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من  كب�ة  أعداد  تدفق  إىل  السورية  األزمة  أدت 

السبعة  السنوات  يف  األردن  إىل  السوري�  الالجئ� 

العام للسكان واملساكن  التعداد  املاضية، حيث أشار 

الذي أجري عام 2015 إىل أن إج�يل عدد السوري� يف 

األردن قد بلغ 1.27 مليون نسمة، وتش� أيضاً بيانات 

يقارب  ما  أن  إىل  الالجئ�  لشؤون  السامية  املفوضية 

لدى  تسجيلهم  تم  قد  سوري  الجئ  ألف   667

81.1 % منهم يعيشون  املفوضية، وما يعادل تقريباً 

خارج املخي�ت السورية1 . 

املطرد  السكا»  النمو  شكل  الوضع  هذا  ضوء  ويف 

اإلقتصاد  قطاعات  عىل  كب�اً  ضغطاً  للهجرات  نتيجة 

العامة،  ومرافقه  التحتية  وبنيته  وموارده  األرد» 

واألهم تفاقم مشكالت الفقر والبطالة ب� األردني�2 

حيث إرتفع معدل البطالة  من 12.9 % عام 2011 إىل 

18.3 % يف عام 2017. 

للسكان ¸تابعة  األعىل  املجلس  إهت�م  إطار  وضمن 

مرحلة  من  األردن  إستفادة  تعرتض  التي  التحديات 

الوثيقة  هذه  أعد  بها؛  Àر  التي  الدÀوغرايف  التحول 

اللجوء  تحديات  ملعالجة  املالÂة  السياسات  إلقرتاح 

السوري عىل سوق العمل األرد» باإلستناد عىل دراسة 

الدراسات  إىل  باإلضافة  املجلس3،  أعدها  متخصصة 

الوطنية والدولية التي تناولت هذا املوضوع.

يف  السورية  العاملة  القوى  من   %  40 أن  ويظهر 

محافظة العاصمة لديها مهارات متميزة، وهناك بداية 

لتبادل للمهارات ب� السوري� واألردني�، إذ تلقى 10 % 

العاصمة  محافظة  يف  السورية  العاملة  األيدي  من 

تدريباً عىل أيدي ع�ل أردني�، ك� دربت ما نسبته 

11.1 % من القوى العاملة السورية ع�لة أردنية، 

األردنية  الع�لة  ب�  ما  لرشاكات  بداية  وهناك 

والسورية ¸ا نسبته 10 % من القوى العاملة السورية 

الع�لة  من   % 33.6 أن  ك�  العاصمة،   محافظة  يف 

السورية يعملون يف املنزل أو يف أماكن متنقلة (كشك، 

سيارة، الشارع..)، باإلضافة إىل أن ما نسبته 61.5 % 

من القوى العاملة السورية ال يحملون ترصيح عمل 

وهي مؤرشات عىل العمل غ� املنظم.

الصناعة،  قطاع  يف  السوري�  العامل�  نسبة  وتدنت 

الع�لة  منافسة  عىل  قوية  مؤرشات  هناك  أن  ك� 

السورية للع�لة األردنية، ك� إرتفع عدد اإلستث�رات 

عام  6 رشكات  من  األردن  يف  إىل سوري�  تعود  التي 

2011 إىل 132 رشكة عام 2017، ويف نفس الوقت أشار 

تبدي  أخرى  بلدان  إىل وجود  السوريون  املستثمرون 

منافسة شديدة عىل املستثمرين. 

مقرتحة  سياسات  ست  الوثيقة  هذه  اختربت  وقد 

ملعالجة هذه التحديات، وهي:

اإلستث�رات        لتحفيز  اإلستث�رية  البيئة  تهيئة   .1

السورية يف األردن واملحافظة عىل املوجود منها.

األردنية  الع�لة  ب�  املنظم   �غ العمل  تصويب   .2

والسورية

3. ضبط املنافسة غ� املرشوعة ب� الع�لة األردنية 

والع�لة الوافدة.

4. تعزيز الرشاكات ب� الع�لة األردنية والسورية.

5. تعزيز التدريب املهني للع�لة األردنية والسورية 

وتبادل التدريب بينه� .

6. توحيد الجهود الحكومية واملنظ�ت الدولية ذات 

العالقة ملواجهة تحديات اللجوء السوري يف األردن.

http://data2.unhcr.org/ar/situations/syria/location/36
دائرة اإلحصاءات العامة، 2011،2017، مسوح الع�لة والبطالة

املجلس األعىل للسكان، 2017، الخصائص السكانية الخصائص السكانية للسوري� يف األردن وفرص معالجة تحديات اللجوء عىل سوق العمل األرد»
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بسبب  حدث  الذي  الطارئ  السكا�  النمو  شكل 

اللجوء السوري منذ عام 2011 ضغطاً كب�اً عىل البنى 

التحتية اإلقتصادية واملوارد يف األردن، وأضعف فرص 

ب�  البطالة  معدل  إرتفع  إذ  األردني�،  أمام  العمل 

األردني�4 من 12.9 % عام 2011 إىل 18.3 % يف عام 

يهدد  تدخل  بدون  الوضع  هذا  إستمرار  إن   ،2017

التنموي  مرشوعه  من  اإلستفادة  من  األردن  فرص 

السكانية  الفرصة  من  باستفادته  يرتبط  الذي 

املنتظرة، والتي يفرزها التحول الدªوغرايف الذي ªر 

يبقى  أن  مفادها  التي  التوقعات  ضمن  وذلك  به، 

من  قادم  لعدد  األردن  السوري� يف  الالجئ�  معظم 

السنوات. 

وقد خرج مؤ·ر لندن الذي عقد يف اململكة املتحدة/ 

املستضيفة  الدول  مع  بنهج جديد   2016 عام  لندن 

مع  العقد  سمي  وقد  األردن،  بينها  ومن  لالجئ� 

األردنية  اململكة  ب�  شامل  جديد  "بنهج  االردن5 

الهاشمية واملجتمع الدويل للتعامل مع أزمة الالجئ� 

هو  النهج  هذا  مالمح  أبرز  من  وكان  السوري�"، 

للتنمية  فرصة  إىل  السوري�  الالجئ�  أزمة  تحويل 

اإلتحاد  أسواق  وتفتح  جديدة  إستثÀرات  تجتذب 

األوروÆ من خالل تبسيط قواعد منشأ الصادرات، Ãا 

والالجئ�  لألردني�  عمل  فرص  توف�  يف  يساهم 

السوري�.

الالزمة  اإلدارية  التغي�ات  األردنية  الحكومة  وتجري 

طلبات  تقديم  إمكانية  السوري�  لالجئ�  لتتيح 

التنموية  املناطق  وخارج  داخل  عمل  تصاريح 

املحددة عىل أن تجدد سنوياً وفق األنظمة املعمول 

صيف  بحلول  السوري�  لالجئ�  سمحت   Àك بها، 

2017 تسجيل نشاطهم التجاري القائم رسمياً، 

وتأسيس أعÀل جديدة مدرة للرضائب وذلك يشمل 

عليه  تنص  ما  وفق  للمستثمرين،  عمل  إقامات 

القوان� واألنظمة املعمول بها. 

وعىل الرغم مÀ ذكر سابقاً من آثار سلبية للجوء عىل 

يف  مهم  كعامل  الالجئ�  تدفق  يدخل  إذ  األردن، 

اختالل  وإىل  واملوارد،  للسكان  األردنية  املعادلة 

البنية  عىل  والضغط  والطلب،  العرض  ب�  التوازن 

يف  العريقة  بثوابته  ملتزم  األردن  فان  التحتية؛ 

الحروب  رشدتهم  اللذين  الالجئ�  أشقائه  إستضافة 

والرصاعات وجاءوا ينشدون األمن واألمان، وإن ذلك 

اآلثار  يتجاوز جميع  الذي  اإلنسا�  إلتزامه  نابع من 

السلبية للجوء.

