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تقدمي
يف اطار متابعة برنامج املر�صد العمايل الأردين التابع ملركز
الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية ملختلف ال�سيا�سات
ذات العالقة بالعمل ،اعتاد �أن ي�صدر �أوراق تقدير موقف تتناول
مو�ضوعات حمددة وذات اولية يف م�سار التحوالت التي مير بها
املجتمع الأردين والتي ت�شكل حتديا ملمو�سا يف م�سار تطوره.
ويف هذا ال�سياق ت�أتي هذه الورقة التي ارتئينا �أن ن�صدرها
مبنا�سبة يوم ال�شباب العاملي التي ي�صادف يوم � 12آب من كل عام،
وهي منا�سبة للوقوف على واقع ال�شباب الأردين والتحديات التي
يواجهونها ،اىل جانب الوقوف عند ال�سيا�سات التي اثرت وما
زالت ت�ؤثر على واقع ال�شباب الأردين و�أحالمهم ،من منظور
ر�سالة املركز ور�ؤيته ويف اطار اخت�صا�صه ،وعلى وجه اخل�صو�ص
التحدي الأكرب الذي يواجههم واملتمثل يف احل�صول على فر�ص
عمل الئقة.
وقبل الولوج اىل هذا التحدي ،من املفيد التذكري �أن فئة ال�شباب
التي نتحدث عنها يف هذه الورقة تتمثل يف ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم ما بني ( )24-15عاما ،وهي امل�ؤ�شرات التي ت�ستخدمها
غالبية املنظمات الدولية عند تناولها ملو�ضوع ال�شباب ،لذلك
تتوفر معلومات اح�صائية تف�صيلية عن هذه الفئة على امل�ستوى
العاملي وامل�ستوى العربي واملحلي .ومع �أن اتفاقية حقوق الطفل
التي �صدرت عام  1989تفرت�ض ان من هم دون �سن  16هم اطفال،
اال �أن العديد من املنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية
ما زالت تتعامل مع من تقع �أعمارهم ما بني ( )16 – 15عاما
باعتبارهم �شباب ،وهي توفر بيانات اح�صائية بخ�صو�ص هذه
الفئة ،وكذلك احلال بالن�سبة للبيانات االح�صائية التي توفرها
دائرة االح�صاء�آت العامة الأردنية .ويف الوقت الذي تبلغ فيه ن�سبة
ال�شباب من الفئة العمرية ( )24 -15عاما يف الأردن ما يقارب (21
باملائة) من جممل املواطنني ،والفئة العمرية ما بني ()34 – 25
عاما ما يقارب ( 15باملائة) من جممل املواطنني ،وبالتايل نحن
نتحدث عن ما يقارب ثلت املجتمع.
كذلك يجدر بنا وباال�ستناد اىل خمتلف امل�ؤ�شرات االح�صائية
املتوفرة على امل�ستويني الدويل واملحلي واملتعلقة بالعمل

االعرتاف �أن ال�شباب العربي يعد يف و�ضع �صعب جداً وي�أتي
ترتيبهم يف مواقع مت�أخرة مقارنة باو�ضاع ال�شباب يف غالبية دول
العامل ،هذا اىل جانب �أن ال�شباب الأردين هو الأكرث معاناة بني
ال�شباب العربي.
وا�ستنادا اىل احدث �أح�صائيات �صدرت عن منظمة العمل الدولية
لعام  ،2013ف�إن معدالت البطالة لدى فئة ال�شباب ( )24-15عاما
يف املنطقة العربية هي الأعلى عامليا ،فقد بلغت ( )%28.1يف ال�شرق
الأو�سط و( )%23.8يف الدول العربية يف �شمال افريقيا ،وهي
�أعلى كثريا من معدل البطالة على امل�ستوى العاملي والتي تبلغ
( ،)%12.6يف حني �أنها تبلغ ( )%9.5يف دول �شرق �آ�سيا و( )%13.0يف
دول جنوب �شرق �آ�سيا ،و( )%9.8يف دول جنوب �آ�سيا ،و( )%13.5يف
دول �أمريكا الالتينية  ،و( )%11.9يف دول القارة االفريقية جنوب
ال�صحراء ،يف حني تبلغ معدالت البطالة عند ال�شباب يف دول
اوروبا الغربية والدول املتقدمة ( )%17.9ويف دول �أوروبا ال�شرقية
( .)%17.1وهذه الأرقام كافية لتف�سري حالة التوتر والال�ستقرار
التي تعي�شها املنطقة العربية منذ عقود والتي �أدت اىل انفجار
�شعوبها يف وجه النظم ال�سيا�سية التي حتكمت بقدراتها ،و�ضد
النماذج التنموية التي فر�ضت عليها وادت اىل افقار غالبية �شعوب
املنطقة بالرغم من متيز هذه املنطقة مبواردها الطبيعية.
