
اق األزمات ة  س ة المحل ة االقتصاد التنم
ة وال ة والوطن ة الدول امل ب االستجا ةالت محل

ة ألزمة الالجئ السور  األردن ة برنامج االستجا  تج
ة لألزمات سقة برنامج االستجا  م

مها قطاع. د



آثار األزمة السورة

األزمة السورية

2011

اللجوء لألردن

مليون الجئ 13•
مسجل رسميا 655•

تفاقم 
الوضع 
ياالقتصاد

 %54 بنسبة الحكومي اإلنفاق زيادة•
.2010 عام منذ

 من %95 ليشكل العام الدين زيادة•
.اإلجمالي المحلي الناتج

  إلى االقتصادي النمو معدل انخفاض•
2%.

%18.5 الى البطالة معدل ارتفاع•



ة ةاالستجا الدول

البنك الدو 

تمويل (مليون دوالر  300برنامج دعم بقيمة 
طبيق بهدف دعم االستثمار والتصدير وت) ميسر

إصالحات في سوق العمل

ألمد االنتقال من المساعدات اإلنسانية قصيرة ا
لتعليم إلى المساعدات التنموية التي تركز على ا

 والنمو االقتصادي واالستثمار وخلق فرص
.العمل لألردنيين والالجئين السوريين

مؤتمر لندن

.مليار دوالر كمساعدات من المجتمع الدولي 10جمع حوالي 

يسرة إقرار ميثاق األردن وهو اتفاق دولي تم بموجبه تقديم قروض م
أمام  لألردن ودعم صادراته مقابل فتح أبواب سوق العمل والتعليم

.الالجئين السوريين

اإلدماج االجتماعي ودعم سبل العيش والتنمية•
تطوير القطاع الخاص من خالل تشجيع االستثمار وتحفيز الصادرات•
تحقيق العدالة واإلصالح السياسي•

سوريين تعهد األردن ضمن الميثاق أن يقوم بتسهيل إدماج الالجئين ال
.2020تصريح عمل بحلول العام  200,000في سوق العمل ومنحهم 



شأ مع االتحاد األورو  ط قواعد الم س ة ت اتفاق

ة ف االتفاق ط متطل•تع س ة تجارة ب األردن واالتحاد األورو لت وط اتفاق ات و
ة س التصدير من األردن إ الدول األورو شأ لت قواعد الم

شأ ما  قواعد الم
ة للمنتج الصنا • ة االقتصاد اله

ة إ جمي• ة مدخالت اإلنتاج المحل س ع وتقاس من خالل حساب 
المدخالت المستخدمة  صناعة المنتج



ات بنود االتفاق

ثناء ااالس
ت

المنتجات 
والمناطق 
ة الصناع

العمالة 
ة السور

ض  التخف
حسب 
ة االتفاق

وط ال

.تقوم الحكومة األردنية بمنح رخصة تصدير للمصانع التي تستوفي هذه الشروط

60 %- 70 % 
ن للمنتج النها م

ة .المدخالت المحل

ا للمنــتج النهــ% 30•
مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــدخالت 

ة  .المحل

التحــــــــــــــــول الواحــــــــــــــــد •
ـــــــة  عوضـــــــا عـــــــن عمل
التحــــــــــــول المــــــــــــزدوج 

سة( )قطاع األل

مــــــــــــــــــــــــن إجمــــــــــــــــــــــــا % 15
ج، العمالــة  خــط اإلنتــا 

 % 25وصـــــــــــــــــــــــــــــــــوال إ 
اذ الســـــنة الثالثـــــة مـــــن نفـــــ

ة .ذه االتفاق

 مجموعة منتجات) 52(
ة) 18( منطقة صناع

 عتخض ال  ال  المنتجات•
اد  لرسوم    االست
 :مثال( األورو  االتحاد 
ة  والمنتجات األدو