للســكان  األعىل  املجلس  متابعــة  إطــار  وضمــن 

للتحوالت الدªغرافية التـي ªر بهـا األردن والقضايـا 

البناء  الرضوري  من  بات  فقد  الناشــئة،  الســكانية 

وما  األردن،  يف  للسوري�  السكانية  الخصائص  عىل 

بها من مؤهالت علمية ومهارات وخربات  يتمتعون 

ووضع األسس الالزمة لتحويل التحديات إىل فرص من 

شانها تحقيق املنفعة لألردني� والسوري� يف األردن 

لح� عودتهم إىل بلدهم، فقد أعد ملخص السياسات 

عن  ممثل�  شملت  توجيهية  لجنة  Ãشاركة  هذا 

املد�  املجتمع  ومؤسسات  الحكومية  املؤسسات 

عىل  واشتمل  العالقة،  ذات  الدولية  واملؤسسات 

األردن،  السورية يف  العاملة  القوى  لخصائص  تحليل 

وواقع مشاركتهم اإلقتصادية يف سوق العمل األرد� 

التــي  السياسات  واقرتاح  املرافقة،  والتحديــات 

تعالج هذه التحديات وتحويلها إىل فرص من شأنها 

األردن،  يف  والسوري�  لألردني�  املنفعة  تحقيق 

وإختيار  السياسات  هذه  تحليل  إىل  باإلضافة 

السياسات ذات األولوية. 

dos_home_a/main/linked-html/Emp_unEmp.htm

https://www.supportingsyria2016.com/media-ar/
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1.تشخيص الوضع القائم

أوالً: أهم الخصائص السكانية للسوري� يف األردن

من واقع التعداد العام للسكان واملساكن 2015: 

• يف الوقت الذي إزداد فيه األردنيون بحوايل مليو� 
 -  2004 األخ�يـن"  التعـدادين  سنتي  بـ�  نسمـة 

2015"، و�عدل �و سنوي مقدراه 3.1 % ازداد غ� 

األردني� يف األردن �قدار (2.5) مليون نسمة خالل 

نفس الفرتة و�عدل �و سنوي6 ال سابق له مقداره 18 %، 

ويعود مثل هذا النمو الرسيع إىل اللجوء السوري يف 

بلغ  فقد  األخ�،  للتعداد  السابقة  األربع  السنوات 

منهم  مليون نسمة  األردن(1.27)  السوري� يف  عدد 

العام  التعداد  (1.05) مليون الجيء حسب تعريف 

نسبته 83 % من مجمل  ما  أي  واملساكن   للسكان 

السوري� املوجودين يف األردن.

• يغلب عىل السوري� يف األردن الطابع الفتي، فقد 
بلغت نسبة ممن أع³رهم أقل من (15) سنة حوايل

45 %، وهي بذلك أعىل بعرش نقاط مئوية م³ هي 

عليه ب� األردني�، وعليه ترتفع نسبة اإلعالة العمرية 

ُمعال لكل (100) شخص يف  السوري� اىل (89)  ب� 

سن العمل مقابل (64) ب� األردني�، وقد بلغ حجم 

لألرسة  فرد   4.6 مقابل  فرد   5.2 السورية  األرسة 

االردنية، ويعود السبب يف ارتفاع نسبة األطفال ب� 

السوري� قياساً �ا هي عليه ب� األردني� إىل ارتفاع 

هي  م³  أعىل  �ستويات  بينهم  اإلنجاب  مستويات 

عليه عند األردني� مدفوعة  بإرتفاع نسبة املتزوجات 

السوريات وتحديداً املتزوجات دون سن 18 سنة.

• إن النسبة األكرب من السوريني (82 %) عىل مستوى 

اململكة قد ُولدوا يف بلدهم سوريا قبل قدومهم إىل 

األردن ونسبة قليلة منهم ُولدوا خارج سوريا (17 % 

يف األردن و1 % يف دول أخرى).

• يتدÈ املستوى التعليمي للسوري� يف األردن ممن 
يف  املنتظم�  وغ�   Êأك أو  سنة   (13) أع³رهم 

التعليمي  الدراسة، إذ بلغت نسبة من كان مستواه 

كان �ستوى  32.3 %، ومن  ويكتب)  يقرأ  أو  (أمي 

تعليمي (ابتداÍ أو إعدادي أو أسايس) ما نسبته 50 %، 

ك³ تدنت نسبة خريجي التلمذة املهنية إىل ما نسبته 

.(% 0.4)

• يتوزع السوري� يف األردن ممن أع³رهم 15 سنة 
فأكÊ �ا نسبته (67.8 %) ال يعملون وال يبحثون عن 

نشيط�  غ�  أو  العمل  قوة  خارج  أنهم  أي  عمل، 

أو  العمل  قوة  يف  منهم   %  32.2 وأن  إقتصادياً، 

�ا  إقتصادياً  النشيط�  ويتوزع  إقتصادياً،  نشيط� 

نسبته 87.4 % للذكور وما نسبته 12.6 % لإلناث.

قوة  ضمن  األردن  يف  السوريني  األفراد  عدد  بلغ   •

العمل (224535) فرد، يتوزعون �ا نسبته (43.2 %) 

يف محافظة العاصمة، و (20.7 %) يف محافظة إربد، 

و (13.3 % يف محافظة املفرق، و(13 %) يف محافظة 

باقي  عىل  الباقية  النسبة  تتوزع  ح�  يف  الزرقاء 

املحافظات.

العمرية  الفئة  السوريني يف  العاملني  يرتكز مجمل   •

(20 - 39) وبنسبة بلغت (65 %).

7

6.Pt=Poert :السنوي ب� التعدادين السكاني� وفق معادلة التغ� األيس التي تأخذ الصورة التالية �تم حساب معدالت النمو السكا

 اعترب التعداد العام للسكان واملساكن 2015 الالجئ هو من أجاب عىل سؤال السبب الرئييس للقدوم إىل األردن هو غياب األمن/ النزاع املسلح يف دولته األصلية باإلضافة

اىل من أجاب عىل نعم عىل سؤال هل يعترب الفرد يف حالة لجوء.
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• يرتكز ما نسبته (50.3 %) من مجمل الع	لة السورية يف محافظة العاصمة، وما نسبته (19.6 %، 11.4 %، 

8.1 %) يف كل من محافظات إربد والزرقاء واملفرق عىل التوايل . 

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان واملساكن 2015

ثانيا: خصائص القوى العاملة السورية 

الع	لة  %)من   50.3) العاصمة  محافظة  ضمت 

مسح  عىل  اإلستناد  تم  وعليه  االردن،  يف  السورية 

لعينة من هذه الع	لة أجراه املجلس األعىل للسكان 

للقوى  الحايل وخصائص  الوضع  2017 يف رشح  عام 

العاملة السورية يف األردن وكان من أبرز نتائجه ما 

ييل:

• تد® املستوى التعليمي للقوى العاملة السورية يف 
محافظة العاصمة، ففي ح² أن ثالثة أرباع عددهم 

قد سبق له اإللتحاق يف مؤسسات تعليمية، فإن ما 

فأقل  ثانوي  تعليمي  ¸ستوى  منهم   %  89 نسبته 

(89.9 %، 86.1 %) للذكور واإلناث عىل التوايل، ك	 

تحمل النسبة الباقية مؤهالت الدبلوم املتوسط فاك« 

والحقوق،  األسنان،  وطب  الهندسة،  تخصصات  يف 

التعليمية، واملهن  والتسويق،  والتجارة  واإلدارة 

واللغات، واملهن الطبية املساندة، والتصميم الداخيل 

والفنون، والتقنيات الكهربائية والجرافيك ديزاين.

• أشار 40 % من القوى العاملة السورية يف محافظة 
األردني²،  عن  مميزة  مهارات  لديهم  أن  العاصمة 

بإعداد  املتعلقة  املهارات  األوىل  املرتبة  يف  جاءت 

تليها  منهم،   %  25.7 نسبتـه  ¸ا  والرشاب  الطعـام 

والبناء  باإلنشـاءات  العالقة  ذات  املهنية  املهـارات 

بلغت  وبنسبة  الثانية  املرتبة  والتصميم يف   Ëوالتعم

بالتجميل  املتعلقة  املهارات  جاءت  ثم   ،%  12.7

والحالقة يف املرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 9.3 %، ثم 

النسيج والخياطة وتصميم األزياء بنسبة (8 %)، وأن 

املختلفة.  املهن  متنوعة يف عدد من  مهارات  للبقية 

املتميزة  املهارات  حملة  من   %  67.5 اكتسب  وقد 

12.6 % حصلوا  وان  واألقارب،  األهل  من  مهاراتهم 

تدريب مركز  يف  التدريب  من  املهارات  هذه  عىل 

املؤرش
القيمة

االناثالذكور املجمل

عدد السكان السوري� يف األردن

نسبة السكان السوري� الذين صنفوا أنفسهم بأنهم الجئ�%

نسبة السكان السوري� ممن أع�رهم اقل من 15 سنة%

نسبة السوري� املتزوج� ممن اع�رهم 13 سنة فأك�%

نسبة املتزوجات دون سن 18 سنة من مجمل املتزوجات السوريات%

نسبة السوري� الذين أع�رهم (13 سنة فأك�) غ� املنتظم�

يف الدراسة و¢ستوى تعليمي أمي أو يقرأ ويكتب%

معدل املشاركة االقتصادية املنقح للسوري� يف األردن %

نسبة العامل� السوري� من القوى العاملة السورية يف األردن %

نسبة األطفال السوري� العامل� من الفئة العمرية 9 - 14 سنة %

معدل البطالة ب� السوري� ممن أع�رهم 15 سنة فأك�%
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مهني. وأن 76 % من حملة املهارات املتميزة ساهمت 

سوق  يف  إقتصادية  فرص  عىل  الحصول  يف  مهاراتهم 

تساهم   � الباقية  النسبة  أن  ح�  يف  األرد�،  العمل 

مهاراتهم يف الحصول عىل فرصة عمل حيث أن هذه 

املهارات تعود إىل مهن محصورة باألردني�.

