حضرة صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني املعظم

حضرة صاحب السمو امللكي
األمري احلسني بن عبداهلل الثاني ويل العهد
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى نبينــا العربــي الهاشــمي ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه
اجمعيــن وبعــد ...
إنــــه لمــن دواعــــي ســروري أن أقــــدم لكــم التقريــــر الســــنوي لوزارة العمل الــذي ســــتجدون فيه
أهــم المؤشــرات اإلحصائيــة لســوق العمــل األردنــي واألهــداف المؤسســية التــي ســعت الــوزارة لتحقيقهــا ،إضافــة
الــى السياســات التــي انتهجتهــا الــوزارة فــي ضبــط وتنظيــم ســوق العمــل ،كمــا يســلط هــذا التقريــر الضــوء
علــــى أبــرز اإلنجــازات التــي تحققــت خــال عــام .2016
إن التوجــه نحــو التشــغيل  -لمعالجــة مشــكلتي الفقــر والبطالــة  -تطلــب وجــود سياســات وطنيــة ترتكــز علــى
تطويــر عمليــة التدريــب المهنــي والتقنــي ،ومــن ثــم التشــغيل كأســاس لخلــق فــرص عمــل لألردنييــن بعــد
تهيئتهــم أكاديميــ ًا أو مهنيــ ًا لتلبيــة اإلحتياجــات الفعليــة ألصحــاب العمــل ،باالضافــة الــى خلــق روح المبــادرة
للعمــل الحــر والريــادي والتشــغيل الذاتــي مــع توفيــر التمويــل الــازم لذلــك ،وعليــة صــدر قــرار حكومي بتشــكيل
لجنــة عليــا لالســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل برئاســة رئيــس الــوزراء شــخصي ًا وعضويــة عــدد مــن الــوزراء
والمعنييــن ،لمتابعــة تنفيــذ اســتراتيجيات تحفيــز االســتثمار واســتراتيجية العمــل ،وكانــت مهمتهــا اعطــاء
الزخــم الضــروري وتفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل ووضــع االجــراءات التنفيذيــة العمليــة الالزمــة
لتطبيــق بنودهــا وتنســيق جهــود جميــع الجهــات المعنيــة بمحاربــة البطالــة باعتبــاره جهــداً وطني ـ ًا جماعي ـ ًا
وليــس فقــط مهمــة مقتصــرة علــى وزارة العمــل فقــط .

وفــي الختــام فإننــي أتوجــه بالشــكر الجزيــل والتقديــر الــى كافــة العامليــن فــي الــوزارة علــى جهودهــم المبذولة
فــي تحقيــق هــذا االنجــاز ،ســائ ً
ال المولــى عــز وجــل أن يوفقنــا جميعـ ًا لخدمــة وطننــا الغالــي بمــا يســهم فــي
إعــاء صرحــه وبنــاء مجــده تحــت ظــل صاحــب الجاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين.

وزير العمل
علي ظاهر الغزاوي
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نبذة
تأسســت وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي عــام 1951م والتــي ضمــت قســم ًا خاصـ ًا للعمــال ليقــوم باإلشــراف علــى
التنظيــم النقابــي ،وفــي عــام 1960م تأسســت أول دائــرة للعمــل تنفيــذاً ألحــكام قانــون العمــل رقــم ( )21لســنة
1960م حيــث أضيفــت تســمية العمــل إلــى وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،وتقديــراً مــن الحكومــة للــدور الكبيــر الــذي
تقــوم بــه القــوى العاملــة فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فقــد تــم إنشــاء وزارة العمــل كــوزارة
مســتقلة فــي عــام 1976م بموجــب نظــام تنظيمهــا رقــم ( )40لســنة 1976م.
وتتولــى الــوزارة منــذ إنشــائها مســؤولية تحقيــق األهــداف العامــة لشــؤون العمــل والعمــال فــي المملكــة،
ولمواكبــة التطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة فقــد تــم إصــدار قانــون العمــل رقــم ( )8لســنة 1996م ووضــع
نظــام تنظيــم إداري للــوزارة رقــم ( )38لســنة 1994م وتعديالتــه.
وقــد تعاقــب علــى حقيبــة وزارة العمــل ( )28وزيــراً منــذ تأســيس الــوزارة فــي عــام  1976حتــى تاريخــه ،ويتولــى
حاليـ ًا حقيبــة الــوزارة معالــي الوزيــر علــي ظاهــر الغــزاوي.

الرؤية
الوصــول بســوق العمــل االردنــي الــى مرحلــة االســتخدام االمثــل وتنظيــم شــؤون العمــل فيــه مــن خــال تطويــر
وتفعيــل التشــريعات الناظمــة لــه وفقـ ًا الفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة.

الرسالة
المســاهمة فــي رفــع نســبة المشــاركة االقتصاديــة مــن خــال تهيئــة القــوى العاملــة وتشــغيلها وتوفيــر
الحمايــة االجتماعيــة لهــا وتنظيــم ســوق العمــل االردنــي.

القيم الجوهرية
•االنتماء •جودة العمل •العدالة وتكافؤ الفرص • التركيز على متلقي الخدمة
•الشفافية • ثقافة التميز •الحوار اإلجتماعي.

المهام الرئيسية

		
 .1اإلشــراف علــى شــؤون العمــل والعمــال وممارســة جميــع الصالحيــات والمســؤوليات المتعلقــة بتلــك الشــؤون
والمنصــوص عليهــا فــي ســائر التشــريعات.
 .2رعايــة العمــال األردنييــن خــارج المملكــة وتنميــة عالقــات العمــل مــع الــدول المســتقبلة لهــم وتنظيــم
الشــؤون المتعلقــة بالعامليــن األجانــب داخــل المملكــة واإلشــراف عليهــم وتحديــد شــروط عملهــم.
 .3تنظيــم ســوق العمــل األردنــي ووضــع التعليمــات الالزمــة إلســتخدام العمــال الوافديــن وتوفيــر فــرص العمــل
والتشــغيل لألردنييــن داخــل المملكــة وخارجهــا وبالتعــاون مــع الجهــات المختصــة.
 .4تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
 .5المســاهمة والمشــاركة فــي أعمــال اللجنــة الثالثيــة وذلــك لتمكيــن اللجنــة مــن القيــام بالمهــام والصالحيــات
المنيطــة بهــا والــواردة فــي نظــام اللجنــة الثالثيــة لشــؤون العمــل رقــم ( )21لســنة  2012وقانــون العمــل.
 .6تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية وبما يخدم قطاع العمل.

االهداف المؤسسية
 .1توفير خدمات التشغيل لألردنيين داخل المملكة وخارجها.
 .2زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
 .3اإلشراف على شؤون العمل والعمال ودعم العمل النقابي.
 .4تنظيم سوق العمل االردني و شؤون العمالة الوافدة.
 .5تحسين وتطوير األداء المؤسسي.
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المحور األول
الموارد البشرية والتطوير المؤسسي

• الهيكل التنظيمي لوزارة العمل لعام :2016
تمــت مراجعــة الهيــكل التنظيمــي لــوزارة العمــل خــال عــام  ،2016ووفق ـ ًا للتنظيــم اإلداري  2016فــإن الهيــكل
التنظيمــي المعتمــد فــي الــوزارة يتألــف مــن ( )12مديريــة مركزيــة و( )3وحــدات علــى مســتوى مديريــة كمــا هــو
مبيــن فــي الشــكل ( ،)1كمــا ويتضمــن أيضـ ًا ( )40مديريــة ميدانيــة منتشــرة فــي كافــة محافظــات المملكــة وذلــك
لمــا تولــي الــوزراة اهتمام ـ ًا رئيســي ًا بتقديــم الخدمــة لمتلقيهــا وفــق إجــراءات تضمــن تحقيــق رضاهــم عــن
الخدمــات المقدمــة.

الشكل ( :)1الهيكل التنظيمي لوزارة العمل .2016
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• الموارد البشرية والتطوير المؤسسي
بلــغ عــدد موظفــي الــوزارة ( )750موظــف /موظفــة حتــى نهايــة عــام  ،2016مثلت نســبة األنــاث منهــم (.)30.4%
وفيمــا يلــي توزيــع المــوارد البشــرية حســب كل من:
• المستوى التعليمي والجنس كما يظهر من خالل الشكل (.)2
• حسب المحافظات كما يظهر من خالل الشكل (.)3
• حسب الفئة الوظيفية والجنس كما يظهر من خالل الشكل (.)4
• توزيع موظفي وزارة العمل الملتحقين بالدورات التدريبية حسب مكان التدريب
كما يظهر من خالل الشكل (.)5

ومــن منطلــق إدراك الــوزارة أن الجهــود المبذولــة لبنــاء وتحديــث العمــل وتطويــر كافــة العمليــات وتحســين الخدمة
المقدمــة مــن قبلهــا تتطلــب تطويــر أداء العامليــن فيهــا مــن ناحيــة ،والمزيــد مــن التعلــم والنمــو مــن ناحيــة
أخــرى ،والــذي ينعكــس بآثــاره علــى تحقيــق توجهــات إســتراتيجية الــوزارة ،ويســاعد فــي الحفــاظ علــى المــوارد
البشــرية المتاحــة وتنميتهــا ،فقــد قامــت الــوزارة بهــذا الشــأن بإلحــاق ( )689موظــف /موظفــة فــي برامــج
تدريبيــة متنوعــة ،كمــا تــم تنفيــذ برامــج وورش عمــل تدريبيــة فــي معظــم مناطــق المملكــة حضرهــا موظفون
مــن مكاتــب العمــل المنتشــرة فــي كافــة أرجــاء المملكــة .ويظهــر الجــدول ( )1وكل مــن الشــكلين ( )6و ( )7البرامــج
التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة واعــداد المتدربيــن فــي مركــز الــوزارة والميــدان.
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جدول ( :)1البرامج التدريبية الداخلية والخارجية.

الشكل ( :)6عدد المتدربين في مركز الوزارة ومديريات الميدان

الشكل ( :)7عدد المتدربين داخل وخارج األردن
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وتتمثل أبرز انجازات مديرية الموارد البشرية بما يلي:
• تم إعادة هيكلة مديريات الوزارة في المركز والميدان.
• تــم اعتمــاد نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة العمــل رقــم  174لعــام  2016بموجــب اإلرادة الملكيــة الســامية حيــث
تــم نشــر النظــام بالجريــدة الرســمية بتاريــخ .15/12/2016
• تــم اعتمــاد المهــام لجميــع مديريــات الــوزارة مــن لجنــة التخطيــط تماشــي ًا مــع الهيــكل التنظيمــي للــوزارة
والمســتجدات التــي طــرأت علــى قطــاع العمــل فــي األردن ،وســيتم إصدارهــا بشــكلها النهائــي خــال عــام .2017
• البــدء بالســير بإجــراءات التنقــات للوحــدات التنظيميــة غيــر المشــغولة بنــا ًء علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد
للوزارة.
• االنتهاء من الترفعيات الوجوبية والجوازية لجميع الموظفين المستحقين لها.
• تــم إدخــال الهيــكل التنظيمــي الجديــد للــوزارة علــى نظــام إدارة المــوارد البشــرية الموحــد  HRMISالمعمــول
بــه فــي ديــوان الخدمــة المدنيــة ويتــم العمــل حالي ـ ًا علــى االنتهــاء مــن إدخــال بطاقــات الوصــف الوظيفــي
علــى نفــس النظــام لتكــون متاحــة لــدى ديــوان الخدمــة المدنيــة والمؤسســات ذات العالقــة.
• تــم إعــداد خطــة تحســين الخدمــات بالتنســيق مــع وزارة تطويــر القطــاع العــام بهــدف تطويــر وتحســين
الخدمــات المقدمــة لــدى الــوزارة خــال العــام .2017
• تــم إطــاق مرحلــة بنــاء خطــط التحســين لتقريــر جائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي لتميــز االداء الحكومــي
والشــفافية للــوزارة للــدورة القادمــة.
• حصــول أحــد موظفــي الــوزارة علــى جائــزة الموظــف المثالــي فــي الخدمــة المدنيــة عــن الفئــة اإلشــرافية وتــم
تكريمــه وترقيتــه مــن قبــل الــوزارة.
• تم ترشيح موظفي الوزارة لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بهدف نشر ثقافة التميز.
• تــم تدريــب ( )689موظــف فــي دورات تدريبيــة وورش عمــل داخــل األردن منهــم ( )50موظــف فــي دورات تدريبيــة
خــارج األردن ،علمــ ًا بــأن العــدد اإلجمالــي لموظفــي الــوزارة ( )750موظــف خــال عــام  ،2016حيــث أن نســبة
التغطيــة للتدريــب إلجمالــي موظفــي الــوزارة وصلــت إلــى ( )91.8%علم ـ ًا بــأن العــام  2015كانــت النســبة 75%
حيــث أن نســبة الزيــادة للعــام  2016عــن العــام  2015كانــت .16.1%
• تــم مناقشــة مســودة تقييــم احتياجــات التدريــب لمفتشــي العمــل بالتنســيق مــا بيــن الــوزارة و مشــروع دعــم
شــراكة االتحــاد األوروبــي والمملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي مجــال التنقــل والتــي ســيتم مــن خاللهــا تدريــب
جميــع مفتشــي العمــل علــى الكشــف عــن قضايــا االتجــار بالبشــر خــال العــام .2017
• تــم توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة الصحــة لتدريــب مفتشــي العمــل علــى التفتيــش علــى الســكن العمالــي خــال
العــام .2017
• تــم تدريــب مندوبــي توفيــق مــن مفتشــي العمــل فــي جميــع محافظــات المملكــة بالتنســيق مــع مشــروع ادم
ســميث البريطانــي بهــدف رفــع ســوية تســوية النزاعــات العماليــة والمفاوضــات الجماعيــة.
• تــم تفعيــل نظــام إدارة المعرفــة فــي الــوزارة والــذي يهــدف إلــى نشــر تجــارب موظفــي الــوزارة ومشــاركاتهم في
الــدورات التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة مــن خــال نشــر تقريــر لجميــع موظفــي الــوزارة الكترونيــا لتمكينهــم
مــن االطــاع علــى تلــك التجــارب.
• تــم االنتهــاء مــن إعــداد خطــة التدريــب والتطويــر الوظيفــي للعــام  2017وتــم رصــد المخصصــات لهــذه الغايــة
بالتنســيق مــع دائــرة الموازنــة العامــة.
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أوالً :سمات سوق العمل االردني:

شــهد االقتصــاد األردنــي خــال الفتــرة الماضيــة جملــة مــن المتغيــرات والظــروف السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والديموغرافيــة ،أحدثــت العديــد مــن االختــاالت الهيكليــة فــي قطاعاتــه ولعبــت دوراً هام ـ ًا فــي
اعــادة صياغــة سياســاته ورســم خططــه وبرامجــه المســتقبلية.
وباعتبــار ســوق العمــل األردنــي أحــد أركان هــذا االقتصــاد فقــد واجــه العديــد مــن التحديــات ،ومــن أبرزهــا
اســتيعاب التدفــق الســنوي المتنامــي للقــوى العاملــة االردنيــة ،وتنــوع احتياجــات ســوق العمــل مــن التخصصــات
الحديثــة ،واســتمرار تدفــق العمالــة الوافــدة إلــى ســوق العمــل األردنــي ،حيــث وصلــت نســبة العمالــة الوافــدة
المســجلة الــى إجمالــي العمالــة فــي ســوق العمــل األردنــي (اردنيــة ووافــدة) فــي عــام .)18.5%( 2016
جدول ( : )2أهم المؤشرات االحصائية الخاصة بسوق العمل األردني لألعوام 2016 2012-
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وفيما يلي أهم خصائص وسمات سوق العمل األردني:

ا ومســتقب ً
 .1يعتبــر ســوق العمــل االردنــي مرس ـ ً
ال للعمالــة فــي نفــس الوقــت ،فهــو يصــدِّر قــوى عاملــه ذات
تعليــم وتأهيــل مرتفعيــن ،ويســتورد عمالــة مــن ذوي المهــارات المتواضعــة للعمــل فــي القطاعــات التــي ال
يُقبــل األردنييــن علــى العمــل بهــا.
 .2االختــال فــي توزيــع القــوى العاملــة قطاعيــ ًا وتعليميــ ًا ومهنيــ ًا مــن أبــرز المشــكالت التــي يعانــي منهــا
ســوق العمــل األردنــي.
 .3محدوديــة الوظائــف المســتحدثة ســنوي ًا مــن قبــل القطــاع العــام بالنســبة للداخليــن الجــدد الــى ســوق العمل،
ممــا جعــل القطــاع الخــاص هــو المســاهم األكبر فــي عمليــات التشــغيل.
 .4انخفــاض معــدل المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي ســوق العمــل األردنــي والــذي يعــزى ألســباب منها االنســحاب
المبكــر مــن ســوق العمــل وارتفــاع معــدالت االلتحــاق فــي التعليم.
 .5ضعــف موائمــة مخرجــات النظــام التعليمــي والتدريبــي مــع احتياجــات ســوق العمــل الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى
تزايــد معــدالت البطالــة.
 .6االستقرار النسبي لمعدالت البطالة خالل السنوات الخمس األخيرة.

