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 فإن املرصد، سياسات العملل جملممتابعة برنامج املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية  سياقيف 

 يتالو  ،ةاألردنيالدولة و اليت مير هبا اجملتمع  حوالتالت مسارة يف ولويأتتناول موضوعات حمددة وذات  وتقارير تقدير موقف راقو أيصدر 
صادف يةاب العاملي اليت ناسةة يو  الشمببشكل دوري نصدرها  اليتهذه الورقة تأيت  اليف مسار تطوره. ويف هذا اجمل تؤثر تحتدياشكل ت

اىل جانب  ،اليت يواجهوهنا يف جمال العمل والتحديات ،مناسةة للوقوف على واقع الشةاب األردينوهي  ،آب من كل عا  12يو  
  .خياراهتم وأحالمهمو املتعلقة بتشغيلهم السياسات  الوقوف عند

 
سةاب داخلية ذات أويعود ذلك اىل ، أمامهم املستقةليةتضييق اخليارات اليت أدت اىل  الشةاب األردين للعديد من الضغوط تعرضي

وصلت  اذ ،شكل كةريب الةطالةعالقة بالسياسات االقتصادية اليت طةقت يف األردن خالل العقود املاضية واليت أدت اىل ارتفاع معدالت 
م املعرفية واملهاراتية اىل جانب ضعف قدراهتحتول بينهم وبني االخنراط يف سوق العمل، اىل مستويات قياسية مقارنة مع غالةية دول العامل، 

العمل األردين، ق جلامعي وحاجات سو بسةب ضعف النظا  التعليمي، والفجوة بني التخصصات اليت يوفرها النظا  التعليمي وخاصة ا
 :ويف هذا االطار نعرض ما يلي اىل جانب ضعف شروط العمل يف القطاع اخلاص، املولد الرئيسي لفرص العمل

 
 16أن مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن   ددحت 1989اليت صدرت عا  بالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل  .1

ومنها منظمة العمل الدولية ما زالت تتعامل مع من تقع أعمارهم ما  ،عاما هم اطفال، اال أن العديد من املنظمات الدولية
( عاما باعتةارهم شةاب، لذلك تقو  املنظمة املذكورة بتوفري بيانات احصائية حول الشةاب وفقا هلذه 16 – 15بني )

نسةة الشةاب يف  غتةلاذ ردنية. املعايري، وكذلك احلال بالنسةة للةيانات االحصائية اليت توفرها دائرة االحصاءآت العامة األ
اليت تشكل ما يقارب و  ( عاما،24 -15الفئتني العمريتني )موزعة على من جممل السكان، باملائة(  36األردن ما يقارب )

باملائة( من جممل  15( عاما واليت تشكل ما يقارب )34 – 25باملائة( من جممل املواطنني، والفئة العمرية ما بني ) 21)
 عن ثلت اجملتمع.قليال ، وبالتايل نحن نتحد  عن ما يزيد املواطنني

 
الشةاب  غالةية أن الشارةاجيب  ،والتشغيل فرة دوليا وحمليا واملتعلقة بأسواق العملستناد اىل خمتلف املؤشرات االحصائية املتو ا .2

الشةاب يف غالةية  أوضاعبمقارنة  ،الدولآخر سلم كافة ويأيت ترتيةهم يف  ،للغاية من أوضاع صعةة ة يعانونالعربييف املنطقة 
تراوحت ما اذ هي األعلى عامليا،  2016خالل عا  يف املنطقة العربية الشةاب معدالت الةطالة لدى اذ أن دول العامل، 

توى على املسمشال افريقيا، وهي أعلى كثريا من معدل الةطالة  دول( يف %30.5( يف الشرق األوسط و)%28.2)بني 
 (%10.6) ةلغولتوضيح الصورة بشكل أفضل، ميكن مقارنتها مع أقاليم أخرى، فهي ت (.%13.1) واليت تةلغالعاملي 

( يف دول %13.4، و)يف دول جنوب آسيا( %9.9)يف دول جنوب شرق آسيا، و( %13.6)يف دول شرق آسيا و
دول  تةلغ معدالت الةطالة عند الشةاب يف( يف دول القارة االفريقية جنوب الصحراء، يف حني %11.6، و)أمريكا الالتينية

