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تقدمي

يف ظل ندرة املوارد الطبيعية وم�صادر الطاقة ،متثل املوارد الب�شرية املورد االقت�صادي
الرديف الذي ميكن البناء عليه واال�ستثمار فيه ملواجهة ندرة نظريتها الطبيعية ،حيث
ا�ستطاعت الكثري من الدول حتقيق معدالت منو اقت�صادي ومعدالت دخل مرتفعة� ،أدت �إلى
الو�صول �إلى تنمية اجتماعية واقت�صادية م�ستدامة ،وذلك من خالل اال�ستثمار يف ر�أ�س املال
الب�شري ممث ًال بتطوير قطاعات التعليم على اختالف م�ستوياتها ودعم �سيا�سات التدريب
والت�أهيل بهدف رفع كفاءة و�سوية الأيدي العاملة للو�صول �إلى خلق الوظائف ب�شكل عام،
والوظائف ذات الأجر املرتفع ،ب�شكل خا�ص.
وعلى الرغم من �أن الأردن يعد واحد ًا من �أفقر البلدان يف جمال املوارد الطبيعية ،وحتديد ًا
يف جمال م�صادر الطاقة وامل�صادر املائية� ،إال �أنه ا�ستطاع �أن يحقق يف ال�سنوات املا�ضية تنمية
اقت�صادية واجتماعية �شاملة مقارنة بالعديد من البلدان الغنية باملوارد الطبيعية ،من
خالل االهتمام بالعن�صر الب�شري كركيزة �أ�سا�سية يف مفهوم التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
ومع ذلك ،ف�إنه ما زالت هنالك م�ساحة كبرية للبناء على ما مت �إجنازه ،وا�ستثمار الهبة
الدميغرافية ،التي ميكن �أن تنقل الأردن �إلى النماذج الرائدة يف اال�ستثمار الأمثل للموارد
الب�شرية مثل دول جنوب �شرق �آ�سيا واليابان وكوريا اجلنوبية ،حيث �أنه ال بديل عن تنفيذ
اخلطط والربامج الهادفة �إلى �إعداد قدرات ب�شرية تت�سم بالإنتاجية والكفاءة يف م�ستويات
العملية التعليمية كافة.
ويت�صف املجتمع الأردين ب�أنه جمتمع �شاب ،حيث ت�شكل ال�شريحة العمرية � 24-15سنة
نحو ربع جمموع ال�سكان .وت�شري الدرا�سات �إلى ا�ستمرار ارتفاع ن�سبة ال�شريحة امل�شار �إليها
من �إجمايل ال�سكّان يف العقدين القادمني ،الأمر الذي قد ي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا على املجتمع يف
غياب التخطيط ال�سليم ال�ستثمار هذه الطاقات وتوجيهها ،يف الوقت الذي ي�شهد فيه مفهوم
�سوق العمل حتوالت عميقة وكبرية �أفرزتها جملة من عوامل التطور واالبتكار التكنولوجي.
فقد �أ ّدت العوملة �إلى تغريات يف �أ�ساليب الإنتاج ونطاقاته اجلغرافية واملهارات املطلوبة

4

تقرير حالة البالد :سوق العمل

املا�سة النفتاح
لتحقيقه ،حيث ي�ؤكد هذا التحول يف مفهوم �سوق العمل وطبيعته �إلى احلاجة ّ
الأنظمة التعليمية على املعايري الدولية ومتطلبات �سوق العمل خارج الإطار املحلي.
وتت�صف �سوق العمل الأردنية بانخفا�ض معدالت الن�شاط االقت�صادي للأردنيني ،وخا�صة بني
أ�سا�سي �إلى �سل�سلة من العوامل االجتماعية-االقت�صادية الهيكلية،
الإناث ،ويعود ذلك �شكل � ّ
منها:
 الرتكيبة العمرية ل�سكان الأردن التي متيل نحو الفئات العمرية الفتية ب�شكل كبري،ما �أدى �إلى ظهور �أعداد كبرية ن�سبي ًا من طلبة املدار�س الثانوية وطلبة اجلامعات غري
النا�شطني اقت�صادي ًا .وت�شري البيانات �إلى �أنه ما بني عامي  1979و ،2014ارتفعت ن�سبة
الطلبة الأردنيني الذين تقدموا المتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) من � %14.7إلى
 .%38كما ت�ضاعفت ن�سبة حاملي �شهادة البكالوريو�س مبا يزيد على ثالث مرات خالل
الفرتة الزمنية نف�سها.
 ُي�شكّل الطلبة على مقاعد الدرا�سة� ،سواء يف املدار�س الثانوية �أو اجلامعات وكلياتاملجتمع ،عدد ًا ال ي�ستهان به ،وتقع هذه الفئة �ضمن فئة النا�شطني اقت�صادي ًا بح�سب
الت�صنيفات العاملية للم�شاركة االقت�صادية ،حيث ت�شري البيانات �إلى �أن الطلبة ي�شكلون
ما يزيد على ثلث الأردنيني غري النا�شطني اقت�صادي ًا ،الأمر الذي يف�سر ،ب�شكل جزئي،
العزوف عن امل�شاركة االقت�صادية يف �سوق العمل.
 الن�سبة املرتفعة من الأردنيني الذين يتمتعون بوجود م�صادر دخل بديلة تغنيهم عنالعمل ،حيث و�صلت ن�سبتهم بح�سب الإح�صاءات الر�سمية �إلى نحو  %10يف عام ،2014
وتعود �أ�سباب ارتفاع هذه الن�سبة �إلى اال�ستخدام الوا�سع النطاق من قبل موظفي القطاع
العام لنظام التقاعد املبكر (حتى عام � 45 :2010سنة ،بد ً
ال من � 60سنة للرجال و55
�سنة للن�ساء)� ،إ�ضافة �إلى امل�ستفيدين من الدعم �أو التحويالت النقدية التي ت�صلهم من
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�أقاربهم العاملني يف دول اخلليج.
املتفرغات للواجبات املنزلية؛ حيث ت�شري البيانات �إلى
 ارتفاع ن�سبة الن�ساء الأردنياتّ
�أن ما يزيد على ن�صف �إجمايل الأردنيني غري النا�شطني اقت�صادي ًا هن �إناث�ُ ،صنّفن على
�أنهن «ربات بيوت» .ولقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إلى العوامل االجتماعية والثقافية
التي ال ُت�ؤخذ يف االعتبار يف عمليات الإح�صاء الر�سمية ،والتي ما زالت ت�ؤثر �سلبي ًا على
توظيف املر�أة .فمن ناحية ،ما زال الو�ضع االجتماعي للن�ساء مرتبط ًا يف املقام الأول
بكونهن زوجات و�أمهات؛ �إ�ضافة �إلى ا�ستمرار القيود الثقافية التي تعرقل قدرتهن على
التنقل خا�صة يف املناطق الريفية ،وميل تلك القيود �إلى ح�صر دور املر�أة يف وظائف معينة
كمعلمة �أو ممر�ضة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن انعدام وجود و�سائل النقل الكف�ؤة والالئقة،
وتدين م�ستويات الأجور ،و�ساعات العمل �ساهم ب�شكل حموري يف احلد من التنقل �إلى
�أماكن العمل ،وبالتايل الت�أثري �سلبي ًا على معدالت امل�شاركة االقت�صادية.
وت�شري الإح�صاءات ب�شكل ملمو�س �إلى �أن الزواج ي�شكل عقبة �أمام دخول املر�أة �إلى �سوق
العمل ،ففي عام ُ ،2014وجد �أن نحو  %13فقط ،من �إجمايل الن�ساء املتزوجات �أو الالتي
كن نا�شطات اقت�صادي ًا ،يف حني بلغت ن�سبة النا�شطات اقت�صادي ًا ،من غري
�سبق لهن الزواجّ ،
املتزوجات ،نحو  .%20وعلى اجلهة املقابلة ،جند �أن هذه العالقة ال�سببية تنعك�س متام ًا
عند الرجال ،كونهم يعيلون عائالتهم ،حيث ُوجد �أن  %74.5من الرجال املتزوجني �أو الذين
�سبق لهم الزواج ،نا�شطون اقت�صادي ًا ،يف حني تنخف�ض هذه الن�سبة �إلى نحو  %51.3بني
الرجال الذين مل يتزوجوا من قبل.
وتنتظم هذه املراجعة يف خم�سة �أق�سام رئي�سية؛ ي�ستعر�ض الق�سم االول مفارقة النمو
والبطالة يف االقت�صاد الأردين ،فيما ي�ستعر�ض الق�سم الثاين النتائج املتحقّقة للإ�سرتاتيجيات
اخلا�صة ب�سوق العمل واملوارد الب�شرية .وت�ستعر�ض املراجعة ،يف ق�سمها الثالث� ،أوجه
�ضعف املواءمة يف �سوق العمل ب�سبب اعتبارات اجلغرافيا ،و«مهارات و�سلوكيات» بيئة العمل،
وتوقعات الباحثني عن العمل .ويبحث الق�سم الرابع يف ال�سيا�سات املقرتحة يف جانب الطلب
على العمل ،مع الرتكيز على مناخ اال�ستثمار والتجارة و�سيا�سات العمل� ،أما الق�سم اخلام�س،
فيتجه �إلى جانب العر�ض من اليد العاملة ،والذي يبحث يف جودة التعليم والتدريب املهني،
و�إدماج املر�أة بالقوى العاملة ،و ُتختتم املراجعة مبجموعة من اال�ستنتاجات والتو�صيات.
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أوالً :مفارقة سوق العمل األردنية :النمو االقتصادي ومعدل البطالة
�أ�شارت نتائج م�سح العمالة والبطالة الذي نفذته دائرة الإح�صاءات العامة خالل الربع
الثالث من عام � 2017إلى �أن معدل البطالة قد �سجل ارتفاع ًا ملحوظ ًا مقداره  2.6نقطة
مئوية عن م�ستواه خالل الربع املماثل من عام  2016ليبلغ  %18.5خالل الربع الثالث من عام
 .2017وت�أتي هذه النتائج يف الوقت الذي ت�شري فيه بيانات احل�سابات القومية �إلى ا�ستقرار
معدالت النمو االقت�صادي ،و�إن كانت عند م�ستويات متدنية ،خالل الربع الثالث من عام
 2017مقارنة بالفرتة نف�سها من العام ال�سابق ،لي�سجل الن�شاط االقت�صادي منو ًا حقيقي ًا
متوا�ضع ًا ن�سبته  %1.9مقارنة مع منو ن�سبته  ،%1.8خالل الفرتة نف�سها من العام ال�سابق،
الأمر الذي يثري ت�سا�ؤ ًال حول مدى العالقة بني معدل البطالة ومعدل النمو يف االقت�صاد
الأردين.
يبلغ عدد املتعطلني الأردنيني عن العمل نحو � 250ألف متعطل� ،أو ما يعادل  %18.5من القوى
العاملة ،ويف الوقت نف�سه ،يعمل ما ال يقل عن � 400ألف عامل غري �أردين يف اململكة ،بح�سب
الإح�صاءات الر�سمية ،يف حني تذهب بع�ض التقديرات لأعداد العمالة الوافدة �إلى ما يزيد
على �ضعف هذا العدد .وت�شري هذه البيانات �إلى مفارقة حرجة يف �سوق العمل الأردنية،
مفادها �أن هنالك طلب ًا حقيقي ًا على الأيدي العاملة ،لكن الوظائف ال�شاغرة ت�شغلها العمالة
الوافدة �أو ما تزال �شاغرة ،يف حني يقبع العديد من الأردنيني كعاطلني عن العمل ولفرتات
طويلة يف كثري من الأحيان .وت�شري التوقعات الأخرية �إلى �أن عدد الأردنيني الداخلني اجلدد
�إلى �سوق العمل �سيرتاوح ما بني  50و� 75ألف ًا �سنوي ًا .ويعك�س هذا النمو ال�سنوي يف حجم
القوى العاملة بنحو  .%3وعلى افرتا�ض �أن حوايل  %20من الوظائف �سوف يتم �إ�شغالها من
قبل العمال الأجانب ،ف�إن االقت�صاد الوطني �سيحتاج �إلى خلق ما بني  60و� 90ألف وظيفة كل
عام ،وذلك للإبقاء على معدالت البطالة عند م�ستوياتها احلالية.
كما جتدر الإ�شارة �إلى ارتفاع معدالت البطالة بني ذوي الإعاقة يف الأردن ،حيث ت�شري
التقديرات غري الر�سمية �إلى �أنها ترتاوح بني  ،%90-%80من �إجمايل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
ما يحتّم االلتفات �إلى هذه امل�س�ألة ،والت�أكيد على �أهمية التوعية والتثقيف للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ملعرفة حقوقهم ،و�إلغاء �أ�شكال التمييز جميعها �ضدهم ،حيث ي�ستحق �أفراد هذه
ال�شريحة من املجتمع �أن يندجموا اندماج ًا كام ًال يف املجتمع ،و�أن يتمتعوا بفر�ص متكافئة يف
التعليم والعمل ،حيث يواجه ه�ؤالء حتديات كبرية يف احل�صول على الوظائف ،ما ي�ستدعي
التعاون بني املنظمات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،لتبادل اخلربات يف جماالت بناء
نظام تعليمي �شامل و�سوق عمل لذوي الإعاقة .وميثل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص
املع ّوقني املظلة الر�سمية لهذه الفئة من املجتمع ،وعلى الرغم من اجلهود املبذولة جتاه هذه
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الفئة� ،إال �أنها ما زالت تعاين من �إدماجها يف �سوق العمل والتعليم على حد �سواء ،نظر ًا لغياب
البنية التحتية والت�سهيالت البيئية املالئمة يف كثري من الأحيان.
وميكن القول �إن جزء ًا كبري ًا من هذه التحديات ،يرتبط مب�شاكل تتعلق بعدم وجود موازنة
كافية حتديد ًا لتوفري الت�سهيالت البيئية ،كالنقل واملباين املالئمة ،وتوفري اخلدمات يف
املدار�س واجلامعات كمرتجمي لغة الإ�شارة وغريها .وعلى الرغم من �أن الأردن اتخذ عدد ًا
من اخلطوات ،ك�إقرار قانون حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وامل�صادقة على االتفاقية
الدولية حلقوق ذوي الإعاقة� ،إال �أن الإ�شكالية تكمن يف عدم تطبيق تلك الت�شريعات ب�شكلها
الأكمل ،وتعاين معظم دول العامل ،بدرجات متفاوتة ،من هذه التحديات.
وتكمن الإ�شكالية �أي�ض ًا ،يف �أن احلكومات عادة ما تتعامل مع ق�ضايا ذوي الإعاقة من منطلق
رد الفعل ،الأمر الذي يدفع هذه الفئة �إلى �أن تتحرك بنف�سها للمطالبة بحقوقها والتبليغ عن
�أي انتهاكات �أو متييز �ضدها .وللتعريف بحقوقها ،ف�إن ذلك يتطلب حمالت توعية وتثقيف
باحلقوق لذوي الإعاقة و�أ�سرهم ،حتى يتمكنوا من نيل بع�ض حقوقهم .وميكن �أن ي�شكل نظام
الكوتا يف العمل مدخ ًال جيد ًا لزيادة ن�سبة متثيل ذوي الإعاقة يف �سوق العمل ،على �أال تكون
هي القاعدة ،فالأ�صل �أن يح�صل كل كف�ؤ وم�ؤهل على فر�صته يف ال�سوق.
وميكن القول �إن م�ؤ�شرات �سوق العمل يف الأردن قد اكت�ست طابع ًا من اجلمود ،وباتت تو�صف
ب�أنها هيكلية ،حيث نادر ًا ما �شهدت هذه امل�ؤ�شرات تطور ًا �إيجابي ًا ب�صرف النظر عن حالة
وترية الن�شاط االقت�صادي الكلي .فعلى الرغم من حتقيق الناجت املحلي الإجمايل ملعدالت
منو مرتفعة ن�سبي ًا خالل الفرتة  ،2008-2000حيث تراوحت معدالت النمو احلقيقي ما بني
 ،%8-%5و�صو ًال �إلى الفرتة التي �أعقبت اندالع الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية ،والتي
�أدت �إلى تباط�ؤ كبري يف معدالت النمو احلقيقي ،حيث كانت م�ؤ�شرات �سوق العمل ،وما زالت
�أي�ض ًاُ ،تنذر باخلطر .فقد ظل معدل ن�سبة م�شاركة الأردنيني واحد ًا من �أدنى املعدالت يف
العامل ،حيث بلغت م�شاركة الأردنيني يف �سوق العمل ما ن�سبته  ،%40كما ا�ستقرت ن�سبة
البطالة عند معدالت مرتفعة ن�سبي ًا تراوحت ما بني  %15-%12حتى عام  ،2008قبل �أن
حتلق ارتفاع ًا نتيجة ال�ضغوط على �سوق العمل ب�سبب التباط�ؤ امللحوظ يف وترية الن�شاط
االقت�صادي ،وا�ستمرار انعكا�س �أزمات النزوح �إلى الأردن بفعل التطورات اجليو�سيا�سية التي
تع�صف بالإقليم ،لت�صل وفق �أحدث البيانات �إلى .%18.5
وت�شري البيانات وال�سيناريوهات �إلى �أنه على الرغم من اجتاهات امل�ؤ�شرات الدميغرافية نحو
االنخفا�ض ،ف�إن حتديات �سوق العمل املحلية �ستظل ماثلة خالل العقد القادم ب�سبب احلجم
الكبري ن�سبي ًا للفئة العمرية � 24-15سنة ،حيث تتوقع دائرة الإح�صاءات العامة �أنه بحلول
عام � 2020سيكون �أكرث من ثلثي ال�سكان �ضمن نطاق �سن العمل.
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وتك�شف البيانات يف ال�سنوات الأخرية على �أن �أف�ضل �أداء خللق فر�ص العمل كان يف عام ،2007
والذي رافقه ارتفاع معدل منو الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  ،%7.6حيث مت ا�ستحداث نحو
� 56ألف فر�صة عمل ،كانت قادرة فقط على ا�ستيعاب الداخلني اجلدد ،وقد �ساهمت معدالت
النمو املرتفعة يف احليلولة دون ارتفاع معدالت البطالة فقط ،حيث ا�ستقرت معدالت البطالة
عند م�ستويات مرتفعة ن�سبي ًا ناهزت حدود � %13.5آنذاك .وميكن القول �إن العمل ،يف ظل
هذه احلالة ،على جذب املزيد من اال�ستثمارات خللق وظائف جديدة رمبا لن يكون كافي ًا
لعالج م�شكلة البطالة ،وبالتايل تربز احلاجة �إلى اتخاذ خطوات �أخرى من �أجل معاجلة
�أوجه عدم املواءمة بني الوظائف املتاحة والباحثني عن العمل يف �سوق العمل الأردنية.
عد الدخل املت�أتي من العمل �أحد �أبرز الآليات التي يتم من خاللها حتقيق معدالت النمو
و ُي ّ
االقت�صادي الإيجابية ،حيث متثل تلك الدخول جانب الطلب املحلي ب�شقيه اال�ستهالكي
واال�ستثماري .وت�شري البيانات املتاحة �إلى �أن الأردنيني يعتمدون ،ب�شكل رئي�سي ،على
�أ�صولهم من قوة العمل ،للح�صول على دخولهم لتمويل حاجاتهم الأ�سا�سية .و ُتظهر ح�سابات
الدخل القومي �أن �أغنى  %20من ال�سكان واملتمثلة بــ ( )q5على املحور العمودي ،يتح�صلون
على حوايل  %50من دخولهم من �أجور العمل الواقعة على املحور االفقي ،يف حني �أن �أفقر
 %20من ال�سكان ( )q1يتح�صلون على ما ن�سبته  %25من دخولهم ،من �أجور العمل (ال�شكل
رقم .)1
ال�شكل رقم ( :)1الدخل من ح�سابات التوظيف ملعظم دخل الأ�سرة
q5

