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آب 2020 ورقة تقدير موقف

كورونا تفاقم مشكالت الشباب
 في سوق العمل

إعداد: المرصد العمالي األردني

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

توقعات بارتفاع نسب البطالة 
بين الشباب في األردن  50%
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متابعــة مقدمة ســياق  فــي 
المرصــد  برنامــــــــــــــــج 
األردنــي  العــــــــــــــــمالي 
التابــع لمركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة 
العامــة  والمعلوماتيــة لمجمــل السياســات 
المرتبطــة  والسياســات  بالعمــل  المتعلقــة 
ــر موقــف  ــه، فــإن المرصــد يصــدر أوراق تقدي ب
وذات  محــددة  موضوعــات  تتنــاول  وتقاريــر 
بهــا  يمــر  التــي  التحــوالت  مســار  فــي  أولويــة 
المجتمــع والدولــة األردنيــة. وفــي هــذا المجــال 
بشــكل  نصدرهــا  التــي  الورقــة  هــذه  تأتــي 
دوري بمناســبة يــوم الشــباب العالمــي الــذي 

يصــادف يــوم 12 آب مــن كل عــام. 

للوقــوف  مناســبة  كانــت  العــام،  هــذا  وفــي 
ــي فــي ظــل جائحــة  ــى واقــع الشــباب األردن عل
»كورونــا المســتجد«، التــي خّيمــت علــى واقــع 
الشــباب وطموحاتهــم، وعملــت علــى تعميــق 
ــات التــي يواجههــا الشــباب فــي مجــال  التحدي
العمــل، إلــى جانــب الوقــوف عنــد السياســات 
المتعلقــة بخياراتهــم وأحالمهــم االقتصاديــة.

مؤشــرات  اصــدار  عــدم  مــن  وبالرغــم 
اصــدار  وقــت  حتــى  رســمي  بشــكل  البطالــة 
جائحــة  تأثيــرات  علــى  للوقــوف  الورقــة  هــذه 
»كورونــا المســتجد« علــى معــدالت البطالــة 
مختلــف  أن  اال  واناثــا،  ذكــورا  الشــباب  بيــن 
المعطيــات تؤشــر الــى أن معــدالت البطالــة 
ســترتفع بشــكل ملمــوس وســتقارب )30( 
بيــن الشــباب ممــن  بالمئــة، وســوف ترتفــع 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و 24 عامــا )مــن غيــر 
الجالســين علــى مقاعــد الدراســة( لتتجــاوز 50 

بالمئــة.

علــى  التأكيــد  مــن  بــد  ال  الســياق  هــذا  وفــي 
للشــباب  الكبيــرة  واألحــالم  الطموحــات  أن 
وعراقيــل  بمعوقــات  تصطــدم  األردن  فــي 
الخيــارات  تضييــق  إلــى  أدت  محــدودة،  غيــر 

أمامهــم. المســتقبلية 

ويعود ذلك ألسباب ذات عالقة بالسياسات 
االقتصاديــة وسياســات العمــل التــي طبقــت 
فــي األردن خــالل العقــود الماضيــة، وأدت إلــى 
ارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل كبير وخاصة 
بيــن فئــة الشــباب، فقــد وصلــت البطالــة فــي 
الربــع األول مــن عــام 2020 وقبــل التعــرض 
ــا المســتجد« إلــى 19.3  لتأثيــرات أزمــة »كورون
عــام  نهايــة  بالمئــة   18.6 بـــ  مقارنــة  بالمئــة، 
ــة مــع  2019، وهــي مســتويات قياســية مقارن
معــدالت البطالــة التاريخيــة فــي األردن، ومــع 

معدالتهــا فــي غالبيــة دول العالــم.

بيــن  للبطالــة  معــدالت  أعلــى  وســجلت 
الفئتين العمريتين 15-19 سنة و 20-24 سنة 
ــر الجالســين علــى مقاعــد الدراســة(  )مــن غي
فقــد بلــغ المعــدل 48.3 بالمئــة و39.7 بالمئــة 
التقريــر  حســب  التوالــي  علــى  منهمــا  لــكل 
الــذي أصدرتــه دائــرة اإلحصــاءات العاّمــة حــول 
األول  للربــع  المملكــة  فــي  البطالــة  معــدل 

مــن عــام 2020. 