األرقا  كافية لتفسري حالة التوتر هذه و  (.%12.2( ويف دول أوروبا الشرقية )% 16.6اوروبا الغربية والدول املتقدمة )
 ،منذ عقودفريقي جبناحيها اآلسيوي واالاليت تعيشها املنطقة العربية وبالتايل األمين  ،االجتماعي والسياسيالستقرار عد  او 

النظم السياسية اليت هبا، و الطريقة اليت حيكمون احتجاجا على  لواقعهم ونزوهلم اىل الشارعرفض شةاب املنطقة واليت أدت اىل 
قة بالرغم من اىل افقار غالةية شعوب املنطوادت  ،اليت فرضت عليهاواالقتصادية قدراهتا، وضد النماذج التنموية حتكمت مب

 مبواردها الطةيعية، ونزوع بعضهم اىل التطرف وااللتحاق باملنظمات االرهابية.ز هذه املنطقة متي
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( عاما، 19-15فئتني العمريتني )( لل%39.5 – 34.5) معدالت الةطالة يف األردن لدى فئة الشةاببلغت  .3
ا  من ع األوللربع يف ا الصادر عن دائرة االحصاءآت العامة حسب تقرير العمالة والةطالة األخري، ( عاما  24-20)و

وضحه اذ أهنا وكما ت من بني أعلى النسب يف العامل،، ولغري اجلالسني على مقاعد الدراسة. وهذه النسب تعد  2017
 من متوسط معدالت الةطالة يف املنطقة والعامل. كثريا األرقا  أعلى  

 
شهدت السنوات اخلمس املاضية تراجعا ملموسا  يف عدد فرص العمل املستحدثة يف االقتصاد األردين، اذ بلغ عدد فرص  .4

الف وظيفة يف  45ما يقارب  ، وكانت قد بلغتجديدة الف وظيفة 48ما يقارب  2015 عا العمل املستحدثة خالل 
 55بلغ عددها  2011ويف عا  ، 2012( الفا خالل عا  50و )، 2013يف عا   الف وظيفة ( 54)، و2014عا  

يف  الف وظيفة  70و ،2009الف وظيفة يف عا   69و  2010الف وظيفة يف عا   66بينما بلغ عددها الف وظيفة، 
تسري باجتاهات أكثر صعوبة، خاصة وأن توقعات منظمة وفق هذا املؤشر ويةدو أن األمور . 2008و  2007كل من عامي 

وقد سامهت العديد من  .2018لعربية حىت عا  مل الدولية تشري أن معدالت الةطالة ستستمر على ارتفاع يف املنطقة االع
السياسات االقتصادية اليت مت تطةيقها يف األردن من اضعاف قدرات العديد من القطاعات االقتصادية على توليد فرص العمل 

ت احلروب يف سوريا والعراق دورا اساسيا يف اضعاف قدرات االقتصاد األردين اجلديدة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ولعة
 على النمو مبستويات مرتفعة.

 
األمر الذي  ،وما بعد الثانوي الذي يتلقونهضعف جودة التعليم األساسي والثانوي واسعة من الشةاب من قطاعات  تعاين .5

ةل أيا  ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة اليت صدرت ق األساسية.والفنية مهاراهتم املعرفية ينعكس سلةا على 
م وزارة التعلي تعقدهذي ال الكفاءة اجلامعيةن نتائج امتحان فإ ،وكذلك (.%54.1نسةة النجاح يف االمتحان )توضح أن 

عليهم امتالكها، جيب اليت  واملهارات من املعارف % 50أن غالةية خرجيي اجلامعات اجلدد ميتلكون اقل من  أظهرتالعايل 
 وينطةق ذات األمر على خرجيي املراكز املهنية وجممل ذلك يضع عقةات أخرى أما  الشةاب للحصول على وظائف الئقة.

