ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للشباب

الشباب األردني

أحالم كبيرة في مواجهة تحديات كبيرة
معدالت البطالة بين الشباب في األردن  ....من بين أعلى المستويات في العالم
اعداد:

برنامج المرصد العمالي األردني

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

عمان -األردن 11 ،آب 4112
يف سياق متابعة برنامج ادلرصد العمايل األردين التابع دلركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية دلختلف السياسات ذات العالقة
بالعمل ،جرت العادة أن يصدر أوراق تقدير موقف تتناول موضوعات زلددة وذات اولية يف مسار التحوالت اليت دير هبا اجملتمع
األردين واليت تشكل ربديا ملموسا يف مسار تطوره.
ويف ىذا اجملال تأيت ىذه الورقة اليت ارتئينا أن نصدرىا دبناسةة يو الشةا العادل اليت يصادف يو  23آ من كل عا  ،وى
مناسةة للوقوف على واقع الشةا األردين والتحديات اليت يواجهوهنا يف رلال التشغيل ،اىل جانب الوقوف عند السياسات ادلتعلقة
بتشغيلهم وأحالمهم وطموحاهتم والتحديات اليت يواجهوهنا يف ىذا اجملال.
وقةل الدخول يف مناقشة وربليل ادلوضوع ،من ادلفيد االشارة أن فئة الشةا اليت نتحدث عنها يف ىذه الورقة تتمثل يف الشةا الذين
تًتاوح أعمارىم ما بني ( )35-26عاما ،وى ادلؤشرات اليت تستخدمها منظمة العمل الدولية عند تناوذلا دلوضوع تشغيل الشةا ،
لذلك تتوفر معلومات احصائية تفصيلية عن ىذه الفئة على ادلستوى العادل وادلستوى العريب والوطين .ومع أن اتفاقية حقوق الطفل
اليت صدرت عا  2:9:تفًتض ان من ىم دون سن  27ىم اطفال ،اال أن العديد من ادلنظمات الدولية ومنها منظمة العمل

الدولية ما زالت تتعامل مع من تقع أعمارىم ما بني ( )27 – 26عاما باعتةارىم شةا  ،وى توفر بيانات احصائية خبصوص
ىذه الفئة ،وكذلك احلال بالنسةة للةيانات االحصائية اليت توفرىا دائرة االحصاءآت العامة األردنية .وتةلغ نسةة الشةا من الفئة
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العمرية ( )35 -26عاما يف األردن ما يقار ( 32بادلائة) من رلمل ادلواطنني ،والفئة العمرية ما بني ( )45 – 36عاما ما
يقار ( 26بادلائة) من رلمل ادلواطنني ،وبالتايل ضلن نتحدث عن ما يقار ثلت اجملتمع.

ويف الةداية جيد االشارة اىل أنو واستناد اىل سلتلف ادلؤشرات االحصائية ادلتوفرة دوليا واقليميا وزلليا وادلتعلقة بأسواق العمل االعًتاف أن
الشةا العريب يعد يف وضع صعب للغاية ويأيت ترتيةهم يف آخر سلم كافة الدول مقارنة بأوضاع الشةا يف غالةية دول العامل ،ىذا
اىل جانب أن الشةا األردين ىو األكثر معاناة بني الشةا العريب.
واستنادا اىل مؤشرات منظمة العمل الدولية لعا  ،2013فإن معدالت الةطالة لدى الشةا يف ادلنطقة العربية ى األعلى عادليا،

فقد بلغت ( )%3:97يف الشرق األوسط و( )%34.:يف دول مشال افريقيا ،وى أعلى كثريا من معدل الةطالة على ادلستوى

العادل واليت تةلغ ( ،)%23.8يف حني أهنا تةلغ ( )%2191يف دول شرق آسيا و( )%2496يف دول جنو شرق آسيا،
و( )%:.7يف دول جنو آسيا ،و( )%24.4يف دول أمريكا الالتينية  ،و( )%22.8يف دول القارة االفريقية جنو
الصحراء ،يف حني تةلغ معدالت الةطالة عند الشةا يف دول اوروبا الغربية والدول ادلتقدمة ( )%28.6ويف دول أوروبا الشرقية

( .)%2991وىذه األرقا كافية لتفسري حالة التوتر وعد االستقرار االجتماع والسياس وبالتايل األمين اليت تعيشها ادلنطقة العربية
جبناحيها اآلسيوي واالفريق منذ عقود واليت أدت اىل انفجار العديد من شعوهبا يف وجو النظم السياسية اليت ربكمت دبقدراهتا ،وضد
النماذج التنموية واالقتصادية اليت فرضت عليها وادت اىل افقار غالةية شعو ادلنطقة بالرغم من سبيز ىذه ادلنطقة دبواردىا الطةيعية.