ثانياً :مؤشرات سوق العمل االردني:

• السكان:1
بلــغ عــدد ســكان المملكــة األردنيــة الهاشــمية وفــق نتائــج التقديــرات الســكانية ( )9,798,000نســمة لعــام ،2016
م ّثــل الذكــور مــا نســبته ( )52.9%فــي حيــن مثلــت نســبة االنــاث ( )47.1%مــن إجمالــي عــدد الســكان األردنييــن.
 1.1التوزيع السكاني وفق ًا للمحافظات:
أظهــرت نتائــج التقديــرات الســكانية لعــام  2016بــأن محافظــة العاصمــة عمــان تســتحوذ علــى النســبة األكبــر
مــن مجمــوع الســكان حيــث أن ( )42.0%مــن إجمالــي الســكان يقطنــون فــي العاصمــة عمــان ،تليهــا بعــد ذلــك
محافظتــي اربــد والزرقــاء بنســب بلغــت ( )14.3%( ،)18.6%مــن اجمالــي الســكان علــى التوالــي ،وكانــت محافظتــي
الطفيلــة ومعــان أقــل المحافظــات جذب ـ ًا للســكان ،حيــث بلغــت نســب القاطنيــن فيهــا حوالــي ()1.5%( ،)1.0%
مــن اجمالــي الســكان علــى التوالــي.
الشكل رقم ( :)8عدد سكان المملكة حسب المحافظات 2016

المصدر :دائرة االحصاءات العامة -التقديرات السكانية .2016
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 1.2التوزيع السكاني وفق ًا للفئات العمرية:
يظهــر توزيــع المجتمــع األردنــي وفقـ ًا لفئاتــه العمريــة بأنــه مجتمــع فتــي يمتــاز بارتفــاع معــدل صغــار الســن،
حيــث تشــير نتائــج التقديــرات الســكانية لعــام  2016والظاهــرة من خــال الشــكل رقــم ( )9أن حوالــي ()3,365,560
مــن ســكان األردن هــم دون الخامســة عشــر ويشــكلون مــا نســبته ( )34.3%مــن إجمالــي الســكان.
المصدر :دائر الشكل رقم ( :)9عدد سكان المملكة حسب الفئة العمرية 2016

المصدر :دائرة االحصاءات العامة – التقديرات السكانية .2016

ويقســم المجتمــع وفق ـ ًا لفئاتــه العمريــة إلــى مجموعتيــن همــا الســكان خــارج ســن العمــل وهــي الفئــة دون
ســن الخامســة عشــر ،والمجموعــة الثانيــة وهــي الســكان فــي ســن العمــل والتــي تعــرف بالفئــة التــي تزيــد
أعمارهــا عــن  15ســنة ويشــكلون مــا نســبته ( )65.7%مــن إجمالــي الســكان فــي االردن.
الشكل رقم ( :)10سكان المملكة حسب سن العمل 2016
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 1.3التوزيع السكاني وفقا للمستويات التعليمية: 2
يم ّثــل الحاصليــن علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى فمــا فــوق فــي المجتمــع األردنــي حوالــي ( )15.2%مــن اجمالــي
الســكان ممــن أعمارهــم  15ســنة فمــا فــوق ،وترتفــع هــذه النســبة بيــن الذكــور مقارنــة باالنــاث كمــا هــو
واضــح مــن خــال الشــكل رقــم ( ،)10فــي حيــن أن الفئــة ضمــن المســتوى التعليمــي ثانــوي فمــا دون تشــكل
أكثــر مــن نصــف المجتمــع األردنــي والمقــدرة بحوالــي ( )77.5%مــن اجمالــي الســكان ممــن أعمارهــم  15ســنة فمــا
فــوق ،وتشــكل هــذه النســبة بيــن الذكــور حوالــي ( )78.3%وبيــن االنــاث ( ،)76.2%مــن ناحيــة أخــرى انخفضــت
نســبة األميــة للســكان حيــث شــكلت مــا نســبته ( )6.8%مــن اجمالــي الســكان ممــن أعمارهــم  15ســنة فمــا فــوق
وكانــت هــذه النســبة بيــن الذكــور( )3.5%فــي حيــن بلغــت بيــن األنــاث لتشــكل (.)10.0%
الشكل رقم ( :)11التوزيع النسبي للسكان االردنيون ممن اعمارهم  15سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي

المصدر :دائرة االحصاءات العامة -مسح العمالة والبطالة .2016

كمــا تظهــر النتائــج االحصائيــة المتعلقــة بالمســتوى التعليمــي للمجتمــع األردنــي لعــام  2015والظاهــرة مــن
خــال الشــكل رقــم ( )11بــأن ( )54.2%مــن اجمالــي الســكان ممــن اعمارهــم ( )15-24ســنة ملتحقــون بالمؤسســات
التعليميــة ،فــي المقابــل يوجــد حوالــي ( )45.1%مــن اجمالي الســكان ممــن اعمارهــم ( )15-24ســنة غيــر ملتحقون
بالمؤسســات التعليميــة ،فــي حيــن أن ( )0.8%مــن اجمالــي الســكان ممــن اعمارهــم ( )15-24ســنة لــم يســبق
لهــم االلتحــاق نهائيــا بالمؤسســات التعليميــة.
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الشكل رقم ( :)12التوزيع النسبي للسكان االردنييون ( )15-24حسب حالة االلتحاق بالمؤسسات التعليمية

المصدر :دائرة االحصاءات العامة /مسح العمالة والبطالة .2016

 1.4السكان في سن العمل:3
يتــوزع الســكان فــي ســن العمــل إلــى فئتيــن رئيســيتين همــا الســكان الناشــطين اقتصادي ـ ًا والســكان غيــر
الناشــطين اقتصادي ـاً ،ويمثــل الســكان الناشــطين اقتصادي ـ ًا قــوة العمــل فــي المجتمــع والتــي تشــتمل علــى
جميــع االفــراد المشــتغلين والمتعطليــن ،حيــث تــم تقديــر حجــم قــوة العمــل لعــام  2016بحوالــي ()1,660,256
منهــم ( )1,406,640مشــتغل و( )253,616متعطــل ،وتمثــل قــوة العمــل منســوبة إلــى عــدد الســكان فــي ســن
العمــل مــا يســمى بمعــدل المشــاركة االقتصاديــة المنقحــة والتــي بلغــت ( )36.0%فــي عــام  2016حيــث شــكلت
مــا نســبته ( )58.7%بيــن الذكــور ومــا نســبته ( )13.2%بيــن األنــاث ،أمــا علــى صعيــد المحافظــات فقــد بلــغ
معــدل المشــاركة االقتصاديــة المنقحــة فــي العاصمــة ( ،)35.3%وقــد ســجلت محافظــة العقبــة أعلــى معــدل
للمشــاركة االقتصاديــة والتــي بلغــت ( ،)44.6%فــي حيــن بلــغ أدنــى معــدل لهــا فــي محافظــة الزرقــاء بنســبة
(.)33.7%
الشكل ( :)13توزيع السكان في سن العمل
السكان الناشطين اقتصادي ًا والسكان غير الناشطين اقتصادي ًا

يالحــظ بــأن معــدل
المشــاركة االقتصاديــة
منخفــض إذا مــا قــورن
بمعــدل الســكان فــي
ســن العمــل ،حيــث
بلغــت نســبة الســكان
فــي ســن العمــل()65.7%
مــن إجمالــي الســكان،
ويعــزى هــذا االنخفــاض
إلــى عــدة أســباب مــن
أهمهــا:
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السكان الناشطون
اقتصاديا “قوة العمل”

المشتغلون

 3دائرة االحصاءات العامة /مسح العمالة والبطالة .2016
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية .2016

المتعطلون

السكان غير الناشطين
اقتصاديا

• الطالب
• مدبرو المنازل
• عاجز
• له دخل
• أخرى

• ارتفاع نسبة صغار السن (دون سن الخامسة عشر) والذين مثلت نسبتهم ( )34.3%من إجمالي السكان.
• ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم.
• تدنــي مســاهمة المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي حيــث أن ( )86.8%مــن إجمالــي النســاء ضمــن ســن العمــل
يعتبــرن غيــر ناشــيطات اقتصادي ـاً.
• فجوة النوع االجتماعي (الفجوة الجندرية) للمشاركة االقتصادية بلغت ( )45.5%لصالح الرجل.
• ارتفــاع معــدل غيــر الناشــيطين اقتصاديـ ًا والــذي بلــغ ( )64.0%مــن إجمالــي الســكان فــي ســن العمــل يعتبــر
ســبب ًا يســاهم فــي انخفــاض معــدل المشــاركة االقتصاديــة.
 1.4.1السكان الناشطون اقتصادي ًا «قوة العمل»:
 1.4.1.1المشتغلون االردنيون:
 1.4.1.1.1نسبة التشغيل:
بلغــت نســبة المشــتغلين األردنييــن الــى الســكان فــي ســن العمــل ( )30.5%خــال العــام  ،2016وقــد انخفضــت
هــذه النســبة مــن ( )34.5%عــام  2010الــى ( )34.0%فــي عــام  2011وأخــذت باالنخفــاض إلــى أن وصلــت الــى ()30.5%
عــام  2016بمعــدل تراجــع بلــغ ( )2.0%للفتــرة .2010-2016
ومــن خــال الشــكل رقــم ( )12يمكــن مالحظــة مــدى اتســاع الفجــوة بيــن نســبة التشــغيل للذكــور مقارنــة
باالنــاث ،حيــث بلغــت هــذه النســبة عــام  )50.9%( 2016بيــن الذكــور و( )10.0%بيــن االنــاث ،وقــد تراجعــت فجــوة
النــوع االجتماعــي لنســبة التشــغيل مــن ( )45.4%عــام  2010الــى ( )44.3%عــام  2011وبقيــت هــذه النســبة تتراجع
حتــى وصلــت إلــى ( )40.9%عــام .2016
الشكل رقم ( :)14نسبة التشغيل خالل الفترة ()2010-2016
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 1.4.1.1.2توزيع المشتغلين حسب المستوى التعليمي:
إن مــا يقــارب نصــف المشــتغلين فــي ســوق العمــل األردنــي هــم دون مســتوى الثانويــة العامــة ،حيــث أظهــرت
النتائــج أن حوالــي ( )52.1%مــن اجمالــي المشــتغلين األردنييــن مســتواهم التعليمــي أقــل مــن الثانويــة العامــة،
وتباينــت هــذه النســبة بيــن الذكــور واالنــاث بصــورة كبيــرة ،حيــث لوحــظ بــأن هنــاك ارتفــاع لهــذه النســبة بين
الذكــور والتــي بلغــت حوالــي ( )59.4%مــن اجمالــي المشــتغلين الذكــور ،وانخفضــت بيــن األنــاث بنســبة ()14.9%
مــن اجمالــي المشــتغالت االنــاث ،وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن حوالــي ( )60.3%مــن اجمالــي المشــتغالت يحملن
درجــة البكالوريــوس فأعلــى ،فــي حيــن ان ( )26.6%مــن اجمالــي المشــتغلين الذكــور يحملــون درجــة البكالوريــوس
فأعلــى ممــا يــدل علــى ان المســتوى التعليمــي للمشــتغالت االنــاث أعلــى مــن المســتوى التعليمــي للمشــتغلين
ا لذ كو ر .
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 1.4.1.1.3توزيع المشتغلين حسب فئات العمر العريضة:
تركــزت معظــم العمالــة فــي الفئــات العمريــة الفاعلــة والمنتجــة ( )25-29(،)40-49(،)30-39حيــث كان توزيــع
المشــتغلين علــى هــذه الفئــات بالنســب التاليــة )17.0%(،)23.3%( ،)29.7%( :مــن إجمالــي المشــتغلين علــى
التوالــي ،وقــد تركــزت هــذه النســب للذكــور واالنــاث فــي نفــس الفئــات العمريــة ،بحيــث كانــت أعلــى نســبة
للذكــور واالنــاث ضمــن الفئــة العمريــة ( )30-39بنســبة ( )28.3%للذكــور و( )36.6%لالنــاث.
الشكل رقم ( :)16التوزيع النسبي ( )%للمشتغلين االردنيين حسب فئات العمر العريضة
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 1.4.1.1.4توزيع المشتغلين األردنيين حسب المحافظات:
تركــز معظــم المشــتغلين خــال عــام  2016فــي العاصمــة عمــان بنســبة ( )38.9%مــن إجمالــي المشــتغلين،
بحيــث شــكلت نســبة المشــتغلين الذكــور فــي العاصمــة ( )38.1%مــن إجمالــي المشــتغلين الذكــور ،ونســبة
المشــتغالت االنــاث فــي العاصمــة ( )43.1%مــن إجمالــي المشــتغالت االنــاث ،وقــد ســجلت محافظتــي اربــد والزرقاء
اعلــى نســب لتركــز العمالــة بعــد العاصمــة عمــان بحيــث كانــت نســبة العمالــة فيهمــا ( )13.0%( ،)18.7%علــى
التوالــي ،فــي حيــن كانــت محافظتــي الطفيلــة ومعــان أقــل المحافظــات تركــزاً للعمالــة وبنســبة بلغــت (،)1.7%
( )1.9%علــى التوالــي.
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يالحــظ مــن خــال الشــكل رقــم ( )17وجــود حالــة مــن التناســب نوعــا مــا بيــن مــكان االقامــة ومــكان العمــل
بالنســبة للمشــتغلين فــي عــدد مــن المحافظــات حيــث أن حوالــي ( )76.9%مــن اجمالــي المشــتغلين المقيميــن فــي
العاصمــة يعملــون فيهــا ،كمــا أن حوالــي ( )94.8%مــن اجمالــي المشــتغلين المقيميــن فــي اربــد يعملــون فيهــا،
وتعتبــر العاصمــة عمــان هــي األكثــر جذبـ ًا للعمالــة حيــث أن حوالــي ( )49.4%مــن اجمالــي المشــتغلين يعملــون فــي
عمــان وذلــك نظــراً لتركــز الوظائــف فيهــا.
 1.4.1.1.5توزيع المشتغلين حسب النشاط االقتصادي:
أشــارت نتائــج عــام  2016إلــى أن المشــتغلين االردنييــن يتركــزون فــي أنشــطة دون غيرهــا حيــث أن( )26.1%مــن
اجمالــي المشــتغلين يعملــون فــي قطــاع «االدارة العامــة والدفــاع ،الضمــان االجتماعــي االجبــاري» ،و( )15.4%مــن
اجمالــي المشــتغلين يعملــون فــي قطــاع «تجــارة الجملــة والتجزئــة واصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات
الناريــة» ،و( )11.5%مــن اجمالــي المشــتغلين يعملــون فــي قطــاع «التعليــم» ،و( )9.7%مــن اجمالــي المشــتغلين
يعملــون فــي قطــاع «الصناعــة التحويليــة» ،وهنــاك تفــاوت كبيــر فــي تــوزّع االنــاث والذكــور بيــن األنشــطة
االقتصاديــة فقــد أشــارت النتائــج االحصائيــة لعــام  2016أن ( )68.3%مــن اجمالــي المشــتغالت يعملــن فــي قطاعــات
«التعليــم ،والصحــة ،و»االدارة العامــة والدفــاع» ،حيــث بلغــت نســبة المشــتغالت الالتــي يعملــن فــي قطــاع التعليــم
( )40.6%مــن إجمالــي المشــتغالت ،فــي حيــن بلغــت نســبة المشــتغالت الالتــي يعملــن فــي قطــاع «الصحــة البشــرية
والخدمــة االجتماعيــة» ( ،)15.9%و( )11.8%مــن إجمالــي المشــتغالت يعملــن فــي قطــاع «االدارة العامــة والدفــاع ،الضمان
االجتماعــي االجبــاري» ،فــي المقابــل تركــز الذكــور فــي األنشــطة االقتصاديــة التاليــة وهــي« :االدارة العامــة والدفــاع،
الضمــان االجتماعــي االجبــاري» بنســبة (« ،)28.9%تجــارة الجملــة والتجزئــة واصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات
الناريــة» بنســبة ( ،)17.4%الصناعــة التحويليــة بنســبة ( ،)10.4%والنقــل والتخزيــن بنســبة (.)8.8%
وكانــت أنشــطة «امــدادات الميــاه والمجــاري وادارة النفايــات ومعالجتهــا» و»أنشــطة الفنــون والترويــح والترفيــه»
و»األنشــطة العقاريــة» و»أنشــطة المنظمــات والهيئــات الخارجــة عــن نطــاق الواليــة االقليميــة» أقــل النشــاطات
االقتصاديــة جذبــ ًا للعمالــة األردنيــة ،وقــد توزعــت العمالــة فيهــا علــى النحــو التالــي:
• «امدادات المياه والمجاري وادارة النفايات ومعالجتها» بنسبة (.)0.3%
• «أنشطة الفنون والترويح والترفيه» بنسبة (.)0.4%
• األنشطة العقارية بنسبة (.)0.4%
• «أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية االقليمية» بنسبة (.)0.6%
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 1.4.1.2المتعطلون األردنييون:
 1.4.1.2.1معدل البطالة:
تعتبــر البطالــة مــن أهــم مشــكالت االقتصــاد وســوق العمــل ،حيــث تفاقمــت هــذه المشــكلة فــي الفتــرة
الماضيــة نتيجــة لعوامــل مــن أهمهــا التحــوالت الديموغرافيــة وزيــادة عــدد الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل
الناتــج عــن ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاني ،وضعــف الموائمــة بيــن نواتــج التعليــم فــي مراحلــه المختلفــه
وبيــن متطلبــات ســوق العمــل ،ومزاحمــة العمالــة الوافــدة للعمالــة االردنيــة فــي بعــض المهــن والتخصصــات
الناتجــة عــن التفــاوت الكبيــر فــي األجــور بيــن الطرفيــن.
ومــن أهــم ســمات البطالــة فــي االقتصــاد األردنــي أنهــا بطالــة ســلوكية ناجمــة عــن عــزوف األردنييــن عــن
بعــض المهــن المعروضــة ،وأنهــا بطالــة هيكليــة تمثــل شــريحة مــن القــوى العاملــة ال تتناســب مؤهالتهــا مــع
الوظائــف المعروضــة ،باالضافــة إلــى وجــود بطالــة بســبب الفجــوة بيــن العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل
وعــدم توفــر البيانــات الكافيــة عــن فــرص العمــل المتوفــرة.
تفاوتــت معــدالت البطالــة خــال الســنوات األخيــرة بيــن التراجــع واالرتفــاع حيــث ارتفعــت مــن ( )12.5%فــي
عــام  2010الــى ( )12.9%فــي عــام  ،2011وانخفضــت فــي عــام  2012الــى ( ،)12.2%ثــم إرتفعــت إلــى ( )12.6%فــي
عــام  ،2013وفــي عــام  2014إنخفضــت إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي الفتــرة  2010-2014حيــث بلغــت (،)11.9%
وفــي عــام  2015إرتفعــت إلــى ( ،(13.0%واســتمر ارتفاعهــا ليصــل إلــى أعلــى مســتوى لــه منــذ عشــر ســنوات
والــذي بلــغ ( )15.3%عــام  ،2016ويالحــظ بــأن معــدالت البطالــة ترتفــع بصــورة كبيــرة بيــن االنــاث حيــث بلغــت
عــام  )24.1%( 2016مقارنــة مــع الذكــور والتــي بلغــت ( ،)13.3%وتراجعــت فجــوة النــوع االجتماعــي لمعــدل البطالــة
مــن ( )11.3%عــام  2010الــى ( )10.2%عــام  2011الــى ( )9.5%عــام  ،2012إال أن الفجــوة ارتفعــت إلــى ( )11.6%عــام 2013
ثــم إنخفضــت إلــى ( )10.6%فــي عــام  ،2014ثــم إرتفعــت مــرة أخــرى لتصــل إلــى ( )11.5%عــام  ،2015ومــن ثــم
عــاودت االنخفــاض عــام  2016لتصــل إلــى (.)10.8%
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تفاوتــت معــدالت البطالــة بيــن محافظــات المملكــة حيــث ســجلت محافظــة العاصمــة أدنــى نســبة لمعــدالت
البطالــة فــي عــام  2016مقارنــة مــع المحافظــات االخــرى ،وقــد بلــغ معــدل البطالــة فــي محافظــة العاصمــة
( ،)14.1%تالهــا محافظــة الزرقــاء بمعــدل ( ،)14.7%تالهــا محافظتــي البلقــاء ومأدبــا بمعــدل ( )14.8%لكليهمــا ،وفي
المقابــل ســجلت محافظــة معــان أعلــى نســبة لمعــدالت البطالــة بمعــدل ( ،)19.1%تالهــا محافظــة اربــد بمعــدل
( ،)17.4%ومــن المالحــظ أن معــدل البطالــة ارتفــع فــي عــام  2016مقارنــة بعــام  2015فــي كافــة المحافظــات
باســتثناء محافظتــي مأدبــا والطفيلــة.
الشكل رقم ( :)20معدالت البطالة حسب المحافظات ()2015-2016
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 1.4.1.2.2توزيع المتعطلين حسب المستوى التعليمي:
أظهــرت نتائــج مســح العمالــة والبطالــة لعــام  2016أن المتعطليــن عــن العمــل يتركــزون فــي الفئــة التــي يقــل
تحصيلهــا العلمــي عــن الثانويــة العامــة بنســبة بلغــت ( )46.1%مــن اجمالــي المتعطليــن ،فــي حيــن بلغــت
نســبة المتعطليــن عــن العمــل الحاصليــن علــى الثانويــة العامــة ( ،)6.2%وجــاءت فئــة المتعطليــن ممــن
يحملــون درجــة البكالوريــوس فأعلــى بالمرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت ( ،)39.1%وفــي المقابــل بلغــت نســبة
المتعطليــن عــن العمــل مــن األمييــن ( )0.4%مــن اجمالــي المتعطليــن.
ويتضــح مــن خــال الشــكل رقــم ( )21التبايــن الكبيــر بيــن المســتويات التعليميــة للمتعطليــن مــن الذكــور
واالنــاث ،حيــث ان ( )62.5%مــن اجمالــي المتعطليــن الذكــور مســتوياتهم التعليميــة أقــل مــن ثانــوي ،وعلــى
العكــس مــن ذلــك نجــد أن ( )76.0%مــن إجمالــي المتعطــات يحملــن الدرجــة الجامعيــة األولــى فأعلــى.
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 1.4.1.2.3توزيع المتعطلين حسب المحافظات:
جــاءت نتائــج توزيــع المتعطليــن عــن العمــل ممــن أعمارهــم  15ســنة فأكثــر وفق ـ ًا للمحافظــات لعــام 2016
تبيــن بــأن مــا نســبته ( )35.3%مــن إجمالــي المتعطليــن يتركــزون فــي محافظــة العاصمــة ،وأن ( )21.8%منهــم
يتركــزون فــي محافظــة اربــد ،فــي حيــن تركــز مــا نســبته ( )1.8%فقــط مــن إجمالــي المتعطليــن فــي محافظــة
الطفيلــة و( )2.2%منهــم فــي محافظــة العقبــة و( )2.4%فــي محافظــة مأدبــا.
الشكل رقم ( :)22التوزيع النسبي ( )%للمتعطلين االردنيين حسب المحافظات
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 1.4.1.2.4توزيع المتعطلين حسب فئات العمر العريضة:
تشــير النتائــج لعــام  2016أن حوالــي نصــف المتعطليــن عــن العمــل يتركــزون في الفئــة العمريــة ( )15-24ســنة
بنســبة بلغــت ( )51.2%مــن إجمالــي المتعطليــن ،كمــا يتركــز حوالــي نصــف المتعطليــن الذكــور فــي هــذه الفئــة
أيضـ ًا بنســبة بلغــت ( )53.1%مــن اجمالــي المتعطليــن الذكــور ،أمــا المتعطــات فقــد تر ّكــز حوالــي نصفهــن فــي
الفئــة العمريــة ( )25-39بنســبة بلغــت ( )51.1%مــن اجمالــي المتعطــات.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك فقــد انخفــض التعطــل عنــد كبــار الســن ،فقــد شــكل المتعطليــن ممــن تزيــد
أعمارهــم عــن ( 40ســنة) حوالــي ( )8.6%مــن اجمالــي المتعطليــن االردنييــن ،وانخفضــت هــذه النســبة بصــورة
كبيــرة لــدى االنــاث حيــث شــكلت ( )2.5%فقــط مــن اجمالــي المتعطــات ،فــي حيــن بلغــت ( )11.1%مــن اجمالــي
المتعطليــن الذكــور.
الشكل رقم ( :)23التوزيع النسبي ( )%للمتعطلين االردنيين حسب فئات العمر العريضة
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 1.4.2السكان غير الناشيطين اقتصادياً:
يعــرف الســكان غيــر الناشــطين اقتصاديـ ًا بالســكان ممــن أعمارهــم  15ســنة فأكثــر الذيــن ال يعملــون وال يبحثون
عــن عمــل وغيــر متاحيــن للعمــل وغيــر قادريــن علــى العمــل (أي خــارج قــوة العمــل) ،وقــد بينــت نتائــج عــام
 2016أن ( )64.0%مــن اجمالــي الســكان فــي ســن العمــل هــم غيــر ناشــطين اقتصاديــاً ،وقــد ارتفعــت هــذه
النســبة بصــورة كبيــرة بيــن االنــاث حيــث أن ( )86.8%مــن اجمالــي االنــاث فــي ســن العمــل هــنّ غيــر ناشــطات
اقتصاديـ ًا فــي حيــن ان ( )41.3%مــن اجمالــي الذكــور فــي ســن العمــل هــم غيــر ناشــطين اقتصاديــا.
ويتــوزع الســكان غيــر الناشــطين اقتصاديـ ًا الــى فئــات أهمهــا الطلبــة ومدبــرو المنــازل ومــن لــه دخــل والعجــزة
وغيرهــا ،وتظهــر البيانــات بــأن ( )54.6%مــن اجمالــي الســكان غيــر الناشــطين اقتصاديــ ًا هــم مدبــرو منــازل
و( )25.9%هــم طلبــة ،وتختلــف اســباب عــدم النشــاط االقتصــادي بيــن الذكــور واالنــاث حيــث نجــد أن ()40.9%
مــن اجمالــي الذكــور غيــر الناشــطين اقتصاديـ ًا هــم طلبــة فــي المقابــل ان ( )18.7%مــن االنــاث غيــر الناشــطات
اقتصادي ـ ًا هــنّ طالبــات ،مــن ناحيــة أخــرى نجــد بــأن ( )78.6%مــن اجمالــي االنــاث غيــر الناشــطات اقتصادي ـ ًا
هــنّ مدبــرات منــازل فــي المقابــل ان ( )4.5%فقــط مــن اجمالــي الذكــور غيــر الناشــطين اقتصاديـ ًا هــم مدبــرو
منــازل ،وتــدل هــذه النتائــج أن الســبب الرئيســي وراء انخفــاض المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة أو كونهــا غيــر
ناشــطة اقتصادي ـ ًا هــو أنهــا مدبــرة منــزل وغيــر راغبــة فــي العمــل أو انهــا طالبــة ،فــي حيــن أن الســبب فــي
وجــود حالــة مــن عــدم النشــاط االقتصــادي بيــن الذكــور تعــود كونــه طالب ـ ّا أو ان لــه دخــل أو أنــه عاجــز.

