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تقدمي
تاأتي منا�صبة يوم �ل�صباب �لعاملي �لتي ت�صادف يوم 12 �آب 
�لأردين  �ل�صباب  و�قع  على  للوقوف  منا�صبة  عام  كل  من 
�ل�صيا�صات  وتاأمل  غالبيتهم،  يو�جهها  �لتي  و�لتحديات 
�ل�صباب و�أحالمهم،  �أثرت وما ز�لت توؤثر على و�قع  �لتي 

من منظور ر�صالة �ملركز وروؤيته ويف �إطار �خت�صا�صه.
�أو�صاعهم  فان  �ملجتمعات،  يف  �ل�صباب  فئة  لأهمية  ونظر�ً 
و�أحالمهم و�لتحديات �لتي يو�جهونها تعد موؤ�صر�ت ذ�ت 
دللة على مدى متا�صك �ملجتمعات وحتدد �آفاق تطورها. 
ويف هذ� �ل�صياق يتم �لرتكيز عادة على فئة �ل�صباب �لذين 
�أن  �عتبار  على  عاما   24 و   15 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح 
فيها  تتحدد  �لتي  �لب�صر  حياة  يف  مف�صلية  مرحلة  هذه 
م�صار�تهم، �صو�ء خيار�تهم �لتعليمية �و �ملهنية �و �لثقافية 
�و �ل�صيا�صية، و�لتي تهيئهم للدخول �ىل �حلياة �لعملية. 
�لأخرى  �ل�صبابية  �لفئات  �أهمية  من  يقلل  ل  هذ�  ولكن 

�لتي تزيد عن �صن 12 عاما.
ويف �لأردن تبلغ ن�صبة �ل�صباب من �لفئة �لعمرية )24-15( 
عاما ما يقارب )21 باملائة( من جممل �ملو�طنني، و�لفئة 
�لعمرية ما بني )25-34( عاما ما يقارب )15 باملائة( من 
يزيد  ما  عن  نتحدث  نحن  وبالتايل  �ملو�طنني،  جممل 

قليال عن ثلت �ملجتمع.
تو�جه قطاعات و��صعة من �ل�صباب يف هذه �لفئات �لعمرية 
يف  تتمثل  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتحديات  من  جملة 
يتلقونه،  �لذي  و�لثانوي  �لأ�صا�صي  �لتعليم  جودة  �صعف 
ونظرة  �لأ�صا�صية،  �ملعرفية  مهار�تهم  �صعف  وبالتايل 
�صدرت  �لتي  �لعامة  �لثانوية  �متحان  نتائج  على  �صريعة 

قبل �أيام تو�صح �أن ما يقارب ن�صف �ملتقدمني لالمتحان 
)45 باملائة( مل ينجحو�.

�لقت�صادية  و�ل�صيا�صات  �لتنموي  �لنموذج  �أدى  كذلك 
�ىل  �ملا�صية  �لعقود  خالل  �لأردن  يف  ونفذت  ر�صمت  �لتي 
�لعمل،  وعالقات  �لو�صطى  �لطبقة  وتخريب  ت�صويه 
لغالبية  �ملعي�صية  �مل�صتويات  تر�جع  �ىل  �أدى  �لذي  �لأمر 
و�لبطالة  �لفقر  رقعة  �ت�صاع  �ىل  كذلك  و�دى  �ملو�طنني 
�لذين  �لأ�صخا�ص  )وهم  �لفقرية  �لعمالة  رقعة  و�ت�صاع 
يعملون ويح�صلون على �أجور غري لئقة ل تكفي لتغطية 
دفع  �ىل  �أدى  ما  �لأ�صا�صية(،  �أ�صرهم  وحاجات  حاجاتهم 
بد�ية  �لعمل وهم يف  �صوق  �أبنائها يف  �لأ�صر لإحلاق  �آلف 
�صن �ل�صباب وهم يف مرحلة �لتعليم �لأ�صا�صي و�لنخر�ط 
لهذه  �ملتنامية  �لأ�صا�صية  �حلاجات  لتلبية  �لعمل  �صوق  يف 
�لأ�صر، وهذ� يف�صر تفاقم �أعد�د عمالة �لأطفال من جهة 
�أعد�د �ل�صباب غري �ملهرة من جهة �أخرى يف �صوق  وزيادة 

�لعمل.
ن�صبة  �رتفاع  من  �ل�صديدة  معاناتهم  جانب  �ىل  هذ� 
�لعمرية  �لفئة  �ل�صباب من  ثلث  يقارب  ما  �أن  �إذ  �لبطالة 
)15-24 عاماً( وما يقارب )11 باملائة(  من �لفئة �لعمرية 

