة وطن» ،بالتعاون مع جهات تدريبية
َ
التدريب والتأهيل للعاملني.
وعلى صعيد جهود وزارة العمل يف هذا اإلطار ،فقد بلغ مجموع احلضانات ضمن مشروع
بعد ذلك أحددعم احلضانات وتفعيلها وإنشائها يف القطاعني العام واخلاص  63حضانة
ِّ

مشاريع االستراتيجية الوطنية للتشغيل ،واملنفَّ ذ بالشراكة بني وزارة العمل واملجلس
الوطني لشؤون األسرة بتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني-
ويوفر هذا املشروع  276فرصة عمل للفتيات األردنيات يف احلضانات التي مت افتتاحها،
إضافة إلى تزويد  669فتاة من مخزون ديوان اخلدمة املدنية ،بالتدريب داخل بيئة
العمل على مهارات الطفولة املبكرة والعمل يف احلضانات يف محافظات اململكة.
كما يتماشى املشروع مع االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية وضمن هدفها
«تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم املبكر وتنمية الطفولة يف األردن وتوفير فرص
وصول جميع األطفال يف األردن ملستوى أساسي من اخلدمات يف هذا القطاع» ،من خالل
زيادة نسبة االلتحاق يف احلضانات .ويساهم املشروع أيض ًا يف حتقيق الهدف االستراتيجي
«حتسني نوعية القوى العاملة يف التعليم املبكر وتنمية الطفولة وزيادة حجمها من خالل
إعادة تصميم متطلبات قبول مقدمي الرعاية وحتسني وزيادة فرص تدريب الفتيات يف
التعليم املبكر وتنمية الطفولة» .كما يقدم املشروع حزمة من حوافز التشغيل املادية ،مثل

املساهمة يف متويل جزء من الراتب لنحو سنة ،ولكن ظهرت مؤخر ًا إشكالية استمرارية
هذه احلضانات يف عملها بعد انتهاء نظام احلوافز ،األمر الذي يهدد هذه احلضانات
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واملستفيدين منها والعاملني فيها.

 .2انتهاج وتطبيق سياسات مالية ونقدية مستدامة للنمو االقتصادي املقترن
باستحداث فرص العمل.

ويف مجال انتهاج وتطبيق السياسات املالية والنقدية احملفزة للنمو االقتصادي وخلق

فرص العمل ،ميكن القول إن ارتفاع عجز املوازنة ،إضافة إلى تداعيات العسر املالي الذي
تعاني منه املوازنة العامة ،قد حال دون انتهاج سياسات مالية محفزة للنمو ،وقد ّأدت
يعد من أهم أدوات السياسة
الظروف املالية الصعبة إلى تراجع اإلنفاق االستثماري الذي ُّ

املالية لتحفيز حركة النشاط االقتصادي .إضافة إلى ذلك ،اضطرت احلكومة إلى رفع
معدالت الضريبة القائمة ،وفرض ضرائب أخرى بهدف رفع اإليرادات احلكومية ،األمر
الذي أدى إلى تراجع االستهالك احمللي ثم تراجع حركة النشاط االقتصادي ،وبالتالي
تراجع نسب التشغيل.
ً
حاال ،فقد ارتفعت
ويف املقابل ،لم تكن إجراءات السياسة النقدية جتاه حفز النمو أفضل
أسعار الفوائد ارتفاع ًا كبير ًا لتتجاوز حدود  ،%10.0األمر الذي يرفع من كلف االقتراض
للمستثمرين واملستهلكني على حد سواء ،وهو ما يفسر االحتياطات النقدية الهائلة
لدى البنوك والتي زادت على  40مليار دينار .ويشار يف هذا اإلطار إلى أن الدول التي
تعتمد نظام صرف سعري ثابت -كما هي احلال يف األردن ،إذ يتم ربط سعر صرف الدينار
بالدوالر األميركي -مضطرة إلى تعديل أسعار الفوائد متاشي ًا مع معدالتها على الدوالر
إن استمرار ارتفاع أسعار الفوائد
األميركي التي ارتفعت مؤخر ًا بنحو  200نقطة أساسّ .
وكلف االقتراض يؤثر سلب ًا على االستهالك احمللي بشقّ يه االستهالكي واالستثماري،

األمر الذي يسبب ضغط ًا كبير ًا على وتيرة النشاط االقتصادي .كما أثّ رت املؤشرات

االقتصادية الكلية وخاصة ارتفاع املديونية إلى ما يزيد على  %95من الناجت احمللي
اإلجمالي ،على جذب االستثمارات التي كانت احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي
والتشغيل يف األردن خالل العقد املاضي .وبناء على ذلك ،فإن السياسات املالية والنقدية
والتجارية ال تخدم يف الوقت احلالي حتفيز النمو االقتصادي وزيادة فرص التشغيل،
األمر الذي يفسر استمرار ارتفاع معدالت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

 .3تطوير السياسات الصناعية واالستثمارية الهادفة إلى النمو االقتصادي
املقترن باستحداث فرص العمل.

رغم أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت سياستها الصناعية ( ،)2021-2017والتي
حددت األهداف االستراتيجية للوزارة بتنمية قطاع الصناعة ،وزيادة حجم الصادرات،
ّ
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وزيادة فرص العمل املتاحة لألردنيني يف القطاع الصناعي ،وزيادة حجم االستثمار الكلي
والصناعيّ ،إل أن الصناعة األردنية ليست يف أحسن أحوالها وبحاجة إلى الدعم من
أي وقت مضى ،ومساعدتها على جتاوز التحديات وبخاصة
اجلهات املختلفة أكثر من ّ
حتد
أثمان الطاقة واملعوقات والعراقيل التي تفرضها بعض الدول على منتجاتها والتي
ّ

من دخول الصناعة األردنية إلى أسواق تلك الدول.