q4

q3

q2

q1
100.0
حواالت

80.0
ملكية خا�صة

60.0
ايجارات

40.0
ح�سابات خا�صة

20.0

0.0

توظيف

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح نفقات ودخل الأ�سرة.2013 ،
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�إن اال�ستفادة من «الهبة الدميغرافية» هي واحد ًا من التحديات الرئي�سية التي تواجه
الأردن .ففي الوقت الذي يدخل فيه الأردن املرحلة الثالثة من التحول الدميغرايف ،ف�إنه
يعاين من ارتفاع عدد ال�سكان يف �سن العمل مقارنة بعدد الأطفال وكبار ال�سن من �إجمايل
عدد ال�سكان .ويف حني كان �أقل من ن�صف ال�سكان يف عام  1979يف �سن العمل ،ف�إن �أكرث من
ثلثي ال�سكان �سيكونون يف �سن العمل بحلول عام ( 2020ال�شكل رقم  .)2وت�شري الأدبيات �إلى
�أن الهبة الدميغرافية تتيح للدول فر�صة حقيقية الرتفاع معدالت االدخار واال�ستثمار،
فيما تنقلب الهبة الدميغرافية لت�صبح لعنة يف حال بقاء هذا العدد من ال�سكان يف �سن العمل
عاط ًال عن العمل �أو خارج القوى العاملة.
ال�شكل رقم ( :)2التغري يف التوزيع العمري لل�سكان
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2015

2004
دون �سن العمل

�سن العمل

1994

1979

كبار ال�سن

امل�صدر :الإح�صاءات العامة ،التعداد العام لل�سكان.2015 ،

ونظر ًا العتبار الدخل من �أجور العمل ،من املوارد الرئي�سية بالن�سبة للرفاه املايل ل�شريحة
وا�سعة من ال�سكان ،ف�إن احلكومة ت�ضع على �سلم �أولوياتها احلد من البطالة ،حيث تبنت
احلكومة م�ؤخر ًا �إ�سرتاتيجية الت�شغيل بد ًال من التوظيف ،من خالل دعم احلكومة لقطاع
التدريب املهني ومتويل امل�شاريع الذاتية املد ّرة للدخل .وعلى الرغم من �أهمية هذه ال�سيا�سة
ودورها يف خلق فر�ص العمل ،يجب �أن يرتافق ذلك مع الإ�سرتاتيجية الرئي�سية للحكومة
يف اجتذاب اال�ستثمارات الأجنبية ،وحفز النمو االقت�صادي ،وتوليد فر�ص العمل.
وتختلف التقديرات لعدد الوظائف اجلديدة املطلوبة كل عام لو�ضع حد الرتفاع معدل
البطالة ،ولقيمة اال�ستثمار الالزم ونوعيته ال�ستحداث تلك الوظائف .وعلى �أي حال ،ف�إن
الإ�سرتاتيجية الرئي�سية هي نف�سها؛ الرتكيز القوي على اال�ستثمار والنمو �سيخف�ض البطالة.
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ومع ذلك ف�إنه وبالنظر �إلى حقبة النمو واال�ستثمار املرتفعني ،فقد ال تكون هنالك فر�ص
عمل كافية للحد من البطالة ،للأ�سباب املبينة يف هذه املراجعة.
وبالعودة �إلى البيانات التاريخية من حيث اال�ستثمار ومعدالت منو الناجت املحلي الإجمايل،
فقد حقق االقت�صاد الوطني �أداء جيد ًا خالل ال�سنوات املا�ضية .حيث ارتفع حجم
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة منذ عام  ،2001نتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط وانعكا�ساته
على عائدات دول اخلليج .وقد �أدى ذلك �إلى ارتفاع معدل النمو للناجت املحلي الإجمايل من
 %3.5خالل الفرتة � 2000-1996إلى نحو  %7.6خالل الفرتة ( 2008-2000ال�شكل رقم
 .)3وقد جاء هذا الأداء القوي مدفوع ًا بجملة من الإ�صالحات الهيكلية ال�شاملة خالل
الت�سعينات ،ما �أدى �إلى حت�سني بيئة اال�ستثمار اخلا�ص ،ودعم برامج اخل�صخ�صة ،وال�شروع
يف و�ضع الأطر التنظيمية وامل�ؤ�س�سية امل�ستدامة.
ال�شكل رقم ( :)3النمو والبطالة

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

امل�صدر :الإح�صاءات العامة ،احل�سابات القومية ،وم�سح العمالة والبطالة.2017 ،

وتك�شف البيانات يف تلك الفرتة ،عن �أن العديد من الوظائف التي مت ا�ستحداثها مت �إ�شغالها
من قبل العمالة الوافدة ولي�س من قبل الأردنيني .وتبني التقديرات امل�ستندة �إلى م�سح
العمالة والبطالة �أن  %63من تلك الوظائف امل�ستحدثة قد �شغلها عمال �أجانب .ونتيجة
لهذا التوجه ،فقد و�صل عدد العمال الأجانب يف الأردن حالي ًا �إلى نحو �ضعف عدد العاطلني
عن العمل من الأردنيني .وت�شري مفارقة النمو يف الوظائف امل�ستحدثة مع ا�ستمرار ارتفاع
معدالت البطالة بني الأردنيني �إلى وجود حالة من عدم املواءمة يف �سوق العمل.
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ال�شكل رقم ( :)4مقارنة قوة العمل يف الدول متو�سطة الدخل

امل�صدر :جمموعة البنك الدويل ،قاعدة بيانات البنك الدويل.2017 ،

ثانياً :إسرتاتيجيات سوق العمل واملوارد البرشية
�أ-الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل 2020-2011

