ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف في  12آب من كل عام

الشباب األردني
أزمات مدورة وخيارات ضيقة
اعداد:

برنامج المرصد العمالي األردني

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت
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عمان -األردن 11 ،آب 2016
يف سياق متابعة برنامج املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية جململ سياسات العمل  ،فإن املرصد
يصدر أوراق تقدير موقف وتقارير تتناول موضوعات حمددة وذات اولوية يف مسار التحوالت اليت مير هبا اجملتمع والدولة األردنية ،واليت
تشكل حتديات تؤثر يف مسار تطوره .ويف هذا اجملال تأيت هذه الورقة اليت نصدرها بشكل دوري مبناسةة يو الشةاب العاملي اليت يصادف
يو  12آب من كل عا  ،وهي مناسةة للوقوف على واقع الشةاب األردين ،والتحديات اليت يواجهوهنا يف جمال العمل ،اىل جانب
الوقوف عند السياسات املتعلقة بتشغيلهم وخياراهتم وأحالمهم.
يتعرض الشةاب األردين للعديد من الضغوط اليت أدت اىل تضييق اخليارات املستقةلية أمامهم ،ويعود ذلك اىل أسةاب داخلية ذات
عالقة بالسياسات االقتصادية اليت طةقت يف األردن خالل العقود املاضية واليت أدت اىل ارتفاع معدالت الةطالة بشكل كةري ،اذ وصلت
اىل مستويات قياسية مقارنة مع غالةية دول العامل ،حتول بينهم وبني االخنراط يف سوق العمل ،اىل جانب ضعف قدراهتم املعرفية واملهاراتية
بسةب ضعف النظا التعليمي ،والفجوة بني التخصصات اليت يوفرها النظا التعليمي وخاصة اجلامعي وحاجات سوق العمل األردين،
اىل جانب ضعف شروط العمل يف القطاع اخلاص ،املولد الرئيسي لفرص العمل ويف هذا االطار نعرض ما يلي:
 .1بالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل اليت صدرت عا  1989حتدد أن مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16
عاما هم اطفال ،اال أن العديد من املنظمات الدولية ،ومنها منظمة العمل الدولية ما زالت تتعامل مع من تقع أعمارهم ما
بني ( ) 16 – 15عاما باعتةارهم شةاب ،لذلك تقو املنظمة املذكورة بتوفري بيانات احصائية حول الشةاب وفقا هلذه
املعايري ،وكذلك احلال بالنسةة للةيانات االحصائية اليت توفرها دائرة االحصاءآت العامة األردنية .اذ تةلغ نسةة الشةاب يف
األردن ما يقارب ( 36باملائة) من جممل السكان ،موزعة على الفئتني العمريتني ( )24 -15عاما ،واليت تشكل ما يقارب
( 21باملائة) من جممل املواطنني ،والفئة العمرية ما بني ( )34 – 25عاما واليت تشكل ما يقارب ( 15باملائة) من جممل
املواطنني ،وبالتايل حنن نتحدث عن ما يزيد قليال عن ثلت اجملتمع.

 .2استناد اىل خمتلف املؤشرات االحصائية املتوفرة دوليا وحمليا واملتعلقة بأسواق العمل والتشغيل ،جيب االشارة أن غالةية الشةاب
يف املنطقة العربية يعانون من أوضاع صعةة للغاية ،ويأيت ترتيةهم يف آخر سلم كافة الدول ،مقارنة بأوضاع الشةاب يف غالةية
دول العامل ،اذ أن معدالت الةطالة لدى الشةاب يف املنطقة العربية خالل عا  2015هي األعلى عامليا ،اذ بلغت
( )%28.2يف الشرق األوسط و( )%30.5يف دول مشال افريقيا ،وهي أعلى كثريا من معدل الةطالة على املستوى
العاملي واليت تةلغ ( .)%13.1وهي تةلغ ( )%10.6يف دول شرق آسيا و( )%13.6يف دول جنوب شرق آسيا،

و( )%9.9يف دول جنوب آسيا ،و( )%13.4يف دول أمريكا الالتينية ،و( )%11.6يف دول القارة االفريقية جنوب
الصحراء ،يف حني تةلغ معدالت الةطالة عند الشةاب يف دول اوروبا الغربية والدول املتقدمة ( )% 16.6ويف دول أوروبا

الشرقية ( .)%12.2وهذه األرقا كافية لتفسري حالة التوتر وعد االستقرار االجتماعي والسياسي ،وبالتايل األمين اليت
تعيشها املنطقة العربية جبناحيها اآلسيوي واالفريقي منذ عقود ،واليت أدت اىل رفض شةاب املنطقة لواقعهم ونزوهلم اىل الشارع
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احتجاجا على الطريقة اليت حيكمون هبا ،والنظم السياسية اليت حتكمت مبقدراهتا ،وضد النماذج التنموية واالقتصادية اليت
فرضت عليها ،وادت اىل افقار غالةية شعوب املنطقة بالرغم من متيز هذه املنطقة مبواردها الطةيعية ،ونزوع بعضهم اىل التطرف
وااللتحاق باملنظمات االرهابية.
 .3ارتفعت معدالت الةطالة يف األردن لدى فئة الشةاب حسب تقرير العمالة والةطالة األخري الصادر عن دائرة االحصاءآت
العامة يف الربع الثاين من عا  2016اجلاري ،مبا يقارب ( )10نقاط مئوية للفئة العمرية بني ( )19 -15عاما من
غري اجلالسني على مقاعد الدراسة ،حيث سجلت ( )%40.2مقارنة مع ( )%30.6يف الربع الثاين من عا ،2015