ة دالن  )الص

 إ الخاضعة المنتجات•
وط العام النظام  لل

ة ل  الدول   التفض
ة  المنتجات :مثال( النام

ة  )الزراع



ة أبرز المنتجات المدرجة تحت االتفاق

ك والمطاط الس ال الخشب واألثاث ات ماو ال

ات س والمح المال ف اعة والتغل الط ينات واألدوات  الما
ة ائ ه ال

الجلود الزجاج والحجر



التوزيع الجغرافي للصادرات األردنية

, الدول العربية
48.72%

, االتحاد األوروبي
2.66%

, شمال أمريكا
24.69%

, أمريكا الجنوبية
0.11%

الدول اآلسيوية غير 
17.87, العربية %

الدول األخرى 
أستراليا ونيوزيلندا (

5.96, )وروسيا %  مليار  4.4وصل مجموع الصادرات األردنية حوالي

.2016دينار في العام 

 فقط من % 2.6شكلت الصادرات إلى االتحاد األوروبي

.إجمالي الصادرات الوطنية

 مليار دينار في  8.36بلغ العجز في الميزان التجاري

.2016العام 

 من إجمالي الصادرات % 24تشكل الصناعات الكيماوية

%.20الوطنية، بينما تشكل األنسجة والمالبس 



SESSION 1

دعم منظمة العمل الدولية لالستجابة الوطنية والمحلية
عي تسهيل الوصول الى تصاريح العمل في القطاع الزرا

وقطاع االنشاءات

 مركز لخدمات التشغيل لتقديم الربط لفرص 11انشاء 
العمل

 نوالالجئي المستضيفة للمجتمعات المعيشة سبل تحسين
 التنمية وخطط القيمة سلسلة تحليل خالل من السوريين

التحتية البنية في عمل فرص وخلق المحلية االقتصادية

التركيز على مبادرات تستهدف النساء

 المجتمعات ضمن األطفال عمل مشكلة معالجة
السوريين والالجئين المستضيقة

 في االعتراف مجبرنا خالل من ولالجئين المستضيفة للمجتمعات للتشغيل القابلية تحسين
االنشاءات قطاع

15



ة لدعم ميثاق األردن  Jordan compactبرنامج منظمة العمل الدول

استخدام العمالة 
ة  المكثفة  الب

ة  التحت

ل الحصول ع  سه
ــــح العمل تصار

صدار  ب و التدر
الشهادات

ط مع فرص العمل ال

ات الخاصة  دعم ال
للتصدير وخلق فرص 

العمل

ادئ العمل  االمتثال لم
الالئق

امل لدعم خلق فرص  نظام بي مت
ل من األردني  العمل الالئقة ل

.والسور 



ــــع  9 د 39––ممول ِ 6 –مشار ألف مستف
ــــ• ة العمالــــة مــــن خــــالل الب

ـــــــــــــــــــــــة المكثفـــــــــــــــــــــــة    التحت
المرحلـــــة (األردن             

)2و  1

د 8000  مستف
2016 – 2018 

خلـــــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــــرص عمـــــــــــــــــــــل •
  لألردنيــــــــ والســــــــور 

ـــــــــــــــــــاء   ـ األعمــــــــــــــــــــال الخ
الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــــــــــــــــراج       

)2و  1المرحلة (
د1700  .مستف
2016 – 2018 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف • دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األ
ة لمــــــــــــــــــؤتم ج ات ر االســــــــــــــــــ

         2016لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن 
)2و  1المرحلة (

د 6000  مستف
2016 – 2018

 الوظـــــــــــــــائف الالئقـــــــــــــــة لألردنيـــــــــــــــ •
طــــــــــاع والالجئــــــــــ الســــــــــور  ق

يع التص

د 7000  مستف
2017 – 2019

 التعــــــــــاون بـــــــــــ االتحـــــــــــاد األورو •
ـــة  رصـــ د ومنظمــة العمـــل الدول

ـــــ ــــذ م ادرة جوانــــب العمــــل  تنف
شــأ  ا ط قواعــد الم ســ التحــاد ت

األورو لألردن

د 1000  مستف
2017 – 2018

إضـــــــــــفاء الطـــــــــــابع الرســـــــــــ عــــــــــــ •
الوصـــــــــــــــــــول إ ســـــــــــــــــــوق العمـــــــــــــــــــل 
اف  القـــــــــانو مـــــــــن خـــــــــالل االعـــــــــ

م الســـابق  صـــدار ) RPL(ـــالتعل و
يـــــ الشـــــهادات للســـــور واألردن

شـــــــــــاءات  العـــــــــــامل  قطـــــــــــاع اإل
سة ات واألل  13,550والحل

