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 مقدمة ال

ھ فكریة    و المنتدى  اقتصادیة  عملھمنصة  أولویات  الم  من  والنقدیة   تواصلالرصد  المالیة  والتطورات  المؤشرات  ألبرز 
نھج یعزز الحوار والشراكة بین القطاعین العام والخاص، وصوال إلى  ضمن و ،والتنافسیة لالقتصاد األردني بكافة قطاعاتھ

ھا مشكلتي النمو الشمولي المستدام والذي ینعكس أثره على المواطن والمجتمع ویعالج التحدیات االقتصادیة الراھنة ومن أھم
التغذیة الراجعة للجھات ذات االختصاص من أجل التأثیر اإلیجابي في    ان اھم ما سوف یقدمھ المنتدى ھو الفقر والبطالة.  

تأسس في تشرین  یذكر ان ھذا المنتدى قد صناعة السیاسات االقتصادیة لینعكس أثره على رفعة المواطن ویعزز االستقرار. 
 .۲۰۱۹ثاني 

الغرض   اعدادان  من  الورقة  االساسي  الوخیمة  واآلثار  لألخطارالتنبیھ  ھو    ھذه  واالجتماعیة  جراء   االقتصادیة  المحتملة 
ما استمرت السیاسات االقتصادیة واالستثماریة واستراتیجیات الموارد   إذامعدالت البطالة، وخاصة    االرتفاع المتزاید لمنحنى

الت ذلك،  ویلي  الظاھرة.  ھذه  بتجاھل  الظاھرة، البشریة  ھذه  وراء  الكامنة  الرئیسیة  االسباب  دراسة  بأھمیة وضرورة  نبیھ 
وتشخیص أنواع البطالة في االردن بتحدید أبرز صفات المتعطلین عن العمل بھدف تسھیل ایجاد السیاسات والسبل المالئمة 

م وآلیات  وحلول  واستثماریة  اقتصادیة  سیاسات  وضع  وأخیراً،  منھا.  والتخفیف  معدالت  لمعالجتھا  منحنى  لتسطیح  ناسبة 
آخذین بعین االعتبار تأطیر الشراكة مع القطاع الخاص وتحفیزه بھدف زیادة قد رتھ، وتمكینھ  البطالة المتسارع في االرتفاع
وبالتالي زیادة معدالت التشغیل وخلق فرص العمل، لما لذلك من انعكاسات ایجابیة واسعة على   من استیعاب العمالة األردنیة.

 النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة في المملكة. 

التكلیف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز في   حزیران   5ووفقا لما جاء من توجیھات جاللة الملك المعظم في كتاب 
الرئیس الذي یقف في وجھ تحقیق أحالم وطموحات الشباب األردني ھو تباطؤ النمو االقتصادي، وما  فإن "التحدي  ،  2018

نجم عنھ من تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب. وعلیھ، فإن أولویة حكومتكم یجب أن تكون إطالق طاقات االقتصاد 
"الحكومة أن تضع اإلصالح    جاللتھ  ص العمل"، وطالباألردني وتحفیزه لیستعید إمكانیتھ على النمو والمنافسة وتوفیر فر

اإلداري والنھوض بأداء الجھاز الحكومي على رأس أولویاتھا واعتباره مصلحة وطنیة علیا؛ فال مجال ألي تھاون مع موظف  
 ".مقصر أو مسؤول یعیق االستثمار بتعقیدات بیروقراطیة أو تباطؤ یضیع فرص العمل على شبابنا والنمو القتصادنا

، 2018تشرین أول    14خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادیة الثالثة لمجلس األمة الثامن عشر في  كما جاء في  
فانھ "نظرا لعدم قدرة النموذج التقلیدي على مواجھة التحدیات االقتصادیة وتلبیة الـحاجات الـمتزایدة للمواطنین، فإن على 

تفاقم    الحكومة العمل وفق خططھا، لترجمة والنقدي، ویعالج  الـمالي  النمو، ویعزز االستقرار  نھج اقتصادي واقعي یحفز 
 الـمدیونیة، ویستقطب االستثمارات لتوفیر فرص العمل لألردنیین". 