أما يف األردن فحسب أحدث مؤشرات دائرة االحصاءآت العامة للنصف الثاين من عا  3125اجلاري ،فإن معدالت الةطالة بني

الشةا تشري اىل أهنا من بني أعلى ادلستويات يف العامل ،إذ أهنا تةلغ ( )%4799للفئة العمرية بني ( )2: -26عاما من غري
اجلالسني على مقاعد الدراسة ،و ( )%4199للفئة العمرية بني ( )35 – 31عاما من غري اجلالسني عل مقاعد الدراسة.
ويعود ذلك اىل ضعف السياسات االقتصادية والتعليمية وسياسات التشغيل وعد موائمتها لواقع وحاجات اجملتمع األردين ومتطلةات
تطوره ،واليت تعكس حالة اغًتا يعاين منها العديد من مطوري ىذه السياسات ومنفذيها عن واقع التحديات احلقيقية اليت يواجهها
اجملتمع األردين ،وحالة االغًتا ىذه تعرب عن ذاهتا يف العديد من االفًتاضات اخلاطئة اليت يتم رسم اخلطط والسياسات يف ضوئها،
ويف حالتنا قيد التحليل ،وادلتمثلة يف التشغيل وخاصة تشغيل الشةا  ،فإن سلتلف اخلطط والسياسات والدراسات الرمسية تقو على
فرضية ان اجملتمع األردين ينتج سنويا ما بني ( )81-71الف طالب عمل جديد ،وىم الداخلون اجلدد اىل سوق العمل ،لذلك
تقو السياسات الرمسية على وضع خططها لتوفري ىذا العدد سنويا من الوظائف .والواقع احلقيق خيتلف عن ذلك كثريا ،فاجملتمع

األردين ينتج أكثر من  211الف طالب عمل جديد ،ونظرة سريعة على أعداد األردنيني خرجي اجلامعات األردنية والعربية واألجنةية
وادلعاىد الفنية وادلهنية ،اىل جانب الشةا الذي ال يكملون تعليمهم الفين وادلهين خاصة أوالئك الذين خيفقون يف امتحان الثانوية
العامة (التوجيه ) تةني أن أعدادىم أكثر من ذلك.
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واذا أضفنا اىل ذلك تراجع قدرات االقتصاد األردين على توليد فرص عمل جديدة خالل السنوات ادلاضية ،حيث شهدت السنوات
اخلمس ادلاضية تراجعا ملموساً يف عدد فرص العمل ادلستحدثة يف االقتصاد األردين ،اذ بلغ عدد فرص العمل ادلستحدثة  52الف
وظيفة خالل النصف األول من عا  ،5102وكانت قد بلغت 21الف وظيفة يف عا  ،5105ويف عا  5100بلغ عددىا 22
الف وظيفة ،بينما بلغ عددىا  66الف وظيفة يف عا  5101و  66الف وظيفة يف عا  01 ،5116الف وظيفة يف كل من
عام  5110و .5112
ويةدو أن األمور يف ىذا اجملال تسري ضلو األفضل بل تسري باذباىات أكثر صعوبة ،خاصة وأن توقعات منظمة العمل الدولية تشري أن
معدالت الةطالة ستستمر على ارتفاع يف ادلنطقة العربية حىت عا  ،5102ويف وقت يعًتف فيو الةنك الدويل يف تقرير صدر قةل أيا
أن األردن وبعض الدول العربية يعانون من سوء السياسات االقتصادية
اىل جانب ذلك تعاين قطاعات واسعة من الشةا من ضعف جودة التعليم األساس والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونو ،األمر
الذي ينعكس سلةا على مهاراهتم ادلعرفية والفنية األساسية ،ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة اليت صدرت قةل أيا توضح
أن غالةية الطلةة الذي تقدموا لالمتحان اخفقوا يف اجتيازه ،وكذلك فأن نتائج امتحان اجلدارة الذي تعقده وزارة التعليم العايل بينت
أن غالةية خرجي اجلامعات اجلدد ديتلكون اقل من  % 61من ادلعارف وادلهارات اليت جيب عليهم امتالكها ،ورلمل ذلك يضع
عقةات أخرى أما الشةا للحصول على وظائف الئقة .وينطةق ذات األمر على خرجي ادلراكز ادلهنية وادلعاىد الفنية من حيث
ضعف ادلهارات اليت اكتسةوىا أثناء دراستهم مع متطلةات وحاجات سوق العمل يف األردن ،ناىيك عن غيا برامج االرشاد
والتوجيو ادلهين أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونو.
اىل جانب كل ىذا فإن بيئة العمل غري الالئقة يف غالةية القطاعات االقتصادية األردنية واليت يشكل االطلفاض ادللموس يف مستويات
األجور ابرز مساهتا ،إذ أن معدل األجور يف األردن تراوح ما بني ( )531دينارا شهريا حسب "دائرة االحصاءآت العامة" ،و
( )571حسب ادلؤسسة العامة للضمان االجتماع  .وان ما يقار ( 7195بادلائة) من العاملني بأجر ومشًتكني يف الضمان
االجتماع رواتةهم الشهرية تةلغ ( )511دينار فما دون ،ومن ادلعروف أن خط الفقر ادلطلق لألسرة ادلعيارية يف األردن يقار