محافظة  يف  السورية  الع�لة  من   %  35 يرى   •
غ�  السوري�  لدى  مهنية  خربات  وجود  العاصمة 

مستخدمة يف سوق العمل األرد�، يف أغلبها يف مجال 

والخياطة  والزراعة  الطعام  وإنتاج  اإلنشاءات، 

والنجارة.

• تلقى 10 % من األيدي العاملة السورية يف محافظة 
أرباب  أو  أردني�  ع�ل  أيدي  عىل  تدريباً  العاصمة 

عمل، أو منظ�ت دولية أو إقليمية عاملة يف األردن 

مع  تنفيذها  تم  التي  املركزة  املجموعات  ومن خالل 

عىل  تدريباً  تلقوا  أنهم  البعض  أوضح  سوري�  ع�ل 

الحجر ودق  بناء  مجال  مهرة يف  أردني�  أيدي ع�ل 

الحجر وتكحيله ويف مهن أخرى مثل إنتاج الطعام.

• درب ما نسبته 11.1 % من القوى العاملة السورية 
يف محافظة العاصمة ع�لة أردنية يف مجاالت مختلفة، 

إىل  باإلضافة  والرشاب،  الطعام  إنتاج  مهارات  شملت 

الخياطة والتطريز.

العاصمة  محافظة  يف  العاملة  القوى  من   %  75.9  •

التي  املاضية  السبعة  األيام  خالل  أجر  مقابل  عملوا 

 � املستجيب�  من   %  24 أن  ح�  يف  املسح،  سبقت 

يعملوا يف األيام السبعة املاضية للمسح. 

• تدنت نسبة العاملني السوريني يف قطاع الصناعة كام 

ذلك  يفرس  ان  وÂكن   (1) الشكل  يف  مب�  هو 

والتي  لديهم  املتخصصة  الفنية  املهارات  Ãحدودية 

املستثمرين  من  واملطلوبة  الصناعي،  القطاع  يطلبها 

مع  املقابالت  نتائج  بينتها  ك�  واألردني�  السوري� 

املستثمرين السوري� واألردني� الذي يطلبون ع�لة 

ماهرة ومتخصصة يف املجاالت الصناعية.

شكل (1) التوزيع النسبي (%) العامل� السوري� حسب النشاط اإلقتصادي للمؤسسة التي يعملون بها

املصدر: املجلس األعىل للسكان، نتائج تحليل مسح القوى العاملة السورية يف محافظة العاصمة، 2017
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ك� أنه �كن أن يفرس عزوف الع�لة السورية عن 

العمل يف القطاع الصناعي ك� بينه تحليل البيانات 

النوعية املستندة إىل املجموعات املركزة  مع الع�ل 

األردني� والسوري�، إىل أن بُعد أماكن سكن الالجئ� 

يعترب  املحددة  الصناعية  التجمعات  عن  السوري� 

عائق أمام جدوى عملهم يف القطاع الصناعي،  وهذا 

القطاع  يف  األردنية  للع�لة  بالنسبة  أيضاً  الحال 

عىل  املتزايد  الطلب  أيضاً  األسباب  ومن  الصناعي، 

العمل  يعترب  خدميه  قطاعات  يف  السورية  الع�لة 

الصناعي،  القطاع  يف  العمل  من  سهوله  أك»  فيها 

ال  م�  رسمي،  غ¯  بشكل  يعملون  أنهم  خاصة 

عليها  يحصلون  التي  املزايا  لخسارة  عرضه  يجعلهم 

الرواتب   µتد اىل  باإلضافة   ، الدولية  املنظ�ت  من 

التي يدفعها القطاع الصناعي، والسبب اآلخر يتمثل 

املخي�ت  من  العامل�  أرس  أفراد  إخراج  يف صعوبة 

وعدم الرغبة باإلستقرار للعمل بشكل رسمي يف ضوء 

تطلعات بعض الالجئ� للهجرة إىل دول أجنبية.

أوال ً:  العمـل غ� املنظـم لـدى العمــالة السوريــة

وتصاريح العمل

• تش¯ نتائج تحليل مسح القوى العاملة السورية يف 
من   %  9.2 نسبته  ما  أن  إىل  العاصمة  محافظة 

لحسابهم  أع�ل  يف  يعملون  السوري�  العامل� 

الخاص، وما نسبته 3.9 % أصحاب عمل يف ح� أن 

النسبة الباقية 86.9 % مستخدم� ويعملون بأجر. 

• وتش¯ النتائج أيضاً أن ما نسبته 33.6 % من القوى 

العاملة السورية يف محافظة العاصمة يعملون 

أو  الشارع  أو  باملنزل،  ملحق  مكان  يف  أو  باملنزل 

أما  املنظمة،  غ¯  األع�ل  عىل  مؤرش  وهي  كشك، 

النسبة الباقية 66.4 % فهم يعملون يف مكان ثابت 

سواء كان يف مكتب أو متجر أو مصنع.

• تش¯ نتائج تحليل مسح القوى العاملة السورية يف 

من   %  61.5 نسبته  ما  أن  إىل  العاصمة  محافظة 

ال  العاصمة  محافظة  يف  السورية  العاملة  القوى 

العمل  عىل  أخر  مؤرش  وهو  عمل  ترصيح  يحملون 

عىل  الحصول  عدم  يف  السبب  ويعود  املنظم،  غ¯ 

ترصيح عمل من وجهة نظرهم إىل أن جزء كب¯ من 

الوظائف  من  تعد  يتقنونها  التي  واملهن  املهارات 

املقيدة لصالح األردني� حسب قرارات وزارة العمل، 

املنظ�ت  من  املساعدات  عىل  املحافظة  بهدف  أو 

الدولية، أو ألنها Íارس أنشطة إقتصادية غ¯ منظمة 

أو من خالل املنزل أو العمل بالقطعة، ويش¯ تحليل 

البيانات النوعية املستندة إىل املجموعات املركزة  إىل 

أن الع�ل السوري� يقرتحوا للتغلب عىل العمل غ¯ 

تنظم  عقود  وإيجاد  عمل،  تصاريح  بإصدار  املنظم 

يف  وخصوصاً  والعامل،  العمل  صاحب  ب�  العمل 

املقاوالت البسيطة، وتقرتح كذلك الع�لة األردنية أن 

تساعد الحكومة صغار التجار أو الصناع عىل تسويق 

إيجاد  كذلك  لهم،  جديدة  أسواق  وفتح  منتجاتهم 

مدن تجارية أو أسواق خاصة للمستثمرين الشباب 

املشاريع  إختيار  يف  ومساعدتهم  الريادين،  أو 

املستثمرين إجراء دراسة واقعية  ودراستها، ويقرتح 

لألنشطة اإلقتصادية غ¯ املنظمة ومعرفة األسباب.

2. تحديات اللجوء عىل سوق العمل



• تشري إحصاءات وزارة العمل كام هو مبني يف الشكل (2) إىل إرتفاع ملموس ألعداد تصاريح العمل املمنوحة 

للسوري� خالل األعوام 2016 - 2017 التي عقبت توقيع اتفاقية لندن. 

شكل رقم (2) أعداد تصاريح العمل املمنوحة للعامل� السوري� يف األردن عىل املستوى الوطني

للفرتة 2010 - 2017

املصدر: وزارة العمل/ قسم بيانات سوق العمل / وحدة اللجوء السوري

ثانياً: إستيعاب القوى العاملة السورية يف

سوق العمل األرد�

العاملة  القوى  لثلثي  واضحاً  تكيفاً  هناك  أن  يظهر 

السورية يف محافظة العاصمة يف سوق العمل األرد¦ 

ك� هو مب� يف الشكل رقم (3)، إذ أن 46 % منهم 

العمل  حيث  من  نفسه  العام  الوضع  أن  يرون 

والوضع املعييش   مقارنة قبل اللجوء وبعده (املجيء 

لألردن) أي́  يختلف عليهم يشء، يف ح� يرى 27 % 

العمل قد تحسن وقد  منهم أن وضعهم من حيث 

عزى نصف عددهم ذلك إىل فرص العمل يف سوق 

العمل األرد¦، ويف املقابل يرى 26.6 % من القوى 

العاملة السورية أن وضعهم قد تراجع باملقارنة مع 

ما قبل اللجوء، وقد عزى ما  نسبته 26 % منهم إىل 

ارتفاع  إىل   %  24.5 نسبته  وما  العمل،  فرص  قلة 

األسعار، وما نسبته 20.1 % إىل انخفاض األجور، وما 

نسبته  20.9 % إىل تغ� الوضع املعييش.

