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دزاطاث

الشباب وإعىاز الاكخصاد ألازدوي ججاه الهصاث الظُاطُت والاكخصادًت ّ
جخددد إلام٢اهاث الىاُدة للؼباب ألازدوي)*( ،التي ً٘ى ٚاملخى ّٛمنها ؤًت ٗئت ُمسٍت ؤخسي ،بمدي
ال٘اُلُت التي ًخ ُٙ١بها ألازدن مّ الهصاث الاٛخـادًت والظُاطُت املخ١سزة .وَِصي اللِ ٙوطسُت الخإزس
(إلاُىاز))**( في الاٛخـاد ألازدوي ججاه جل ٣الهصاث الظُاطُت والاٛخـادًت بلى اُخماد صخت الاٛخـاد ُلى
املِىهاث املالُت ألاحىبُت وُلى الخدىٍالث الىٜدًت الىازدة مً ألازدهُحن الِاملحن في الخازج ؤٟثر مً
اُخمادها ُلى ٛاُدة بهخاحُت وهىُت ُمُٜت ومخىىُتُ .الوة ُلى ذلٗ ،٣ةن ؤخدازا مثل خسب الخلُج
( ،)0990-0991والاهخ٘اكت ال٘لظوُيُت الثاهُت ُام  ،0111وجىابّ هجماث الخادي ُؼس مً
ؤًلى/٤طبخمبر  ،0110وٓصو الىالًاث املخددة الِسا ٚفي ُام  0112وما هجم ُىه مً اخخال ،٤حِد ٠لها
مازساث ؤخدزذ حُٔحراث حىهسٍت في الاٛخـاد وفي الىكّ الظ٢اوي في ألازدن.
والخ ٝؤن ألازدن ما ٗتئ ًد ٜٝهجاخا ٟبحرا في بدازة الهصاث الخازحُت ُلى هدى ِٗاٗ ،٤لال ًُ
ؤهه ؤزس ى بِئت مد٘صة لىمى ؤٟثر اطخدامت ب٘لل إلاؿالخاث التي نهم بهآ .حر ؤن زمت مظاٗت ما شاً ٤خِحن
احخُاشها ٛبل ؤن ًدظنى للؼباب ألازدوي الاهخ٘اَ مً هره الٌسوٖ الاٛخـادًت املخدظىت .والىا ّٛؤن
مسخلت الىمى الخالُت ُملذ ُلى حِمُ ٝالهىة بحن ما ؤهجصه هٌام التربُت والخِلُم ختى لان ،ونحن جم١حن
الاٛخـاد مً الىؿى ٤بلى مظخىٍاث ؤُلى مً الِمالت (حؼُٔل الٜىي الِاملت) )٘ٗ .(1ي خحن ؤدث
إلاؿالخاث في ٛواَ الخِلُم بلى حِاًم مظخىي الالخدا ٚباملدازض ،وبلى جدظً هىُُت الخدزَع ،ما شالذ
طى ٚالِمل جصخس ب٘سؾ الِمل التي ال جخولب بال هصزا ٌظحرا مً املهازة ،وهي ؤُماً ٤ىإي ُنها الؼبان
ألازدهُىنِٗ ،ؼٔلها الِما ٤الىاٗدون .ومما ال ػُٗ ٣ه ؤن ألازدن ٛادز ُلى الخٜدم بىٌامه الخِلُمي هدى
ألاٗلل.

)*( ٌعرّذ ٘زا اٌثؽس تذسظح وثٍشج عٍى اإلعٙاَ اٌثؽصً ٌٍّؤٌفٍٓ فً "اٌّثادسج اٌخاصح تاٌشثاب فً اٌششق األٚعػ" تّشاسوح "وٍٍح دتً ٌإلداسج اٌؽىٍِٛح"
ٚإٌّشٛسج تاٌٍغح اإلٔعٍٍضٌح فً Generation in Waiting The Unfulfilled of
Promise of Young People in the Middle East Navtej Dhillon and Tarik Yousef, eds., Brookings Insitution Press,
2009.
)**( إعٛاس = ععض عٓ س ّد اٌعذٚاْ ،أ ٚو ْٛاٌشًء فٍٗ عٛسجِ ،عٛس = غٍش ؼصٍٓٚ ،أعٛساٌفاسطُ  ،إرا تذا فٍٗ ِٛظ ُع خٍ ًٍ ٌٍعشب ،لاي اٌشاعشٌٗ :
اٌ َش َّذجُ األٌٚى إرا اٌمِشْ ُْ أعٛسا [ ؼغٓ ععٍذ اٌىشًِ :اٌّغًٕ األوثش؛ اٌع٘ٛشي :اٌصؽاغ فً اٌٍغح]ٚ .تاإلٔعٍٍضٌح  .vulnerable, vulnerabilityأظش
أٌعاً :اٌثاؼس اٌعشتً :لاِٛط عشتً-عشتً https://mail.google.com/mail/?hl=en&shva=1#inbox/12e16bde8533484f
) (1األصً فً اعرعّاي ِصطٍػ "اٌعّاٌح" ٘" ٛاشرغاي اٌمّٛج اٌعاٍِح" ِماتً "اٌثطاٌح" ِٚعٕا٘ا "ذعطً اٌمٛج اٌعاٍِحِ ،ا ٌماتً تاإلٔعٍٍضٌح employment
 unemployment ٚعٍى اٌرٛاًٌٌٚ ،زٌه ِٓ اٌخطأ اعرعّاي "اٌعّاٌح" ِشادفا ٌٍعّاي أ ٚاٌمٛج اٌعاٍِح.
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ؤما الخددي الخُٜٜي ُٗخمثل في ٛدزة الاٛخـاد ُلى الخدسز جماما مً طماجه السَُِت ،وُلى جىىَّ
خدماجه الِـسٍت وٛاُدجه الـىاُُت وحِمُٜها ،وهى ما ًٜخلُه جوىٍس طى ٚالِمل ٠ي جـبذ ٛادزة ُلى
اطدُِاب املىاهب التي جخمخّ بها الٜىة الِاملت املخِلمت التي ًتزاًد ُددها باطخمسازّ .
هماء الشباب في دولت زَعُت واكخصاد مخللب ّ
٠ان الخددي الاٛخـادي ألاٟبر الري واحه ألازدن في الِٜىد الثالزت املاكُت هى الِمل ُلى جٜلُل
الاُخماد ُلى املـادز الخازحُت في جمىٍل همىه الاٛخـادي .لٜد ٠ان املدس ٞألاطاض لؤلداء الاٛخـادي في
ألازدن ،خال ٤الظىىاث التي ؤُٜبذ الخسب الِاملُت الثاهُت واطخٜال ٤البالد ًُ بسٍواهُاً ،خمثل في
املِىهاث الخازحُت .ؤما الخدىٍالث الىٜدًت مً الِاملحن ألازدهُحن في الخازج ،والطُما الِاملحن منهم في
ألاٛواز الى٘وُت الِسنُتٜٗ ،د ؤخرث جسٗد ،بالخدزٍج ،جل ٣املِىهاث ،واكولِذ بدوز مهم خال ٤الِٜدًً
املاكُحن في الخ٘اي ُلى مظخىٍاث املِِؼت في البالد ،وفي جم١حن الاٛخـاد مً جد ُٜٝمِدالث ُالُت في
ج٢ىًٍ زؤض املاُ ،٤لى السٓم مً الخدوي في مِد ٤الادخاز الىهني.
بن مِدالث همى الىاجج الىهني الخام  (2)GDPفي ألازدن خال ٤الظىىاث الثالزحن املاكُتٟ ،ما ًبُنها
(الؼ٢ل ُ ،)0اهذ ٟثرة الخٜلباث ،ألطباب منها ما ًخِل ٝبخٜلباث ؤطِاز الى٘ى ،ومنها ما ًخِل ٝبمازساث
الجزاُاث إلاٛلُمُت ،ومنها ما ٌِىد مباػسة بلى الظُاطاث الاٛخـادًت ٓحر الخـُ٘ت.

) (2ـ إْ عثاسج  domestic productتاٌرعشٌف ٚعٍى ٚظٗ اٌؽصش ذشٍش إٌى إٌاذط االلرصادي عٍى أسض اٌٛغٓ تىاٍِٗ ٌٍٚظ عٍى ظضء "ِؽًٍ"
ٌِٕٗٚ ،زٌه فاألصػ ٘ ٛذغٍّرٗ "انناتج انوطني" ذٍٍّضاً ٌٗ ِٓ "انناتج انقويي" ،اٌزي ٌٕرعٗ "اٌم "َٛأ ٚاٌّٛاغٕ ،ْٛأواْ رٌه فً أسض اٌٛغٓ أ ٚفً
أساظً االغرشاب ٚ .اؼرغاب إٌاذط اٌم ًِٛاألسدًٔ ِٓ أسلاَ إٌاذط اٌٛغًٕ األسدًٔ ٌمرعً أْ ٌعاف إٌى ٘زا األخٍش ٔاذط اٌّٛاغٍٕٓ األسدٍٍٔٓ فً
اٌخاسض (ذؽٌٛالخ األسدٍٍٔٓ اٌّغرشتٍٓ)ٌٚ ،طشغ ِٓ إٌاذط اٌٛغًٕ فً اٌّماتً ذؽٌٛالخ غٍش األسدٍٍٔٓ اٌعآٍٍِ فً األسدْ إٌى اٌخاسض أ ٚإٌى أٚغأ،ُٙ
ؼٍس ٌصثػ ظضءاً ِٓ إٌاذط اٌمٌ ًِٛرٍه اٌثٍذاْ .أِا عثاسج  grossفرشٍش إٌى إٌاذط غٍش اٌصافً اٌزي ٌصثػ صافٍا ً تعذ أْ ذطشغ ِٕٗ ِخصصاخ
أذشاس أ ٚإ٘الن األصٛي اٌشأعّاٌٍحٌٚ .زٌه فاٌعثاسج ذشٍش إٌى انناتج "انالصافي" أ" ٚانخاو" ٌٍٚظ "اإلظّاًٌ" .فعثاسج "اإلجًاني" ذشٍش تصٛسج أدق
إٌى ِا ٘ ٛغٍش "ذفصًٍٍ" أٚغٍش ِعضأِ ٛ٘ٚ ،ا ذؤدٌٗ تاٌٍغح اإلٔعٍٍضٌح عثاسج  .aggregateإْ اعرعّاي عثاسج "اإلظّاًٌ" ٌىً ذفٍذ ِعٕى "غٍش
اٌصافً" ٌٍظ اعرعّاالً سوٍىا ً فؽغة ،تً ٘ ٛاعرعّاي فٍٗ ظشس ؼٍس ٌعٙط االعرعّاي اٌذلٍك ٌٙزٖ اٌعثاسج ٌىً ذؤدي ِعٕى اإلجًانياث أو انًجًالث
 aggregatesفً اٌؽغاتاخ اٌمٍِٛحٚ ،اٌرً ذشًّ ِفاٍُ٘ ِّٙح فً اٌرؽًٍٍ االلرصادي ،عٍى غشاس "االعرٙالن اإلظّاًٌ""ٚ ،ذى ٌٓٛسأط اٌّاي
اإلظّاًٌ" ...إٌخ ِٓٚ .د ْٚذٛخً اٌذلح فً اعرعّاي اٌعثاساخ تاٌّعٕى اٌّثٍٓ ٕ٘ا ٌصثػ ِٓ اٌّشته ذشظّح ِفَٛٙ
ِ aggregate gross capital formationماتً ٚ sctoral gross capital formationتاٌعشتٍح " تكويٍ رأس انًال انخاو اإلجًاني" ِماتً
"تكويٍ رأس انًال انخاو انقطاعي"ٚ .تإٌّطك راذٗ فئْ اعرعّاي عثاسج "يذهي" فً ِىاْ "وطني" ٌعٙط إِىاْ اعرعّاٌٙا تّعٕا٘ا األصًٍ اٌذلٍك
اٌّماتً ٌعثاسج ٌٚ ،localصثػ ِٓ اٌّشته ذعشٌة ِف" َٛٙاٌؽىِٛح اٌّؽٍٍح" فً األلاٌٍُ اٌفشعٍح ٌٍٛغٓ ِ ،local governmentماتً "اٌؽىِٛح
اٌٛغٍٕح" ٌعٍّع اٌٛغٓ .national government
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املسكص العسبي لألبداث و دزاطت الظُاطاث ّ
(الشكل ّ )2

مِد ٤الىمى الظىىي للىاجج الىهني الخام لل٘سد) )0111- 0911( (3باليظبت املئىٍت %

املصدز :دائسة إلاخصاءاث العامت واليشسة إلاخصائُت الشهسٍت للبىك املسكصي ألازدويّ .

