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متهيد
يجد االأردن نف�صه حاليًا يف و�صع ميكن ب�صهولة و�صفه باأنه اأزمة اقت�صادية، خا�صة مع ارتفاع معدالت البطالة 
بني ال�صباب االأردين اإىل درجة مقلقة تقدر بـ 30%. ومع اأنَّ جذور هذه امل�صاألة بالغة التنوع، تتمثل اأهم اأ�صبابها يف 
منظومة املوؤ�ص�صات التعليمية يف االأردن وواقع االنف�صام املُعا�ش بني تلك املوؤ�ص�صات و�صوق العمل املحلي. وال يقل 
خطورة عنها �صيوع التقييم ال�صلبي ملختلف اأنواع العمل املهني يف املجتمع. فغالبية ال�صباب االأردنيني يطمحون للعمل 
يف مهن يعدونها رفيعة كمهنة املهند�ش والطبيب دون مراعاة م�صاحلهم ال�صخ�صية، متجاهلني احلاجات الفعلية 

ل�صوق العمل وحتليالت العر�ش والطلب.

وتزداد االأمور �صعوبة نظرًا ملحدودية الفر�ش املتاحة يف �صوق العمل االأردين، خا�صة بعد بداية االأزمة ال�صورية 
اء تدفق الالجئني ال�صوريني الذين يتمتعون مبوؤهالت ومهارات  وما فر�صته من �صغوط اإ�صافية على �صوق العمل جرَّ
عالية ويبدون ا�صتعدادًا للعمل يف القطاع غري الر�صمي دون ت�صاريح عمٍل ر�صمية. وال تقت�صر تبعات ذلك على احلد 

من فر�ش عمل االأردنيني بل تتجاوز ذلك اإىل تخفي�ش االأجور اأي�صًا.

اإزاء هذا الواقع، توؤمن موؤ�ص�صة كونراد اأديناور االأملانية – مكتب االأردن ب�صرورة متكني ال�صباب االأردين اقت�صاديًا 
للح�صول، اأواًل وقبل اأي �صيء اآخر، على م�صتوى حياة اأف�صل، ومن ثمَّ تقدمي امل�صاعدة يف النمو االقت�صادي امل�صتدام. 
منا لقاًء �صمَّ لفيفًا من اخلرباء من خمتلف �صرائح املجتمع للتحدث حول امل�صاهمات التي ميكن اأن  ومن هنا، نظَّ
االإعالم  وو�صائل  البلدية  ال�صيا�صات  ممثلو  النقا�ش  وح�صر  امل�صرتك.  هدفنا  حتقيق  اأجل  من  القطاعات  تقدمها 
والقطاع اخلا�ش والقطاع التعليمي الإبداء اآرائهم ومدخالتهم، وخُل�ش اللقاء اإىل جملة من احللول املحتملة لهذه 

الق�صية امللحة متهيدًا للتمكني االقت�صادي الناجح ل�صباب االأردن يف امل�صتقبل.

اإن موؤ�ص�صة كونراد اأديناور – مكتب االأردن موؤ�ص�صة �صيا�صية تعزز الدميقراطية و�صيادة القانون واقت�صاد ال�صوق 
االجتماعي، وت�صعى لتحقيق اأهدافها خدمًة للمجتمع االأردين من خالل اإقامة ال�صراكات مع منظمات املجتمع املدين 

مثل مركز م�صاواة لتنمية املجتمع املدين.

اأمتنى لكم قراءة متب�صرة، واأتطلع اإىل اإجراء مزيد من املناق�صات املثمرة واملثرية.

الدكتور اأومتار اأورينغ
املمثل املقيم

موؤ�ش�شة كونراد اأديناور- مكتب االأردن
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افتتاحية
الأن االأمل والطموح معلقان على االإرادة والت�صميم، والأن االإرادة والت�صميم هما رافدا االإجناز والتقدم الفعلي 
لنه�صة املجتمعات، ونظرًا الأن ال�صباب هم احلا�صر وامل�صتقبل، فقد اأولينا هذه الق�صية جل اهتمامنا �صمن برنامج 
اأ�صا�صًا  ليكون  واملوؤهل  ب  املدرَّ الب�صري  العن�صر  باأهمية  منا  اإميانًا  املدين  املجتمع  لتنمية  م�صاواة  مركز  يف  عمل 

لتحقيق التنمية ال�صاملة.

اإ�صدار  جاء  املن�صودة،  االأهداف  لتحقيق  املختلفة  القطاعات  جميع  مع  وال�صراكة  الت�صبيك  الأوا�صر  وجت�صيدًا 
هذا الكتاب " التمكني االقت�صادي لل�صباب يف ظل اللجوء ال�صوري" بالتعاون والت�صارك مع موؤ�ص�صة كونراد اأديناور 
االأملانية – مكتب االأردن، لتوؤ�ص�ش عالقة تكاملية بني جميع القطاعات لتنعك�ش بنواجتها على املجتمعات املحلية. 
وحتقيقًا ملبداأ التعاون والت�صبيك بني جميع املوؤ�ص�صات دولية كانت اأم حملية للو�صول اإىل االأهداف امل�صرتكة، ياأتي 
اإىل حد كبري يف  ت�صاهم  التي  العمل  واآليات  واملخرجات  التو�صيات  اال�صتفادة من  ن من  الكتاب كمرجع ميكِّ هذا 
بناء ال�صراكات بني جميع القطاعات للبدء بتنفيذ برامج اقت�صادية ت�صاهم يف التمكني االقت�صادي لل�صباب والعمل 

اجلماعي على تنفيذ الربامج واخلطط التنموية.