)25-39 عاماً( يعانون من �لبطالة.
�ملر�كز  من  �جلدد  �خلريجون  وخا�صة  �ل�صباب  ويو�جه 
كبرية  �صعوبات  من  و�جلامعات  �لفنية  و�ملعاهد  �ملهنية 
للح�صول على فر�صة عمل، وذلك لعدة �أ�صباب منها عدم 
مو�ءمة و/�أو �صعف �ملهار�ت �لتي �كت�صبوها �أثناء در��صتهم 
مع متطلبات وحاجات �صوق �لعمل يف �لأردن، وذلك ب�صبب 
�ىل  تلقوها  �لتي  و�لفني  �ملهني  �لتدريب  بر�مج  �صعف 
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حمتو�ها  و�صعف  �جلامعية  �لتخ�ص�صات  فو�صى  جانب 
و�لتوجيه  �لر�صاد  بر�مج  غياب  عن  ناهيك  �لتطبيقي، 
يدر�صونه.  �لذي  �لتخ�ص�ص  �ختيار  مرحلة  �أثناء  �ملهني 
يف  لعمل  �لطاردة  �لعمل  بيئة  فاإن  هذ�  كل  جانب  و�ىل 
�لأردنية ب�صبب بعدها عن  غالبية �لقطاعات �لقت�صادية 
يعي�ص  �لأردين  �لعمل  �صوق  �أن  �إذ  �لالئق،  �لعمل  معايري 
يف  �مللمو�ص  �لنخفا�ص  حيث  من  كبرية  فو�صى  حالة 
م�صتويات �لأجور، �إذ �أن معدل �لأجور يف �لأردن بلغ  )392( 
"د�ئرة �لح�صاء�آت �لعامة"، و)412(  دينار�ً �صهرياً ح�صب 
دينار�ً ح�صب "موؤ�ص�صة �ل�صمان �لجتماعي"، و�أن ما يقارب 
�ل�صمان  يف  وم�صرتكني  باأجر  �لعاملني  من  باملائة(   72(
�لجتماعي رو�تبهم �ل�صهرية تبلغ )400( دينار فما دون، 
يف  �ملعيارية  لالأ�صرة  �ملطلق  �لفقر  خط  �أن  �ملعروف  ومن 
�لأردن يقارب )350( دينار� �صهريا، هذ� ناهيك عن �صاعات 
�صاعات يوميا، وحرمان   8 �لتي تزيد عن  �لطويلة  �لعمل 
�إذ  �لجتماعية،  �حلماية  يف  حقهم  من  و��صعة  قطاعات 
�لأردنية ل  �لعاملة  �لقوى  باملائة( من   44( يقارب  ما  �أن 
ح�صب  �لجتماعي  �ل�صمان  �أ�صكال  من  �صكل  باأي  تتمتع 
�ل�صمان  وموؤ�ص�صة  �لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  "وز�رة 

�لجتماعي".
هذ� �ىل جانب غياب �ل�صتقر�ر �لوظيفي و�صهولة عمليات 
�لف�صل من �لعمل، وكذلك حرمان �لغالبية �ل�صاحقة من 
�لقوى �لعاملة يف �لأردن من حق �لتنظيم �لنقابي مبوجب 
�لأردين ومعايري  �لد�صتور  قانونية متخلفة عن  ن�صو�ص 
�لعاملية  و�ملو�ثيق  �لإعالنات  يف  �لو�ردة  �لدولية  �لعمل 
�لعمل  منظمة  و�تفاقيات  �لن�صان  حلقوق  و�لدولية 

�لدولية، �لأمر �لذي �أدى �ىل تعميق �لرت�جع يف �صروط 
�لعمل يف �لأردن.

�ل�صباب  بني  �لعادلة  غري  �ملناف�صة  ذلك  �ىل  ي�صاف 
و�ملعاهد  �لتدريب  مر�كز  خريجي  وخا�صة  �لأردنيني 
) �لو�فدة  �لعمالة  مع  �جلدد  و�جلامعات  و�لفنية  �ملهنية 
�ملهاجرة( و�لناجمة عن �صعف �د�رة �صوق �لعمل وتنظيمه، 
�لآلف  مبئات  �لأردين  �لعمل  �صوق  �أغرق  �لذي  �لأمر 
�لو�فدين )�ملهاجرين( دون ح�صولهم على  �لعاملني  من 

ت�صاريح عمل ر�صمية.
�خليار�ت  ت�صييق  �ىل  �أدت  �لعو�مل  هذه  جممل  �إن 
�لتي  �لكبرية  �أحالمهم  وتقزمي  �لأردنيني  �ل�صباب  �أمام 
�لكثري  عند  �لحالم  هذه  من  �لكثري  وحتول  يحملونها، 
وممار�صة  �لقو�نني  على  متردية  �صلوكيات  �ىل  منهم 
خمتلف  يف  يوميا  ن�صهده  �لذي  �لعنف  �أ�صكال  خمتلف 

�نحاء �ململكة.
�ىل  �لنتباه  ملح  وب�صكل  �حلكومة  من  مطلوبا  بات  لقد 
�أما  �خليار�ت  ت�صييق  �ىل  �دت  �لتي  �لأ�صا�صية  �لأ�صباب 
بالنموذج  جذري  ب�صكل  �لنظر  �عادة  خالل  من  �ل�صباب، 
�لتنموي و�ل�صيا�صات �لقت�صادية �لتي �نبثقت عنه بهدف 
�لرتكيز  �لردين نحو  و�لقت�صاد  �لتنمية  توجيه م�صروع 
لئقة،  عمل  وب�صروط  بكثافة  عمل  فر�ص  خلق  على 
تخ�ص�صاتها  مبختلف  �لتعليم  ب�صيا�صات  �لنظر  و�عادة 
�صوق  تنظيم  جانب  �ىل  جودتها،  وحت�صني  وم�صتوياتها 
�لعمل، بهدف �إعادة �لتو�زن �ىل �صخ�صية �صبابنا وتو�صيع 

�خليار�ت �أمامهم. 
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