وٛد ػهد ألازدن في طبُِىاث الٜسن املا ي وؤوا ل الثماهِىاث همىا مخـاُدا ،زاٜٗخه شٍاداث في
إلاه٘ا ٚالخ٢ىمي متزامىت مّ الو٘سة الى٘وُت ألاولى .ؤما في ال٘ترة املمخدة مً  0992بلىٜٗ 0999د خدر
اهخ٘اق ٓحر ٛلُل في املظاُداث السطمُت الىازدة مً ألاٛواز الى٘وُت الٔىُت ،ما ؤدي بلى بكِاٖ وجا س
الىمى الاٛخـادي ،وبلى جصاًد الدًً الِام مّ عجص الظُاطاث الاٛخـادًت ًُ لجم إلاه٘ا ٚالِام ،وؤدي في
آخس املواٖ بلى ألاشمت الاٛخـادًت ال١بحرة في طىت  ،0999خحن خظس طِس جدىٍل الدًىاز ألازدوي هدى
خمظحن في املا ت مً ُٛمخه.
و٠ان الاٛخـاد ألازدوي خال ٤الظبُِىاث والثماهِىاث مً الٜسن املا ي ٛد ُاو آزاز ااملسق
الهىلىديا ،وهي الٌاهسة التي ًٜىد ٗيها جدٗ ٝاطخثىائي مً الِمالث ألاحىبُتُ ،لى ٓساز ما ًىجم ًُ
ؿادزاث الى٘ى في البلدان الى٘وُت ؤو ،في خالت ألازدن ًُ ،املِىهاث ألاحىبُت وجدىٍالث الِاملحن ،بلى
) (3ـ اٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ.
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ازج٘اَ طِس ؿسٖ الِملت الىهىُت ،ألامس الري ؤدي بلى بكِاٖ جىاٗظُت الـادزاث ،وبلى اهدساٖ همى
الاطدثماز وجدحزه املبالٕ ُٗه هدى الاطدثماز في الظلّ ٓحر الٜابلت لالججاز بها (ُلى ٓساز إلاوؼاءاث
والخدماث).
ومّ بداًت ُٜد الدظُِىاث مً الٜسن املا ي ،ؤخر الاٛخـاد ألازدوي في الاهخِاغ جدذ جإزحر
طُاطاث الخصخُذ الهُ١لي .وجصامً جوبُ ٝهره الظُاطاث مّ حِاًم إلاه٘ا ٚالىهني الري ؤخدزه
ألازدهُىن الرًً ُادوا بلى البالد بحن ُامي  0991و 0990مبِدًً مً ال٢ىٍذ بِد خسب الخلُج .ومّ
نهاًاث الٜسن املا ي ج١سز دوز إلاه٘ا ٚالىهني في خ٘ص الىمى خحن ؤكحى ألازدن الوسٍ ٝالس ِع لخمىًٍ
الِسا ٚاملداؿسٟ ،ما ٓدا مى ال م٘لال لالحئحن الِساُٛحن ومدخساتهم الوا لت.
ولٜد اطخمس ُدد الظ٢ان ُلى وجحرة ُالُت مً الىمى خال ٤السبّ ألاخحر مً الٜسن الِؼسًٍ ،جل٣
الخٜبت التي جمحزث باألداء الاٛخـادي املخٜلب .وفي ُام  0111بلٕ ُدد الظ٢ان ما ًٜسب مً  7.1مالًحن
وظمت مٜابل خىال ْي ملُىوي وظمت ُام  .0911وخال ٤ال٘ترة (٠ )0997 -0991ان مخىطى الىمى الظ٢اوي
الظىىي ؤٟثر مً  2.7في املا ت ،مخلمىا وظبت ُالُت حدا مً الىمى الوبُعي بظبب الخـىنت الِالُت
وجدظً ألاوكاَ الصخُت .وٛد ػهدث جل ٣ال٘ترة ؤًلا جدٗ ٝاملهاحسًٍ مً ٗلظوحن والِسا ،ٚوٟرل٣
ُىدة ألازدهُحن خال ٤خسب الخلُج ألاولى .بُد ؤن الىمى الظ٢اوي ػهد ،مىر الِام  ،0991جباهاا بلى
مخىطى طىىي ٛدزه  0.1في املا ت .و٠ان مً ػإن جل ٣الخٔحراث الظ٢اهُت وجصامنها مّ ألاداء الاٛخـادي
املخٜلب ،ؤن شادث اللٔىن ُلى ألاداء الاٛخـادي ،وخدث مً ٛدزة الاٛخـاد ُلى جد ُٜٝمظخىي حُد
مً الخىمُت البؼسٍت.
وفي لاوهت ألاخحرة ،ػهد ألاداء الاٛخـادي في ألازدن جدظىا ملخىًا ،وؤًهس ٛدزة ٟبحرة ُلى
الخ ُٙ١مّ الـدماث الخازحُت ٟخل ٣التي خدزذ بخإزحر جى ٙٛاطخحراد الى٘ى املجاوي مً الِسا .ٚولٜد
٠ان الاهخِاغ في اليؼان الاٛخـادي واطّ الىوا ،ٚولم ًٜخـس ُلى الـادزاث ال١بحرة للمالبع مً
املىاه ٝالـىاُُت املاهلت ( )QIZsبلى ؤمسٍ٢ا ،وُلى الـادزاث بلى الِسا .ٚوندوزها ؤطهمذ الُٜمت امللاٗت
في ٛواَ الـىاُت الخدىٍلُت خال ٤ال٘ترة ( 0112-0110باطخثىاء الاهخ٘اق في ُام  )0112بدـت ٗاٛذ
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 27في املا ت مً الىاجج الىهني الخام) ،0(4خُث ؤطهم ٛواَ الىٜل والاجـاالث بِؼسًٍ في املا ت،
والخدماث املالُت وٛواَ ججازة الخجص ت وإلاوؼاءاث بىدى ُؼسة في املا ت مً ٠ل منهما.
بال ؤن خـا ف الاٛخـاد ألازدوي بُٜذ مؼىنت بخـا ٤الاٛخـاد السَعي .ذل ٣ؤن حصءاٟبحرا مً
املا ٤الِام ًخإح مً زسواث هبُُِت هي ال٘ىط٘اث والبىجاض ،ومً مظاُداث مالُت خازحُتٗ ،لال ًُ
ؤن الدخل ألاطسي ما ٗتئ ٌِخمد اُخمادا ٟبحرا ُلى الخدىٍالث الىٜدًت الىازدة مً الِاملحن في الخازج.
بن الىإي باألزدن ًُ الاٛخـاد السَعي هدى اٛخـاد ؿىاعي ٟثحر الخىىَ ًب ٜخاحت ملخت ،وال
طُما في كىء ألاوكاَ الظ٢اهُت للبالدٗ .الؼباب الرًً جتراوح ؤُمازهم بحن  07و  09طىتً ،ال٘ىن،
خالُا ،زاوي ؤ ٟــبر ٗئت ُمسٍت مً الظ٢ان ،بيظبت ج٘ى 09 ٚفي املا ت مً مجمىَ الظ٢ان ،مٜازهت ب٘ئت
الظ٢ان دون الخامظت ُؼسة مً الِمس ،البالٔت ( %29اّهظس الشّكل  1ؤدهاه).
(الشكل ّ )1
الفئت العمسٍت مً  22إلى  16طىت مً طكّان ألازدنّ 1010-2620 :

املصدز :ألامم املخددة ،دائسة الشؤون الاكخصادًت والاجخماعُت ،كظم الظكانّ .1003 ،
) (4ـ أُظش اٌٙاِش اٌغاتك.
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ومً ال٘ئاث الِمسٍت الخمظُت لِام ٠ 0111اهذ ال٘ئت ألاٟبر ُددا هي مً ٠اهذ ؤُمازهم بحن 01
و  02طىت) . (5بن هره ال٘ئت طدبلٕ طً الِمل خال ٤الِٜد املٜبل ،ألامس الري ًادي بلى مصٍد مً اللٔى
ُلى طى ٚالِمل .وحؼحر الخٜدًساث السطمُت بلى ؤن خمظحن ؤلٗ ٙسؿت ُمل حدًدة ًجب ؤن جيؼإ طىىٍا
ملجسد الخ٘اي ُلى املِد ٤الخالي للِمالت .وما لم ً١خمل الخدى ٤الاٛخـادي هدى اٛخـاد ػدًد الخىىَ،
ٗةن جلبُت الخاحاث املخٔحرة للؼبان ألازدهُحن طدظخمس بـ٘تها جددًا وهىُا٠ ،ي ًىكّ خد للتهمِؽ الري
ٌِاهُه الؼباب.
هظام الخعلُم في ألازدن وزٍادة إلاصالح ّ
ٌِخمد ألازدن ،الٜ٘حر بمىازده الوبُُِت والري حِىشه ٛاُدة ؿىاُُت مخوىزةُ ،لى زؤطماله
البؼسي إلدازة اٛخـاده .وهدُجت لرل ،٣دؤبذ الخ٢ىمت ُلى جخـُف مٜادًس ٟبحرة مً مىازدها للخِلُم،
بدزحت ؤٟظبتها ؿ٘ت السٍادة في طبُل بؿالح الخِلُم في املىوٜت الِسنُت .وُىدما اهول ٝبؿالح الخِلُم في
ألازدن ؤوا ل الدظُِىاث مً الٜسن الِؼسًٍ ،ازجّ٘ املخىطى الظىىي لىٜ٘اث الخِلُم ختى بلٕ  1.7في
املا ت مً الىاجج الىهني الخام) ،(6و  01في املا ت مً املحزاهُت الِامت خال ٤ال٘ترة املمخدة مً  0997بلى
 .0117وحِد اليظبت ألاولى ؤُلى مً املخىطى الظا د في املىوٜت الِسنُت ،والبالٕ  7.2في املا ت مً الىاجج
الىهني الخامٟ ،ما ؤنها مً ؤُلى مِدالث إلاه٘ا ٚالِام ُلى املدازض في املىوٜت بِد ألازا ي ال٘لظوُيُت
وجىوع) .(7وٛد ػملذ إلاؿالخاث الخ٢ىمُت واطِت الىواٛ ٚواُاث الخِلُم ألاطاس ي والخدزٍب املنهي
والخِلُم ٓحر السطمي حمُِهاٗ ،لال ًُ املدزطحن والخالمُر واملدًسًٍ واملاطظاث الخِلُمُت .و٠اهذ
الجهىد إلاؿالخُت مدٗىُت بالسٓبت في بُادة هُ٢لت هٌام الخِلُم في ألازدن ،بُٔت بزطاء اٛخـاد مِسفي
ُـسي ًصود الؼبان ألازدهُحن باملهازاث املىاٗظت في الاٛخـاد الِالمي .وٛد اطتهدٖ حاهب مً جل٣
إلاؿالخاث ؤؿى ٤الخدزَع واملىاهج ،وجم جصوٍد مٌِم املدازض بالخاطىب والاهترهذ ،ألامس الري وكّ

) (5ـ األُِ اٌّرؽذج ،دائشج اٌشؤ ْٚااللرصادٌح ٚاالظرّاعٍح ،لغُ اٌغىاْ.ٕٓٓ2 ،
) (6ـ أُظش اٌٙاِش سلُ (ٔ).
) (7ـ اٌثٕه اٌذ " ،ًٌٚانذرب انذي نى يسهك :إصالح انتعهيى في انشزق األوسظ وشًاني أفزيقيا" ٚاشٕطٓ( ٕٓٓ2 :تاإلٔعٍٍضٌح) World Bank, The
Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa (Washington: 2008).
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البالد في مٜدمت البلدان الِسنُت في اطدُِاب جٜاهت املِلىماث والاجـاالث Information and
) Communications Technology (ICTاطدُِابا ٠امال بىؿ٘ها حصءا مً ؤؿى ٤الخدزَع.
وٛد اػخملذ حهىد إلاؿالح التربىي في ألازدن ُلى مبادزجحن ز ِظخحن هما :امؼسوَ بؿالح الخِلُم
مً ؤحل اٛخـاد املِسٗتا ) ،Education Reform for Knowledge Economy (ERfKEواالبرهامج السا د
ملدازض الاطخ١ؼاٖا  .Discovery School pilot projectوججظد ٠ل واخدة مً املبادزجحن زوح إلاؿالح في
ألازدن ُلى ؤخظً وحه .ؤما املبادزة ألاولى ٗدؼمل ؤٓساكها بؿالح املىاهج ،وجدزٍب املدزطحن ،وبدخا٤
البنى ألاطاطُت لخٜاهت املِلىماث والاجـاالث وجوىٍسها .وٛد جم بىطاهت االبرهامج السا د ملدازض
الاطخ١ؼاٖا اخخُاز ما ت مدزطت ،وجصوٍدها بخٜاهت املِلىماث والاجـاالث املر٠ىزة ،وناملدزطحن مً ذوي
املهىُت املخوىزة .ومىر بداًت هرا املؼسوَ ،حسي جوىٍس طخت مً املىاهج الال١تروهُت ؤطالُب للخدزَع،
وػملذ السٍاكُاث ،والِلىم ،واللٔت الِسنُت ،وجٜاهت املِلىماث والاجـاالث ،واللٔت إلاهجلحزًت باُخبازها
لٔت ؤحىبُتُ ،الوة ُلى مىكىَ املىاهىت .وجم جوبُ ٝهره املىاهج في مدازض الاطخ١ؼاٖ بـ٘تها مدازض
املؼسوَ املر٠ىز؛ ٗؼملذ زماهحن ؤل٘ا مً الخالمُر ،وزالزت آالٖ وخمظمئت مً املدزطحن .ومً املىخٌس،
لدي اٟخما ٤املؼسوَ ،ؤن ًجسي بدخا ٤حمُّ ألاطالُب املر٠ىزة ؤُاله في مدازض اململ١ت ٠لها والبالٕ
ُددها  2211مدزطت.
وٛد ؤدخل ألازدنُ ،الوة ُلى جوىٍس املىهج الدزاس ي في ٗسوَ الدزاطت ألاطاطُت ،مىكىُا حدًدا
هى ابدازة املِلىماثا ،إلُداد الخالمُر في املدازض الثاهىٍت إلػٔا ٤وًا  ٙفي مجاالث الخجازة الال١تروهُت،
وبدازة املِلىماث ،واملداطبت التي حِخمد الخاطىب .وٍاٟد املىهج الدزاس ي الجدًد ُلى املهازاث في مىكىَ
الدزاطت ذاجه ،بكاٗت بلى ما ًخـل به مً املهازاث اللسوزٍت لخد ُٜٝالىجاح في ممازطت ألاُما ٤في
الٜواَ الخاؾ ،ومً كمنها مهازاث الخىاؿل مّ لاخسًٍ ،والِمل بسوح ال٘سٍ ٝالىاخدٗ ،لال ًُ
املهازاث الخاؿت بالٜدزة ُلى الخدلُل وُلى خل املِلالث.
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إلاهصاف في فسص الخعلُم ّ
الازجلاء بالجىدة وجدلُم الخكافؤ و ّ