واقع وتوقعات البطالة في   یبحث األول منھ  :محورین أساسیینتم تقسیمھا الى  فقد  الورقة،    ھذه  أغراضومن اجل تحقیق  
 المقترحات والحلول للحد من تفاقم مشكلة البطالة في المملكة. یقدم بعض ف الثاني،أما األردن. 
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 المحور االول: واقع وتوقعات البطالة في األردن

من ھذا العام، ویتوقع أن    الثانيالربع    في%  23  وصوالً إلى  واصلت مستویات البطالة ارتفاعھا للسنة السادسة على التوالي
العام    ٪۲٥نسبتھا    تتجاوز نھایة  بسبب  لتداعیات    كنتیجة  ،۲۰۲۰في  واضح  بشكل  المشكلة  فاقمت  التي  كورونا  جائحة 

والمحلیة  االغالقات أدتو  العالمیة  الكثیر  التي  بتعثر  تسبب  مما  معاً،  والطلب  العرض  كبح  الصغیرة    الى  الشركات  من 
استغنائھا عن عمالھا وموظفیھا على الرغم من التدخالت واالجراءات الحكومیة المتخذة أثناء فترة    والمتوسطة وأدى الى

    االغالق. 

تفاقم مشكلة   ضعف استقطاب االستثمارات األجنبیة والمحلیة في وال سیما   االقتصادي تباطؤالو االقتصادیةوساھمت االزمة 
  مما تسبب   لى المملكةمن تدفق الالجئین ازادت  یعیشھا اإلقلیم والتي  التي    السیاسیة واألمنیة  الظروفمضافا الیھا  البطالة  

الباحثة عن العمل وخاصة ممن یحملون مؤھالت علمیة    األردنیةمنافسة للقوى العاملة    مدربةوغیر    مدربةدخول عمالة  ب
الجامعات األردنیة المدارس والمعاھد المھنیة واالكادیمیة واالالف من خریجي    دخول  ھذا عالوة على،  ةومھنیة أقل من الثانوی

الخلیج وغیره واحتمالیة عودة عشرات االالف من االردنیین العاملین في ، تتخصصا سنویا الى سوق العمل ومن مختلف ال
عامل أردني من الخارج مع نھایة  ألف ۳۳من الدول نتیجة تداعیات جائحة كورونا. حیث تشیر التوقعات الى احتمالیة عودة  

 أو بدایة العام المقبل. ۲۰۲۰العام 

 ے

ھو   البطالة  معدالت  من  المستوى  ھذا  تاریخیاً،ویعتبر  بین    سواءً   األعلى  أو  اإلناث،  بین  أم  الذكور  بین  البطالة  معدالت 
أثار   ذات مختلف التخصصات، فھي معدالت مرتفعة بكافة المعاییر. فقد بتنا أمام مشكلة اقتصادیة مستعصیة  بالمحافظات و

افظات  اجتماعیة وخیمة، كونھا تمس حیاة شریحة واسعة من المواطنین واألسر االردنیة المنتشرة في مختلف مناطق ومح 
        المملكة.

والتي یتوقع أن تمتد آثارھا تداعیات ونتائج انتشار البطالة  ھم من  قلق  قادة الفكر والرأيومن ھذا المنطلق، یشارك المنتدى  
   . واالنحراف والجریمة والسرقة والمخدراتالعنف الفقر ولتشمل 
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 أسباب تزاید معدالت البطالة 

 في   حالتي العرض والطلب  فيت ھیكلیة مزمنة  وجود اختالالأسباب ارتفاع معدالت البطالة بیرى المنتدى أنھ یمكن حصر  
 :  على النحو التاليذلك واالردني سوق العمل 

 :الطلب  حالة  في

االستثمارات االجنبیة   فيعدم كفایة عدد فرص العمل التي یستحدثھا االقتصاد االردني سنویا نظرا لالنخفاض الملموس   .۱
) اذ  i. ( البطالة معدالت  نتج عنھا زیادةحالة التباطؤ االقتصادي التي تمر بھا المملكة ولتفاقم  مما أدى والمحلیة المباشرة 

فرصة عمل مقابل ما یقارب دخول    ألف  ٤۰الى    ۳۰االقتصادي االردني حوالي    یبلغ عدد فرص العمل التي یستحدثھا 
 باحث عن العمل سنویا.   ألف ۱۰۰حوالي 

ازدیاد مظاھر البیروقراطیة لدى الجھاز العام وانخفاض دوره في تحفیز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جدیدة،   .۲
 وذلك نظرا الرتفاع كلف األعمال لدى القطاع الخاص. 