ويرى بعض الصناعيني أن أثمان الطاقة من مشتقات نفطية وكهرباء والتي تشكل -%20
 %60من مدخالت إنتاج القطاع الصناعي وكلفه (بحسب طبيعة الصناعة) ،من املعوقات
التي تؤثر على تنافسية الصناعة األردنية داخلي ًا وخارجي ًا.
يعد ارتفاع كلف اإلنتاج والنقل والشحن ،من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة
كما ُّ

األردنية ،جراء ارتباط أسعار الوقود احمللية باألسعار العاملية وتقلبها املستمر ،إلى
جانب اإلجراءات البيروقراطية وتعدد اجلهات الرقابية والتفتيشية ،وصعوبة احلصول
على التمويل املالي ،والنسب الضريبية املرتفعة ،والرسوم املتعددة األخرى .وقد قامت

وزارة الصناعة والتجارة بإصدار قرار تطبيق التصنيف الصناعي الدولي املوحد جلميع
األنشطة االقتصادية على جميع الشركات واملؤسسات التي ُسجلت منذ مطلع عام ،2016

واملوافقة على إعفاء الغاز الطبيعي املسال من الرسوم اجلمركية ،إلى جانب إجراءات أخرى
يف مجال الطاقة لدعم الشركات الصناعية .ومن وجهة نظر بعض الصناعيني ،فإن هذه

اإلجراءات لم تسعف قطاع الصناعة يف جتاوز حتديات ارتفاع الكلف ،يف ّ
ظل االنتقائية يف
تطبيق إجراءات احلصول على التراخيص الالزمة لتأمني املصانع والشركات باحتياجاتها
من مصادر الطاقة البديلة .إضافة إلى صعوبة إيجاد أسواق جديدة وبديلة للصادرات

األردنية يف ّ
ظل تداعيات االضطرابات السياسية واألمنية التي عصفت باملنطقة ،والتي
أدت إلى خسارة سوقني رئيسيني هما السوق العراقي والسوق السوري .وعلى صعيد
السياسات االستثمارية ،عجزت هذه السياسات عن جذب االستثمار األجنبي املباشر،
الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام  .2010وقد ساهمت بيئة االقتصاد الكلي
واإلصالحات املالية والضريبية من جهة ،وظروف عدم التأكد بسب األزمات السياسية
والصراعات التي تعصف باملنطقة من جهة أخرى ،يف انخفاض تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر يف اآلونة األخيرة.
قرت مؤخر ًا جملة من التعديالت على قانون
وضمن سلسلة اإلجراءات طويلة األجلُ ،أ ّ

العمل ،والتي من شأنها أن تعمل على حتسني شروط العمل وتعزز انخراط املرأة يف
سوق العمل ،ومن املأمول أن تساعد على زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل .وقد شملت
ُ
التعديالت النواحي التالية:
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 .1إضافة تعريف للتمييز يف األجور على أساس اجلنس ،وجترمي التمييز يف األجور على
ويعد هذا التعديل خطوة مهمة لسد الفجوة يف األجور بني
أساس اجلنس أو غيره.
ّ

اجلنسني ،وإنهاء هذا الشكل من أشكال التمييز ضد النساء يف العمل .ويشكل ذلك
خروجهن املبكر منه ،وهو
معاجلة ألحد أهم أسباب عدم التحاق النساء بسوق العمل أو
ّ
األمر الذي يساهم يف احلد من متكينهن وقدرتهن على مواجهة األعباء االقتصادية

والتحديات املستقبلية.
 .2شمول إلزامية صاحب العمل بتوفير حضانة لرعاية األطفال يف مكان العمل ،سواء
أطفال العمال الذكور أو اإلناث ،بعد أن كان ذلك اإللزام مقتصر ًا على أطفال العامالت
عاملني
وحسب .ومبوجب التعديل ،أصبح لزام ًا على صاحب العمل الذي يستخدم
ِ
ْ
ً
طفال فأكثر وال تزيد أعمارهم عن خمس سنوات ،بتوفير مكان لرعايتهم.
لديهم 15

 .3كما ُعدلت املادة ( )2من القانون ،وذلك بإضافة تعريف العمل املرن وأشكاله ،ومنها

العمل عن بعد أو من املنزل ،والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة ،مما
يتيح للعاملني من ذوي املسؤوليات العائلية ،وخاصة النساء ،احلصول على فرص
عمل تتناسب مع ظروفهم اخلاصة .ويساعد ذلك على زيادة فرص تأطير أحد أشكال

العمالة غير املنظمة ،مما يساهم يف إدماج هذه الفئة بقطاع العمل الرسمي.
 .4رفع غرامة استخدام عامل وافد دون تصريح عمل ،أو استخدامه يف مهنة غير املهنة
وتضاعف هذه الغرامة
املصرح له العمل بها ،من  150دينار ًا كحد إعلى إلى  500دينار،
َ
يف حالة تكرارها.

 .5إقرار إجازة األبوة للعامل ،مدفوعة األجر بواقع ثالثة أيام.
 .6جتدر اإلشارة إلى أن التعديالت املتعلقة بالنقابات العمالية ،واملواد التي سمحت
لوزير العمل بحل الهيئات اإلدارية للنقابات وتعيني هيئات مؤقتة ،واشتراط مصادقة
الوزارة على األنظمة الداخلية لها ،وإعطاء وزير العمل صالحية تصنيف األعمال
والصناعات لغايات إنشاء النقابات ،متثل تراجع ًا يف انسجام قانون العمل مع معايير
العمل الدولية ،األمر الذي قد يؤدي إلى إمكانية عدم استفادة األردن من مشاريع

ومنَ ح توفرها الدول املانحة.
وقروض ِ

 .2االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية ()2025-2016

جاء إطالق االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية حتت الرعاية امللكية السامية
ً
ترجمة لرؤية ملكية سامية ،قوامها الشروع يف تنمية
يف الربع األخير من عام ،2016
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شاملة للموارد البشرية ،تعمل على إعداد األجيال القادمة يف جميع املراحل التعليمية
منذ التعليم املبكر ،مرور ًا باملدرسة والثانوية العامة ،والتعليم والتدريب املهني والتقني،
والتعليم العالي ،لتسهم يف تطوير آليات العرض والطلب لتحقيق التوازن يف سوق العمل.
بعدها أحد أهم محاور خطة حتفيز النمو االقتصادي
كما مت إدراج االستراتيجية ِّ
( )2022-2018لتنعكس إيجاب ًا على مسيرة التنمية والتطوير يف اململكة.
عدها متطلب ًا
وتأتي أهمية االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية انطالق ًا من ِّ
تعد مخرجات النظام
أساسي ًا لتحقيق أهداف استراتيجية التشغيل الوطنية ،إذ
ُّ

