
التجارة من أجل
(T4E)التوظيف 

نحو تعزيز األداء التجاري

من أجل التوظيف الشامل

بتكليف من قبل

الوزارة االتحادية األلمانية

للتعاون االقتصادي

بتمويٍل مشترك( BMZ)والتنمية 

من مملكة هولندا

ووزارة التنمية الدولية للملكة المتحدة

شريك سياسي

وزارة الصناعة والتجارة

والعرض

أصحاب المصلحة

NTTFC, JCC, JCI, JEDCO, JIC,

Business Associations, IRC,

EA EPU, ITC

الميزانية

مليون يورو20

المدة

2017–2021
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التجارة من أجل
(T4E)التوظيف 

ينحو تعزيز األداء التجار

من أجل التوظيف الشامل
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ق المشروع هو جزء من مبادرة خاصة تهدف إلى معالجة األسباب الجذرية للتهجير وإعادة إدماج الالجئين وتحقي
ويجري تنفيذ (. BMZ)االستقرار وتعزيز التنمية، يديرها في ألمانيا الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 

(.3RP)استجابةً لألزمة السورية 2018-2017المشروع كجزء من أبيض خطة 



التجارة من جل التوظيف
جزء من كتلة التوظيف

مع شركائنا نعمل

فرصمع توفير ومستدام شامل نحو اقتصاد 

للجميعالعمل

يوليو / تموز8

2020



جدول
المحتويات

مجاالت األنشطة واإلطار 

المفاهيمي

:  19-اآلثار المترتبة على كوفيد

خفيفاالستجابة الفورية وتدابير الت

2020يوليو / تموز8

ن فرص كسب الرزق لالجئين السوريي

فية التحديات وكي: والمجتمعات المضيفة

عملنا؟



مجاالت النشاط

التجارة من أجل

(T4E)التوظيف 

القطاعات

الغذاء

التجهيز

المواد الكيميائية المستحضرات 

الصيدالنية

المالبس

واألقمشة

(1)مجال النشاط 

يل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشكالطلبتحسين توافر ونوعية الخدمات المتصلة بالتجارة القائمة على

بيئة

تجارية مواتية

(2)مجال النشاط 

تيسير التجارة عبر الحدود

يةعن طريق تبسيط اإلجراءات التجار

(4)مجال النشاط 

القطاعات المتصلة بالتجارة/ دعم تحديد العمالة واستبقائها في الصناعات 

(3)مجال النشاط 
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التحديات
الرئيسية
في قطاع

التوظيف

عدم تطابق العمالة

األردنيون المدربون أكاديمياً ال يجدون

هناك أيضاً افتقار مهني. الوظائف المناسبة

للعمال المهرة وشبه المهرة

بيئة األعمال التجارية الصعبة
السياسات واألنظمة ال تفضي إلى تحقيق نمو مستدام

ارتفاع البطالة
%19.3يبلغ معدل البطالة على الصعيد الوطني 

%33: النساء

%30أكثر من : الشباب

أزمة الالجئين
الجئ650,000هاجر أكثر من 

.2018إلى األردن بحلول عام 
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ات دعم سبل العيش لالجئين السوريين والمجتمع
:المضيفة لهم

كيف نعمل

التجارة من أجل 
التوظيف

خالل النتائج

الشراكة مع الشراكة مع

ائمة استراتيجيات وخدمات إدارة شؤون الموظفين الق

على األدلة من أجل التصدي للعقبات المتصلة 

بالعمالة

بناء قدرات الكيانات المحلية التي تقدم خدمات

.العمالة

للتوفيق مع الوظائف وأدواتإيجاد نظام مبتكر 

يين لربط األردنيين والالجئين السورإدارة الحاالت

.بوظائف مناسبة

ضايا خدمات التوظيف التي تراعي التنقل وتعالج ق

نقل العمال

إدخال تحسينات على •

.إجراءات التوظيف

تحسين رضا العمال •

واإلنتاجية ومعدالت 

.االستبقاء

خفض تكاليف اإلنتاج•

تحسين التوظيف واالستبقاء في

.الشركات ذات التوجه التجاري

مايو / أيار)وظيفة 2270•

2020)

أنثى912سوري، 426•

ن باحثاً عن عمل مدربي466•

على المهارات األساسية 

للعمل

شركة على 175حصلت •

خدمات نوعية للتوظيف 

.والعمل
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من 3065التوظيف المستدام لـ : الهدف العام للمشروع

(أشهر3استبقاء لمدة )الباحثين عن عمل 

الجئون سوريون% 20

إناث% 15







:  19-اآلثار المترتبة على كوفيد
فيفاالستجابة الفورية وتدابير التخ

االستجابة الفورية

ألثر الحفاظ على التنسيق المنتظم مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات وا1.

.المباشرين

في ( وغيرها من جمعيات رجال األعمالMoITS  ،JCI)دعم شركاء من القطاعين العام والخاص 2.

التدابير وتطوير آليات المتابعة في ضوء استمرار نهج فعال إلبالغ صانعي القرار عنPPDsتيسير 

.الالزمة

على طلب الشركات على العمالة19-تقييم سريع لآلثار المترتبة على كوفيد3.

المستفيدين الموظفين/على الباحثين عن عمل19-التقييم السريع ألثر كوفيد4.

(ذ االفتراضيالتنفي)التخطيط للطوارئ للشركاء وتكييف طرائق تنفيذ أنشطة المشاريع الجارية 5.

على مختلف أصحاب 19-إعادة صياغة األنشطة قيد اإلعداد لدعم مكافحة اآلثار المترتبة على كوفيد6.

المصلحة

تدابير التخفيف

المالبس، )على القطاعات الصناعية 19-تبادل وجهات النظر بشأن تأثير كوفيد1.

وسطة والشركات الصغيرة والمت( الصناعات الكيميائية، المواد الغذائية، األدوية

ممكنة للوقوف على التدابير المتفق عليها لمعالجة التحديات ومناقشة الخطط ال

.الستعادة مرونة األعمال

ف، بما في ذلك التكيف القائم على األدلة لدعم القطاع الخاص في التوظي( قيد التنفيذ)2.

ة في مكان حملة التوعية وتعزيز الحماية االجتماعية وتدابير السالمة والصحة المهني

العمل

وتقديم الدعم التقني ( JEDCOمع )دعم أنشطة التجارة اإللكترونية ( قيد التنفيذ)3.

JEDCOلمهارات التصدير على اإلنترنت لزيادة الصادرات وبناء قدرات 

.والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل التدريب و الخدمات االستشارية

ربية لجمهور يجري حالياً تنظيم دورة للتعلم اإللكتروني باللغة الع( قيد التنفيذ)4.

سيتمكن القطاعان العام والخاص من . مستهدف من القطاعين العام والخاص

هم الوصول إلى هذا التدريب المباشر الذي سيزودهما بأدوات ومنهجية عملية لف

.TFAمنهاج عمل 
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.المستدامةية بوصفه مشروعاً اتحادياً، تدعم الوكالة األلمانية للتنمية الحكومة األلمانية في تحقيق أهدافها في مجال التعاون الدولي من أجل التنم

نشرت بواسطة
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ( GmbH

, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ( GmbH, P. O. Box 926238 nammA ,11190ed.zig.www .nadroJ. المكاتب المسجلة، بون وإشبورن، ألمانيا

!شكرا إلصغائك

:للحصول على مزيد من المعلومات عن المشروع

الرا أبو سالم
Lara.abu@giz.de

مشروع التجارة من أجل العمالة
التوظيف-مدير مكون

mailto:Lara.abu@giz.de