   عمان واربد والزرقاء. -تفاوت مستویات التنمیة بین المحافظات، وتركز التنمیة في ثالث مدن رئیسیة  .۳
  .ثمارات االجنبیة لتشغیل العمالة غیر االردنیةانحیاز االست .٤
 وشروط عمل أصعب في  بیئة،  ازدیاد ظاھرة العمالة الوافدة المخالفة والمنافسة للعمالة االردنیة نظرا لقبولھا بأجور أقل .٥

 المنتجات.تقدیم ظروف عمل أفضل لما لذلك أثر في زیادة تكالیف اإلنتاج وأسعار لالقطاع الخاص  ةقدرظل عدم 

 : العرض  حالة  في

  عدم استقطاب استثمارات ذوات الكثافة العمالیة .۱
 غیاب الحوافز لتشغیل االردنیین  .۲
  عدم مواءمة مخرجات التعلیم والتدریب المھني الحتیاجات سوق العمل األردني. .۳
إنتاجیتھم وارتفاع أجورھم مقارنة مع العمالة عدم رغبة أصحاب العمل أحیاناً في توظیف العمالة االردنیة نظراً النخفاض   .٤

 االجنبیة.
 عدم تقبل العمالة االردنیة للعمل في بعض المجاالت نظراً لظروف العمل، كاألجر وبیئة العمل، أو لعوامل اجتماعیة. .٥

 العالقة بین النمو االقتصادي والبطالة 

الطلب) على معدالت البطالة، تم اعداد الرسم البیاني    حالةالتباطؤ االقتصادي (النقطة االولى في أسباب البطالة في    أثرلتحلیل  
ن ھنالك عالقة ارتباط سلبیة واضحة ما بین تباطؤ معدالت النمو االقتصادي وبین ارتفاع معدالت  أ  ىإلیشیر    والذي)  ۲رقم (

االثر   ینتقل  فھل  :اتجاه العالقة السببیة بین المتغیرینالتركیز على    یجبوھنا  .  ۲۰۲۰-۲۰۰۸البطالة في االردن خالل الفترة  
وجھ الشركات لالستغناء عن العمالة أو  تمن النمو االقتصادي الى معدالت البطالة نتیجة انخفاض أرباح الشركات وبالتالي ت

تخفیض حجم العمالة لدیھا، أم من البطالة الى النمو االقتصادي، بمعنى ھل یؤدي ارتفاع معدالت البطالة الى تراجع النمو  
 االقتصادي الكلي بسبب تراجع حجم القوى العاملة في السوق وبالتالي تراجع االنتاجیة لدى الشركات؟ 
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الذي یصف التأثیر الكمي للتغیر في معدل البطالة على معدل   Okun’s Law ویمكن دراسة امكانیة تطبیق قانون أوكنكما 

  -نمو الناتج اإلجمالي، وذلك لتقدیر نسبة النمو المطلوبة في االقتصاد لتخفیض معدالت البطالة لمستویات البطالة الطبیعیة  
) یتوقع أن ینخفض الناتج ٪۱تقریبا. فوفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئویة واحدة (  ٪٤والتي تقدر عادة بنسبة 

) تنخفض  ٪۱). بمعنى أخر، إذا ارتفع الناتج المحلي االجمالي بنقطة مئویة واحدة (٪۲المحلي الحقیقي بنقطتین مئویتین (
 ٪٤الى    ٪۱۹٫۳خفیض معدل البطالة الحالیة في االردن من  ). وھذا یعني أنھ لت٪۰٫٥معدالت البطالة بنصف نقطة مئویة (

    .. ومن ھنا تكمن صعوبة تخفیض معدالت البطالة في المدیین القصیر والمتوسط٪۳۰نحتاج أن ینمو االقتصاد بنسبة 
 

االكادیمیة التي خصت االقتصاد األردني ودرست العالقة بین الدراسات  ن ھناك بعض  ا  یجب مراعاةف  ،وبالرغم من ذلك
بل حذرت السلطات األردنیة    ،األردنیةسبة البطالة والتي وجدت ان ھنالك عدم تطابق كامل مع ھذا القانون في الحالة  النمو ون

، وقد یكون ھذا ھو  من ان التركیز الكلي على النمو االقتصادي وحده لیس بالضرورة ان یؤدي الى انخفاض نسبة البطالة
حیث شھد األردن معدالت نمو مرتفعة جدا إال أن معدالت البطالة كانت   2008  –   2000السبب أنھ خالل الفترة ما بین عامي  

 أیضاً مرتفعة. 