شكل رقم (3) توزيع القوى العاملة السورية حسب رأيهم يف التكيف مع سوق العمل األرد�

املصدر: املجلس األعىل للسكان، نتائج تحليل مسح القوى العاملة السورية يف محافظة العاصمة، 2017
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وقد إقرتح ما نسبته 74 % من العامل� السوري� بأن 

منح تصاريح العمل للسوري� ألك� من مهنة يساهم 

وتنسجم  األرد�،  العمل  سوق  يف  تكيفهم  زيادة  يف 

وش�ل  آسيا  ”غرب  معهد  دراسة  مع  النتائج  هذه 

 �افريقيا" 8  والتي بينت أن 57 % تقريباً من الالجئ

السوري� يعملون حالياً يف نفس القطاع الذي عملوا 

 �به يف سوريا قبل النزاع وأعرب 34 % من املستجيب

عن زيادة يف الدافع للعمل منذ وصولهم إىل األردن 

إىل  املستندة  النوعية  البيانات  تحليل  وأشار 

أنهم   �السوري الع�ل  مع  الرتكيز  مجموعات 

مقدمتها  الوطنية ويف  املؤسسات  تقوم  أن  يقرتحون 

التدريب املهني بدور كب· ومتعدد األوجه  مؤسسة 

التي  بالشهادات  اإلعرتاف  املثال  سبيل  عىل  منها 

لألردن،  دخولهم  قبل  السوريون  الع�ل  يحملها 

املهنة  مزاولة  شهادات  عىل  حصولهم  وتسهيل 

بيانات  قاعدة  ووضع  عمل  تصاريح  عىل  والحصول 

بالع�لة السورية ومهنهم التي يتقنونها، ك� Áكن أن 

 �تقوم هذه املؤسسة بالعمل عىل تبادل الخربات ب

 �الع�لة السورية والع�لة األردنية، وأنهم مستوعب

ومتكيف� فعلياً يف سوق العمل األرد�.

إىل  املستندة  النوعية  البيانات  تحليل  أشار  ك� 

مواجهة  عىل  العاملة  املؤسسات  مع  املقابالت 

في�  وخصوصاً  األردن  يف  السوري  اللجوء  تحديات 

التكيف  وآليات  والتدريب  باإلستيعاب  يتعلق 

جهة  أو  موحدة  مظلة  يوجد  ال  أنه  إىل  وتوجيهها 

الطاقات  كافة  توجيه  شأنها  من  واحدة  تنسيقية 

والجهود بصورة عملية وواضحة وÉا يخدم األهداف 

 �والسياسات الحكومية، ويساهم يف تكيف السوري

لح� عودتهم إىل بلدهم، وقد تم تأييد هذه الفكرة 

من قبل عدة جهات منها وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل، ووزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وقد 

أو  مجلس  تشكيل  خالل  من  أفقي  التعاون  يكون 

لجنة عليا تعنى برسم السياسات العامة ذات العالقة 

جهة  من  أك�  هناك  أن  حيث  واإلستث�ر،  بالع�لة 

ومن   ،�والسوري  �األردني الشباب  بتدريب  معنية 

مؤسسة  وخطط  بربامج  النظر  إعادة  أيضاً  املهم 

ذات  الوطنية  التدريبية  والجهات  املهني  التدريب 

تخدم  مدربة  مهنية  ع�لة  توف·  لض�ن  العالقة 

وتعود  األرد�،  اإلقتصاد  وتدعم  اإلستث�رية  الفرص 

بالفائدة عىل الجميع.

يف  والسورية  األردنية  الع�لة  ب�  املنافسة  ثالثاً: 

األردن:

العمل  منظمة  أجرتها  مشرتكة9  دراسة  كشفت 

الع�ل  أن  عىل   (FAFO) مؤسسة  مع  الدولية 

وظروف   Óأد أجور  لقبول  إستعداد  عىل   �السوري

وأنهم   ،�األردني بنظرائهم  مقارنًة  أقىس  عمل 

وكشفت  القطاعات،  بعض  يف   �األردني ينافسون 

نتائج الدراسة أن أجور السوري� أدÓ حيث أن 15 % 

من األردني� يحصلون عىل (200) دينار أرد�، بين� 

يحصل (44 %) من الالجئ� السوري� العامل� خارج 

املخي�ت عىل أقل من (200) دينار أرد� شهرياً، ك� 

يعمل الالجئون ساعات أطول حيث أن (30 %) منهم 

يعملون أك� من (60) ساعة أسبوعياً، ك� يعمل 16 % 

 �السوري أك� إسبوعياً، وحتى  او  منهم (80) ساعة 

ذات  عامة  عقودهم  تكون  عقود  Éوجب   �العامل

مزايا أدÓ مقارنة باألردني� العامل� يف القطاع عينه، 

 �وأحد أهم نتائج الدراسة يتعلق بالتغي· يف املهن ب

كانوا  الذين  الع�ل  أن (30 %) من  األردني� حيث 

يعودوا   Ø األزمة  قبل  والزراعة  البناء  يف  يعملون 

يعملون بها اليوم.

West Asia-North Africa Institute (2018). Syrian Refugee Employment Trends in Jordan and Future Perspectives 

منظمة العمل الدولية، FAFO، 2015، أثر الالجئ� السوري� عىل سوق العمل األرد�".
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إىل  املستندة  النوعية  البيانات  تحليل  ويش	 

املجموعات املركزة من الع�لة السورية واألردنية إىل 

األردنية  الع�لة  تنافس  السورية  الع�لة  أن 

اإلنشائية، ويعزى  املهن  والجنسيات األخرى ألغلب 

الع�ل السوري� ذلك إىل عدم وجود أسعار تحكم 

عملهم وخصوصاً عمل اإلنشاءات. ك� ترى الع�لة 

األردنية أن هناك منافسة شديدة بينهم وب� الع�لة 

السورية والع�لة املرصية،  الع�لة  الوافدة وخاصة 

وهم يرون أنهم قادرون عىل املنافسة عىل املستوى 

جوهر  أن  إال  املهارة،  مستوى  حيث  من  الفني 

املنافسة هو يف كون الع�لة الوافدة وخاصة الع�لة 

تطلبه  م�  أقل  بأجور  تقبل  والسورية  املرصية 

الع�لة األردنية وذلك بسبب التكاليف املعيشية لها، 

بالتدخل  الحكومية  الجهات  يطالبون  فانهم  لذلك 

ومساعدتهم يف خلق فرص عمل لهم بهدف الحد من 

أن  رضورة  ويرون  بينهم  املرتفعة  البطالة  معدالت 

األنشطة  من  للحد  الجاد  بالعمل  الحكومة  تقوم 

اإلقتصادية غ	 املنظمة.

رابعاً: الرشاكة ب� الع�لة األردنية والسورية.

هناك بدايات لرشاكات ب� ع�لة أردنية وسورية، إذ 

أشار 10 % من القوى العاملة السورية يف محافظة 

ع�لة  مع  تأسيس رشاكات  لهم  سبق  أنه  العاصمة 

أردنية، وك� هو مب� يف الشكل (4) إعترب 82.8 % 

منهم أن رشاكاتهم مع الع�لة األردنية كانت جيدة، 

كانت سيئة،  أن رشاكتهم  إعتربوا  منهم   % 6.3 وأن 

وقد عزى من إعترب أنها سيئة إىل أسباب مثل العالقة 

مع الرشيك وعدم وجود ض�نات للحقوق باإلضافة 

إىل أن فرص تنامي املرشوع محدودة.

أن  السورية   العاملة  القوى  من   %  48 إعترب  ك� 

تأسيس رشاكات ب� أردني� وسوري� سهلة، يف ح� 

أردني� قد تكون  الرشاكة مع  يرى 36 % منهم أن 

سهلة إىل حد ما، يف ح� نالحظ أن 16 % من أفراد 

العينة يرون أن الرشاكة صعبة مع الع�لة األردنية، 

ك� ترى القوى العاملة السورية أن تعزيز الرشاكات 

إصدار  الطرف�،  ب�  الض�نات  توف	  إىل  يحتاج 

بها  املتعلقة  الرشوط  وتخفيف  عمل  تصاريح 

باإلضافة إىل توفر الثقة ب� الطرف�، وقد أكد ذلك 

 É املشارك� يف مجموعات الرتكيز، إال أن عدد منها

إلنجاح  حقيقية  وجود ض�نات  عدم  بسبب  ينجح 

تلك الرشاكات.

