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مقدمة
كمــــــــــــــــــــــــا هــو معروف
للجميــع ،فــإن تأثيــرات
جائحــة «كورونــا المســتجد» التــي ضربــت
مختلــف دول العالــم خالل العام الجاري 2020
كانــت واســعة وعميقــة ،وشــملت مختلــف
جوانــب الحيــاة ،وقــد ارتــأى مركــز الفينيــق
للدراســات االقتصاديــة التوقــف عنــد تأثيــرات
هــذه الجائحــة علــى الشــباب في ســوق العمل
األردنــي الــذي يعانــي مــن تحديــات واختــاالت
عميقــة قبــل جائحــة «كورونــا المســتجد»،
وتركــزت هــذه االختــاالت فــي ضعــف قــدرات
االقتصــاد الوطنــي علــى توليــد فــرص عمــل
جديــدة ،وضعــف شــروط العمــل الالئــق،
وامتنــاع قطاعــات واســعة مــن الشــباب
األردنييــن (ذكــورا واناثــا) عــن االنخــراط فــي
العديــد مــن المهــن والقطاعــات االقتصاديــة.

التحديات
خلقــــــــــــــــــــــت الجائحــة
تحديــات جديــدة تمثلــت
فــي خســارة ســوق العمــل آلالف الوظائــف
القائمــة بســبب حالــة االنكمــاش التــي دخلهــا
االقتصــاد األردنــي ،وتراجعــت مســتويات
األجــور بشــكل ملمــوس كنتيجــة الختــال
ميــزان العــرض والطلــب علــى الوظائــف ،الــى
جانــب أوامــر الدفــاع التــي أصدرتهــا الحكومــة
وســمحت للقطــاع الخــاص تخفيــض أجــور
العامليــن بنســبة تزيــد عــن  20بالمئــة .وقــد
ســاهمت األزمــة بتعميــق التحديــات التــي
يواجههــا الشــباب فــي هــذا المجــال ،حيــث
ضاقــت الخيــارات أمامهــم أكثــر ممــا كانــت
عليــه ســابقا ،وتبــددت الكثيــر مــن األحــام
الكبيــرة لديهــم.

••ارتفعــت معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر
وخاصــة بيــن فئــة الشــباب ،فقــد وصلــت
معــدالت البطالــة خــال الربــع األول مــن
عــام  2020وقبــل التعــرض لتأثيــرات أزمــة
«كورونــا المســتجد» إلــى  19.3بالمئــة توزعــت
بيــن الذكــور  18.1بالمئــة وبيــن االنــاث 24.4
بالمئــة ،مقارنــة بـــ  18.6بالمئــة نهايــة عــام
 ،2019وهــي مســتويات قياســية مقارنــة مــع
معــدالت البطالــة التاريخيــة فــي األردن ،ومــع
معدالتهــا فــي غالبيــة دول العالــم .وتركــزت
البطالــة بيــن فئــة الشــباب وخاصــة الفئتيــن
العمريتيــن  19-15ســنة و  24-20ســنة (مــن
غيــر الجالســين علــى مقاعــد الدراســة) فقــد
بلــغ المعــدل  48.3بالمئــة و 39.7بالمئــة لــكل
منهمــا علــى التوالــي .ونتيجــة لتأثيــرات جائحــة
«كورونــا المســتجد» األوليــة ارتفعــت خــال
الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري  2020الــى 23
بالمئــة بزيــادة قدرهــا  3.8بالمئــة عــن الربــع
األول تــوزع علــى الذكــور بنســبة  21.5بالمئــة
وبيــن اإلنــاث  28.6بالمئــة .وارتفعــت بشــكل
كبيــر بيــن الفئتيــن العمريتيــن  19-15ســنة -20
 24ســنة (مــن غيــر الجالســين علــى مقاعــد
الدراســة) الــى  57.7بالمئــة و 42.2بالمئــة علــى
التوالــي  .وفــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020
ارتفعــت نســبة البطالــة بشــكل واضــح نتيجة
فقــدان الكثيريــن ألعمالهــم بعــد التداعيــات
التــي قادتهــا جائحــة كورونــا ،إذ بلــغ معــدل
البطالــة  23.9بالمئــة بارتفــاع مقــداره 4.8
عــن الربــع الثالــث مــن عــام  ،2019توزعــت علــى
الذكــور بنســبة  21.2بالمئــة وعلــى اإلنــاث 33.6
بالمئــة كمــا ســجلت أعلــى نســب للبطالــة
بيــن فئتــي الشــباب ( )19-15ســنة و ()24-20
ســنة بمعــدل بلــغ  53.1بالمئــة و  45.0بالمئــة
علــى التوالــي.