بن اٗخٜاز ألازدن للمىازد الوبُُِت ،ولجىءه ،مً زم ،بلى الاُخماد ُلى زؤض املا ٤البؼسي ٠ي
ًداٍٗ ُلى الخىاٗظُت ،ؤدًا بُٜادجه الظُاطُت بلى بًالء الخِلُم اهخماما ٟبحرا ووكّ اطتراجُجُاث ٗاُلت
لخدظحن هىُُخه وػمىله ؤٟبر ُدد مم ً١مً املظخُ٘دًً .وهدُجت لرل ٣ػهد ألازدن جىطِا ٟبحرا في
ٛاُدجه التربىٍت ،بدُث حِاًمذ مِدالث الخدا ٚالر٠ىز وإلاهار بالخِلُم مً ال٘ئاث الاحخماُُت ـ
الاٛخـادًت ٠اٗت .في خحن ؤخرث ال٘ىاز ٚفي مظخىي الخِلُم جخلاء ٤بحن ط٢ان املدن وألازٍاٖ ،ونحن
الجيظحن .وٛد بلٔذ وظبت الٜادزًٍ ُلى الٜساءة وال١خابت لل٘ئت الِمسٍت ( 07ـ  09طىت)  99.9في املا ت ُام
 .(8)0111ؤما مِد ٤الالخدا ٚالـافي بالخِلُم خالُا ُٗبلٕ  %91للخِلُم الابخدائي ،و  % 91للخِلُم
الثاهىي ،و  % 21للخِلُم الِالي (اهٌس الؼ٢ل ً .)2لاٖ بلى ذل ٣ؤن  %99.2مً الـٔاز ( % 99.0مً
الر٠ىز ،و %99.1مً إلاهار) ًنهىن الدزاطت الابخدا ُت ،و  91.0في املا ت ( % 91.1مً الر٠ىز و % 99.0
مً إلاهار) ً١ملىن الدازطت الثاهىٍتٟ ،ما ؤن مِد ٤إلاُادة في ألازدن ٌِد مً ؤدو املِدالث بحن ؤٛواز
املىوٜت الِسنُت؛ بذ ًبلٕ واخدا في املا ت ملسخلتي الدزاطت الابخدا ُت والثاهىٍت)ّ .(9
(الشكل ّ )0
معدالث الالخداق بالخعلُم الابخدائي والثاهىي والعالي(ّ )%
ّ
ّ
ّ
ّ

) (8ـ دائشج اإلؼصاءاخ ،األسدْ"،انكتاب انسنوي نإلدصاء" ،عّاْ.ٕٓٓ2 :
) (9ـ World Bank, The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle
East and North Africa (Washington: 2008).
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واؿل ألازدن خوىاجه الخثِثت هدى جدظحن هىُُت الخِلُم؛ ٗدُ ٜٝام  ،0111في بهاز بسهامج ا اججاهاث
دولُت في دزاطت السٍاكُاث والِلىم Trends in International Mathematics and Science Study
)(TIMSSا ؤُلى املظخىٍاث في الىٜان بحن ؤٛواز الؼس ٚألاوطى املؼازٟت في البرهامج ،وذل ٣في امخداهاث
السٍاكُاث والِلىم للـ ٙالثامً) .(10وناطخثىاء بطسا ُل (التي ج٘ىٛذ في امخدان السٍاكُاث ولِع في
امخدان الِلىم) ٜٗد ؤخسش هالب الـ ٙالثامً ألازدهُىن في اخخباز السٍاكُاث  201هٜوت ،وٗاٛذ هدُجت
إلاهار املؼاز٠اث هدُجت الر٠ىز بِؼسًٍ هٜوت .وٛد بسش هرا الاججاه في ؤداء إلاهار بـىزة ؤوضح في
اخخباز السٍاكُاث ُام  ،0112خحن ج٘ىُ ًٛلى الر٠ىز بمٜداز طبّ وُؼسًٍ هٜوت في املخىطى .ومً بحن
طخت وؤزبِحن ٛوسا مؼاز٠ا ُام ٠ ،0112اهذ البدسًٍ هي الٜوس الىخُد الري ؤًهس ٗسٛا ؤوطّ بحن إلاهار
والر٠ىز في ذل ٣الِام ،ونمٜداز  22هٜوت (في مخىطى حمُّ البلدان املؼازٟت ،ؤخسشث ال٘خُاث شٍادة ُلى
ما ؤخسشه ال٘خُان هٜوت واخدة ُام  ،0112وخمع هٜان ُام .)0111
ؤما في اخخباز الِلىم؛ ٜٗد خ ٜٝألازدن هخا ج ؤُلى مً ؤي ٛوس آخس في املىوٜت ؛ بذ خاش 290
هٜوت ،مخ٘ىٛا ُلى ما خٜٜه في ُامي  271( 0999هٜوت) و  217( 0112هٜوت) .وفي الِلىم ،خ 01 ٜٝفي
املا ت مً جالمُر الـ ٙالثامً ألازدهُحن هدُجت ُالُت جلاهي املِد ٤الدولي البالٕ  771هٜوت ،في خحن
بلٔذ اليظبت  00في املا ت ُام  .0112وؤخسش خمظت في املا ت مً الوالب ألازدهُحن السٛم املُِازي الدولي
وهى  107هٜوت ،بِىما ٠اهذ وظبت هاالء  2في املا ت في دوزة اخخبازاث ُام  .0112بن هره اليظب جلّ
ألازدنُ ،لى طبُل املٜازهت ،في مـاٖ دولت ط٢ىجلىدا ،وحؼحر بلى ؤن اليظبت املئىٍت لؤلزدهُحن الرًً سجلىا
جل ٣ألازٛام املُِازٍت ٠اهذ ؤُلى مما سجله الوالب في بًوالُا وجسُٟا وؤوٟساهُا .وهره الىخا ج حِخبر ػهاداث
في الىجاح اليظبي الري خٜٜه ألازدن هدُجت ٗخده ألابىاب لجمُّ مظخىٍاث الخِلُم .بال ؤن هره إلاهجاشاث
جٌل ٟمُت ؤٟثر منها هىُُت ،وال طُما في املسخلت التي جلي املسخلت الثاهىٍت .ومّ ؤن هىُُت الخِلُم في ألازدن
حِخبر ؤزقى مً هىُُخه في ؤٛواز ُسنُت ؤخسيٟ ،ما ٌظخيخج مً الىخا ج التي ؤخسشث في بِم الاخخبازاث
الدولُت واملر٠ىزة آه٘ا ،بال ؤن املجا ٤ؤمام مصٍد مً الخدظحن والخٜدم الًصا ٤واطِا.
) (10ـ ٌُ ٌشاسن األسدْ فً اِرؽأاخ اٌصف اٌشاتعٌٕ .رائط  ٕٓٓ2اٌّفصٍح أُظش :
Ina V.S.Mullis and others, TIMSS 2007 International Mathematics Report (Boston College, Lynch School of
Education, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2008); and Michael O. Martin and others, TIMSS 2007
International Science Report. (Boston College, Lynch School of Education,TIMSS & PIRLS International Study
Center, 2008).
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التربُت والخعلُم وجددًاث املظخلبل ّ
مً الخددًاث ال١بري التي جىاحه هٌام الخِلُم في ألازدن ٛدزجه ُلى جىٗحر ُما ٤خاشوا املهازاث
املسهت واملخىىُت التي جم١نهم مً جىلي ألاُما ٤املولىنت في طى ٚالِمل لخجظحر ما ٌظمى ٗجىة املىاءمت بحن
ٗسؾ الِمل التي ًخلٜها الىمى الاٛخـادي ،وٛدزاث الِما ٤ألازدهُحن .وما شالذ هىُُت الخِلُم ج٘خٜس بلى
مصٍد مً الخدظحن ٛبل ؤن ًدظنى لها ملاهاة ؤٗلل املظخىٍاث الدولُت ،مٜازهت بإٛواز مثل ٠ىزٍا
ومالحزًا .وُلى ألازدن ؤ ن ًىاؿل حِمُ ٝإلاؿالخاث الخالُت ،بدُث ال ًٜخـس الخِلُم ُلى خدمت
اخخُاحاث الٜواَ الِام ٗدظب ،بل ؤن ًخٟ ،ُٙ١رل ،٣مّ اخخُاحاث اٛخـاد الٜواَ الخاؾ في البالد.
وبُٔت بجمام هرا الاهخٜاً ،٤يبغي ؤن ًخجاوش ؤطلىب بؿالح الخِلُم ااملٜازنت الهىدطُتا التي جىٌس بلى جوىز
الخِلُم بىؿ٘ها مظإلت جخِل ٝبالخوىٍس ال١مي للخجهحزاث املادًت املخاخت للوالب الري ًم ً١جدُٜٜه
بخمىٍل املصٍد مً املدازض ونإُداد بكاُٗت مً املدزطحن ،ومً ٟخب الدزاطت املٜسزة ) .(11والخا ٤ؤن
إلاؿالخاث املظخٜبلُت ًيبغي ؤن جدىاو ٤الخىاٗص التي جدس ٞهىُُت ألاداء لدي املِلمحن ،وهىُُت الاحتهاد
ُىد الوالب) .(12وٍم ً١بًجاش مِالم ذل ٣إلاؿالح بما ًلي:
ً
أوال :طد العجص في هىُُت الخِلُم وحىدجه ،ما ًٜخض ي وكّ هٌام للمظاءلت ًساٛب ؤداء املدزطحن
واملدازض ،وٍىٗس ازجباها بحن ألاداء والجصاء ،ؤ٠ان هرا الجصاء مالُا ؤو مِىىٍاٟ .ما ًٜخض ي جخـُف مبالٕ
بكاُٗت لخدظحن ماهالث املدزطحن التربىٍت و زواجبهم و م٢اهتهم الاحخماُُت.
ً
ثاهُاٛ :دزة هٌام الخِلُم ُلى بخساش هخا ج مسمىٛت ،ما ًٜخض ي جصوٍد لاباء وألامهاث والخالمُر
بألُاث املظاءلت واملوالبت بظُاطت حِلُم ٗللىٟ ،إن ً٢ىن ذل ،٣مثال ًُ ،هسٍ ٝجإطِع حمُِاث لآلباء
وألامهاث ،في بهاز الخاحت بلى املصٍد مً بػسا ٞذوي الِالٛت بىٌام الخِلُم ،ونمظاهدة مً املجخمّ املدوي
بُٔت حٌُِم ُىا د الاطدثماز في الخِلُم .وفي بم٢ان بؿالح هُ٢لُت هٌام الخِلُم ؤن ًىطّ مجا ٤املظاءلت
) (11ـ أؼّذ ظالي" ،إصالح انتعهيى في األقطار انعزبيت "ِ ،ؽاظشج أٌمٍد فً ِؤعغح عثذ اٌؽٍّذ شِٛاْ ،تشعاٌح "اٌّشوض األسدًٔ ألتؽاز ٚؼٛاس
اٌغٍاعاخ" ،عّاْ ٕٗ :آراسِ/اسط .ٕٓٓ2
) (12ـ Middle East: A Framework for Policy Reform,”Middle East Youth Initiative
Working Paper 8 (Wolfensohn Center for Development at the Brookings Institution and the Dubai School of
)Government, 2008
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الِامت ًُ هسٍ ٝالالمسٟصٍت مثال ،وشٍادة الظُوسة املدلُت ُلى هٌام الخِلُمٟ ،ما ًخِحن وكّ املِلىماث
املخـلت بمـادز املخــاث املالُت للخِلُم ونيخا ج به٘اٛها ،في مخىاو ٤الىاض.
ً
ثالثا :الاهخمام الؼدًد بةؿالح مىاهج الخدزَع ،مّ الاهدباه بلى ؤن إلاؿالخاث مظخٜبال ًجب ؤن
جسٟصٟ ،رلُ ،٣لى اطخمساز حِلم الخلمُر وهى خازج ؿ ٙاملدزطت ،وؤن جسٟص ُلى ٗئت الؼباب ممً
ججاوشث ؤُمازهم طً الدزاطت الخٜلُدًت ،وؤن حؼمل ؤًلا جىطُّ ال٘اُلُاث املدزطُت املؼترٟت،
واليؼان خازج املىاهج الدزاطُت .وٍلصم ذل ٣الخىطّ في محزاهُاث الخِلُم ومساٜٗه؛ ٗمً ػإن محزاهُاث
الخِلُم الٜاؿسة واملدزطحن كِاٖ الخإهُل بخبان حدوي ال٘اُلُاث املدزطُت املؼترٟت وبكِاٖ إلاٗادة
مً املساٗ ٝالجدًدة التي ٓسكها خ٘ص الخ٘اُل الاحخماعي والثٜافي ،مثل السٍاكت وٓحرها مً وحىه اليؼان
خازج املىاهج الدزاطُت التي ًدظنى للخالمُر مً خاللها ج٢ىًٍ املهازاث املد٘صة ُلى املبادزة وإلابداَ
وامخال ٞزوخُت ال٘سٍ ٝالىاخد.
ً
زابعا :بُادة الىٌس بـىزة مِمٜت في مىاهج الخِلُم الثاهىي وفي ُالٛت مظخىٍاث هره املىاهج
بمخولباث الخِلُم الِالي ،بما في ذل ٣مِالجت الىؿمت الاحخماُُت اللـُٜت بالخِلُم املنهي .وٍخإلٙ
الخِلُم الثاهىي ،خالُا ،مً مىهج دزاس ي جٜلُدي ًيخهي بالـ ٙالِاػس ،حِٜبه طيخان بكاُٗخان وؿىال
بلى الـ ٙالثاوي ُؼس ،وهىاً ٞـبذ في بم٢ان الخلمُر ؤن ً٘اكل ،بما بحن الدزاطت ألا٠ادًمُت في خٜلي
لاداب والِلىم؛ ؤو بحن الدزاطت املهىُت الِملُتُ ،لما وؤن هاجحن الدزاطخحن جىتهُان بامخدان الؼهادة
الخىحيهُت.
وجاهل الدزاطت ألا٠ادًمُت الخالمُر لدخى ٤الجامِاث ،بؼسن خـىلهم ُلى دزحاث الٜبى٤
الالشمت في امخدان الؼهادة الخىحيهُت .ؤما الخالمُر الرًً ًخخازون الدزاطت املهىُت الِملُتٗ ،بىطِهم بما
ج١ساز مداولت الالخدا ٚبالجامِت ؤو دخى٠ ٤لُاث املجخمّ لخوىٍس مهازاتهم في ال٘سوَ التي ًخخازونها .وفي
بم٢ان هاالء ؤن ٌؼاز٠ىا في بسامج وشازة التربُت والخِلُم املِدة خـُـا لخوىٍس املهازاث املخخل٘تُ .لما
وؤن هٌسة الخالمُر وؤولُاء ؤمىزهم بلى الدزاطت املهىُت ما شالذ حِخبرها في الٔالب ؤدو دزحت مً خٜى٤
الدزاطت ألاخسي .ونـسٖ الىٌس ًُ ؿىاب هره الىٌسة ؤو خوئهاٗ ،ةنها حِ١ع هُمىت الخٜدًس الاحخماعي
الِالي للدزاطت الجامُِت .وهىا ٞمٜازنت بدًلت ملِالجت هره املظإلت طِخم جىاولها ُٗما بِد.
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وحؼمل مِاهد الخِلُم الِالي الجامِاث الخٜلُدًت و٠لُاث املجخمّ والخِلُم الِالي امل٘خىح .وٍخاح
للمخخسححن الخاؿلحن ُلى الؼهادة الثاهىٍت الاخخُاز مً بحن بخدي ُؼسة حامِت زطمُت وطذ ُؼسة
حامِت ؤهلُت ،و٠لُاث مجخمّ مخِددة خاؿت وُامت .وجىٗس ٠لُاث املجخمّ بسامج مخخــت في خٜى٤
دزاطُت مهىُت مخِددة مثل الخدزَع ،والخجازة ،ودزاطت الخاطىب ،والوب ،والـُدلت ،بكاٗت بلى
ال٘ ىدٛت ،والخـمُم الداخلي ،والِمل الاحخماعي ،والخمسٍم ،والٜبالت ( جىلُد اليظاء) .وٍخِحن ُلى جالمُر
٠لُاث املجخمّ في خخام دزاطتهم احخُاش امخدان زطمي هى االامخدان الؼاملا .وفي الىٛذ الري ًسٟص
الخِلُم الجامعي السطمي ُلى املىاد ألا٠ادًمُت الخٜلُدًت ،تهدٖ ٠لُاث املجخمّ بلى جصوٍد الخالمُر
باملهازاث الِملُت التي جدخاج بليها طى ٚالِملٓ .حر ؤن ٠لُاث املجخمّ ػسُذ في جىٗحر مىاد ؤ٠ادًمُت
جٜلُدًت ؤًلا ل٘ا دة الخالمُر السآبحن ،مجددا ،في دخى ٤الجامِت.
وٍخم جمىٍل الخِلُم الجامعي في الجامِاث السطمُت بيظبت ٟبحرة مً املِىهت الخ٢ىمُت .ؤما الٜبى٤
في هره الجامِاث ُٗخلّ لخىاٗع ؤػد مً هٌحره الظا د في ٠لُاث املجخمّ .و للٜبى ٤في الجامِاث
ٌؼترن بخساش هخا ج ُالُت في اخخباز الؼهادة الخىحيهُت .وجددد الدزحت التي ًدـل ُليها الوالب في هرا
الاخخباز ٗسؾ الٜبى ٤في الجامِاث املخخل٘ت ،وفي ٗسوَ الدزاطت املخاخت ٗيها.
لٜد حسث بِم إلاؿالخاث في املىاهج الدزاطُت بُٔت جدسٍسها مً ؤطس الخِلُم الخٜلُدي املِخمد
ُلى الخلٜحنٓ .حر ؤن اخخباز الؼهادة الخىحيهُت لم ًص ٤بُِدا ًُ ُٛاض ٛدزة الخالمُر ُلى الخ٘١حر الىٜدي
املظخٜل ،ؤو ٗدف ٛابلُاتهم ملخابِت ال٘سوَ والاخخـاؿاث املخخل٘ت في الدزاطت الجامُِت .ولرلً ٣خم
ٛبى ٤الوالب في ٗسوَ الاخخـاؾ ألا٠ادًمي اُخمادا ُلى الدزحت التي ًدسشونها في اخخباز الؼهادة
الخىحيهُتٗ .مثالً ،ىحه الوالب الري ًدـل ُلى دزحت ) (A+هدى دزاطت الوب ،والري ًدـل ُلى
دزحت ) (A-هدى دزاطت الهىدطت ،ؤما الري ًدـل ُلى دزحت (ُٗ (Dىحه هدى دزاطت الؼسَِت .وُلى ذل٣
ٗةن وظبت ُالُت مً الوالب ًىخسهىن في ٗسوَ دزاطُت ٓحر مال مت الهخمامهم واطخِدادهمٟ ،ما ؤن
الخىمُت الاحخماُُت جخِسق للسز ٓحر ٛلُل حساء خـس اخخـاؿاث ؤدبُت واحخماُُت خظاطت بٔحر
املخ٘ىٛحن مً الوالب.
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زمت خاحت مظِظت إلؿالخاث ؤخسي في هٌام اخخباز الؼهادة الخىحيهُت ،وفي ٛىاُد الٜبى ٤في
الجامِاث ،بدُث ًخم ٗـل الخِلُم الِالي ًُ الخِلُم الثاهىي .وٍيبغي ؤن ٌؼمل إلاؿالح ،في زؤًىا ،حُٔحر
طُاطت الٜبى ٤في الجامِاث ،بدُث ًجسي خ٘م ؤهمُت الؼهادة الخىحيهُت ،وٍـبذ هرا الٜبى٤
مِخمدا ،ؤطاطاُ ،لى امخداهاث الٜبى ٤الجامُِت بدُث حِو ألاولىٍت في الٜبى ٤للرًً ؤملىا طىت ٗإٟثر
في طى ٚالِمل ٛبل خلىُهم المخداهاث الٜبى .٤ومً ػإن بؿالح مً هرا الٜبُل ،ؤن ًادي بلى هخا ج
بًجابُت مخِددة منها ؤوال ،جخُ٘ ٙاللٔى الىاحم ًُ بؿساز خاملي الؼهادة الخىحيهُت ُلى الالخداٚ
بالجامِت في الظىت ذاتها التي ًدـلىن ٗيها ُلى الؼهادة .زاهُا ،مً ػإهه ؤن ًلمً جىٗحر ٗسؿت زاهُت
لاللخدا ٚبالخِلُم الِالي للرًً دخلىا طى ٚالِمل ٗىز بٟمالهم الخِلُم الثاهىي حساء ًسوٖ خاؿت
مالُت ؤو ٓحرها .زالثا ،بن بؿالح هٌام الٜبى ٤في الجامِاث طُجىب الخالمُر وؤهاليهم الخسج الىاحم ًُ
ألاداء الس يء في اخخباز الؼهادة الخىحيهُت ،بمىدهم ٗسؿت زاهُت لالطخِداد الخخباز الدخى ٤بلى الجامِت.
بن ٗـل الخِلُم الِالي ًُ الخِلُم الثاهىي ،وًُ مظخىي الىجاح في اخخباز الؼهادة الخىحيهُت،
ًيبغي ؤن ًـاخبه بؿالح مىاهج الدزاطت في املدازض الابخدا ُت والثاهىٍت .وٍجب ؤن حِمل هره إلاؿالخاث
ُلى حِصٍص اطخِداد الخالمُر للدخى ٤في طى ٚالِمل ،وذل ٣بتزوٍدهم باملهازاث املال مت لؤلُما ٤املهىُت
ال٘ىُت ،ولؤلُما ٤امل١خبُت واملداطبُت وإلادازٍت في امل٢اجب والؼس٠اث الـىاُُت وإلاوؼا ُت والخدمُت،
وٟرل ٣إلدازة ألاُما ٤التي جمل١ها هره الؼس٠اث.
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الشّباب وطىق العمل :اجّجاهاث العسض ّ
جخلّ طى ٚالِمل في ألازدن للٔى ػدًد هاش ىء ًُ الخطخم اليظبي في ُدد الؼبان ُٛاطا
ُلى مجمىَ الظ٢ان في هره املسخلت مً الىمى الظ٢اويٟ ،ما ًيؼإ ؤًلا ًُ دخى ٤املسؤة بلى طى ٚالِمل
بمِدالث ؤُلى مً الظاب ،ٝوًُ الهجسة بلى ألازدن مً بلدان الجىاز .لرل ٣جىاحه الخ٢ىمت جددًا ٟبحرا في
مظإلت بخدار ٗسؾ حدًدة في طى ٚالِمل ،وال طُما ؤن مِد ٤البوالت ٠ان هدى  02في املا ت في
الظىىاث ألاخحرةُ .لما ؤن مِد ٤بوالت ٗئت الؼباب بالراث بٜي ؤُلى مً ذل ٣ب١ثحر ؤي ُىد  21في املا ت،
وهره مؼ٢لت احخماُُت ُىٍـت ،بذ ؤن ما ًٜسب مً  21في املا ت مً ط٢ان البالد هم في طً جتراوح بحن
 07و  09طىت ،وؤن  11في املا ت مً الظ٢ان هم دون الخاطِت والِؼسًٍ.