شكل رقم (4) توزيع العامل� السوري� الذين دخلوا برشاكة مع أردني� حسب تقيمهم ملستوى الرشاكة

املصدر: املجلس األعىل للسكان، نتائج تحليل مسح القوى العاملة السورية يف محافظة العاصمة، 2017
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شكل رقم (5) توزيع أعداد الرشكات التي تتضمن رشكاء سوري
 واملسجلة لدى دائرة مراقبة الرشكات

إىل  املستندة  النوعية  البيانات  تحليل  ويش	 

املجموعات املركزة من املستثمرين الرشكاء األردني� 

الرشكاء  ب�  النظر  وجهات  تباين  إىل  والسوري� 

األردني� والسوري� يف الرشاكة ب� من يراها جيدة 

وب� من يرى خالف ذلك وفق تجربته الخاصة، ومن 

�ت  الذين  الرشكاء  املستثمرين  يرى  اخرى  ناحية 

قانون  هو  األردن  يف  اإلستث�ر  قانون  أن  مقابلتهم 

يواجها  التي  والعقبات  الصعوبات  وأن  عرصي 

القانون،  لهذا  التطبيق  نتاج  هي  املستثمرين 

دعم  يف  وخاصة   الدعم  من  باملزيد  ويطالبون 

والسوري�  األردني�  املستثمرين  ب�  الرشاكات 

إضايف  قدر  وإعطاء  األخرى،  الجنسيات  من  وغ	هم 

نظر  وجهة  ومن  املستثمرين،  لصغار  الدعم  من 

مجموعة  هناك  أن  والسوري�  األردني�  املستثمرين 

الرشاكات  إنجاح  يف  تساهم  أن  ³كن  املقومات  من 

املستثمرين  ب�  الثقة  تعزيز  ضمنها:  من  بينهم 

األردني� واألجانب، تحس� املناخ االستث�ري، وجود 

امللكية  ب�  الفصل  املستثمرين،  ب�  مشرتكة  مزايا 

األردني�  للمستثمرين  واإلدارة، وجود رؤية مشرتكة 

واألجانب، وضخامة حجم املرشوع.

خامساً: اإلستث�ر السوري يف األردن.
إرتفع عدد الرشكات التي تتضمن رشكاء سوري� منذ 

عام 2011 من 6 رشكات إىل 132 عام 2017 ك� هو 

مب� يف الشكل (5)، ويالحظ أن هناك توجه واضح 

من  وهي  الغذائية  املنتجات  مجال  يف  لإلستث�ر 

هناك  أن  يالحظ  ك�  سوريا،  يف  املعروفة  الصناعات 

بلغ  الصناعية عام 2017 حيث  املنتجات  توجه نحو 

عدد الرشكات الصناعية واملصانع 70 رشكة صناعية يف 

ح� كانت 35 رشكة عام 2016، وقد يكون إلتفاقية 

من  منحت  التي  والتسهيالت  املنشأ  قواعد  تبسيط 

خاللها دور يف هذا التوجه.

https://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=242 :املصدر

%



3. خيارات السياسات

إىل  املستندة  النوعية  البيانات  تحليل  ويش	 

املجموعات املركزة من املستثمرين السوري� إىل أن 

القرب الجغرايف من سوريا باإلضافة إىل توفر األمن 

واالستقرار السيايس مع وجود فرص لإلستث�ر كانت 

الدافع الرئييس وراء اختيار األردن كوجهه لإلستث�ر، 

منافسة  تبدي  أخرى  بلدان  وجود  إىل  أشاروا  ك� 

خاص  بشكل  السوري�  املستثمرين  عىل  شديدة 

جمهورية مرص العربية والجمهورية الرتكية، ولديها 

مميزات لإلستث�ر غ	 متوفرة يف األردن.

وجه  عىل  والسوري  األجنبي  املستثمر  يواجه  ك�   

الخصوص عدد من املعيقات، منها إجرا© ومنها ما 

هو ترشيعي، ومن هذه املعيقات صعوبة الحصول 

عىل األيدي العاملة املاهرة الفنية املتخصصة يف عدد 

´ا  هنا  اإلستشهاد  وµكن  الصناعية،  القطاعات  من 

بالستيك  مصنع  لدي  أنا   " املستثمرين:  أحد  قاله 

ومكائن خطرة جداً وال أستطيع تشغيل أي عامل غ	 

إستقدام  منع  الترشيعية  الصعوبات  ومن  مؤهل". 

غرامات  كلفة  الرشكة  تحميل  الخارج،  من  الع�لة 

التجاوز وتسف	 العامل املخالف، باإلضافة إىل إحالة 

الرشكة للمحكمة ودفع غرامة ثانية، كذلك معوقات 

العمل  وزارة  وقرارات  العمل  بتصاريح  تتعلق 

املتعلقة بحظر بعض املهن عىل الع�لة األجنبية.

من  مجموعة  إىل  السوريون  املستثمرون  أشار  ك� 

املرتكزات التي يرون أنها تزيد من قدرة األردن عىل 

السورية  اإلستث�رات  استقطاب  مجال  يف  املنافسة 

املتخصصة،  العاملة  األيدي  توف	  منها:  وغ	ها 

الرسوم  خفض  العاملة،  األيدي  أجور  إنخفاض 

أسعار  خفض  الوقود،  أسعار  خفض  الجمركية، 

أسعار  خفض  البديلة،  الطاقة  إستخدام  الكهرباء، 

اإليجارات، ضبط التضخم وإرتفاع األسعار، وهي يف 

غالبيتها غ	 قابلة للتنفيذ يف ظل معطيات األمر 

األردنية  الحكومة  املستثمرين  ويطالب  الواقع، 

´ساعدتهم ومن خالل عالقاتها واإلتفاقيات الدولية 

إىل  األردنية  املنتجات  إدخال  عىل  معها  املوقعة 

األسواق االجنبية وخاصة األوروبية واألمريكية، ك� 

يف  والتداخل  االزدواجية  ملنع  أنه  املستثمرون  يرى 

اإلختصاصات والصالحيات مع جهات حكومية أخرى 

اإلستث�ر  هيئة  تكون  أن  اإلجراءات  وتبسيط 

مشاكلهم  حل  يف  للمستثمرين  الرئيسية  املرجعية 

العالقة  ذات  الدولة  مؤسسات  ب�  والتنسيق 

باإلستث�ر.

عىل ضوء ما تقدم يقرتح هذا امللخص ستة بدائل 

اللجوء السوري  سياسات مقرتحة ملعالجة تحديات 

إىل األردن يف سوق العمل األردÒ وهي:

اإلستث�رات  لتحفيز  اإلستث�رية  البيئة  تهيئة   .1

السورية يف األردن واملحافظة عىل املوجود منها.

الدولية  واملنظ�ت  الحكومية  الجهود  توحيد   .2

يف  السوري  اللجوء  تحديات  ملواجهة  العالقة  ذات 

األردن عىل سوق العمل.

الع�لة األردنية  العمل غ	 املنظم ب�  3. تصويب 

والسورية

4. ضبط املنافسة غ	 املرشوعة ب� الع�لة األردنية 

والع�لة الوافدة.

5. تعزيز الرشاكات ب� الع�لة األردنية والسورية.

6. تعزيز التدريب املهني للع�لة األردنية والسورية 

وتبادل التدريب بينه�.
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وسنتناول هذه السياسات بالتحليل �هيداً الختيار

السياسات ذات األولوية:



األردن  إلتزامات  أحد  اإلستث�ري  املناخ  تطوير  إن 

إرتفع األردن 15  إذ  لندن،  قتىض اإلتفاق يف مؤ�ر 

لسهولة  الدويل  للبنك  السنوي  التقرير  يف  منزله 

مناخات  يقيّم  والذي   ،2017 عام  األع�ل  م�رسة 

 103 للمركز  األردن  ووصلت  دولة.   190 لـ  األع�ل 

القوان� وتسهيل  لتبسيط  الهادفة  بفضل اإلصالحات 

التي  الب§وقراطية  من  والتقليل  والتصدير،  اإلست§اد 

تعمل  أن  املهم  ومن  الرشكات10  إنشاء  تكتنف 

الحكومة عىل:

• أن تصبح هيئة اإلستث�ر املظلة الرئيسية لإلستث�ر 
يف األردن ومنع اإلزدواجية والتداخل يف اإلختصاصات 

ومعالجة  أخرى  حكومية  جهات  مع  والصالحيات 

الحكومية  اإلجراءات  يف  واإلزدواجية  التقاطعات 

الرشاكات  وتأسيس  املستثمرين  بدخول  املعنية 

وتحديد رشوط املالئة املالية لتسجيل الرشكات.