 العالقة بین االستثمارات األجنبیة والبطالة 

انی المنتدى  شأن  درك  مع  العربیة    التعامل  الوافدة  اتخاذ تالعمالة  الحكومات  حساسة یصعب على  سیاسیة  لجوانب  خضع 
لصانع القرار من    اً كون حافزتالعمالة الوافدة بالمحلیة بشكل سریع. اال ان ھذه المشكلة یجب ان    قرارات من شأنھا استبدال

مرتكزین بذلك على  ا خالل مبادرات خالقة أھمھا التركیز على زیادة االستثمار المحلي واألجنبي المباشر وتمكین القائم منھ
من الدول والتي قدمت لألردن باألساس كدعم القتصادھا وتشغیل   ا اتفاقیات التجارة الحرة التي تتمتع بھا المملكة دون غیرھ

ح التسھیالت والحوافز على أساس تشغیل األردنیین. فال یوجد حل للبطالة اال من خالل االستثمار األجنبي مواطنیھا، ومن
 ة. تصدیر العمال من خالل والمحلي المباشر وتمكین االستثمارات القائمة او
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 أنواع البطالة في االردن 

في األردن متنوعة لتشمل ما یلي:   )ii(البطالة  من خالل مراجعة ابرز سمات المتعطلین عن العمل، یمكن القول أن أنواع
نقلة دوما بین االنتعاش والتوسع االقتصادي توالناتجة عن دوریة النظام الرأس مالي المالبطالة الھیكلیة أو البنیویة أو الدوریة (

) والبطالة االحتكاكیة  ینتج عنھا وقف التوظیف والتنفیس عن األزمة بتسریح العمال  التي واألزمة االقتصادیة االنكماشوبین  
العمل وذلك بسبب االنتقال من وظیفة ألخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظیفة  وھي عبارة عن التوقف المؤقت عن  (

ھي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة  ) والبطالة السلوكیة (و أخرى أو في سبیل الدراسة وھكذا
وھي البطالة  ) والبطالة المستوردة ( الوظائففي العملیة اإلنتاجیة واالنخراط في وظائف معینة بسبب النظرة االجتماعیة لھذه  

القطاع ھذا  المحلیة في  العمالة غیر  أو إحالل  انفراد  بسبب  معین  المحلیة في قطاع  العاملة  القوة  من  تواجھ جزء  ، التي 
 ).كقطاعي الزراعة واالنشاءات

البطالة مشكلة  : مقترحات للحد من تفاقم الثانيالمحور   
 

وسیمأل فراغ لدى  یضیف مبادئ ومھارات جدیدة إلى سوق العمل ال بد ان العلم بالقالب الجدیدن إعادة مشروع خدمة إ -
إال من خالل جھود حقیقیة    المتزایدة  إال أن المنتدى یرى أنھ لیس ھناك أي بدیل لحل مشكلة البطالة.  جمنتسبي ھذا البرنام

ثم   القائمة  االستثمارات  استثماراتلتعزیز  وغیرھ  الجدیدة  استقطاب  المبادرة  ھذه  لخریجي  العمل  من   متخلق فرص 
 . المتعطلین

 
مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جدیدة    تھا كافة أجھز  يحدى سیاسات الدولة العلیا ھي تبن ا  نتكو  یدعو المنتدى أن -

أي قانون أو نظام أو قرار من أي نوع. ویؤكد المنتدى على أھمیة أن والحفاظ على القائم، لیصبح ھذا المبدأ ھو روح  
 لمقیاس نجاح الحكومات.  الرئیسي یصبح اعتماد معدالت البطالة واعداد فرص العمل المستحدثة ھو المعیار

 
البشریة    ضرورة - الموارد  لتنمیة  الوطنیة  االستراتیجیة  ان  ۲۰۲٥-۲۰۱٦تحدیث  منذ    ھحیث  سنوات  أربع  بعد مضي 

أصبحت بعض الفرضیات غیر واقعیة باإلضافة إلى ما أحدثتھ جائحة كورونا على النماذج  انطالق ھذه االستراتیجیة  
 لجدیدة.  مما یتطلب تحدیث االستراتیجیة وفق المعطیات ا االقتصادیة العالمیة