ُسجلت أعــــــلى معدالت 

للبطالة بيــــــــــــــــن الفئتين 

العمريتين 15-19 سنة و 

20-24 سنة 48.3 بالمئة 

و39.7 بالمئة على التوالي

  «

»
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فــإن  العربيــة،  المنطقــة  مســتوى  وعلــى 
فــي  الشــباب  بيــن  البطالــة  مؤشــرات 
كانــت   2019 عــام  خــالل  العربيــة  المنطقــة 
األعلــى عالميــًا، فقــد بلغــت )22.9( بالمئــة، 
وهــي أعلــى كثيــرًا مــن معــدالت البطالــة بيــن 
والتــي  العالمــي  المســتوى  علــى  الشــباب 
بلغــت )13.6( بالمئــة، بحســب أحــدث تقاريــر 
منظمــة العمــل الدوليــة حــول » اتجاهــات 

 .»2020 للشــباب  العالميــة  التوظيــف 

مــع  مقارنتهــا  عنــد  كذلــك  األعلــى  وهــي 
مختلــف أقاليــم العالــم، إذ بلغــت فــي دول 
شــرق آســيا )9.8( بالمئــة، و)14.6( بالمئــة 
فــي دول جنــوب شــرق آســيا، و)18.7( بالمائة 
فــي دول جنــوب آســيا، و)17.9( بالمئــة فــي 
فــي  بالمئــة  و)8.7(  الالتينيــة،  أمريــكا  دول 
دول القــارة اإلفريقيــة جنــوب الصحــراء، فــي 
حيــن بلغــت معــدالت البطالــة بيــن الشــباب 

فــي دول االتحــاد األوروبــي )14.9( بالمئــة.

التــي  الصعبــة  والتحديــات  األوضــاع  هــذه 
يواجههــا الشــباب فــي األردن، لــم تكــن وليدة 
الخيــارات  مــن  لجملــة  نتــاج  بــل  الصدفــة، 
والسياســات االقتصاديــة التــي تــم تطبيقهــا 
الماضيــة،  العقــود  مــدار  علــى  األردن  فــي 
وتمثلــت فــي السياســات االقتصاديــة التــي 
القطاعــات  مــن  العديــد  قــدرات  أضعــف 
عمــل  فــرص  توليــد  علــى  االقتصاديــة 
جديــدة، وتراجــع معــدالت النمــو االقتصــادي 
الشــمولي خالل الســنوات العشــر الماضية، 
وبقائهــا عنــد مســتوى 2 بالمئــة. باإلضافــة 
إلــى عــدم قــدرة كل مــن القطاعيــن الخــاص 
الجــدد  الداخليــن  اســتيعاب  علــى  والعــام 
الوظائــف  مــن  المزيــد  وخلــق  الســوق  إلــى 
الالئقــة، واالفتقــار إلــى برامــج وطنيــة تســّهل 
التعليمــي  النظــام  مــن  الســلس  االنتقــال 
إلــى العمــل، بمــا فــي ذلــك التدريــب المهنــي 

المهنــي.  والتوجيــه  واإلرشــاد 

مؤشـــــــــــرات البطالة بين 

الشباب في المنـــــــــطقة 

العربية خالل عام 2019 

كانت األعلى عالميًا

  «

»
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إلــى جانــب ذلــك، تعانــي قطاعــات واســعة 
التعليــم  الشــباب مــن ضعــف جــودة  مــن 
األساســي والثانــوي ومــا بعــد الثانــوي الــذي 
الــذي ينعكــس ســلبا علــى  يتلقونــه، األمــر 
األساســية،  والفنيــة  المعرفيــة  مهاراتهــم 
الجامعيــة  الكفــاءة  امتحــان  نتائــج  أن  اذ 
الــذي تعقــده وزارة التعليــم العالــي بشــكل 
دوري تظهــر أن غالبيــة خريجــي الجامعــات 
الجــدد يمتلكــون أقــل مــن )50( بالمائــة مــن 
عليهــم  يجــب  التــي  والمهــارات  المعــارف 
عقبــات  يضــع  ذلــك  ومجمــل  امتالكهــا، 
أخــرى أمــام الشــباب للحصــول علــى وظائــف 

الئقــة.