التعليمي بجميع مراحله مدخالت لسوق العمل .ومن خالل ذلك تأتّ ى العمل على تطوير
استراتيجية تنمية املوارد البشرية بهدف حتسني مخرجات األنظمة التعليمية ،وهو
األمر الذي من شأنه أن يجعل الداخلني إلى سوق العمل أكثر قابلية للتوظيف.
وتضمنت وثيقة االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية أربعة قطاعات رئيسية،
هي :التعليم املبكر وتنمية الطفولة ،والتعليم األساسي والثانوي ،والتعليم العالي ،وقطاع
التعليم والتدريب املهني والتقني .وقد أشير سابق ًا إلى أهمية القطاعات التي تضمنتها

وتخص سوق العمل ،إذ إن قطاع التعليم املهني والتقني يرتبط ارتباط ًا
االستراتيجية
ّ
وثيق ًا بسوق العمل ،األمر الذي يفسر إدراج قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني
ضمن محاور االستراتيجية الوطنية للتشغيل واالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد
البشرية.
وتتوزع مسؤولية قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني بني ثالث مؤسسات ،هي :التعليم
العالي ،والتربية والتعليم ،والعمل .إذ تعمل وزارة التربية والتعليم على إدارة املدارس
املهنية والفندقية والصناعية يف اململكة ،وتشرف وزارة التعليم العالي على اجلامعات
واملعاهد التقنية ،بينما تندرج حتت مسؤولية وزارة العمل إدارةُ مؤسسة التدريب املهني
ومعاهدها التدريبية وفروعها يف محافظات اململكة .وقد واجه قطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني حتديات ناجتة عن اتساع الفجوة بني احتياجات سوق العمل ومهارات
اخلريجني ألسباب بشرية ومالية وفنية ،فجاءت استراتيجية تنمية املوارد البشرية
ملعاجلة هذه االختالالت ،واخلروج بسياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التعليم
والتدريب املهني والتقني والفني ،ومن ثم التشغيل بوصف أساس ًا خللق فرص عمل
لألردنيني ،وخاصة فئة الشباب ،بعد تهيئتهم مهني ًا لتلبية االحتياجات الفعلية ألصحاب

العمل.
وبخصوص األهداف االستراتيجية واملشاريع املتصلة بها ،فإن قطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني اشتمل على خمسة أهداف رئيسية ،هي :إتاحة الفرص ،واجلودة،
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واملساءلة ،واالبتكار ،وأمناط التفكير .إذ يتم تنفيذ هذه األهداف من خالل  16مشروع ًا
شملت محاور متعددة ،منها احلاكمية ،والشراكة مع القطاع اخلاص ،ودعم البنية التحتية
لهذا القطاع ،واملناهج ،واملدربون ،واملظلة املرجعية ،والتجهيزات ،وإطار املؤهالت ،وفتح
القنوات األفقية والعمودية بني مسارات القطاع ومسارات التعليم العام والتعليم العالي،
قر
والتوجيه املهني .ولتحقيق أهداف االستراتيجية ومعاجلة التشوهات يف هذا القطاعُ ،أ ّ
قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم ( )3لسنة  ،2019الذي يشكل املظلة

املرجعية لهذا القطاع ،ويعمل على تنفيذ جميع املشاريع آنفة الذكر.
وفيما يتصل بتوصيات االستراتيجية يف مجال الطفولة املبكرة ،مت مؤخر ًا إقرار إلزامية

التعليم يف مراحل رياض األطفال بدء ًا من العام الدراسي  ،2021/2020ملا له من أثر
ً
وصوال إلى تطوير العنصر
مباشر على تكوين شخصية الطالب يف مراحل مبكرة وصقلها
البشري وفق معطيات العصر احلديث ومتطلباته .وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إلى ضرورة
توخي احلذر عند إعداد خطة التنفيذ التي حتتاج إلى توظيف كفاءات متخصصة لهذه
املرحلة ،وتوفير املواد واألدوات التعليمية املناسبة واملتنوعة لتنمية القدرات العقلية
لألطفال ،وتوفير البيئة الصحية املالئمة.
وعلى صعيد قطاع التعليم الثانوي ،حققت وزارة التربية والتعليم إجناز ًا متقدم ًا يف
مجال نشر االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف قطاع التعليم ،ملا فيها من فرص كبيرة
لتطوير قدرات الطلبة على البرمجة .كما أحرزت الوزارة تقدم ًا ملحوظ ًا يف مشروع ربط
املدارس بشبكة اإلنترنت ،إضافة إلى بدء تنفيذ اخلطط والبرامج لتطوير امتحان شهادة
الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) .وبهدف تنمية املوارد البشرية يف قطاع التعليم
العالي ،قامت وزارة التعليم العالي مبأسسة عملية تقييم اجلامعات وأداء رؤسائها ،إضافة
إلى وضع خطط لتفعيل احلاكمية الناجعة للجامعات ،والتصدي للعنف اجلامعي ،ووضع
األدوات إلرشاد خريجي املرحلة الثانوية وتوجيههم نحو التخصصات التي تتوافق مع
متطلبات سوق العمل.
ورغم شمولية محاور االستراتيجية وتوصياتهاّ ،إل أن عدد ًا من هذه التوصيات قد
يصعب تطبيقها يف الوقت احلاضر ،وحتتاج إلى دراسة عميقة قبل تنفيذها ،وذلك
ملعرفة األثر املباشر وغير املباشر لتلك التوصيات ومدى انعكاسها على واقع منظومة
التعليم يف األردن .ويف هذا اإلطار ،أوصت االستراتيجية بإلغاء برنامج التعليم املوازي
إلغاء تدريجي ًا ،إذ إن من شأن تلك اإلصالحات أن ُتضعف املركز املالي غير املستقر أساس ًا
ً