( )511دينارا شهريا ،منهم ( )%20.5تةلغ أجورىم ( )211دينارا فأقل .وعند مقارنة ىذه األرقا دبستويات الفقر يف األردن
نلحظ مدى تدين مستويات األجور ىذه ،فأرقا دراسة الفقر للعا  5101اليت اجرهتا دائرة اإلحصاءات العامة أشارت اىل أن األسرة
ادلعيارية ادلكونة من ستة أفراد ( )2.5يةلغ خط الفقر ادلطلق ذلا من ( )221دينارا شهريا .وىنالك أرقا أحدث صدرت عن دائرة
االحصاءآت العامة مل تنشر تفاصيلها بعد ،تشري اىل ان حد الفقر للفرد سنويا يةلغ  511دينار سنويا ،وحبسةة بسيطة يتةني أن خط
الفقر لألسرة ادلعيارية شهريا يةلغ  221دينارا ،واذا اخذ بعني االعتةار معدالت التضخم خالل العاملني ادلاضيني  5105و5102
واليت تقار ( )%01صلد ان خط الفقر سيقًت من  551دينارا شهريا لألسرة ادلعيارية.
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يضاف اىل ذلك ادلنافسة غري العادلة بني الشةا األردنيني وخاصة اخلرجي اجلدد دلراكز التدريب وادلعاىد ادلهنية والفنية
واجلامعات مع العمالة الوافدة (ادلهاجرة) والنامجة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمو ،األمر الذي أغرق سوق العمل األردين دبئات
اآلالف من العاملني الوافدين (ادلهاجرين) دون حصوذلم على تصاريح عمل رمسية ،وقاد تفاقمت ىذه ادلشكلة بسةب لدخول عشرات
آالف من الالجئني السوريني اىل سوق العمل بدون احلصول على تصاريح عمل رمسية من وزارة العمل.
ان رلمل ىذه التحديات فإن اخليارات أما الشةا األردنيني أدت اىل تقزمي أحالمهم الكةرية اليت حيملوهنا ،وربول الكثري من ىذه
االحال عند الكثري منهم اىل سلوكيات سبردية على القوانني وشلارسة ربمل الكثري من العنف الذي نشهده يوميا يف سلتلف اضلاء
ادلملكة.
لقد بات مطلوبا من احلكومة وبشكل ملح االنتةاه اىل األسةا األساسية اليت ادت اىل تضييق اخليارات أما الشةا  ،من خالل اعادة
النظر بشكل جذري بسياساهتا االقتصادية وخاصة سياسات العمل وطرق تطةيقها ،اليت انةثقت عنو هبدف توجيو مشروع التنمية
واالقتصاد االردين ضلو الًتكيز على خلق فرص عمل بكثافة وبشروط عمل الئقة ،واعادة النظر بسياسات التعليم دبختلف زبصصاهتا
ومستوياهتا وربسني جودهتا ،اىل جانب تنظيم سوق العمل ،هبدف إعادة التوازن اىل شخصية شةابنا وتوسيع اخليارات أمامهم.
انتهى
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