 
ترجمتھ   یجبالتزام    ھو بمثابةتسویق األردن كوجھھ استثماریة بالمستوى واألسالیب الحدیثة التي تستحقھا البالد  اعتبار   -

دعم الھیئة بالكوادر والموازنات   مما یتطلبعلى ارض الواقع: ھیئة االستثمار ھي الجھة المسؤولة عن ھذا الجانب،  
 والخالقة.  وما تحتاج لتمكینھا من أداء دورھا على أكمل وجھ وباألخص العملیات التسویقیة المحترفة

 
ھي الشراكة    صعبةاألخرى التي تعاني من أوضاع اقتصادیة  االقتصادات المتقدمة والدول  ب  التي تتمتعالفاصل بین الدول   -

   .ھمیبنجاح كل تتحققوالوصول الى تفاھم بأن مصلحة القطاعین الحقیقیة بین القطاعین العام والخاص، 
)Inclusive economy vs. Extractive economy(   

 
 نجاز المشاریع وفق أسس تنمویة شاملة.  إل الشراكة بین القطاعین العام والخاص اإلسراع في تفعیل قانون -
 
التزوید العالمیة من عدة  التورید ومن تأثیرات جائحة كورونا المستجد على االقتصاد العالمي ھي التغیرات على سالسل   -

أن یكون لألردن سبق في الحصول على فرصة   مما یستدعينواحي، ومن أحدھا إیجاد مواطن بدیلة لھذه السالسل.  
 )Just in time vs. Just in case(   ضمن ھذه المواطن البدیلة.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ھم في ا یسس  ،اتفاقیات التجارة الحرة  مظلة  تحتخاصة  و،  توجھ نحو تعزیز مشاركة القطاع الصناعيأن الیرى المنتدى   -
فرص ال  جدیدة  عمل  خلق  نسب  األعمال  مما   طالةبوتخفیض  كلف  مراجعة  التنافسیة.  ل  یستدعي  القدرة   زیادة 

 وقد أثبت ھذا النموذج االقتصادي نجاحھ في تقلیل معدالت البطالة.  
 
لحصول ل الثانویة العامةالذي یفتح المجال لخریجي  apprenticeshipلتدریب المھني اثناء العمل ل  جدید مفھومادخال  -

المحاسبة مثل  مھن  في  المھارات  العمالءعلى  خدمة  مقدم  البیانات،  مدخل  المھن  ،  من  وغیرھم  حیث والحاسوب   ،  
 ات شھاد  الحاجة إلى  دون  مسلحین بخبرات عملیة  دخول سوق العمل  میمكنھومن الموظفین    مرواتب كغیرھ  واویتقاض
   .جامعیة
 

الیات عمل دیوان الخدمة المدنیة لما  إ - لك من خالل ذو  یخلقھ من حاجز لعدم نشاط المجتمع اقتصادیا عادة النظر في 
ومن الجدیر بالذكر أن ھذه النقطة تحتاج   . انتظار العدید من الباحثین عن عمل لسنوات وفقا لترتیب دیوان الخدمة المدنیة

 لما لھا من أھمیة في التأثیر على ثقافة المجتمع.  لجة كلیة الى معا 
 

یعزز االنطباع الثقافي بأن    الذيوالثالثة) و  الثانیةو  األولى   اتمراجعة تصنیف الوظائف في نظام الخدمة المدنیة (الفئ -
 المھارات الوظیفیة والمعرفة المرتبطة كأساس للتقییم وتقدیم نماذج بدیلة تعتمد    ي،التعلیم الجامعي أفضل من التعلیم المھن

أ التعلیمي أو المھني  بأنھ عامل بغض النظر عن المستوى  و  سعیا للوصول الى مرحلة یمكن تعریف شاغل الوظیفة 
 الصناعي. 