27

الشكل رقم ( :)24التوزيع النسبي للسكان غير الناشطين اقتصادي ًا

المصدر :دائرة االحصاءات العامة /مسح العمالة والبطالة .2016

 .2فرص العمل المستحدثة :4

يعتبــر حجــم الوظائــف المســتحدثة مــن المؤشــرات الهامــة التــي تعطــي تصــوراً عــن مســتوى النشــاط االقتصادي
ومــدى انعــكاس النمــو الــذي يحققــه االقتصــاد علــى المســتوى المعيشــي لالفــراد مــن خــال حصولهــم علــى
وظائــف جديــدة ،ويحســب هــذا المؤشــر بطــرح عــدد الوظائــف الجديــدة مــن عــدد الوظائــف التــي تــم تركهــا.
تشــير بيانــات االحصــاءات العامــة إال ان صافــي عــدد الوظائــف التــي تــم اســتحداثها فــي ســوق العمــل األردنــي
خــال عــام  2015قــد بلــغ حوالــي ( )48,309فرصــة عمــل ،وأظهــرت النتائــج بــأن صافــي فــرص العمــل
المســتحدثة للذكــور بلــغ حوالــي ( )35,512فرصــة عمــل بنســبة شــكلت حوالــي ( )73.5%مــن اجمالــي فــرص العمل
المســتحدثة ،فــي حيــن بلــغ صافــي الفــرص لالنــاث حوالــي ( )12,798فرصــة عمــل بنســبة بلغــت حوالــي ()26.5%
مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة فــي ســوق العمــل.
 2.1توزيع فرص العمل المستحدثة حسب مكان العمل:
أظهــرت النتائــج المتعلقــة بفــرص العمــل المســتحدثة فــي المحافظــات أن محافظــة العاصمــة قــد ســجلت
المرتبــة األولــى فــي اســتحداثها للوظائــف كمركــز عمــل ،حيــث بلــغ صافــي الفــرص المســتحدثة فيهــا حوالــي
( )19,841فرصــة عمــل بنســبة بلغــت ( )41.1%مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة فــي المملكــة خــال
عــام  ،2015وجــاءت محافظتــي الزرقــاء واربــد فــي المرتبــة الثانيــة والثالثــة حيــث بلــغ صافــي فــرص العمــل
المســتحدثة فيهمــا حوالــي ( )6,266( ،)12,064فرصــة عمــل وبنســب بلغــت ( )13.0%( ،)25.0%مــن اجمالــي فــرص
العمــل المســتحدثة علــى التوالــي.
فــي المقابــل فقــد ســجلت كل مــن محافظتــي مادبــا والبلقــاء المرتبتيــن األخيرتيــن فــي إســتحداث الوظائــف
بنســب بلغــت ( )1.4%( ،)1.1%مــن إجمالــي صافــي فــرص العمــل المســتحدثة علــى التوالــي.
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 2.2توزيع فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي:
إن أكثــر مــن نصــف فــرص العمــل المســتحدثة حصــل عليهــا األفــراد ممــن مســتواهم التعليمــي ثانوي فمــا دون،
حيــث أظهــرت نتائــج عــام  2015أن حوالــي ( )67.0%مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة ذهبــت لألفــراد ممــن
مســتواهم التعليمــي ثانــوي فمــا دون (حوالــي 32,405فرصــة عمــل) ،تالهــم األفــراد ذوي المســتوى التعليمــي
الجامعــي «بكالوريــوس فأعلــى» الذيــن حصلــوا علــى ( )32.1%مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة ،وبمقارنــة
فــرص العمــل التــي حصــل عليهــا الذكــور واالنــاث نجــد وفقــا لبيانــات عــام  2015أن ( )76.8%مــن اجمالــي فــرص
العمــل المســتحدثة التــي حصــل عليهــا الذكــور كانــت مــن نصيــب مــن هــم ضمــن مســتوى الثانويــة العامــة
فمــا دون ،فــي المقابــل ان ( )55.8%مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة التــي حصلــت عليهــا االنــاث كانــت
مــن نصيــب مــن هــنّ ضمــن المســتوى التعليمــي بكالوريــوس فأعلــى.
الشكل رقم ( :)26توزيع صافي عدد الوظائف المستحدثة حسب المستوى التعليمي
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 2.3توزيع فرص العمل المستحدثة حسب النشاط االقتصادي:
بينــت نتائــج عــام  2015أن نشــاط االدارة العامــة والدفــاع والضمــان االجتماعــي االجبــاري أحــدث ( )16,789فرصــة
عمــل وبذلــك يكــون قــد اســتحوذ علــى ( )34.8%مــن اجمالــي الوظائــف المســتحدثة ،وجــاء نشــاط تجــارة الجملــة
والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة فــي المرتبــة الثانيــة حيــث ســاهم فــي خلــق
مــا نســبته ( )12.8%مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة ،تــاه نشــاط التعليــم فــي المرتبــة الثالثــة حيــث
ســاهم فــي خلــق مــا نســبته ( )9.6%مــن إجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة ،وجــاء نشــاط الصناعــات التحويليــة
فــي المرتبــة الرابعــة حيــث ســاهم فــي خلــق مــا نســبته ( )8.6%مــن اجمالــي فــرص العمــل المســتحدثة ،كمــا
انخفضــت مســاهمة كل مــن «نشــاط التعديــن واســتغالل المحاجــر» و « انشــطة المنظمــات والهيئــات الخارجــة
عــن نطــاق الواليــة اإلقليميــة» و «أنشــطة الفنــون والترويــح والترفيــه» و»األنشــطة العقاريــة» بنســب بلغــت
( )0.2%( ،)0.2%( ،)0.1%( ،)0.0%علــى التوالــي.
الشكل رقم ( :)27توزيع صافي عدد الوظائف المستحدثة حسب النشاط االقتصادي
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.3العمالة الوافدة:
بــدأ ســوق العمــل األردنــي باســتقبال العمــال الوافديــن فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ،وذلــك
لحاجــة ســوق العمــل إلــى العامليــن فــي القطاعــات التــي ال يرغــب األردنييــون العمــل بهــا مثــل الزراعــة
واالنشــاءات والخدمــات ،لذلــك توصــف العمالــة الوافــدة فــي األردن بأنهــا عمالــة تكميليــة وليســت احالليــة لســد
النقــص فــي ســوق العمــل ،ومــع مــرور الوقــت تســارع تدفــق العمالــة الوافــدة إلــى األردن حتــى بلــغ عــدد
العامليــن الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل فــي نهايــة عــام  2016نحــو ( )318,883عامــل وافــد ،ونظــراً لمزاحمــة
العمالــة الوافــدة للعمالــة األردنيــة فــي بعــض المهــن والتخصصــات الناجمــة عــن التفــاوت فــي األجــور ،وســعي
الحكومــة الدائــم لتخفيــض البطالــة ومحاولــة احــال العمالــة المحليــة محــل العمالــة الوافــدة كأحــد الســبل
لتحقيــق ذلــك ،ونتيجــة لهــذه الظــروف بــدء الســعي الجــاد نحــو تخفيــض عــدد العمــال الوافديــن فــي ســوق
العمــل وعليــه فــإن وزارة العمــل تســعى إلــى القيــام بمجموعــة مــن االجــراءات والتدابيــر لتحقيــق ذلــك منهــا:
• تســعى الــوزارة إلــى تحســين شــروط وظــروف العمــل فــي القطاعــات التــي يعــزف عنهــا االردنييــون وذلــك
لتشــجّعهم علــى العمــل بهــا (تحســين االجــور ،الشــمول فــي مظلــة الضمــان االجتماعــي ،التأميــن الصحــي،
وتحســين بيئــة وظــروف العمــل).
• توفير برامج التدريب والتأهيل للعمالة االردنية لتمكينها من دخول هذه القطاعات.
• تنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة في ضوء االحتياجات الفعلية لسوق العمل.
• اغــاق بعــض المهــن امــام العمالــة الوافــدة وتحديــد نســبها فــي بعــض القطاعــات للحــد مــن منافســتها
للعمالــة االردنيــة.
وأظهــرت بيانــات وزارة العمــل بــأن عــدد العمــال الوافديــن الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل متذبــذب في الســنوات
األخيــرة ،حيــث أظهــرت هــذه البيانــات انخفــاض عــدد العمــال الوافديــن الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل مــن
( )298,342عــام  2010الــى ( )280,263عــام  ،2011ثــم إنخفــض الــى ( )279,798عــام  2012ثــم ارتفــع فــي عــام 2013
إلــى ( )286,197وكذلــك فــي عــام  2014إلــى ( ،)324,410ثــم إنخفــض هــذا العــدد مــرة أخــرى فــي عــام  2015إلــى
( )315,045عامــل ،ومــن ثــم عــاود االرتفــاع عــام  2016إلــى ( )318,883عامــل وافــد ،وقــد ارتفــع عــدد العمــال
الوافديــن الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل خــال الســنوات الخمــس الماضيــة بمعــدل بلــغ (.)3.3%
الشكل رقم ( :)28العمال الوافدين خالل الفترة ()2010-2016
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 3.1توزيع العمالة الوافدة حسب الجنسية:
تمثــل العمالــة المصريــة النســبة األعلــى بيــن العمالــة الوافــدة الحاصلــة علــى تصاريــح عمــل فــي ســوق العمــل
األردنــي ،حيــث شــكلت مــا نســبته ( )53.33%مــن إجمالــي العمالــة الوافــدة ،كمــا شــكلت العمالــة الســورية مــا
نســبته ( )10.5%مــن إجمالــي العمالــة الوافــدة ،فــي حيــن شــكلت العمالــة العربيــة مــن باقــي الــدول العربيــة
األخــرى مــا نســبته ( )1.62%فقــط مــن إجمالــي العمالــة الوافــدة.
أمــا العمالــة األجنبيــة فــي ســوق العمــل األردنــي فقــد احتلــت العمالــة البنغاليــة المرتبــة األولــى بنســبة
( ،)15.86%يليهــا العمالــة الفلبينيــة ثــم الهنديــة ثــم الســيرالنكية وكانــت نســب العمالــة كالتالــي،)5.48%( :
( )3.90%( ،)3.92%مــن إجمالــي العمالــة الوافــدة علــى التوالــي.
الشكل رقم ( :)29التوزيع النسبي للعمال الوافدين الذين يحملون تصاريح عمل حسب الجنسية
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 3.2توزيع العمالة الوافدة حسب المحافظات:
أظهــر توزيــع العمالــة الوافــدة فــي المملكــة وفقــ ًا للمحافظــات بــأن ( )44.4%مــن إجمالــي العمالــة الوافــدة
الحاصلــة علــى تصاريــح عمــل فــي المملكــة تتركــز فــي محافظــة العاصمــة ،وجــاء ترتيــب المحافظــات وفق ـ ًا
لتركــز العمالــة الوافــدة علــى النحــو التالــي :اربــد ( ،)16.1%الزرقــاء ( ،)12.4%والبلقــاء ( ،)8.8%وفــي المقابــل كانــت
كل مــن عجلــون والطفيلــة والعقبــة تتركــز فيهــا أدنــى نســبة للعمالــة الوافــدة والتــي بلغــت (،)0.7%( ،)0.5%
( )0.8%علــى التوالــي.
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 3.3توزيع العمالة الوافدة حسب النشاط االقتصادي:
تتركــز العمالــة الوافــدة فــي ســوق العمــل األردنــي فــي نشــاطات رئيســية أكثــر مــن غيرهــا وقــد جــاء ترتيــب
النشــاطات االقتصاديــة حســب تركــز العمالــة الحاصلــة علــى تصاريــح عمــل فيهــا لعــام  2016علــى النحــو التالــي:
الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك ( ،)28.7%الصناعــات التحويليــة (“ ،)26.0%أنشــطة االســر المعيشــية كصاحــب
عمــل وأنشــطة األســر المعيشــية إلنتــاج ســلع وخدمــات غيــر مميــزة الســتعمالها الخــاص” ( ،)19.5%تجــارة الجملــة
والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة ( ،)7.7%التشــييد ( ،)6.1%أنشــطة االقامــة والخدمــات
الغذائيــة ()5.5%
الشكل رقم ( :)31عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل وفقا للنشاط االقتصادي
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 .4المناطق التنموية:

تتميــز المناطــق التنمويــة المنبثقــة عــن اتفاقيــة التجــارة األردنية-األميركيــة بخصائــص هامــة تتيــح الدخــول
غيــر المقيــد لمنتجاتهــا إلــى األســواق األميركيــة واإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة ،باالضافــة إلــى إعفــاء
المســتثمرين فيهــا مــن ضرائــب الدخــل والمبيعــات.
إن مســاهمة المناطــق التنمويــة فــي تحقيــق التقــدم فــي مؤشــرات التنميــة المســتدامة لــم تكــن على المســتوى
المأمــول منــه ،اذ تــم اعتبــار االســتثمار فيهــا والتصديــر منهــا هدفـ ًا بحــد ذاتــه يمكــن قياســه بمؤشــرات زيــادة
حجــم الصــادرات بــدون أن يتــم التعامــل معهــا كأداة للتنميــة ومكافحــة الفقــر والبطالــة فــي أوســاط المجتمــع
المحلــي ،اضافــة الــى اآلثــار الســلبية التــي خلفهــا تزايــد اعــداد وجنســيات العمالــة الوافــدة فــي هــذه المناطــق،
بمــا تحملــه هــذه العمالــة مــن عــادات وقيــم ومفاهيــم خاصــة ،قــد تتعــارض مــع موروثــات المجتمــع المحلــي
ممــا يحــول دون نجــاح اندماجهــا فــي هــذه المجتمعــات.
وقــد أولــت وزارة العمــل المناطــق التنمويــة اهتمام ـ ًا بالغ ـ ًا لتحســين الرقابــة والتفتيــش علــى هــذه المناطــق
وتوفيــر األمــن الوظيفــي والتأميــن الصحــي للعامليــن فيهــا ،حيــث أن غيــاب هــذه العوامــل أدى الــى الحــد مــن
انتشــار العمالــة األردنيــة فــي هــذه المناطــق وبالتالــي ضعــف مســاهمتها فــي تحقيــق التقــدم التنمــوي فــي
المجتمعــات المحليــة.
وأشــارت النتائــج إلــى أن إجمالــي عــدد العمــال فــي المناطــق التنمويــة بلــغ ( )57,728عامــل عــام  ،2016حيــث
بلــغ عــدد العمــال األردنييــن فــي هــذه المناطــق ( )11,603عامــل أردنــي فــي حيــن بلــغ عــدد العمــال الوافديــن
( )46,125عامــل وافــد.
الشكل رقم ( :)32توزيع العمال في المناطق التنموية حسب المنطقة والجنسية

المصدر :وزارة العمل – مديرية السياسات والتعاون الدولي /قسم بيانات سوق العمل .2016