اأديناور  كونراد  ملوؤ�ص�صة  والتقدير  ال�صكر  بجزيل  املدين  املجتمع  لتنمية  م�صاواة  مركز  يتقدم  املقام،  هذا  ويف 
االأملانية – مكتب االأردن على دعمها وتعاونها يف اإخراج هذا الكتاب اإىل حيز الوجود، كما ال يفوتني اأن اأ�صكر جميع 

املتعاونني وامل�صاركني من قطاعات واأفراد.

�شليمان اخلوالدة
رئي�ص جمل�ص اإدارة

مركز م�شاواة لتنمية املجتمع املدين
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البلديات ودورها املن�سود يف دعم الفر�ص االقت�سادية لل�سباب

معايل الدكتور حازم ق�سوع
ع�شو جمل�ص النواب االأردين ال�شابع ع�شر

وزير �شابق لل�شوؤون البلدية

ما زالت البلديات تعاين من �صعف يف مواردها املالية وحمدودية يف االإمكانات وترهل اإداري اأرهق قدرتها 
اأ�ص�ش تدعم  لتعمل �صمن  العوائق جتاه تقدمها  اإىل روافع تزيل كل  واإي�صال اخلدمات، فهي بحاجة  العطاء  على 
اإيجاد  اإليه. لذا كان ال بد من  اإىل احلال الذي نرجوه ونتطلع  قدرتها على الو�صول بر�صالتها اخلدمية والتنموية 

قانون للبلديات مبني على اأ�صا�ش املجال�ش املحلية والالمركزية االإدارية.

لقد قاد تطبيق منهج الالمركزية يف املجتمعات املتقدمة اإىل االنتقال من دولة الرعاية اإىل دولة املواطنة، وقد 
حملت تلك النقلة تطورات مهمة و�صرورية على جميع االأ�صعدة التنموية كما يف اجلوانب االجتماعية وال�صيا�صية، 
وطاقات  مقدراتها  ا�صتثمار  ا�صتطاعت  كما  �صعوبها،  حركة  متغري  من  اال�صتفادة  املجتمعات  تلك  ا�صتطاعت  اإذ 
اأبنائها عندما ارتقت بحالة البناء املجتمعي لديها يف تقدمي منوذج املجتمع املدين بطابعه والدميقراطي مبنهجه، 
ع من م�صاحة البناء وقدرة امل�صاركة. واأملنا اأن ي�صتطيع جمتمعنا  وا�صتثمرت حالة االأمن واال�صتقرار فيها مبا و�صَّ
االأردين بعدما و�صع جاللة امللك االأ�صا�ش واملنطلق القوميني اأن يحقق م�صروع الالمركزية اأبعاده ومراميه مبا يقدم 
النموذج الوطني بطريقة تعربِّ عن مدى ومقدار املكنون الثقايف واملحتوى احل�صاري واحلالة املدنية التي و�صل اإليها 

�صعبنا.

ويف ظل الظروف املعي�صية الراهنة، وما فر�صته متغريات االأ�صواق العاملية ال�صائدة من انعكا�صات على املنحى 
االقت�صادي واملعي�صي االأهلي، تربز احلاجة الإيجاد �صيا�صات حديثة ومناهج ع�صرية تخفف من اأعباء وعناء التكيف 
اإيجاد اأطر تنموية  مع طبيعة امل�صتجدات الناجتة عن هذه املتغريات العاملية ولت�صهم تلك ال�صيا�صات واملناهج يف 
جديدة تراعى خاللها الطبوغرافيا املناطقية للتق�صيمات التنموية امل�صتحدثة مبا يج�صر حالة التوا�صل يف املعادلة 
التنموية القائمة بني االحتياجات والتطلعات واملقدرات واالإمكانات، �صمن و�صائل قائمة على اأ�ص�ش من الت�صاركية 
وعاملة على االرتقاء بر�صالة البناء الوطني التي ت�صتند اإىل �صيا�صة تراكم االإجناز ومبا يحقق اإ�صهام اجلميع يف 

تو�صيع القاعدة ال�صعبية جتاه �صناعة القرار التنموي.
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التعددية  على  القائم  االأداء  يف  مبو�صوعية  الدميقراطي  املناخ  تهيئة  اإىل  ه  ُتوَجّ اأن  اجلهود  لتلك  وينبغي 
الرباجمية لتكفل م�صاهمة املواطن وم�صاركته يف �صياغة حا�صره و�صياغة النموذج االأردين للدميقراطية واملواطنة 
واحلاكمية الر�صيدة، فاملجتمع االأردين موؤهل لفتح املجال اأمام امل�صاهمة النوعية وحتمل م�صوؤولية خياراته واأولوياته 

اخلدمية النمائية.