• تطوير اإلجـــراءات اإلداريـــة املرافقـــة للعمليـة 
بيئة  توف§  يضمن  وا  األردن  يف  االستث�رية 

عمل  فرص  توف§  يف  تساهم  جاذبة  إستث�رية 

  .Ãإقتصادية وتنعش اإلقتصاد األرد

الصنـاعي وتـأسيس  القطـاع  • تشجيع اإلستثـ�ر يف 
رشاكات ب� املستثمرين السوري� واألردني�.

• الرتكيـز عىل اإلستثمــار واملراجعـة املستمرة لقانون 
اإلستث�ر ومتابعة تنفيذه عىل أرض الواقع.

• إستـــدامة دراسة امليــزات التنــافسية لإلستثــ�ر 
أمكن،  ما  ومحاكاتها  األخرى،  الدول  يف  املوجودة 

للمحافظة عىل اإلستث�رات األجنبية القاÊة.

ب�  للتشبيك  مؤ�رات  تكون  وقد  لقاءات  عقد   •
املستثمرين األردني� والسوري� والتعرف عىل الفرص 

عىل  املمكنة،  والرشاكات  املحافظات  يف  اإلستث�رية 

يف  تساهم  التي  األع�ل  رجال  جمعيات  عمل  غرار 

جمع املستثمرين مع بعضهم البعض 

• توف§ األيدي العاملة واملؤهلة واملدربة وخصوصاً يف 
القطاع الصناعي.

املستثمرين  أمام  اإلجراءات  وتبسيط  تسهيل   •
بإستقدام الفني� والخرباء.

اإليجابيات: 

• تحويل أزمة الالجئ� السوري� إىل فرصة تنموية.

والسوري�  األردني�  من  لكل  عمل  فرص  خلق   •
تنفيذاً ملقررات مؤ�ر لندن لل�نح�.

تنفيذ  بإلتزاماتها يف  اإليفاء  األردن يف  قدرة  تعزيز   •
محاور العقد مع األردن.

العمل يف األردن  التنمية اإلقتصادية وفرص  • تعزيز 
ا يخدم األردني� والالجئ� السوري�.

التحديات:

القطاعية  الوزارات  داخل  الب§وقراطية  اإلجراءات   •
املشرتكة يف إجراءات اإلستث�ر.

• اإلزدواجية والتداخل يف اإلختصاصات والصالحيات 
التقاطعات  ومعالجة  أخرى  حكومية  جهات  مع 

بدخول  املعنية  الحكومية  اإلجراءات  يف  واإلزدواجية 

املستثمرين.

القطاع  يف  العمل  عن  السورية  الع�لة  عزوف   •
الصناعي.

http://issues.newsdeeply.com/the-compact-experiment 10

السياسة

األوىل

تهيئة البيئة اإلستث�رية لتحفيز
اإلستث�رات السورية يف األردن

واملحافظة عىل املوجود منها.
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العاملة  القوى  من  الثلث  من  أك�  أن  من  بالرغم 

العمـالة  أن  إال  متميـزة،  مهـارات  لديها  السوريـة 

السورية وخصـوصاً الشابة منها بحاجة إىل املزيد من 

التأهيل والتدريب وصقل املهارات إلدماجهم بصورة 

�كن  املقـابل  ويف  األرد�،  العمل  سوق  يف  فاعلـة 

العمل  العالية يف سوق  املهارات  اإلستفادة من ذوي 

األرد� خاصة أن النسبة األكرب من ذوي املهارات من 

السوري¥ ¤ يوظفوا مهاراتهم يف سوق العمل األرد�، 

وإعادة  التكيف  وآليات  التدريب  أهميـة  إىل  إضافة 

تنفذها  التي  التدريبية  والربامـج  الخطط  يف  النظـر 

دراسة  من  واإلستفادة  الوطنية  التدريب  مؤسسات 

الدولية  العمل  منظمة  أعدتها  التي  املهارية  الفجوة 

وتصميم برامج تدريبية تحا¶ هذه الفجوة ال سي´ 

للع´لة األردنية.

إن تنفيذ هذه الربامج جميعها من تنسيق وتخطيط 

وتنفيذ تحتاج إىل الكث« من الجهد والوقت والعمل 

القطاع  توحيد جهود جميع جهات  من  بد  ال  لذلك 

والتخطيــط  العمــل،  وزارات  من  الحكومــي  العام 

والتنميــة  والتعليــم،  والرتبيــة  الـدويل،  والتعـــاون 

من  وغ«ها  املهني،  التدريب  ومؤسسة  اإلجتمــاعية 

إرشاك  إىل  إضافة  السوري¥  مع  تعمل  التي  الجهات 

وغ«ها. والتجارة  الصناعة  غرف  من  الخاص  القطاع 

وذلك تحت مظلة جهة واحدة مثل تشكيل مجلس أو 

لجنة عليا تعنى برسم السياسات العامة ذات العالقة 

بالع´لة واإلستث´ر لتقريب السياسات وتوف« الوقت 

والجهد وض´ن عدم تكرار الربامج املنفذة.

تدريب الع�لة األردنية والسورية يف األردن

التدريـب املهنـي بدعم من منظمة  نفـذت مؤسسـة 

للسوري¥  تدريبية  دورات  األردن  يف  الدولية  العمل 

فقد  التدريبية  الدورات  هذه  إىل  إضافة  واألردني¥ 

للسوريــ¥  أخرى  تدريبـية  برامـج  املؤسسة  نفـذت 

واألردني¥ بالتعاون مع املنظ´ت الدولية :

1. الوكـالة األملانية للتعاون الدويل GIZ.. عملت عىل 

2017 يف   /2016 عامي  تدريبية خالل  دورة   15 عقد 

وتم  املنزلية  والصيانة  الصحيـة  التمديـدات  مجـال 

تدريب 330 متدرب منهم 140 سوري و190 أرد� يف 

معاهد مؤسسة التدريب املهني يف محافظات مختلفة.

2. مؤسسة Care عملت عىل عقد 32 دورة تدريبية 

مهنية  وتخصصات  مجاالت  عدة  2016 يف  عام  خالل 

األردني¥  من   257 منهم  متدرب   589 تدريب  وتم 

املفرق  محافظات  يف  السوري¥  من   330 وتدريب 

وع´ن والزرقاء.

3. تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة Care لتدريب 840 

متدرب سوري وأرد� وعراقي خالل عام 2018 منهم 

برامج  أربع  يف  عراقي  و98  سوري  و460  أرد�   282

تدريبية وهي الخياطة وإنتاج الطعام والحرف اليدوية 

والتمديدات الصحية يف أربع محافظات وهي املفرق 

وع´ن والزرقاء واربد.

  http://vtc.gov.jo/vtcar/index.php/news :املصدر

السياسة

الثانية

توحيد الجهود الحكومية
واملنظ´ت الدوليـة ذات العالقـة
ملواجهة تحديات اللجوء السوري
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اإليجابيات:

• إيجاد مظلة واحدة بإرشاف جهة عليا تقر من قبل 
العامة ذات  السياسات  برسم  تعنى  الوزراء  مجلس 

املهارات  ونقل  واإلستث�ر  بالع�لة  العالقة 

وتنظيم  والصناعي  املهني  والتدريب  والتوظيف 

قضايا اللجوء وتعمل بتناغم مع كافة الجهات ذات 

مجتمع  ومؤسسات  دولية،  مؤسسات  من  العالقة 

مد¤ وقطاع خاص و�ا يضمن توجيه كافة الطاقات 

والجهود بصورة عملية وواضحة و�ا يخدم األهداف 

والسياسات الحكومية.

• توفــ¯ ع�لــة مهنــية مدربــة تخــدم الفــرص 
االستث�رية وتدعم اإلقتصاد األرد¤، وتعود بالفائدة 

عىل العامل األرد¤ بالدرجة األوىل.

التحديات:

• التداخل يف اإلختصاصات والصالحيات ب´ الجهات 
الحكومية.

• تضارب املصالح ب´ القطاع العام والقطاع الخاص 
يف التخطيط وتنفيذ الربامج.

إن ارتفاع معدالت األنشطة االقتصادية غ¯ املنظمة 

من  الحكومية  والسياسات  األرد¤  باالقتصاد  أرض 

بيئة  العمل من جهة أخرى وتوف¯  جهة وسياسات 

من  وللحد  والع�ل،  العمل  قوان´  ملخالفة  خصبة 

العمل غ¯ املنظم ال بد من تعزيز اإلجراءات التالية:

• تطبيق قانون العمل والعامل عىل الجميع لضامن 

الحد من األنشطة اإلقتصادية غ¯ املنظمة. 

