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 ورقة تقدير موقف بمناسبة اليوم العالمي للشباب
 

 الشباب األردني
 "أحالم كبيرة في مواجهة اغتراب السياسات الوطنية"

 
 :اعداد

 برنامج المرصد العمالي األردني
 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 

  
 

 2013 آب 12األردن، - عمان

 
يف اطار متابعة برنامج ادلرصد العمايل األردين التابع دلركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية دلختلف السياسات ذات العالقة 

بالعمل، اعتاد أن يصدر أوراق تقدير موقف تتناول موضوعات زلددة وذات اولية يف مسار التحوالت اليت دير هبا اجملتمع األردين واليت 
 . تشكل حتديا ملموسا يف مسار تطوره

 
 آب من كل عام، وىي 12ويف ىذا السياق تأيت ىذه الورقة اليت ارتئينا أن نصدرىا دبناسبة يوم الشباب العادلي اليت يصادف يوم 

مناسبة للوقوف على واقع الشباب األردين والتحديات اليت يواجهوهنا، اىل جانب الوقوف عند السياسات اليت اثرت وما زالت تؤثر 
على واقع الشباب األردين وأحالمهم، من منظور رسالة ادلركز ورؤيتو ويف اطار اختصاصو، وعلى وجو اخلصوص التحدي األكرب الذي 

 .يواجههم وادلتمثل يف احلصول على فرص عمل الئقة
 

وقبل الولوج اىل ىذا التحدي، من ادلفيد التذكري أن فئة الشباب اليت نتحدث عنها يف ىذه الورقة تتمثل يف الشباب الذين ترتاوح 
عاما، وىي ادلؤشرات اليت تستخدمها غالبية ادلنظمات الدولية عند تناوذلا دلوضوع الشباب، لذلك  (24-15)أعمارىم ما بني 

ومع أن اتفاقية حقوق الطفل اليت . تتوفر معلومات احصائية تفصيلية عن ىذه الفئة على ادلستوى العادلي وادلستوى العريب واحمللي
 ىم اطفال، اال أن العديد من ادلنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية 16 تفرتض ان من ىم دون سن 1989صدرت عام 

عاما باعتبارىم شباب، وىي توفر بيانات احصائية خبصوص ىذه  (16 – 15)ما زالت تتعامل مع من تقع أعمارىم ما بني  
ويف الوقت الذي تبلغ فيو نسبة الشباب . ت العامة األردنيةاالفئة، وكذلك احلال بالنسبة للبيانات االحصائية اليت توفرىا دائرة االحصاء

( 34 – 25)من رلمل ادلواطنني، والفئة العمرية ما بني  ( بادلائة21)عاما يف األردن ما يقارب  (24- 15)من الفئة العمرية 
 .من رلمل ادلواطنني، وبالتايل حنن نتحدث عن ما يقارب ثلت اجملتمع ( بادلائة15)عاما ما يقارب 
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كذلك جيدر بنا وباالستناد اىل سلتلف ادلؤشرات االحصائية ادلتوفرة على ادلستويني الدويل واحمللي وادلتعلقة بالعمل االعرتاف أن الشباب 

العريب يعد يف وضع صعب جداً ويأيت ترتيبهم يف مواقع متأخرة مقارنة باوضاع الشباب يف غالبية دول العامل، ىذا اىل جانب أن 
 . الشباب األردين ىو األكثر معاناة بني الشباب العريب

 
-15)، فإن معدالت البطالة لدى فئة الشباب 2013واستنادا اىل احدث إحصائيات صدرت عن منظمة العمل الدولية لعام 

يف الدول العربية يف  (%23.8)يف الشرق األوسط و (%28.1)عاما يف ادلنطقة العربية ىي األعلى عادليا، فقد بلغت  (24
يف دول  (%9.5)، يف حني أهنا تبلغ (%12.6)مشال افريقيا، وىي أعلى كثريا من معدل البطالة على ادلستوى العادلي واليت تبلغ 

يف دول أمريكا الالتينية  (%13.5)يف دول جنوب آسيا، و (%9.8)يف دول جنوب شرق آسيا، و (%13.0)شرق آسيا  و
يف دول القارة االفريقية جنوب الصحراء، يف حني تبلغ معدالت البطالة عند الشباب يف دول اوروبا الغربية والدول  (%11.9)، و