وارتفعت ما يقارب ( )5نقاط مئوية للفئة العمرية بني ( )24 – 20عاما من غري اجلالسني عل مقاعد الدراسة ،مسجلة
( )%33.3مقارنة مع ( )%28.1يف الربع الثاين من عا  .2015وهي تعد من بني أعلى النسب يف العامل ،اذ أهنا
وكما توضحه األرقا أعلى من متوسط معدالت الةطالة يف املنطقة والعامل.
 .4ارتفعت مؤشرات الةطالة بشكل عا يف األردن خالل الربع الثاين من العا اجلاري  2016مقارنة بالفرتة ذاهتا من عا

 )2.8( 2016نقطة مؤية ،ليصل اىل ( )%14.7مقارنة مع ( )%11.9يف الفرتة ذاهتا من عا  ،2015وتةلغ
النسب عند النساء ضعفها عند الذكور ،حيث تتحمل الشابات ضغوطا مضاعفة مقارنة من الشةاب الذكور يف احلصول على
فرص عمل ،مما يضعف مشاركتهن االقتصادية أكثر فاكثر ،وبالتايل يزيد من تعميش النساء يف األردن.

 .5شهدت السنوات اخلمس املاضية تراجعا ملموساً يف عدد فرص العمل املستحدثة يف االقتصاد األردين ،اذ بلغ عدد فرص
العمل املستحدثة خالل النصف األول من عا  2015ما يقارب  17الف وظيفة جديدة ،وكانت قد بلغت ما يقارب 45
الف وظيفة يف عا  ،2014و( )54الف وظيفة يف عا  ،2013و ( )50الفا خالل عا  ،2012ويف عا  2011بلغ
عددها  55الف وظيفة ،بينما بلغ عددها  66الف وظيفة يف عا  2010و  69الف وظيفة يف عا  ،2009و 70الف
وظيفة يف كل من عامي  2007و  .2008ويةدو أن األمور وفق هذا املؤشر تسري باجتاهات أكثر صعوبة ،خاصة وأن
توقعات منظمة العمل الدولية تشري أن معدالت الةطالة ستستمر على ارتفاع يف املنطقة العربية حىت عا  .2018وقد سامهت
العديد من السياسات االقتصادية اليت مت تطةيقها يف األردن من اضعاف قدرات العديد من القطاعات االقتصادية على توليد
فرص العمل اجلديدة ،وعلى رأسها القطاع الصناعي ،ولعةت احلروب يف سوريا والعراق دورا اساسيا يف اضعاف قدرات
االقتصاد األردين على النمو مبستويات مرتفعة.
 .6تعاين قطاعات واسعة من الشةاب من ضعف جودة التعليم األساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه ،األمر الذي
ينعكس سلةا على مهاراهتم املعرفية والفنية األساسية .ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة اليت صدرت قةل أيا
توضح أن غالةية الطلةة الذي تقدموا لالمتحان اخفقوا يف اجتيازه ،اذ بلغت نسةة النجاح يف االمتحان ( ،)%40.1ويف
بعض الفروع مثل األديب واملعلوماتية تراوحت النسب ما بني  26-18باملائة .وكذلك ،فإن نتائج امتحان الكفاءة اجلامعية
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الذي تعقده وزارة التعليم العايل أظهرت أن غالةية خرجيي اجلامعات اجلدد ميتلكون اقل من  % 50من املعارف واملهارات
اليت جيب عليهم امتالكها ،وجممل ذلك يضع عقةات أخرى أما الشةاب للحصول على وظائف الئقة .وينطةق ذات األمر
على خرجيي املراكز املهنية واملعاهد الفنية من حيث ضعف املهارات اليت اكتسةوها أثناء دراستهم مع متطلةات وحاجات سوق
العمل يف األردن ،ناهيك عن غياب برامج االرشاد والتوجيه املهين أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه ،يضاف اليهم
عشرات آالف الطلةة سنويا خيفقون يف اجتياز امتحان الثانوية العامة ،ونسةة كةرية منهم تصةح عمالة غري ماهرة ،بسةب
ضعف منظومة التعليم املهين والفين غري القادرة على استيعاهبهم.
 .7ان بيئة وشروط العمل غري الالئق تصد غالةية الشةاب طاليب الوظائف اجلدد يف غالةية القطاعات االقتصادية األردنية واليت
يشكل االخنفاض امللموس يف مستويات األجور ابرز مساهتا ،إذ أن معدل األجور يف األردن يقارب ( )460دينارا حسب
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وهو يف القطاع اخلاص أعلى منه يف القطاع العا  ،حيث بلغت يف القطاع العا ()435
دينارا شهريا ،ويف القطاع اخلاص ( )474دينارا شهريا .وال تةتعد أرقا دائرة اإلحصاءات العامة عن هذه املؤشرات .وعند
التعمق يف شرائح األجور اليت حيصل عليها العاملون بأجر ،نلحظ الوضع الكارثي ،إذ أن ( )18باملائة منهم تةلغ أجورهم
الشهرية  200دينارا فأقل ،و ( )57.0باملائة تةلغ أجورهم الشهرية ( )400دينارا فأقل ،وكذلك ( )%75.6منهم اجورهم
( )500دينارا فما دون .واحلد األدىن لالجور الةالغ ( )190دينارا ،ما زال منخفضا جدا ويقارب نصف خط الفقر املطلق،
ويةدو أن احلكومة عدلت عن زيادته بعد التوافقات النسةية لرفعة واليت متت بشأنه منذ عدة أشهر .ناهيك عن شروط العمل
األخرى من ساعات العمل الطويلة وضعف تطةيقات الصحة والسالمة املهنية ،والتهرب التأميين يف اطار منظومة الضمان
االجتماعي.