34

وفقــ ًا لبيانــات الــوزارة لعــام  2016فقــد بلــغ عــدد الشــركات العاملــة ضمــن المناطــق التنمويــة ( )55شــركة،
وتتــوزع هــذه الشــركات فــي ( )5مناطــق رئيســية تتمثــل فــي ســحاب ،منطقــة الحســن الصناعيــة ،واربــد
والضليــل والكــرك ،وقــد بلــغ عــدد الشــركات لعــام  2016فــي ســحاب ( )18شــركة وفــي منطقــة الحســن الصناعيــة
( )12شــركة وفــي اربــد ( )10شــركات وفــي الضليــل ( )13شــركة ،وفــي الكــرك ( )2شــركة ،وبنــا ًء علــى هــذه التوزيعات
المتفاوتــه بيــن المناطــق يتفــاوت توزيــع العمــال مــن منطقــة إلــى أخــرى ،فقــد تركــز معظــم العامليــن فــي
هــذه المناطــق االربعــة وفق ـ ًا لآلتــي:
• منطقة سحاب بلغ عدد العاملين فيها ( )8,417عامل منهم ( )6,147عامل وافد و( )2,270عامل أردني.
• منطقــة الحســن الصناعيــة بلــغ عــدد العامليــن فيهــا ( )23,316عامــل منهــم ( )19,792عامــل وافــد و()3,524
عامــل أردنــي.
• منطقة اربد بلغ عدد العاملين فيها ( )2,355عامل منهم ( )1,977عامل وافد و( )378عامل أردني.
• منطقة الضليل بلغ عدد العاملين فيها ( )19,954عامل منهم ( )15,276عامل وافد و( )4,678عامل أردني.
• منطقة الكرك بلغ عدد العاملين فيها ( )3,686عامل منهم ( )2,933عامل وافد و( )753عامل أردني.
وكانــت شــركات منطقــة الحســن الصناعيــة مــن أكثــر المناطــق التــي ارتفعــت فيهــا نســبة اســتخدام العمالــة
الوافــدة مــن إجمالــي العمالــة فــي منطقــة الحســن الصناعيــة حيــث بلغــت النســبة ( ،)84.89%تالهــا منطقــة
اربــد بنســبة ( ،)83.95%تالهــا منطقــة الكــرك بنســبة (.)79.57%

ثالثا  :إجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل:

 - 1تعزيز قدرات الجهات الرقابية في تتبع وتنظيم العمالة الوافدة.
 - 2التوافــق مــع الشــركاء االجتماعييــن لوضــع نســب لتنظيــم العمالــة الوافــدة فــي القطاعــات المســتهدفة
باالســترتيجية الوطنيــة للتشــغيل.
 - 3تطوير خدمات التشغيل والتدريب واالرشاد المهني.
 - 4دعم فرص التدريب والتشغيل البناء المناطق الفقيرة والنائية.
 - 5تعزيــز دور مؤسســات التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص لتخريــج قــوة عمــل
ماهــرة ومدربــة وادماجهــا فــي ســوق العمل.
 - 6تعزيز دور المؤسسات في توسيع نطاق اعمال التشغيل الذاتي واالعمال الريادية.
 - 7توفير بيئة عمل داعمة لعمل المرأة
 - 8تكامل سياسات الحماية االجتماعية على المستوى الوطني وتوسعة الشمول بمظلة الضمان االجتماعي.
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رابعا :سياسات سوق العمل:
سياسة قطاع العمل ضمن وثيقة السياسات االقتصادية لمجلس السياسات االقتصادية:

تضطلــع الدولــة األردنيــة بواجــب رئيســي يتمثــل فــي توفيــر مجتمــع مســتقر وآمــن للجميــع ،يكفــل العيــش
الكريــم للمواطنيــن ،ويضمــن نمــو اقتصــادي وازدهــار اجتماعــي وسياســي مبنــي علــى مبــادئ الحريــة والعــدل
والمســاواة واحتــرام حقــوق اإلنســان واالنفتــاح وتكافــؤ الفــرص ،وذلــك لتحقيــق التنميــة الوطنيــة المســتدامة
بأبعادهــا الشــاملة مــن خــال تكامليــة التشــريعات الواضحــة والشــفافة واإلدارة المؤسســية الحصيفــة فــي ظــل
الدســتور وســيادة القانــون.
وبمــا أن المواطــن هــو غايــة التنميــة وأداتهــا تســعى الدولــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة األساســية بكفــاءة
وفاعليــة وتيســير ســبل ســعي المواطنيــن لتحســين مســتوى معيشــتهم ومواجهــة تحديــات الفقــر والبطالــة ،كما
أن نهــج التشــاور والشــراكة مــع القطــاع الخــاص هــو أســاس النهــج االقتصــادي الــذي يحــرص علــى المؤسســية.
إن تحقيــق التنميــة وتعظيــم االســتفادة مــن ثمارهــا يســتند إلــى اســتمرار عمليــة اإلصــاح باالعتمــاد علــى
التشــاركية ممــا يتطلــب مــن الجميــع العمــل الجــاد والمشــترك والمفاضلــة الصعبــة بيــن أنســب البدائــل
والخيــارات فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة جاللــة الملــك المعظــم وطموحــات المواطنيــن ،وذلــك مــن خــال ايجــاد
بيئــة تمكيــن وتحفيــز إطــاق واســتثمار طاقــات وإبداعــات أبنــاء وبنــات الوطــن لتحقيــق أقصــى آمالهــم.
ويرتكز هذا النهج االقتصادي على األهداف والوسائل التالية:
• تحسين مستوى معيشة المواطن.
• توزيع عوائد التنمية بعدالة على مناطق المملكة كافة (كل محافظة لها نصيب من التنمية وعوائدها).
• زيادة حجم الطبقة الوسطى والمحافظة عليها.
• تمكين الشباب اقتصادي ًا لتطوير وتعزيز إمكانياته وقدراته وآفاقه.
• زيادة اإلنتاجية.
• زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتفعيل مشاركتها االقتصادية.
• المحافظة على االستقرار النقدي والمالي.
• ضبط نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام ضمن المستويات اآلمنة.
• تعزيز وتحفيز البيئة االستثمارية.
• رفع كفاءة القطاع العام والعاملين فيه في تقديم الخدمات.
• زيادة مرونة سوق العمل.
• زيادة الصادرات من السلع والخدمات وإيجاد أسواق تصديرية واعدة ومتجددة.
• تعزيز قدرات القطاعات االقتصادية الواعدة والرائدة وتحفيزها.
• تفعيــل دور القطــاع الخــاص كمحــرك رئيســي فــي عمليــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة لتحقيــق النمــو
االقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل.
• تقييــم ومراجعــة اإلجــراءات االقتصاديــة باســتمرار لتعزيــز وتعميــم الناجــح منهــا وتعديــل مــا لــم يحقــق
أهدافــه.
وإن تحقيق األهداف السابقة يستلزم تطبيق متناسق لمنظومة السياسات االقتصادية التالية:
• السياسة المالية.
• السياسة النقدية.
• السياسة االستثمارية.
• السياسات العامة للقطاعات االقتصادية.
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وسوف نعرض فيما يلي سياسة قطاع العمل كأحد السياسات العامة للقطاعات االقتصادية:
سياسة قطاع العمل:

تعتمــد السياســة مبــدأ التشــغيل وليــس التوظيــف لمعالجــة مشــكلتي الفقــر والبطالــة مــن خــال سياســات
وطنيــة مرنــة ترتكــز علــى تطويــر مجــاالت التدريــب المهنــي والتقنــي ،ومــن ثــم التشــغيل لألردنييــن بعــد
تمكينهــم فني ـ ًا أو أكاديمي ـ ًا أو مهني ـاً ،وتحفيــز روح المبــادرة للعمــل الحــر الريــادي مــع توفيــر التمويــل الــازم
والميســر لذلــك.

وترتكز السياسة العامة للقطاع على ما يلي:
 .1إعادة هيكلة وتنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني.
 .2التوسع بإنشاء مراكز التدريب المهني والموائمة بين البرامج التدريبية واحتياجات سوق العمل.
 .3نشر ثقافة العمل الحر والريادي واالعتماد على الذات من خالل برامج التشغيل الذاتي.
 .4إعادة تنظيم سوق العمل للحد من استخدام العمالة الوافدة.
ويتطلب تنفيذ هذه السياسة ما يلي:
 في مجال إعادة هيكلة وتنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني:تضمنــت إســتراتيجية المــوارد البشــرية إطــاراً متكامــا لتنظيــم التعليــم األكاديمــي والتدريــب والتعليــم المهنــي
والفنــي والتقنــي و لتحقيــق األهــداف المطلوبــة لغايــات موائمــة مخرجــات منظومــة التعليــم األكاديمــي ومنظومــة
التعليــم والتدريــب المهنــي مــع متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل مــن العمالــة األردنيــة المؤهلــة والمدربــة
القــادرة علــى تلبيــة احتياجــات القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.
 فــي مجــال التوســع بإنشــاء مراكــز التدريــب المهنــي والموائمــة بيــن البرامــج التدريبيــة واحتياجــات ســوقالعمــل:
• يكــون التوســع مــن خــال إنشــاء مراكــز تميــز للتدريــب متخصصــة فــي قطاعــات معينــة وتــوزع جغرافي ـ ًا
فــي مختلــف مناطــق المملكــة حســب تركــز التخصصــات اإلنتاجيــة كالصناعــات الدوائيــة أو الســياحية أو الطاقــة
المتجــددة.
• كمــا ويتوجــب تطويــر مناهــج التدريــب المهنــي والفنــي والتقنــي لمؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص
بمــا يتوافــق مــع متطلبــات واحتياجــات القطــاع الخــاص وبمشــاركته فــي إعدادهــا.
• إن إدخــال مفهــوم التدريــب المهنــي العملــي المتخصــص فــي وحــدات اإلنتــاج يعتبــر ضروري ـاً ،بحيــث تشــمل
منظومــة التدريــب المهنــي الشــق النظــري لــدى مــزودي التدريــب والجانــب العملــي فــي المؤسســات والشــركات
اإلنتاجيــة ،وكذلــك التركيــز علــى التدريــب فــي مواقــع العمــل للجمــع بيــن الجانبيــن النظــري والعملــي.
• توفيــر الحوافــز الماليــة للمتدربيــن والخريجيــن فــي المجــاالت المهنيــة والتقنيــة لتشــجيعهم علــى اإلقبــال
علــى هــذه المجــاالت والخريجيــن.
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 في مجال نشر ثقافة العمل الحر والريادي واالعتماد على الذات من خالل برامج التشغيل الذاتي:• الموائمــة مــا بيــن العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل وتغطيــة الفجــوات الموجــودة مــن خــال إعــادة تنظيــم
مخرجــات العمليــة التعليميــة والتدريبيــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل.
• تعزيــز برامــج التشــغيل الذاتــي والجماعــي كأحــد أهــم برامــج التشــغيل فــي األردن وتوفيــر المخصصــات المالية
لهــا وتشــجيع الشــباب علــى العمــل الريــادي كأحــد أهــم وســائل التخفيــف مــن حــدة بطالة الشــباب.
• إعــادة هيكلــة شــركات وصناديــق التمويــل المايكــروي وتطويــر آليــات عملهــا وأســس تمويلهــا للمشــاريع
الصغيــرة.
• تعزيــز دور مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد األردنــي والعمليــات اإلنتاجيــة مــن خــال تطويــر أنظمــة العمــل
(نظــام العمــل المــرن) وتحقيــق مبــدأ اإلنصــاف باألجــور مــا بيــن المــرأة والرجــل وتقديــم الخدمــات المســاندة
وتعزيــز عمــل المــرأة كتوفيــر خدمــات النقــل وحضانــات األطفــال فــي مراكــز العمــل.
• ترويــج رأس المــال البشــري فــي الخــارج مــن خــال البحــث عــن فــرص العمــل المتاحــة فــي الــدول العربيــة
المجــاورة ذات مســتويات الدخــل المرتفــع مــن خــال العديــد مــن القنــوات والتشــبيك مــع الجهــات المعنيــة
لتوظيــف الكفــاءات األردنيــة فــي الخــارج.
• إدمــاج ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل وإيجــاد فــرص عمــل لهــم مــن خــال تفعيــل بنــود قانــون العمــل
وتوفيــر بيئــة مناســبة الحتياجاتهــم الخاصــة.
 في مجال إعادة تنظيم سوق العمل للحد من استخدام العمالة الوافدة:• الحــد مــن اســتقدام العمالــة الوافــدة مــن أجــل ضبــط ســوق العمــل األردنــي وتحقيــق االحــال الجزئــي للعمالة
األردنيــة محــل العمالــة الوافــدة دون االضــرار بتنافســية االقتصــاد الوطني.
• تكثيــف الحمــات التفتيشــية وتغليــظ العقوبــات علــى المخالفــات واالنتهــاكات الموجــودة فــي ســوق العمــل
وتفعيــل قانــون العمــل.
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المحور الثالث
الرقابة والتفتيش
تقــوم وزارة العمــل مــن خــال التفتيــش بضبــط ســوق العمــل وتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة وجاذبــة
مــن خــال متابعــة مــدى تطبيــق تشــريعات قانــون العمــل األردنــي رقــم ( )8لســنة  .1996حيــث عملــت وزارة
العمــل علــى اتخــاذ عــدة تدابيــر لتنظيــم ســوق العمــل منهــا تطويــر خدمــات التفتيــش بالتنســيق مــع الجهــات
المعنيــة مــن خــال تكثيــف الحمــات التفتيشــية لضبــط تدفــق العمالــة الوافــدة مــن مختلــف الجنســيات الــى
المملكــة وتخفيــض نســبتهم الــى العمالــة المحليــة فــي بعــض القطاعــات .وتعمــل الــوزارة علــى تحســين ظروف
وشــروط وبيئــة العمــل مــن خــال مراجعــة تشــريعات العمــل وتعديلهــا (قانــون العمــل واألنظمــة والتعليمــات
والقــرارات) بشــكل دوري ،ضمــان تطبيــق شــروط الســامة والصحــة المهنيــة فــي مؤسســات القطــاع الخــاص .كمــا
تقــوم الــوزارة بتعزيــز العمــل علــى الحــد مــن عمــل األطفــال ومكافحــة االتجــار بالبشــر .وتســاهم الــوزارة فــي
حــل النزاعــات واإلضرابــات العماليــة ومعالجــة أســبابها بالتعــاون مــع منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال.
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• انجازات جهاز التفتيش
جدول ( :)3ملخص انجازات قسم التفتيش والسالمه والصحة المهنية
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• انجازات السالمة والصحة المهنية
أوال :إجراءات وزارة العمل بخصوص السالمة والصحة المهنية:
 .1يبلــغ عــدد مفتشــي الســامة الحالــي ( )23مفتــش ســامة وصحــة مهنيــة و( )7رؤوســاء أقســام حتــى نهايــة
عــام .2016
 .2تقــوم الــوزارة حالي ـ ًا بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة إلعــداد اســتراتيجية وطنيــة خاصــة للســامة والصحــة
المهنيــة.
 .3تــم فــي نهايــة العــام  2016تحويــل قســم الســامة والصحــة المهنيــة إلــى مديريــة مســتقلة خاصــة بالســامة
والصحــة المهنــي حيــث يتــم حاليـ ًا العمــل بهــذا الخصــوص.
 .4تــم عقــد  25دورة وورشــة تدريبيــة خــال العــام ( 2016بمعــدل  131نشــاط تدريبــي /متــدرب) اســتفاد منهــا
كافــة كــوادر الســامة والصحــة المهنيــة وبواقــع دورة تدريبيــة لــكل مفتــش ســامة علــى األقــل.
 .5تعتبــر عمليــة التفتيــش والزيــارات الميدانيــة جوهــر العمــل فــي مديريــات التفتيــش حيــث يقــوم مفتشــوا
العمــل والســامة والصحــة المهنيــة بالتفتيــش علــى المؤسســات بشــكل يومــي وذلــك مــن خــال كافــة الكــوادر
التفتيشــية فــي المملكــة ،ويقــدر عــدد الزيــارات المتخصصــة بالســامة والصحــة المهنيــة حتــى نهايــة العــام
 2016نحــو ( )9579زيــارة تفتيشــية خاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة ،تــم مــن خاللهــا تحريــر ( )1224ضبــط و
( )1274انــذار للمؤسســات المخالفــة.
 .6تــم تنفيــذ مســح خــاص للتفتيــش علــى التــزام المؤسســات بتعييــن مشــرفي ســامة وصحــة هنيــة بحســب
أحــكام قانــون العمــل األردنــي  ،حيــث بلــغ عــدد زيــارات المســح ( )5630زيــارة.
 .7بلــغ عــدد الزيــارات التوعويــة المنفــذة مــن خــال اللجــان المشــتركة فــي الســامة والصحــة المهنيــة ()449
زيــارة.
 .8لجان السالمة والصحة المهنية-:
• تتــرأس وزارة العمــل اللجنــة الفنيــة الرباعيــة للســامة والصحــة المهنيــة وبعضويــة كل مــن وزارة الصحــة
والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ومؤسســة التدريــب المهنــي ،حيــث بلــغ مجمــوع زيــارات اللجــان لهــذا
العــام مــا مجموعــه( )65زيــارة.
• كمــا تشــترك الــوزارة فــي عــدد مــن اللجــان المتخصصــة للتفتيــش علــى أمــور الســامة والصحــة المهنيــة ،
حيــث كانــت انجازاتهــا علــى النحــو التالــي:
الجدول ( :)4انجازات عمل اللجان.

ـرة /11-1آب2016/
الحــارة وذلــك ضمــن الفتـ

 .9تــم تنفيــذ حملــة متخصصــة للتفتيــش علــى العمــل ضمــن األجــواء
حيــث تــم زيــارة مــا مجموعــه ( )816مؤسســة تــم مــن خاللهــا ارشــاد أصحــاب العمــل والعمــال علــى أســس
العمــل ضمــن االجــواء الحــارة بشــكل يحمــي العامــل مــن مخاطــر العمــل ضمــن هــذه األجــواء ،وتــم توزيــع مــواد
توعويــة متخصصــة بهــذا الموضــوع.
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الجدول ( :)5انجازات قسم السالمة والصحة المهنية