لٜد جىطِذ طى ٚالِمل بمِد % 0.0 ٤طىىٍا مىر ُام  ،0111ونلٕ مجمىَ ٛىة الِمل 0.2
ملُىن ٗسد في مولّ ُام  .0119ومً املخى ّٛؤن ًـل هرا الِدد بلى  0.1ملُىها طىت  ،0107ألامس الري
ًخولب جىٗحر شهاء  21بلى  27ؤلٗ ٙسؿت ُمل طىىٍا خال ٤الظىىاث الظذ املٜبلت (اهٌس الجدو.)0 ٤
ًلاٖ بلى ذل ٣ؤن حؼُٔل الِاهلحن خالُا ،بمِص ًُ ٤الىمى في ٛىة الِملً ،خولب هدى  011ؤلٗ ٙسؿت
ُمل حدًدةٗ ،لال ًُ  011ؤلٗ ٙسؿت ُمل الطدُِاب املظخىي الخالي مً البوالت.
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املسكص العسبي لألبداث و دزاطت الظُاطاث ّ
الجدول (ّ )2

(أ)

كىة العمل ألازدهُت بدظب الجيع واملىكع :حعسٍف مىطّع
ّ
اللىي العاملت

ألىف
العاملين
1000

ألىف العاملين
1003

معدل الىمىّ

الخىكّعاث

%

(ألىف العاملين)
1006

1022

ذكىزّ
املدن

408

613

1.1

ألازٍاف

257

226

-4.6

املجمىع

561

2.009

1.2

2225

2164

إهاث
املدن

235

261

0.2

ألازٍاف

07

12

-3.4

املجمىع

105

123

1.2

101

133

إلاهاث الركىز
ّ
مجمىع
املدن

543

2.224

1.0

ألازٍاف

110

204

-4.5

2066

2125

1.1

املجمىع الكلي

(أ)

2016

2260

ٌشمل الخعسٍف املىطع لل ىة العمل العاملين والعاطلين الجاهصًٍ للعمل والباخثين عىه .كما ٌشمل العاطلين املدبطين ،وغير العاملين الساغبين في العمل

والجاهصًٍ له ولكنهم لم ًبدثىا عىه على هدى جدّي .املصدز :زاجي أطعد ومنى عامس" ،ظسوف طىق العمل في ألازدن :1003-2662 ،جدلُل ملصادز البُاهاث
الدكُلت "،املجلد  ،2الفصل  ،2اللظم  1عمان :مشسوع املىاز ،املسكص الىطني لخىمُت املىازد البشسٍت( 1004 ،با ّلهجليزًت).
Ragi Assaad and Mona Amer, “Labor Market Conditions in Jordan, 1995–2006: AnAnalysis of Microdata Sources,” vol. 1 (Amman: Al-Manar
Project, National Center for Human Resource Development, 2007), Chapter 1, sec. 4.

15

وعىد الشباب العسبي في اهخظاز الخدلم

املسكص العسبي لألبداث و دزاطت الظُاطاث ّ

اهخ٘م املِد ٤الِام للمؼازٟت في طى ٚالِمل ٛلُال مً ُ % 21.2ام  0997بلى ُ % 29.1ام ( 0111اهٌس الؼ٢ل .)0
وٍسحّ ذل ٣في ألاطاض بلى مِد ٤املؼازٟت املىخ٘م حدا للمسؤة ( ،)%00وٟرل ٣بلى املِد ٤املىخ٘م وظبُا للر٠ىز
بدظب املظخىٍاث الدولُت (ُ .)% 11.1لما بإن هره الاججاهاث مىحىدة في املىاه ٝالخلسٍت والسٍُ٘ت مِا .وٛد
اهخ٘لذ مؼازٟت إلاهار في املدن ،ل١نها ازجِ٘ذ ٛلُال في ألازٍاٖٟ .ما ؤن مِدالث املؼازٟت في املدن جٌل ؤُلى مً
هٌحرتها في السٍُ ٙىد الجيظحنٓ ،حر ؤن ال٘از ٚآخر في الاهخ٘اقّ .