�صيعمل على تخفيف  التنموي  اإطاره  اإىل  الطور اخلدمي  نقله من  والعمل على  البلدي  العمل  واال�صتثمار يف 
�صتعمل على  اأنها  االأ�صعار، كما  وارتفاع  الت�صخم  اليومية، يف ظل حالة  االأردين يف معي�صته  االإن�صان  وطاأة معاناة 
ن االحتياجات ال�صرورية املطلبية باالإ�صافة للخدمية  اإ�صناده بو�صائل ت�صمن و�صول التنمية اإىل م�صتحقيها، وتوؤمِّ
من خالل اال�صتثمار باحلالة املناطقية على اأ�ص�ش عملية يراعى من خاللها اإيجاد خمططات �صمولية قادرة على 
اإبراز النواحي التنموية وو�صع اأطر تبني كيفية اال�صتثمار واآلياته وفق منهجيات مو�صوعية. و�صيقود ذلك اإىل تفيوؤ 
اأن العمل االإ�صالحي املمنهج الإحداث  املواطن واملجتمع املحلي حتت ظالل نتائج املكت�صبات التنموية على اعتبار 
التنمية ال�صاملة امل�صتدامة يف اإطارها االإ�صالحي يقوم على ت�صكيل منهاج العمل التنموي نحو التطور والع�صرنة. 
ويتطلب ذلك تطوير نظريات االإ�صالح من جهة االإدارة املحلية لالنتقال به باجتاه احلكم املحلي من خالل تطوير 
العمل التنموي اإىل اأ�ص�ش تنموية ت�صاركية تقوم على تقدمي احللول للتحديات وامل�صكالت التي يعاين منها الوطن 
ممار�صة  يف  التقليدي  الركون  على  القائمة  املحلية  االإدارة  عن  اال�صتعا�صة  من  ومتّكن  �صواء،  حد  على  واملواطن 
اء الذي ي�صون  ال�صلطة مبفهوم احلكم املحلي القائم على الت�صاركية والتفاعل االيجابي لتنمية التعاون االإبداعي البنَّ

املكت�صب الوطني ويحقق التنمية والتحديث ملختلف القطاعات واالأقاليم.

اإن العمل البلدي التنموي الذي ينتظر اأن يعتمد عند اإيجاده على الدرا�صات وامل�صوحات امليدانية ال�صمولية 
القيام  من  ميكنها  مبا  املناطقية  �صمن  اخل�صو�صية  والربامج  اخلطط  وتقدمي  والطاقات  باملقدرات  واال�صتثمار 
بواجبها التنموي على االأ�صعدة كافة، ينتظر اأن ت�صهم هذه امل�صاريع يف الق�صاء على جيوب الفقر والعوز، كما �صتعمل 
على التخفيف من حالة البطالة �صمن و�صائل تنموية تراعى فيها االإمكانات واملقدرات وت�صتثمر عربها الطاقات 
ال�صبابية على اأكمل وجه، كما تعمل هذه البلديات التنموية ال�صتثمار املوارد والطاقات مبا يخدم التوجهات الرامية 
النمائي  القرار على ال�صعيدين  ال�صعبية يف �صناعة  امل�صاركة  للمواطن وتو�صيع م�صاحة  املعي�صي  امل�صتوى  لتح�صني 
بجميع  العملية  املواقع  اإىل  النظرية  املواقع  واأدواته من  بو�صائله  املحلي  املجتمع  نقل  �صيتم عربها  كما  والتنموي، 
االأطر االإدارية التي تعزز �صور انتماء املواطن لوطنه باأح�صن �صورة واإيجاد حالة يرت�صخ عربها النموذج االإ�صالحي 

البنائي يف اأف�صل منوذج ميكن تقدميه للعامل املحيط. 
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وميثل االنتقال بالعمل البلدي اإىل الطور التنموي حجر االأ�صا�ش يف تعديل منظورنا االقت�صادي واالجتماعي 
تر�صخ حالة  بو�صائل  تاأخذ  لها، كما  دافعة  والت�صاركية عوامل  ال�صفافية  تاأخذ من  روؤية  اإليه. فهي  نتطلع  ما  لبلوغ 
اإليه  ما نخطط  الإبراز  النبيلة  وقيمه  الوطني  االنتماء  تعظيم حالة  اإىل  ي�صعى  كما  التنموية  االأطر  داخل  املواطنة 
نوعية جتاه احلالة  نقلة  الإيجاد  و�صرورية  وهي عوامل مهمة  والتحديث،  االإ�صالح  ر�صالة  اإىل حتقيقه يف  ونتطلع 
اأنها النهج الوطني الذي ن�صعى عربه بوعي واإدراك اإىل الدخول يف منظومة الدول املوؤهلة  الت�صاركية على اعتبار 
لقيادة التغيري بكل اأبعاده و�صمن حركة اإ�صالحية بنائية تعود بالف�صل على خمتلف ال�صرائح يف جمتمعنا االأردين 
وتلقي بظاللها واأهدافها على جميع الفعاليات الوطنية التي ت�صهم يف متييز النموذج االأردين املتطلع دائمًا نحو 
حتقيق احلياة االأف�صل الأبنائه ومواطنيه، كما تقدم خاللها حالة تنموية جديدة قائمة على البناء والتنوير، وعاملة 
على تقدمي الطاقات والكفاءات االأردنية �صمن مناحي تنموية تاأخذ باالإمكانات املتاحة وترنو لتحقيق التطلع واملنجز، 
وهو بظني ما توؤكده االأهداف التي ت�صعى البلديات التنموية لبلورتها والتي تتمثل يف تو�صيع القاعدة ال�صعبية ور�صالة 
البناء الوطني، ووقف الهجرة من املحافظات اإىل العا�صمة، وتوطني امل�صاريع التنموية يف املحافظات املختلفة مبا 
ي�صمح باال�صتفادة من الطاقات واملقدرات على م�صاحة رقعة الوطن، وم�صاركة املواطن املبا�صرة والعملية التنموية 
بطريقة دميقراطية م�صوؤولة، واختيار املواطن للربنامج وامل�صروع التنموي، والفريق التنموي الذي يطرحه كفريق 
متقدم لتنفيذ امل�صروع، وتعزيز حالة االإ�صالح االإداري عن طريق اتباع منهاج الالمركزية االإدارية، كما اأن هذا 
امل�صروع �صيعمل على �صهر املكونات الدميوغرافية داخــل التق�صيمات اجلغرافية االإدارية اجلديدة، وهو عامل من 
�صاأنه تعزيز حالة املواطنة داخل االإطار التنموي للبلديات، كما اأن ذلك �صي�صمح لالأطروحات الرباجمية البنائيــة 