 
األلماني بخلق  إیجاد برامج تدریب مھني جدیدة ذات مستوى عال ومتوافق مع المعاییر الدولیة، باالستفادة من النموذج   -

كلل بتوجھ عدد كبیر من الشباب األلماني إلى التعلیم المھني بدالً من الدراسات الذي قد  نموذج ممیز للتدریب المھني و
 Dualنظام الثنائي ال ھذا المھني األلماني من أفضل النظم العالمیة، حیث اعتمد يویعتبر النظام التعلیم .الجامعیة العلیا 

System of Vocational Training  المھن   اختیارویتم    ،تتراوح بین سنتین إلى ثالث سنواتفترة دراسیة    على
وغرف التجارة والصناعة. ویتم تطویره   المحلیةسلطات  العن طریق التعاون الوثیق بین الحكومة و  بوبرامج التدری

 سوق العمل.   یطلبھبشكل مستمر عن طریق مھن جدیدة وفقا لما 
 

األكادیمیة الملكیة لفنون  ك  وقطاع الخدمات  االنشاءات،  الزراعةالصناعة،    مثل:  دیمیات متخصصة لكل قطاعأكا   تأسیس -
 المتدرب على ظروف عمل حقیقیة مثل الظروف التي سیواجھھا في سوق العمل الحقاً. تھیئةالطھي والھدف منھا ھو 

 
فتح أسواق عمل غیر تقلیدیة لألردنیین في الخارج، بحیث یتم استیعاب وظائف عمل للخریجین األردنیین ویتم أیضاً   -

   . اكادیمیةاریة وتصدیر بعض من الكفاءات األردنیة بطریقة منظمة من خالل اتفاقیات اقتصادیة واستثم
 

 وإلنجاح   .الصغیرة والمتناھیة الصغر والریادیة یسھم بشكل كبیر في تخفیض نسبة البطالةالمشاریع    إنشاءأن تشجیع   -
مع    لھم  األمامیة والخلفیةعمل الترابطات  و  ،إعادة النظر في بیئة التمویل األصغر وفق أسس شفافة وعادلة  یجب  ،ذلك

 . المشاریع الكبرى
 

تساھم  التوسع في انشاء مشاریع األشغال العامة الكبرى لغایات التنمیة المستدامة  ف  ،المنتدى للتحدیات المالیة  إدراك  مع -
بأجور تقترب من الحد األدنى   العمالعداد كبیرة من  ا   ھذه المشاریع  توظف  حیثالفقر والبطالة،    مشكلتي  د منلح ا  في
تقوم  باالمر  ویقتدي  .  مؤقتة  لفتراتو بتقدیمان  الخدمات  الحكومة  الخدمات  التحفیزیة    بعض  أو بعض  النقل  كخدمات 

ضمن ثالثة أنواع من المشاریع: األولى ھي مشاریع البنیة التحتیة سواء كانت بنیة تحتیة  وذلك  ،  االجتماعیة والتعلیمیة
المیاه  خدمات  بتوفیر  معنیة  تحتیة  بنیة  أو  وغیرھا،  الحدیدیة  السكك  السدود،  الموانئ،  الطرق،  إنشاء  مثل  اقتصادیة 

الر قنوات  وبناء  للشرب،  عذبة  میاه  مصادر  توفیر  مشاریع  مثل  الصحي  الصرف  والصرف  خدمات  توفیر  إلى  ي، 
الصحي، وبنیة تحتیة اجتماعیة من بناء وإعادة تأھیل المدارس والمستشفیات والمراكز الصحیة، ومرافق تقدیم الخدمات  
التشجیر  وبرامج  كاألنھار  المیاه  ومصادر  األراضي  وتأھیل  استصالح  مشاریع  ھي  الثاني  النوع  العامة.  االجتماعیة 
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األخرى والتي ومن المشاریع الكبرى    ث ھي مشاریع الخدمات االجتماعیة واألعمال التطوعیة.الوطنیة، والنوع الثال
 سیكون لھا أثر اقتصادي واجتماعي كبیر على المواطنین ھي انجاز شبكة سكة حدید تربط كافة مناطق المملكة.  

 
مشبعة والتي فیھا نقص  ) یوضح التخصصات الLabor Market Information Systemخلق نظام بیانات تفصیلي ( -

موظفین ویوضح أیضاً معدالت الرواتب، وذلك لیتم متابعة وقراءة سوق العمل بشكل مستمر، وأیضاً لوضع محددات  
 للمؤسسات التعلیمیة ولرسم خریطة المستقبل لألشخاص الذین یرغبون بالتعلم وأین یجب علیھم التوجھ.