للجامعات ،وبالتالي ميكن أن يكون ملثل هذه اإلصالحات انعكاسات سلبية على خطط

اجلامعات يف سعيها للشروع يف عملية التطوير والتحديث التي تتطلبها املرحلة ،والتي هي
جزء من االستراتيجية قيد التنفيذ .كما تضمنت االستراتيجية برامج ومشاريع حتتاج
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إلى توفير مصادر متويل كافية إلمتامها ،ويف ّ
ظل الظروف املالية التي تعاني منها املوازنة
بد من إيجاد مصادر متويل بديلة لضمان تنفيذ
العامة ،والسياسات املالية التقشفية ،ال ّ

تلك املشاريع والبرامج وفق اإلطار الزمني احملدد لذلك.

ثانياً :مراجعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018

تناول تقرير حالة البالد لعام  2018ثالث حاالت رئيسية من أوجه عدم التطابق يف
تعد من أسباب انخفاض
سوق العمل األردني ،هي :التوقعات ،واملهارات ،واجلغرافيا ،والتي ّ
نسبة تشغيل األردنيني ،إذ وضع التقرير بعض املقترحات للتعامل مع أوجه عدم املواءمة

يف سوق العمل األردني.
فإن املتعطلني األردنيني
وخلص التقرير إلى أنه إذا كانت األجور مرتفعة مبا فيه الكفايةّ ،
مستعدون لقبول أنواع الوظائف املتاحة يف سوق العمل .ولسوء احلظ ،فإن األجور التي
ّ

َيقبل بها معظم املتعطلني األردنيني ،ما زالت أعلى من األجور السائدة لهذه الوظائف.
عد غالبية املتعطلني عن العمل هم من املتعطلني طوع ًا بحسب هذا
وبناء على ذلك ميكن ّ
ً

التعريف .كما أوصى التقرير مبجموعة من اإلجراءات للتأثير على عامل التوقعات ،وقد

بدأت احلكومة بتنفيذ عدد منها وذلك على النحو التالي:
احلد األدنى لألجور ،إذ تعكف اللجنة الثالثية التي
 .1اقترح التقرير توصية زيادة
ّ
احلد األدنى
احلد األدنى لألجور ،على دراسة زيادة
تضطلع مبسؤولية حتديد
ّ
ّ

لألجور ،ووضع حدود دنيا لألجور بحسب معايير مختلفة ،منها :سنوات اخلبرة،

ومستوى التحصيل األكادميي ،ونوع التخصص األكادميي للباحث عن العمل.
إن األدلّة ونتائج الدراسات ،تشير إلى أن معظم األردنيني املتعطلني عن العمل يتمتعون
ّ .2
بتعليم ال ّ
يقل عن مستوى تعليم العمال األجانب ،إضافة إلى التدريب املهني واخلبرة
أثناء العمل مقارنة بنظرائهم من معظم العمال األجانب ،يف حني يتصل عدم التطابق
يف محور املهارات باملهارات احلياتية ،مثل اإلحساس باملسؤولية ،واجلهد املبذول،
وبناء على ذلك يجدد التقرير
ومهارات التواصل ،واجلوانب األخرى للتوظيف.
ً
توصيته بضرورة مأسسة جودة خدمات تدريب املهارات احلياتية ورفعها ،ملا لها من أثر
كبير يف صقل شخصية العاملني وغرس املمارسات األخالقية يف نفوسهم.
 .3العمل على التعديل الالزم إلصالح سياسة ديوان اخلدمة املدنية لضبط التضخم يف
اجلهاز احلكومي وتخفيضه ،وقد شرعت احلكومة بإجراءات ضبط التضخم يف القطاع
العام ،إذ أقر مجلس الوزراء إحالة املوظفني اخلاضعني لقانون التقاعد املدني الذين
يشغلون الفئات األولى والثانية والثالثة ،ممن بلغت خدماتهم اخلاضعة للتقاعد 30
عام ًا فأكثر ،إلى التقاعد قبل نهاية دوام الثالثني من شهر حزيران  ،2019مع متتعهم
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أقرها املجلس .كما قرر املجلس بأنه يحق للموظفني اخلاضعني لقانون التقاعد
مبزايا ّ
املدني يف الفئات األولى والثانية والثالثة ،ممن أكملوا خدمة  25عام ًا خاضعة للتقاعد

احملدد لإلحالة إلى
املدني فأكثر للذكور و 20عام ًا فأكثر لإلناث ،ولم يكملوا العمر
ّ
التقاعد وجوب ًا ( 60عام ًا) احلصول على املزايا نفسها التي أقرها املجلس ،يف حال

ً
(طواعية) قبل األول من
التقدم بطلب للوزير املعني باإلحالة إلى التقاعد املدني
شهر أيلول .2019
وتأتي هذه القرارات يف نطاق خطة احلكومة لتحفيز موظفي القطاع العام على طلب
التقاعد الطوعي ،وتطبيق برامج اإلحالل والتعاقب ،إضافة إلى منح الشباب فرصة
احلصول على الوظيفة العامة والتقدم إليها يف سلّم درجاتها ،وتهيئة املوظفني الذين
يشملهم القرار سابق ًا للتقاعد ،وحتفيزهم لالستفادة من امتيازات مجلس الوزراء
بهذا اخلصوص.