• توجيه العاملة األردنية والسورية للعمل يف القطاع 

الصناعي الذي ما زال بحاحة إىل الع�لة املاهرة.

السياسة

الثالثة

تصويب العمل غ¯ املنظم ب´
الع�لة األردنية والسورية

" أنا صـاحب مرشوع غ¯ منظــم وغــ¯ مرخــص،

والسبب قلة املردود والرضائب املرتفعـة، وأسعــار

الرخص املرتفعة، وأجور املحالت املرتفعة، والض�ن

االجت�عي".
عامل أرد¤

الذين  الشباب  ودعم  الصغرية  املرشوعات  متويل   •

لديهم مشاريع ريادية.

الصغرية  املشاريع  ميرسة ألصحاب  قروض  تقديم   •

القاÎة. 

الصناع عىل  أو  التجار  الحكومة صغار  تساعد  أن   •

تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم.

الوافدة  العاملة  عىل  العمل  تصاريح  رسوم  رفع   •

للمحافظة عىل فرص عمل األردني´.

• تعزيز نظام املحاصصة يف تشغيل العاملة األردنية 

واألجنبية يف القطاعات اإلقتصادية املختلفة.

مع  األجنبية  العاملة  تكامل  مبدأ  عىل  التأكيد   •

الع�لة األردنية يف سوق العمل األرد¤.

اإلقتصاد  • إجراء دارسة واقعية عىل كافة قطاعات 

غ¯ املنظم.

• وضع خطة وطنية للحد من األنشطة اإلقتصادية 

اإلقتصاد  يف  وإدماجها  تنظيمها  بهدف  املنظمة  غ¯ 

الكيل

وترحيل  التفتيش،  يف  العمل  وزارة  قدرة  تعزيز   •

الع�لة الوافدة املخالفة أي التي تعمل بدون ترصيح 

عمل أو يف مهن غ¯ املرصح لها بالعمل فيها.

اإليجابيات: 
• تعزيز العمل الالئق يف األردن. 

• ضبط املنافسة غري املرشوعة بني العاملة األردنية 

والع�لة األجنبية والسورية.

• وضع حلول ممكنة وواقعية من خالل خطة وطنية 

للحد من األنشطة اإلقتصادية غ¯ املنظمة.



• معرفة األسباب الحقيقية وبصورة شمولية لإلنخراط 

باألنشطة اإلقتصادية غ� املنظمة ومعرفة مدى قدرة 

من  منظمة  غ�  أع�ل  يف  املنخرط�  األشخاص 

األردني� والسوري� ومختلف الجنسيات.

العاملة  للسيطرة عىل  اإلجراءات  تعديل عدد من   •

غ� املرشوعة منها ومراجعة سياسات األجور. 

العاملة  للسيطرة عىل  اإلجراءات  تعديل عدد من   •

غ� املرشوعة.

التحديات:

املالية  اإلمكانية  توفري  عىل  القدرة  عدم  إحتاملية   •

والفنية للوصول إىل الع�لة غ� املنظمة من األردني� 

والسوري� ومختلف الجنسيات.

ملسح  بالقصري  ليس  وقت  إىل  الحاجة  إحتاملية   •

املنظمة  غ�  الع�لة  إىل  للوصول  املحافظات  جميع 

من األردني� والسوري� ومختلف الجنسيات.

يف  األردن  وإلتزامات  الحالية  العمل  • ظروف سوق 

مؤ®ر لندن.

املرصية، يف ح� أن العامل األرد± ال يستطيع العمل 

تضخم  ظل  ويف  الصعبة  املعيشية  الظروف  ظل  يف 

وضع  ولتعزيز  األجور،  مستويات  وتد±  األسعار 

ضبط  من  بد  ال  العمل  سوق  يف  األرد±  العامل 

املنافسة من خالل: 

خالل  من  املنافسة  من  األردنية  العاملة  متكني   •

اإلرتقاء ºستوى املهارات لديهم.

وغري  األردنيني  العامل  ألجور  األدىن  الحد  تنسيق   •

من  يقلل  ºا  األجور،  يف  الفجوة  لتقليص  األردني� 

تشجع أصحاب العمل عىل تشغيل غ� األردني� بدالً 

ب�  املرشوعة  املنافسة غ�  األردني�، ويحد من  من 

الع�لة األردنية والع�لة السورية.

• تطبيق قانون العمل والعامل عىل الجميع لضامن 

املنافسة املرشوعة.

قطاعات  يف  العمل  من  األردنية  العاملة  متكني   •

التأهيل  بعد  منها  الصناعية   �سي ال  مستحدثة 

مع  التشبيك  خالل  ومن  املناسب  التقني  والتدريب 

ومؤسسة  العمل،  وزارة  رأسها  عىل  جهات  عدة 

الدويل،  والتعاون  التخطيط  ووزارة  املهني،  التدريب 

والنقابات  الصناعية  والغرف  اإلستث�ر  وهيئة 

الع�لية. 

تشغيل  يف  املنشأ  تبسيط  قواعد  من  اإلستفادة   •

الصناعي  القطاع  يف  واألردنية  السورية  الع�لة 

السورية  الع�لة  توظيف  نسب  تغي�  ومحاولة 

(%15) يف املرحلة األوىل و(%25) يف املرحلة الثانية، 

م� يزيد من نسبة تشغيل األردني�.

• متويل املرشوعات الصغرية ودعم الشباب األردنيني 

الذين لديهم مشاريع ريادية.

الصغرية  املشاريع  ألصحاب  ميرسة  قروض  تقديم   •

القاÎة.

األردنية  الع�لة  ب�  مرشوعة  غ�  منافسة  وجود 

والع�لة األجنبية والسورية تحديداً، ويعود سببها إىل 

املهارات  ذات  األجنبية  للع�لة  الكب�  التدفق 

خافضة  والتي فرضت ضغوطاً  واملنخفضة  املتوسطة 

أقل  االجنبية  الع�لة  قبول  إىل  باإلضافة  لألجور، 

خالل  من  الدخل  يف  النقص  تغطية  بسبب  األجور 

من  والعينية  املالية  املساعدات  منها  أخرى،  مصادر 

الع�لة  لدى  الحال  هو   �ك الدولية  املنظ�ت 

السورية، واإلختصار يف النفقات ك� هو لدى الع�لة

17

السياسة

الرابعة

ضبط املنافسة غ� املرشوعة ب�
الع�لة األردنية والع�لة الوافدة.
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مهمتها  تحقيق  عىل  العمل  وزارة  قدرة  تعزيز   •
ومن  العمل  ظروف  عن  بالدفاع  املتمثلة  الرئيسية 

خالل إعادة هندسة عملية التفتيش وتحس� أنظمة 

الحاسوب لدعم منهجية إدارة الحاالت وربط الخط 

الساخن بعمليات التفتيش، �ا يضمن توف� ظروف 

عمل مال¥ه للع£لة األردنية واإللتزام بدفع الرواتب 

املحددة،  العمل  بأوقات  واإللتزام  املحدد،  بالوقت 

باألوقات  العمل  يخص  �ا  العمل  بقوان�  واإللتزام 

اإلضافية، وإرشاك العامل األرد¬ بالض£ن االجت£عي.

اإليجابيات:
• ضبط املنافسة غ� املرشوعة ب� الع£لة األردنية 

والع£لة األجنبية والسورية.

• املساهمة يف زيادة إنتاجية العامل األرد¬. 

التحديات:
• كفاءة نظام الرقابة والتفتيش.

األد·  الحد  رفع  حول  الخاص  القطاع  إستجابة   •
لألجور.

ملسح  بالقص�  ليس  وقت  إىل  الحاجة  إحت£لية   •
املنظمة  الع£لة غ�  إىل  للوصول  املحافظات  جميع 

من األردني� والسوري� ومختلف الجنسيات.

• إحالل الع£لة السورية محل الع£لة غ� األردنية 
برتحيل  وذلك  املخالفة،  األخرى  الجنسيات  من 

الع£لة الوافدة املخالفة أي التي تعمل بدون ترصيح 

عمل أو يف مهن غ� املرصح لها بالعمل فيها.

األمان يف  ينشدون  الذين  الالجئ�  بإعتبارهم بحكم 

ع£لة  ذاته  الوقت  يف  كونهم  جانب  إىل  األردن 

أو  للعمل  فرص  عن  تبحث  نشطة  إقتصادية 

اإلستث£ر. ورغم وجود رشاكات قا¥ة ما ب� الع£لة 

األردنية والسورية إال إنها ما زالت يف حدودها الدنيا، 

إذ Ðيل السوري� إىل إنشاء مشاريع متوسطة إعت£داً 

قيام  ولتشجيع  والتجارية،  الصناعية  خرباتهم  عىل 

رشاكات ناجحة ب� الع£لة األردنية والسورية ال بد 

من إتخاذ الخطوات التالية:

• بناء الثقة بني العامل األردنيني والسوريني والرتويج 

لذلك اعالميا.