«

ُسجلت أعــــــلى معدالت

للبطالة بيــــــــــــــــن الفئتين
العمريتين  19-15سنة و
 24-20سنة بنسبة 53.1
بالمئة و 45.0بالمئة على
التوالي

»
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••تصطــدم الخيــارات المســتقبلية للشــباب
والشــابات فــي األردن بمعوقــات وعراقيــل
عديــدة ،منهــا السياســات االقتصاديــة
وسياســات العمــل التــي طبقــت فــي األردن
خــال العقــود الماضيــة ،حيــث السياســات
الماليــة االنكماشــية والسياســات الضريبيــة
غيــر العادلــة التــي أضعفت قــدرات االقتصاد
األردنــي علــى توليــد فــرص عمــل جديــدة،
تســتوعب الداخلــون الجــدد ،حيــث يدخــل
ســنويا الــى ســوق العمــل مــا يقــارب 120
ألــف طالــب عمــل جديــد ،فــي الوقــت الــذي
يولــد فيــه االقتصــاد األردنــي مــا يقــارب 40
ألــف وظيفــة جديــدة ســنويا خــال الســنوات
األخيــرة ،بســبب تراجــع معــدالت النمــو
االقتصــادي الشــمولي خــال الســنوات
العشــر الماضيــة ،وبقائهــا عــن مســتوى 2
بالمئــة.
••يعانــي غالبيــة العامليــن فــي القطــاع
الخــاص مــن ضعــف كبيــر فــي شــروط
العمــل الالئــق ،وخاصــة بيــن الشــباب،
باعتبارهــم داخلــون جــدد الــى ســوق العمــل،
وهــي ظــروف صادمــة لغالبيــة الشــباب
طالبــي الوظائــف الجــدد فــي غالبيــة
القطاعــات االقتصاديــة األردنيــة ،اذ يشــكل
االنخفــاض الملمــوس فــي مســتويات
األجــور أبــرز ســماتها ،حيــث أن ( )66.1بالمئــة
مــن العامليــن المســجلين فــي المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي تبلــغ أجورهــم
الشــهرية ( )500دينــار فمــا دون ،و()29.6
بالمئــة أجورهــم الشــهرية تبلــغ ()300
دينــار فمــا دون ،يضــاف الــى ذلــك أن مــا
يقــارب ثلــث القــوى العاملــة األردنيــة غيــر
مغطييــن بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة
االجتماعيــة .كذلــك فــإن الحــد األدنــى لألجــور
مــا زال عنــد مســتويات منخفضــة ويبلــغ
 220دينــارا شــهريا ويطبــق علــى األردنييــن
فقــط ،وهنالــك تقديــرات رســمية وغيــر
رســمية تفيــد أن الحكومــة ســوف تتراجــع
عــن قرارهــا الــذي أصدرتــه فــي بدايــة العــام
الجــاري  2020برفــع الحــد األدنــى لألجــور منــذ
بدايــة عــام .2021