ثانياً :االسبوع الوطني للسالمة والصحة المهنية
• تــم عقــد األســبوع الثالــث عشــر للســامة والصحــة المهنيــة بتاريــخ  26-30/4/2016متزامنــ ًا مــع اليــوم
العالمــي للســامة والصحــة المهنيــة وكان شــعار األســبوع “اإلجهــاد فــي مــكان العمــل :تحــدي الجماعــي”
• اشتمل االسبوع على الفعاليات واألنشطة التالية:
 .1حفــل افتتــاح االســبوع الوطنــي بحضــور مــا يزيــد عــن ( )300مشــارك ومشــاركة وبرعايــة معالــي وزيــر العمــل
وبمشــاركة كل مــن ممثلــي أصحــاب العمــل ونقابــات العمــال االردنييــن.
 .2تنظيــم معــرض معــدات وأجهــزة ومالبــس الســامة والصحــة المهنيــة بالتعــاون مــع مــا يزيــد عــن ()15
مؤسســة خاصــة والشــركاء مــن القطــاع العــام فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة.
 .3تنظيــم وعقــد المؤتمــر الوطنــي الخامــس للســامة والصحــة المهنيــة تحــت عنــوان االجهــاد فــي مواقــع
العمــل ،حيــث تــم تقديــم مجموعــة مــن اوراق العمــل المتخصصــة بالســامة والصحــة المهنيــة مــن خــال
عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن وبمشــاركة منظمــة العمــل الدوليــة وبمشــاركة مــا يزيــد عــن ( )200مشــترك مــن
المتخصصيــن فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة.
 .4تنفيــذ ( )8ورش عمــل ودورات متخصصــة بالســامة والصحــة المهنيــة غطــت االقاليــم الثالثــة وبالتعــاون مــع
هيئــات أصحــاب العمــل والعمــال والشــركاء فــي مجــال الســامة.
 .5إعــداد وتصميــم مطبوعــات متخصصــة بالســامة والصحــة المهنيــة )6( :بروشــورات )2( ،بوســتر ،كتيــب دليــل
ســامة باإلضافــة الــى إعــداد مــواد ترويجيــة لالســبوع.
 .6تنفيــذ نشــاط جماعــي فــي كافــة مديريــات المملكــة بمناســبة اليــوم العالمــي للســامة والصحــة المهنيــة
 28/4/2016وتحــت عنــوان (وقفــة جماعيــة نحــو بيئــة عمــل آمنــة) بمشــاركة عطوفــة األميــن العــام والمــدراء
المعنييــن فــي كافــة المحافظــات حيــث تــم القيــام بحملــة تفتيشــية خــال األســبوع الوطنــي للســامة والصحــة
المهنيــة تــم مــن خاللهــا توزيــع مــواد توعويــة خاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة علــى الشــركات التــي تــم
زيارتهــا.
 .7تــم إصــدار بيــان صحفــي حــول أهميــة الســامة والصحــة المهنيــة وخاصــة حــول موضــوع االجهــاد فــي مواقع
ا لعمل .
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عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن وبمشــاركة منظمــة العمــل الدوليــة وبمشــاركة مــا يزيــد عــن ( )200مشــترك مــن
المتخصصيــن فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة.
 .4تنفيــذ ( )8ورش عمــل ودورات متخصصــة بالســامة والصحــة المهنيــة غطــت االقاليــم الثالثــة وبالتعــاون مــع
هيئــات أصحــاب العمــل والعمــال والشــركاء فــي مجــال الســامة.
 .5إعــداد وتصميــم مطبوعــات متخصصــة بالســامة والصحــة المهنيــة )6( :بروشــورات )2( ،بوســتر ،كتيــب دليــل
ســامة باإلضافــة الــى إعــداد مــواد ترويجيــة لالســبوع.
 .6تنفيــذ نشــاط جماعــي فــي كافــة مديريــات المملكــة بمناســبة اليــوم العالمــي للســامة والصحــة المهنيــة
 28/4/2016وتحــت عنــوان (وقفــة جماعيــة نحــو بيئــة عمــل آمنــة) بمشــاركة عطوفــة األميــن العــام والمــدراء
المعنييــن فــي كافــة المحافظــات حيــث تــم القيــام بحملــة تفتيشــية خــال األســبوع الوطنــي للســامة والصحــة
المهنيــة تــم مــن خاللهــا توزيــع مــواد توعويــة خاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة علــى الشــركات التــي تــم
زيارتهــا.
 .7تــم إصــدار بيــان صحفــي حــول أهميــة الســامة والصحــة المهنيــة وخاصــة حــول موضــوع االجهــاد فــي مواقع
ا لعمل .
ثالثاً :اليوم الطبي المجاني
تــم عقــد يــوم طبــي مجانــي بتاريــخ  21/11/2016وبالتعــاون مــع جمعيــة المســتثمرين األردنييــن /ســحاب
وأكاديميــة األميــر حســين للحمايــة المدينــة وعــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص ،حيــث اســتفاد مــن هــذا
اليــوم الطبــي مــا يزيــد عــن ( )450مــن العامليــن فــي مدينــة الملــك عبــداهلل الثانــي بــن الحســين الصناعيــة/
سحاب.
رابعاً :مبادرة تدريب وتشغيل مشرفي السالمة والصحة المهينة
 .1انطالقــ ًا مــن الــدور المحــوري لــوزارة العمــل فــي إنفــاذ أحــكام القانــون ورفــد الســوق المحلــي بالخبــرات
والكفــاءات للوصــول إلــى نســب تشــغيل أعلــى لألردنييــن وللســيطرة علــى ازديــاد نســب البطالــة بيــن صفوفهــم
خاصــة ضمــن الظــروف الســائدة فــي المنطقــة ،فــإن وزارة العمــل والمركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية
بــادرا إلــى تنفيــذ مبــادرة “تدريــب وتشــغيل مشــرفي الســامة والصحــة المهنيــة” مــن خــال مشــروع تأهيــل
خريجــي كليــات المجتمــع فــي التخصصــات الراكــدة لتأهيــل كــوادر متخصصــة مــن مشــرفي الســامة والصحــة
والمهنيــة والعمــل علــى التعــاون مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لتشــغيل هــذه الكــوادر والتــي مــن شــأنها أن
تســاعد فــي الوصــول إلــى األهــداف الرئيســة للمشــروع ،والتــي تتلخــص بمــا يلــي:
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• خلق بيئات عمل أكثر سالمة وأمان ًا للعمال في مختلف القطاعات.
• زيــادة امتثــال المؤسســات ألحــكام قانــون العمــل األردنــي ،وتجنــب اتخــاذ أي مــن اإلجــراءات القانونيــة بحــق
المؤسســات المخالفــة ألحــكام القانــون فيمــا يتعلــق بتوفيــر كــوادر ســامة وصحــة مهنيــة داخــل المؤسســات.
• زيادة نسب تشغيل األردنيين في مختلف القطاعات ضمن وظيفة مشرف السالمة والصحة المهنية.
• تدريــب وتشــغيل خريجــي كليــات المجتمــع مــن حملــه الدبلــوم فــي التخصصــات التعليميــة الراكــدة الذيــن
يقيمــون فــي مناطــق جيــوب الفقــر والحــاالت االنســانية وفــق المعاييــر المعتمــدة لــدى ديــوان الخدمــة المدنيــة
ممــن تقدمــوا إليــه بطلبــات توظيــف.
 .2تــم تدريــب  197متــدرب ومتدربــة خــال العاميــن  2015-2016بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد
البشــرية وديــوان الخدمــة المدنيــة ومؤسســة التدريــب المهنــي فــي مجــال الســامة والصحــة والمهنيــة.
 .3تــم العمــل مــن خــال مديريــة التفتيــش المركــزي ومديريــات الميــدان علــى تشــغيل ( )97خريــج /خريجــة
مــن خــال مشــروع تأهيــل خريجــي كليــات المجتمــع فــي التخصصــات الراكــدة.
خامساً :بيانات إصابات العمل
تعتبــر المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي وبموجــب أحــكام القانــون الجهــة المســؤولة عــن متابعــة إصابــات
العمــل ،إال فــي بعــض الحــاالت التــي ال تخضــع ألحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي وتغطيهــا أحــكام الفصــل
العاشــر مــن قانــون العمــل االردنــي وتشــمل الفئــات التــي ال يغطيهــا قانــون الضمــان االجتماعــي ومنهــا علــى
ســبيل المثــال العامــل الــذي أنهــى اشــتراكه فــي الضمــان االجتماعــي ،وتعــد هــذه الفئــة قليلــة جــدا.
وبحســب بيانــات المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي العــام  2015كان عــدد إصابــات العمــل () 14616
إصابــة ،حيــث شــهدت قطاعــات اإلنشــاءات وقطــاع الفنــادق والمطاعــم أعلــى نســب لهــذه اإلصابــات.
علم ـ ًا بــأن األرقــام الصــادرة عــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي والخاصــة بحــوادث العمــل لالعــوام 2012-2015
علــى النحــو التالــي:
الجدول ( :)6حوادث العمل وعدد الوفيات االصابية.

وبالرجوع إلى أسباب الحوادث ،يمكن إجمال األسباب الرئيسية لوقوع الحوادث بـ :
• ضعف التزام إدارات المؤسسات بتشريعات ومتطلبات السالمة والصحة المهنية.
• عدم التزام العمال بشروط وتعليمات السالمة والصحة المهنية.
• عدم كفاءة تدريب السالمة والصحة المهنية في المؤسسات المختلفة.
• ضعف الدور الرقابي للمؤسسات المعنية في السالمة والصحة المهنية.
• ضعف الوعي في السالمة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل والعمال في المؤسسات.
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• الشكاوي والخط الساخن
تقــوم وزارة العمــل باتخــاذ اآلليــات الســتقبال الشــكاوي العماليــة عبــر العديــد مــن الوســائل ومنهــا الخــط
الســاخن ،الحضــور الشــخصي وكتابــة الشــكوى ،اســتخدام  ،What’s Appالشــكاوي الــواردة عبــر الســفارات.
وبعــد اســتقبال الشــكاوي يقــوم المفتشــين والمفتشــات بحــل الشــكاوي وفقــا ألحــكام قانــون العمــل األردنــي.
وتتلخــص االنجــازات فــي مجــال الشــكاوي والخــط الســاخن فــي الجــدول (.)7
الجدول ( :)7االنجازات في مجال الشكاوى والخط الساخن.

• التفتيش في مديرية العاملين في المنازل
وتتلخص ابرز االنجازات في مجال التفتيش في مديرية العاملين في المنازل في الجدول (.)8

 27مكتب
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• االتجار بالبشر
اســتحدثت وحــدة مكافحــة االتجــار بالبشــر بموجــب مذكــرة تفاهــم موقعــة بيــن وزارة العمــل ومديريــة األمــن
العــام ,حيــث تتبــع الوحــدة إلدارة البحــث الجنائــي وتعمــل بشــكل مشــترك مــع وزارة العمــل الممثلــة بعــدد مــن
المفتشــين الذيــن يعملــون فــي هــذه الوحــدة.
باشــرت الوحــدة عملهــا بتاريــخ  ،19/1/2013بهــدف مكافحــة جريمــة األتجــار بالبشــر ضمــن المحــاور األربعــة
لإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة األتجــار بالبشــر والمتمثلــة في(:محــور الوقايــة ،محــور الحمايــة ،محــور المالحقــة
القضائيــة ،محــور بنــاء الشــراكات محلي ـ ًا وإقليمي ـ ًا ودولي ـاً).
إنجازات الوحدة:
يظهــر الجــدول ( )9احصائيــة القضايــا التــي تــم التعامــل معهــا من قبــل وحــدة االتجــار بالبشــر مــن 1/1/2016م
ولغايــة 31/12/2016م .حيــث تــم إيــواء ( )229فــي دور الرعايــا خــال عــام .2016
الجدول ( :)9احصائية القضايا التي تم التعامل معها من قبل وحدة االتجار بالبشر.
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الجدول ( :)10احصائية القضايا العمالية التي لم تصل لدرجة االتجار بالبشر
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الرقابة الداخلية:
• تدقيــق واعتمــاد ( ) 6850مســتند مالــي ومطالبــة ماليــة  ،مــن ضمنهــا المطالبــات الماليــة الخاصــة بالمشــاريع،
مثــل مشــروع التدريــب والتشــغيل ،مشــروع النهــوض بالتفتيــش.
• فحص السجالت (.)867
• زيارات ميدانية (.)130
• فحص وجرد الصناديق (.)35
• الرد على ديوان المحاسبة بخصوص االستيضاحات والكتب الرقابية عدد (.)32
• الرد على لجان وزارة المالية عدد (.)9
• تحويل ملفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعتها عدد (.)52
• مطابقة أهداف تشكيل اللجان مع حسن اإلنجاز ( .) 27
• متابعة الشكاوى الواردة وحلها (.) 65
• ايقاف بعض الموظفين عن العمل نتيجة تورطهم في امور مالية وادارية .
• وضــع الخطــط واتخــاذ االجــراءات الصارمــة لمــن تثبــت عليــه شــبهة فســاد ،لمــا توليــه الــوزارة مــن اهتمــام
كبيــر للحــد مــن قضايــا الفســاد المالــي واالداري .
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المحور الرابع
التشغيل
تتخــذ وزارة العمــل عــدة تدابيــر فــي مجــال تشــغيل األردنييــن حيــث تقــوم بتنفيــذ أيــام وطنيــة للتشــغيل
بهــدف تدريــب وتشــغيل الباحثيــن عــن العمــل فــي شــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص .وتســويق الكفــاءات
األردنيــة فــي الخــارج مــن خــال زيــادة عــدد المستشــارين العمالييــن التابعيــن لــوزارة العمــل فــي بعــض الــدول
العربيــة ،ومتابعــة أوضــاع العمالــة األردنيــة فــي هــذه الــدول .كمــا لهــا دور فــي تعزيــز دعــم مشــاريع التدريــب
والتشــغيل مــن خــال صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي .وتعمــل الــوزارة علــى تفعيــل
مديريــات وأقســام التشــغيل المنتشــرة فــي أماكــن مختلفــة مــن المملكــه ودعمهــا بالكــوادر التــي تــم تدريبهــا
لهــذه الغايــة وضمــن اإلمكانيــات المتاحــة .كمــا ويتــم تقديــم خدمــات االرشــاد والتوجيــه المهنــي للباحثيــن عــن
عمــل مــن جهــة ومســاعدة أصحــاب العمــل بتأميــن إحتياجاتهــم مــن العمالــه األردنيــة مــن جهــة أخــرى .ويتــم
العمــل علــى تطويــر وتفعيــل النظــام الوطنــي للتشــغيل اإللكترونــي وربــط جميــع مديريــات التشــغيل والعمــل
بهــذا النظــام والــذي يحتــوي علــى قاعــدة بيانــات ضخمــة للموائمــة بيــن الباحثيــن عــن عمــل وفــرص العمــل
المتاحــة.
• مكاتب التشغيل الخاصة
• تــم ترخيــص ( )8شــركات توظيــف جديــدة وهــي (:بالتنيــوم ،الريــان ،االردنيــة الســعودية ،التوصيــة بيــت ريمــا
زمــزم  ،توظيــف الخليــج الغربــي )
• إلغاء ترخيص ( )4شركات بناءاً على طلبها.
• التنسيب بإغالق ( )8شركات غير مرخصة وتحويلها إلى مديرية التفتيش.
• تحويل ( )16شكاوى بما يتعلق بمكاتب التشغيل الخاصة إلى مديرية التفتيش.
• بلــغ عــدد المشــتغلين مــن خــال شــركات التوظيــف الخاصــة المســجلين علــى النظــام الوطنــي للتشــغيل
االلكترونــي ( )2717مشــتغل .
• التنســيق مــع المستشــارين العمالييــن بخصــوص فــرص العمــل الــواردة منهــم والبالــغ عددهــا( )932فرصــة و
( )2763شــاغر وذلــك مــن خــال (تعميمهــا علــى الجهــات ذات العالقــة ،تزويدهــم بالســير الذاتيــة ،إدراج الفــرص
الــواردة علــى النظــام الوطنــي للتشــغيل االلكترونــي واإلعــان عنهــا بوســائل االعــام).
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• التشغيل واإلرشاد المهني
تــم تنظيــم العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات مــن خــال الــوزارة ومديرياتهــا الميدانيــة غطــت كافــة محافظــات
المملكــة بلــغ مجموعهــا حوالــي ( )1496نشــاط موزعــة علــى النحــو التالــي:
جدول ( :)11أنشطة التشغيل.

• إلحاق ( )27موظف بدورات في مجال:
 اإلرشاد المهني ،و خدمات التشغيل العمومية. تدريب مدربين.• تــم توقيــع ســجل المباحثــات “ ”RDلمشــروع تعزيــز قــدرات المرشــدين المهنييــن للشــباب للســنوات (2017-
 )2019بالتعــاون مــع الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي  JICAبتاريــخ  11كانــون أول . 2016
• تشغيل االشخاص ذوي االعاقة
• توقيــع ســجل “ ”RDلمشــروع التمكيــن االقتصــادي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعــاون مــع الوكالــة اليابانيــة
جايــكا للتعــاون الدولــي ابتــداء مــن  2017حيــث يهــدف إلــى دعــم تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
• التنســيق المســتمر مــع مديريــة التفتيــش مــن خــال إصــدار التعاميــم لزيــادة التفتيــش علــى المــواد
المتعلقــة بتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قانــون العمــل.
• التنســيق مــع مؤسســة التدريــب المهنــي الدخــال بيانــات خريجهــم مــن االشــخاص ذوي االعاقــة علــى النظــام
الوطنــي للتشــغيل االلكترونــي وربطهــم بفــرص العمــل المتاحــة علــى النظــام.
• التعاون والتشبيك مع المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين في مجال تشغيل ذوي اإلعاقة.
• تأهيل المنحدر أمام مبنى الوزارة حسب كوده متطلبات البناء الخاص بالمعوقين لعام .1993
• إصــدار دليــل تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة الهــدف العــام توفيــر فهــم عــام للمتطلبــات القانونيــة
والتنظيميــة التــي تحكــم جميــع الجوانــب التــي تعنــى بتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة لدمجهــم فــي ســوق
العمــل وفق ـ ًا للتشــريعات والقوانيــن ذات العالقــة يســتهدف الباحثيــن عــن عمــل مــن ذوي اإلعاقــة ،أصحــاب
العمــل ،موظفــي الــوزارة مــن خــال محــاور أساســية:
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¿ األشــخاص ذوي اإلعاقــة  :مــن خــال تســليط الضــوء علــى أهميــة التمكيــن االقتصــادي وتقديــم الدعــم الــازم
مــن خــال إيجــاد آليــة واضحــة تخــدم عمليــة تشــغيلهم.
¿ أصحــاب العمــل  :مــن خــال ترســيخ مفهــوم اإلعاقــة لديهــم وتوضيــح اإلجــراءات المطلوبــة منهــم لتعزيــز
تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
¿ موظفــو وزارة العمــل  :فــإن الدليــل سيســاعدهم فــي اكتســاب مهــارات تهيئــة القــوى العاملــة وتشــغيلها
وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــا وتنظيــم ســوق العمــل.
 البدء بتطبيق عدة إجراءات لتحقيق الهدف من إعداد الدليل وتتلخص بمايلي-: تهيئــة الدليــل باإلشــكال الميســرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وذلــك مــن خــال تحويــل الدليــل إلــى نصــوصمقــروه لألشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة وجــرى ذلــك بعــد التشــاور مــع مجموعــه منهــم.
 يجرى العمل على إعداد الدليل بلغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية عن طريق فيديو. تصوير كافة المواد المتعلقة بالدليل بالوسائل المرئية. -تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعنى بقضايا اإلعاقة.

• بيانات التشغيل:
¿ بلــغ عــدد الباحثيــن عــن عمــل الجــدد المســجلين علــى النظــام الوطنــي للتشــغيل االلكترونــي والذيــن قامــوا
بزيــارة مديريــات واقســام التشــغيل ( )18909باحــث.
¿ بلــغ عــدد الباحثيــن عــن عمــل الجــدد المســجلين علــى النظــام الوطنــي للتشــغيل االلكترونــي مــن خــال
زيارتهــم للموقــع االلكترونــي  )3427( www.nees.joباحــث.
¿ بلــغ عــدد المشــتغلين مــن خــال مديريــات واقســام التشــغيل والتأكــد مــن عملهــم ولــو ليــوم واحــد علــى
االقــل ( )11147مشــتغل ،والذيــن مــا زالــوا علــى رأس عملهــم حتــى تاريــخ  19/1/2017وفحــص بياناتهــم مــع
بيانــات الضمــان االجتماعــي بلــغ عددهــم ( )3147مشــتغل ،وعــدد الذيــن تــم اشــراكهم بالضمــان ممــن حولــوا
للعمــل ولديهــم حــركات ايقــاف (.)1936
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الفروع اإلنتاجية
تهــدف مبــادرة الفــروع اإلنتاجيــة إلــى تشــجيع دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل مــن خــال توفيــر فــرص
تشــغيل للمتعطــات عــن العمــل مــن االنــاث فــي المناطــق ذات المعــدالت المرتفعــة للفقــر والبطالــة وإلحــاق
وتشــغيل العامــات ضمــن هــذه المبــادرة مــن خــال توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات مــع المســتثمرين إلقامــة
تلــك الفــروع اإلنتاجيــة وبدعــم مــن صنــدوق التشــغيل والتدريــب ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي باإلضافــة
إلــى الديــوان الملكــي العامــر.
حيــث تــم تنفيــذ  16فــرع إنتاجــي فــي المرحلــة األولــى تشــغل مــا مقــداره  3405مشــتغلة ،كمــا يتــم اســتهداف
 30فرعــا انتاجيــة لتوفيــر مــا يزيــد علــى  10االف فرصــة عمــل فــي مختلــف المحافظــات.
إن الفروع االنتاجية موزعة كما يلي :
جدول (: )13
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وتضم المرحلة الثانية :
جدول (: )14

بينما تضم المرحلة الثالثة :