الجدول (ّ )1
ي(ب) ّ
املشازكت في طىق العمل (مً  22إلى  31طىت) بدظب الجيع واملىكع :حعسٍف معُاز ّ
اللىي العاملت باملائت

2662

1000

1003

ذكىزّ
املدن

40.4

36.4

34.2

ألازٍاف

32.5

33.2

30.1

املجمىع

36.5

36.0

33.4

إهاث
املدن

20.3

20.4

21.3

ألازٍاف

6.3

20.2

20.4

املجمىع

21.5

20.0

21.1

مجمىع إلاهاث والركىزّ
املدن

12.5

12.5

10.2

ألازٍاف

01.4

05.5

04.1

املجمىع

10.1

12.2

06.4

(ب) -الخعسٍف املعُازي لظىق العمل ٌشمل العاملين والعاطلين الجاهصًٍ للعمل والباخثين عىهّ .
املصدز :زاجي أطعد ومنى عامس ،املصدز الظابم ،املجلد  ،2الفصل  ،2الجدول  1-2عمان :مشسوع املىاز،املسكص الىطني لخىمُت املىازد البشسٍت.1004 ،
(با ّلهجليزًت)ّ :
Ragi Assaad and Mona Amer, Ibid. , Chapter 1, sec. 4.
ّ
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الشباب وطىق العمل :اجّجاهاث الطلب
ػهد ألازدن مىر بداًت ألالُ٘ت الجدًدة اهخِاػا في الىمى الاٛخـادي في ؤُٜاب ٗترة مً الس٠ىد
ؤؿابذ خـت ال٘سد الىاخد مً الىاجج الىهني الخام .وجمثل هرا الاهخِاغ في بلىْ وجحرة الىمى الخُٜٜي في
الىاجج الىهني الخام) (13مِدال طىىٍا مٜدازه  % 7.7خال ٤ال٘ترة مً  0110بلى  ،0112وهدى  % 1.1لل٘ترة
مً  0112بلى  .0111ؤما الىمى في الِمالت ٜٗد جخل ٙوزاء الىمى الاٛخـادي؛ بذ اشداد بمِد ٤طىىي
مٜدازه  % 0.9لل٘ترة مً  0110بلى  ،0112ونمٜداز  % 1لل٘ترة مً  0112بلى ( 0111اهٌس الجدو.)2 ٤

) (13ـ أُظش اٌٙاِش سلُ (ٖ).
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املسكص العسبي لألبداث و دزاطت الظُاطاث ّ
الجدول (ّ )0

(ج)

جأثير الىمى الاكخصادي في العمالت

ّ

مخىطّط شٍادة العمالت الظىىٍت

همى العمالت الظّىىي
معدّل ّ

(باأللىف)

(باملائت)

ألاشخاص العاملىنّ

1000-1002

1003-1001

1000-1002

1003-1001

ألازدهُىنّ
اللطاع الحكىمي

2.5

21.1

0.3

1.2

اللطاع الخاصّ

25.3

21.5

0.0

1.1

املجمىع

10.1

16.1

1.0

0.0

غير ألازدهُّين
اللطاع الحكىمي

-0.1

1.1

-1.2

00.1

اللطاع الخاصّ

20.2

10.0

3.6

25.2

املجمىع

20.1

11.1

3.1

25.6

مجمىع العاملين

(ج)

اللطاع الحكىمي

2.1

23.3

0.2

1.3

اللطاع الخاصّ

16.2

21.4

1.2

3.3

املجمىع

00.2

42.1

1.6

3.0

بلغ معدّل الىمى الظىىي للىاجج الىطني الخام  %2.2خالل الفترة مً  1002إلى  ،1000و  %4.4للفترة  .1003-1000املصدز :إعادة الحظاب الري أجساه

املؤلفان على الجداول في امللحم  2وامللحم  4والىازدة في دزاطت زاجي أطعد ومنى عامس( ،املصدز الظابم)ّ .
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املسكص العسبي لألبداث و دزاطت الظُاطاث ّ
)0(14

وٛد ٠ان جإزحر همى الىاجج الىهني الخام

في الِمالت ؤٟبر في الٜواَ الخاؾ ،خُث بلٕ مِد٤

الىمى في الِمالت  % 2.0في ال٘ترة مً  0110بلى  ،0112و  % 1.1لل٘ترة مً  0112بلى  .0111وناملٜازهت؛
٠ان مِد ٤همى الِمالت في الٜواَ الِام ؤبوإ ٟثحرا؛ ٗبلٕ  % 1.7في ال٘ترة ألاولى ،و % 2.1في ال٘ترة الثاهُت.
ٓحر ؤن ألاهم مً بىء الىمى في الِمالت وجخل٘ه ًُ مِد ٤الىمى في الىاجج الىهني ،ؤن حصءا ٟبحرا
مً الصٍادة في الِمالت ٠ان مً هـِب ٓحر ألازدهُحن ،وال طُما في ال٘ترة الثاهُت مً الىمى املسجّ٘ (-0112
 .)0111وٛد حِاًم اطخخدام ٓحر ألازدهُحن بيظبت  % 1.2في ال٘ترة ألاولى ( ،)0112-0110ونيظبت %09.9
في ال٘ترة الثاهُت ( .)0111-0112وللمٜازهت لم جصد وظبت الىمى في الِمالت لؤلزدهُحن ُلى  % 0.2لل٘ترة
ألاولى ،و  % 2في ال٘ترة الثاهُت.
اوِ١ظذ جل ٣الىجا س في همى الِمالت ُلى ٗسؾ الِمل في ؿىزة شٍاداث في ٗسؾ الِمل ٛدزث في
املخىطى بِـ  20ؤلٗ ٙسؿت ُمل طىىٍا خال ٤الظىىاث مً  0110بلى  ،0112و  10ؤلٗ ٙسؿت ُمل
طىىٍت خال ٤الظىىاث مً  0112بلى  .0111وفي ال٘ترة ألاولى ٗةن  % 97مً مجمىَ الصٍادة ( 09ؤلٙ
ٗسؿت ُمل) خـلذ في الٜواَ الخاؾ ،منها ( % 11ؤي ُؼسون ؤلٗ ٙسؿت ُمل) ػٔلها ؤزدهُىن .ؤما
خال ٤ال٘ترة ٜٗ 0111 -0112د وٗس الٜواَ الخاؾ  % 11مً ٗسؾ الِمل الجدًدة (ؤي  77ؤلٗ ٙسؿت
ُمل) ،منها ٜٗ % 20ى (ؤي  09ؤلٗ ٙسؿت ُمل ) ػٔلها ؤزدهُىن .ؤما خال ٤ال٘ترة ألاهى0111 -0997 ٤
ٗةن الاٛخـاد ٛد خل ٝشهاء  77ؤلٗ ٙسؿت ُمل طىىٍا ،ذهب  % 27منها بلى ٓحر ألازدهُحن).(15
في ُام  0111اطخىُب الٜواَ الِام ؤٟثر مً زلث ٛىة الِمل املٜدزة بملُىن وزالزمئت ؤلٙ
شخف .ؤما وظبت املظخخدم مً ٛىة الِمل في الٜواُاث إلاهخاحُت ألاخسي ٜٗد بلٔذ  % 01في ٛواَ
ججازة الجملت وامل٘س ،ٚو  % 00.7في الٜواُاث الـىاُُت .ؤما ٛواَ إلاوؼاءاثِٗ ،لى السٓم مً اشدهازه
ٗةهه اطخخدم ٜٗ % 1.2ى مً الٜىة الِاملت ُام  .0111ؤما الٜواُاث ألاطسَ همىا مً خُث حجم
الِمالت بلى حاهب الٜواَ الخ٢ىمي٢ٗ ،اهذ املواُم ،وال٘ىاد ،ٚوالخدماث املالُت ،وخدماث ألاُما٤

) (14ـ أظش اٌٙاِش سلُ (ٖ).
) (15ـ ساظً أععذ ِٕٚى عاِش" ،ظزوف سوق انعًم في األردٌِ ،"6002-5991 ،صذس عثك روشٖ.
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ْ
ٌظاهم ٟثحرا
وججازة الجملت وامل٘س .ٚوفي خحن ػهد إلاهخاج الصزاعي همىا ٟبحرا في الظىىاث ألاخحرة ل١ىه لم
في خلٗ ٝسؾ ُمل حدًدة.
جددّي البطالت ّ
خ ٜٝالىمى الخُٜٜي في الىاجج الىهني الخام في مولّ الٜسن الجدًد ( )0111-0110مِدال طىىٍا
بلٕ هدى  ،% 1.7وهي وظبت ؤُلى بدىال ْي  % 2مً مِد ٤همى الظ٢ان .ل ً١ذل ٣ألاداء في الاٛخـاد ال١لي
٠ان كُِ ٙالخإزحر في مظخىٍاث البوالت ،ألامس الري دّٗ بِم الخبراء بلى وؿ٘ه بإهه اهمى دون ٗسؾ
للِملا) .(16وزمت زالزت ؤمىز جاٍد هرا الوسح ،وهي الىمى املددود في ُمالت الؼباب ،وكألت ٗسؾ الِمل
للؼاباث ،واملهازاث املددودة التي وٗسها الخِلُم والخدزٍب للباخثحن ًُ ُمل.
وؤدي الىمى الاٛخـادي في الظىىاث ألاخحرة بلى جدظً هُ٘ ٙفي املِد ٤الِام للبوالتٓ ،حر ؤهه
اٗخٜس بلى حُٔحر ٟبحر في وكّ هالبي الِمل مً الؼباب .وٛد اهخ٘م املِد ٤الِام للبوالت مً % 02.7
ُام  0111بلى ُ %02.0ام  ،0111وبلى  % 00.1طىت  .0119وجلمً ذل ٣اهخ٘اق وظبت بوالت الر٠ىز
مً ُ % 00.2ام  ،0111بلى ُ % 01.0ام  ،0119في خحن اهخ٘لذ وظبت بوالت إلاهار ،التي بلٔذ % 01
ُام  ،0111بلى ُ % 02.2ام .(17)0119
بن ٗئت الؼباب هي ألاٟثر جإزسا بمِدالث البوالت الخالُت وناطخمسازهاٜٗ .د بلٔذ مِدالث البوالت
في ُام  0119مظخىي مسجِ٘ا خـىؿا بحن ٗئت الؼباب في طً  07بلى  09طىت ،خُث بلٕ مِدلها % 22
(الجدو .)2 ٤بُد ؤن هره ال٘ئت ال جمثل بال ٜٗ % 02ى مً مجمىَ الِاهلحن .وُلى خالٖ ذلٗ ،٣ةن مً
هم في طً  01بلى  09طىت ًال٘ىن ػسٍدت ٟبحرة مً الِاهلحن وظبتها  % 10مً مجمىَ الِاهلحن .ونلٕ
مِد ٤البوالت لهره املجمىُت  .% 00وناملٜازهت ٗةن البوالت ٠اهذ ُىد مظخىي ؤدو بحن البالٔت ؤُمازهم
الثالزحن ٗإٟثر ،وهم مجمىُت حؼ٢ل  % 07مً الِاهلحن .ولرلٗ ٣ةن حؼُٔل الؼباب ٌِد ؤولىٍت في
الظُاطت الاٛخـادًت والاحخماُُت السامُت بلى م٢اٗدت البوالت وزّٗ مِدالث الىمى في املظخٜبل.
) (16ـ عٛصاْ سصاص ٚفاسٚق إلثاي" ،اننً ّو في فزص انعًم دوٌ خفض نهبطانت :تجزبت األردٌ" ،اٌثٕه اٌذٚ ،ًٌٚاشٕطٓ ( ٕٓٓ2 ،تاإلٔعٍٍضٌح).
) (17ـ دائشج اإلؼصاءاخ اٌعاِح األسدٍٔح" ،يسخ انعًم وانبطانت" ،عّاْ.ٕٓٓ2:
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جدول (ّ )1

معدالث البطالت وجىشَع العاطلين( 1005 ،وظب مئىٍت)
مِدالث البوالت
مخىطط

ذكى ّز

إهاث

الخـت مً مِدالث البوالت
املجمىع

ذكى ّز

إهاث

املجمىع

ألاعماز
26-22

01.0

21.0

01.6

26

0

21

16-10

22.1

06.2

10.4

20

44

32

16-22

24.4

06.5

11.1

41

50

42

 00وأكبر

1.5

6.2

2.3

15

10

12

املجمىع

20.2

11.1

21.4

200

200

200

املصدز :بُاهاث مشسوع املىاز ،دائسة إلاخصاءاث العامت ألازدهُت ،مسح العمل والبطالتّ .1005 ،

حِخبر البوالت في ؤوطان الؼباب خالت ػدًدة الىهإة خـىؿا بحن املخِلمحن منهم حِلُما ُالُا،
ألامس الري ٌِ١ع الخإزحر املددود حدا للخِلُم في الِمالت في ألازدن .وجبحن الخٜدًساث في ػإن مِد٤
الِاهلحن باليظبت بلى املخِلمحن في  0117ؤن  % 29مً الِاهلحن هم مً مخخسجي الخِلُم الِالي .وناملٜازهت
ٗةن  % 02مً الِاهلحن هم مً مخخسجي املدازض الثاهىٍت ،و  % 21هم بما مً جالمُر املدازض الابخدا ُت
ؤو مً ألامُحن .والىا ّٛؤن مخخسجي ال٢لُاث والجامِاث ٌِاهىن ،وظبُا ،مِد ٤بوالت ؤُلى مً املخىطى
الىهني للبوالت بحن الؼباب ،بذ جبلٕ وظبت البوالت بحن خملت ػهادة اللِظاوع ؤو ؤُلى  % 09للر٠ىز و
 % 29لئلهار .وٍٜازن ذل ٣بمِد ٤بوالت ٛدزه  % 00ملخخسجي الثاهىٍاث ،و % 07ملخخسجي الابخدا ُاث ،و9
باملا ت لؤلمُحنً .لاٖ بلى ذل ٣ؤن حصءا ٟبحرا مً هالب الِمل املظخجدًً (للمسة ألاولى) ًىاحهىن
ْ
ؿِىناث في الخـىُ ٤لى ُمل ،بذ ؤن زبّ ُدًد الؼباب هم مً الِاهلحن (اهٌس الؼ٢ل .)2
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(الشكل ّ )1

معدل البطالت بدظب مظخىي الخعلُم ملً أعمازهم  22إلى  16طىت ّ

ّ
الفلسة ّ .2،24
ّ
املصدز :البىك الدولي" ،خلّ معضلت طىق العمل في ألازدن" :جلسٍس  ،JO-06102واشىطً :البىك الدولي،1005 ،
World Bank, “Resolving Jordan„s Labor Market Paradox,” Report 39201-Jo (Washington:World Bank, 2008).

