ورقة تقدير موقف مبناسبة اليوم العاملي للشباب الذي يصادف  12آب من كل عام

الشباب األردين
أحالم كبرية وخيارات مستقبلية حمدودة

إعداد:

املرصد العمايل األردين
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
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يف سياق متابعة برانمج املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية جململ سياسات العمل،
فإن املرصد يصدر أوراق تقدير موقف وتقارير تتناول موضوعات حمددة وذات أولوية يف مسار التحوالت اليت مير هبا اجملتمع
والدولة األردنية ،واليت تشكل حتدايت تؤثر يف مسار تطوره .ويف هذا اجملال أتيت هذه الورقة اليت نصدرها بشكل دوري مبناسبة
يوم الشباب العاملي الذي يصادف يوم  12آب من كل عام ،وهي مناسبة للوقوف على واقع الشباب األردين ،والتحدايت
اليت يوجهوهنا يف جمال العمل ،اىل جانب الوقوف عند السياسات املتعلقة بتشغيلهم وخياراهتم وأحالمهم.
يتعرض الشباب األردين للعديد من الضغوط اليت أدت اىل تضييق اخليارات املستقبلية أمامهم ،ويعود ذلك اىل أسباب داخلية
ذات عالقة ابلسياسات االقتصادية اليت طبقت يف األردن خالل العقود املاضية واليت أدت اىل ارتفاع معدالت البطالة بشكل
كبري ،اذ وصلت اىل مستوايت قياسية مقارنة مع غالبية دول العامل ،حتول بينهم وبني االخنراط يف سوق العمل ،اىل جانب
ضعف قدراهتم املعرفية واملهاراتية بسبب ضعف النظام التعليمي ،والفجوة بني التخصصات اليت يوفرها النظام 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:
 .1ابلرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل اليت صدرت عام  1989حتدد أن مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن
 16عاما هم اطفال ،اال أن العديد من املنظمات الدولية ،ومنها منظمة العمل الدولية ما زالت تتعامل مع من تقع
أعمارهم ما بني ( )16 – 15عاما ابعتبارهم شباب ،لذلك تقوم املنظمة املذكورة بتوفري بياانت احصائية حول
الشباب وفقا هلذه املعايري ،وكذلك احلال ابلنسبة للبياانت االحصائية اليت توفرها دائرة االحصاءات العامة األردنية.
اذ تبلغ نسبة الشباب يف األردن ( 36.2ابملائة) من جممل السكان ،موزعة على الفتتني العمريتني ()24-15
عاما ،واليت تشكل ( 19.8ابملائة) من جممل املواطنني ،والفتة العمرية ما بني ( )34–25عاما واليت تشكل (16.4
ابملائة) من جممل املواطنني ،وابلتايل حنن نتحدث عما يزيد قليالً عن ثلث اجملتمع األردين.
 .2استناداً اىل خمتلف املؤشرات االحصائية املتوفرة دولياً وحملياً واملتعلقة أبسواق العمل والتشغيل ،جيب االشارة أن غالبية
الشباب يف املنطقة العربية يعانون من أوضاع صعبة للغاية ،وأييت ترتيبهم يف آخر سلم كافة الدول ،مقارنة أبوضاع
الشباب يف غالبية دول العامل ،اذ أن معدالت املشاركة االقتصادية للشباب يف عام  2017بلغت يف املنطقة العربية
( )30.6ابملائة ،و ( )13.5ابملائة بني االانث وهي معدالت منخفضة جدا مقارنة مع جممل دول العامل ،حيث
تبلغ هذه النسب عامليا ( )45.7ابملائة ،وبني االانث ( )37.1ابملائة.
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 .3وفيما يتعلق مبعدالت البطالة بني الشباب يف املنطقة العربية خالل عام  2017فكانت األعلى عاملياً ،حيث بلغت
( )30.0ابملائة ،وهي أعلى كثرياً من معدالت البطالة على املستوى العاملي والذي بلغ ( )13.1ابملائة ،وهي
األعلى عند مقارنتها مع أقاليم أخرى ،حيث بلغت يف دول شرق آسيا ( )10.4ابملائة ،و( )12.0ابملائة يف دول
جنوب شرق آسيا ،و( )10.9ابملائة يف دول جنوب آسيا ،و( )19.6ابملتة يف دول أمريكا الالتينية ،و()11.1
ابملائة يف دول القارة االفريقية جنوب الصحراء ،يف حني تبلغ معدالت البطالة عند الشباب يف دول اورواب الغربية
والدول املتقدمة ( )18.2ابملائة ،ويف دول أورواب الشرقية ( )15.2ابملائة.
 .4هذه املؤشرات اإلحصائية كافية لتفسري حالة التوتر وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي ،وابلتايل األمين اليت
تعيشها املنطقة العربية جبناحيها اآلسيوي واالفريقي منذ عقود ،واليت أدت اىل رفض شباب املنطقة لواقعهم ونزوهلم
اىل الشارع احتجاجاً على الطريقة اليت حيكمون هبا ،والنظم السياسية اليت حتكمت مبقدراهتا ،وضد النماذج التنموية
واالقتصادية اليت فرضت عليها ،وأدت اىل افقار غالبية شعوب املنطقة ابلرغم من متيز هذه املنطقة مبواردها الطبيعية،
ونزوع بعضهم اىل التطرف وااللتحاق ابملنظمات االرهابية.