بالتفـوق على النظريات االإيديولوجية ملا حتتوي الربامج االإ�صالحية من واقعية علميــة مفيـدة.
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التوطئة  يف  ي�صتثمرها  واأدوات  ت�صاعده  و�صائل  اإىل  بحاجة  واأهدافه  بروؤيته  التنموية  البلديات  برنامج  لعل 
يقوم على  للبلديات  قانون  واإيجاد  توعوية  و�صائل  اأهدافه من  بلوغ  امل�صروع من ظروف ومناخات متكنه من  لهذا 

الالمركزية واملجال�ش املحلية على اأن يراعى خالله التايل:

اأواًل     : اأن يتم توحيد احلدود االإدارية للمحافظة باحلدود التنموية للبلدية.
ثـانـيــًا : اأن يتم ا�صتكمال املخططات ال�صمولية الالزمة الإبراز االإطار التنموي املالئم.

ثـالـثــًا : اأن يتم اإيجاد حمفزات لال�صتثمار الإحداث �صراكة نوعية بني القطاع اخلا�ش والبلدية.
رابــعــًا: اأن تكون النقابات املهنية واالأندية الريا�صية جزءًا من �صناعة القرار التنموي.

خام�سًا: اأن يكون ا�صتثمار �صندوق املحافظات بوا�صطة البلديات التنموية.
التنموية  البلديات  التنمية يف  اأ�ص�ش  بناء  االأولية يف  النفايات  املتجددة تدوير  الطاقة  �ساد�سًا : اأن تعطى م�صاريع 

واإيجاد الت�صهيالت الالزمة لذلك.
اأفكار  لبلورة  القرار  �صناعه  يف  ال�صباب  م�صاركة  البلدي  التنموي  العمل  بتطوير  البدء  عند  يراعى  اأن  �سابـعــًا : 

جديدة ت�صاعد على النهو�ش يف العمل البلدي.
ثـامـنـًا : اإيجاد هيكلية اإدارية وو�صف وظيفي للمجال�ش البلدية التنموية تراعى اجلانب اخلدمي والطور التنموي 

والتوا�صل مع املجتمع املحلي.
تا�سـعـًا : اإبراز �صمة البلدية على اجلانب التنموي ومبا يربز دورها على ال�صعيد الوطني واملحتوى الثقايف احل�صاري 

كما املحتوى االإنتاجي واخلدمي والتنموي.
عا�سرًا :رفع ن�صبة دعم املجال�ش البلديات اإىل 10% من عوائد امل�صتقات البرتولية. 

اأمام نه�صة  اأبوابًا وا�صعة  ولعله من املفيد العمل على تطوير قانون للبلديات ين�صجم مع الالمركزية ويفتح 
خدمية �صاملة يف �صتى جماالت البنية التحتية التي بات من الواجبات ال�صرورية اإيجادها والعمل على فتح م�صاحات 
وا�صعة للم�صاركة احلقيقية الفاعلة للقطاع اخلا�ش مع العمل البلدي الإحداث اخرتاق نوعي ي�صكل انطالقة تنموية 

حقيقية ت�صتمل على جميع املحافظات. 

والأن البلديات ركن اأ�صا�صي يف تو�صيع حجم القاعدة االإنتاجية على م�صتوى اململكة كافة، على اعتبارها النواة 
التنموية احلقيقية القادرة على تو�صيع حجم امل�صاركة ال�صعبية واالإنتاجية من خالل اإيجاد م�صاريع اإنتاجية يف اإطار 
التعاون بينها وبني املوؤ�ص�صات ذات العالقة لت�صهم يف تاأطري املوارد الب�صرية ال �صيما ال�صبابية منها يف خدمة ر�صالة 

البناء الوطني.
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اإيجاد  اإذا ما اأح�صن اال�صتثمار فيها على  ل عليها يف بناء نهج الالمركزية اجلديد، قادرة  اإذ يعوَّ والبلدية، 
جمموعة من العنا�صر االإيجابية لتقدمي االإطار اجلديد للمجتمع املحلي يف اإطار الالمركزية عرب العنا�صر التالية:

اإنتاجية تهدف للت�صغيل ورفد عجلة االقت�صاد الوطني باتباع �صيا�صة حتفيز القطاع  1. اإيجاد م�صاريع ا�صتثمارية 
اخلا�ش لي�صهم يف بناء املجتمع املحلي وتوطني امل�صاريع التي تخدم الدائرة التنموية.

دعم  يف  ي�صهم  مما  وغريها  النفايات  تدوير  م�صاريع  �صيما  ال  ا�صرتاتيجية  ا�صتثمارية  اإنتاجية  م�صاريع  اإيجاد   .2
املوارد املالية للبلديات واإيجاد مناخات مواتية لتوليد فر�ش العمل لل�صباب.

3. اإيجاد و�صف وظيفي وهيكلة اإدارية للبلديات ي�صمحان باإيجاد مناخات قادرة على بلورة اإعادة تاأهيل الو�صف 
الوظيفي للقطاع البلدي.

ينجزها  التي  االإنتاجية  امل�صاريع  جتاه  وتاأهيلها  فيه  ال�صبابية  العالقات  تاأطري  املراد  املحلي  للمجتمع  كما 
املجتمع املحلي والبلديات.