 
  .ایا التأمین الصحي والضمان االجتماعي لخلق بیئة جاذبة للعمالة األردنیةدعم العمالة في قطاع الزراعة واالنشاءات بمز -

كانت تؤمن لھ الحد األدنى من الدخل الجید   إذاأثبت العامل األردني أنھ یستطیع العمل في أي مھنة    ،فـمع مرور الزمن
وتمنح لھ االمتیازات األساسیة المتوفرة في أي عمل آخر. فعلى سبیل المثال، بعد تنظیم وإعادة صیاغة بعض التشریعات 

 ھناك الكثیر من التجارب األردنیة الناجحة. و ٪۱۰۰المتعلقة بعمال الوطن أصبحت العمالة اآلن أردنیة 
 

سیاسات االقتصادیة واالستثماریة وكافة ادوات السیاستین المالیة والنقدیة لصالح أسواق العمل بھدف تشغیل  أن تتحیز ال -
أحجامھا   بمختلف  للمشاریع  مخفضة  فائدة  أسعار  منح  یتم  أن  المثال،  سبیل  فعلى  للعمالة    إذااألردنیین.  مشغلة  كانت 

ل لألردنیین، على أن تتوازى ھذه السیاسة مع برامج اعادة االردنیة، االمر الذي یساھم في زیادة الطلب على التشغی
ة لتصبح متالئمة مع متطلبات تلك االستثمارات. وفي جانب السیاسة الضریبیة أن یتم منح مالتأھیل وتدریب لتلك الع

 افي. آخذین بعین االعتبار التوزیع القطاعي والجغر حوافز ضریبیة للشركات والمشروعات التي تشغل عمالة أردنیة
 

الالزمة شریطة توظیف   التسھیالت تشجیع الشركات العالمیة المھتمة بالتكنولوجیا لتعظیم االستثمار في األردن ومنحھم  -
 . التشبیك مع الجامعات لرفد ھذه الشركات أیضا بالخریجین المؤھلین ویشمل ذلكاألردنیة العمالة 

 
وضع   ، إضافة إلىانشاء مشاریع ریادیة تشاركیة فیما بین الشباب الریادیین وتوفیر لھم الدعم والتمویل وتوسیع نشاطاتھم -

 دة المستحدثة. فرص العمل الجدی أساس علىبرنامج تحفیزي للشركات الكبیرة كافة وبحیث یمنح ھذا التحفیز 
 

- ) اقلیمي  خدمات  كمركز  األردنیة  األعمال  بیئة  الترجمة، Outsourcing Hubتعزیز  االتصال،  مراكز  مثل   (
المواقع  إدارة  البرمجة،  العقود،  صیاغة  والقانونیة،  الضریبیة  االستشارات  والدراسات،  األبحاث  االستشارات، 

  التصمیمیة، وغیرھا.االلكترونیة والحمالت اإلعالنیة، واألعمال 
 

لھم  بالسماح   - عمل فقد    Organic Businessظھور شركات ریادیة منظمة بالحد األدنى فقط وذلك إلتاحة الفرصة 
القطاع السیاحي في ایرلندا على إتاحة الفرصة للعدید من المنشآت من خالل التنظیم بالحد األدنى وذلك لخلق منتجات 

یجابیة. وكانت لألردن تجارب في مثل ھذا السیناریو بعد االزمة االقتصادیة لعام  وأعمال تدعم القطاع وحقق نتائج إ
الطرق،    2008 جوانب  على  الحلویات  ومحالت  واالستراحات  االلكترونیة،  التجارة  وكریم،  أوبر  تطبیقات  وظھور 

ل وغیرھا من األمثلة. السیدات اللواتي یقدمن الطعام والوجبات من المنزل، تأجیر المزارع والبیوت لتصبح مصدر دخ 
فأمثال ھذه القطاعات التي تتكیف من حجم العرض والطلب یفضل دعمھا مع نھج التنظیم بالحد األدنى فقط ولیس بالحد 