 .8يضاف اىل ذلك املنافسة غري العادلة بني الشةاب األردنيني وخاصة اخلرجيي اجلدد ملراكز التدريب واملعاهد املهنية والفنية
واجلامعات مع العمالة الوافدة (املهاجرة) والنامجة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه ،األمر الذي أغرق سوق العمل األردين
مبئات اآلالف من العاملني الوافدين (املهاجرين) دون حصوهلم على تصاريح عمل رمسية ،وقد تفاقمت هذه املشكلة بسةب
لدخول عشرات آالف العاملني من الالجئني السوريني اىل سوق العمل بدون احلصول على تصاريح عمل رمسية من وزارة
العمل.
 .9يعكس هذا الواقع حالة اغرتاب يعاين منها العديد من املسؤولني مطوري هذه السياسات ومنفذيها عن واقع التحديات احلقيقية
اليت يواجهها اجملتمع األردين ،حالة االغرتاب هذه تع ر عن ذاهتا يف العديد من االفرتاضات اخلاطئة اليت يتم رسم اخلطط
والسياسات ذات العالقة يف ضوئها ،حيث يريدون حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية بذات السياسات واألدوات اليت
أوجدهتا .اىل جانب أن الشةاب ال يرغةون بالعمل يف القطاع اخلاص ،ويريدون وظائف مكتةية يف القطاع احلكومي ،كذلك
فإن خمتلف اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات الرمسية تقو على فرضية ان اجملتمع األردين ينتج سنويا ما بني ()70-60
الف طالب عمل جديد ،وهم الداخلون اجلدد اىل سوق العمل ،لذلك تقو السياسات الرمسية بناءا على ذلك .والواقع
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احلقيقي خيتلف عن ذلك كثريا ،فالنظا التعليمي ينتج أكثر ما بني ( )120-100الف طالب عمل جديد سنويا ،ونظرة
سريعة على أعداد األردنيني خرجيي اجلامعات األردنية والعربية واألجنةية واملعاهد الفنية واملهنية ،اىل جانب الشةاب الذي ال
يكملون تعليمهم الفين واملهين خاصة أوالئك الذين خيفقون يف امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) تةني أن أعدادهم أكثر من
ذلك ،ووصلت يف صيف عا  2015اىل  120الف طالب ثانوية عامة .وكذلك تقو بعض االفرتاضات أن ظروف
العمل املتاحة لألردنيني وخاصة األجور مناسةة وتوفر احلياة الكرمية هلم.
ان جممل هذه التحديات تضييق اخليارات أما الشةاب األردنيني ،وتؤدي اىل تقزمي أحالمهم الكةرية ،وحتول الكثري
.10
من هذه االحال عند الكثري منهم اىل سلوكيات متردية على القوانني وممارسات حتمل الكثري من العنف ،الذي نشهده يوميا
يف خمتلف احناء اململكة ،ويعمق فجوة الثقة بينهم وبني مؤسسات الدولة ،األمر الذي يدفع العديد منهم ليكونوا عرضه لتأثري
اجلماعات املتطرفة.
لقد بات مطلوبا من احلكومة وبشكل ملح األخذ بعني االعتةار األسةاب األساسية اليت ادت اىل تضييق اخليارات
.11
أما الشةاب ،من خالل اعادة النظر بشكل جذري بسياساهتا االقتصادية واالجتماعية ،وخاصة سياسات العمل والتشغيل
والتعليم ،وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة ،واالبتعاد عن السياسات ذات الطابع الدعائي ،واليت تعيد تدوير األزمة،
والرتكيز على املشاريع واالستثمارات اليت ختلق فرص عمل كثيفة وبشروط عمل الئقة ،واعادة النظر بسياسات التعليم مبختلف
ختصصاهتا ومستوياهتا وحتسني جودهتا ،اىل جانب تنظيم سوق العمل ،هبدف إعادة التوازن اىل شخصية شةابنا وتوسيع
اخليارات أمامهم.
انتهى
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