ولعل البلديات اأمام حتديات كبرية ال بد من اأخذها بعني االعتبار عند ال�صروع باإجناز م�صروع الالمركزية القادم. 
بع�ش هذه التحديات ذاتية وبع�صها االآخر مو�صوعية من اأبرز التحديات الذاتية ما يلي :

1. املديونية يف البلديات.
2. ت�صخم العمالة يف البلديات.

3. اإجناز املخططات ال�صمولية . 

اأما التحديات مو�صوعيه فيمكن تلخي�صها مبا يلي:
واإربد  املفرق    كما يف  البلديات  بع�ش  على  كبرية  اأعباء  فر�صت  التي  ال�صورين  لالجئني  الق�صرية  الهجرة   .1

والزرقاء.
2. قله املوارد اللوج�صتية التي متثلها االآليات وغريها من االأدوات ال�صرورية للتطوير والتنمية.

3. عدم وجود م�صاريع ا�صتثمارية ترفد املوارد يف البلديات.

مما تقدم، ن�صتطيع القول اإن البلدية يف اإطار م�صروع الالمركزية اجلديد قادرة اإذا ما اأح�صن ا�صتثمارها 
على اإيجاد م�صاريع اإنتاجية ت�صهم باإيجاد فر�ش العمل لل�صباب كما �صت�صكل انطالقه نوعية للعمل البلدي من حيث 
تو�صيع حجم امل�صاحة االإنتاجية من جهة وتاأطري املوارد الب�صرية باعتبارها الركائز االأ�صا�صية يف التنمية من جهة 

اأخرى.
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دور و�سائل االإعالم يف تعزيز وت�سويق الفر�ص االقت�سادية لل�سباب

معايل الدكتور نبيل ال�سريف
رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز اإمداد االإعالمي

وزير �شابق لالإعالم

الع�صكرية  الدوائر  داخل   " االإنرتنت   " العنكبوتية  ال�صبكة  انطالق  بعد  اجلديد  االإعالمي  امل�صهد  ت�صكل 
االأمريكية عام 1985 رغم اأن التفكري به بداأ يف وزارة الدفاع االأمريكية يف اأوائل ال�صتينيات من القرن املن�صرم.

واأحدثت �صبكة االإنرتنت ثورة �صاملة يف املفاهيم االأ�صا�صية لالإعالم واأعادت �صياغة املبادئ التي يقوم عليها 
العمل االإعالمي ب�صكل جذري.

التقليدي  التعريف  اإنَّ  اإذ  االأخرية،  ال�صنوات  يف  االإعالمي  امل�صهد  تفا�صيل  كل  على  �صامل  حتول  طراأ  لقد 
لالإعالم الذي يقوم على وجود ر�صالة ومر�صل وُم�صتقِبل اأ�صبح عدمي اجلدوى فقد اأ�صبح امل�صتقِبل مر�صاًل وغادر 

موقع التلقي ال�صلبي اإىل ف�صاء التفاعل االيجابي.

وحتى مفهوم االحرتاف االإعالمي اأ�صبح مهددًا على �صوء قيام املواطنني العاديني مبهام �صحفية واإعالمية، 
فقد �صاد موؤخرًا م�صطلح ما ي�صمى بـ "ال�صحفي املواطن" اأو "�صحافة املواطن"، اإذ غدا باإمكان املواطن العادي 
التوا�صل  مواقع  عرب  اأو  املتنقلة  الهواتف  عرب  عمله  اأو  �صكناه  موقع  من  و�صور  واأخبار  تقارير  اإر�صال  كان  اأينما 
االجتماعي مثل في�صبوك )Facebook( وتويرت )Twitter( ويوتيوب )YouTube( ومو�صوعة الويكيبيديا. 

كما غريت ويكيليك�ش مفهوم �صرية املعلومات والوثائق اإىل االأبد.

واأ�صبح باإمكان اأي مواطن اأن يخاطب العامل كله وي�صرك االآخرين يف كل مكان مبا يجول يف خاطره وفكره 
وذلك من خالل املدونات blogs واملواقع االإلكرتونية اخلا�صة واالإخبارية.

ما يجرى  لنقل �صورة  املواطنني  ال�صحفيني  اعتمادُا كبريًا على  تعتمد  التقليدية  االإعالم  و�صائل  واأ�صبحت 
يف  ت�صتند   New York Times مثل  مرموقة  �صحيفة  جند  اأن  ماألوفًا  واأ�صبح  االأزمات،  اأوقات  يف  خ�صو�صًا 
نون من  اإعدادها لتقرير حول ما يجري يف م�صر مثاًل على تقارير اأر�صلها مواطنون عاديون اأو على ما يكتبه املدوِّ

و�صف للوقائع واملجريات.
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واأح�صب اأين ل�صت م�صطرًا للتاأكيد اأن االإعالم يف ال�صنوات االأخرية اأ�صبح من القوة والتاأثري لدرجة اأ�صبحت 
معها املعارك تدار وتك�صب من خالل و�صائل االإعالم قبل اأن حت�صم على اأر�ش املعركة، اإذ يتميز االإعالم اجلديد 

عن و�صائل االإعالم التقليدية باخل�صائ�ش التالية:
االآنية Spontaneity: اأي القدرة على نقل املعلومة واإطالع املتلقي عليها فور حدوثها.

التفاعلية Interactivity: التفاعل هو قدرة و�صيلة االت�صال اجلديدة على اال�صتجابة حلديث امل�صتخدم متامًا 
كما يحدث يف عملية املحادثة بني �صخ�صني.

الالجماهريية Demassification: وتعني اأن الر�صالة االت�صالية من املمكن اأن تتوجه اإىل فرد اأو اإىل جماعة 
معينة، ولي�ش اإىل جماهري �صخمة كما كان يف املا�صي، وتعني اأي�صًا درجة التحكم يف نظام االت�صال بحيث ت�صل 

الر�صالة مبا�صرة من منتج الر�صالة اإىل م�صتهلكها.