�أولت كتب التكليف امللكية للحكومات الأردنية اهتمام ًا كبري ًا ومتكرر ًا ملعاجلة م�شكلتي الفقر
والبطالة ،وحددت ،كما الوثائق احلكومية املختلفة� ،أهداف احلكومات ،بالت�أثري على
نوعية حياة الأردنيني من خالل خلق فر�ص عمل مدرة للدخل ،وحت�سني م�ستويات املعي�شة،
و�ضمان الرعاية االجتماعية للطبقات الفقرية وذوي الدخل املحدود .وقد جاء العمل على
�إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل يف عام  ،2011لتمثل �إطار ًا ناظم ًا لل�سيا�سات جميعها
املتعلقة بالعمالة و�سوق العمل ،ان�سجام ًا مع ر�ؤية احلكومات املختلفة للتنمية االجتماعية
واالقت�صادية ال�شاملة .وقد ُط ّورت الإ�سرتاتيجية �آنذاك بجهد ت�شاركي من اجلهات احلكومية
والأهلية املختلفة والقطاع اخلا�ص .واحت�ضن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،م�شكور ًا،
عملية تطوير هذه الإ�سرتاتيجية على مدار �أكرث من عام .وقد حددت الإ�سرتاتيجية حماور
معاجلة اخللل القائم يف ثالثة �أطر زمنية :املديان الق�صري واملتو�سط واملدى الطويل ،حيث
�أُعدت خطة وبرنامج عمل زمني حمدد ،ا�شتمل على العديد من الإجراءات الواجبة التطبيق
يف جماالت رئي�سية ت�ضمنت اجلوانب امل�ؤ�س�سية و�إطار ال�سيا�سات ،وجانبي الطلب والعر�ض.
ون�ستعر�ض يف هذا الف�صل ملحة عامة عن م�ضمون هذه الإ�سرتاتيجية والتقدم املحرز يف
تنفيذها ،باالعتماد على املعلومات والبيانات املتوفرة ،وعلى الدرا�سات ذات العالقة ،وخا�صة
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درا�سة م�ؤ�س�سة التدريب الأوروبية ،كما يناق�ش هذا الف�صل ،بع�ض �سيا�سات العمالة الأخرى
املرتبطة ب�إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية.
وحددت الإ�سرتاتيجية التي �أُطلقت ر�سمي ًا يف حزيران  ،2012الهدف الإمنائي الذي ت�سعى
ّ
لتحقيقه على �أنه« :حت�سني م�ستويات معي�شة الأردنيني من خالل زيادة فر�ص العمل والأجور
واملنافع وحت�سني الإنتاجية» .وقد ُط ّورت هذه الإ�سرتاتيجية من خالل نهج متكامل يقوم
على درا�سة �سيا�سات اال�ستثمار ،وال�سيا�سات املالية والنقدية ،والتعليم ،والتعليم العايل،
وحددت الإ�سرتاتيجية
والتدريب املهني والتقني ،والرعاية االجتماعية من منظور العملّ .
الأهداف الق�صرية واملتو�سطة والطويلة الأجل ،وكذلك الإجراءات التي تقود �إلى حتقيق
هذه الأهداف ،على الرتتيب ،وذلك على النحو التايل:
 .1البدء يف ا�ستيعاب العاطلني عن العمل ( ،)2014وذلك من خالل جمموعة �إجراءات� ،أبرزها؛
 االلتزام ب�سيا�سة و�إدارة وا�ضحة للعمالة الأجنبية. تو�سيع فر�ص احل�صول على القرو�ض للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر ،وال�صغرية ،واملتو�سطة. تقييم برامج �سوق العمل الن�شطة وتو�سيع نطاق الربامج الناجحة منها. تقلي�ص فر�ص العمل يف القطاع العام ومواءمة هيكل الأجور وم�ستوياته. .2حت�سني التوافق يف املهارات ،والنمو يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ( ،)2017وذلك من
خالل جمموعة الإجراءات التالية؛
 تو�سيع نطاق برامج االنتقال من الدرا�سة �إلى العمل.	�إ�صالح قطاع التعليم والت�شغيل والتدريب املهني والتقني.	�إدخال مزايا الت�أمني ال�صحي وتو�سيع نطاق تغطية ال�ضمان االجتماعي للم�ؤ�س�ساتال�صغرية واملتو�سطة.
 .3زيادة الإنتاجية من خالل �إعادة هيكلة ر�أ�س املال الب�شري واالقت�صادي ( ،)2020وذلك
من خالل جمموعة الإجراءات التالية؛
 اال�ستثمار يف امل�ستقبل من خالل التعليم املبكر للأطفال. انتهاج وتطبيق �سيا�سات مالية ونقدية م�ستدامة للنمو االقت�صادي املقرتن با�ستحداثفر�ص العمل.
 تطوير ال�سيا�سات ال�صناعية واال�ستثمارية الهادفة �إلى النمو االقت�صادي املقرتنبا�ستحداث فر�ص العمل.
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وميكن القول �إنه ُيح�سب للإ�سرتاتيجية حتليلها الدقيق لتحديات �سوق العمل ،على نطاق
وا�سع ،وو�ضع خريطة طريق �ضمن �إطار زمني حمدد ،تبني كيفية معاجلة هذه التحديات،
�إال �أن تنفيذ الإ�سرتاتيجية بدا وك�أنه ينطوي على م�شاكل عديدة وذلك لأ�سباب �سي�ستعر�ضها
هذا الق�سم.
 .1الإطار امل�ؤ�س�سي.
ا�شتملت خطة العمل لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية على قائمة من الإجراءات ،بلغت نحو
� 70إجراء ،ت�ضطلع وزارة العمل مب�س�ؤولية تنفيذ ما ن�سبته  %25من جمموع الإجراءات
املطروحة لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لهذه الوثيقة ،وقد ُ�شكّلت جلنة توجيهية
ثالثية تت�ألف من �ستة �أع�ضاء تقع عليها م�س�ؤولية الدفع بالإ�سرتاتيجية قدم ًا على م�ستوى
ال�سيا�سات .كما ُ�شكّل املجل�س التنفيذي الوطني برئا�سة وزير العمل بهدف الإ�شراف على
تنفيذ حماور الإ�سرتاتيجية ،حيث يجتمع املجل�س �شهري ًا ملتابعة التقدم املحرز يف تنفيذ
خطة العمل .وتقدم الهيئتان تقاريرهما مبا�شرة �إلى جمل�س الوزراء ،والحق ًا يف عام ،2016
مت �إلغاء اللجنة التوجيهية ،وت�شكيل جلنة عليا للإ�سرتاتيجية برئا�سة رئي�س الوزراء.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �أُن�شئت وحدة تنفيذ الإ�سرتاتيجية يف �إطار وزارة العمل ،ومب�ساعدة
فنية من منظمة العمل الدولية ملتابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية وتقييم �أثر الإجراءات .غري
تعر�ضت لالنتقال بني امل�ؤ�س�سات لأكرث من مرة ،وقد �ساهم ذلك� ،إ�ضافة
�أن هذه الوحدة ّ
�إلى تعدد املرجعيات ونق�ص اخلربات ،يف ت�أخري تنفيذ الأن�شطة وامل�شاريع املنبثقة عن
الإ�سرتاتيجية ،الأمر الذي �أثر �سلبي ًا على الأداء العام للتنفيذ .وميكن تلخي�ص العوائق
امل�ؤ�س�سية التي �أ�ضعفت كفاءة التنفيذ مبا يلي:
 عدم تخ�صي�ص �أي موارد للعديد من عنا�صر خطة العمل. �ضعف التزام ممثلي الوزارات يف املجل�س التنفيذي امل�س�ؤول عن متابعة التنفيذ .وتعود�أ�سباب الف�شل يف هذا اجلانب ،بح�سب الدرا�سة� ،إلى افتقار الإدارات احلكومية امل�س�ؤولة
عن التنفيذ �إلى ال�شعور بامللكية ،حيث يت�شكل االنطباع لدى املوظفني ب�أنهم يقومون بتنفيذ
خطة عمل خارج م�ؤ�س�ساتهم ول�صالح م�ؤ�س�سات وهيئات �أخرى ،عندما يتطلب الأمر جهد ًا
ت�شاركي ًا من جمموعة من امل�ؤ�س�سات لتنفيذ بع�ض عنا�صر الإ�سرتاتيجية� .إ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن نق�ص خربة املوظفني احلكوميني يف تنفيذ الربامج ال�شاملة للقطاعات التي تتطلب
التن�سيق والتعاون الوثيقني بني عدد من الوزارات ،وعدم قدرتهم على التك ّيف بفعالية
مع هذا النوع من العمل� ،أدى ب�شكل ملحوظ �إلى الت�أثري �سلبي ًا على �سري العمل يف تنفيذ
اخلطة.
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 كان للتغيريات امل�ستمرة يف احلكومة ،وتعديالت جمل�س الوزراء ،والتغيريات امل�ستمرة يفم�ستويات الإدارة العليا �أثر �سلبي على عمل املجل�س التنفيذي الوطني ،حيث كثري ًا ما كان
يقوم الوزراء اجلدد بتغيري ممثليهم يف املجل�س عند توليهم مهامهم.
 �ضعف الإطار امل�ؤ�س�سي اخلا�ص بوحدة تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،والت�أخري امللمو�س يفا�ستحداثها ورفدها بالكوادر امل�ؤهلة والقادرة على تنفيذ الإجراءات املقرتحة ،ناهيك
عن عدم ا�ستقرار هذه الوحدة خالل فرتة عملها ،حيث تنقلت الإ�سرتاتيجية لأكرث من
موقع؛ ابتداء بتواجدها يف �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية ،وانتقالها يف ما بعد
ل�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومن ثم انتقالها بعد ذلك �إلى وزارة
العمل .وقد كان ل�ضعف كفاءات مديري امل�شاريع التي انبثقت عن الإ�سرتاتيجية ،الأثر
الأكرب يف ت�أخري تنفيذها.
 غياب املعايري الوا�ضحة يف اختيار املبادرات الواردة يف خطة العمل وحتديدها ،حيثمت اقرتاح امل�شاريع فقط من جانب ممثلي القطاع العام ،والتي كانت يف كثري من الأحيان
م�شاريع ومبادرات قائمة يف م�ؤ�س�ساتهم.
وبالنظر �إلى البيانات املتاحة ،والتي ت�شري �إلى االرتفاع غري امل�سبوق يف معدالت البطالة،
ف�إنه ميكن القول �إن حتقيق الإ�سرتاتيجية لأهدافها على املدى الق�صري واملتمثل با�ستيعاب
الداخلني �إلى �سوق العمل ،ي�شوبه الكثري من الق�صور ،حيث حددت الإ�سرتاتيجية عام ،2014
ك�إطار زمني لتحقيق الأهداف ق�صرية الأجل .وبالرغم من التقدم املحرز يف تنفيذ بع�ض
الأن�شطة وامل�شاريع� ،إال �أن ذلك ال يوفر �أي معلومات عن نتائج تلك الأن�شطة و�آثارها املرجوة،
وبالتايل ف�إنه يبقى من ال�صعب تقييم التقدم املحرز نحو تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية.
� .2إطار ال�سيا�سات
• �سيا�سات الأجور ووظائف القطاع العام
حددت اخلطة التنفيذية
يف م�سعى من الإ�سرتاتيجية لتحقيق �أهدافها التنموية،
ّ
للإ�سرتاتيجية جمموعة من الإجراءات على م�ستوى ال�سيا�سات ،ت�ضمنت ،كما ورد �سابق ًا،
�سيا�سات الأجور ،والت�شغيل يف القطاع العام ،و�سيا�سات الهجرة� ،إ�ضافة �إلى �أدوات ال�سيا�سة
املالية والنقدية الهادفة �إلى حفز الن�شاط االقت�صادي وحتقيق النمو والت�شغيل امل�ستدامني.
حددت اخلطة التنفيذية مواءمة
ففي ما يتعلق ب�سيا�سات الأجور والت�شغيل يف القطاع العامّ ،
هيكل الأجور وم�ستوياته يف القطاعني العام واخلا�ص ك�أحد الأهداف الرئي�سية .وقد خل�صت
درا�سة ملنظمة العمل الدولية حول مقارنة الأجور يف القطاعني العام واخلا�ص �إلى �أنه يف
حالة الأفراد الذين يتلقون تعليم ًا ثانوي ًا �أو �أقل (ذوي املهارات املتدنية) ،ف�إن القطاع العام
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يدفع يف املتو�سط�أعلى مما يدفعه القطاع اخلا�ص ،عالوة على �أن العمل يف القطاع العام يعترب
�أكرث جاذبية من حيث الأمن الوظيفي والت�أمني ال�صحي ،ويوفر �ساعات عمل �أق�صر .ويف
املقابل ،ف�إن الأفراد الذي يتلقون تعليم ًا جامعي ًا �أو �أكرث ،ف�إن القطاع اخلا�ص يدفع لهم �أعلى
من املتو�سطيف القطاع العام ،وخا�صة يف ما يتعلق بالذكور.
وبالتايل ،ف�إن البيئة احلالية ل�سوق العمل ت�شكل حافز ًا �سلبي ًا لدى الكثري من العمال ذوي
املهارات املتدنية يف البحث عن فر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص .وعلى جانب الت�شغيل يف القطاع
العام ،ف�إن ا�ستمرار ديوان اخلدمة املدنية بقبول طلبات التوظيف ،ملختلف الفئات ،من دون
�أن تتوفر م�سبق ًا ال�شواغر املنا�سبة يف القطاع العام� ،سوف ي�ؤدي �إلى ت�شكيل انطباع م�ضلل
لدى هذه الفئة ،بقدرتهم على احل�صول على وظيفة يف القطاع العام ،الأمر الذي ينتهي
بان�ضمام تلك الفئة �إلى قائمة انتظار وظائف القطاع العام ،وبهذه الطريقة ،ف�إن هيكل
الأجور و�سيا�سات الت�شغيل ت�سهم يف ارتفاع معدالت البطالة وانخفا�ض معدالت امل�شاركة
االقت�صادية .ويف املقابل ،ف�إن ارتفاع الأجور املقدمة خلريجي اجلامعات يف القطاع اخلا�ص
يجعل من ال�صعب على القطاع العام جذب املوظفني ذوي الكفاءات ،من جهة ،كما ينتهي الأمر
بالفئة الأقل كفاءة ،باالن�ضمام �إلى قوائم انتظار وظائف القطاع العام.
وميكن القول �إن �سيا�سية ت�صحيح ت�شوهات الأجور يف �سوق العمل ،تنطوي على خماطر كبرية،
حيث �أن التكلفة ال�سيا�سية لرت�شيد الأجور يف القطاع العام �ستكون مرتفعة جد ًا .ويف هذا
الإطار ،فقد جل�أت احلكومة �إلى انتهاج �سيا�سة ت�ضمن ارتفاع الأجور يف القطاع اخلا�ص،
حيث مت رفع احلد الأدنى للأجور يف عام  ،2012من � 150إلى  190دينار ًا ،بزيادة ن�سبتها
 .%26.7كما طر�أت زيادة ثانية على احلد الأدنى للأجور يف �شهر �آذار من عام  2017لي�صل
احلد الأدنى للأجور �إلى  220دينار ًا ،بارتفاع ن�سبته  %15.8عن م�ستواه ال�سابق .بذلك ،ف�إن
ن�سبة االرتفاع يف احلد الأدنى للأجور ما بني عامي  2012و 2015قد بلغ ما ن�سبته .%46.7
وقد �أدت هذه الإجراءات �إلى جت�سري الفجوة بني �أجور القطاعني العام واخلا�ص .وميكن
القول �إن الإ�سرتاتيجية قد جنحت ،ولو ب�شكل جزئي ،يف ردم فجوة الأجور.
• �سيا�سات هجرة الأيدي العاملة
حددت وثيقة الإ�سرتاتيجية هدفها يف �سيا�سات الهجرة بخلق بيئة �سوق العمل التي يتكامل
فيها العمال الأجانب والقوى العاملة الأردنية بد ًال من �أن يكون بدي ًال عنها ،والعمل على
�إحالل العمال الأردنيني مكان العمال الأجانب ب�شكل تدريجي مع مراعاة توفر البدائل
املماثلة من العمالة املحلية ،وقد حددت الإ�سرتاتيجية جمموعة من الإجراءات لتحقيق
هذه الغاية ،من �أبرزها :توحيد ر�سوم الت�صاريح ،وزيادة ر�سوم جتديدها �سنوي ًا� ،إ�ضافة
�إلى توفري احلماية االجتماعية للعمال الأجانب مثل الت�أمني ال�صحي وال�ضمان االجتماعي.
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وقد مت تفعيل الإجراءات املتعلقة بزيادة ر�سوم ت�صاريح العمل ،وحتديد الوظائف التي ال
ي�سمح للعمالة الأجنبية ب�إ�شغالها .ويف املقابل ،ف�إنه مل يتم تفعيل �أي من التو�صيات املتعلقة
مب�سائل احلماية االجتماعية للعمال الأجانب التي من �ش�أنها �أن توفر بيئة العمل املالئمة،
من جهة ،وتعمل على زيادة تكلفة العمال الأجانب والتي تلعب دور ًا بارز ًا يف جتنب ت�شغيل
العمال الأردنيني ،من جهة �أخرى.
ويف ال�سياق نف�سه ،فقد اقرتحت وثيقة الإ�سرتاتيجية �إعداد نظام داخلي لتنظيم العمالة
الوافدة ،بحيث يتم عر�ضه على جمل�س الوزراء للموافقة عليه والبدء بتطبيقه .ووفقا
للنظام الداخلي املقرتح ،ينبغي �أن يت�ضمن:
�أ -جمموعة من التعليمات اخلا�صة بت�صنيف القطاعات االقت�صادية ،واملهن �أو املهارات على
�أ�سا�س قابلية منتجات هذه القطاعات للتداول ،وبالتايل تعر�ضها للمناف�سة لي�صار �إلى
تطوير �سيا�سات ا�ستخدام العمالة الأجنبية بح�سب هذه املعايري ،بهدف عدم الت�أثري
�سلبي ًا على منتجات تلك القطاعات يف حال تغيري هيكل العمالة لديها.
ب -التعليمات اخلا�صة بت�صنيف املهن �أو املهارات التي يتمتع بها العمال الأردنيون حالي ًا �أو
تلك التي يرغب العمال الأردنيون باال�ستحواذ عليها.
ت -بناء م�صفوفة ال�سيا�سات امل�صممة خ�صي�ص ًا لقطاعات ومهن حمددة من �ش�أنها �أن ت�سمح
لأ�صحاب العمل بتوظيف العمال الأجانب وفق �أطر حمددة ،وبالأجور وظروف العمل
نف�سها التي يتمتع بها العمال الأردنيون؛ وزيادة ر�سوم ت�صاريح العمالة الوافدة تدريجي ًا
وعلى مدى ت�سع �سنوات .حيث اقرتحت وثيقة الإ�سرتاتيجية البدء بزيادة ر�سوم
ت�صاريح العمل يف القطاعات غري القابلة للتداول ،وال تتطلب تدريب ًا يذكر ،والتي �سيكون
الأردنيون على ا�ستعداد لإ�شغالها مثل حمطات بيع املحروقات ،واملطاعم ،والفنادق،
والتجارة.
ث -و�ضع جدول زمني ملزم لتعديل �أ�سعار الت�صاريح على املديني املتو�سط والطويل ،وذلك
لت�شجيع مزودي خدمات التدريب و�أرباب العمل على اال�ستثمار يف تدريب العمال الأردنيني
ليحلوا حمل العمال الأجانب يف خمتلف القطاعات واملهن الواعدة.
ج -و�ضع �إجراءات �إنفاذ النظام وتطبيقه ،مبا يف ذلك ا�ستخدام بطاقات �إلكرتونية للعمال
الأجانب حتدد القطاعات واملهن التي ي�سمح لهم بالعمل فيها ،وكذلك �إنفاذ العقوبات
املفرو�ضة على �أرباب العمل الذين ي�ستخدمون عما ًال �أجانب بطرق غري �شرعية.
وعلى الرغم من �أن النظام املقرتح مل ي�صدر بجميع تفا�صيله� ،إال �أن التعليمات املتعلقة بزيادة
ر�سوم ت�صاريح العمل ،قد �أُقرت ودخلت حيز التنفيذ اعتبار ًا من منت�صف �شباط  ،2017يف
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حني �أُدرجت قائمة باملهن املغلقة �أمام العمالة الوافدة يف التعليمات الناظمة للعمالة الوافدة.
ويف املقابل ،مل يتم و�ضع جدول زمني لتعديل هذه الر�سوم ،والذي من �ش�أنه �أن يحفز القطاع
اخلا�ص و�أ�صحاب العمل وي�ساعدهم على التخطيط لتدريب و�إحالل العمالة املحلية .ويف
ما يتعلق ب�إنفاذ الأنظمة وتطبيقها ،ف�إن وزارة العمل تقوم منذ عام  2012بحمالت تفتي�ش
مكثفة ل�ضبط العمالة الوافدة غري املرخ�صة ،وترحيلها ومعاقبة �أ�صحاب عملهم .ونتيجة
لذلك ،فقد �أُغلقت العديد من امل�ؤ�س�سات املخالفة ،كما �أُدرجت مئات من امل�ؤ�س�سات على القائمة
ال�سوداء التي يحظر عليها ا�ستخدام العمالة الأجنبية ،فيما تلقت �آالف امل�ؤ�س�سات �إنذارات
ب�ش�أن خمالفتها لأنظمة العمالة الوافدة.
 .3قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني
�أفردت وثيقة الإ�سرتاتيجية ،م�ساحة وا�سعة لقطاع التعليم والتدريب التقني واملهني،
نظر ًا لأهمية هذا القطاع ودوره يف تطوير مهارات القوى العاملة وتوجيهها وفق حاجات
�سوق العمل .وو�صفت الإ�سرتاتيجية هذا القطاع ب�أنه قطاع �ضعيف وجمز�أ ،ال ي�ستجيب �إلى
احتياجات القطاع اخلا�ص .و�أو�صت الإ�سرتاتيجية ب�ضرورة �إ�صالح هذا القطاع على امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي والفني �أي�ض ًا .و�سنحاول تالي ًا �إلقاء ال�ضوء على دور هذا القطاع ،وتقييم جتربته
باالنخراط يف خدمات التوظيف.
فقد اقت�صر دور احلكومة الأردنية يف املا�ضي ،من خالل وزارة العمل ،على تنظيم بيئة �سوق
العمل وو�ضع الت�شريعات الناظمة للأطراف املختلفة ل�سوق العمل .وخالل ال�سنوات الع�شر
املنق�ضية ،ونتيجة لل�ضغوطات التي تعر�ض لها االقت�صاد الأردين وما نتج عنها من ارتفاع
معدالت البطالة ب�شكل كبري ،وتقلي�ص حجم العمالة يف القطاع العام ،فقد انتهجت احلكومة
نهج ًا جديد ًا يف امل�شاركة يف توفري خدمات التوظيف لت�سهيل العمالة يف القطاع اخلا�ص ،وذلك
من خالل بع�ض امل�ؤ�س�سات وخا�صة �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
 .4جمل�س و�صندوق الت�شغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني
ت�أ�س�س جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني ،و�صندوق التعليم والتدريب املهني والتقني
يف عام  ،2001و�أعيد الحق ًا يف عام  ،2008هيكلة هاتني امل�ؤ�س�ستني بهدف دعم �إ�صالح قطاع
العمالة والتعليم والتدريب التقني واملهني .ومبوجب �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�ستني ،فقد مت تغيري
الإطار امل�ؤ�س�سي لتنح�صر ع�ضوية املجل�س يف وزير واحد ،هو وزير العمل ،الذي تر�أ�س املجل�س
منذ ذلك احلني .وان�ضوى ال�صندوق حتت مظلة املجل�س الذي يقوم بالإ�شراف على برامج
و�إ�سرتاتيجيات وزارة العمل يف جمال التدريب .يف حني وا�صل جمل�س التعليم وجمل�س التعليم
العايل و�ضع �إ�سرتاتيجيات التعليم املهني على م�ستوى املدار�س واملجتمع املحلي مبعزل عن وزارة
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العمل .وقد �شكل هذا التغيري عائق ًا كبري ًا يف ما يتعلق بتنفيذ �إ�سرتاتيجيات التعليم والتدريب
التقني واملهني ال�شاملة ،وذلك بخالف ما �أو�صت به وثيقة الإ�سرتاتيجية لتعديل مقرتح نظام
املجل�س الأعلى لتنمية املوارد الب�شرية .وقد �أ�ضاف قانون جمل�س التعليم والتدريب املهني
والتقني يف ذلك احلني م�صطلح «الت�شغيل» لي�صبح ا�سم املجل�س ،جمل�س الت�شغيل والتعليم
والتدريب املهني والتقني ،وكذلك ال�صندوق.
وت�شري البيانات �إلى �أن ال�صندوق قد �أنفق يف الفرتة ما بني عامي  2005و ،2016ما يناهز
حاجز  200مليون دينار كمنح ملقدمي التدريب و�أرباب العمل لتمويل التدريب ،ودعم جزئي
للأجور يف قطاعات القوة العاملة املختلفة .وقد ذهبت الغالبية العظمى من �أموال �صندوق
الت�شغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني �إلى ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب التي
تديرها القوات امل�سلحة الأردنية .وخل�ص تقييم �أجراه مكتب العمل الدويل م�ؤخر ًا لربامج
�سوق العمل الن�شطة املمولة من ال�صندوق� ،إلى �أن تكلفة برامج ال�شركة الوطنية مرتفعة
للغاية ،حيث بلغ متو�سط تكلفة اخلريجني الفنيني نحو  7700دينار .وتعود هذه التكلفة
املرتفعة �إلى ارتفاع تكلفة احلوافز التي تقدمها ال�شركة للمتدربني ،والتي تت�ضمن الإقامة
ملدة �ستة �أ�شهر ،والوجبات ،والنقل ،والأجور ،وال�ضمان االجتماعي ،والت�أمني ال�صحي خالل
فرتة الدورة التدريبية.
وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التدريب� ،إال �أن الدرا�سات �أ�شارت �إلى انخفا�ض ر�ضا �أرباب العمل
عن هذا الربنامج ،حيث يعتقد �أ�صحاب العمل بافتقار اخلريجني �إلى �أخالقيات العمل ،و�أن
م�شاركتهم بتوظيف بع�ض اخلريجني كانت فقط للح�صول على ت�صاريح عمل للعمال الأجانب.
ويف ال�سياق نف�سه ،ف�إن �إنفاق ال�صندوق على متويل امل�شاريع الأخرى ،مل تكن نتائجها ب�أف�ضل
حا ًال من نتائج برامج ال�شركة الوطنية ،حيث ي�ستقبل ال�صندوق طلبات متويل امل�شاريع من
الأفراد واجلمعيات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،ويف بع�ض الأحيان امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،وتتولى جلنة التمويل درا�سة هذه امل�شاريع للموافقة عليها .وعلى الرغم من
اجلهود التي تبذلها جلنة التمويل يف �إقرار امل�شاريع الواعدة� ،إال �أن �إقرار العديد من امل�شاريع
قد يخ�ضع العتبارات �أخرى متعددة .وي�شرتط ال�صندوق �أن يت�ضمن امل�شروع ت�شغيل الأردنيني
ك�شرط �أ�سا�سي للتمويل .وت�شري بيانات ال�صندوق �إلى تعرث العديد من امل�شاريع املمولة� ،أو
وقف متويلها لعدم حتقيقها ل�شروط التمويل وبخا�صة �شرط الت�شغيل.
وتكاد تكون جتربة م�شاريع الفروع الإنتاجية ،هي الأكرث جناح ًا ،حيث يقوم ال�صندوق
من خالل هذه املبادرة بدعم الأجور وتوفري �أماكن للم�صانع وبناء الهناجر ،وعلى الرغم من
النتائج املتحققة من خالل هذا املنهج� ،إال �أنه ميكن القول �إن هذا الدعم ال�سخي ينظر �إليه
كفر�صة لدعم الإنتاج بد ًال من تطوير مهارات القوى العاملة.
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وبخالف تو�صيات الإ�سرتاتيجية ب�ضرورة تقييم عمليات دعم الأجور ،ميكن القول �إن
ال�صندوق قد بالغ �إلى حد كبري يف برامج دعم الأجور� ،سواء يف قيمة الدعم� ،أو يف عدد
امل�شاريع املمولة بهذا النهج .وقد �أدى ذلك �إلى ت�شويه عمليات التدريب واجتذاب ال�شركات
التي ت�سعى �أ�سا�س ًا للح�صول على عمالة مدعومة .ويف كثري من الأحيان ،ف�إن دعم الأجور
ال�سخي الذي ينتهجه ال�صندوق كان يذهب �إلى ال�شركات التي تقوم بالتوظيف امل�ستمر،
ب�صرف النظر عن وجود دعم للأجور ،وذلك ب�سبب معدل الدوران املرتفع بني املوظفني،
وتعترب �شركات الوجبات ال�سريعة مثا ًال على هذا النوع من الدعم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
انخفا�ض العائد على الإنفاق ب�شكل كبري .وتعود �أ�سباب اال�ستهداف اخلاطئ� ،سواء للمتدربني
�أو ال�شركات� ،إلى افتقار الربامج املمولة من ال�صندوق �إلى معايري حمددة لكلتا الفئتني ،حيث
ال تتوفر �إجراءات ا�ستهداف الفقراء �أو �أولئك املعر�ضني خلطر الفقر ،مثل امل�ستفيدين من
�صندوق املعونة الوطنية� ،أو �سكان جيوب الفقر� ،أو العاطلني عن العمل� ،أو املت�سربني من
املدار�س.
وعلى الرغم من �أن ال�صندوق مي ّول مئات امل�شاريع� ،إال �أنه يعاين من عدم وجود نظام متابعة
وتقييم للوقوف على تقدم �سري العمل يف امل�شاريع املمولة ،وت�صويب الأخطاء �إن وجدت.
وي�ؤدي عدم وجود نظام للمتابعة والتقييم �إلى �ضعف عمليات املتابعة ،و�صعوبة احل�صول
على البيانات اخلا�صة باملتدربني واخلريجني ،و�صعوبة ت�صميم الربامج لغايات تقييم الأثر.
وت�شري الوقائع �إلى عدم توفر بيانات موثقة ال�ستخال�ص ا�ستنتاجات ذات مغزى ب�ش�أن نتائج
التوظيف لربامج �صندوق الت�شغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني .ومل يحتفظ �أي من
الربامج ب�سجالت موثقة عما حدث للمتدربني بعد �إكمال الربنامج .وعالوة على ذلك ،ف�إنه
ال يتم �إجراء درا�سات التتبع املنهجي لأي من امل�شاريع املمولة ،بهدف �إعادة توجيه وتكييف
امل�شاريع بناء على نتائج حمددة وموثقة.
ب .الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية 2025-2016