 .4إيقاف ممارسة قبول الطلبات التي ال ترتبط بوظائف محددة أو مؤهالت محددة من
أي إجراءات بهذا اخلصوص.
خالل ديوان اخلدمة املدنية .إذ لم يتم اتخاذ ّ
 .5إطالق حملة تسويق اجتماعي ،إذ مت استخدام ذلك بنجاح بشأن القضايا الصحية،
وميكن استخدام هذه احلملة لتعزيز فكرة أن جميع أنواع العمل «محترمة» .وتشير
املعلومات إلى أنه لم يتم إطالق حمالت التسويق االجتماعي للعمل.
 .6ضرورة إصالح اإلطار املؤسسي لقطاع التدريب والتعليم املهني والتقني ،وقد أقر مجلس
الوزراء قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم ( )3لسنة  ،2019والذي
ينص على إنشاء هيئة تضطلع مبهام اإلشراف على عمل هذا القطاع ومخرجاته.
 .7حتقيق التوازن يف السياسات التي تشجع على خلق الوظائف ذات األجر املرتفع
والوظائف ذات األجر املنخفض .وتشير اإلجراءات احلالية إلى التركيز على توفير
الوظائف منخفضة األجر بصورة أساسية ،وال تشجع السياسات احلالية على املوازنة
بني هذه الوظائف وبني الوظائف ذات األجر املرتفع .ومع ذلك ،تتشكل العديد من
املبادرات يف املؤسسات األهلية ومؤسسات القطاع اخلاص لتحفيز الشباب وتأهيلهم
يف قطاعات حيويةّ ،إل أن هذه املبادرات على أهميتها تفتقر لطابع الدميومة

واالستمرارية.
 .8التحرك نحو اقتصاد معريف ذي أجور مرتفعة .ويتطلب سيناريو التحرك نحو اقتصاد
ً
ً
وجوهرية يف بيئة األعمال.
كبيرة
تغييرات
قائم على املعرفة ذي أجور مرتفعة،
ٍ
ُ
تنمية قدرة األردن التنافسية يف اخلدمات ذات األجور املرتفعة ومنتجات
وستتطلب
سياسات تشجع على خلق األعمال وتزيل التشوهات التي ُتشتّ ت
التكنولوجيا الفائقة
ٍ
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انتباه أصحاب املشاريع والرياديني حالي ًا عن التركيز على امليزة النسبية لألردن ،والتي
تتمثل بالعنصر البشري األفضل تعليم ًا .وعلى املدى الطويل ميكن لألردن أن يعزز
بعده اقتصاد ًا معرفي ًا مرتفع األجر ،من خالل التشديد على جودة
قدرته التنافسية ِّ

ّ
وحل املشكالت ،والعمل
مخرجات التعليم ،مبا يف ذلك مهارات التحليل ،والنقد البناء،

اجلماعي ،وروح الفريق ،إضافة إلى إدراج الروابط لسوق العمل يف املناهج الدراسية ،مبا
يف ذلك معلومات دقيقة عن اخليارات الوظيفية ،ومهارات التوظيف ،ومهارات البحث
عن العمل.

ثالثاً :النظرة املستقبلية

ولدى مراجعة عناصر استراتيجية التشغيل الوطنية ،ورصد مستويات حتقيق أهدافها،

والتحديات التي واجهت حتقيق هذه األهداف ،ميكن حتديد التوجهات التي ميكن تبنّ يها
لتطوير عناصر االستراتيجية من جهة ،وحتقيق اختراق على مستوى حتقيق األهداف
املرجوة .وتتلخص التوجهات بضرورة وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع عملية
ّ
إحالل العمالة احمللية مكان الوافدة يف املهن ذات األجور واإلنتاجية املتدنية ،إذ يتطلب
هذا األمر حصر أنواع الوظائف والعاملني فيها من العمالة األجنبية ،بالتزامن مع حصر
أعداد العمالة احمللية والتي ميكنها إشغال هذا النوع من الوظائف ،وتزويدهم بالبرامج
التدريبية املهنية واحلياتية (السلوكية) للتأكد من قدرتهم على القيام بهذه األعمال
عال من املهنية واالحترافية والسلوكية.
مبستوى ٍ
كما يجب العمل على التأكد من تطبيق التشريعات النافذة فيما يتصل بالعمالة الوافدة،
وكذلك نسب العمالة الوطنية إلى األجنبية يف القطاعات االقتصادية املختلفة ،والتي
صدرت عن وزارة العمل ،إذ تفتقر هذه التشريعات إلى اجلدية يف إنفاذها ،مما يحرم
العديد من الباحثني عن العمل من احلصول على فرصهم يف وظائف القطاع اخلاص .وال
بد من السيطرة على قطاع العمالة الوافدة غير املرخصة والتي أقرت وزارة العمل بأن
ّ

حجمها يتجاوز حجم العمالة املرخصة .كما يجب العمل على تطوير إحصاءات الهجرة
لدى دائرة اإلحصاءات العامة وحتسينها ،لتتمكن من احلصول على مجموعة متكاملة
من البيانات واملعلومات املوثقة الضرورية ألغراض التخطيط والتنفيذ واملتابعة .إذ يجب
أن تتوافر لدى الدائرة سجالت إدارية متكاملة حول الوافدين ،وخاصة العمالة الوافدة.
أمر مستهجن ومثير للقلق ،يف ظل
ّ
إن وجود نحو  450ألف عامل وافد بصورة مخالفةٌ ،

التداعيات السلبية االجتماعية واملالية واألمنية ملثل هذه الظاهرة.

كما يجب العمل على مراجعة وثيقة االستراتيجية لتتالءم مع مستقبل سوق العمل،
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يف ضوء التغيرات التي ستفرضها الثورة الصناعية الرابعة على أمناط الوظائف ،وليكون
هدفها استقطاب القدرات والطاقات البشرية احمللية وتأهيلها ،وبناء اقتصاد معريف
بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة األعمال .األمر الذي يجب أن يترافق مع تزويد املوارد
البشرية باملهارات ذات النوعية املرتفعة املطلوبة لسوق العمل ،من خالل تعزيز برامج
التعلم مدى احلياة ،والتدريب على مهارات املستقبل ،وتصميم برامج تطوير املهارات
جار لتشكيل
وتعزيز ريادة األعمال والعمل
احلر .وقد أوضحت وزارة العمل بأن العمل ٍ
ّ
مجالس مهارات قطاعية لـ  21قطاع ًا من خالل هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
والتقنية ،تعنى بتحديد احتياجات سوق العمل وحتديد املهارات املطلوبة.
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الخالصة والتوصيات

اشتملت خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل على قائمة من اإلجراءات،

بلغت نحو  70إجراء ،وتضطلع وزارة العمل مبسؤولية تنفيذ ما نسبته  %25من مجموع
اإلجراءات املطروحة لتحقيق األهداف االستراتيجية لهذه الوثيقة .وقد ُشكلت جلنة
توجيهية تتألف من ستة أعضاء تقع عليهم مسؤولية الدفع باالستراتيجية ُقدم ًا على
مستوى السياسات .كما ُشكل املجلس التنفيذي الوطني برئاسة وزير العمل ،وذلك بهدف
احملرز
اإلشراف على تنفيذ محاور االستراتيجية ،ويجتمع املجلس شهري ًا ملتابعة التقدم
َ

يف تنفيذ خطة العمل .وتقدم الهيئتان تقاريرهما مباشرة إلى مجلس الوزراء.