جدول (: )15
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المحور الخامس
المرأة وعمل االطفال
• المرأة
تســاهم الــوزارة فــي رفــع مشــاركة المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي ،كمــا وتهــدف الــوزارة إلــى مأسســة مفهــوم
النــوع االجتماعــي وتضمينــه فــي اســتراتيجية وخطــط عمــل المديريــات والتنســيق مــع المنظمــات العربيــة
والدوليــة لتبــادل المعــارف والخبــرات فــي سياســات تمكيــن المــرأة فــي مختلــف المجــاالت .كمــا وتعمــل علــى
تحســين بيئــة العمــل وظروفــه للمــرأة العاملــه مــن خــال مراجعــة وتحديــث التشــريعات ذات العالقــة بالتعــاون
مــع اطــراف االنتــاج ومنظمــات المجتمــع المدنــي .وتشــرف الــوزارة علــى تنفيــذ مشــاريع موجهــة للمــرأة فــي
المناطــق ذات نســب الفقــر والبطالــة العاليــة.
أوالً :اللجنة األردنيه لإلنصاف في األجور:
• إجراء مسودة دراسة نوعية حول أنماط التمييز في المدارس الخاصة المختارة في محافظة اربد.
• تنظيــم اجتماعــات تقنيــة رفيعــة المســتوى للســماح بمعالجــة الواقــع الراهــن لحقــوق المعلمين/المعلمــات
فــي المــدارس الخاصــة ،بهــدف تشــخيص الواقــع الحالــي لقطــاع التعليــم الخــاص وتكويــن رؤيــة وطنيــة
مســتقبلية كأحــد مخرجــات النــدوة الوطنيــة التــي عقــدت فــي تشــرين األول مــن عــام .2015
• إعــداد ( )3مســودات مــن الوثائــق الضروريــة لتنظيــم قطــاع التعليــم الخــاص باالســتناد إلــى التوصيــات التــي
نجمــت عــن اللقــاءات المختلفــة التــي نفذهــا فريــق لجنــة اإلنصــاف فــي األجــور وحملــة قــم مــع المعلــم
مــع الجهــات ذات العالقــة وهــي :مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم والمؤسســة العامــة
للضمــان االجتماعــي ،قائمــة ذهبيــة لقطــاع التعليــم الخــاص ،عقــد جماعــي خــاص بالعقــد الموحــد الخــاص
بالمــدارس الخاصــة.
• تطويــر وتنظيــم حملــة تأييــد حــول الحــق فــي شــروط عمــل عادلــة فــي قطــاع التعليــم الخــاص مــن خــال
إجــراء ورشــة عمــل بالتعــاون مــع حملــة قــم مــع المعلــم ،وتطويــر أدوات حملــة قــم مــع المعلــم ،سلســلة
الفيديــو ،وتقديــم المشــورة القانونيــة.
• عقد ورشة تدريبيه لمعلمي القطاع الخاص في إربد حول قانون العمل لتشجيع محو األمية القانونية.
ثانياً :حملة قم مع المعلم /المدعومة من اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور
• متابعة (  ) 7151متابع لصفحة الفيس بوك الخاصة بحملة قم مع المعلم.
• مشاركة حملة قم مع المعلم في فيلم عن واقع المعلمات في برنامج عرمرم على قناة رؤيا.
• المشــاركة فــي ثــاث تحقيقــات صحفيــة عــن االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا المــدارس الخاصــة بالتنســيق مــع
جريــدة الغــد.
• إطــاق سلســلة مــن األفــام القصيــرة علــى صفحــة قــم مــع المعلــم للفيــس بــوك توضــح المعلومــات
القانونيــة الحقوقيــة المتعلقــة بحقــوق المعلمــات.
• عقد ورشتان قانونيتان لتوعية المعلمات في القطاع الخاص بقانون العمل تحت إشراف وزارة العمل.
• عقــد لقاءيــن تلفزيونييــن مــع أعضــاء الفريــق المؤســس كان اللقــاء األول مــع قنــاة نــور األردن والثانــي مــع
قنــاة رؤيــا.
• إطالق خط هاتف خاص بالحملة للتواصل مع المعلمات واإلجابة على االستفسارات القانونية.
• إنتاج كتيب عن حقوق المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص.
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ثالثاً :اللجنة الوطنية للعمل المرن
بنــا ًء علــى توجيهــات رئاســة الــوزراء تــم فــي  11/1/2016تشــكيل لجنــة وطنيــة لدراســة الموضــوع المتعلــق
بتطبيــق نظــام العمــل المــرن للمــرأة برئاســة وزيــر العمــل وعضويــة ممثليــن عــن :وزارة التخطيــط والتعــاون
الدولــي ووزارة تطويــر القطــاع العــام ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن وديــوان التشــريع والــرأي وديــوان الخدمــة
المدنيــة والمجلــس األعلــى للســكان والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي وشــركة المــدن الصناعيــة األردنيــة
واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة وعضــو عــن كل مــن غرفــة صناعــة األردن واالتحــاد العــام لنقابــات
العمــال وغرفــة تجــارة األردن ومؤسســة صداقــة وقــد عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات رئيســة وقامــت بإنجــاز
مــا يلــي:
• عقــد جلســة تشــاوريه حــول الترتيبــات القانونيــة ألنمــاط العمــل الغيــر تقليديــة (العمــل المــرن) فــي  12آذار
 2016نفذهــا مشــروع تطويــر القــوى العاملــة فــي األردن.USAID/
• إعــداد دراســة بحثيــة بالتعــاون مــع مشــروع تطويــر القــوى العاملــة فــي األردن USAID/بعنــوان “التنظيــم
القانونــي للعمــل المــرن فــي األردن “  ،بهــدف بحــث أفضــل الحلــول التشــريعية للعمــل المــرن.
• دراســة تطبيــق نظــام العمــل المــرن فــي بعــض البلــدان العربيــة مــن خــال التقارير الــواردة مــن المستشــارين
العمالييــن فــي الســفارات األردنيــة فــي الخــارج (الســعودية ،قطــر ،االمــارات العربيــة المتحــدة ،مصــر ،عمــان،
البحريــن).
• إعداد مسودة نظام العمل المرن وقد تم التوافق على مسودة النظام بين كافة أعضاء اللجنة.
• إعداد تحليل إلمكانية تطبيق العمل المرن في القطاع الحكومي.
• إعداد تقرير فني عن نظام العمل المرن وأشكاله والغاية منه وإمكانية تطبيقه في األردن.
• رفــع مســودة نظــام العمــل المــرن فــي القطــاع الخــاص الــى الرئاســة ومذكــرة البيانــات التشــريعية واألســباب
الموجبــة لــه وتحويلهــا إلــى ديــوان التشــريع والــرأي للســير بإجــراءات إصــدارة حســب األصــول.
رابعاً :فريق تحليل النوع االجتماعي
• التنســيق مــع تكامــل لرفــع قــدرات فريــق تحليــل النــوع االجتماعــي بمهــارات التحليــل الكمــي والنوعــي إلعــداد
التقريــر تدقيــق النــوع االجتماعــي فــي الــوزارة.
• إعــداد  5جلســات بؤريــة لموظفــي وزارة العمــل بهــدف اســتكمال جمــع المــادة العلميــة الخاصــة بدراســة تدقيق
النــوع االجتماعــي فــي الــوزارة مــن خــال فريــق تحليــل النــوع االجتماعــي فــي الــوزارة.
• اعداد تقريرين كمي ونوعي لعمل نظام الموارد البشرية في الوزارة.
• إعــداد وتوزيــع اســتبيان خــاص بواقــع النــوع االجتماعــي فــي الــوزارة وتعبئتــه مــن كافــة موظفــي الــوزارة،
واســتبيان اخــر تــم تعبئتــه مــن قبــل مفتشــات الــوزارة.
• تحليــل نتائــج االســتبايانات الخاصــة بواقــع النــوع االجتماعــي فــي الــوزارة وبواقــع عمــل المفتشــات فــي
الــوزارة.
خامساً :الحضانات
• تــم التعــاون والتنســيق مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون االســرة لدعــم تجهيــز وافتتــاح ( )7حضانــات لــدى
شــركات ومصانــع فــي محافظــات المملكــة.
• تــم إعــادة النظــر فــي تطويــر معاييــر إنشــاء وتأســيس الحضانــات فــي المؤسســات الخاصــة مــن خــال خارطــة
طريــق مشــروع الحضانــات واعــداد قائمــة بأســماء المؤسســات والشــركات المرشــحة إلنشــاء الحضانــات وفــق
المعاييــر الجديــدة.
• تــم تنفيــذ(  ) 6زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص بهــدف الكشــف الحســي علــى المــكان
المناســب لتأســيس حضانــة وتوعيتهــم بالمــادة .72
• تم إصدار(  ) 5كتب توصية لمؤسسات القطاع الخاص بإنشاء حضانة لديهم.
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سادساً :التوعية بحقوق المرأه العاملة
• عقــد  26محاضــرة توعويــة حــول حقــوق المــرأه فــي قانــون العمــل بالتعــاون والتنســيق مــع ضبــاط متابعــة
مديريــة عمــل المــرأه وتــم اســتهداف العديــد مــن العامــات فــي القطــاع الخــاص فــي مختلــف محافظــات
المملكــة.
• تنفيــذ  4زيــارات توعويــة فــي مجــال التوعيــة بالمــادة  72مــن قانــون العمــل وكذلــك تعليمــات إنشــاء
الحضانــات.
• تــم إصــدار نشــرة إلكترونيــة نصــف ســنوية خاصــة بنشــاطات وإنجــازات مديريــة عمــل المــرأه تــوزع إلكترونيـ ًا
علــى العامليــن والناشــطين فــي مجــال حقــوق المــرأه.
سابعاً:الزيارات التفتيشية الخاصة بالمواد المتعلقة بالمرأه العاملة
• تــم تنفيــذ  711زيــارات تفتيشــية مــن خــال ضبــاط ارتبــاط مديريــة عمــل المــرأه مــن مفتشــين مديريــات
العمــل فــي المحافظــات حــول المــواد الخاصــة بعمــل المــرأة فــي قانــون العمــل.
• إصدار تقرير ربعي حول الزيارات التفتيشية المنفذة من قبل ضباط االرتباط.
• إصــدار  4تقاريــر حــول إنجــازات ضبــاط ارتبــاط عمــل المــرأه وزياراتهــم التفتيشــيه مــع بيــان القطــاع ومــدى
تطبيــق المؤسســات لــكل مــادة مــن مــواد عمــل المــرأه فــي قانــون العمــل.
جدول ( :)14القطاعات التي يعمل فيها األحداث الذين تم الكشف عنهم
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• عمل األطفال
تقــوم الــوزارة بتكثيــف الزيــارات التفتيشــية علــى المؤسســات التــي تقــوم بتشــغيل اطفــال عامليــن لمــا يخالف
احــكام قانــون العمــل االردنــي رقــم  8لســنة  1996وتعديالتــه وتمثلــت نتائــج الزيــارات بمايلي:
• عدد الزيارات التفتيشية.)8621( :
• عدد األطفال العاملين 1479(( :منهم ( )376أطفال عاملين غير أردنيين.
• اإلجراءات القانونية :إنذار( )852مخالفات (.)1210
ويظهر الجدول ( )14القطاعات التي يعمل فيها األحداث الذين تم الكشف عنهم.
• إطــاق المســح الوطنــي الشــامل لعمــل األطفــال  ،لعــام  2016فــي الجامعــة األردنيــة تحــت رعايــة معالــي وزيــر
ا لعمل .
• متابعــة نظــام الرصــد االلكترونــي لعمــل األطفــال مــع مركــز تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال حجــز موقــع و
تعميمــه علــى ضبــاط االرتبــاط.
• عدد تعهدات تصويب الشركات المخالفة لمواد عمل األطفال (.)584
• الموافقات الصادرة بالموافقة لألطفال بالعمل األطفال عدد (.)169
• عدد الشكاوي المقدمة ( )58وتم حلها جميعاً.
• إطــاق ( )3حمــات تفتيشــية متخصصــة بعمــل االطفــال؛ حملــة تفتيشــية خاصــة فــي المملكــة علــى قطاعات
المهــن الحرفيــة والتــي تتضمــن صنــع المعــادن وصناعــة الخشــب والنجــارة بتاريــخ ،14-28/2/2016تنفيــذ
حملــة تفتيشــية خاصــة علــى قطــاع إصــاح المركبــات مــن  1/6/2016ولغايــة  ،10/6/2016وتنفيــذ حملــة
تفتيشــية مســتمره علــى جميــع القطاعــات ابتــدا ًء مــن تاريــخ  16/6/2016فــي جميــع أنحــاء المملكــة.
• عقد ( )5ورش عمل توعوية للحد من عمل االطفال.
• عقد ( )10دورات تدريبية للمفتشين وبلغ عدد المفتشين المشاركين ( )129مفتش عمل.
• إجراء ( )8لقاء اذاعي يتعلق بعمل االطفال.
• تنفيــذ فعاليــة اليــوم العالمــي لمكافحــة عمــل األطفــال بتاريــخ 12حزيــران فــي مركــز زهــا الثقافــي والتــي
تتمثــل بإقامــة حفــل فنــي ومســابقات لألطفــال العامليــن يتخللــه إفطــار رمضانــي وتوزيــع طــرود الخيــر والهدايا
لألطفــال وأســرهم مــن خــال دعــم شــركات ومنظمــة الهجــرة الدوليــة.
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المحور السادس
السياسات والتعاون الدولي
تقــوم الــوزارة مــن خــال موظفــي مديريــة السياســات والتعــاون الدولــي بمتابعــة االتفاقيــات الثنائيــة العماليــة
مــع البلــدان االجنبيــة والعربيــة والعمــل علــى تفعيلهــا وتشــكيل لجــان المتابعــة.
كمــا وتقــوم باالتصــال بكافــة المنظمــات الدوليــة والهيئــات الرســمية الداعمــة للبرامــج التدريبيــة الهادفــة
لرفــع ســوية وقــدرات الموظفيــن فــي كافــة مجــاالت العمــل .وتقــوم الــوزارة بالتنســيق ومتابعــة االتصــاالت
مــع منظمتــي العمــل الدوليــة والعربيــة والتحضيــر لمؤتمــر العمــل الدولــي والعربــي او اي نشــاط يقــام فــي
االردن خــاص بالمنظمتيــن .يتــم ايضــا ترجمــة الوثائــق والتقاريــر الرســمية الخاصــة بالمديريــة والتــي تــرد مــن
المنظمــات والمؤسســات ومتابعــة المراســات الخاصــة بالهيئــات الدوليــة وتحديــد المديريــة المعنيــة بالموضــوع
داخــل الــوزارة.
االتصــال بكافــة المنظمــات العربيــة والهيئــات الرســمية العربيــة الداعمــة للبرامــج التدريبيــة الهادفــة لرفــع
ســوية وقــدرات الموظفيــن فــي مختلــف مجــاالت العمــل.
متابعــة االتصــاالت مــع منظمــة العمــل العربيــة والتحضيــر والتنســيق لمؤتمــرات العمــل العربيــة فــي االردن.
كمــا ويتــم تقديــم االقتراحــات والتوصيــات التــي مــن شــأنها تنميــة العالقــات وتعزيزها مــع البلــدان المســتقبلة
للعمالــة االردنيــة.
إن أبرز االنجازات في مجال السياسات والتعاون الدولي بما يلي:
• إعداد خطة عمل الوزارة وانجازاتها للعام  2016حسب المحاور الواردة في خطة عمل الحكومة .2016 - 2013
• المشــاركة فــي إعــداد ومراجعــة دراســة بعنــوان “االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم”،
ومراجعــة دراســة منظمــة العمــل الدوليــة “ أثــر تدفــق الالجئيــن الســوريين إلــى ســوق العمــل”.
• اعداد التقارير الربعية حول تقدم سير العمل في مديريات الوزارة ومشاريعها.
• إعداد تقارير تحليلية حول مشاريع وزارة العمل.
• المســاهمة فــي إعــداد البرنامــج التنفيــذي التنمــوي للمحافظــات (“ )2016-2018محــور دعــم التشــغيل والتدريــب
المهنــي والتقني”.
• المســاهمة فــي إعــداد البرنامــج التنفيــذي التنمــوي (“ )2016-2018محــور دعــم التشــغيل والتدريــب المهنــي
والتقنــي”.
• المشــاركة فــي الفــرق الفنيــة للقيــام بإعــداد وتنفيــذ ومتابعــة تقــدم ســير العمــل البرامــج التنمويــة
للمحافظــات (.)2016-2018
• متابعــة تقــدم ســير العمــل حــول مــا تــم إنجــازه مــن االجــراءات المقترحــة ضمــن خارطــة الطريــق لتحســين
تنافســية االردن فــي التقاريــر والمؤشــرات الدوليــة “محــور قطــاع العمــل والتعليــم”.
• متابعــة ومراجعــة المؤشــرات الخاصــة بالــوزارة الــواردة فــي التقريــر الــدوري األول لرصــد ومتابعــة تحقــق
وإســتثمار سياســات الفرصــة الســكانية.
• المشاركة في إجتماعات وأعمال اللجان المشكلة مع الجهات المتعددة وهي:
• اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل خريجي دبلوم المجتمع في التخصصات الراكدة.
• لجنة االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم.
• لجنة تحسين نظام السجالت االدارية والبيانات االجتماعية واالحصائية.
• اللجنة الوطنية لتجميع المؤشرات االقتصادية.
• لجنة الموازنات الصديقة للطفل.
• لجنة إعداد السياسة الصناعية وتحديث وثيقتها.
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• لجنة “خطة االستجابة الوطنية للمجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين”.
• اللجنــة الفنيــة المشــكلة مــن المجلــس االعلــى للســكان إلعــداد تقريــر متخصــص لبنــاء جــداول حيــاة العامليــن
فــي األردن.
• لجنة دراسة أثر النمو السكاني على التنمية  -المجلس األعلى للسكان.
• اللجنة المعنية ببرنامج االتحاد االوروبي الجديد “مهارات التشغيل واإلندماج اإلجتماعي”.
• تقدم سير العمل في المشاريع الممولة من صندوق تنمية المحافظات.
• لجنة إعداد معايير تصنيف المنشآت والقطاعات اإلقتصادية وتطبيق النطاقات.
• اللجنة الفنية للمراجعة الدورية للسياسة التجارية.
• اللجنة الوطنية لالسقاطات السكانية.
• اللجنــة التوجيهيــة لدراســة المؤشــرات الحيويــة لجانبــي العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل األردنــي “مؤشــرات
ســوق العمــل”.
• اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية لمشاريع االستراتيجية الوطنية للتشغيل.
• لجنتــي “إعــداد التصــور المســتقبلي لإلقتصــاد األردنــي للســنوات العشــر القادمــة”( ،قطــاع التشــغيل والتدريــب
المهنــي والتقنــي ،قطــاع التجــارة والصناعــة”).
• لجنة الموازنات المستجيبة للنوع اإلجتماعي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
ومع .UN Women
• لجنــة الخطــة الوطنيــة لرصــد ومتابعــة تحقــق واســتثمار سياســات الفرصــة الســكانية ومراجعــة التقاريــر
الصــادرة عــن اللجنــة.
• اللجنة الفنية لتحديث “إستراتيجية تخفيف الفقر في األردن”.
• إعــداد ( )40تقريــر ومحاضــرة فــي مجــاالت متعــددة حــول (العمالــة الوافــدة والبطالــة فــي األردن ،وســوق العمــل
االردنــي والقــوى العاملــة األردنيــة ،إعــادة تأهيــل خريجــي دبلــوم كليــات المجتمــع ،المناطــق الصناعيــة المؤهلــة،
المشــتغلين والمتعطليــن فــي ســوق العمــل... ،الــخ).
• مراجعــة ( )20دراســة وتقريــر صــادرة عــن المنظمــات والجهــات الحكوميــة (تقريــر الخبيــر الدولــي المكلــف مــن
برنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي بالشــراكة مــع وزارة التخطيــط لمســح العمالــة والبطالــة ،التقريــر الــوارد مــن
غرفــة تجــارة عمــان حــول الخطــة العشــرية ،تقريــر اســتراتيجية الفقــر الخاصــة بمحــور التشــغيل والتدريــب،
تقريــر السياســة الصناعيــة ،سياســة االســتثمار... ،الــخ).
• إعداد التقرير السنوي لوزارة العمل .2015
• التنســيق مــع المديريــات إلعــداد الخطــط التنفيذيــة للعــام  2017وفقــ ًا للخطــة االســتراتيجية للــوزارة وبمــا
ينســجم مــع متطلبــات موزانــة .2017
• التنســيق والمتابعــة مــع المنظمــات الدوليــة ومديريــات وزارة العمــل حــول المشــاريع المتعلقــة بــوزارة العمــل
(مشــروع تعزيــز فــرص العمــل الــذي تنفــذه مؤسســة  GIZاأللمانيــة).
• المتابعــة والتنســيق مــع منظمــة العمــل الدوليــة بخصــوص المشــاريع واألنشــطة (المؤتمــرات وورش العمــل)
التــي تقــوم بهــا المنظمــة فــي األردن وبالتعــاون مــع وزارة العمــل.
• المســاهمة فــي إعــداد ودراســة االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم (اتفاقيــة التعــاون مــع جكهوريــة اوغنــدا والتــي
تــم توقيعهــا فــي شــهر اكتوبــر) (.اتفاقيــة تعــاون فــي مجــاالت العمــل والضمــان االجتماعــي والعمالــة بيــن
حكومــة المملكــة االردنيــة الهاشــمية وحكومــة الجمهوريــة التركيــة فــي شــهر اذار)
• التنظيم والترتيب لزيارات الوفود الرسمية وإعداد التقارير الالزمة:
• زيارة وزيرة العمل في جمهورية اوغندا.
• زيارة وفد من جمهورية السودان.
• زيارة وفد من البنك الدولي.
• زيارة وفد صندوق النقد.
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• التنظيــم والترتيــب لالجتماعــات التــي تعقــد فــي وزارة العمــل بيــن المنظمــات الدوليــة والمســؤولين المعنييــن
فــي وزارة العمــل.
• لقاء السفيرة االمريكية.
• لقاء سفيرة السويد.
• لقاء سفير جمهورية الهند.
• لقاء سفير جمهورية مصر.
• لقاء نائب مدير عام منظمة العمل الدولية.
• اإلعداد والتحضير وإجراء المخاطبات المتعلقة بمؤتمر العمل الدولي.
• االعداد والتحضير واجراء المخاطبات المتعلقة بمؤتمر العمل العربي.
• دراســة التقاريــر والمراســات التــي تــرد الــى وزارة العمــل والتنســيق مــع المديريــات المعنيــة لتحضيــر الــردود
وإرســالها الــى الجهــات المعنيــة.
• المشــاركة فــي المؤتمــرات واالجتماعــات التــي تعقدهــا المنظمــات الدوليــة والهيئــات االقليميــة والدوليــة
المختصــة بقضايــا العمــل التــي تشــارك الدولــة فــي عضويتهــا لتبــادل الخبــرات والمعلومــات مــع الــدول االخــرى.
• المشاركة في االجتماعات التمهيدية للجان العليا المشتركة االردنية -العُمانية.
• المشاركة في االجتماعات التمهيدية للجان العليا المشتركة االردنية -السعودية.
• المشاركة في االجتماعات التمهيدية للجان العليا المشتركة االردنية -التونسية.
• المشاركة في االجتماعات التمهيدية للجان العليا المشتركة االردنية -المغربية.
• المشاركة في المؤتمر اإلقليمي حول الزمالة .Apprenticeship
• متابعة مشروع دعم تصاريح العمل لالجئين السوريين مع المفوضية السامية لالجئين.
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المحور السابع
النزاعات وعقود العمل الجماعية
تقــوم الــوزارة بتعزيــز الحــوار االجتماعــي مــع الشــركاء االجتماعييــن بمــا يضمــن اســتمرار تطويــر أداء لجنــة
التشــاور الثالثيــة لمهامهــا وأهدافهــا ،وتعمــل علــى تســجيل نقابــات العمــال ونقابــات أصحــاب العمــل واألشــراف
عليهــا وفــق مــا تجيــزه أحــكام قانــون العمــل  .وتقــدم المســاعدة ألي نقابــة إذا مــا طلبــت فــي وضــع مشــروع
نظامهــا الداخلــي أو تعديلــه بمــا يتفــق وأحــكام قانــون العمــل ،واعتمــاد ذلــك النظــام أو أيــة تعديــات طــرأت
عليــه بعــد إقــراره مــن قبــل الهيئــة العامــة للنقابــة المعنيــة  .وتعمــل الــوزارة علــى متابعــة تســوية النزاعــات
العماليــة بالطــرق الوديــة عــن طريــق إجــراءات التوفيــق وفــق أحــكام قانــون العمــل ،والعمــل علــى تشــجيع
وتعزيــز المفاوضــات الجماعيــة المباشــرة لتحســين ظــروف العمــل وإبــرام االتفاقيــات الجماعيــة .كمــا وتعمــل
علــى تســجيل االتفاقيــات الجماعيــة وقــرارات التســوية وقــرارات المحكمــة العماليــة وحفــظ الســجالت والقيــود
الخاصــة بهــا.
وتتمثل انجازات العمل بما يلي:
• النزاعــات العماليــة :بلــغ عــدد النزاعــات العماليــة التــي تــم النظــر فيهــا ومراحــل حلهــا ( )63نــزاع تــم حلهــا
وفقــا للمراحــل التاليــة:
• المفاوضات المباشرة  :تم حل ( )51نزاع.
• مندوب التوفيق  :تم حل ( )7نزاع.
• مجلس التوفيق  :تم حل ( )2نزاع.
• المحكمة العمالية  :تم حل ( )3نزاع.
وقــد نتــج عــن تســوية وإنهــاء هــذه النزاعــات مجموعــة مــن االتفاقيــات التــي منحــت العمــال العديــد مــن
المكتســبات واالمتيــازات حيــث بلــغ عــدد هــذه االتفاقيــات المودعــة لــدى الــوزارة ( )60اتفاقيــة عمــل جماعيــة
وقــد اســتفاد مــن هــذه االتفاقيــة ( )349,247بتكلفــة ( )58,743,652دينــار أردنــي مــن مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ومــن مختلــف المواقــع.
• اإلضرابــات :بلــغ عــدد اإلضرابــات ( )23إضــراب ،تــم معالجــة هــذه االضرابــات ،وتــم العمــل علــى إنهائهــا مــن
خــال التفــاوض المباشــر مــع النقابــات الممثلــة للعمــال وادارات الشــركات.
• إنهــاء – تعليــق العقــود :تقدمــت ( )11مؤسســة بطلــب إلنهــاء عقــود بعــض الموظفيــن لديهــا ،تمــت الموافقــة
علــى ( )5طلبــات ،ورفــض ( )6طلبــات ،وتــم تســجيل نقابــة عماليــة واحــدة ومتابعــة نشــر قــرار تســجيلها
بالجريــدة الرســمية ،كمــا وقــد تــم رفــض تســجيل نقابــة عماليــة أخــرى.
• تنفيــذ ( )48زيــارة ميدانيــة مــن خــال الزيــارات التــي يقــوم بهــا مفتشــوا العمــل وفريــق عمــل المديريــة
لتوعيــة أصحــاب العمــل بأهميــة تحســين ظــروف وشــروط العمــل.
• تشــكيل لجنــة فنيــة للنظــر فــي قــرار وتصنيــف المهــن ورفــع التوصيــات المتعلقــة بقــرار تصنيــف المهــن
للجنــة الثالثيــة.
• عقــد برامــج توعويــة للعمــال واللجــان النقابيــة فــي مواقــع العمــل بالتنســيق مــع إدارات المؤسســات
والنقابــات.
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المحور الثامن
االستشارات والتشريعات القانونية
تقــوم الــوزارة مــن خــال مديريــة الشــؤون القانونيــة بتقديــم المشــورة القانونيــة ألجهــزة الــوزارة المختلفــة
ومتابعــة الدعــاوى التــي تقــام ضــد الــوزارة أمــام الجهــات القضائيــة والدرايــة والدعــاوى التــي تقيمهــا الــوزارة.
ودراســة األنظمــة الداخليــة لتنظيــم العمــل الخاصــة بمؤسســات القطــاع الخــاص وأنظمــة صناديــق االدخــار
والمصادقــة عليهــا .وتنظــر الــوزارة فــي الدعــاوي المتعلقــة باألجــور التــي يقيمهــا العامــل وهــو علــى رأس عملــه
واتخــاذ اإلجــراءات واصــدار القــرارات الالزمــة لذلــك بموجــب الصالحيــات الممنوحــة لــه فــي قانــون العمــل.
كمــا ويتــم دراســة ومراجعــة التشــريعات ذات العالقــة بعمــل الــوزارة واقتــراح التعديــات الالزمــة لتطويرهــا
ومتابعــة اإلجــراءات الدســتورية والقانونيــة الالزمــة إلصدارهــا ونفاذهــا .وتســاهم فــي اعــداد مشــاريع االتفاقيات
ومذكــرات التفاهــم مــع الــدول االخــرى والتعديــات المقترحــة علــى نصوصهــا.
أوال :مراجعة تشريعات العمل وتعديلها (قانون العمل واالنظمة والتعليمات والقرارات):
• صدور تعديل تعليمات التأمين.
• دراسة تعديل نظام الصحة والسالمة المهنية.
• دراسة مسودة نظام العمل المرن .
• دراسة تعليمات تنظيم إجراءات شروط استقدام واستخدام العمالة األجنبية في المناطق التنموية .
• تعديــل مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمــات الخاصــة بالعمالــة الوافــدة والعامليــن بالمنــازل .والمنشــور فــي
عــدد الجريــدة الرســمية رقــم ( )5360تاريــخ .1/10/2015
ثانيا :منظمة العمل الدولية:
• تقرير لمعلومات مبسطة لمنظمة العمل الدولية حول اتفاقيات ذوات األرقام .119/182/138
• تقديم تقارير حكومة المملكة األردنية الهاشمية حول اتفاقيات عمالية لمنظمة العمل الدولية .
• تقديم تقارير لجنة الخبراء منظمة العمل الدولية.
ثالثا :منظمة العمل العربية:
• إعداد تقرير الوزارة بخصوص اتفاقيات العمل العربية المقدمة من لجنة الخبراء.
رابعا :اتفاقيات ثنائية:
• دراسة تعديل اتفاقية الهند .
• دراسة اتفاقية تركيا.
• دراسة اتفاقية األمن العام المراد توقيعها مع السفارات.
• دراسة االتفاقية المنوي توقيعها مع منظمة العمل الدولية إلنشاء مكتب المتابعة للمنظمة.
• إعداد مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة عمان .
• دراسة مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوجات.
• دراسة اتفاقية أوغندا الستقدام عامالت المنازل.
• اتفاقية نقابة أصحاب شركات الخدمات (تشغيل).
• إعداد اتفاقية مصر/األردن بخصوص االستقدام.
• دراسة اتفاقية تشغيل (فقوع/الكرك).
• دراسة اتفاقية تشغيل مغير السرحان.
• االتفاقية السويسرية لتبادل المعلومات بخصوص اللجوء السوري.
• االتفاقية األلمانية تنفيذا لمشروع تعزيز فرص العمل.
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خامسا :االستشارات والقضايا:
• تقديم ( )6محاضرات في مجال قانون العمل وتطبيقاته بالتنسيق مع الشركاء االجتماعيين .
• المصادقة على ( )933نظام داخلي لتنظيم العمل داخل المؤسسات.
• المصادقة على ( )143كتاب من كتب األمن العام واألركان المشتركة .
• الرد على القضايا المرفوعة على الوزارة ( )293كتاب .
• تقديم ( )2000استشارة قانونية عمالية عبر الهاتف .
• تقديم ( )90استشارة قانونية خطية للقطاعين العام والخاص.
• المشــاركة فــي ( )18لجنــة داخليــة وخارجيــة منها لجنــة التظلمــات واللجــان الفنيــة ولجان االســتقدام واالســتخدام
ولجنــة نظر طلبــات إلغــاء التســفير واســتيضاحات ديــوان المحاســبة.
• حضور ( )80اجتماع.
• الرد على اتفاقيات العمل الدولية ( )20تقرير .
• دراسة ( )10اتفاقيات ثنائية .
• المشاركة في إعداد وإصدار تقارير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام .2016
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المحور التاسع
التدريب والتعليم المهني والتقني
• تــم تشــكيل لجنــة متخصصــة لمراجعــة أنظمــة الحوافــز المقدمــة للمتدربيــن والخريجيــن فــي قطــاع التدريــب
والتعليــم المهنــي والفنــي ،وتضــم كال مــن عطوفــة أميــن عــام وزارة العمــل ،عطوفــة مديــر عــام مؤسســة
التدريــب المهنــي ،عطوفــة مديــر عــام صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي.
• تــم تشــكيل لجنــة متخصصــة لمراجعــة التشــريعات الناظمــة لقطــاع التدريــب والتعليــم المهنــي والفنــي
وتطويرهــا ،وتضــم كال مــن عطوفــة أميــن عــام وزارة العمــل ،عطوفــة مديــر عــام مؤسســة التدريــب المهنــي،
عطوفــة مديــر عــام صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي ،وعطوفــة رئيــس جامعــة البلقــاء
التطبيقيــة.
• إقرار خطة الوقف التدريجي للتجسير ما بين شهادة مستوى الدبلوم والتعليم الجامعي.
• تــم تشــكيل لجنــة متخصصــة لمراجعــة قانــون مجلــس التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي،
وتضــم كال مــن عطوفــة أميــن عــام وزارة العمــل ،عطوفــة مديــر عــام مؤسســة التدريــب المهنــي ،عطوفــة مديــر
عــام صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي ،الســيد أميــن ســر مجلــس التشــغيل والتدريــب
والتعليــم المهنــي والتقنــي ،الســيد مديــر مركــز اإلعتمــاد وضبــط الجــودة ،المستشــار القانونــي /وزارة العمــل.
• تصميــم وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم المهنــي والفنــي  /نمــاذج للشــراكة مــع القطــاع الخــاص  -مراكــز
التميــز.
• مراجعة نظام اإلعتمادية وضبط الجودة لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني.
• المســاهمة فــي إعــداد الخطــة التنفيذيــة لإلطــار اإلســتراتيجي لتطويــر القطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي.
• تم وضع مقترح لهيكل التنظيمي لمجلس التدريب والتعليم المهني والفني.