وقبل اأن ن�صلط ال�صوء بالتف�صيل على دور و�صائل االإعالم يف هذا املجال، من ال�صروري اأن نعرف م�صطلح 
التمكني االقت�صادي واملق�صود به.

التمكني: هو الرتجمة العربية ال�صائعة ملفهوم )Empowerment( اأحد املفاهيم امل�صتحدثة التي مت تداولها 
وتوظيفها بكرثة يف عدد من املجاالت واحلقول املعرفية �صمن املجال التداويل الغربي.

وقد وقع اختيار االأمم املتحدة على هذا املفهوم لي�صكل حجر الزاوية يف منظومتها التنموية التي تبنتها يف 
الربع االأخري من القرن الفائت

ويعد مفهوم التمكني من اأكرث املفهومات تداواًل يف املجال التداويل الغربي، اإذ ُي�صتخَدم يف عدد من احلقول 
املعرفية واملجاالت العلمية كاالقت�صاد، والتنمية، وعلم النف�ش، والتعليم، واالإدارة واالت�صاالت.

ومتكني ال�صباب يعني »التحكم يف �صروط احلياة االجتماعية، واالقت�صادية، وال�صيا�صية والثقافية: التي من 
�صاأنها اأن ت�صاهم يف م�صاعفة قدرات ال�صباب على حتقيق ذواتهم«.

كما ي�صتمل التمكني على عملية توعية ال�صباب بهذه الظروف وبطبيعة حقوقهم وتنمية ال�صعور بامللكية والقيادة 
لالأعمال التنموية التي مت�ش ال�صباب واملجتمع مبا يجعله اأكرث ا�صتجابة وتالوؤما مع احتياجات ال�صباب وم�صاحلهم.
هناك عدد من املحددات التي اأ�صهمت يف بلورة مفهوم التمكني وحتديد معانيه ودالالته. وميكن النظر اإىل 

التمكني بو�صفه عملية ذات اأبعاد وجتليات خمتلفة، فهي:
تتم على االأ�صعدة ال�صيا�صية، واالقت�صادية، واالجتماعية وتتنقل بينها جميعًا  عملية اجتماعية متعددة االأبعاد: 
دون اأن تقت�صر على �صعيد بعينه، ومن جهة اأخرى هي عملية جتمع بني امل�صتويني الفردي واملجتمعي حني تفرت�ش 
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اأن متكني الفرد يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل متكني املجتمع.

عملية تغيريية: ت�صتهدف ح�صول االأفراد على القوة وتفرت�ش اأن هذا يتم من خالل اكت�صاب املعلومات اخلا�صة 
التغيري  اإحداث  اأجل  من  واملوؤ�ص�صات  االأفراد  مع  العمل  نحو  التطلع  خالل  ومن  فيها،  يعي�صون  التي  وبالبيئة  بهم 

املطلوب يف املجتمع.
عملية تفاعلية: هي نتاج التفاعل بني خربات االأفراد التي ينتج عنها التغري االجتماعي وغايتها اأن يتمكن االأفراد 

من العمل الإحداث التغيري من خالل املوؤ�ص�صات ذات التاأثري يف حياتهم وجمتمعاتهم.
عملية تنموية: تبتغي زيادة وعي االأفراد بقدراتهم وحتثهم على تطويرها لي�صبحوا موؤهلني للَّحاق بعملية التنمية.

ا�صتنادًا اإىل هذه اخل�صائ�ش، جاء تعريف التمكني بو�صفه "فعاًل اجتماعيًا ي�صتهدف حث االأفراد واملوؤ�ص�صات 
واملجتمعات على زيادة التحكم فرديًا وجماعيًا، وحت�صني جودة احلياة، وحتقيق العدالة االجتماعية".

ف باأنه "عملية اجتماعية متعددة االأبعاد ت�صاعد الب�صر يف اأن  ويف تعريف اآخر يت�صم باملرونة والعمومية، ُعرِّ
يتحكموا يف حياتهم اخلا�صة، وهو عملية تعزيز القوة التي ي�صتخدمها الب�صر يف حياتهم اخلا�صة ويف جمتمعاتهم."
ف اأي�صًا باأنه "عملية حتدي افرتا�صاتنا حول الكيفية التي يت�صكل فيها الواقع وما ينبغي اأن يكون عليه". وُيعرَّ

واملجتمع االأردين جمتمع فتي، اإذ ي�صكل من هم يف اأعمار 30 �صنة فدون اأكرث من 64% من جمموع ال�صكان. 
واالجتماعية،  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  مناحي  جميع  يف  ال�صباب  اإدماج  باأهمية  امللك  جاللة  نادى  ولطاملا 
اإميانًا من جاللته باأهمية دورهم يف عملية التنمية والتحديث كفر�صان للتغيري وكركيزه لتحقيق االأهداف الوطنية 

املرجوة.

غ الأنَّ  اإال اأن ملحة �صريعة على واقع ال�صباب االأردين تبني م�صكلة االإحباط التي يعانون منها. ولعله �صعور م�صوَّ
معدل البطالة بني حملة ال�صهادات اجلامعية بلغ حوايل 17%، كما �صجل معدل البطالة للفئة العمرية )20 – 24 

�صنة( حوايل %30.