وإضافة إلى ذلكُ ،أنشئت وحدة تنفيذ االستراتيجية يف إطار وزارة العمل ،ومبساعدة
فنية من منظمة العمل الدولية يف متابعة تنفيذ االستراتيجية وتقييم أثر اإلجراءات،
وكانت هذه الوحدة قد تعرضت لالنتقال بني املؤسسات أكثر من مرة ،وقد ساهم ذلك
إضافة إلى تعدد املرجعيات ونقص اخلبرات -يف تأخير تنفيذ األنشطة واملشاريعاملنبثقة عن االستراتيجية ،األمر الذي أثّ ر سلب ًا على األداء العام للتنفيذ .وقد أفادت
وزارة العمل بأن اجلهة املعنية مبتابعة تنفيذ االستراتيجية وتقييم أثر اإلجراءات
سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني
هي وحدة استراتيجيات التشغيل وأمانة ّ

جار لنقل موظفي الوحدة إلى الهيئة وتسليم
والتقني .ومبوجب قانون الهيئة ،فإن العمل ٍ

ملف االستراتيجية إلى وحدة السياسات يف وزارة العمل بحسب االصول .كما أوضحت
الوزارة أن من يقوم مبتابعة سير العمل هم أخصائيني متابعة وتقييم من موظفي وحدة
استراتيجيات التشغيل ،كما يتم التنسيق بني ضباط االرتباط يف اجلهات املسؤولة عن
التنفيذ والتواصل فيما بينهم.
وميكن تلخيص العوائق املؤسسية التي أضعفت كفاءة التنفيذ مبا يلي:
 .1صعوبة توفير املوارد للعديد من عناصر خطة العمل.
 .2ضعف التزام ممثلي الوزارات يف املجلس التنفيذي املسؤول عن متابعة التنفيذ ،وافتقار
اإلدارات احلكومية املسؤولة عن التنفيذ إلى الشعور بامللْكية ،إذ يتشكل االنطباع
لدى املوظفني بأنهم يقومون بتنفيذ خطة عمل خارج مؤسساتهم ولصالح مؤسسات
وهيئات أخرى عندما يتطلب األمر جهد ًا تشاركي ًا من مجموعة من املؤسسات لتنفيذ
بعض عناصر االستراتيجية .إضافة إلى ذلك ،فإن عوامل نقص اخلبرة للموظفني
احلكوميني يف تنفيذ البرامج الشاملة للقطاعات التي تتطلب التنسيق والتعاون
التكيف بفعالية مع هذا النوع من
الوثيقني بني عدد من الوزارات ،وعدم قدرتهم على
ُّ

العمل ،أدى إلى التأثير السلبي على سير العمل يف تنفيذ اخلطة.
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 .3التغيرات املستمرة يف احلكومة وتعديالت مجلس الوزراء ،والتغييرات املتكررة والكثيرة
يف مستويات اإلدارة العليا يف املؤسسات ذات العالقة مع وزارة العمل ،والتي تضطلع
بتنفيذ غالبية البرامج واملبادرات ،مثل مؤسسة التدريب املهني ،وصندوق التشغيل
والتدريب التعليم املهني والتقني ،وصندوق التنمية والتشغيل.
 .4ضعف اإلطار املؤسسي اخلاص بوحدة تنفيذ االستراتيجية ،والتأخير امللموس يف
استحداثها ورفدها بالكوادر املؤهلة والقادرة على تنفيذ اإلجراءات املقترحة ،إضافة
مدة عملها ،فقد تنقّ لت االستراتيجية بني عدد
إلى عدم استقرار هذه الوحدة خالل ّ

من املواقع ،فبعد أن كانت موجودة يف صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ،انتقلت
إلى صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ثم انتقلت إلى وزارة العمل.
وقد كان لضعف كفاءات مديري املشاريع التي انبثقت عن االستراتيجية األثر األكبر
يف تأخير تنفيذها.
 .5غياب املعايير الواضحة يف اختيار وحتديد املبادرات الواردة يف خطة العمل .إذ
مت اقتراح املشاريع من جانب ممثلي القطاع العام فقط ،وكانت يف كثير من األحيان
مشاريع ومبادرات قائمة يف مؤسساتهم ،وبعضها ال ينسجم مع حتقيق األهداف.
يالحظ التركيز املستمر على
ومع اجلهود احملدودة يف زيادة نسبة تشغيل األردنيني،
َ

الوظائف ذات األجر املنخفض واإلنتاجية املنخفضة واالهتمام بها .وعلى أهمية هذا

اجلانبّ ،إل أن إغفال اآلليات الكفيلة بتوفير الوظائف النوعية ذات األجر املرتفع،
سيعمل على ارتفاع معدالت البطالة إلى مستويات جديدة .وتكاد تكون معاجلة مشكلة
الوظائف ذات األجر املنخفض ،أسهل بكثير من معاجلة مشكلة النوع األخير من الوظائف.
يحد
إن تفعيل القوانني والتشريعات واألنظمة املتصلة بالعمالة الوافدة ،من شأنه أن
ّ
ّ
املهرة (توجيهي فما دون) ،وذلك عن طريق
كثير ًا من البطالة بني صفوف العاملني غير َ
ّ
محل نظرائهم من العمالة
إحلاقهم بالدورات التدريبية الفنية واحلياتية ،وإحاللهم
بأي حال االستغناء عن مجمل العمالة الوافدة .وبناء على ذلك،
الوافدة .وهذا ال يعني ّ