بهدف تطوير التعليم مبراحله وقطاعاته املختلفة وحت�سينه مبا يتوافق مع �أحدث املعايري
الدولية ،فقد ُ�شكّلت جلنة وطنية لإعداد �إ�سرتاتيجية �شاملة ووا�ضحة لتنمية املوارد
الب�شرية للفرتة  .2025-2016وتعد الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية
ترجمة لر�ؤية ملكية ،لتكون بداية لتنمية �شاملة للموارد الب�شرية ،بحيث تعمل على �إعداد
الأجيال القادمة يف املراحل التعليمية كافة منذ التعليم املبكر ،مرور ًا باملدر�سة والثانوية
العامة ،والتعليم والتدريب املهني والتقني ،والتعليم العايل ،وذلك للم�ساهمة يف التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة ،وت�صبح نهج ًا ثابت ًا للحكومات املتعاقبة ،حيث ر�سمت الإ�سرتاتيجية
خريطة طريق �أمام املعنيني لأولويات الإ�صالح والت�أهيل يف النظام التعليمي يف مراحله
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جميعها ،وو�ضعت برامج وخطط قابلة للتطبيق ،وم�ؤ�شرات قيا�س وا�ضحة ،ودعت �إلى
تفعيل الدور الت�شاركي مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التعليمية وحتديد �سبل التمويل املتاحة،
وخطوات تطوير �آليات العر�ض والطلب ل�سوق العمل .كما �أُدرجت الإ�سرتاتيجية ك�أحد �أهم
حماور خطة حتفيز النمو االقت�صادي للأعوام  2022-2018لتنعك�س �إيجابي ًا على م�سرية
التنمية والتطوير يف اململكة.
ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية ثالثة قطاعات رئي�سية ،هي:
 .1قطاع التعليم العام ،وي�شمل املحاور التالية :حمور التعليم املبكر للأطفال ،وحمور
تطوير املناهج الدرا�سية ،وحمور امتحان �شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) ،وحمور
تدريب املعلمني و�أ�ساليب التدري�س ،وحمور �إدماج التكنولوجيا يف التعليم ،وحمور املتابعة
والتقييم مل�شاريع تطوير التعليم العام.
 .2قطاع التعليم العايل والذي ت�ضمن عدد ًا من املحاور �أبرزها احلاكمية ،وتعديل �أ�س�س
القبول يف اجلامعات الر�سمية ،وتنظيم ا�ستثناءات القبول اجلامعي ،والربنامج املوازي.
 .3قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،والذي �شمل املحاور الآتية :حمور احلاكمية،
حمور تطوير البنية التحتية ،حمور بناء �شراكة م�ؤ�س�سية مع القطاع اخلا�ص ،وحمور
التعليم التقني .كما ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية عدد ًا من املحاور ذات العالقة ،كمحور العمالة
وتنظيم �سوق العمل ،وحمور تعليم الالجئني ال�سوريني ،وحمور تنمية املوارد الب�شرية يف
القطاع العام ،وحمور رعاية ال�شباب ،و�أخري ًا حمور متابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية.
متثل الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،ر�ؤية متقدمة نحو �إ�صالح قطاع
التعليم ،ومعاجلة االختالالت بني اخلطط النظرية والواقع الفعلي .وبالتايل ال بد من
تفعيل منهج الت�شاركية بني القطاعات املعنية بالتعليم مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية
بتطوير قطاع التعليم ،وذلك لال�ستفادة من اخلربات والتجارب كافة للإ�سهام يف حل م�شكلة
البطالة وامل�شاكل االجتماعية املرافقة لها .وعلى الرغم من �شمولية حماور الإ�سرتاتيجية
وتو�صياتها� ،إال �أن بع�ض هذه التو�صيات قد ي�صعب تطبيقها يف الوقت احلا�ضر ،وحتتاج �إلى
درا�سة عميقة قبل تنفيذها ،وذلك ملعرفة الأثر املبا�شر وغري املبا�شر لتلك التو�صيات ومدى
انعكا�سها على واقع منظومة التعليم يف الأردن.
ويف هذا الإطار ،فقد �أو�صت الإ�سرتاتيجية ب�إلغاء برنامج التعليم املوازي ب�شكل تدريجي،
حيث �أن من �ش�أن تلك الإ�صالحات �أن ت�ضعف املركز املايل ،غري امل�ستقر �أ�سا�س ًا ،للجامعات
وبالتايل ميكن �أن يكون ملثل هذه الإ�صالحات انعكا�سات �سلبية على خطط اجلامعات يف �سعيها
لل�شروع يف عملية التطوير والتحديث التي تتطلبها املرحلة ،والتي هي جزء من الإ�سرتاتيجية
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قيد التنفيذ .كما ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية برامج وم�شاريع حتتاج �إلى توفري م�صادر متويل
كافية لإمتامها .ويف ظل الظروف املالية التي تعاين منها املوازنة العامة ،وال�سيا�سات املالية
التق�شفية ،ال بد من �إيجاد م�صادر متويل بديلة ل�ضمان تنفيذ تلك امل�شاريع والربامج وفق
الإطار الزمني املحدد لذلك.
بالرغم من �أن التو�صيات الواردة يف الإ�سرتاتيجية متت �صياغتها لتكون متجان�سة ومكملة
لبع�ضها بع�ض ًا� ،إال �أن التطبيق الفعلي لهذه التو�صيات يتم ب�شكل انتقائي واجتهادي ،ناجت عن
�ضعف التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة ،والذي �أدى بدوره �إلى فقد هذه التو�صيات القيمة
احلقيقية التي و�ضعت من �أجلها.
تحُ ظى الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،مبتابعة ملكية لالطالع على نتائج
تقدم �سري العمل يف تنفيذ تو�صيات الإ�سرتاتيجية منذ �إطالقها يف �أيلول من عام  ،2016وذلك
وفق الآلية املتفق عليها للنهو�ض ملوارد الأردن الب�شرية لتكون قادرة على حتقيق التنمية
امل�ستدامة وحتقق النمو االقت�صادي للبلد .و�ضمن هذا الإطار ،عملت احلكومة على البدء
بتنفيذ التو�صيات الهادفة للنهو�ض مب�ستوى التعليم املدر�سي واجلامعي والفني والتقني
واملهني ،وتوظيف �سبل التعليم املبتكرة والتكنولوجية لالرتقاء مب�ستوى نوعي متقدم للتعليم
أعدت احلكومة خطة ملعاجلة
الذي يعترب �أهم ميزة ن�سبية وتناف�سية ملوارد الأردن .كما � ّ
التحديات التي حتد من فر�ص النهو�ض بقطاع التعليم املهني والتقني ،من خالل �إ�شراك
القطاع اخلا�ص يف عملية التخطيط والتنفيذ .و�أُن�شئ املركز الوطني لتطوير املناهج ،كما
يجري تنفيذ اخلطط الرامية ملهننة وظيفة املعلم وتطوير الكفاءات الالزمة مبا يليق
مب�ستوى اخلدمة املقدمة للطلبة و�أجيال امل�ستقبل� ،إ�ضافة �إلى �إ�صالحات وا�سعة يف ت�شريعات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل واخلدمات والربامج التي تقدمها اجلامعات.
ويف ما يتعلق مبجال التعليم املهني والتقني ،تعمل احلكومة على تنفيذ خطة ملعاجلة
االختالالت الهيكلية يف هذا املجال ،وذلك ل�ضمان مواكبة احتياجات �سوق العمل املحلية
و�أ�سواق املنطقة ،وتوفري فر�ص العمل الالئق لل�شباب .كما تعمل احلكومة على بلورة خيارات
مبتكرة ل�ضمان التمويل الالزم لتنفيذ �أولويات الإ�سرتاتيجية وفق مراحل تنفيذها حتى
عام  ،2025وقد قوبل م�ستوى تقدم �سري العمل يف تنفيذ تلك الأولويات بارتياح ملكي.
وبهدف تنمية املوارد الب�شرية يف قطاع التعليم العايل ،فقد م�أ�س�ست وزارة التعليم العايل
عملية تقييم اجلامعات و�أداء ر�ؤ�سائها� ،إ�ضافة �إلى خطط الوزارة لتفعيل احلاكمية الناجعة
للجامعات ،والت�صدي بحزم للعنف اجلامعي ،و�إر�شاد خريجي املرحلة الثانوية وتوجيههم
نحو التخ�ص�صات التي تتوافق مع متطلبات �سوق العمل .ويف ما يتعلق بقانون املجل�س الأعلى
للتعليم والتدريب املهني والتقني لعام  ،2018والذي يهدف �إلى رفع م�ستوى التدريب املهني
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والتقني يف اململكة ،ف�إن القانون قيد املراجعة يف ديوان الت�شريع والر�أي .وحققت وزارة
الرتبية والتعليم �إجناز ًا متقدم ًا يف جمال ن�شر اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف قطاع
التعليم ،ملا فيها من فر�ص كبرية لتطوير قدرات الطلبة على الربجمة ،كما حققت تقدم ًا
ملحوظ ًا يف م�شروع ربط املدار�س ب�شبكة الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إلى بدء تنفيذ اخلطط والربامج
لتطوير امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة (التوجيهي).
� .1أوجه عدم املواءمة يف العمل
تقدم الأدبيات االقت�صادية العديد من الفر�ضيات التي تف�سر حالة التعاي�ش ما بني النمو
املرتفع ومعدالت البطالة املرتفعة ،وكذلك حالة �ضعف املواءمة ما بني الوظائف امل�ستحدثة
واملتعطلني الأردنيني .وت�شمل جمموعة املحاور التي قدمتها الأدبيات االقت�صادية ل�شرح هذه
الظاهرة ،حماور اجلغرافيا ،واملهارات غري الكافية واملالئمة ،و�ساعات العمل غري املقبولة،
وانعدام الأمن الوظيفي ،وم�ستويات الأجور ال�سائدة والتي ال توفر امل�ستوى املعي�شي املعقول،
�إ�ضافة �إلى ثقافة العيب ال�سائدة يف املجتمع الأردين .غري �أن اجلدل حول هذه الفر�ضيات ّ
قل
ما ي�ستند �إلى �أدلة ثابتة .ونحاول يف هذا اجلزء من املراجعة ،اال�ستعانة بالبيانات املتوفرة
على امل�ستوى التف�صيلي ،والدرا�سات امليدانية ال�سابقة ،لتف�سري مفارقة �سوق العمل من حيث
�ضعف املواءمة ومعدالت البطالة املرتفعة ،والتي نوجزها يف ثالثة حماور رئي�سية ،هي:
اجلغرافيا ،وقابلية التوظيف ،والتوقعات.
 .2اجلغرافيا :امل�سافة بني الوظائف امل�ستحدثة واملتعطلني عن العمل
ت�شري الإح�صاءات الر�سمية� ،إلى �أن غالبية الوظائف التي ُت�ستحدث ،تبتعد جغرافي ًا عن
�أماكن �إقامة العديد من املتعطلني .وبتحليل التوزيع الن�سبي لفر�ص العمل امل�ستحدثة بح�سب
املحافظات ،جند �أن حمافظة العا�صمة التي ت�ضم ما ن�سبته  %38من املتعطلني الأردنيني ،قد
ا�ست�أثرت بنحو  %55من �إجمايل فر�ص العمل امل�ستحدثة بني عامي  2015و .2016ويف الوقت
الذي تفوق فيه فر�ص العمل امل�ستحدثة يف ع ّمان ،ح�صة العا�صمة من �إجمايل عدد املتعطلني،
ف�إننا جند �أن معظم املحافظات الأخرى ،ال تتنا�سب ح�صتها من �إجمايل الفر�ص امل�ستحدثة،
حيث ا�ست�أثرت حمافظة �إربد بنحو  %11فقط من �إجمايل الوظائف امل�ستحدثة ،بالرغم
من �أنها ت�ضم نحو  %17من �إجمايل املتعطلني كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( .)5ونتيجة لعدم
التطابق اجلغرايف ،فقد ارتفعت معدالت البطالة ،ب�شكل ملمو�س ،يف معظم حمافظات اململكة
خالل عام .2016
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امل�صدر :الإح�صاءات العامة ،م�سح العمالة والبطالة.2016 ،