ٌِد وكّ البوالت في ألازدن وكِا خوحرا وال طُما بوالت ال٘خُاثٜٗ .د بلٕ مِد ٤البوالت ملً هً
في طً  07بلى  09طىت هدى ُ % 29ام  ،0111مٜازهت بِـ  % 09في ؤوطان الؼبان .ومّ ؤن ٟثحرامً
ال٘خُاث في ألازدن ًخمخًِ ب٘سؾ حِلُمُت مظاوٍت ل٘سؾ الؼبان ،وٍدـلً ُلى املظخىي ه٘ظه مً
الخِلُم ،هجد ؤن زمت خمظت مً الر٠ىز لديهم ُمل مٜابل املسؤة الِاملت الىاخدة .وفي ُام  ،0111ومً
مجمىَ الؼباب في طً  07بلى  09طىت٠ ،ان  % 00منهم ٗخُاث ٌِملً بإحس ،مٜازهت بِـ  % 72مً
الِاملحن الر٠ىز) .(18وجسجبى هره الىدُجتُ ،لى هدى ٟبحر ،بِدم وحىد ؤُما ٤جخالءم مّ الِاداث
الاحخماُُت الظا دة التي جد١م مدل الِمل وهىُه مما ٌِد امٜبىالا بدظب اُخبازاث الجيع والِمس
وامل٢اهت الاحخماُُت ،ألامس الري ًازس في املجا ٤املخاح للمسؤة للخـىُ ٤لى ُمل ،ومً زم ٗةن ؤٟثر مً
هـ ٙإلاهار في طً ٗ 07ما ٗىً ٚـسن زناث بُىث ٓحر مؼاز٠اث في طى ٚالِمل.