ويف حني ي�صعى اأكرث من75 األف خريج لدخول �صوق العمل، جند اأن االقت�صاد االأردين ال ي�صتحدث �صوى 55 
األف فر�صة عمل �صنويًا. وما يفاقم االأمر ويزيده تعقيدًا تاأثري موجات الهجرة الق�صرية من دول اجلوار ومزاحمة 

االأردنيني على فر�ش العمل، خا�صة يف القطاع غري الر�صمي وغري املنظم.

ويتبدى ذلك يف اإحجام ال�صباب االأردين عن ارتياد جماالت العمل غري املكتبية نظرًا ل�صعف وعجز التعليم 
املهني باالإ�صافة اإىل النظرة ال�صلبية لهذه املهن من قبل البع�ش وعدم قيام و�صائل االإعالم بدورها يف جمابهة هذه 
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الت�صورات املغلوطة.
حتديات  من  ذلك  يتبع  وما  والفقر  البطالة  حت�صر  لل�صباب،  االقت�صادي  التمكني  �صيا�صات  تغيب  وحيثما 

اقت�صادية واأمنية.

اإن االإميان باأهمية املوارد املادية والب�صرية معًا يف حتقيق بناء املجتمع اجتماعيًا واقت�صاديًا و�صيا�صيًا، اأمر 
بديهي، غري اإنَّ املوارد واالإمكانات الب�صرية هي االأف�صل الأنه دونها ال ميكن ك�صف املوارد املادية وال تنميتها وتطويرها 

وال لال�صتفادة منها وت�صخريها يف خدمة التنمية االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية.

فاملوارد الب�صرية اأداة االنتفاع واال�صتغالل للطاقات واملوارد الطبيعية واملادية وبقدر ما تتمتع املوارد الب�صرية 
ملواردها  ا�صتثمارها  فاعلية  تكون  واإخال�ش،  ووعي  �صالح  فني  وتدريب  نافع  وعلم  راجح  وعقل  جيدة  �صحة  من 

الب�صرية.
فالرثوة الب�صرية منطلق عنا�صر املجتمع االأخرى االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية.

واالإن�صان هو الذي يخطط لربامج التنمية االقت�صادية وهو الذي ينفذها وبدون تنمية االإن�صان- عن طريق 
توفري فر�ش التعليم املنا�صب لل�صباب وحتقيق الرعاية ال�صحية.

اأو املعطلة فتمثل عامل عرقلة وتعطيل وتاأخر للمجتمع فهي كمٌّ من غري  اأما الطاقات الب�صرية غري املدربة 
نوع، وغثاء كغثاء ال�صيل. وهذه الطاقات متثل عبئًا على املجتمع فال تفي الرثوات واملوارد الطبيعية وغري الطبيعية 
موؤهلة  واالجتماعي وغري  والنف�صي  والفني  العلمي  االإعداد  النوعية وغري معدة  �صيئة  الب�صرية  الطاقات  ما دامت 
وال قادرة على اإدارة وتنظيم تلك الرثوات، ولعل خري دليل على هذا ما قامت به بع�ش الدول لبلوغ مراتب التقدم 
والرقي رغم فقرها الن�صبي يف املوارد الطبيعية املادية اخلام كاليابان واأملانيا وهولندا والرنويج. فتقدم هذه الدول 
ال يرجع اإىل وفرة مواردها الطبيعية واإمنا يرجع اإىل النوعية العالية التي تتمتع بها مواردها الب�صرية بف�صل ما بذلته 
وا�صتثمرته من جهد ومال يف �صبيل تربية ورعاية وتنمية معارف ومهارات وقدرات واجتاهات االأفراد لت�صبح اأداة 

فعالة يف خدمة نف�صها وخدمة جمتمعها الإحداث التنمية الكاملة واملتكاملة.

كما يعد التمكني االقت�صادي لل�صباب �صرورة اقت�صادية فالتنمية ال�صاملة التي ي�صبو اإليها جمتمعنا تتطلب 
طاقات ب�صرية مدربة وموؤهلة وواعية باأ�صول العمل واالإنتاج ومتلك املعارف واملهارات الالزمة لهما قادرة على العمل 

املبني على العلم وعلى م�صايرة الثورة العلمية والتقنية وعلى ا�صتخدام و�صائل االإنتاج احلديثة.
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اإن  اإذ  املجتمع  متكني  اإطار  يف  ياأتي  ال�صباب  متكني  اأنَّ  يعني  وهذا  املجتمع،  م�صاكل  هي  ال�صباب  وم�صاكل 
انخفا�ش م�صتوى امل�صاركة بني ال�صباب هو جمرد الَعَر�ش )symptom(، اأما املر�ش فهو تاأخر م�صتوى تطور 
املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية وه�صا�صة موؤ�ص�صات �صنع واإنفاذ "�صيادة القانون"، اأي تدنى م�صتوى احلكمانية يف بناء ال�صلطة 

وعملية �صنع ال�صيا�صة واتخاذ القرار.

واحلديث عن و�صائل االإعالم يف تعزيز التمكني االقت�صادي لل�صباب يقت�صي اإدراك هذه املتغريات التي حدثت 
يف الواقع االإعالمي.

واملعروف اأن هناك فجوة بني ال�صباب وو�صائل االإعالم التقليدية، وتراجع ب�صكل الفت اأعداد ال�صباب الذين 
يقروؤون ال�صحف املطبوعة اأو يتابعون و�صائل االإعالم الر�صمية مثل التلفزيون واالإذاعة.

واأ�صبح ال�صباب يقبلون على متابعة و�صائل التوا�صل االجتماعي مثل )في�صبوك( و)تويرت( و يتلقون معلوماتهم 
من خاللها. وهناك عدد من املتابعني لالإذاعات اخلا�صة وللمواقع االإلكرتونية.