د  مستف

2017 – 2018 



توفير فرص عمل في البنية التحتية

وزراة األشغال العامة 
–واالسكان target 
يوم عمل119,202

وزراة األشغال العامة 
–واالسكان target 
يوم عمل119,202

دورية  صيانة
للطرق 
الزراعية

دورية  صيانة
للطرق 
السريعة

–وزارة الزراعة
target 33,394

يوم عمل

–وزارة الزراعة
target 33,394

يوم عمل

الحراج

الحصاد 
المائي

شبكات الري

البيوت 
البالستيكية في 
سبع محافظات

وزارة التربية –
target 

يوم عمل29,167

وزارة التربية –
target 

يوم عمل29,167

 وصيانة تأهيل
مدرسة  50

في اربد 
والمفرق

–وزارة البلديات
target 

يوم عمل31,200

–وزارة البلديات
target 

يوم عمل31,200

عدد من  في
البلديات في 
اربد والمفرق

مع  شراكة
البنك الدولي

تطوير المهاراتتطوير المهارات

مناهج  تطوير
على العمالة 

المكثفة

على  تدريب
المهارات

11



تحسين شروط العمل الالئق

تخفيض العمال السوريين العاملين بشكل غير منظم

من العمالة % 99
السورية غير 

2015منظمة 

FAFO-ILO study:

شروط العمل الالئق

الصحة والسالمة المهنية المساواة في األجر للعمل ذو 
القيمة المتساوية

معدل أجر الئق ساعات عمل مناسبة ال عمل لألطفال تغطية من الضمان االجتماعي

9



أكثر من نصف تصاريح العمل لالجئين السوريين تم عن طريق برنامج االستجابة

37%

15%12%

11%

17%

8%

Sectors with highest totals

Agriculture, Forestry & fishing

 Manufacturing

 Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles

  Accommodation & food
service activities

  Construction

All other

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Work Permits by Sector Totals

Female %

Male %



تطوير المهارات

6,490 

عامل أردني وسوري تم 
 تقييمهم ومنحهم شهادات

 14مزاولة مهنة في 
 مهنة في قطاع االنشاءات
 من أجل تحسين مهاراتهم
وتنظيمهم

تطوير مناهج مع الشركة الوطنية  تم
شاءاتللتشغيل والتدريب ونقابة مقاولي االن

منهجية تتضمن فحص نظري  تطوير
ز وعملي لتقييم المهارات بالتعاون مع مرك
ملاالعتماد وضبط الجودة التابع لوزارة الع