ميكن وضع املقترحات والتوصيات التالية:

 .1تفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة العمل وإنفاذها ،وخاصة تلك املتصلة
بتحديد نسب العمالة الوافدة وتعليمات املهن املغلقة أمام العمالة الوافدة.
 .2اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضبط العمالة الوافدة املخالفة ،إذ ال ميكن السكوت
عما يناهز عن  450ألف عامل وافد من دون تصاريح عمل.
ّ
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 .3مراجعة وثيقة االستراتيجية لتتالءم مع مستقبل سوق العمل ،وليكون هدفها
استقطاب القدرات والطاقات البشرية احمللية وتأهيلها ومتكني مشاركتها يف سوق
العمل ،وبناء اقتصاد معريف بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة األعمال.
 .4التأكد من تزويد املوارد البشرية باملهارات ذات النوعية املرتفعة املطلوبة لسوق العمل
من خالل تعزيز برامج التعلم مدى احلياة ،والتدريب على مهارات املستقبل ،والوظائف
التي ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة ،وتصميم برامج تطوير املهارات.
احلر.
 .5يجب أن تهدف مراجعة االستراتيجية إلى تعزيز ريادة األعمال والعمل
ّ
 .6التركيز على القطاعات التي توفر وظائف مرتفعة الدخل ،مثل قطاعات الطاقة
واالتصاالت والتكنولوجيا والنقل والتخزين ،والقطاعات املالية والصحية والتعليمية،
إلى جانب وظائف مجاالت الذكاء االصطناعي والتعامالت الرقمية ()Block Chain
والعلوم املتقدمة.
 .7التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي إلدراج العديد من املواد التطبيقية يف الدراسة،
وكذلك التنسيق بينها وبني مؤسسات القطاعات املختلفة لتزويد الطلبة الذين هم
على مقاعد الدراسة باملهارات املطلوبة يف سوق العمل ،وهذا يشمل املهارات الفنية
ومهارات التواصل واملهارات احلياتية.
 .8رفد مؤسسة التدريب املهني بالكفاءات التدريبية املتميزة ،إذ يعود ضعف املؤسسة يف
هذا اجلانب إلى حرمانها من تعيني الكفاءات واملدربني اجليدين.
 .9استثمار القطاع اخلاص يف التدريب والتأهيل املستمر ،والعمل على تصميم حزمة من
احلوافز التي ميكن تقدميها للقطاع اخلاص عند تدريبه وتشغيله لألردنيني.
 .10إعادة النظر مبحتوى مادة التربية املهنية لتعمل على تكوين رؤية للطالب حول
التدريب والعمل املهني والعوائد التي من املمكن حتقيقها ،وذلك بهدف إعالء شأن
أنشطة ووظائف القطاع مبا يسهم يف تعزيز توجيه الطلبة لهذا املسار التعليمي.
 .11تعظيم االستفادة من البوابة اإللكترونية «فرص» ( )forus.joوالتي مت تطويرها
بالتعاون ما بني صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ووزارة العمل ،إذ جرى توقيع
اتفاقية تهدف إلى حتقيق التكامل بني البوابة ونظام التشغيل الوطني اإللكتروني يف
ً
تفعيال صحيح ًا.
وزارة العمل ،ولكن على ما يبدو أن هذه االتفاقية لم ُتفَ َّعل
 .12مع صدور قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم ( )3لسنة  ،2019يجب
تبني نهج النظام املهاري املستمر ،وهو عبارة عن منظومة متكاملة تشارك فيها اجلهات
احلكومية واألهلية وتطورها لتضع برامج للتعلم املستمر ،بهدف رفع مستوى الكفاءات
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للعمالة يف سوق العمل ،وضمان مواءمة مهارات القوى العاملة مع املهارات املستقبلية
التي يحتاجها سوق العمل ،وضمان التعلم املستمر واالستباقي للقوى العاملة ،مبا
يواكب التطور التكنولوجي والتوجهات املستقبلية ،فباإلضافة إلى تأثير ذلك على
الوظائف واملهن يف سوق العمل ،فإنه سيساهم يف صقل مهارات القوى العاملة وحتسني
كفاءتها اإلنتاجية يف مهارات جديدة تتواكب مع احتياجات سوق العمل.
 .13مع صدور قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم ( )3لسنة  ،2019يجب
ان ال يتم إغفال دور وعمل مجالس املهارات القطاعية املشكّ لة ،واستمرار مشاركة هذه
املجالس التي يقودها القطاع اخلاص ،والتي راكمت معرفة كبيرة يف مجال املهارات
والتدريب ،يف عملية حتديد نوعية املهارات املطلوبة من أجل التوظيف ،ورفع كفاءة
اخلريجني ،واعتماد مزودي التدريب.
 .14تسريع وتيرة إحالل العمالة احمللية مكان الوافدة التي متثل املهن ذات األجر
واإلنتاجية املتدنية ،من خالل التنسيق مع الشركات يف القطاعني احلكومي واخلاص
واالستفادة من خبراتها مبا يضمن تأهيلها ،وتصميم حزمة من التسهيالت واحملفزات
للشركات التي تستخدم الكفاءات الوطنية.
 .15استكمال تأهيل مديريات العمل التابعة لوزارة العمل ،إذ ميكن للوزارة تطوير
خدمات التوظيف التي أصبحت جزء ًا من مسؤوليتها ومأسستها ،وذلك بإعادة تأهيل
مديريات العمل املنتشرة يف احملافظات وتطويرها ،ورفع كفاءة العاملني فيها وخاصة
يف خدمات التشبيك الوظيفي.
 .16تفعيل املنصة اإللكترونية للتوظيف واستخدامها يف عمليات املتابعة والتقييم
ملخرجات املديريات وإجنازاتها ،إذ ُو ِّقعت يف أواخر عام  2018مذكرة تفاهم بني
صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ووزارة العمل ،ملأسسة التكاملية ما بني برنامج