ويف حماولة لتف�سري هذه الظاهرة ،فقد �أ�شارت بيانات التعداد العام الأخري لل�سكان وامل�ساكن،
�إلى جمود حركة انتقال العمالة بني املحافظات ،حيث ا�ستقر التوزيع اجلغرايف ل�سكان
املحافظات يف �سن العمل .وميكن القول �إن جمود حركة التنقل لل�سكان يف �سن العمل بني
املحافظات ،رمبا يكون نابع ًا من املوروث االجتماعي والثقايف الأردين يف ما يتعلق باالرتباط
القوي مبكان ال�سكن واملنزل ،وارتفاع �أ�سعار املنازل والإيجارات يف العا�صمة مقارنة بباقي
املحافظات .كما ال ميكن �إغفال دور انعدام و�سائل النقل الف ّعالة والالئقة على جمود حركة
انتقال العمال لأماكن فر�ص العمل امل�ستحدثة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن انخفا�ض حركة
التنقل عند الإناث تفوق ب�شكل ملحوظ مثيلتها عند الرجال ،حيث خل�صت درا�سة ميدانية
ملركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف عام  ،2006بعنوان (درا�سة حول العمالة يف الأردن) �إلى
�أن امل�سافة هي ال�سبب الأكرث �أهمية لرف�ض الن�ساء املتعطالت عرو�ض العمل .وتبدو هذه
النتيجة مت�سقة مع درا�سات لدول خمتلفة �أ�شارت �إلى �أن لدى الن�ساء قابلية �أقل للتنقل بحث ًا
عن العمل مقارنة بالرجال.
وبهدف تعزيز فر�ص ا�ستحداث الوظائف يف املحافظات ،فقد نفّذ الأردن �سيا�سات تقدمي
احلوافز ال�ضريبية لال�ستثمارات وال�شركات يف مناطق حمددة ،حيث اُ�ستحدثت فر�ص عمل
يف بع�ض املناطق ال�صناعية يف املحافظات ،وقد حققت هذه ال�سيا�سة جناح ًا جزئي ًا ،غري �أنه
ا�ستحدثت فر�ص العمل �أقل يف مراكز التجمعات ال�سكانية لتلك املحافظات .وترتكز �سيا�سات
احلد من البطالة يف الوقت الراهن على �إ�سرتاتيجية الت�شغيل بد ًال من التوظيف ،مع منح
بع�ض احلوافز النوعية واملالية من خالل برامج التدريب والت�أهيل ودعم الأجور .ومع �أهمية
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هذه الربامج ودورها يف خلق فر�ص العمل ،ف�إنه ال بديل عن ت�شجيع العاطلني عن العمل على
االنتقال �إلى املناطق التي يكون فيها الطلب مرتفع ًا على اليد العاملة.
 .3قابلية العمل :املهارات الفنية واخلربة ال�سابقة ،يف مقابلة املهارات ال�سلوكية وال�شخ�صية
وم�ستوى الإنتاجية
يتفوق املتعطلون الأردنيون على العمال الوافدين من حيث امل�ستوى الكمي من التعليم
والتدريب املهني ،كما �إن غالبية املتعطلني الأردنيني يحملون م�ؤهالت تعليمية تتطابق ب�شكل
كبري مع م�ؤهالت العمال الأجانب .وت�شري الدرا�سات �إلى �أن امل�شتغلني من الأردنيني يتمتعون
ب�أف�ضلية ن�سبية من حيث عدد �سنوات اخلربة ،مقارنة بالعمال الأجانب ،حيث يبلغ عدد
�سنوات اخلربة احلالية للعمال الأردنيني يف مكان العمل نحو � 5.1سنة ،مقابل � 3.9سنة للعمال
الأجانب .يف حني تبلغ عدد �سنوات اخلربة ال�سابقة نحو � 4.1سنة ،مقابل � 3.8سنة للعمال
الأجانب .وتعترب هذه احلقائق غاية يف الأهمية ،بالنظر �إلى الت�صور الوا�سع االنت�شار يف �أن
العمال الأردنيني ميكن �أن يحلوا حمل العمال الأجانب حاملا يح�صل العمال الأردنيون على
التدريب املالئم واجليد.
وعلى الرغم من �أن العمال الأجانب ال يتمتعون مبيزة تعليمية على الأردنيني ،ف�إن �أرباب
العمل غالب ًا ما يف�ضلون توظيفهم لأن العمال الأجانب ،بح�سب �أ�صحاب العمل ،يعتربون �أكرث
«قابلية للتوظيف»؛ مبعنى �أن العمال الأجانب �أكرث م�س�ؤولية وموثوقية ومالءمة واهتمام
من نظرائهم الأردنيني .وبح�سب الدرا�سة التي �أجراها مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف
عام  ،2006ف�إن  %61من �أ�صحاب العمل يعتقدون �أن العمال الأردنيني �أقل نفع ًا من العمال
الأجانب لأنهم عادة ما يكونون �أقل جهد ًا وبذ ًال ،و�أقل م�س�ؤولية ،و�أقل عم ًال ،و�أكرث غياب ًا
من العمال الأجانب.
وت�شري الدرا�سة كذلك� ،إلى �أن �أ�صحاب العمل يعتقدون ب�أن العمال الأجانب �أكرث �إنتاجية
من العمال الأردنيني .كما ت�شري البيانات �إلى �أن العمال الأجانب يتقا�ضون �أجور ًا �أقل مقارنة
بالعمال الأردنيني .وجتدر الإ�شارة هنا� ،إلى �أنه لو كان العمال الأجانب يح�صلون على �أجور
العمال الأردنيني ،ف�إنهم ما يزالون �أقل تكلفة بالن�سبة لوحدة الإنتاج ،حيث ي�شري العديد
من �أ�صحاب العمل ،وخا�صة يف قطاع �صناعة املالب�س واملن�سوجات �إلى �أن العمال الأردنيني
ينتجون �أقل بن�سبة  .%50و�إذا ما مت الت�سليم بهذه احلقيقة ،ف�إن هذا يعني �أن العمال
الأجانب �سيكونون �أقل تكلفة لكل وحدة من الناجت ،ما مل يح�صلوا على �ضعف الأجر املدفوع
للعمال الأردنيني.
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 .4التوقعات :تفا�ؤل م�ضلل يف اقت�صاد متغري
على الرغم من اختالف �أولويات الباحثني عن العمل يف حتديد طبيعة الوظائف الراغبني
ب�إ�شغالها وموا�صفات وخ�صائ�ص تلك الوظائف� ،إال �أن معظمهم يتفقون على �أن وجود عائد
مادي مقبول ،قد يدفعهم للتخلي عن نوعية الوظائف وموا�صفاتها التي يرغبون ب�إ�شغالها،
حيث تتم مقاي�ضة الأجر املرتفع مبيزات الوظائف غري املرغوب فيها املتاحة ونوعيتها.
وقد خل�صت الدرا�سة التي �أجراها مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية يف
عام � 2006إلى �أن املتعطلني الأردنيني �سيكونون على ا�ستعداد لقبول وظائف غري مرغوب
جمز ي�سد احتياجاتهم الأ�سا�سية ،وي�سهم يف حت�سني �أحوالهم
فيها� ،إذا ح�صلوا على �أجر ٍ
املعي�شية .ون�ستخل�ص من هذه النتائج ،ب�أنه ال وجود «لثقافة العيب» باملعنى املطلق ،نظر ًا
ال�ستعداد املتعطلني الأردنيني القبول بالوظائف غري املرغوبة يف حال احل�صول على �أجر
مالئم .وبالتايل ف�إن معظم املتعطلني الأردنيني �سيكونون على ا�ستعداد لقبول الوظائف التي
مت ا�ستحداثها على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف قطاعات ال�صناعة والزراعة والت�شييد.
ولكن يبقى ال�س�ؤال املطروح :هل املتعطلون الأردنيون م�ستعدون لقبول الوظائف املتاحة
بالأجور ال�سائدة؟ من خالل ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة املبينة يف الفقرة ال�سابقة والإح�صاءات
املتوفرة عن معدالت الأجور ال�سائدة للمهن املختلفة من خالل م�سوحات القوى العاملة،
ميكننا تقدير الفجوة بني توقعات العمال الأردنيني والتعوي�ض الذي توفره الوظائف
املتاحة .وتخل�ص الدرا�سة �إلى �أنه عندما ُ�سئل العمال الأردنيون العاطلون عن ا�ستعدادهم
لقبول الوظائف من قائمة الوظائف املتاحة بالأجور ال�سائدة� ،أ�شار  %46من امل�ستجيبني
�إلى ا�ستعدادهم لقبول وظيفة واحدة على الأقل من الوظائف .ويف املقابل� ،أ�شار ما ن�سبته
 %54من امل�ستجيبني (املتعطلني الأردنيني) �أنهم يريدون العمل ،ولكن لي�س يف الوظائف
املتاحة ،ما مل يكن الأجر �أعلى بكثري من الأجور ال�سائدة يف ذلك الوقت ،وتعرف الأدبيات
االقت�صادية هذه املجموعة على �أنهم «متعطلون اختياري ًا» .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن البع�ض من
املتعطلني اختياري ًا ،على ا�ستعداد لقبول بع�ض الوظائف الأخرى بالأجر ال�سائد (على �سبيل
املثال ،العديد من العاطلني عن العمل م�ستعدون لقبول وظائف اخلدمة املدنية على مرتبات
اخلدمة املدنية ال�سائدة) ،الأمر الذي ي�ؤكد مرة �أخرى على نظام املقاي�ضة ما بني طبيعة
الوظائف املرغوبة وم�ستوى الأجور.
و ُيح�سب للدرا�سة املذكورة �إ�سهامها يف التمييز بني جمموعتني مهمتني من املتعطلني عن العمل؛
«املتعطلون اختياري ًا» و«املتعطلون �إجباري ًا» .وتكمن �أهمية التمييز بني هاتني املجموعتني من
املتعطلني ،يف �أن ال�سيا�سات والإجراءات التي تنتهجها احلكومة يف ت�صديها مل�شكلة البطالة،
�ستكون �أكرث فاعلية �إذا ما مت التمييز بني التعطل الطوعي ،وغري الطوعي .فا�ستمرار �سيا�سات
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ت�شجيع اال�ستثمار يف املحافظات مع منحهم االمتيازات ،قد ت�ساعد املجموعة الأولى من
املتعطلني ،يف حني ان هذه ال�سيا�سات لن جتدي نفع ًا مع املجموعة الثانية (املتعطلون طوع ًا)،
الأمر الذي يتطلب ت�صميم �سيا�سات خا�صة لهذه ال�شريحة الوا�سعة من املتعطلني اختياري ًا.
وتنق�سم ال�سيا�سات الفاعلة يف هذا الإطار �إلى ق�سمني؛ يتمثل الأول بتهيئة بيئة مواتية
خللق وظائف ذات اجر مرتفع ،فيما يركز الثاين على تعزيز احلوافز للعمل.
ويف هذا ال�سياق ،يجب الرتكيز على املتعطلني �إجباري ًا ،حيث جتمع العديد من الربامج التي
ت�ستهدف هذه الفئة ما بني خدمات التوظيف والتدريب و�/أو برامج دعم الأجور .ولكن
لتحديد الأولويات و�ضمان ا�ستهداف جيد لهذه الفئات ،يحتاج �صانعو ال�سيا�سات �إلى مزيد
من املعلومات حول هذه املجموعة لتحديد الأهمية الن�سبية للجغرافيا واملهارات والتوقعات
يف اتخاذ القرارات الوظيفية .وعلى اجلانب الآخر ،ف�إن تقدمي احللول ملعاجلة الفئة الثانية
(املتعطلون طوع ًا) عادة ما يكون �أكرث �إثارة للجدل ال�سيا�سي ،كما �إنه يتطلب �إجراءات
حكومية �أكرث ح�سا�سية و�شمولية .حيث يرى بع�ض النا�س� ،أن احلكومة ال ينبغي لها �أن ت�ض ّيع
املوارد املتاحة على �أولئك الذين يرف�ضون قبول الوظائف املتاحة ،يف حني يرى �آخرون �أن
هذه املجموعة ذات �أهمية كبرية ،ال تقل عن البطالة الإجبارية ،ومن املمكن �أن تكون لها
عواقب اجتماعية و�سيا�سية خطرية.
�إن معاجلة م�شكلة البطالة االختيارية ،تتوقف ب�شكل �أ�سا�سي ،على قدرة الأردن على املناف�سة
دولي ًا يف املنتجات ذات الأجور املرتفعة ،وميكن القول �إن لدى الأردن فر�صة كبرية للمناف�سة
يف اجتذاب اال�ستثمارات النوعية ،واملولدة لفر�ص العمل ذات الأجر املرتفع ،ي�ساعد يف ذلك
وفرة الأيدي العاملة املاهرة ،ف�ض ًال عن البيئة اال�ستثمارية الواعدة .وعلى اجلانب الآخر،
فقد حقق الأردن جناح ًا كبري ًا يف اجتذاب ال�صناعات كثيفة العمالة واملولدة لفر�ص العمل
ذات الأجور املتدنية ،مقارنة باخلدمات �أو منتجات التكنولوجيا الفائقة .وعلية ،يجب
العمل على حفز امليزة الن�سبية للأيدي العاملة املاهرة وا�ستدامتها ،وذلك من خالل تنفيذ
�سيا�سات خمتلفة ،ترتكز ب�شكل �أ�سا�سي على اال�ستثمار يف نوعية القوى العاملة ،من خالل
اال�ستثمار يف نوعية التعليم واملهارات املختلفة.
ويبحث الف�صل التايل يف التحديات التي يواجهها الأردن يف ال�سعي �إلى حتقيق منو يف الوظائف
ذات الأجر املرتفع.
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ثالثاً :الطلب عىل العاملة وتحفيز منو الوظائف ذات األجر املرتفع
�إن طبيعة وخ�صائ�ص الأيدي العاملة الأردنية التي تتمتع مب�ستوى تعليمي مرتفع ،وتوفر
البيئة اال�ستثمارية الآمنة واملالئمة ،ي�شكالن مع ًا �أهم الركائز التي ميكن البناء عليها
للو�صول �إلى «اقت�صاد معريف» لإنتاج وظائف مرتفعة الأجر .وتكاد تكون الفر�صة مواتية
للمناف�سة يف املنتجات ذات الأجر املرتفع� ،إذا ما مت ت�أطري خمتلف ال�سيا�سات ،وبخا�صة
الكلية منها ،خلدمة هذا الهدف .ويف هذا الإطار ،ف�إن الرتكيز فقط على زيادة حجم
اال�ستثمارات ،رمبا يكون غري قادر على امل�ساهمة يف احلد من م�شكلة البطالة .وكما �أ�شري
�سابق ًا يف هذه املراجعة ،ف�إن تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف حقبة النمو املرتفع،
والتي امتدت ما بني الأعوام  ،2008-2000عجزت عن خف�ض معدالت البطالة ،الأمر الذي
ي�ستدعي الرتكيز على نوعية هذه اال�ستثمارات ،وت�شجيع �إن�شاء م�شاريع جديدة ،وخا�صة يف
قطاع الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة التي تتميز ب�أف�ضليتها يف خلق الوظائف .وجتدر الإ�شارة
هنا� ،إلى �أن ال�سيا�سات احلكومية التي هدفت �إلى توجيه �أ�صحاب اال�ستثمارات �إلى قطاعات
حمددة ،اعتربت يف ذلك احلني على �أنها �أولوية وذات �أهمية خا�صة ،قد �ساهمت �إلى حد ما
يف انخفا�ض حجم اال�ستثمارات املوجهة للقطاعات الأخرى القادرة على خلق فر�ص العمل
مرتفعة الأجر.