يين تم تدريب مدربين من االردنيين والسور
ة باالضافة لتدريب مشرفي صحة وسالم

.مهنية



احث عن العمل من األردني والسور• ل لل شغ م خدمات ال  . تقد

ز  التعاون مع وزار  مرا ل  شغ م خدمات ال  ة العمللتقد

احث عن عمل من األردني والسور •  .ال
 .أصحاب العمل•

دة من الخدمة  :الفئات المستف



ز  ــــع الجغرا للمرا التوز

Irbid  

Zarqa

Amman

Mafraq

Jerash

Madaba

AlKarak

مركز 1 مركز 1

مركز 2 مركز 2

مراكز 3 مراكز 3

مركز 1 مركز 1

مركز 2 مركز 2

مركز 1 مركز 1

مركز 1 مركز 1



احث عن عمل األردني والسور  : الخدمات المقدمة لل

احث عن عم ال ال ل استق
األردني والسور 
مارة والمساعدة  تعبئة است

احث عن عمل .ال

م خدمة اإلرشاد الوظ   تقد
قانون العمل  ة  قوق ح(والتوع

ات .) وواج

احث عن عمل ا  إرشاد ال
.فرص العمل المتاحة

م خدمة اإلرشاد للسور   تقد
قة قان ط ة العمل  م ة أ ون

ــــ ة الحصول ع ت م ح وأ
ه ة الحصول عل .العمل وآل

اح ا ب ال ط الم ث عن ال
.عمل وفرص العمل المتاحة

عة المحول لفرص ال عمل متا
لهم وحصول  شغ لضمان 

ــــح ال عمل السور ع ت



: الخدمات المقدمة ألصحاب العمل

 التعرف ع فرص
العمل المتوفرة 

 لدى صاحب العمل
لها .وتفاص

 المساعدة  توف
ادي عاملة  أ

ة إلشغال  مناس
.رةالوظائف المتوف

احث  عة ال  عن متا
العمل الذين تم 

دى قبولهم للعمل ل
.صاحب العمل



: الخدمات المقدمة ألصحاب العمل 

 التواصل المستمر مع
أصحاب العمل 

ا، ع( اتف ا،   شخص
ل، أو ع الفا م ) ساال

ف للحصول ع الوظائ
أول  

ً
.المتاحة أوال

ة  االعالنات المجان
.للوظائف الشاغرة

الت وظ م مقا ة تنظ ف
حسب طلب وحاجة 

.صاحب العمل 

قانون العمل ة   توع
حقوق (األرد 

ات ).وواج



ل من   شغ ز ال ة  9/2017إنجازات مرا  .31/1/2018ولغا

احث عن عمل و  1006
ارة  مشتغل 720  .جلسة إرشاد مه  59 .العمل ةفرص 9883 .كة 1140ز

لقاء مع مؤسسات  32 .يوم وظ  44
 المجتمع المح 



وع  "فرص عمل الئقة لألردني والالجئ السور  القطاع الصنا "م

 القطاع دعم
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

ة لالســــــــــــــــتفاد
ــــــ ة مــــــن اتفاق

ط  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ت
قواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

شأ الم

ج  ــد : 1-1المخــ لــة ال  900تزو ة المؤ المعلومــات ذات  18كــة  المنــاطق الصــناع
ة ال موجب اتفاق فرص التصدير إ االتحاد األورو  دةالصلة المتعلقة  .تجارة الجد

ج  ات: 2-1المخ حدد متطل القطاعات الذي  ل المهارات الخاصة  ذ تحل المهارات  تنف
؛ ة للمستوى اإلداري أو العامل س ال للتصدير سواء 

ج  ــــل المتخصصــــ الفنيــــ عــــ معــــاي: 3-1المخــــ  الجــــودة يــــتم تــــوف التــــدرب مــــن ق
للتصدير إ االتحاد األورو إ عدد من المصانع المستهدفة؛

ج  ثمار و: 4-1المخ ـات االسـ ان ثمارة لرسـم مختلـف إم طة اسـ م خ جـراء حملـة تصم
ة ثمار األردن ة مع لجنة االس اق ثمارة اس .اس

ج  ق واإلعالن ل : 5-1المخ س ر مواد ال د  25تط سـتف  ھـا منكة مختارة عـ األقـل 
ة االتحاد األورو واألردن .موجب اتفاق



الخالصة واألثر

مستفيد 38,662
مباشر

مستفيد 160,000
غير مباشر

الدعم الفني  تقديم
للحكومة للحصول 
على التمويل من 

برنامج البنك 
P4Rالدولي 

دعم التغيير 
السياساتي من أجل 
وصول الالجئين 
 السوريين الى سوق

العمل المنظم



الدروس المستفادة

ذ نهج ع  تنف
ات  جميع المست

ة لتع ز اإلجرائ
العمل الالئق

العمل مع 
المؤسسات 

ة وال اء الوطن
و   المجتمع 

مفتاح النجاح

 الدراسات القائمة
ور ة ع االدلة 

ة تغي اح أ ات الق
اسات   الس
يئة  الخاصة ب

العمل

الحاجة إ فهم 
ة ولوج و  األن

قة الوظائف  لمطا
د  اق العد   س
من التحفظات



ات التحد

ــــح عمل  90،000تم إصدار ت
ظمها لالجئ السور ح اليوم مع

شاءات، ول ن  القطاع الزرا واال
ة أي نمو  شهد الصادرات الوطن  لم 

، وانخفضت 2016ملحوظ  العام 
ة  س ا ب %.4الصادرات إ أورو

ات  11 كة صناعة قدمت طل
ة قواعد الم شأ، لالستفادة من اتفاق

التصدير 3و .ات قامت 

مات ضعف التواصل والخلط  المعلو 
صدار  شأ و ة قواعد الم حول اتفاق

ــــح العمل .تصار

ة قواعد ال ات اتفاق شأ مواءمة متطل م
نامج الوط للتمك وال لمع ال .شغ

سب والمهن المغلقة ادل .نظام ال ضعف المعلومات حول الت
.التجاري مع االتحاد األورو 

  عدم قدرة المنتج األرد المنافسة
ث الجودة .السوق األورو من ح



THANK YOU