أوالً :مركز االعتماد وضبط الجودة:
 - 1المعايير المهنية :
• إعداد ( )6معايير مهنية بالتعاون مع القطاع الخاص:
• حداد المنيوم
• تصميم االزياء والخياطة صلبة
• الكتروميكانيك السيارات الهجينة
• فاحص مركبات
• مركب خاليا ضؤية
• دهان اثاث
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 - 2المؤهالت المهنية :
• إعتمــاد  22مؤهــل مهنــي علــى اطــار مؤهــات التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي بقــرارات معالــي وزيــر
العمــل للجهــات التاليــة :
تســجيل  5مؤهــات مهنيــة للمركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد البشــرية لمشــروع اعــادة تأهيــل خريجــي كليــات
المجتمــع التخصصــات الراكــدة وعلــى النحــو التالــي :
.1مؤهل البيع بالتجزئة مستوى 1
 .2مؤهل البيع بالتجزئة مستوى 2
 .3دبلوم مهني السالمة والصحة المهنية مستوى 3
 .4مؤهل تشغيل االنظمة الكهروضوئية مستوى 2
 .5دبلوم تركيب انظمة الخاليا الكهروضوئية مستوى م3
تسجيل 11مؤهل مهني لوزارة التربية والتعليم  /ادارة التعليم المهني واالنتاج وعلى النحو التالي :
 .1الكهرباء العام  4مؤهالت
 .2كهرباء المركبات  3مؤهالت
 .3التدفئة والتمديدات الصحية  3مؤهالت
تسجيل  6مؤهالت مهنية للمؤسسة التدريب المهني وعلى النحو التالي :
 .1البيع بالتجزئة مؤهلين مستوى  2و مستوى 3
 .2دبلوم السالمة المهنية م مستوى 3
 .3دبلوم االستعالمات مستوى 3
 .4مهارات الضيافة مستوى  2و مستوى 3
 - 3الترخيص واالعتماد واالختبارت المهنية:
• إعداد دليل ارشادي للترخيص واالعتماد
• اعداد وتطوير  6اختبارات مهنية لمزاولة المهنة
• ترخيص ( )55أكاديمية في القطاع الخاص للتدريب المهني في التخصصات التالية:
التجميل
الحاسوب
المساحة واألبنية
الحلويات وانتاج الطعام

السالمة والصحة المهنية
صيانة األجهزة الخلوية
صيانة اآلليات الثقيلة والخراطة
المهن االدارية والمالية