�أ -اال�ستثمارات والأعمال اجلديدة ك�أداة ال�ستحداث فر�ص العمل

عد اال�ستثمارات الأجنبية �إحدى الركائز الأ�سا�سية لتحقيق التنمية االقت�صادية
ُت ّ
واالجتماعية املتوازنة خا�صة يف الدول النامية ،وذلك من خالل قدرتها على خلق فر�ص
العمل ،وزيادة االحتياطات الأجنبية� ،إ�ضافة �إلى قدرتها على تطوير املنتجات املحلية
وزيادة قدرتها التناف�سية والت�صديرية .وعلى الرغم من �أهمية تدفق اال�ستثمار الأجنبي،
ملحة جلذب اال�ستثمارات النوعية املولدة لفر�ص العمل ،والتي ما زالت
�إال �أن احلاجة باتت ّ
يف حدود متوا�ضعة ،حيث ت�شري البيانات �إلى �أن ن�سبة كبرية من اال�ستثمارات املتدفقة ال
ت�ؤدي �إلى خلق فر�ص عمل مبا�شرة؛ وعلى �سبيل املثال ،ف�إن م�شرتيات �أ�صول ال�شركات القائمة
ا�ستحوذت على ما ن�سبته  %35من �إجمايل التدفقات اال�ستثمارية يف عام  ،2005مبا يف ذلك
�أن�شطة برنامج اخل�صخ�صة ،يف حني ا�ستحوذت م�شرتيات الأرا�ضي والعقارات على ما ن�سبته
 %15من التدفقات اال�ستثمارية.
وعليه ،ف�إن العمل على ت�شجيع �إن�شاء الأعمال وامل�شاريع اجلديدة� ،سيكون �أمر ًا حا�سم ًا يف
خلق فر�ص العمل وزيادة القدرة التناف�سية ،حيث ينبغي �أن تلقى اهتمام ًا متزايد ًا يف جمال
ال�سيا�سات الكلية ،فال�شركات والأعمال وامل�شاريع اجلديدة �أمر جوهري و�أ�سا�سي لتوليد فر�ص
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العمل ،وت�شري الدرا�سات �إلى �أن م�ساهمة الأعمال اجلديدة يف خلق فر�ص العمل ،يتجاوز ن�سبي ًا
معدل بقاء تلك ال�شركات يف ال�سوق .حيث تعمل هذه ال�شركات على رفد املوظفني باخلربة
واملهارات الفنية وال�سلوكية �أثناء عملها ،وبالتايل تتيح للموظفني �سهولة االنتقال �إلى �أعمال
�أخرى نتيجة الكت�ساب اخلربات .وت�شري الدرا�سات �إلى �أن  %10من الأعمال التجارية التي
�أُن�شئت �أو �أُقفلت يف �أي �سنة يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDقد
�ساهمت يف ا�ستحداث ما يزيد على  %30من جميع الوظائف اجلديدة.
ولأن ا�ستحداث الأعمال التجارية اجلديدة و�إقفالها يحدث ب�صورة متكررة بني ال�شركات
ال�صغرية مقارنة بال�شركات الكبرية ،ولأن الأعمال التجارية ال�صغرية م�س�ؤولة ب�شكل كبري
عن خلق الوظائف اجلديدة ،ف�إن العقبات التي تواجهها الأعمال التجارية ال�صغرية يجب
�أن تلقى مزيد ًا من االهتمام لتذليلها ومعاجلتها .وبح�سب تقرير ممار�سة الأعمال ال�صادر
عن البنك الدويل عام � ،2016أحرز الأردن املرتبة  113على امل�ؤ�شر العام من �أ�صل 189
دولة ،مرتاجع ًا بذلك بنحو  6درجات عن العام ال�سابق .وجتلت �أهم العقبات يف م�ؤ�شر البدء
بامل�شروع ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والكلي ،ومعدالت ال�ضرائب ،وم�ؤ�شر حماية امل�ستثمر.
كما �إن متطلبات تراخي�ص الأعمال والت�صاريح املرهقة جتعل من ال�صعب البدء يف الن�شاط
التجاري .وعلى الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة للحد من العقبات البريوقراطية ،ف�إن
الأردن ي�صنف يف الربع ال�سفلي يف م�ؤ�شر �سهولة بدء الن�شاط التجاري.

ب-تنويع ال�صادرات لتوليد وظائف مرتفعة الأجور

يعترب قطاع التجارة من القطاعات احليوية لتوليد فر�ص العمل ومنو الوظائف .وقد منت
العمالة يف الأردن يف قطاع التجارة بوترية �أ�سرع ،مقارنة بالقطاعات االقت�صادية الأخرى.
وقد �شهدت قطاعات ال�صناعات التحويلية التي ارتفع ن�شاطها يف الأ�سواق الدولية منو ًا يف
التوظيف �أعلى من املتو�سط ،حيث �شهد قطاع املن�سوجات ،منو ًا يف الوظائف امل�ستحدثة،
عندما �أ�صبح �أكرث توجه ًا نحو الت�صدير ،و�إن كان ميزان الوظائف يف هذا القطاع ما زال مييل
ل�صالح العمالة الوافدة ،وخا�صة الآ�سيوية منها .وعلى الرغم من الأداء اجليد لقطاع التجارة،
ف�إن قاعدة �سلة ال�صادرات الأردنية ما زالت �ضيقة للغاية ،حيث ترتكز ال�صادرات الأردنية
يف ثالثة قطاعات رئي�سية ،هي :املواد الكيماوية (الأ�سمدة وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية)
واملالب�س واملنتجات الغذائية والتي ا�ستحوذت جمتمعة على ما يزيد على ن�صف �إجمايل
ال�صادرات الوطنية .وتدعو نتائج الرتكز ال�سلعي لل�صادرات الوطنية �إلى القلق ،ال �سيما يف ما
يتعلق ب�إيجاد فر�ص العمل ،وذلك لأ�سباب عدة؛ فمن ناحية ،تعترب فر�ص العمل امل�ستحدثة
يف قطاعي املالب�س واملواد الغذائية حمدودة ،وكالهما مو�ضع مناف�سة كبرية يف الأ�سواق
العاملية ويولدان �أرباح ًا �ضعيفة للمنتجني ،حيث �أدى الرتكز ال�سلعي يف �صناعة الألب�سة
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وت�صديرها �إلى زيادة حمدودة يف ت�شغيل العمالة الأردنية .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن �صناعة
الأغذية يف الأردن تعتمد ب�شكل كبري على الإنتاج الزراعي .ومبا �أن الأردن من بني �أفقر دول
العامل يف املوارد املائية ،ف�إنه ال ميكن اعتبار الزراعة كقاعدة ت�صديرية م�ستدامة .وعالوة
على ذلك ،يهيمن العمال الأجانب بقوة على قطاع الزراعة ،وال ميكن �أن يكون لهذا القطاع
�أهمية �إ�سرتاتيجية كم�صدر للوظائف امل�ستقرة.
�إن جناح التجارة الأردنية م�ؤخر ًا عرب املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة قد يكون م�ستدام ًا ،وميكن
ا�ستغالل هذه الفر�صة يف زيادة حجم العمالة الأردنية يف هذه املناطق من خالل تنويع
قاعدة املنتجات التي حتت�ضنها ،حيث كانت املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر
عن ح�صة كبرية من منو ال�صادرات والوظائف يف الأردن منذ عام  .2000فقد ارتفعت ح�صة
�صادرات املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة من �إجمايل ال�صادرات من  %0.2يف عام � 1999إلى نحو
 %25يف الوقت احلايل .وخالل هذه الفرتة ،و ّلدت املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ما يزيد على
� 70ألف فر�صة عمل جديدة� ،شغل العمال الأردنيون حوايل ثلثها فقط .ومن بني العمال
الأردنيني الذين ي�شغلون وظائف يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ،ف�إنّ ثلثيهم تقريب ًا من الإناث.
ويف حني و ّفرت هذه الوظائف منافع كبرية لأ�سر العمال ،ف�إن الت�أثري على البطالة كان
حمدود ًا للغاية ،حيث �أن معظم عمال املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة هم من الأجانب الذين مت
التعاقد معهم مبوجب عقود عمل م�ؤقتة .وقد ت�ضخم عددهم بعد عام  2004عندما خفّ�ضت
احلكومة ر�سوم ت�صاريح العمل للعمال الأجانب العاملني يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة من 300
دينار �سنوي ًا �إلى  150دينار ًا .وتوفر املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة روابط �ضعيفة مع خمتلف
القطاعات االقت�صادية الأخرى ،الأمر الذي نتج عنه �ضعف خلق فر�ص عمل غري مبا�شرة.
وعلى النقي�ض من منو ال�صادرات والوظائف املت�صلة باملناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ذات الأجور
املنخف�ضة ،كانت ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات ذات الأجور املرتفعة ،مبا يف ذلك منتجات
وخدمات التكنولوجيا املتطورة تنمو ببطء ملمو�س .وقد كان �أداء الأردن يف منتجات التكنولوجيا
املتو�سطة والعالية خمتلط ًا .فبالإ�ضافة �إلى توليد وظائف ذات مهارات عالية ،ف�إن املنتجات التي
حتتوي على درجة متو�سطة �إلى فائقة من التكنولوجيا هي خيارات جيدة لت�شجيع ال�صادرات،
حيث تعترب هذه املنتجات من بني �أكرث املنتجات ديناميكية يف التجارة العاملية .وعلى الرغم من
�أن منتجات التكنولوجيا الفائقة �ش ّكلت ،ن�سبي ًا ،ح�صة مرتفعة من ال�صادرات الأردنية لنحو 25
�سنة ،مل تكن اململكة قادرة على زيادة تلك احل�صة ،حيث كان التحول الرئي�سي على مدى العقد
املا�ضي نحو املنتجات الكثيفة اال�ستخدام للعمالة والتكنولوجيا املنخف�ضة .وعلى النقي�ض من
ذلك ،فقد جنحت بلدان �أخرى كثرية يف التو�سع يف �صادرات التكنولوجيا املتو�سطة والفائقة
خالل الفرتة نف�سها .ومع �أن التحول من املنتجات القائمة على املوارد كان تطور ًا �إيجابي ًا� ،إال
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�أن واقع العمالة املحلية والأجور يف الأردن قد تكون واعدة ب�شكل �أكرب� ،إذا انتقلت ال�شركات
الأردنية �إلى منتجات التكنولوجيا املتو�سطة والفائقة.
وعلى الرغم من توجه احلكومات املتعاقبة �إلى التحول نحو االقت�صاد املعريف الذي يركز
على �صادرات اخلدمات ومنتجات التكنولوجيا املتو�سطة والفائقة التي ت�ستطيع ا�ستيعاب
العمالة املاهرة التي ت�شكل ن�سبة كبرية من فئة املتعطلني اختياري ًا� ،إال �أن القليل قد مت
تنفيذه باجتاه حتقيق الهدف املن�شود .ومع �أن االقت�صاد الأردين يعترب اقت�صاد ًا خدمي ًا،
حيث ت�ستحوذ قطاعات اخلدمات على نحو  %70من الناجت املحلي الإجمايل و�أكرث من %75
من فر�ص العمل� ،إال �أن �صادرات اخلدمات ال متثل �سوى  %20من �إجمايل ال�صادرات .وميكن
القول �إن قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،واخلدمات الطبية ،وال�سياحة متثل
�أهم القطاعات التي من املمكن �أن ت�شكل رافعة ل�صادرات الأردن من اخلدمات .ووفق ًا للم�سح
الذي �أجراه البنك الدويل يف عام  2008ب�ش�أن املناخ اال�ستثماري للم�ؤ�س�سات ،ف�إن نحو %44
من م�ؤ�س�سات اخلدمات تعتقد �أن عدم كفاية املعرو�ض من املوظفني املنا�سبني ي�شكل عائق ًا �أمام
منوها ،يف حني �أعرب نحو  %23فقط ،من م�ؤ�س�سات امل�شاريع ال�صناعية عن االعتقاد نف�سه.

ت�-إزالة الت�شوهات لتحفيز خلق فر�ص العمل

مل تكن الوظائف التي ا�ستحدثت يف االقت�صاد الأردين خالل ال�سنوات املا�ضية جذابة جلزء
كبري من القوى العاملة الأردنية ،فهل ميكن لالقت�صاد الأردين �أن يتناف�س دولي ًا يف ال�صادرات
من املنتجات التي تخلق ذلك النوع من الوظائف التي يطمح �إليها الأردنيون؟ �إن دعم القطاع
العام ،بافرتا�ض توفر التمويل ،لبع�ض ال�صناعات عادة ما يكون مكلف ًا مقارنة بالعوائد
املتحققة التي عادة ما تكون متوا�ضعة ،وبالتايل ف�إن التدخل الأمثل الذي من املمكن �أن يلعبه
القطاع العام يف هذا ال�صدد ،يكمن يف �إزالة الت�شوهات يف جمال ال�سيا�سات التي حتد من قدرة
االقت�صاد �أو تعرقلها على خلق وظائف مرغوبة للعمالة الأردنية.
ويف حني �أن بيئة ال�سيا�سات يف الأردن قد حت�سنت ب�شكل ملحوظ ،ف�إنه ما تزال هناك
جماالت ميكن للت�شوهات فيها �أن تعطل خلق فر�ص عمل مرتفعة الأجر .وتعد قطاعات
الزراعة واملالب�س من �أبرز الأمثلة على مثل هذه الت�شوهات ،حيث ت�شجع احلوافز املتاحة
لهذه القطاعات الرتكيز على الأرباح الق�صرية الأجل ،وال�سماح بالو�صول �إلى �إمدادات كبرية
من العمالة املتدنية الأجور واملهارات املنخف�ضة والتي عادة ما تكون من العمالة الوافدة،
ويعترب النظام ال�ضريبي ،ولوائح العمل ،و�سيا�سة الهجرة من �أهم جماالت الت�شوهات يف هذا
الإطار .وتخلق بع�ض ال�سيا�سات ت�شوهات غري مق�صودة حتفز على العمل املنخف�ض الأجر،
حيث ت�ؤدي �سيا�سات الهجرة �إلى حتفيز االقت�صاد ليكون �أكرث مالءمة للأجور املتدنية مقارنة
باالقت�صاد القائم على املعرفة.
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رابعاً :العرض من العاملة؛ االستثامر يف قابلية التوظيف وإعادة
توجيه التوقعات
ننتقل يف هذا الف�صل �إلى الق�ضايا املتعلقة بالعر�ض من العمالة ،الذي يعترب املورد الب�شري
الوفري يف الأردن ،فبالإ�ضافة �إلى تعزيز اجلوانب املتعلقة بالبيئة اال�ستثمارية ،ومناخ
اال�ستثمار ،فانه ميكن للحكومة ،يف �سعيها للحد من البطالة ،اتخاذ العديد من الإجراءات
يف جانب العر�ض من العمال .وت�شمل هذه الإجراءات اال�ستثمار يف رفع قابلية اال�ستخدام
و�إعادة تنظيم وتوجيه توقعات القوى العاملة .وتتلخ�ص �أهم حماور هذا الف�صل مبا يلي:
	�إن جناح الأردن يف التحول �إلى االقت�صاد املعريف مرتفع الأجر يتطلب التميز النوعيوالكمي يف العملية التعليمية مب�ستوياتها كافة.
 ميكن �أن ي�ؤدي حت�سني الروابط باجتاه التوظيف� ،إلى جعل التعليم والتدريب املهنيوالتقني �أداة فعالة للحد من البطالة وخا�صة بني �صفوف املتعطلني �إجباري ًا.
 ميكن للأردن �أن ي�ستفيد ب�شكل �أف�ضل من اال�ستثمارات ال�سابقة يف التعليم من خالل زيادةقدرة املر�أة على حتقيق التوازن بني الأ�سرة والعمل .كما ميكن �أن ي�ؤدي نظام مركزي
لإجازة الأمومة �إلى زيادة فر�ص العمل بني الن�ساء وزيادة امل�ستوى التعليمي للقوى
العاملة.
 ال ميكن تخفي�ض البطالة على املديني الق�صري واملتو�سط من دون �إيالء �أهمية كبريةلإعادة ترتيب توقعات الباحثني عن العمل وتوجيهها .وت�ؤدي توقعات الباحثني عن
العمل حول توفر الوظائف يف القطاع العام ،وكذلك فر�ص الهجرة �إلى منع العاطلني عن
العمل من قبول الوظائف املتاحة.
 ميكن ل�شريحة كبرية من املتعطلني عن العمل القبول ببقائهم يف خانة املتعطلني ،معتمدينعلى الدعم املقدم من �أ�سرهم ،حيث تلعب التحويالت من �أحد �أفراد الأ�سرة ،على الأقل،
دور ًا حموري ًا يف �شيوع هذا التوجه .فعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذه التحويالت� ،إال
�أنها تلعب دور ًا ال ي�ستهان به يف ارتفاع معدالت البطالة.
 وعلى الرغم من �أن برامج احلماية االجتماعية القائمة ال ت�شتمل على حوافز مغريةللبقاء يف �شريحة املتعطلني� ،إال �أنه ال بد من احلر�ص على �ضمان �أال ت�ؤدي �أي �إ�صالحات
�إلى �إدخال حمفزات كهذه.