••ومــن العوامــل التــي ســاهمت بشــكل
ملمــوس فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة،
االختــاالت الكبيــرة فــي السياســات الناظمة
للتعليــم فــي األردن ،اذ اتجهــت الحكومــات
المتعاقبــة خــال العقــود الثــاث الماضيــة
الــى التوســع فــي التعليــم الجامعــي علــى
حســاب التعليــم المتوســط والمهنــي ،علــى
خــاف حاجــات ســوق العمــل ،وأصبح هنالك
تســهيالت كبيــرة فــي افتتــاح الجامعــات فــي
القطــاع الخــاص ليســتوعب أكبــر قدر ممكن
مــن خريجــي المســار الثانــوي ،الــى جانــب
توســع الجامعــات الحكوميــة فــي برامــج
التعليــم المــوازي لتعويــض تراجــع الدعــم
الحكومــي لهــا .مــا أدى الــى انقــاب الهــرم
التعليمــي ،بحيــث أصبحــت الغالبيــة الكبيــرة
مــن الشــباب والشــابات ملتحقيــن فــي
مســار التعليــم الجامعــي واعــداد متواضعــة
ملتحقيــن فــي التعليــم المتوســط والمهنــي،
لنجــد أن مــا يقــارب  300ألــف طالــب وطالبــة
فــي الجامعــات مقابــل مــا يقــارب  30ألــف
فــي التعليــم المتوســط والمهنــي ،مــا أدى
الــى ارتفــاع كبيــر فــي معــدالت البطالــة بيــن
خريجــي الجامعــات ،اذ بلغــت بيــن االنــاث
 77.0بالمئــة وبيــن الذكــور  25.2بالمئــة.
••تواجــه النســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
تحديــات إضافيــة لاللتحــاق فــي ســوق
العمــل نتيجــة رداءة خدمــة المواصــات
العامــة المقدمــة ،إذ تواجــه النســاء العديــد
مــن التحديــات فــي المواصــات العامــة
مثــل :طــول الرحلــة بســبب طــول فتــرة
االنتظــار فــي األماكــن العامّ ــة ،واســتخدام
أكثــر مــن وســيلة نقــل غيــر آمنــة ،والتلــوث
الســمعي الناتــج عــن المشــادات الكالميــة
فــي البــاص أو مجمــع الباصــات ،إضافــة إلــى
التحــرش فــي األماكــن العامــة ،كمــا يعانــي
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عــدم توفــر
نظــام نقــل يراعــي إعاقاتهــم المختلفــة،
خاصــة فــي المحافظــات.
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••إلــى جانــب ذلــك ،تعانــي قطاعــات واســعة
مــن الشــباب مــن ضعــف جــودة التعليــم
األساســي والثانــوي ومــا بعــد الثانــوي الــذي
يتلقونــه ،األمــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى
مهاراتهــم المعرفيــة والفنيــة األساســية،
اذ أن نتائــج امتحــان الكفــاءة الجامعيــة
الــذي تعقــده وزارة التعليــم العالــي بشــكل
دوري تظهــر أن غالبيــة خريجــي الجامعــات
الجــدد يمتلكــون أقــل مــن ( )50بالمائــة مــن
المعــارف والمهــارات التــي يجــب عليهــم
امتالكهــا ،الــى جانــب ضعــف برامــج التدريــب
العملــي أثنــاء الدراســة ،Internship
ومجمــل ذلــك يضــع عقبــات أخــرى أمــام
الشــباب للحصــول علــى وظائــف الئقــة.
••فشــل برامــج التدريــب والتشــغيل
الحكوميــة التــي كانــت تســتهدف محاربــة
البطالة والتي كانت تركز على تهيئة الشباب
والشــابات وربطهــم مــع المشــغلين فــي
القطــاع الخــاص ،حيــث طبقــت الحكومــات
المتعاقبــة مجموعــة مــن البرامــج بأســماء
مختلفــة ،دون االلتفــات الــى ضــرورة العمــل
علــى تحســين شــروط العمــل فــي القطــاع
الخــاص ،والــذي ســرعان مــا دفــع الغالبيــة
الكبــرى مــن المشــتغلين فــي إطــار هــذه
البرامــج الــى تــرك الوظائــف التــي عملــوا
فيهــا بســبب طــول ســاعات العمــل وغيــاب
الحمايــات االجتماعية وانخفاض مســتويات

األجــور ،ومــن غيــر المتوقــع أن يخــرج
برنامــج خدمــة العلــم الــذي أعلنــت تطبيقــه
الحكومــة قبــل أســبوعين أن يســاهم فــي
تخفيــض معــدالت البطالــة ،ألنــه لــم يخــرج
عــن ذات الفلســفة التــي بنيــت عليهــا برامــج
التشــغيل التــي ســبقته.
••تراجــع فــرص العمــل المتاحــة فــي دول
الخليــج العربــي بســبب تداعيــات تفشــي
جائحــة «كورونــا المســتجد» ،حيــث كانــت
أســواق العمــل فــي هــذه الــدول تســتوعب
ســنويا االف فــرص العمــل وخاصــة مــن
خريجــي الجامعــات ،مــا ســيؤدي الــى تضييــق
فــرص الحصــول علــى وظائــف للشــباب
والشــابات ،وهنالــك توقعــات بعــودة االف
العامليــن والعامــات األردنييــن ومــن بينهــم
الشــباب خالل األشــهر القادمة ،ما ســيؤدي
الــى زيــادة تحــدي الحصــول علــى وظائــف.