الكهرباء وااللكترونيات
مهن الطاقة المتجددة
التكييف والتبريد

• إعتماد ( )51برنامج في القطاعين العام والخاص.
تنفيــذ االختبــارات المهنيــة للممارســين مــن خــال االتفاقيــة الموقعــة مــع مؤسســة التدريــب المهنــي حيــث تــم
تنفيــذ ( )4295اختبــار مهنــي.
تنفيــذ االختبــارات المهنيــة فــي مؤسســات القطــاع الخــاص والتــي تــم اعتمــاد برامجهــا التدريبيــة حيــث تــم
تنفيــذ ( )2721اختبارفــي القطــاع الخــاص.
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ثانيا :استراتيجيات التشغيل وشؤون مجلس :TVET
• االنتهــاء مــن المراجعــة النصفيــة للمرحلــة األولــى مــن وثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل (مســتوى
قصيــر المــدى  )2011-2014بالتنســيق مــع منظمــة العمــل الدوليــة.
• تحديــث بيانــات الجــزء األول والثانــي مــن وثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل (الرؤيــة مقابــل واقــع الحال،
تشــخيص حــال ســوق العمــل) بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لتنمية المــوارد البشــرية.
• تحديــث القســم الثالــث مــن وثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل (الطريــق نحــو األمــام) مــن خــال خبيــر
االقتصادي.
• تنفيــذ ( )23زيــارة ميدانيــة للجهــات المنفــذة للمشــاريع لمتابعــة ومناقشــة ســير العمــل ،وإعــداد تقاريــر
تقييميــة للزيــارات الميدانيــة.
• إعداد ملخص عن المشاريع المدرجة في االستراتيجية وسير تقدمها.
• التقــدم بطلــب لمنظمــة العمــل الدوليــة لدعــم وحــدة االســتراتيجية فــي مجــال المتابعــة والتقييــم لمتابعــة
المشــاريع المدرجــة فــي االســتراتيجية ،وبنــا ًء عليــه ،تــم اختيــار الوحــدة للمشــاركة فــي دورة تدريبيــة بعنــوان
“ ”Monitoring and Results- Measurement in Private Sector Interventionsكجــزء مــن الدعــم الــذي
تقدمــه منظمــة العمــل الدوليــة ومبــادرة  TAQEEMوالتــي عقــدت فــي تورينــو -ايطاليــا فــي شــهر كانــون أول
.2015
• عقــد اجتمــاع للجنــة التوجيهيــة لإلســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل برئاســة معالــي وزيــر العمــل وبحضــور
كافــة اعضــاء اللجنــة التوجيهيــة والمعنييــن بالــوزارة.
• عقــد ( )8اجتماعــات ألعضــاء الفريــق التنفيــذي لالســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل تضمــن ( )5اجتماعــات للجنــة
الفنيــة باإلضافــة إلــى ( )3اجتماعــات للجنــة التنفيذيــة.
• عقــد مــا يزيــد عــن ( )28اجتماعــ ًا مــع الشــركاء والمانحيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر
الحكوميــة وأصحــاب القــرار المعنييــن فــي ضمــان اســتمرارية تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل بالشــكل
المطلــوب.
• عقــد ورشــة عمــل بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة لبنــاء قــدرات مــدراء المشــاريع وضبــاط االرتبــاط
فــي الجهــات المنفــذة لمشــاريع االســتراتيجية وكادر وحــدة االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل.
• تحديــث بطاقــات المشــاريع ومؤشــرات األداء باإلضافــة إلــى مراجعــة ربــط هــذه المشــاريع بأهــداف وسياســات
االســتراتيجية.
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المحور العاشر
اإلعالم واالتصال المجتمعي
• إعــداد ( )200تقريــر رصــد صحفــي يومــي يتضمــن رصــد ومتابعــة األخبــار والمقــاالت والتقاريــر المتعلقة بــوزارة
العمــل والمؤسســات ذات العالقــة الحكوميــة والخاصة.
• تنسيق ( )180لقاء تلفزيوني واذاعي لموظفي الوزارة للتحدث عن أخبار ونشاطات الوزارة.
• التغطيــة اإلعالميــة لـــ( )270نشــاط مــن نشــاطات الــوزارة (مؤتمــرات ،لقــاءات صحفيــة ،ورش عمــل ،االتفاقيات
ومذكــرات التفاهــم الموقعــه مــع كافــة الجهــات داخــل وخــارج المملكــة ،الــخ  )...مــن خــال التنســيق مــع
وســائل اإلعــام (المرئيــة والمســموعة والمقــروءة).
• متابعة وتحديث موقع الوزارة االلكتروني .www.mol.gov.jo
• نشــر المعلومــات الخاصــة بالــوزارة (أخبــار ،عطــاءات ،فــرص عمل...الــخ ) علــى موقــع االعالنــات الحكومــي
.www.advs.gov.jo
• متابعة وتحديث صفحة الوزارة على الفيسبوك.
• متابعة البريد االلكتروني الرسمي للوزارة والرد على الشكاوى واالستفسارات الواردة .
• إعــداد رســائل إرشــادية تتضمــن إرشــادات ودعــوات خاصــة بخدمــات وأنشــطة وفعاليــات الــوزارة وإرســالها عبــر
الحكومــة اإللكترونيــة.
• المشاركة بالحمالت الوطنية للتشغيل وتغطيتها إعالمياً.
• المشاركة في اللجنة االعالمية لذوي االعاقة.
• المشاركة باللجنة التحضيرية لألسبوع الوطني الثالث عشر للسالمة والصحة المهنية.
• تعزيــز التعــاون والتفاعــل مــع قســم الشــكاوى االلكترونيــة فــي وزارة تطويــر القطــاع العــام لتلقــي الشــكاوي
واالقتراحــات وتحويلهــا للمديريــات المعنيــة لتحضيــر الــردود الالزمــة حيــث تــم حــل ( )95%مــن الشــكاوى المقدمة.
• استقبال االستفسارات الواردة من مجلس النواب ومجلس األعيان والرد عليها.
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المحور الحادي عشر
تكنولوجيا المعلومات والتحول االلكتروني
 .1المشــاركة فــي بنــاء نظــام تصاريــح العمــل االلكترونيــة مــن خــال لجنــة متابعــة تنفيــذ مشــروع النظــام مــع
الشــركة المحــال عليهــا العطــاء.
 .2متابعــة تطويــر وتحليــل وتحديــث مختلــف األنظمــة االلكترونيــة ( العمالــة الوافــدة ،الديــوان ،مراقبــة الــدوام،
الحملــة التفتيشــية ،الــدورات والبعثــات ،الحركــة وصيانــة الســيارات ،الخــط الســاخن والشــكاوي ،الرواتــب والحوافــز،
فواتيــر الهاتــف والكهربــاء والمــاء ).
 .3ادارة ومتابعــة انظمــة العمالــة الوافــدة االلكترونيــة مــن حيــث التشــغيل والتدريــب ونقــل المعرفة لمســتخدمي
النظــام وعكــس التعليمــات الجديــدة علــى النظــام واصــدار التقاريــر المختلفــة لكافــة االنظمة.
 .4التكامــل مــا بيــن االنظمــة االلكترونيــة العاملــة فــي الــوزارة (نظــام العمالــة الوافــدة و نظــام الحملــة
التفتيشــية).
 .5متابعــة قواعــد البيانــات المختلفــة فــي مركــز الــوزارة مــن حيــث مراقبــة نمــو الملفــات وحــل المشــاكل التــي
تطــرأ علــى قواعــد البيانــات واخــذ النســخ االحتياطيــة بشــكل دوري.
 .6المشــاركة فــي عمليــة تنقيــة وتنظيــف البيانــات  Data cleaningالخاصــة بنظــام العمالــة الوافــدة ( القطــاع
الزراعــي ،القطــاع الصناعــي –الشــركات و المخابــز) .
 .7متابعــة وحــل المشــاكل لالنظمــة المرتبطــة مــع الــوزارة (نظــام ادارة المعلومــات الماليــة الحكومــي – GFMIS
وزارة الماليــة  ،نظــام العامليــن فــي المؤسســات  -الضمــان االجتماعــي) بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة  .8متابعة
الربــط االلكترونــي مــع الجهــات الخارجيــة والتاكــد مــن توافــق عمليــة الربــط مــع المعاييــر الوطنــي ( المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي ،وزارة الداخليــة ،الســفارة المصريــة).
 .9المشــاركة فــي ادارة محتــوى وتطويــر موقــع الــوزارة علــى شــبكة االنترنــت واســتخدام تكنولوجيــا جديــدة
(.)Echo Bus
 .10تقديم الدعم الفني بشكل يومي ومتابعة االعطال الفنية للوزارة والميدان.
 .11صيانــة وتجهيــز أجهــزة الحواســيب والطابعــات لمركــز الــوزارة ومديريــات الميــدان وتنزيــل األنظمــة الالزمــة
عليهــا.
 .12متابعة أعطال خطوط اإلتصال و التنسيق مع شركة أمنية لحل هذه االعطال.
 .13اجــراء جــرد شــامل لكافــة اجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا وخطــوط االتصــال فــي مركــز الــوزارة ومديريــات العمــل
فــي الميــدان.
 .14التجهيــز الفنــي لمكاتــب العمــل المســتحدثة فــي غــرف الصناعــة (غرفــة صناعــة عمــان  ،غرفــة صناعــة
الزرقــاء).
 .15الكشــف علــى شــبكة الحاســوب فــي بعــض مديريــات العمــل وذلــك لغايــات تحديثهــا (مبنــى وزارة العمــل ()2
ومبنــى وزارة العمــل رقــم (.))3
 .16المشــاركة فــي اللجــان الفنيــة المختلفــة فــي الــوزارة (لجــان االســتالم  ،لجــان المشــتريات  ،لجــان وضــع
الموصفــات ،لجــان فحــص اللــوازم الحاســوبية ).
 .17المشــاركة بعــدة ورش عمــل تختــص بالتطبيقــات الجديــدة لــدى الحكومــة االلكترونيــة ووزارة االتصــاالت (منصة
البيانــات الحكوميــة المفتوحــة  ،PKI , E-GOV Portal Ver.2،انظمــة الحماية).
 .18تقديم المشورة الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحكومة االلكترونية للموظفين.
 .19ايفــاد الموظفيــن فــي دورات تدريبيــة فــي المجــاالت التكنولوجيــة واالداريــة لرفــع كفائتهــم (ادارة المشــاريع،
ادارة التغييــر ،مهــارات االتصــال والتفــاوض ،الشــبكات .) CCNA
 .20المشاركة في جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز بعمل االنظمة المحوسبة والتقارير الخاصة بذلك.
 .21التعاون والمشاركة في اللجان المرتبطة بمشروع الحكومة االلكترونية.
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المحور الثاني عشر
الشؤون اإلدارية والمالية
أوالً :قسم النفقات
• متابعة إجراءات إعداد مشروع موازنة الوزارة لعام .2017
• بلــغ مجمــوع النفقــات الجاريــة لعــام  )15,460,773.919( 2016دينــاراً ،وبلغــت نســبة االنفــاق الجــاري ()94.6%
مــن المخصصــات المرصــودة.
• بلــغ مجمــوع النفقــات الرأســمالية للعــام  )3,064,966.237( 2016دينــاراً  ،وبلغــت نســبة االنفــاق الرأســمالي
( )61.2%مــن المخصصــات المرصــودة.
• متابعــة إجــراءات ضبــط النفقــات ،واالســتمرار بالعمــل علــى تحديــث البيانــات الماليــة علــى نظــام ادارة
المعلومــات الماليــة الحكوميــة (.)GFMIS
• تضمن عمل قسم النفقات خالل عام  2016المعامالت التالية :
مستندات صرف(3274مستند)  -الرواتب والمواصالت (شهري)معامالت تقاعد( 34معاملة)  -السقوف المالية والخطة المالية والتسويات البنكية
ثانياً :قسم األمانات
• قبــض اإليــراد العــام الناتــج عــن شــراء نســخ عطــاء او طوابــع مســتندية للمطالبــات الماليــة واالتفاقيــات
الخاصــة بالــوزارة وبالتنســيق مــع قســم اللــوازم.
• إعداد رواتب واقتطاعات مشروع الخبراء بمعدل ( )5معامالت شهرياً.
• تنظيم وتدقيق وصرف المستندات الخاصة بمشروع النهوض بالتفتيش بمعدل ( )50معاملة شهرياً.
• التنســيق مــع مديريــة شــؤون المــوارد البشــرية فيمــا يتعلــق بصــرف إســتحقاقات الموظفيــن مــن الحوافــز
الشــهرية بمعــدل ( )25معاملــة شــهرياً.
ثالثاً :قسم الديوان
• تطوير نظام الديوان من حيث وضع نظام ترميز جديد للمعامالت الصادرة والواردة.
• اعطاء صالحيات للموظفين داخل وخارج الوزارة باالطالع على جميع الكتب .
• التســهيل علــى مراجعــي مديريــة التفتيــش مــن حيــث إيجــاد نظــام ديــوان خــاص بهــم للــوارد والصــادر
وتزويدهــم بموظفيــن ذوي كفــاءة بالتعامــل مــع النظــام .
رابعاً :قسم اللوازم
• تأميــن المديريــات بإحتياجاتهــا مــن لــوازم وإجــراء الصيانــة الالزمــة والدوريــة لألصــول الثابتــة مــن مبانــي
وأجهــزة.
• طــرح العطــاءات واســتالم اللــوازم لتأميــن احتياجــات الــوزارة مــن اللــوازم وفقـ ًا للمواصفــات واألنظمــة المعمول
بها .
• تزويد مديرية التفتيش بأجهزة( )IPADوخطوط انـتـرنت ألتمتة أعمال المفتشين.
• جرد مستودع مبنى الوزارة ( )3وتنظيمه وترتيبه.
• تجهيــز المديريــات التاليــة التــي تــم اســتحداثها الصــدار تصاريــح عمــل بجميــع األجهــزة والمعــدات واللــوازم
وتأثيثهــا:
 مديرية عمل ناعور مديرية عمل الجيزة -مديرية عمل البتراء
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المحور الثالث عشر
مشاريع وزارة العمل
• عدد المشاريع التي نفذتها الوزارة  )14( :مشروع.
• المبالغ المرصودة لهذه المشاريع لعام  )2.723.500( :2016دينار.
• مجموع االنفاق حتى نهاية كانون أول  )1,714,966( :2016دينار.
• نسبة االنفاق.)63%( :
• نسبة اإلنجاز اإلجمالي للمشاريع .)83.7%( :
التفاصيل :
تندرج مجموعة المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن ( )4برامج رئيسية وهي:
أوالً :برنامج االدارة والخدمات المساندة:
ينــدرج تحــت هــذا البرنامــج ( )4مشــاريع (مشــروع تعزيــز القــدرات المؤسســية ،أتمتــة الــوزارة ،التصاريــح
اإللكترونيــة ،اســتخدام الطاقــة الشمســية) :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى رفــع كفــاءة موظفــي الــوزارة ومديرياتهــا
وتطويــر جهازهــا التنظيمــي وحوســبة أعمالهــا بهــدف تطويــر قــدرات العامليــن فيهــا لتحســين إدارة البرامــج
والمشــاريع التــي تنفذهــا الــوزارة وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن ،ويبلــغ مجمــوع مــا تــم رصــده
للبرنامــج هــذا العــام بعــد إجــراء المناقــات نحــو ( )1,408,000دينــار وصلــت نســبة االنفــاق (.)59%
أمــا بالنســبة إلنجــاز هــذه المشــاريع ،فقــد تــم تحقيــق نســبة ( )80.0%مــن اإلنجــاز لمشــروع تعزيــز القــدرات
المؤسســية ،وبلغــت نســبة االنفــاق علــى هــذا المشــروع مــن صافــي المبلــغ المرصــود نحــو ( ،)56%فــي المقابــل
بلغــت نســبة االنجــاز لمشــروع أتمتــة وزارة العمــل ( )51.0%ونســبة اإلنفــاق مــن صافــي المبلــغ المرصــود (،)46.6%
أمــا بالنســبة لمشــروع التصاريــح اإللكترونيــة تــم تحقيــق مــا نســبته ( )75%مــن اإلنجــاز حيــث ينفــذ المشــروع
مــن قبــل وزارة االتصــاالت بالتنســيق مــع وزارة العمــل وبلغــت نســبة االنفــاق علــى هــذا المشــروع مــن صافــي
المبلــغ المرصــود ( )60.8%وأخيــراً مشــروع اســتخدام الطاقــة الشمســية فقــد تــم تحقيــق ( )100%مــن اإلنجــاز
للمشــروع مــع نســبة إنفــاق علــى هــذا المشــروع مــن صافــي المبلــغ المرصــود نحــو (.)84%
ثانياً :برنامج هيكلة سوق العمل:
ينــدرج تحــت هــذا البرنامــج ( )3مشــاريع (إعــادة هيكلــة مجلــس التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي،
الحــد مــن عمــل االطفــال ،وتمكيــن مركــز االعتمــاد وضبــط الجــودة) :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى رفــع درجــة
الموائمــة بيــن متطلبــات ســوق العمــل ومهــارات العمــال األردنييــن وزيــادة التنســيق بيــن الجهــات المعنيــة
بتنميــة المــوارد البشــرية ،وتعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي عمليــة صنــع القــرار .ويبلــغ مجمــوع المبالــغ
المرصــودة للبرنامــج للعــام  )612,500( 2016دينــار ،ووصلــت نســبة االنفــاق (.)78%
أمــا بالنســبة إلنجــاز هــذه المشــاريع ،فقــد تــم تحقيــق نســبة ( )51.0%مــن اإلنجــاز لمشــروع إعــادة هيكلــة
مجلــس التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي ،وبلغــت نســبة االنفــاق علــى هــذا المشــروع مــن صافــي
المبلــغ المرصــود نحــو ( ،)4.6%أمــا بالنســبة لمشــروع الحــد مــن عمــل األطفــال فهــو التــزام مالــي مــن الــوزارة
يحــول ســنوي ًا للصنــدوق األردنــي الهاشــمي ويتــم متابعــة إنفاقــه وإنجــازه مــن خــال متابعــة الــوزارة مــع إدارة
المشــروع ،وقــد حقــق هــذا المشــروع نســبة إنجــاز بلغــت ( )90.0%وبلغــت نســبة االنفــاق مــن صافــي المبلــغ
المرصــود ( ،)100.0%أمــا بالنســبة لمشــروع مركــز االعتمــاد وضبــط الجــودة فقــد بلغــت نســبة االنجــاز ()88%
ونســبة االنفــاق مــن صافــي المبلــغ المرصــود (.)68%
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ثالثاً :برنامج العمل الالئق:
ينــدرج تحــت هــذا البرنامــج ( )4مشــاريع (الحــوار االقتصــادي واالجتماعــي ،العمــل األفضــل ،وحــدة مكافحــة
االتجــار بالبشــر ،النهــوض بالتفتيــش) :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى مراجعــة وتطويــر تشــريعات العمــل وفقــا
لمعاييــر العمــل الدوليــة وتعزيــز الحــوار اإلجتماعــي مــع الشــركاء اإلجتماعييــن ،وتشــكيل لجنــة وطنيــة ثالثيــة
فاعلــة لقطــاع العمــل والتركيــز علــى تحســين نوعيــة وظــروف العمــل بمــا يضمــن اإلســتمرارية فيــه ،باالضافــة
إلــى القضــاء علــى ظاهــرة اإلتجــار بالبشــر ومكافحــة العمــل الجبــري والقســري فــي المؤسســات ،وزيــادة إنتاجيــة
العامــل ممــا يعكــس رضــاه عــن العمــل ،كمــا يهــدف إلــى تعزيــز قــدرات أطــراف األنتــاج (الحكومــة ،أصحــاب
عمــل ،العمــال) ،ويبلــغ مجمــوع المبالــغ المرصــودة للبرنامــج ( )148,000دينــار ،ووصلــت نســبة االنفــاق (.)62.5%
أمــا بالنســبة إلنجــاز هــذه المشــاريع ،فقــد بلغــت نســبة االنجــاز لمشــروع الحــوار االقتصــادي واالجتماعــي فــي
نهايــة الربــع الرابــع ( ،)95%وبلغــت نســبة االنفــاق علــى هــذا المشــروع مــن صافــي المبلــغ المرصــود (،)0%
ويعــزى ســبب ضعــف االنجــاز واإلنفــاق علــى هــذا المشــروع أن هــذا المشــروع عبــارة عــن مجموعــة مــن
االجــراءات يرتبــط تنفيذهــا بعقــد إجتمــاع اللجنــة الثالثيــة ومــا ينبثــق عنهــا مــن قــرارات باالضافــة إلــى
عقــد دورات تدريبيــة لمفتشــي العمــل ،أمــا بالنســبة لمشــروع العمــل األفضــل فهــو التــزام مالــي مــن الحكومــة
األردنيــة يحــول ســنوي ًا مــن موازنــة الــوزارة ( )60,000دينــار إلــى منظمــة العمــل الدوليــة ويتــم متابعــة اإلنفــاق
واإلنجــاز مــن خــال التقريــر الــدوري الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة ،ومــن خــال متابعــة الــوزارة مــع
منســقي المشــروع تبيــن بــأن نســبة االنجازالفعلــي للمشــروع قــد بلغــت ( ،)100%وبلغــت نســبة االنفــاق مــن
صافــي المبلــغ المرصــود ( ،)70.8%أمــا بالنســبة لمشــروع مكافحــة االتجــار بالبشــر فهــو أيض ـ ًا التــزام مالــي مــن
الــوزارة يحــول ســنوي ًا لمديريــة األمــن العــام /وحــدة مكافحــة االتجــار بالبشــر ويتــم متابعــة اإلنفــاق واإلنجــاز
للمشــروع مــن خــال ضابــط االرتبــاط فــي الوحــدة ،حيــث بلغــت نســبة االنجــاز الفعلــي ( )100%ونســبة االنفــاق
مــن صافــي المبلــغ المرصــود ( ،)100%أمــا بالنســبة لمشــروع النهــوض بالتفتيــش فهــو ممــول مــن صنــدوق
التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي والمنفــذ مــن قبــل الــوزارة فقــد بلغــت نســبة االنجــاز الفعلــي
( )84%ونســبة االنفــاق مــن صافــي المبلــغ المرصــود (.)83%
رابعا :برنامج التدريب والتشغيل:
ينــدرج تحــت هــذا البرنامــج ( )3مشــاريع (تطويــر نظــام شــامل لبيانــات ســوق العمــل ،تطويــر خدمــات التشــغيل
والحــد مــن البطالــة ،نقــل االســتثمارات الــى المناطــق الفقيــرة) :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تدريــب وتشــغيل
العاطليــن عــن العمــل مــن األردنييــن فــي الداخــل والخــارج وإحــال العمالــة المحليــة بــدل العمالــة الوافــدة
وزيــادة مشــاركة المــرأة اإلقتصاديــة والمســاهمة فــي الموائمــة بيــن العــرض والطلــب فــي ســوق العمــل األردنــي،
ويبلــغ مجمــوع المبالــغ المرصــودة للبرنامــج ( )855.00دينــار ،ووصلــت نســبة االنفــاق (.)30%
ويمكن تفصيل نسب االنفاق واالنجاز للمشاريع على النحو التالي:
 .1مشــروع تطويــر نظــام شــامل لبيانــات ســوق العمــل بلغــت نســبة االنجــاز ( ،)90%وبلغــت نســبة اإلنفــاق علــى
هــذا المشــروع (.)20.7%
 .2مشــروع تطويــر خدمــات التشــغيل والحــد مــن البطالــة بلغــت نســبة االنجــاز ( ،)91%وبلغــت نســبة االنفــاق
مــن صافــي المبلــغ المرصــود (.)35.3%
 .3مشــروع نقــل االســتثمارات إلــى المناطــق الفقيــرة (الســتااليت) بلغــت نســبة اإلنفــاق علــى هــذا المشــروع
( ،)5.1%ويُعــزى ضعــف اإلنجــاز واإلنفــاق الــى أن المبلــغ المرصــود للمشــروع مخصــص إلنشــاء أو إيجــار المبانــي
المخصصــة لتنفيــذ مشــاريع فــي المناطــق المســتهدفة والمرتبطــة بوجــود المســتثمرين.
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