وىذه األرقام كافية لتفسري حالة التوتر وعدم االستقرار اليت تعيشها . (%17.1)ويف دول أوروبا الشرقية  (%17.9)ادلتقدمة 
ادلنطقة العربية منذ عقود واليت أدت اىل انفجار شعوهبا يف وجو النظم السياسية اليت حتكمت بقدراهتا، وضد النماذج التنموية اليت 

 .فرضت عليها وادت اىل افقار غالبية شعوب ادلنطقة بالرغم من دتيز ىذه ادلنطقة دبواردىا الطبيعية
 

  اجلاري، فإن معدالت البطالة بني 2013أما يف األردن فحسب أحدث مؤشرات دائرة االحصاءات العامة للنصف الثاين من عام 
عاما من غري  (19- 15)للفئة العمرية بني  (%30.1)الشباب تشري اىل أهنا من بني أعلى ادلستويات يف العامل، إذ تبلغ 

 .عاما من غري اجلالسني عل مقاعد الدراسة (24 – 20)للفئة العمرية بني  (%29.1)اجلالسني على مقاعد الدراسة، و 
 

ويعود ذلك اىل ضعف مجلة من السياسات االقتصادية والتعليمية وسياسات العمل وعدم موائمتها لواقع وحاجات اجملتمع األردين 
. ومتطلبات تطوره، واليت تعكس حالة االغرتاب اليت يعاين منها العديد من مطوري ىذه السياسات ومنفذيها عن واقع حياة األردنيني
وحالة االغرتاب ىذه تعرب عن ذاهتا يف العديد من االفرتاضات اخلاطئة اليت يتم رسم اخلطط والسياسات يف ضوئها، ويف حالتنا قيد 

التحليل، وادلتمثلة يف التشغيل وخاصة تشغيل الشباب، فإن سلتلف اخلطط والسياسات والدراسات الرمسية تقوم على فرضية ان اجملتمع 
الف طالب عمل جديد، وىم الداخلون اجلدد اىل سوق العمل، لذلك تقوم السياسات  (70-60)األردين ينتج سنويا ما بني 

والواقع احلقيقي خيتلف عن ذلك كثريا، فاجملتمع األردين ينتج أكثر من . الرمسية على وضع خططها لتوفري ىذا العدد سنويا من الوظائف
 الف طالب عمل جديد، ونظرة سريعة على أعداد خرجيي اجلامعات وادلعاىد الفنية وادلهنية والشباب الذي ال يكملون 100

تبني أن أعدادىم أكثر من ذلك، وحبسبة  (التوجيهي)تعليمهم الفين وادلهين خاصة اولئك الذين خيفقون يف امتحان الثانوية العامة 
 الف طالب وطالبة، وكذلك 120بسيطة، فإن أعداد الطلبة الذين يتقدمون اىل امتحان الثانوية العامة منذ عدة سنوات ال يقل عن 

اخل، يزيد ومنذ عدة سنوات .... فإن عدد الطلبة ادللتحقني يف سلتلف ادلدارس ويف الصفوف الثاين ثانوي وأول ثانوي وعاشر وتاسع 
 الف طالب لكل مرحلة، ومجيع ىؤالء يدخلون اىل سوق العمل سواء اكملوا تعليمهم اجلامعي أو الفين أو ادلهين أو مل 100عن 

 . يكملوا تعليمهم
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اىل جانب ذلك تعاين قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم األساسي والثانوي ، وما بعد الثانوي الذي يتلقونو ، 
األمر الذي ينعكس سلبا على مهاراهتم ادلعرفية وادلهاراتية األساسية، ونظرة سريعة إىل نتائج امتحانات الثانوية العامة اليت صدرت قبل 

أيام توضح أن ما يقرب من نصف ادلتقدمني لالمتحان اخفقوا يف اجتيازه، وكذلك فإن نتائج امتحان اجلدارة الذي عقدتو وزارة التعليم 
من ادلهارات وادلعارف اليت عليهم امتالكها، ورلمل  % 50العايل قبل اشهر، بني أن غالبية خرجيي اجلامعات اجلدد ديتلكون اقل من 

وينطبق ذات األمر على خرجيي ادلراكز ادلهنية وادلعاىد الفنية من . ذلك يضع عقبات أخرى أمام الشباب للحصول على وظائف الئقة
حيث ال تتوائم ادلهارات اليت اكتسبوىا أثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل يف األردن، وذلك بسبب ضعف احملتوى 

 .التطبيقي للربامج التعليمية، ناىيك عن غياب برامج االرشاد والتوجيو ادلهين أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونو
 