املهارات اليت اكتسةوها أثناء دراستهم مع متطلةات وحاجات سوق العمل يف األردن، ناهيك ضعف واملعاهد الفنية من حيث 
الطلةة  ، يضاف اليهم عشرات آالفرشاد والتوجيه املهين أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونهعن غياب برامج اال

سنويا خيفقون يف اجتياز امتحان الثانوية العامة، ونسةة كةرية منهم تصةح عمالة غري ماهرة، بسةب ضعف منظومة التعليم 
 املهين والفين غري القادرة على استيعاهبهم.

 

واليت ة األردنية يف غالةية القطاعات االقتصاديتصد  غالةية الشةاب طاليب الوظائف اجلدد  غري الالئقالعمل وشروط  بيئةان  .6
وال ، ( دينارا 489)يقارب إذ أن معدل األجور يف األردن  ابرز مساهتا، االخنفاض امللموس يف مستويات األجور يشكل
العاملون بأجر،  عليها حيصل اليت األجور يف شرائح التعمق وعند عن هذه املؤشرات. العامة اإلحصاءات دائرة أرقا  تةتعد

 أجورهم تةلغ باملائة (57.0) و فأقل، ادينار  200 الشهرية أجورهم تةلغ منهم باملائة (18) أن إذ الكارثي، الوضع نلحظ
( 220واحلد األدىن لالجور الةالغ ) فما دون. ا( دينار 500( منهم اجورهم )%75.6ل، وكذلك )فأق ا( دينار 400الشهرية )
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دينارا، ما زال منخفضا جدا ويقارب نصف خط الفقر املطلق، ويةدو أن احلكومة عدلت عن زيادته بعد التوافقات النسةية 
اهيك عن شروط العمل األخرى من ساعات العمل الطويلة وضعف تطةيقات الصحة ن واليت متت بشأنه منذ عدة أشهر. هلرفع

 والسالمة املهنية، والتهرب التأميين يف اطار منظومة الضمان االجتماعي. 

 
نية والفنية راكز التدريب واملعاهد املهمل اجلدد رجيياخليضاف اىل ذلك املنافسة غري العادلة بني الشةاب األردنيني وخاصة  .7

مع العمالة الوافدة )املهاجرة( والنامجة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، األمر الذي أغرق سوق العمل األردين  امعاتواجل
لة بسةب د تفاقمت هذه املشكلى تصاريح عمل رمسية، وقدون حصوهلم عمبئات اآلالف من العاملني الوافدين )املهاجرين( 

 دون احلصول على تصاريح عمل رمسية من وزارة العمل.السوريني اىل سوق العمل  من الالجئنيالعاملني دخول عشرات آالف 

 
كثري من هذه ، وحتول التقزمي أحالمهم الكةريةاىل  تؤديو  ،أما  الشةاب األردنينيق اخليارات تضي التحدياتان جممل هذه  .8

ه يوميا يف خمتلف دالذي نشه ،الكثري من العنفحتمل  كيات متردية على القوانني وممارساتاالحال  عند الكثري منهم اىل سلو 
لتأثري  اجلماعات  ةمؤسسات الدولة، األمر الذي يدفع العديد منهم ليكونوا عرض ويعمق فجوة الثقة بينهم وبني انحاء اململكة،

 املتطرفة.
 

  ارات أماتضييق اخلياألسةاب األساسية اليت ادت اىل األخذ بعني االعتةار لقد بات مطلوبا من احلكومة وبشكل ملح  .9
غيل والتعليم، والتشوخاصة سياسات العمل  واالجتماعية، بسياساهتا االقتصاديةالشةاب، من خالل اعادة النظر بشكل جذري 

الرتكيز على و ، واليت تعيد تدوير األزمة وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة، واالبتعاد عن السياسات ذات الطابع الدعائي،
صصاهتا وبشروط عمل الئقة، واعادة النظر بسياسات التعليم مبختلف خ كثيفةلق فرص عمل  ستثمارات اليت خاملشاريع واال

 ومستوياهتا وحتسني جودهتا، اىل جانب تنظيم سوق العمل، هبدف إعادة التوازن اىل شخصية شةابنا وتوسيع اخليارات أمامهم.
 اخليارات أمامهم.

 
 انتهى