• تقديم التسهيالت املناسبة لدعم املشاريع الصغرية 

األردنية  الع£لة  ب�  املشرتكة  الصغر  واملتناهية 

والسورية. 

والتسهيالت  الحوافز  وتقديم  الرشاكات  دعم   •

الرسمية لها حيث£ كان ذلك ممكناً.

األطراف  جميع  حقوق  رسمية ضامن  جهة  تتوىل   •

وأن يكون هناك عقود مكتوبة وموثقة بينهم تحفظ 

جميع الحقوق الع£لية. 

بضامنات  صغرية  قروض  عىل  الحصول  تسهيل   •

الطرف� بالسداد.

اإليجابيات:

القوى  ب�  البطالة  معدالت  خفض  يف  تساهم   •

العاملة األردنية والسورية يف االردن.

• تتيح الفرصة إىل تبادل املهارات بني الطرفني.

• تحد من العمل غ� املنظم.

السورية  الع£لة  مع  األردنية  الحكومة  تعامل  إن 

معهم للتعامل  مزدوجا  مدخالً  يتطلب  الالجئة 

السياسة

الخامسة

تعزيز الرشاكات ب� الع£لة
األردنية والسورية .



التحديات:
كافة  حقوق  يحفظ  الذي  القانوين  اإلطار  توفري   •

األطراف.

• عدم توفر رؤوس األموال الكافية للمشاريع التي 

يرغبون القيام بها.

التـــي  للرشاكـات  املعـقـدة  الرتخيـص  إجـراءات   •

يريدونها.

املنفذة،  الربامج  الوقت والجهد وض�ن عدم تكرار 

جهات  هي  املانحة  والجهات  الدولية  فاملنظ�ت 

فاعلة رئيسية تؤثر عىل سوق العمل األرد� بشكل 

تنسیق  °كان  األهمية  ومن  مبارش،  وغیر  مبارش 

بسوق  یتعلق  في�  الفاعلة  الجهات  هذه  أنشطة 

العمل من أجل تعظيم الجهود الرامية إىل التصدي 

للتحديات التي تواجه سوق العمل.
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السياسة

السادسة

تعزيز التدريب املهني للع�لة
األردنية والسورية وتبادل

التدريب ب½ األردني½ والسوري½.

يف  نقص  إىل  والسوري½  األردني½  املستثمرون  أشار 

الع�لة املاهرة املتخصصة يف القطاع الصناعي، كأحد 

نفس  ويف  القطاع،  هذا  يف  اإلستث�ر  يف  املحددات 

السورية  الع�لة  إقبال  يف  ضعف  هناك  الوقت 

تدريب  يستدعي  م�  الصناعي،  القطاع  يف  للعمل 

الع�لة السورية وتهيئتها للعمل يف القطاع الصناعي 

الع�لة  وتدريب  املانحة،  الجهات  من  بتمويل 

مؤسسة  يف  املتخصصة  املهارات  عىل  األردنية 

التدريب املهني.

إن وجود ما نسبته 40 % من الع�لة السورية التي 

لديها مهارات متميزة عن الع�لة األردنية، ولتفعيل 

دور الع�لة االردنية والسورية يف سوق العمل، فال 

بد من تصميم برامج تدريبية تحاÊ هذه املهارات 

أصحاب  قبل  من  تنفيذها  عىل  والعمل  والخربات 

إىل  ونقلها  املجاالت  هذه  يف  السوري½  املهارات 

ومؤسسات الدولية  املنظ�ت  قبل  من  األردني½ 

املجتمع املد� املهتمة بهذه املجاالت، عىل أن تتم 

العالقة  ذات  الحكومية  الجهة  قبل  من  متابعتها 

  
لتوف املهني  التـدريب  مؤسـسة  مثل  بالتـدريب 

اإليجابيات:
• استمرار مثل هذه الدورات التدريبية التي تنفذها 

يعمل  املد�  املجتمع  الدولية ومؤسسات  املنظ�ت 

الع�لة األردنية والسورية ورفع كفاءتها  عىل Îك½ 

املهنية.

القطـاعــات  الســوريــني يف  إستيعــاب  • تسهيــل 

الصناعة وما عرف عن  املختلفة وأهمها  اإلقتصادية 

الغذائية  الصناعات  مجال  يف  °هاراتهم  السوري½ 

واملنسوجات.

• إن عقد برامج تدريبية وورش عمل من األساليب 

املهمة لتبادل املهارات والخربات ب½ الع�لة األردنية 

والسورية.

وإتاحة  السورية  للعاملـة  بيانات  قـاعدة  تأسيس   •

سبل النفاذ إليها من قبل جميع الجهات ذات الصلة.

التحديات:
من  نقلها  ميكــن  التي  املهـارات  حرص  صعوبـة   •

العديد  يف  تواجدهم  بسبب  األردني½  إىل  السوري½ 

من املحافظات.  

• عدم تقبل السوريني املهرة اإلفصاح عن مهاراتهم 

ونقلها إىل األردني½ خوفاً عىل وظائفهم.

• إقبال العاملة السورية واألردنية للعمل يف القطاع 

الصناعي.

• دعم الجهـات املـانحة ملشـاريع التدريب أو نقل 

املهارات ب½ األردني½ والسوري½.
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 "  (UNDP) اإل�ا�  املتحدة  األمم  برنامج  أطلق 

 
األردني  
ب والخربات  املهارات  تبادل   " مرشوع 

يف  املضيفة"  املجتمعات  يف   
السوري  
والالجئ

محافظة إربد عام 2016، وهدف هذا املرشوع، إىل 

اإلستث�ر يف تنفيذ تدخالت تعمل عىل دعم الدخل 

لألردني
 والالجئ
 السوري
 يف املجتمعات املضيفة 

وتطوير مهارات التشغيل وإنشاء املشاريع الصغ¢ة 

لألردني
، عدا عن تعزيز الت�سك االجت�عي بينهم 

وعىل  الفنية،  واملهارات  الخربات  تبادل  خالل  من 

الذي  املرشوع  أنشطة  تنفيذ  تم  شهور   10 مدى 

 ،
استهدف 450 شاباً وشابة من األردني
 والسوري

ثالثة  مدار  عىل  السوريون  الالجئون  عمل  حيث 

خضوعهم  وبعد   
متخصص إرشاف  وتحت  أشهر، 

والخربات  املهارات  بنقل   ،
مدرب تدريب  لدورة 

ملجموعة  األرد«  العمل  سوق  يف  واملطلوبة  املهنية 

األردني
 من خالل جلسات  والشابات  الشباب  من 

قام  أشهر،  الثالثة  فرتة  من  اإلنتهاء  وبعد  تدريبية، 

كلية  مع  وبالرشاكة  اإل�ا�  املتحدة  األمم  برنامج 

القدس باإلستث�ر يف املهارات والخربات والفنية التي 

عمل  فرص   
تأم خالل  من   
األردني إكتسبها 

ملجموعة منهم، حيث يتم الربط ب
 األردني
 وفرص 

يتعلق  في�  أما  األرد«.  السوق  يف  املتوفرة  العمل 

بإنشاء   
والراغب  
األردني من  املتبقية  باملجموعة 

املتحدة  األمم  برنامج  عمل  فقد  صغ¢ة،  مشاريع 

اإل�ا� عىل إخضاعهم لربنامج تدريبي حول "كيفية 

إدارة وإنشاء املشاريع الصغ¢ة.

http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/projects :املصدر

تبادل املهارات ب� الع�لة األردنية والسورية يف األردن

(UNDP) برنامج األمم املتحدة اإل�ا�



�كــن  ولكــن  جميعــاً،  أهميتهــا  مــدى  يتضــح  الذكــر،  ســابقة  الست  السياســات  بدائــل  باستعراض 

ترتيبهــا حســب األولويــة يف التنفيــذ عىل النحــو التــايل:

1. تهيئة البيئة اإلستث�رية لتحفيز اإلستث�رات السورية يف األردن واملحافظة عىل املوجود منها.

2. تعزيز الرشاكات ب� الع�لة األردنية والسورية.

3. تصويب العمل غ� املنظم ب� الع�لة األردنية والسورية.

4. ضبط املنافسة غ� املرشوعة ب� الع�لة األردنية والع�لة الوافدة.

5. تعزيز التدريب املهني للع�لة األردنية والسورية وتبادل التدريب بينه�.

اللجوء السوري يف األردن يف  6. توحيد الجهود الحكومية واملنظ�ت الدولية ذات العالقة ملواجهة تحديات 

سوق العمل.
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