) (18دائشج اإلؼصاءاخ اٌعاِح األسدٍٔح" ،يسخ انعًم وانبطانت" ،عّاْ.ٕٓٓ2 :
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وٍادي الاٗخٜاز بلى ٗسؾ الِمالت بلى حِل الؼبان ُسكت للٜ٘س ،ؤما ال٘خُاث ٗهً ؤٟثر حِسكا
للبوالت والخمى ٤املدًد ،ألامس الري ٌِم ٝالهىة بحن الجيظحن ،وٍدسم املجخمّ ٛدزاتهً وماهالتهًٟ .ما ؤن
الؼبان املخددزًٍ مً البُىث ألاٟثر ٜٗسا ،ممً ال ًخمخِىن بال بالجزز الِظحر مً الخِلُمٗ ،ةنهم ًىاحهىن
جددي الخىاٗع مّ الِما ٤ألاحاهب في الخـىُ ٤لى ٗسؾ الِمل .ؤما في ألازٍاٖ واملىاه ٝالىا ُت ،خُث
الىمى ؤٟثر بوإٗ ،ىجد ؤن املى ّٛالجٔسافي السٍ٘ي ،بما ًىوىي ُلُه مً مددودًت خسا ٞالٜىة الِاملت،
ًجِل ال٘ىاز ٚبحن ماهالث الٜىة الِاملت وهبُِت ٗسؾ الِمل املخاخت لها ػدًدة الىهإة).(19
وجٜىم ًاهسة بٛـاء الؼبان مً ؤطىا ٚالِمل ُلى مصٍج مً الاججاهاث الدوزٍت والهُ٢لُت في
طى ٚالِمل .وَِصو جٜسٍس خدًث للبى ٣الدولي ًُ طى ٚالِمل في ألازدن ،امل٘ازٛت في التزامً بحن مِدالث
همى ُالُت ومِدالث ُمالت مخدهُت ،بلى كألت الخىائم بحن هبُِت ٠ل مً الِسق والولب في طى ٚالِمل،
وبلى ألاحىز الِالُت التي ًولبها الِما ٤ألازدهُىن في طىُ ٚمل م٘خىخت ،خُث ٌظخوُّ ؤصخاب ألاُما٤
ؤن ًلبىا بظهىلت خاحاتهم بلى ألاًدي الِاملت ،مً خال ٤حؼُٔل ُما ٤ؤحاهب ؤٛل ج٢ل٘ت).(20
ومّ ؤن ُددا ٟبحرا مً ٗسؾ الِمل ٛد خل ٝفي الظىىاث الٜلُلت املاكُت ،والطُما في ٛواَ
إلاوؼاءاثٗ ،ةن مٌِم هره ال٘سؾ الجدًدة جىالها ُما ٤ؤحاهب ،في خحن ٌظخمس ٟثحر مً ألازدهُحن في
ج٘لُل ألاُما ٤امل١خبُت .وال ًبدي الؼبان ألازدهُىن ،مً ذوي الخِلُم الِالي ،اطخِدادا للُٜام بإُما٤
مىخ٘لت ألاحس ،وٍ٘للىن الاهخٌاز لخىلي وًا  ٙخ٢ىمُت ذاث زاجب ؤُلى ،ؤو الهجسة بلى الخازج بدثا ًُ
ٗسؾ ُمل ؤٗلل.
وجخـ ٙطى ٚالِمل ألازدهُت ببِدها ًُ الخجاوع ،بل بنها مىٜظمت في خـا ـها بحن ما ًخف
الر٠ىز وما ًخف إلاهار ،ونحن ما ًخف املىاهىحن وما ًخف الىاٗدًًٗ .مؼازٟت السحا ٤في اليؼان
الاٛخـادي جصٍد ٟثحرا ُلى مؼازٟت اليظاءٟ ،ما ؤن زمت جدٜٗا مخىاؿال مً املهاحسًٍ ٓحر ألازدهُحن بلى
البالد ْ
مللء ال٘جىة الٜا مت بحن مجاالث الِمل املخاخت ونحن الظاُحن بلى بػٔالها .ومً ذل ٣ؤن ٟثحرا مً
ؤبىاء ألاٛواز الِسنُت ألاٟثر ط٢اها وألاٛل زخاء مثل مـس والظىدان ًخىلىن هىا في ألازدن ؤُماال في الصزاُت
) (19ـ عٛصاْ سصاص ٚفاسٚق إلثاي" ،اننً ّو في فزص انعًم دوٌ خفض نهبطانت :تجزبت األردٌ" ،اٌثٕه اٌذٚ ،ًٌٚاشٕطٓ( ٕٓٓ2 ،تاإلٔعٍٍضٌح).
”Susan Razzaz and Farrukh Iqbal,“Job Growth without Unemployment Reduction: The Experience of Jordan
(World Bank, Washington 2008).
) (20ـ اٌثٕه اٌذ" ،ًٌٚد ّم يعضهت سوق انعًم في األردٌ "،ذمشٌش ٕٔٓٚ ،JO-ٖ0اشٕطٓ :اٌثٕه اٌذِ ،ٕٓٓ2 ،ًٌٚصذس ِزوٛس عاتماً.
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ؤو إلاوؼاءاثٟ ،ما جىخسن ؤُداد ٟبحرة مً الِامالث مً ؤٛواز حىىب آطُا في الخدمت املجزلُت .وٛد ازجّ٘
ُدد الِمآ ٤حر ألازدهُحن بلى زالزت ؤكِاٖ مىر ُام ٗ ،0991بلٕ  201ؤلُ ٙامل طىت  ،0111ؤي ما
ٌظاوي  % 02مً الٜىي الِاملت .وٍٜدز ؤن هرا الِدد طُ٢ىن ؤُلى بذا ؤدخل الِمآ ٤حر املسجلحن في
الخظاب.
ًلاٖ بلى ذل ٣ؤن الخدىٍالث الىٜدًت ال١ثحرة التي جسد مً ألازدهُحن الِاملحن في الخازج بلى
ؤطسهم ،هي وِمت وهٜمت في آنٗ .لٜاء ما جلُ٘ه بلى الدخل ألاطسي وجمىٍل إلاه٘ا ٚالاطتهال٠ي
والاطدثمازيٗ ،ةنها حظهم في زّٗ ما ًخىِٛه الِما ٤ألازدهُىن في الداخل مً ؤحىز ،وجدّٗ الؼبان
ألازدهُحن بلى الِصوٖ ًُ ألاُما ٤مخدهُت ألاحىز .وٛد بسهىذ صخت ذل ٣بدىر خدًثت ؤٗادث ؤن ؤٟثر مً
هـٓ ٙحر الِاملحن ٓحر مظخِدًً لٜبى ٤مٌِم ألاُما ٤املخاخت باألحىز الظا دة ) .(21وحِصي بلى الظبب
الس ِع جل ٣الىخا ج الظِئت في طى ٚالِمل في ألازدنٗ ،عجص الٜواَ الخاؾ ًُ خل ٝما ً٘١ي مً
ألاُما ٤زُِٗت املظخىي في الـىاُت والخدماث الِـسٍت هى ؤمس ًىجم ًُ كِ ٙهُ١لي في الاٛخـاد،
ُالوة ُلى ٛىاهحن الِمل وؤهٌمت ألاُما ٤التي ال حصجّ الٜواَ الخاؾ ُلى املبادزة بلى الُٜام بـىاُاث
ذاث ُٛمت ملاٗت ُالُت .وهجد بدال مً ذل ٣ؤن طُاطاث الخ٢ىمت ،وال طُما الخاؿت باللسا ب
والاطدثماز ؤٗسخذ في املجا ٤ليؼىء خىاٗص في الٜواَ الخاؾ ٠ان مً ػإنها الخىطّ في ؿىاُاث جخلٝ
ؤُماال ال جخولب مهازاث ُالُت .وج٘لل الؼس٠اث الِاملت في مثل هره الـىاُاث اطخخدام الِما٤
ألاحاهب ألطباب منها ؤن الِامل ألاحىبي مظخِد للِمل بإحىز ؤدو ٟ .ما ٌظمذ للؼس٠اث باطخخدام الِما٤
ألاحاهب بِٜىد ماٛخت ال جخولب مً ؿاخب الِمل دّٗ زطىم اللمان الاحخماعي ،وال م٢اٗأث نهاًت
الخدمت ،ألامس الري ًصٍد جدوي ج٢ل٘ت الِمالت ألاحىبُت ،مٜازهت بخ٢ل٘ت الِمالت ألازدهُت.
وفي الىٛذ الري ٌؼهد دخىُ ٤دد ٟبحر مً الِما ٤ألاحاهب بلى البالدٗ ،ةن الؼبان ألازدهُحن
ًدثىن الظعي للخـىُ ٤لى ؤُما ٤في الخلُج وؤوزونا والىالًاث املخددة حساء ازج٘اَ وظبت البوالت في
ؤوطاههم .وال ػ ٣في ؤن ًسوٖ املِِؼت الظِئت ؤطهمذ في هجسة ٟبحرة للؼبان الر٠ىز بدثا ًُ ؤُما٤
في بالد الآتراب .وفي الىٛذ الري حِىد هره الهجسة بيخا ج اٛخـادًت بًجابُت في ألامد الٜـحر ،وال طُما
مً خُث الخدىٍالث املالُتٓ ،حر ؤن مً ػإن جل ٣الهجسة ؤن جٜىق بم٢اهاث الىمى في املظخٜبل ،هٌسا بلى
) (21ـ سصاص ٚإلثايِ ،صذس عثك روشٖ.
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ما ًخولبه ذل ٣مً ٛىة ُاملت ػابت مدظلخت باملهازاث والٜدزة ُلى الخِلم مً ؤحل بزطاء اٛخـاد حدًد
ًٜىم ُلى املِسٗتُ .لما ؤن هجسة ؤُداد ٟبحرة مً الٜىي الِاملت في ؤي ٛوس مً ألاٛواز ،وال طُما
ؤصخاب املهازاث منهم ،جادي بلى اطخجزاٖ زؤض املا ٤البؼسي في ذل ٣الٜوسٟ ،ما وهىُا.
طُاطت العمالت ّ
بن ُدد الىًا  ٙوٗسؾ الِمل املخى ّٛوؼىئها في املظخٜبل وهىُُتها ،حِد مـدز ٛل ٝمتزاًد،
ج٘م إلاهجاشاث الجازٍت في خٜل الخِلُم،
هٌسا بلى الخِاًم املظخمس في ؤُداد ألاًدي الِاملت املخِلمت .ولم ِ
ختى لان ،بلى جىٗحر مِدالث ؤُلى مً الِمالت ،ؤو بلى شٍاداث ٟبحرة في ألاحىز ،بظبب الٜـىز في هىُُت
الخِلُم مً حهت ،وُدم الخىاٗ ٝبحن مخسحاث الخِلُم وهلباث طى ٚالِمل مً حهت ؤخسي ،وألن ؤهمان
الىمى الاٛخـادي في الِٜىد املاكُت حىدذ بلى خل ٝؤُما ٤مىخ٘لت ألاحىز في ُدد مً الٜواُاث).(22
وهىاُ ٞىامل ز ِظت حظهم في بوالت الؼبان في ألازدن ،منها ُدم ٛدزة طى ٚالِمل ُلى جىلُد
ٗسؾ ُمل حُدة ،وُٓاب ٟ٘اءة الٜىىاث إلاُالمُت التي جيظ ٝالِسق والولب في طى ٚالِمل ،بكاٗت
بلى ُدم الخىاٗ ٝبحن هلب طى ٚالِمل ومخسحاث هٌم الخِلُم والخدزٍبً .لاٖ بلى ذل ٣ؤن ؤبِادا
طلىُٟت ،وؤخسي هاػئت ًُ مىا ٙٛمُِىت ،جلِب دوزا ما ،ألن ٟثحرا مً الؼبان ال ًإبهىن بال٘سؾ
املخاخت في ألاُما ٤الُدوٍت وؤُما ٤الخدماث ،وخـىؿا ألاُما ٤الجدًدة الىاػئت في ٛواَ الخدماث
الظُاخُت لاخر في الخىطّ ،وفي مىاه ٝالخـدًس .وٍسٗم ٟثحر مً الؼبان هره ألاُما ٤املخاخت حساء
ٛلت ؤحىزها ،وًسوٖ الِمل ٗيها ،واٗخٜازها ؤخُاها بلى مىاّٗ اللمان الاحخماعي .بن ٜٗ % 20ى مً
الٜىي الِاملت مؼمىلت بىٌام اللمان الاحخماعي في ألازدن ،ما ٌِني ؤن الِدًد مً الِما ٤لِع لديهم
مىاّٗ الخإمحن الـحي ؤو زُاًت الؼُخىخت التي ًىٗسها ذل ٣الىٌام .ؤما ألاحىز ٗما بسخذ جساوح ُىد
مظخىٍاث مخدهُت ،وال طُما في ًسوٖ ًسجّ٘ ٗيها مِد ٤الخطخم في ألاطِاز.
وفي هرا الظُاً ،ٚىاحه ألازدن طلظلت مً الخددًاث املخِلٜت ؤطاطا بُٔاب بهاز واضح ومد١م
لظُاطت الِمالت .وٛد ؤزس ى هرا ألامس وكِا جمثل في ؤن الىمى الاٛخـادي لم ًخل ٝؤُماال هىُُت
لؤلزدهُحن ،ولم ًخ٘م مظخىٍاث البوالت والٜ٘س .وٍىاحه ألازدن لان زالزت جددًاث هي :أ) جىلُد الِدد
) (22ـ سصاص ٚإلثايِ ،صذس عثك روشٖ.
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ال٢افي مً ألاُما ٤املجدًت لِدد مخىام مً الداخلحن الجدد بلى طى ٚالِمل ،ب) جدظحن املهازاث
ومظخىٍاث إلاهخاحُت للٜىي الِاملت لخِصٍص جىاٗظُت املؼازَّ ألازدهُت كمً الاٛخـاد الِالمي ،ج)
الاطخجابت ملخولباث املسوهت املتزاًدة في طى ٚالِمل ،مّ كمان بحساءاث مىاشٍت للخماًت الاحخماُُت ،وال
طُما ألولئ ٣الِما ٤الرًً ال ٌظخوُِىن الاطخجابت للٌسوٖ املخٔحرة وملخولباث املهازة.
ومّ بلىْ بوالت الؼباب مظخىٍاث ُٛاطُت ،حِاًم إلادزا ٞبإن الخٔلب ُلى اإلاٛـاءا الري
جمازطه الدولت واملجخمّ بد ٝهره ال٘ئت الِمسٍت مً املىاهىحنً ،خولب ،باللسوزة امللخت ،مِالجت ال٘جىة
املدظِت بحن هلب طى ٚالِمل وُسق املىازد البؼسٍت التي جخسحها ؤهٌمت الخِلُم والخدزٍب .ولٜد بُيذ
الخجسنت ألازدهُت ؤن إلاؿالخاث السامُت بلى حصجُّ همى اٛخـادي مدظازَُ ،لى ٓساز جدسٍس الخجازة ووكّ
خىاٗص لالطدثماز ،ال جادي باللسوزة بلى جٜلُف البوالت .وٛد احخربذ ٗسؾ الِمل الىاػئت في ألازدن،
ومٌِمها في ٛواُاث الـىاُت والخدماث ،مً الِما ٤املهاحسًٍ ؤٟثر مما اطخٜوبذ مً الِما ٤ألازدهُحن.
وملِالجت الخددي الري حؼ٢له بوالت الؼبابٗ ،ةن ُلى طُاطاث طى ٚالِمل ؤن جخخر مٜازناث مخخل٘ت
ملِالجت اخخُاحاث املخِولحن ٛظسا ؤو الِاهلحن باخخُازهم .ولهرا الٔسق ُلى طى ٚالِمل وطُاطت
الِمالت ؤن جخخر زالر ؤولىٍاث ز ِظت هي:
ً
بان مً ذوي ألاطس مىخ٘لت الدخل ،وال
ّ
أوالُ ،لى طُاطاث الِمالت ؤن جيهىء املِىهت ال٘اُلت للؼ ِ
طُما مً هم ُلى اطخِداد لٜبى ٤ؤُما ٤ذاث ؤحىز مخدهُت مثل جل ٣التي ٌؼٔلها خالُا ُما ٤ؤحاهب،
وذل ًُ ٣هسٍ ٝجىٗحر بسامج مخىىُت مثل الخدماث الخاؿت بالِمالت ،ومنها بسامج الخدزٍب لخ٢ىًٍ الِما٤
املاهسًٍ ،وخاؿت الخدزٍب في ؤزىاء الِمل.
ً
ثاهُاُ ،لى طُاطاث الِمالت ؤن جصٍد الخىاٗص لدصجُّ الِاهل باخخُازه ُلى الٜبى ٤باملخاح مً
ٗسؾ الِمل .وحؼمل هره الخىاٗص جىٗحر بحساءاث الخماًت الاحخماُُت ،ومصاًا مثل بحاشة ألامىمتٟ .ما
حؼمل جوىٍس بحساءاث الخُِحن في الخدمت املدهُت ،بدُث ًخى ٙٛحصجُّ الؼبان ُلى الاهخٌاز الوىٍل ؤمال
في الخـىُ ٤لى وًا  ٙخ٢ىمُت ،وجثىيهم ًُ الٜبى ٤ب٘سؾ ُمل بدًلت في الٜواَ الخاؾ .وناإلكاٗت
بلى جٜلُف الىًا  ٙالخ٢ىمُت ،مً اللسوزي حِدًل بحساءاث الخىًُ ٙؤًلا بدُث ًخم اطدبِاد
الولباث ٓحر املسجبوت بىًُ٘ت مدددة ؤو بماهل مددد.
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ولدصجُّ مؼازٟت ؤوطّ للمسؤة في طى ٚالِمل ًيبغي دُم الترجِباث التي جدُذ للمسؤة ؤن ججمّ بحن
الِمل وألاطسة .وحؼمل هره الترجِباث ٗخذ زٍاق ألاه٘ا ٤ومساٗ ٝالسُاًت النهازٍت .باإلكاٗت بلى ذلٗ ،٣ةن
جسجِباث الِمل املسهت املخاخت في الِـس السٛمي الخاكس ،مً ػإنها ؤن جيهىء للمسؤة الُٜام بمهً مخىىُت مً
دون ؤن جبرح م١خبها املجزلي.
ً
ثالثاُ :لى الظُاطاث الاٛخـادًت ؤن حصجّ الٜواُاث التي جخل ٝؤُماال مسجِ٘ت ألاحس ،وؤن جصٍل
الدؼىهاث املىحىدة في هره الظُاطاث خُثما جٜىد بلى حصجُّ اليؼاهاث مخدهُت ألاحىز ،وخُثما وحدث
هره الدؼىهاث ؤ٠ان ذل ٣في الٜىاهحن وألاهٌمت املخِلٜت باللسا ب ؤو حصجُّ الاطدثماز ؤو الخجازة ؤو
الهجسة ؤو الٜواَ املالي.
لٜد ػسَ ألازدن في جوبُ ٝبسامج خاؿت للخدزٍب ُلى السٍادة في ٛواَ ألاُما ،٤باإلكاٗت بلى
الخدزٍب املنهي الخٜلُدي ،بىؿ٘هما وطُلت ملِالجت مؼ٢لت البوالت بحن مخخسجي الجامِاث .وٛد واحهذ
هره البرامج مِلالث ػتى ،منها مددودًت مؼازٟت الٜواَ الخاؾ ،واملظخىي املىخ٘م ملِاًحر الجىدة في
ٛواَ الخدماثٗ ،لال ًُ الٜـىز في املِلىماث املخـلت بداحاث طى ٚالِمل ،ومً ػإن ذل٠ ٣له ؤن
ٌؼ٢ل خىاحص حِسٛل الؼباب الري ًيؼد الاهخسان في اليؼاهاث إلاهخاحُت الجدًدة.
وزمت في ألازدن مثا ٤واخد الٗذ ملاطظت ٛدمذ همىذحا ُملُا هاجخا لخجظحر الهىة التي جدى٤
بحن الؼبان وٗسؾ الِمل ،هي املاطظت املِسوٗت بِـ ابهجاشا ،وذل ٣باطخخدام ؤطلىب مخوىز في الخدزَع
والخِلم ،مً ؤحل ٓسض بروز الخُٔحر .وحظعى ابهجاشا بلى اطخٜواب الٜادة والسٍادًحن مً زحا ٤ألاُما ٤في
الٜواَ الخاؾ ،بُٔت بُواء دزوض في ألاُما ٤لوالب الثاهىٍاث وال٢لُاث لخثُٜ٘هم وجىُُتهم باملهازاث
التي جخولبها طى ٚالِمل في املهً املخخل٘ت ،وحِىد بمسدود ْ
مجص ُٗه .ولٜد بدؤث مىٌمت ابهجاشا وؼاهها في
ألازدن ُام  0999زم اهدؼسث في ازني ُؼس ٛوسا ُسنُا لخـل خدماتها بلى ما ًسنى ُلى زالزمئت ؤل ٙجلمُر.
وَِد الخدزٍب املنهي الجصء ألاكِ ٙفي هٌام الخِلُم في ألازدنٟ ،ما هي الخا ٤في مٌِم ألاٛواز
الِسنُت ألاخسي .وَِىد الظبب في ذل ،٣بلى خد ما ،بلى هٌسة املجخمّ الظلبُت ججاهه ،واُخبازه ٓحر مسٓىب
ُٗه ُٛاطا ُلى املظا ٚالِام الس ِع ملىاهج الخِلُم ،في خحن ًخِحن ؤن ج٢ىن مىاهج الخدزٍب املنهي
املوىزة ،واملؼخملت ُلى الخدزٍب ،مً خال ٤ممازطت الِمل والخِلم املظخمس ،مً امل٢ىهاث ألاطاطُت
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لئلؿالح التربىي في ألازدن .ولِل ُٓاب مىهج االخدزٍب مً خال ٤ممازطت الِملا في ألازدن ٟما في ٓحره مً
ألاٛواز الِسنُت ،هى ُامل مهم في املظخىٍاث املخدهُت إلهخاحُت الِما ٤في املىوٜت.
مشاكل الخدىل مً الخكىًٍ املبكس لألطسة إلى الخكىًٍ املخأخس ّ
ٌِد الصواج ماطظت مهمت في املجخمّ ألازدوي ،وهى في املىوٜت طىت مً طجن بلىْ السػد
والاطخٜال ٤والِالٛت الجيظُت الؼسُُت .وٍىٌس الؼبان بلى الخُاة الصوحُت بـ٘ت ٠ىنها هسٍٜت خُاة
كسوزٍت وم٘للت لديهم ،بـسٖ الىٌس ًُ املظخىي الاحخماعي ؤو الخِلُمي .وهىا ٞاججاهان مخلازنان
ًمحزان ج٢ىًٍ ألاطسة في ألازدن :الصواج املب١س الري لم ًص ٤طا دا وبن ٠ان في جىاٛف ،والصواج املخإخس وهى
ًاهسة حدًدة.
لٜد جٜلـذ ٗجىة الِمس بحن الر٠ىز وإلاهار في الصٍجت ألاولىٓ ،حر ؤن ال٘خُاث ألازدهُاث ًتزوحً
في مٜخبل الِمس ُلى خالٖ ال٘خُان ،بدُث ؤن  % 02مً ال٘خُاث جدذ الِؼسًٍ ،و % 29مً ال٘خُاث في
طً  01بلى  02طىت متزوحاث ،مٜازهت بِـ  % 0.2و  % 01.0مً الؼبان املتزوححن في املجمىُخحن
الِمسٍخحن ُلى الخىالي .وُلى السٓم مً ؤن ٛاهىن ألاخىا ٤الصخـُت ًمىّ الصواج جدذ الثامىت ُؼسة،
ٗةن ٗخُاث دون السابِت ُؼسة والخامظت ُؼسة في بِم املىاهً ٝخسحهً آبائهً مً املدازض ٠ي
ًتزوحً) .2(23بن الصوحاث الؼاباث ،والالحي ًـبدً ؤمهاث ػاباثً ،لصمً بُىتهً ،وطسُان ما ًخظسن
ٗسؿهً في الخِلُم ،ونرل ٣جٜل خُازاتهً في ؤطباب الِِؽ في املظخٜبل)ٟ .(24رلٗ ٣ةن الؼاباث اللىاحي
ًتزوحً مب١سا ًبدؤن إلاهجاب ُلى هدى ؤطسَ مً هٌحراتهً اللىاحي ًتزوحً مخإخساثٟ ،ما ؤنهً ًىجبن
ُددا ؤٟبر مً ألاه٘ا ،٤وهى ؤمس ًددر آزازا طلبُت في صختهً.
وزمت اججاه مِاٟع هى ؤن ج٢ىًٍ ألاطسة في ألازدن ٓدا ؤمسا ؿِبا للِدًد مً الؼبانٟ ،ما ًخطح
مً جإخحر الؼبان لصواحهم ُلى هدى مخِمد ،بظبب شخت ألاُما ٤واهخ٘اق الدخل .لرلٗ ،٣ةن مخىطى