كذلك أدى النموذج التنموي والسياسات االقتصادية اليت رمست ونفذت يف األردن خالل العقود ادلاضية اىل تشويو وختريب الطبقة 
الوسطى وعالقات العمل، واليت أدت اىل تراجع ادلستويات ادلعيشية لغالبية ادلواطنني وادت كذلك اىل اتساع رقعة الفقر والبطالة واتساع 

وىم األشخاص الذين يعملون وحيصلون على أجور غري الئقة ال تكفي لتغطية حاجاهتم وحاجات أسرىم )رقعة العمالة الفقرية 
، ما دفع آالف األسر إلحلاق ابنائها يف سوق العمل وىم يف بداية سن الشباب وىم يف مرحلة التعليم األساسي واالخنراط (األساسية

يف سوق العمل لتلبية احلاجات األساسية ادلتنامية ذلذه األسر، وىذا يفسر تفاقم أعداد عمالة األطفال من جهة وزيادة أعداد الشباب 
 .غري ادلهرة من جهة أخرى يف سوق العمل

 
واىل جانب كل ىذا فإن بيئة العمل الطاردة للعمل يف غالبية القطاعات االقتصادية األردنية واليت يشكل االخنفاض ادللموس يف 

، وان ما "دائرة االحصاءات العامة"دينارا شهريا حسب  (412)مستويات األجور ابرز مساهتا، إذ أن معدل األجور يف األردن بلغ 
دينار فما دون، ومن  (400)من العاملني بأجر ومشرتكني يف الضمان االجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ  ( بادلائة72)يقارب 

دينارا شهريا، ناىيك عن ساعات العمل الطويلة اليت تزيد  (400)ادلعروف أن خط الفقر ادلطلق لألسرة ادلعيارية يف األردن يقارب 
من القوى العاملة  ( بادلائة44) ساعات يوميا، وحرمان قطاعات واسعة من حقهم يف احلماية االجتماعية، إذ أن ما يقارب 8عن 

 ".وزارة التخطيط والتعاون الدويل"األردنية ال تتمتع بأي شكل من اشكال الضمان االجتماعي حسب 
 

ىذا اىل جانب غياب االستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل من العمل، وكذلك حرمان الغالبية الساحقة من القوى العاملة يف 
األردن من حق التنظيم النقايب دبوجب نصوص قانونية متخلفة عن الدستور األردين ومعايري العمل الدولية الواردة يف اإلعالنات 

وادلواثيق العادلية والدولية حلقوق االنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، األمر الذي أدى اىل تعميق الرتاجع يف شروط العمل يف 
 .األردن

يضاف اىل ذلك ادلنافسة غري العادلة بني الشباب األردنيني وخاصة اخلرجيني اجلدد من مراكز التدريب وادلعاىد ادلهنية والفنية 
والنامجة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمو، األمر الذي أغرق سوق العمل األردين دبئات  (ادلهاجرة)واجلامعات  مع العمالة الوافدة 
دون حصوذلم على تصاريح عمل رمسية، وقد تفاقمت ىذه ادلشكلة بسبب دخول عشرات  (ادلهاجرين)اآلالف من العاملني الوافدين 

 .آالف من الالجئني السوريني اىل سوق العمل بدون احلصول على تصاريح عمل رمسية من وزارة العمل



Page 4 of 4 
 

ان رلمل ىذه العوامل أدت اىل تضييق اخليارات أمام الشباب األردنيني وتقزمي أحالمهم الكبرية اليت حيملوهنا، وحتول الكثري من ىذه 
 .االحالم عند الكثري منهم اىل سلوكيات دتردية على القوانني وشلارسة سلتلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا يف سلتلف احناء ادلملكة

لقد بات مطلوبا من احلكومة وبشكل ملح االنتباه اىل األسباب األساسية اليت ادت اىل تضييق اخليارات أما الشباب، من خالل اعادة 
النظر بشكل جذري بالنموذج التنموي والسياسات االقتصادية اليت انبثقت عنو هبدف توجيو مشروع التنمية واالقتصاد االردين حنو 
الرتكيز على خلق فرص عمل بكثافة وبشروط عمل الئقة، واعادة النظر بسياسات التعليم دبختلف ختصصاهتا ومستوياهتا وحتسني 

 .جودهتا، اىل جانب تنظيم سوق العمل، هبدف إعادة التوازن اىل شخصية شبابنا وتوسيع اخليارات أمامهم
 

 _انتهى-