�أما يف الأردن فح�سب �أحدث م�ؤ�شرات دائرة االح�صاء�آت العامة
للن�صف الثاين من عام  2013اجلاري ،ف�إن معدالت البطالة
بني ال�شباب ت�شري اىل �أنها من بني �أعلى امل�ستويات يف العامل� ،إذ
�أنها تبلغ ( )%30.1للفئة العمرية بني ( )19 -15عاما من غري
اجلال�سني على مقاعد الدرا�سة ،و ( )%29.1للفئة العمرية بني
( )24 – 20عاما من غري اجلال�سني عل مقاعد الدرا�سة.
ويعود ذلك اىل �ضعف جملة من ال�سيا�سات االقت�صادية والتعليمية
و�سيا�سات العمل وعدم موائمتها لواقع وحاجات املجتمع الأردين
ومتطلبات تطوره ،والتي تعك�س حالة االغرتاب التي يعاين منها
العديد من مطوري هذه ال�سيا�سات ومنفذيها عن واقع حياة
الأردنيني .وحالة االغرتاب هذه تعرب عن ذاتها يف العديد من
االفرتا�ضات اخلاطئة التي يتم ر�سم اخلطط وال�سيا�سات يف
�ضوئها ،ويف حالتنا قيد التحليل ،واملتمثلة يف الت�شغيل وخا�صة
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ت�شغيل ال�شباب ،ف�إن خمتلف اخلطط وال�سيا�سات والدرا�سات
الر�سمية تقوم على فر�ضية ان املجتمع الأردين ينتج �سنويا ما
بني ( )70-60الف طالب عمل جديد ،وهم الداخلون اجلدد اىل
�سوق العمل ،لذلك تقوم ال�سيا�سات الر�سمية على و�ضع خططها
لتوفري هذا العدد �سنويا من الوظائف .والواقع احلقيقي يختلف
عن ذلك كثريا ،فاملجتمع الأردين ينتج �أكرث من  100الف طالب
عمل جديد ،ونظرة �سريعة على �أعداد خريجي اجلامعات واملعاهد
الفنية واملهنية وال�شباب الذي ال يكملون تعليمهم الفني واملهني
خا�صة �أوالئك الذين يخفقون يف امتحان الثانوية العامة
(التوجيهي) تبني �أن �أعدادهم �أكرث من ذلك ،وبح�سبة ب�سيطة،
ف�إن �أعداد الطلبة الذين يتقدمون اىل امتحان الثانوية العامة
منذ عدة �سنوات ال يقل عن  120الف طالب وطالبة ،وكذلك ف�إن
عدد الطلبة امللتحقني يف خمتلف املدار�س ويف ال�صفوف الثاين
ثانوي و�أول ثانوي وعا�شر وتا�سع  ....الخ ،يزيد ومنذ عدة �سنوات
عن  100الف طالب لكل مرحلة ،وجميع ه�ؤالء يدخلون اىل �سوق
العمل �سواء اكملوا تعليمهم اجلامعي �أو الفني �أو املهني �أو مل
يكملوا تعليمهم.
اىل جانب ذلك تعاين قطاعات وا�سعة من ال�شباب من �ضعف جودة
التعليم الأ�سا�سي والثانوي الذي يتلقونه،وما بعد الثانوي ،الأمر
الذي ينعك�س �سلبا على مهاراتهم املعرفية واملهاراتية الأ�سا�سية،
ونظرة �سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة التي �صدرت
قبل �أيام تو�ضح �أن ما يقارب ن�صف املتقدمني لالمتحان اخفقوا
يف اجتيازه ،وكذلك ف�أن نتائج امتحان اجلدارة الذي عقدته وزارة
التعليم العايل قبل ا�شهر ،بينت �أن غالبية خريجي اجلامعات
اجلدد ميتلكون اقل من  % 50من املهارات واملعارف التي عليهم
امتالكها ،وجممل ذلك ي�ضع عقبات �أخرى �أمام ال�شباب للح�صول
على وظائف الئقة .وينطبق ذات الأمر على خريجي املراكز املهنية
واملعاهد الفنية من حيث ال تتوائم املهارات التي اكت�سبوها �أثناء
درا�ستهم مع متطلبات وحاجات �سوق العمل يف الأردن ،وذلك
ب�سبب �ضعف املحتوى التطبيقي للربامج التعليمية ،ناهيك
عن غياب برامج االر�شاد والتوجيه املهني �أثناء مرحلة اختيار
التخ�ص�ص الذي يدر�سونه.