 .یؤدي إلى عدم دیمومتھا  أن ممكنیالذي 
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	من خلال مراجعة ابرز سمات المتعطلين عن العمل، يمكن القول أن أنواع البطالة(1F ) في الأردن متنوعة لتشمل ما يلي: البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية (والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزم...
	- إيجاد برامج تدريب مهني جديدة ذات مستوى عال ومتوافق مع المعايير الدولية، بالاستفادة من النموذج الألماني بخلق نموذج مميز للتدريب المهني والذي قد كلل بتوجه عدد كبير من الشباب الألماني إلى التعليم المهني بدلاً من الدراسات الجامعية العليا. ويعتبر النظام ...
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	- إيجاد برامج تدريب مهني جديدة ذات مستوى عال ومتوافق مع المعايير الدولية، بالاستفادة من النموذج الألماني بخلق نموذج مميز للتدريب المهني والذي قد كلل بتوجه عدد كبير من الشباب الألماني إلى التعليم المهني بدلاً من الدراسات الجامعية العليا. ويعتبر النظام ...
	- تأسيس أكاديميات متخصصة لكل قطاع مثل: الصناعة، الزراعة، الانشاءات وقطاع الخدمات كالأكاديمية الملكية لفنون الطهي والهدف منها هو تهيئة المتدرب على ظروف عمل حقيقية مثل الظروف التي سيواجهها في سوق العمل لاحقاً.
	- فتح أسواق عمل غير تقليدية للأردنيين في الخارج، بحيث يتم استيعاب وظائف عمل للخريجين الأردنيين ويتم أيضاً تصدير بعض من الكفاءات الأردنية بطريقة منظمة من خلال اتفاقيات اقتصادية واستثمارية واكاديمية.
	- أن تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والريادية يسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة. ولإنجاح ذلك، يجب إعادة النظر في بيئة التمويل الأصغر وفق أسس شفافة وعادلة، وعمل الترابطات الأمامية والخلفية لهم مع المشاريع الكبرى.
	- مع إدراك المنتدى للتحديات المالية، فالتوسع في انشاء مشاريع الأشغال العامة الكبرى لغايات التنمية المستدامة تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توظف هذه المشاريع اعداد كبيرة من العمال بأجور تقترب من الحد الأدنى ولفترات مؤقتة. ويقتدي الامر بان ...
	- خلق نظام بيانات تفصيلي (Labor Market Information System) يوضح التخصصات المشبعة والتي فيها نقص موظفين ويوضح أيضاً معدلات الرواتب، وذلك ليتم متابعة وقراءة سوق العمل بشكل مستمر، وأيضاً لوضع محددات للمؤسسات التعليمية ولرسم خريطة المستقبل للأشخاص الذين ي...
	- دعم العمالة في قطاع الزراعة والانشاءات بمزايا التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لخلق بيئة جاذبة للعمالة الأردنية. فـمع مرور الزمن، أثبت العامل الأردني أنه يستطيع العمل في أي مهنة إذا كانت تؤمن له الحد الأدنى من الدخل الجيد وتمنح له الامتيازات الأساسية...
	- أن تتحيز السياسات الاقتصادية والاستثمارية وكافة ادوات السياستين المالية والنقدية لصالح أسواق العمل بهدف تشغيل الأردنيين. فعلى سبيل المثال، أن يتم منح أسعار فائدة مخفضة للمشاريع بمختلف أحجامها إذا كانت مشغلة للعمالة الاردنية، الامر الذي يساهم في زياد...
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	- تشجيع الشركات العالمية المهتمة بالتكنولوجيا لتعظيم الاستثمار في الأردن ومنحهم التسهيلات اللازمة شريطة توظيف العمالة الأردنية ويشمل ذلك التشبيك مع الجامعات لرفد هذه الشركات أيضا بالخريجين المؤهلين.
	- انشاء مشاريع ريادية تشاركية فيما بين الشباب الرياديين وتوفير لهم الدعم والتمويل وتوسيع نشاطاتهم، إضافة إلى وضع برنامج تحفيزي للشركات الكبيرة كافة وبحيث يمنح هذا التحفيز على أساس فرص العمل الجديدة المستحدثة.
	- تعزيز بيئة الأعمال الأردنية كمركز خدمات اقليمي (Outsourcing Hub) مثل مراكز الاتصال، الترجمة، الاستشارات، الأبحاث والدراسات، الاستشارات الضريبية والقانونية، صياغة العقود، البرمجة، إدارة المواقع الالكترونية والحملات الإعلانية، والأعمال التصميمية، وغير...
	- السماح بظهور شركات ريادية منظمة بالحد الأدنى فقط وذلك لإتاحة الفرصة لهم Organic Business فقد عمل القطاع السياحي في ايرلندا على إتاحة الفرصة للعديد من المنشآت من خلال التنظيم بالحد الأدنى وذلك لخلق منتجات وأعمال تدعم القطاع وحقق نتائج إيجابية. وكانت ...