 .5تعد معدالت البطالة بني الشباب يف األردن من بني اعلى النسب يف العامل ،حيث تبلغ ( )47.7ابملائة و ()37.6
ابملائة للفتتني العمريتني ( )19-15عاما ،و( )24-20عاماً ،حسب تقرير العمالة والبطالة األخري الصادر عن
دائرة االحصاءات العامة للربع األول من عام  ،2018ولغري اجلالسني على مقاعد الدراسة.
 .6وقد ساهم تراجع قدرات االقتصاد األردين على توليد فرص عمل جديدة خالل السنوات املاضية يف ارتفاع معدالت
البطالة بشكل عام وبني الشباب على وجه اخلصوص ،اذ بلغ عدد الوظائف املستحدثة خالل عام  2016حوايل
 50ألف وظيفة جديدة ،يف حني كانت قدرات االقتصاد األردين تولد  70ألف وظيفة يف عامي  .2007أييت
ذلك يف الوقت الذي تزايدت فيه خمرجات النظام التعليمي ،وأصبح لدينا ما يقارب  120ألف طالب وظيفة جديد
يف كل عام.
 .7سامهت العديد من السياسات االقتصادية اليت مت تطبيقها يف األردن إبضعاف قدرات العديد من القطاعات
االقتصادية على توليد فرص العمل اجلديدة ،وعلى رأسها القطاع الصناعي ،ولعبت احلروب يف سوراي والعراق دورا
اساسيا يف اضعاف قدرات االقتصاد األردين على النمو مبستوايت مرتفعة.
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 .8تعاين قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم األساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه ،األمر
الذي ينعكس سلبا على مهاراهتم املعرفية والفنية األساسية .ونظرة سريعة على نتائج امتحان الثانوية العامة للعام
 2018اليت صدرت أول أمس اجلمعة توضح أن نسبة النجاح يف االمتحان ( )55ابملائة .وكذلك ،فإن نتائج
امتحان الكفاءة اجلامعية الذي تعقده وزارة التعليم العايل أظهرت أن غالبية خرجيي اجلامعات اجلدد ميتلكون اقل من
( )50ابملائة من املعارف واملهارات اليت جيب عليهم امتالكها ،وجممل ذلك يضع عقبات أخرى أمام الشباب
للحصول على وظائف الئقة .وينطبق ذات األمر على خرجيي املراكز املهنية واملعاهد الفنية من حيث ضعف املهارات
اليت اكتسبوها أثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل يف األردن ،انهيك عن غياب برامج االرشاد
والتوجيه املهين أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه ،يضاف اليهم عشرات آالف الطلبة سنواي خيفقون يف
اجتياز امتحان الثانوية العامة ،ونسبة كبرية منهم تصبح عمالة غري ماهرة ،بسبب ضعف منظومة التعليم املهين والفين
غري القادرة على استيعاهبم.
 .9تعاين قطاعات واسعة من الشباب األردين من عدم توفر بيتة وشروط عمل الئقة عند التحاقهم يف سوق العمل،
وهي ظروف صادمة لغالبية الشباب طاليب الوظائف اجلدد يف غالبية القطاعات االقتصادية األردنية واليت يشكل
االخنفاض امللموس يف مستوايت األجور أبرز مساهتا ،إذ أن معدل األجور يف األردن يقارب ( )507دينارا للذكور،
و( )458دينارا لإلانث ،وتفيد مؤشرات املؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  ،2017فإن ( )68.4ابملائة
من العاملني املسجلني لديها رواتب تبلغ ( )500دينارا شهراي فما دون ،و ( )31.2ابملائة رواتبهم الشهرية تبلغ
( )300دينارا فما دون.
 .10يضاف اىل ذلك املنافسة غري العادلة بني الشباب األردنيني وخاصة اخلرجيني اجلدد ملراكز التدريب واملعاهد املهنية
والفنية واجلامعات مع العمالة الوافدة (املهاجرة) والنامجة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه ،األمر الذي أغرق
سوق العمل األردين مبتات اآلالف من العاملني الوافدين (املهاجرين) دون حصوهلم على تصاريح عمل رمسية ،وبلغ
عددهم حسب تصرحيات وزارة العمل يف  2018ما يقارب ( )700ألف عامل مهاجر.
 .11لقد ابت مطلواب من احلكومة وبشكل ملح األخذ بعني االعتبار األسباب األساسية اليت ادت اىل تضييق اخليارات
أمام الشباب ،من خالل اعادة النظر بشكل جذري بسياساهتا االقتصادية واالجتماعية ،وخاصة سياسات التشغيل
والتعليم ،وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة ،واالبتعاد عن السياسات ذات الطابع الدعائي ،واليت تعيد تدوير
األزمات منذ سنوات ،والرتكيز على املشاريع واالستثمارات اليت ختلق فرص عمل كثيفة وبشروط عمل الئقة ،ونعتقد
أن ربط احلكومة احلالية مبنح حوافز ضريبية لبعض القطاعات االقتصادية بقدرهتا على تشغيل أردنيني خطوة ابالجتاه
الصحيح ،ونرى أن هنالك ضرورة ملنح حوافز للقطاعات االقتصادية اليت توفر شروط عمل الئقة .كذلك ابت
مطلواب اعادة النظر بسياسات التعليم مبختلف ختصصاهتا ومستوايهتا وحتسني جودهتا.
انتهى
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