32

تقرير حالة البالد :سوق العمل

�أ-اال�ستثمار يف قابلية التوظيف

بعد مناق�شة �أثر نوعية اال�ستثمار وحجمه على البطالة ،ننتقل �إلى احلديث عن نوعية
وجودة اال�ستثمار يف عن�صر ر�أ�س املال الب�شري .وميكن القول �إنه على املدى الطويل� ،سيتحدد
تكوين الوظائف يف الأردن مب�ستوى التعليم الذي تتلقاه القوى العاملة ونوعيته ،ف�ض ًال عن
وجود �أو عدم وجود ت�شوهات يف بيئة الأعمال .وميكن للنظام التعليمي �أن يقلل من البطالة
بني املتعطلني عن العمل طوع ًا� ،إذا ما رفدهم باملهارات ،الفنية والوظيفية ،التي تتنا�سب مع
الأجور التي تتطلع �إليها هذه ال�شريحة من املتعطلني .وعلى املدى الق�صري ،يجب �أن ي�ؤخذ
يف عني االعتبار التكوين احلايل للوظائف ،حيث ميكن للتدريب الفني ،الق�صري الأجل،
�أن يخف�ض من البطالة بني املتعطلني اختياري ًا� ،إذا ما كانت الربامج التدريبية ت�ستجيب
الحتياجات ال�شركات ،مبا يف ذلك املهارات الوظيفية واحلياتية.
�إن جناح الأردن يف التحول نحو اقت�صاد معريف يولد فر�ص عمل مرتفعة الأجر ،يتطلب
جهد ًا كبري ًا للتميز يف جودة التعليم وكميته .وقد �أحرز الأردن تقدم ًا هائ ًال على مدى
الأجيال املا�ضية يف تو�سيع معدالت االلتحاق باملدار�س والتدابري الأخرى املتعلقة بامل�ستوى
الكمي للتعليم� ،إال �أن جودة التعليم ما زالت ت�شكل حتدي ًا ماث ًال وخا�صة يف الآونة الأخرية.
وقد �أكد تقرير التنمية الب�شرية يف الأردن ،يف تقييمه لنظام التعليم الأردين� ،أن طلبة
املدار�س االبتدائية كانوا يف و�ضع جيد باملقارنة مع نظرائهم الدوليني يف حماور التح�صيل
العلمي واملعرفة ،ولكن لي�س يف املهارات الأخرى كمهارات البحث والتحليل وحل امل�شاكل
وروح الفريق .كما كانت نقاط ال�ضعف نف�سها وا�ضحة يف اختبارات طلبة امل�ستوى الثانوي
التي �شملت �أ�سئلة حتليلية .وحدد التقرير �أي�ض ًا النق�ص يف خدمات الإر�شاد وامل�شورة املهنية،
�إ�ضافة �إلى �ضعف الرتابط وال�صالت مع �سوق العمل ،باعتبارها �أوجه ق�صور خطرية .و�شدد
التقرير على احلاجة �إلى توازن منا�سب بني املوا�ضيع الأكادميية والتقنية-املهنية ،وعلى
معاجلة �ضعف الآليات الكفيلة بربط الطلبة ب�سوق العمل ،ما يتيح االنتقال ال�سل�س من
املدر�سة �إلى �سوق العمل .وبالنظر �إلى التغريات املت�سارعة يف االقت�صاد العاملي واملعريف،
ف�إن جودة التعليم �ستكون �أكرث �أهمية يوم ًا بعد يوم ،الأمر الذي يحتم �ضرورة العمل على
م�أ�س�سة عمليات التدريب وا�ستدامتها ورفع م�ستوى املهارات .وت�شري الأدبيات �إلى �أن العمال
الذين يتمتعون بنوعية جيدة من التعليم ،هم �أكرث قدرة على تعلم مهارات جديدة وتكييف
التكنولوجيا اجلديدة .وعلى الرغم من �أن الأفراد الأكرث تعليم ًا يتقا�ضون �أجور ًا �أعلى من
نظرائهم الأقل تعليم ًا ،ما يوفر حافز ًا لال�ستثمار يف التعليم ،ف�إن معدالت البطالة املرتفعة
بني الأفراد املتعلمني تعليم ًا عالي ًا تقلل من فوائد اال�ستثمار وحوافزه يف التعليم .وتوفر
الأبحاث احلديثة دلي ًال قوي ًا على �أن املهارات املعرفية لل�سكان ،بد ًال من جمرد التح�صيل
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الدرا�سي ،ترتبط بقوة مب�ستوى الأرباح الفردية و�آثارها الإيجابية على النمو االقت�صادي.
عالوة على ذلك ،ت�ؤكد تلك الأبحاث على �أن جودة املعلم ونوعيته ،تعترب �أكرث �أهمية من
حجم ال�صف �أو الإنفاق على املدار�س ،و�أن م�ستوى هذه اجلودة ذات �أهمية كبرية يف م�ستويات
املهارة املنخف�ضة ،كما هي احلال يف م�ستويات املهارة العالية.
و�سوف يكون من ال�ضروري موا�صلة اجلهود التي بد�أت بالفعل ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على
تقدمي خدمات الإر�شاد وامل�شورة املهنية والروابط مع �سوق العمل .وقد �صممت الإ�صالحات
الرتبوية يف �أوائل القرن احلادي والع�شرين ملعاجلة بع�ض �أوجه الق�صور يف النظام التعليمي يف
�شدد برنامج التعليم من �أجل اقت�صاد املعرفة على �إمكانية الو�صول
الأردن .فعلى �سبيل املثالّ ،
�إلى احلوا�سيب وتطوير املهارات التحليلية .وقد �أُحرز تقدم منذ عام  2003يف و�ضع منهج
درا�سي جديد ،مع الرتكيز على مهارات حل امل�شكالت والعمل اجلماعي ،بد ًال من االعتماد على
�أ�ساليب التلقني ال�سائدة .كما مت تدريب عدد كبري من املعلمني على ا�ستخدام املنهج اجلديد،
وتوفري خمتربات حا�سوبية يف العديد من املدار�س ،وزيادة ن�سب االلتحاق يف ريا�ض الأطفال.
ومتثل خدمات الإر�شاد الوظيفي واملهني القائمة على معلومات دقيقة ،وبرامج تقدم خربات
عملية مبكرة من خالل التدريب داخل العمل� ،إ�ضافات مفيدة ب�شكل خا�ص للجهود امل�ستمرة
التي تبذلها وزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم .وتبني التجارب الدولية �أن برامج االنتقال
من املدر�سة �إلى العمل ،التي تنطوي على تكامل �أكرب بني املدر�سة والعمل من خالل توفري
فر�ص التدريب داخل العمل ،وفر�ص العمل اجلزئي ،وتعزيز روح املبادرة لدى ال�شباب بني
اخلريجني ،ميكن �أن تكون ناجحة يف احلد من بطالة ال�شباب .غري �أنه يجب احلر�ص على �أال
ينح�صر التدريب القائم على مكان العمل يف برامج حمدودة للدعم والإعانات ،حيث خل�صت
نتائج برامج الإعانات �إلى �آثار م�ؤقتة على البطالة ،فيما مييل التدريب �إلى حتقيق نتائج
�أف�ضل.
ومن �ش�أن نظام �إجازة الأمومة املمول مركزي ًا �أن يعزز فر�ص العمل بني الن�ساء ،ويرفع من
امل�ستوى التعليمي العام للقوى العاملة .ويكفل قانون العمل يف الأردن ا�ستحقاقات �أمومة
�سخية ،وقبل ان تدخل تعديالت قانون ال�ضمان االجتماعي حيز التنفيذ يف �شهر �أيلول من
عام  ،2011كان �أرباب العمل يف القطاع اخلا�ص ،يقومون بدفع ا�ستحقاقات �إجازة الأمومة
مبا�شرة �إلى الأمهات من املوظفات ،الأمر الذي كان يجعل الن�ساء �أكرث تكلفة يف التوظيف ،ما
كان ي�ؤدي �إلى جتنب توظيفهن� ،أو تخفي�ض �أجورهن يف م�سعى ال�سرتداد تكلفة ا�ستحقاقات
الأمومة ،حيث ت�ؤدي هذه الإ�شكالية �إلى حلقة مفرغة يف�ضل فيها �أرباب العمل عدم توظيف
الن�ساء ،يف حني �أن الن�ساء ي�شعرن بعدم التقدير وبالتايل الإحجام عن االنخراط يف القوى
العاملة .وقد ا�ستثنت تعديالت قانون ال�ضمان االجتماعي ،الن�ساء العامالت يف القطاع
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احلكومي .وبح�سب النظام املركزي لتمويل ا�ستحقاقات �إجازة الأمومة ،ف�إن هيئة مركزية
(غالب ًا ما تكون م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي) تقوم بجمع املدفوعات من امل�ؤ�س�سات على �أ�سا�س
عدد املوظفني ثم تدفع �أجورها �أثناء �إجازة الأمومة �إما مبا�شرة �إلى املر�أة� ،أو ب�صورة غري
مبا�شرة من خالل �صاحب العمل.
وعلى الرغم من �أن التكلفة التي يتحملها �أرباب العمل ما زالت كما هي يف النظم غري املركزية،
ف�إن التمويل املركزي يلغي ال�صلة املبا�شرة بني املنفعة املتحققة واملوظف الواحد .وبالإ�ضافة
�إلى زيادة �إنتاجية املر�أة ،من خالل زيادة اال�ستفادة من التعليم واخلربة العملية التي
تكت�سبها قبل �إجناب الأطفال ،ميكن للتمويل املركزي لإجازة الأمومة �أن يزيد من �إنتاجية
القوة العاملة ككل عن طريق احلد من �أوجه الق�صور التي ي�سببها هذا التمييز .وميكن لهذه
الأنظمة �أن ت�ساهم يف زيادة فر�ص العمل بني الن�ساء ،وزيادة امل�ستوى التعليمي العام للقوى
العاملة ب�شكل عام.