القــدرات  أضعفــت  التــي  العوامــل  ومــن 
ضعــف  للشــباب  والمهاراتيــة  المعرفيــة 
الدراســة  أثنــاء  العملــي  التدريــب  برامــج 
برامــج  غيــاب  عــن  ناهيــك   ،Internship
مرحلــة  أثنــاء  المهنــي  والتوجيــه  اإلرشــاد 
اختيــار التخصــص الــذي يدرســونه، يضــاف 
ســنويا  الطلبــة  آالف  عشــرات  إليهــم 
الذيــن يخفقــون فــي اجتيــاز امتحــان الثانويــة 
ــة  العامــة، نســبة كبيــرة منهــم تصبــح عمال
منظومــة  ضعــف  بســبب  ماهــرة،  غيــر 
التعليــم المهنــي والفنــي غيــر القــادرة علــى 
االهتمــام  تلقــى  ال  والتــي  اســتيعابهم، 

الحكومــة. مــن  الكافــي 

األكاديمــي  التعليــم  أن  ذلــك  الــى  يضــاف 
أصبــح مرتبطــًا بفكــرة المكانــة االجتماعيــة، 
اذ ُيعتبــر التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي 

مــن  تعليميــة  مســارات  بمثابــة   )TVET(
الطلبــة  مــن  قليــل  وجــزء  الثانيــة،  الدرجــة 
جــراء  ذلــك  جــاء  البرامــج،  بهــذه  يلتحقــون 
التوســع غيــر المبــرر فــي التعليــم الجامعــي، 
رافــق ذلــك تطبيــق برامــج تشــغيل حكوميــة 
غيــر فعالــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة، 
بيــن  البطالــة  معــدالت  دفــع  الــذي  األمــر 
عاليــة  مســتويات  الــى  الجامعــات  خريجــي 
جــدا، حيــث بلغــت فــي الربــع األول مــن العــام 
الجــاري بيــن الجامعييــن الذكــور )25( بالمئــة، 

وبيــن الجامعيــات االنــاث )71( بالمئــة.

التعليم األكاديمي أصبح 

مرتبطًا بفكرة المكانة 

االجتماعية، اذ ُيعتبر التعليم 

والتدريب الفني والمهني 

بمثابــــــــــة مسارات تعليمية 

من الدرجة الثانية

  «

»
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كذلــك تعانــي قطاعــات واســعة مــن الشــباب 
األردنــي مــن عــدم توفــر بيئة وشــروط عمــل الئقة 
عنــد التحاقهــم فــي ســوق العمــل، وهــي ظــروف 
الوظائــف  طالبــي  الشــباب  لغالبيــة  صادمــة 
االقتصاديــة  القطاعــات  غالبيــة  فــي  الجــدد 

األردنيــة،
فــي  الملمــوس  االنخفــاض  يشــكل  والتــي   
مســتويات األجور أبرز ســماتها، وتفيد مؤشــرات 
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي لعــام 
ــة مــن العامليــن المســجلين  2018، أن )66.1( بالمئ
ــارا فمــا  ــغ أجورهــم الشــهرية  )500( دين لديهــا تبل
دون، و)29.6( بالمئة أجورهم الشــهرية تبلغ )300( 
ــار  فمــا دون، يضــاف الــى ذلــك أن مــا يقــارب  دينــ
ثلــث القــوى العاملــة األردنيــة غيــر مغطييــن بــأي 

ــة االجتماعيــة. شــكل مــن أشــكال الحماي

ــا مــن الحكومــة وبشــكل ملــح  ــات مطلوب لقــد ب
األخــذ بعيــن االعتبــار األســباب األساســية التــي 
أدت إلــى تضييــق الخيــارات أمــام الشــباب، مــن 
خــالل إعــادة النظــر بشــكل جــذري بسياســاتها 
التعليــم،  سياســات  ومراجعــة  االقتصاديــة، 
التعليــم  فــي  التوســع  باتجــاه  والذهــاب 
حســاب  علــى  والمهنــي،  والتقنــي  المتوســط 
وتحســين  المجــدي،  غيــر  الجامعــي  التعليــم 
شــروط  وتحســين  ومهاراتيــا.  معرفيــا  جودتــه 
ــق المتعــارف  ــر العمــل الالئ العمــل وفــق معايي
والحمايــة  العمــال  حقــوق  وضمــان  عليهــا، 
االجتماعيــة لهــم فــي األردن، وتطويــر سياســات 
تشــغيل فعالــة وعادلــة، مــن أجــل توفيــر بيئــة 
عمــل مناســبة للشــباب لتشــجيعهم للدخــول 
عــن  االبتعــاد  جانــب  الــى  العمــل،  ســوق  إلــى 
تطبيــق سياســات العمــل ذات الطابــع الدعائــي، 

منــذ ســنوات. األزمــات  تدويــر  تعيــد  والتــي 
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