) (23ـ ٚصاسج اٌرخطٍػ ٚاٌرعا ْٚاٌذٚ ،ًٌٚتشٔاِط اٌرٍّٕح ٌألُِ اٌّرؽذج" ،تقزيز انتنًيت االجتًاعيت في األردٌ  :6002أسباب انعيش انًستذاو
وبناؤه" ،عّاْ.ٕٓٓٗ:
) (24ـ اٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ.
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الِمس في الصواج آخر في الاشدًاد في ألازدن٘ٗ .ي ُام ٠ 0919ان مخىطى الِمس ُىد الصواج ألاو 01 ٤طىت
للر٠ىز و  00طىت لئلهار .ؤما الُىم ُٗبلٕ  09طىت للر٠ىز و  01طىت لئلهار ).(25
وزمت حىاهب بًجابُت للصواج املخإخس وال طُما للمسؤةٗ .التي جتزوج في طً مخإخسة جخم ً١مً
الخـىُ ٤لى املصٍد مً الخِلُم ومً الدخى ٤في طى ٚالِمل .وهرا ًادي بالىدُجت بلى جىطُّ ٗسؾ املسؤة
في الخِلُم والِملٟ ،ما ؤهه ٌِ٘يها مً الخمل املب١س .بُد ؤن الصواج املخإخس ًوسح ٟرل ٣جددًاث ،وال
طُما ُلى الؼبان ،وله هخا ج ُمُٜت في زٜاٗت حِد الاطخٜال ٤املالي والصواج مً طماث السحىلت وامل٢اهت
الاحخماُُتً .لاٖ بلى ذل ٣ؤن جإحُل الصواج ،في خلم زٜاٗت جدسم الجيع خازحه ،مً ػإهه ؤن ًخلٙ
حُال مً الؼباب ٌِاوي إلاخبان الىاش ئ ًُ ال١بذ.
وحِد ج٢الُ ٙالصواج في ألازدن ،وفي ٓحره مً ؤٛواز املىوٜت ،باهٌت ،وحِسٛل ج٢ىًٍ ألاطسة .وفي
الِادة املخبِت ٌٔوي الِسَع وؤطسجه مـازٍ ٙالصواج ٠لهاٗ ،لال ًُ ج٢ل٘ت البِذ الجدًد .وٍلاٖ بلى
ذل ٣ؤن ؤحىز املظاً ًٟلذ في جـاُد مظخمس .ولٜد ؤدي جدٗ ٝألامىا ٤واملهاحسًٍ ُلى ألازدن ،في ؤُٜاب
الٔصو ألامسٍ٢ي للِسا ،ٚبلى ازج٘اَ ٟبحر حدا في ؤطِاز الِٜازاث ،وال طُما في ُمان ،في الىٛذ الري جدُذ
ُٗه الدظهُالث املـسُٗت والٜسوق املٜدمت للؼبان ،في ؤهداء الِالم ألاخسي ،ج ُُٙ١الدخل املالي مّ
املـازٍ ٙالاطتهالُٟت لخِظحر ؤمس هره املـازٍ .ٙوُلى السٓم مً الخدظً الري ؤؿاب الدظهُالث املالُت
للسهً الِٜازيٗ ،ال ًصا ٤الخـىُ ٤لى الخمىٍل إلاط٢اوي ؤمسا ج١خى٘ه الـِىناث .وهٌسا بلى الخ٢الُٙ
املتزاًدة للصواج وج٢ىًٍ ألاطسةٗ ،ةن ٟثحرا مً الؼبان ،وخـىؿا الِاهلحن منهم ؤو الِاملحن في ؤُما٤
شهُدة ألاحس ،ال ًدظنى لهم إلاٛدام ُلى الصواج وندء خُاة مظخٜلت ) .(26وما شا ٤ػبان ألازدنٓ ،حر الٜادزًٍ
ُلى دّٗ املهس ؤو ُلى ٗخذ مجز ٤خاؾ ،ملوسًٍ بلى جإحُل مىاُُد شواحهمُ ،لى السٓم مً الثٜاٗت
الظا دة في املجخمِاث الِسنُت ،والتي حِد الصواج هٜظا مً هٜىض بلىْ طً السػد والاطخٜال ٤والِالٛت
الجيظُت الؼسُُت.

) (25ـ دائشج اإلؼصاءاخ اٌعاِح األسدٍٔح" ،يؤشزاث يختارة" ،عّاْ(www.dos.gov.jo/dos_home/jorfig/2007/jor_f_a.htm( .ٕٓٓ2 :
)(26ـ دٌأا عٕعشِاْ " ،انفزائض االقتصاديت نهزواج" (تاإلٔعٍٍضٌح)
Diane Singerman,“The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices, and Identities among Youth in the
Middle East,”Middle East Youth Initiative Working, Paper 6 (Wolfensohn Center for Development at the Brookings
Institution and the Dubai School of Government, 2007).

29

املسكص العسبي لألبداث و دزاطت الظُاطاث ّ

وعىد الشباب العسبي في اهخظاز الخدلم

مظخلبل الظُاطت الخاصت بالشباب في ألازدن ّ
جخىٗس مٜازنخان ز ِظخان بؼإن الظُاطت الخاؿت بالؼباب ،في طُا ٚالخٜدم الىهني ،جخمثل ألاولى
في الخِامل مّ الؼباب بىؿ٘هم ٗئت مً ٗئاث املجخمّ ،وجدددها مِلالث خاؿت جمحزها ًُ ال٘ئاث
ألاخسيِٗ .لى طبُل املثا ،٤وكمً املِللت الِامت ألاوطّ للبوالت ،زمت طماث خاؿت مخِددة لبوالت
الؼباب جٜخض ي اهخماما خاؿاُ ،لى ٓساز الخددي الخاؾ بِدم مالءمت املهازاث ،التي ٌِاهيها الباخثىن
ًُ الِمل للمسة ألاولى .ووٗ ٝهره املٜازنتً ،ىٌس بلى ال١ثحر مً الخددًاث الاٛخـادًت والاحخماُُت بـ٘تها
ماٛخت ومخِلٜت بالخطخم الدًمىٓسافي في ؤُداد ال٘ئت الؼابت مً الظ٢ان في هره املسخلت مً الصمً.
وجٜىم املٜازنت الثاهُت ُلى اُخباز ؤن الخددًاث الخاؿت بالؼباب جمثل حاهبا مً جددًاث الخىمُت
الاٛخـادًت والاحخماُُت في ُمىمهآ ،حر ؤنها ج ّٜف ي ؿمُم هره الخددًاث .وال جخـل الخددًاث التي
جىاحه الؼباب باللٔىن الظ٢اهُت الِابسة ٗدظب ،بل جخِلٟ ،ٝرل ،٣بال٘ؼل املاطس ي والظُاس ي،
الري ججب مِالجخه بذا ؤزٍد بهجاش جىمُت مظخدامت ومىـ٘ت .وجمهد هره املٜازنت الوسٍ ٝإلؿالخاث
ماطظُت مً ػإنها جم١حن املىاهىحن حمُِا ،بُٔت اطدُِابهم في املجخمّ ُلى هدى جام ،والطُما الؼبان
الرًً طُمثلىن الِما ٤والوبٜت الىطو في املظخٜبل .وٍٜخض ي ؤخد الؼسون املظبٜت واملٜبىلتُ ،مىما،
في مثل هره املٜازنت ،املؼازٟت الٜـىي للؼباب في ج٢ىًٍ الظُاطاث .ؤما الؼسن املظب ٝلاخس ُٗخمثل في
ُملُت حصجُّ الدظامذ ،وجٜدًس الخسٍاث الدًمٜساهُت في الخ٘١حر والخِبحر .ومً املداُ ٤ص ٤هرا الؼإن
ًُ إلاؿالح الظُاس ي ،بما ُٗه املؼازٟت ال٘اُلت للؼبان في الاهخخاباث ،وفي ألاخصاب الظُاطُت
وماطظاث املجخمّ املدوي.
وجسمي الظُاطت الخاؿت بالؼباب في ألازدن ،خالُا ،بلى الخ٢امل في هاجحن املٜازنخحن٘ٗ .ي ؤوا ل ُام
 ،0112ػسُذ الظلواث ألازدهُت في الُٜام بمبادزة مهمت لخـمُم ا الاطتراجُجُت الىهىُت للؼبابا،
وؤُلً امللُ ٣بد هللا الثاوي هره الاطتراجُجُت ُام  .(27)0117وٛد ػاز ٞهدى  90ؤل٘ا مً الؼبان مً

) (27ـ "االستزاتيجيت انوطنيت نهشباب في األردٌ  ،" 6009-6001وّا أٚسد٘ا ِؽّٛد عشؼاْ" ،اٌرمشٌش اٌٛغًٕ عٓ ذٕفٍز تشٔاِط اٌشثاْ اٌعاًٌّ"،
عّاْ :اٌّعٍظ األعٍى ٌٍشثاب.ٕٓٓ2 ،
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الجيظحن في بُداد جل ٣الاطتراجُجُت ،بالخِاون مّ حمُّ الجهاث ذاث الِالٛت في الىشازاث الخ٢ىمُت،
واملاطظاث السطمُت ،واملىٌماث ٓحر الخ٢ىمُت ،والهُئاث الدولُت.
تهدٖ االاطتراجُجُت الىهىُت للؼبابا بلى جد ُٜٝجوىزالؼبان وجمُ١نهم ،مً خال ٤زالر وطا ل
حؼمل ألاطالُب ألاطاطُت التي جد ٜٝبدماج الؼباب في ُملُت الخوىٍس املجخمعي .وجنهم الىطُلت ألاولى
ُلى إلاؿالح املاطس ي،الري ًىاشن بحن بحساءاث اطخٜساز الاٛخـاد ال١لي والىمى الاٛخـادي الىاطّ ،ونحن
إلاحساءاث التي جٜخليها الِدالت الاحخماُُت ،وجل ٣التي ًخولبها جم١حن الؼباب .وجخولب مىاحهت الخددي
الخاؾ بم٢اٗدت بٛـاء الؼباب ودمجهم في املجخمّ ،ؤن حِمل البِئت املاطظُت والظُاطاث الاٛخـادًت
ُلى الازجٜاء بمِدالث الاطدثماز والىمى ،وحِم ٝالٜاُدة إلاهخاحُت لالٛخـاد وجىىُها ،بما ًادي بلى حٌُِم
وؼىء ٗسؾ الِمل ،والطُما للداخلحن الجدد في طى ٚالِمل ،وبلى حِل ؤُلى وظبت مً الظ٢ان
الىاػوحن اٛخـادًا منهم١حن في ؤُما ٤مىخجت.
وجخإطع الىطُلت الثاهُت ،التي حِخمدها الاطتراجُجُت الىهىُت للؼبابُ ،لى جىطُّ مجا ٤ال٘سؾ
الٟدظاب املِسٗت ،وُلى جىٗحر ٗسؾ الخِلم املخىاؿل للؼبان مً الجيظحن ومً ألاُماز ٠اٗت .وحؼمل هره
الىطُلتُ ،لى هدى خاؾ ،زّٗ مظخىي ؤهٌمت الخِلُم والخدزٍب ،وخل ٝزوابى ؤٛىي بحن هٌام الخِلُم
ومخولباث طى ٚالِمل .ولٔسق جد ُٜٝمِدالث ُالُت في الاطدثماز املظخدام وفي الىمى املظخمسُ ،لى
الٜىة الِاملت مً الؼبان ألازدهُحن ؤن ج٢ىن مخِلمت ومدزنت بما ًيص ئ ٗيها مظخىي زُِٗا مً املهازة
وإلاهخاحُت ،وؤخالُٛاث الِمل وإلابداَ.
ؤما الىطُلت الثالثت لالطتراجُجُت الىهىُت للؼباب ٗترٟص ُلى حصجُّ مؼازٟت الؼبانُ ،لى هدى
ماطس ي ،في ج٢ىًٍ السؤي الِام ،وفي إلاطهام في خُازاث الظُاطت الِامت وٛسازاتها ،وفي املؼازٟت في
ال٘اُلُاث الاحخماُُت املدهُتُ ،لى ؤن ًىدزج ذل٠ ٣له في طُا ٚطُاس ي واحخماعي دًمٜساهي ومدظامذ.
ومً ػإن مؼازٟت الؼبان ُلى هرا الىدى ،خلٗ ٝسؾ ػتى الٟدظاب املِازٖ واملهازاث ،مً خال ٤الخِلم
املظخٜل ًُ الخِلُم السطمي .وحظاُد املؼازٟت في الىىادي والجمُِاث السٍاكُت ،والخوىَ في الخىٌُماث
املجخمُِت ،في جوىٍس مهازاث ُالُت الُٜمتُ ،لى ٓساز مهازة الِمل في ال٘سٍ ٝالىاخد ،ومهازة خل
املِلالث .وبن ٗا دة الخِلم املظخٜل ًُ الخِلُم السطمي ،مً خال ٤الاهخسان في وؼان املجخمّ املدوي
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وفي بِئاث احخماُُت مىاجُت ،جيؼإ ؤطاطا مً الوبُِت الخوىُُت لهرا اليؼان ،وٛابلُتها لخىٌُم ه٘ظها
بى٘ظها بـىزة ذاجُت في مٌِم ألاخُانٟ ،ما ج١مً جل ٣ال٘ىا د في مسوهت اليؼان املر٠ىز ،وُٗما جدُده
مً ٗسؾ املؼازٟت الجماُُت ،وممازطت االخ ٝبازج٢اب ألاخواءاُ ،الوة ُلى ما جىزٜه مً الىػا ج بحن
مـالح الؼبان لاهُت وجولِاتهم املظخٜبلُت).(28
في الخخام ،لِع زمت مً ػ ٣في ؤن الظُاطاث وإلاحساءاث التي تهدٖ بلى كمان ػمى ٤الؼبان
وُدم بٛـائهم ،مولىنت بةلخاح ،بُٔت الخد مً اطخجزاٖ الٜىي البؼسٍت في الىهً ،ومً دّٗ املىاهب
واملهازاث بلى الهجسة بلى الخازج ،مّ ما ًىجم ًُ ذل ٣مً ج٢الُ ٙوآزاز طلبُت في الاٛخـاد وفي املجخمّ.
ًلاٖ بلى ذل ٣ؤن بٗظاح املجا ٤ؤمام ؤؿىاث الؼبان للمؼازٟت في زطم الظُاطاث التي جخِل ٝبهم هى
ؤمس كسوزي ختى ج٢ىن جل ٣الظُاطاث وإلاحساءاث ٗاُلت ومازسة ،وهى ،بلى ذل ،٣ػسن إلخساش الىجاح في
بؿالح اليظُج الاحخماعي الخٜلُدي للمجخمّ ألازدوي ،وجد ُٜٝحُٔحر ماطس ي ًدُذ الخِبئت الخالٛت
للمىاهب الؼابت ،وٍلمً لها املظخٜبل املؼس.ٚ

) (28ـ ِفٛظٍح اٌّعرّعاخ األٚسٚتٍح" ،انكتاب األبيض :دافز جذيذ نهشباب األوروبي" ،تشٚوغً( ٕٓٓٔ :تاإلٔعٍٍضٌح).
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