«

تعاني قطاعات واسعة من

الشباب من ضعف جودة
التعليم األساسي والثانوي
وما بعد الثانوي الذي
يتلقونه

»
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التوصيات

مســاهمة فــي مواجهــة التحــدي الكبيــر الــذي يفرضــه الواقــع االقتصــادي الصعــب
والــذي يتوقــع أن يتزايــد بســبب تنامــي تداعيــات جائحــة “كورونــا المســتجد” نقــدم بعــض
التوصيــات التــي مــن شــأن األخــذ بهــا التخفيــف مــن مشــكلة البطالــة:

 .1إعــادة النظــر فــي السياســات االقتصاديــة
التــي طبقــت فــي األردن خــال العقــود الماضيــة،
والذهــاب باتجــاه تطبيــق سياســة ماليــة
توســعية مــن خــال زيــادة االســتثمار الرأســمالي
والتخفيــض مــن معــدالت الضرائــب غيــر
المباشــرة مثــل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات
والضرائــب الخاصــة ،األمــر الــذي سيســاهم فــي
تخفيــف الضغــوط علــى الصناعــات األردنيــة مــا
سيســاهم فــي تعزيــز قدراتهــا التنافســية ،الــى
جانــب تخفيــض اشــتراكات الضمــان االجتماعــي
وزيــادة الطلــب المحلــي الكلــي ،األمــر الــذي
ســيدفع عجلــة النمــو االقتصــادي.
 .2تحســين شــروط العمــل فــي القطاع الخاص
مــن خــال توســيع شــمول منظومــة الضمــان
االجتماعــي لتشــمل جميــع العامليــن بأجــر فــي
األردن ،وضمــان تطبيــق معاييــر العمــل مــن
خــال تفعيــل أدوار النقابــات العماليــة وتطويــر
نظــم التفتيــش فــي وزارة العمــل والمؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي ،باإلضافــة الــى رفــع
مســتويات األجــور ،ممــا سيســاهم فــي تشــجيع
الشــباب والشــابات للعمــل فــي القطاعــات
االقتصاديــة التــي يعزفــون عــن العمــل فيهــا،
وخاصــة قطاعــات الزراعــة واالنشــاءات.

 .3إعــادة النظــر فــي سياســات التعليــم باتجــاه
التوســع فــي التعليــم المتوســط والتقنــي
والمهنــي والتقليــل مــن التعليــم الجامعــي ،ألن
غالبيــة الوظائــف التــي يولدهــا القطــاع الخــاص
فــي األردن بحاجــة الــى هــذه األنــواع مــن المهــن،
وإعــادة هــرم التعليــم إلــى وضعــه الطبيعــي.
 .4توعيــة الشــباب والشــابات بالتخصصــات
الجامعيــة الراكــدة التــي اســتنفذت كل الوســائل
لتنشــيطها ،وتوجيههــم إلــى تخصصــات لهــا
مســتقبل فــي ســوق العمــل.
 .5إنشــاء صنــدوق لدعــم المشــاريع الشــبابية
الرياديــة فــي ّ
كافــة محافظــات المملكــة.
 .6تطويــر نظــم ضبــط الجــودة في المؤسســات
التعليميــة المختلفــة ،بحيــث يتــم ضمــان جــودة
عاليــة لخريجــي هــذه المؤسســات ســواء كانــت
فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ،الــى
جانــب تفعيــل تطبيــق برامــج التدريــب العملــي
أثنــاء الدراســة .Internship
 .7ضــرورة رفــع كفــاءة خدمــات المواصــات
العامــة المقدمــة لألردنييــن مــن شــأنه أن يعــزز
مــن مشــاركة النســاء وفــي األشــخاص ذوي
اإلعاقــة فــي ســوق العمــل.
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