ب�-إعادة توجيه التوقعات

�إن �إعادة توجيه توقعات الباحثني عن العمل وترتيبها ،يعترب �أمر ًا حموري ًا لتخفي�ض البطالة
على املديني الق�صري واملتو�سط ،يف حني ت�ستغرق اال�ستثمارات يف رفع �إنتاجية القوى العاملة
وقت ًا لكي ت�صبح فعالة ،كما �إن النتائج يف هذه اال�ستثمارات قد تكون غري م�ؤكدة .وب�صرف
النظر عن م�ستقبل االقت�صاد الأردين على املدى الطويل ،ف�إن احلد من البطالة على املديني
الق�صري واملتو�سط ،يتطلب �إعادة توجيه توقعات القوى العاملة .وي�ضطلع النظام التعليمي
مب�ستوياته كافة بدور مهم يف هذه العملية ،كذلك ف�إن ديوان اخلدمة املدنية ،و�سيا�سات
الهجرة ،وبرامج احلماية االجتماعية ،والو�صول �إلى معلومات �سوق العمل تلعب دور ًا مهم ًا
يف �إعادة توجيه التوقعات.
ميكن القول �إن غالبية الباحثني عن العمل ،وخا�صة ذوي املهارات املرتفعة من خريجي
اجلامعات واملعاهد التقنية ،لديهم توقعات مرتفعة عن واقع �سوق العمل وحتديد ًا عن
م�ستويات الأجور وبيئة العمل ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إلى نق�ص املعلومات الر�سمية عن الأجور
ال�سائدة وظروف العمل .وتعترب جتارب الأ�صدقاء والأقارب من �أكرث م�صادر املعلومات و�ضوح ًا
لدى العديد من الأردنيني حول �سوق العمل .ويركز الكثري من الباحثني عن العمل ،على فر�ص
العمل خارج الأردن� ،أو على الوظائف من خالل ديوان اخلدمة املدنية� ،أو على الوظائف
احلكومية الأخرى والتي غالب ًا ما يتم احل�صول عليها عن طريق العالقات ال�شخ�صية ،بد ًال من
امل�ؤهالت .ومن �ش�أن اجلهود التي بذلت م�ؤخر ًا للق�ضاء على الوا�سطة وحت�سني توفر املعلومات
عن �سوق العمل� ،أن حت�سن احلوافز و�أن جتعل التوقعات �أكرث واقعية.
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وت�ؤدي توقعات وظائف اخلدمة املدنية ،وفر�ص الهجرة املتاحة� ،إلى منع العاطلني عن
العمل من قبول الوظائف املتاحة يف �سوق العمل .حيث يعتقد العديد من العاطلني عن العمل
ب�إمكانية احل�صول على وظائف مريحة و�آمنة يف اخلارج �أو يف القطاع العام .وبالرغم من
تراجع وترية التوظيف يف م�ؤ�س�سات القطاع العام� ،إال �أن �أعداد ًا كبرية من الباحثني عن
العمل ،قدمت طلبات للتوظيف لدى ديوان اخلدمة املدنية ،ما يعني �أن الأمل� ،إن مل يكن
التوقع ،يف احل�صول على وظيفة يف القطاع العام ما يزال مرتفع ًا جد ًا.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �أ�شارت مقابالت املتقدمني للوظائف احلكومية� ،إلى انعدام التطابق بني
م�ؤهالت املتقدمني وفر�ص العمل املتاحة يف القطاع العام ،ما ي�شري �إلى عدم وجود توقعات
واقعية من جانب املتقدمني .وتربز احلاجة هنا �إلى دور احلكومة يف �إعادة توجيه التوقعات،
حيث يجب على احلكومة جتنب خلق توقعات غري واقعية ،من خالل اال�ستمرار يف قبول
الطلبات التي ال ترتبط ب�شواغر وظيفية حمددة ،حيث ي�ساهم ديوان اخلدمة املدنية ،من
دون ق�صد ،با�ستدامة التوقعات غري الواقعية للمتقدمني .وهناك حاجة �إلى بذل املزيد من
اجلهود لل�سيطرة على الت�ضخم يف الوظائف العامة ،وكذلك بالقدر نف�سه من الأهمية ،من
�أجل تبديد الأوهام ب�أن وظائف اخلدمة املدنية �ستكون متاحة لأي مر�شحني ب�صرف النظر
عن م�ؤهالتهم .وخالف ًا للعديد من الدول ،ف�إن �سيا�سات احلماية االجتماعية يف الأردن ،ال
ت�شكل حافز ًا للبقاء من دون عمل ،يف حني �أن ال�سبب الرئي�سي لبقاء عدد كبري من الباحثني
من دون عمل ،وانتظار احل�صول على فر�ص يف القطاع العام ،يكمن يف الدعم الذي تتلقاه هذه
الفئات من دخل التحويالت لأحد �أفراد العائلة.
وتبني الدرا�سات يف الأردن� ،أن التحويالت توثر �سلبي ًا على حجم العر�ض من القوى العاملة،
كما �إن من املرجح �أن يكون لها �آثار �ضئيلة على الفقر .فالدخل من التحويالت ،كما هي احلال
مع �أي دخل غري مكت�سب ،من املتوقع �أن يقلل من جهود العمل والبحث عن العمل التي يقوم بها
املتلقون .وت�ؤكد بع�ض الدرا�سات التي بحثت يف حمددات امل�شاركة يف القوى العاملة والبطالة،
�أن الدخل من التحويالت يقلل ب�شكل كبري من م�شاركة القوة العاملة ،ويزيد ب�شكل ملحوظ
معدالت البطالة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الأ�سر من الطبقة الو�سطى والعليا ،ي�ست�أثرون
بالن�صيب الأكرب من هذه التحويالت ،حيث �أن جل الأردنيني املغرتبني هم من املتعلمني
ومن الأ�سر املزدهرة ن�سبي ًا ،الأمر الذي ي�ؤكد على الآثار املتوا�ضعة لهذه التحويالت على
ن�سب الفقر .وت�ؤكد هذه النتائج على ال�ضرورة امللحة لدرا�سة الآثار املرتتبة على الهجرة
والتحويالت املالية ،بالنظر �إلى ن�سبة هذه التحويالت من الناجت املحلي الإجمايل.
وبالإ�ضافة �إلى الإجراءات احلكومية الهادفة �إلى �إعادة توجيه توقعات القوى العاملة،
ف�إنه من ال�ضروري العمل على حت�سني �أداء �سوق العمل ،حيث من املمكن �أن تلعب احلكومة
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دور ًا مهم ًا من خالل دمج خدمات التوظيف وامل�ساعدة يف البحث عن العمل مع برامج احلماية
االجتماعية ،مثل �صندوق املعونة الوطنية والت�أمني �ضد البطالة ،وكذلك من خالل برامج
التعليم والتدريب املهني والتقني ،ونظام التعليم .وبهدف حت�سني توفري اخلدمات العامة
للعمالة كمهارات البحث عن العمل ،وخدمات الإر�شاد والتوجيه املهني ،ميكن للحكومة �أن
تدمج مقدمي اخلدمات من القطاع اخلا�ص يف الربامج العامة للت�شغيل والتدريب .وعالوة على
ذلك ،ف�إن احلكومة ،ت�ستطيع تخفي�ض ت�أثري العالقات ال�شخ�صية للح�صول على الوظائف
العامة ،وحت�سني كفاءة التوظيف ،عن طريق زيادة �شفافية التوظيف يف اخلدمة املدنية
(�إعالنات الوظائف العامة والتعيينات على �أ�سا�س معايري مو�ضوعية) ،واال�ضطالع بدور
حموري يف جمع املعلومات املتعلقة ب�سوق العمل وحتديثها وحتليلها ون�شرها .وتالي ًا عدد من
املجاالت التي تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا:
 جمع البيانات وحتليلها للتمييز بني املتعطلني عن العمل غري الطوعي ،واملتعطلني عنالعمل طوع ًا بغر�ض تركيز املوارد العامة ،ور�سم ال�سيا�سات واخلطط ملعاجلة القيود التي
تواجهها كل جمموعة.
 ن�شر املعلومات مل�ساعدة الطلبة على اتخاذ القرارات املهنية ال�سليمة ،وو�ضع الت�صوراتالواقعية ل�سوق العمل.
 حت�سني التوا�صل بني �إدارة الإح�صاءات ووا�ضعي ال�سيا�سات عن طريق تطوير القدرات يفالوزارات التنفيذية (مثل وزارة العمل) ال�ستخدام البيانات وحتليلها يف تطوير �سيا�سات
العمل.
 تطوير الإح�صاءات الدقيقة واملوثوقة عن الإنتاجية وتكلفة وحدة العمل ،بهدفم�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرارات لتتبع التطورات يف هذه امل�ؤ�شرات.
نوق�ش يف هذا الق�سم العديد من الإجراءات املتعلقة بجانب العر�ض من العمالة التي ميكن
للحكومة اتخاذها للحد من معدالت البطالة املرتفعة ،وميكن القول �إنه على املدى الطويل،
�إذا كانت جودة النظام التعليمي ،ميكن �أن تتطابق مع جناحه من حيث الكمية ،ف�إن الأردن
�سيكون قادر ًا على تطوير ميزة ن�سبية كاقت�صاد معريف ذي �أجور مرتفعة .ويف الأجلني الق�صري
واملتو�سط ،ميكن لزيادة الرتكيز على الروابط املتعلقة بالتوظيف يف نظام التدريب املهني �أن
يزيد من فر�ص العمل للمتعطلني عن العمل .كما �ست�ؤدي زيادة انخراط املر�أة يف �سوق العمل
من خالل �سيا�سات مالئمة لإجازة الأمومة �إلى اال�ستفادة الكاملة من اال�ستثمارات ال�سابقة
يف التعليم والتدريب .ومن جهة �أخرى ،ف�إن تخفي�ض معدالت البطالة يف فئة املتعطلني طوع ًا،
على املديني الق�صري واملتو�سط ،يجب �أن يبد�أ ب�إعادة توجيه التوقعات لت�صبح �أكرث واقعية،
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من دون اغفال دور �سيا�سات اخلدمة املدنية ،والهجرة ،واحلماية االجتماعية ،والو�صول
�إلى املعلومات املتعلقة ب�سوق العمل.
االستنتاجات ،خيارات السياسة ،والتوصيات
يف ال�سنوات الأخرية ،كان الأردن قادر ًا على �إنتاج وا�ستحداث عدد كبري من الوظائف
اجلديدة ،لكن الكثري من هذه الوظائف مل يتم �إ�شغاله من قبل الأردنيني ،بل من قبل العمالة
الوافدة ،يف حني ما يزال العديد من املتعطلني الأردنيني من دون عمل .ويوجد حالي ًا عدد
كبري من العمال الأجانب يف الأردن ،يفوق عدد الأردنيني املتعطلني ،الأمر الذي ي�شري �إلى
عدم التطابق واملواءمة يف �سوق العمل.
وقد تناولت هذه املراجعة ثالث حاالت رئي�سية من �أوجه عدم التطابق يف �سوق العمل ،وذلك
على النحو التايل:
 التوقعات :على الرغم من �أن «ثقافة العيب» متنع ،يف بع�ض الأحيان ،الأردنيني من قبولبع�ض �أنواع الوظائف ،فقد خل�صنا يف هذه املراجعة� ،إلى �أنه �إذا كانت الأجور مرتفعة مبا
فيه الكفاية ،ف�إن املتعطلني الأردنيني م�ستعدون لقبول �أنواع الوظائف املتاحة حالي ًا يف
�سوق العمل .ول�سوء احلظ ،ف�إن الأجور التي يقبل بها معظم املتعطلني الأردنيني ،ما زالت
�أعلى من الأجور ال�سائدة لهذه الوظائف .وعليه ،ميكن اعتبار غالبية املتعطلني عن العمل
هم من املتعطلني طوع ًا بح�سب هذا التعريف.
 املهارات :هناك �أي�ض ًا عدم تطابق يف �سوق العمل يف ما يتعلق باملهارات .وجتدر الإ�شارة �إلى�أن هنالك �سوء فهم بخ�صو�ص انعدام التطابق على �أ�سا�س املهارات ،حيث ُيع َتقد على نطاق
وا�سع �أن العمال الأردنيني �سوف ي�شغلون العديد من الوظائف التي ي�شغلها حالي ًا العمال
الأجانب ،مبجرد ح�صولهم على التدريب املنا�سب .غري �أن الأدلة ونتائج الدرا�سات ،ت�شري
�إلى �أن معظم الأردنيني املتعطلني عن العمل يتمتعون بتعليم ال يقل عن م�ستوى تعليم
العمال الأجانب ،ف�ض ًال عن التدريب املهني واخلربة �أثناء العمل مقارنة بنظرائهم من
معظم العمال الأجانب ،يف حني يتعلق عدم التطابق يف حمور املهارات ،باملهارات احلياتية،
كالإح�سا�س بامل�س�ؤولية واجلهد املبذول ومهارات التوا�صل ،واجلوانب الأخرى للتوظيف.
	�أ�شارت البيانات يف جمال اجلغرافيا �إلى ا�ستحداث ح�صة غري متنا�سبة من الوظائفاجلديدة يف العا�صمة ع ّمان ،يف حني مل ينتقل �أ�صحاب العمل �إلى حيث يعي�ش املتعطلون
عن العمل ،ومل ينتقل املتعطلون عن العمل �إلى املناطق التي ُت�ستحدث فيها الوظائف
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ويرتفع فيها الطلب على اليد العاملة .ولعل من �ش�أن نظام موا�صالت الئقة يربط بني
حمافظات اململكة الت�أثري �إيجابي ًا على معدل امل�شاركة ون�سب البطالة �أي�ض ًا.

 -التوقعات

ميكن القول �إن معدالت البطالة �ستظل مرتفعة يف الأجلني الق�صري واملتو�سط ،وخ�صو�ص ًا بني
املتعطلني عن العمل طوع ًا ،حتى يقوم ه�ؤالء املتعطلون ب�إعادة �ضبط توقعاتهم غري الواقعية
حول فر�ص العمل املتاحة .وقد �أو�صت املراجعة ب�أربع فئات من الإجراءات؛ �أو ًال ،ميكن
للحكومة �أن تعمل على التعديل الالزم ب�إ�صالح �سيا�سة ديوان اخلدمة املدنية ل�ضبط الت�ضخم
وتخفي�ضه يف اجلهاز احلكومي ،و�إيقاف ممار�سة قبول الطلبات التي ال ترتبط بوظائف
حمددة ،وم�ؤهالت حمددة كذلك .ثاني ًا ،على الرغم من �أن �سيا�سات احلماية االجتماعية
القائمة ال يبدو �أنها ت�شكل مثبطات للعمل ،فيجب توخي احلذر عند �إ�صالح هذه ال�سيا�سات
لتجنب �إدخال مثل هذه املثبطات .ثالث ًا ،ميكن للت�سويق االجتماعي ،كما ا�س ُتخدم بنجاح يف
الأردن ب�ش�أن الق�ضايا ال�صحية� ،أن ُي�ستخدم لتعزيز فكرة �أن جميع �أنواع العمل حمرتمة.
و�أخري ًا ،ميكن للحكومة �أن تلعب دور ًا مهم ًا يف توفري معطيات دقيقة عن �سوق العمل ،تت�ضمن
معلومات حول اجتاهات الأجور ونطاقات املهن ،الأمر الذي ي�ساعد الباحثني عن العمل يف
و�ضع توقعات �أكرث واقعية و�إ�سرتاتيجيات �أف�ضل للبحث عن عمل.

 -التدريب وحده ال ميثل العالج الأمثل مل�شكلة البطالة

يف الأجلني الق�صري واملتو�سط ،ميكن للربامج التي توفر التعليم والتدريب يف املجالني التقني
واملهني �أن تقلل من البطالة �إلى احلد الذي تزيد فيه فر�ص التوظيف .وميكن القول �إن
الإ�صالح اجلاري يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني هو فر�صة منا�سبة لإعادة تن�سيق
�أهداف هذا النظام .ومع ذلك ،ف�إنه ال ينبغي اعتبار التعليم والتدريب املهني والتقني ح ًال
قائم ًا بذاته للبطالة �أو كع�صا �سحرية �ست�ؤدي �إلى ا�ستبدال العمال الأجانب بنظرائهم
الأردنيني ،لأن التدريب اجليد ،لي�س هو فقط ،ما يعطي العمال الأجانب ميزتهم على العمال
الأردنيني كما هو مبني �سابق ًا يف هذه املراجعة.

 -التوازن يف ال�سيا�سات التي ت�شجع على الهجرة وخلق الوظائف منخف�ضة الأجر

لقد �أثبت االقت�صاد الأردين وبيئة الأعمال قدرتهما الفائقة يف خلق الوظائف ذات الأجور
املنخف�ضة ،وذلك بف�ضل ال�سيا�سات التي مت تبنيها من نظام �ضريبي و�سيا�سات عمل قدمت
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احلوافز للقطاع الزراعي وال�صناعات التحويلية داخل املناطق ال�صناعية� ،إ�ضافة �إلى
�سيا�سات الهجرة التي �أبقت القوى العاملة يف الأردن يف م�ستوى تعليمي دون متو�سط امل�ستوى
التعليمي للمواطنني ،حيث غادر الأردن ،الكثري من الأردنيني الأف�ضل تعليم ًا ،يف حني دخل
�إلى الأردن الكثري من العمال الأجانب الأقل تعليم ًا .و�سي�ؤدي ا�ستمرار مثل هذه ال�سيا�سات
�إلى هجرة العمال الأردنيني الأكرث تعليم ًا ،والذين يقومون ب�إر�سال التحويالت املالية �إلى
عائالتهم ،هذه التحويالت التي تعمل ب�شكل غري مبا�شر كحوافز �سلبية لقبول الوظائف
املتاحة ،يف حني يتناف�س الأردنيون الأقل تعليم ًا مع العمال الأجانب على الوظائف ذات
الأجور املنخف�ضة.

 -التحرك نحو اقت�صاد معريف ذي �أجور مرتفعة

يتطلب ال�سيناريو البديل ،يف التحرك نحو اقت�صاد قائم على املعرفة وذي �أجور مرتفعة،
تغيريات كبرية وجوهرية يف بيئة الأعمال .و�ستتطلب تنمية قدرة الأردن التناف�سية يف
اخلدمات ذات الأجور املرتفعة ومنتجات التكنولوجيا الفائقة� ،سيا�سات ت�شجع على خلق
الأعمال وتزيل الت�شوهات التي ت�شتّت انتباه �أ�صحاب امل�شاريع والرياديني حالي ًا عن الرتكيز
على امليزة الن�سبية للأردن ،والتي تتمثل بالعن�صر الب�شري الأف�ضل تعليم ًا .وعلى املدى
الطويل ،ميكن للأردن �أن يعزز قدرته التناف�سية كاقت�صاد معريف مرتفع الأجر ،من خالل
الت�شديد على جودة خمرجات التعليم ،مبا يف ذلك مهارات التحليل ،والنقد البناء ،وحل
امل�شاكل ،والعمل اجلماعي ،وروح الفريق� ،إ�ضافة �إلى �إدراج الروابط ل�سوق العمل يف املناهج
الدرا�سية ،مبا يف ذلك معلومات دقيقة عن اخليارات الوظيفية ومهارات التوظيف ،ومهارات
البحث عن العمل ،بالإ�ضافة �إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه طلبة اجلامعات لالبتعاد
عن التخ�ص�صات الراكدة.

 -مفهوم الهجرة

و ّفرت الهجرة ب�شكل وا�ضح للأردن فوائد عدة� ،أهمها حفز الطلب املحلي اال�ستهالكي،
واال�ستثماري بدرجة �أقل ،وتوفري م�صدر ثابت وم�ستدام من العمالت الأجنبية .وميكن القول
�إن الإح�صاءات املتوفرة ،ال تغطي جوانب تكاليف الهجرة املنهجية ،وقد بد�أت البحوث
احلديثة يف ا�ستك�شاف تلك التكاليف ،التي ت�شمل خف�ض القدرة التناف�سية ،والآثار ال�سلبية
للتحويالت املالية التي تقلل من قبول الوظائف املتاحة بني املتعطلني وبالتايل امل�شاركة يف
القوى العاملة .وتربز احلاجة �إلى مزيد من الدرا�سة واملناق�شة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة املهمة،
حيث يجب تطوير �إح�صاءات الهجرة ،وجمع البيانات الدقيقة ذات ال�صلة ،حتى نتمكن من
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تعميق وتطوير مفهومنا للهجرة و�أبعادها� ،إ�ضافة �إلى تفعيل الإجراءات العملية يف احلد من
العمالة الأجنبية غري املرخ�صة وتكثيف حمالت التفتي�ش من قبل وزارة العمل.

 -تعزيز م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة

ميكن للأردن زيادة امل�ستوى التعليمي لقوة العمل ،واال�ستفادة من اال�ستثمارات ال�سابقة يف
تعليم املر�أة من خالل ت�شجيع املر�أة على االن�ضمام �إلى القوى العاملة والبقاء فيها .ولعل
�أحد �سبل القيام بذلك هو �ضمان ا�ستحقاقات ت�سمح للمر�أة باجلمع بني العمل والأ�سرة (مثل
�إجازة الأمومة) دون �أن تكون هنالك �أي حوافز �سلبية متنع امل�ؤ�س�سات من توظيف الن�ساء،
وميكن �أن ت�ساعد �إجازة الأمومة املمولة مركزي ًا يف حتقيق هذا الهدف.

� -إعادة ت�أهيل مديريات العمل التابعة لوزارة العمل

ميكن للوزارة تطوير وم�أ�س�سة خدمات التوظيف التي باتت جزء ًا من م�س�ؤوليتها ،وذلك ب�إعادة
ت�أهيل مديريات العمل املنت�شرة يف املحافظات وتطويرها ،رفع كفاءة العاملني فيها وخا�صة
يف خدمات الت�شبيك الوظيفي� ،إ�ضافة �إلى تفعيل املن�صة الإلكرتونية للتوظيف وا�ستخدامها
يف عمليات املتابعة والتقييم ملخرجات و�إجنازات املديريات ،حيث ُو ّقعت يف �أواخر عام 2017
مذكرة تفاهم بني �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية ووزارة العمل ،مل�أ�س�سة التكاملية يف
ما بني برنامج فر�ص وبرنامج الت�شغيل الوطني الإلكرتوين.
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