«فرص» وبرنامج التشغيل الوطني اإللكتروني.
وحول التوصيات الواردة يف التقرير ،فقد أوضحت وزارة العمل أن التوصيات املقترحة يتم
العمل عليها من ِقبل الوزارة وأذرعها التنفيذية من خالل امليثاق الوطني للتشغيل والذي
يقوم على تكاتف اجلهود بني جميع اجلهات املعنية ،حيث يتضمن امليثاق مجموعة من

املمكنات تعمل على:
 .1ضبط سوق العمل وتنظيمه ،واإلحالل التدريجي للعمالة األردنية محل العمالة
الوافدة.
 .2االرتقاء مبنظومة التدريب والتعليم املهني والتقني ورفع إنتاجية العامل األردني مبا
يتواءم واحتياجات سوق العمل.
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 .3تشجيع التشغيل الذاتي من خالل إقامة مشاريع إنتاجية يف القطاعات التشغيلية
املختلفة.
 .4حصر جميع املتعطلني والباحثني عن عمل ،وحتديد األولويات ،وإتاحة الفرصة لهم
لتشبيكهم مع فرص العمل محلي ًا ودولي ًا.
 .5تنفيذ برامج تدريبية متكاملة (تتضمن املهارات احلياتية والفنية).
 .6تنفيذ عدد من املشاريع يف مجال التشغيل.
 .7مت تطوير منصة وطنية شاملة للتشغيل ،سيتم يف مرحلتها الثالثة الربط مع البوابة
اإللكترونية «فرص» إلتاحة املجال لالستفادة من اإلرشاد املهني وغيره من محتويات
بوابة «فرص».
 .8ستعمل هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية من خالل قيامها مبهامها وفق ًا
للقانون الذي ُأنشئت مبوجبه ،على حتقيق وتنظيم برامج التعليم ،ورفع مستوى
العامل ،وتزويده باملهارات الالزمة واحتياجات سوق العمل .وهو األمر الذي يؤدي إلى
رفع اإلنتاجية.
 .9عملت الوزارة على تبني سياسات تعنى بإحالل العمالة األردنية محل العمالة الوافدة،
من خالل تعديل نظام الرسوم ،وحتديد نسب للعمالة الوافدة يف القطاعات املسموح
العمل بها ،والتوسع يف قائمة املهن املغلقة ،وقوننة أوضاع العمالة الوافدة املخالفة،
والقيام بزيارات تفتيشية نوعية ،والتكاتف مع اجلهات املعنية بضبط سوق العمل
وتنظيمه.
 .10وضع منظومة حوافز للمشغلني األردنيني يف القطاع اخلاص.
 .11عملت الوزارة وتعمل على إبرام اتفاقيات تشغيل للعمالة األردنية.
جار على التطوير املؤسسي جلميع مواقع عمل الوزارة ،ومن ضمنها مديريات
 .12العمل ٍ
وأقسام التشغيل.

تتبع سير اإلجناز.
 .13مت تطوير نظام متابعة وتقييم إلكتروني يف وزارة العمل ميكّ ن من ُّ
معدة لذلك.
 .14يتم العمل على تقييم املشاريع املنفَّ ذة وفق خطة َّ
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كما تتضمن اإلجراءات التي مت تبنّ يها والتي تنسجم مع توصيات تقرير حالة البالد لعام
 2018ما يلي:
 .1مراجعة شاملة للّوائح والتعليمات للمهن املغلقة ،إذ ستصدر قوائم جديدة خالل
الفترة القادمة ،وستكون مقسمة لثالثة قوائم :املهن املغلقة كلي ًا ،واملهن املقيدة ،واملهن
املفتوحة.
 .2سيكون هنالك عمالة وافدة فقط يف حال حتقق عامل الندرة أو عدم وجود كفاءة بني
األردنيني.
 .3سيصدر نوع جديد من تصاريح العمل ،وهو العمل احلر ،لتجنب وجود العمالة املوسمية
(مثل الزراعة).
 .4هنالك تعديل لقانون العمل ،وخصوص ًا يف جانب املخالفات ،وذلك للحد من العمالة
الوافدة وتسفير العمالة املخالفة.
 .5حتديد فترة ثالثة أشهر للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها بعد انتهاء التصريح ،وإذا
لم يتم التجديد سيتم اعتبار العامل مخالف ًا.
 .6مت إطالق امليثاق الوطني للتشغيل ،وهو يحتوي على عدد من احملاور الرئيسية ،من
بينها املنصة الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى التشبيك بني الباحثني عن فرص
العمل وأصحاب العمل.
مستحدث ،وهو برنامج «انهض»،
 .7يف ما يخص موضوع ريادة األعمال ،هنالك برنامج
َ

وبتمويل قدره  100مليون دينار من البنك املركزي ،من أجل تشجيع التشغيل الذاتي.
ً
خطوة بخطوة لتأهيلهم وتدريبهم وحتى
كما أن البرنامج يتعامل مع الرياديني

وانتهاء
حصولهم على القروض ،أي البدء معهم من مرحلة التدريب ،مرور ًا باالقتراض،
ً
بفتح العمل.
 .8يتناول احملور اخلامس من امليثاق الوطني للتشغيل ،تشجيع القطاع اخلاص إلحالل
ً
بدال من الوافدة ،وزيادة تدريب وتشغيل األردنيني يف القطاع اخلاص.
العمالة االردنية
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• املراجع:

 .1املجلس االقتصادي واالجتماعي ،تقرير حالة البالد لعام .2018
 .2البنك املركزي األردني ،التقرير الشهري.2019 ،
 .3دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح العمالة والبطالة.2019 ،
 .4صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،تقارير سنوية مختلفة.
 .5صندوق التنمية والتشغيل ،تقارير سنوية مختلفة.
 .6وزارة العمل ،تقارير سنوية مختلفة.
 .7وزارة العمل ،امليثاق الوطني للتشغيل
 .8وزارة املالية ،النشرة املالية الشهرية.2019 ،
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