كذلك �أدى النموذج التنموي وال�سيا�سات االقت�صادية التي ر�سمت
ونفذت يف الأردن خالل العقود املا�ضية اىل ت�شويه وتخريب
الطبقة الو�سطى وعالقات العمل ،والتي �أدت اىل تراجع
امل�ستويات املعي�شية لغالبية املواطنني وادت كذلك اىل ات�ساع رقعة
الفقر والبطالة وات�ساع رقعة العمالة الفقرية (وهم الأ�شخا�ص
الذين يعملون ويح�صلون على �أجور غري الئقة ال تكفي لتغطية
حاجاتهم وحاجات �أ�سرهم الأ�سا�سية) ،ما �أدى اىل دفع �آالف
الأ�سر لأحلاق ابنائها يف �سوق العمل وهم يف بداية �سن ال�شباب
وهم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي واالنخراط يف �سوق العمل لتلبية
احلاجات الأ�سا�سية املتنامية لهذه الأ�سر ،وهذا يف�سر تفاقم �أعداد
عمالة الأطفال من جهة وزيادة �أعداد ال�شباب غري املهرة من جهة
�أخرى يف �سوق العمل.

واىل جانب كل هذا ف�إن بيئة العمل الطاردة للعمل يف غالبية
القطاعات االقت�صادية الأردنية والتي ي�شكل االنخفا�ض امللمو�س
يف م�ستويات الأجور ابرز �سماتها� ،إذ �أن معدل الأجور يف الأردن
بلغ ( )412دينارا �شهريا ح�سب "دائرة االح�صاء�آت العامة" ،وان
ما يقارب ( 72باملائة) من العاملني ب�أجر وم�شرتكني يف ال�ضمان
االجتماعي رواتبهم ال�شهرية تبلغ ( )400دينار فما دون ،ومن
املعروف �أن خط الفقر املطلق للأ�سرة املعيارية يف الأردن يقارب
( )400دينارا �شهريا ،هذا ناهيك عن �ساعات العمل الطويلة التي
تزيد عن � 8ساعات يوميا ،وحرمان قطاعات وا�سعة من حقهم
يف احلماية االجتماعية� ،إذ �أن ما يقارب ( 44باملائة) من القوى
العاملة الأردنية ال تتمتع ب�أي �شكل من ا�شكال ال�ضمان االجتماعي
ح�سب "وزارة التخطيط والتعاون الدويل".
هذا اىل جانب غياب اال�ستقرار الوظيفي و�سهولة عمليات الف�صل
من العمل ،وكذلك حرمات الغالبية ال�ساحقة من القوى العاملة
يف الأردن من حق التنظيم النقابي مبوجب ن�صو�ص قانونية
متخلفة عن الد�ستور الأردين ومعايري العمل الدولية الواردة يف
الإعالنات واملواثيق العاملية والدولية حلقوق االن�سان واتفاقيات
منظمة العمل الدولية ،الأمر الذي �أدى اىل تعميق الرتاجع يف
�شروط العمل يف الأردن.
ي�ضاف اىل ذلك املناف�سة غري العادلة بني ال�شباب الأردنيني
وخا�صة اخلريجي اجلدد ملراكز التدريب واملعاهد املهنية والفنية
واجلامعات مع العمالة الوافدة (املهاجرة) والناجمة عن �ضعف
ادارة �سوق العمل وتنظيمه ،الأمر الذي �أغرق �سوق العمل الأردين
مبئات الآالف من العاملني الوافدين (املهاجرين) دون ح�صولهم
على ت�صاريح عمل ر�سمية ،وقاد تفاقمت هذه امل�شكلة ب�سبب
لدخول ع�شرات �آالف من الالجئني ال�سوريني اىل �سوق العمل
بدون احل�صول على ت�صاريح عمل ر�سمية من وزارة العمل.
ان جممل هذه العوامل �أدت اىل ت�ضييق اخليارات �أمام ال�شباب
الأردنيني وتقزمي �أحالمهم الكبرية التي يحملونها ،وحتول
الكثري من هذه االحالم عند الكثري منهم اىل �سلوكيات متردية
على القوانني وممار�سة خمتلف �أ�شكال العنف الذي ن�شهده يوميا
يف خمتلف انحاء اململكة.
لقد بات مطلوبا من احلكومة وب�شكل ملح االنتباه اىل الأ�سباب
الأ�سا�سية التي ادت اىل ت�ضييق اخليارات �أما ال�شباب ،من
خالل اعادة النظر ب�شكل جذري بالنموذج التنموي وال�سيا�سات
االقت�صادية التي انبثقت عنه بهدف توجيه م�شروع التنمية
واالقت�صاد االردين نحو الرتكيز على خلق فر�ص عمل بكثافة
وب�شروط عمل الئقة ،واعادة النظر ب�سيا�سات التعليم مبختلف
تخ�ص�صاتها وم�ستوياتها وحت�سني جودتها ،اىل جانب تنظيم
�سوق العمل ،بهدف �إعادة التوازن اىل �شخ�صية �شبابنا وتو�سيع
اخليارات �أمامهم.
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