اأمر �صروري  ال�صبابية  الفئات  للر�صالة االإعالمية من  املتلقي  التي طراأت يف طبيعة  املتغريات  واإدراك هذه 
عند احلديث عن اإي�صال الر�صائل – اأي ر�صائل – اإليهم، فما الفائدة واجلدوى من اإطالق برامج عرب ال�صحف اأو 

ال�صا�صة الوطنية لتمكني ال�صباب اإذا كان ال�صباب غري متابعني لهذه املنابر االإعالمية اأ�صاًل؟

التي  االإعالمية اجلديدة  الو�صائل  ال�صباب عرب  ومناهج جديدة ملخاطبة  اأ�صاليب  اقرتاح  يقت�صي  والواجب 
يتابعونها.

اأما امل�صمونات االإعالمية التي يجب الرتكيز عليها لتعزيز دور و�صائل االإعالم يف متكني ال�صباب اقت�صاديًا، فهي 
ما يلي:

1. االإ�صهام يف معاجلة ال�صعوبات التي يواجهها ال�صباب لدى حماولتهم االلتحاق ب�صوق العمل. وهنا تكمن اإ�صكالية 
يف  كافيًا  اإعدادًا  ال�صباب  اإعداد  بعدم  متعلقة  �صعوبة  ثمة  املوجودة،  ال�صواغر  حمدودية  اإىل  فاإ�صافة  كبرية، 

اجلامعات لالنخراط يف �صوق العمل.

املعارف  على  تركز  فهي  العمل،  �صوق  لدخول  اإعدادًا جيدًا  الطالب  تعد  ال  اأن جامعاتنا  االعرتاف  وينبغي 
والعلوم، كاأن متنحه �صهادة يف جمال احلا�صوب اأو اللغة االإجنليزية، ولكن هل مت اإعداده ملهارات التوا�صل االجتماعي 
وكتابة ال�صرية الذاتية والتح�صري ملقابلة التوظيف؟ وقد خ�صر كثري من ال�صباب فر�ش عمل مميزة الفتقارهم لهذه 

املهارات.



16

اأن  التفكري يف  املمكن  ومن  العمل،  و�صوق  بني اجلامعة  التج�صري  نوع من  اإيجاد  املطلوب  ال�صدد،  ويف هذا 
يكت�صبوا  كمتدربني حتى  واخلا�صة  العامة  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  درا�صتهم يف  من  االأخرية  ال�صنة  الطالب  يق�صي 
مهارات �صوق العمل مبا�صرة وال يتعر�صوا لل�صدمة عند اكت�صافهم اأن الواقع العملي يختلف اإىل حد كبري عما تعلموه 

على مقاعد الدر�ش.

دون  التي حتول  ال�صعوبات  الكثري برتكيزها على هذا اجلانب من  تفعل  اأن  القدرة على  االإعالم  ولو�صائل 
انخراط ال�صباب يف �صوق العمل، وهذا من �صاأنه اأن ي�صهم يف متكينهم اقت�صاديًا.

2. اإعادة االعتبار للتعليم املهني: اإذ اإن اأحد االأخطاء القاتلة يف واقعنا التعليمي يتمثل يف الرتكيز املبالغ فيه على 
التعليم املعريف اأو النظري على ح�صاب التعليم املهني. ففي الوقت الذي يتوجه فيه 70% من  طالب اأملانيا الختيار 
تخ�ص�صات مهنية وتتوجه الن�صبة الباقية للتخ�ص�ش يف جمالت معرفية، جند اأن الن�صبة لدينا مقلوبة، اإذ مييل 

معظم الطالب اإىل اختيار املجاالت النظرية اأو املعرفية مما قد ال يكون �صوق العمل بحاجة اإليه.

وال �صك اأن اأحد اأ�صباب العزوف عن التعليم املهني يعود اإىل �صيوع نظرة دونية مغلوطة ملخرجات هذا التعليم، 
مع اأن قيمنا وتراثنا يعليان من �صاأن العمل - اأي عمل كان– فالعمل عبادة، وهناك مطالبة بدفع اأجر االأجري قبل 
اأن يجف عرقه، لكنَّ ال�صباب يقعون �صحية هذه النظرة االجتماعية امل�صوهة التي تعلي من �صاأن بع�ش املهن مثل 
الطبيب اأو املهند�ش ، وال حتتفي بالدور الذي يوؤديه النجار اأو احلداد مثاًل، ما يدفع باالأ�صر اإىل االقرتا�ش اأحيانًا 

كي تر�صل اأبناءها لدرا�صة هذه التخ�ص�صات التي مل يعد �صوق العمل بحاجة اإليها اأ�صاًل.

وت�صتطيع و�صائل االإعالم فعل الكثري لرد االعتبار للتعليم املهني وت�صويره على حقيقته باعتباره عماًل نبياًل 
ومدرًا للدخل وهناك حاجة ما�صة له، ولي�ش اأدل على ذلك من وجود عمالة وافدة يف االأردن ي�صل عددها اإىل مئات 
االآالف تقوم باأعمال مهنية يف البناء والزراعة وال�صناعة، ويف مقابل ذلك يقف مئات االآالف من ال�صباب االأردنيني 

يف انتظار اأدوارهم يف ديوان اخلدمة املدنية.

تعتمد دول مثل اليابان و�صنغافورة وكوريا اجلنوبية اعتمادًا كليًا على اأبنائها لتزويد �صوق العمل بكل ما يحتاج 
اإليه من مهن وتخ�ص�صات، اأما �صبابنا فيقبلون باأعداد كبرية على درا�صة تخ�ص�صات ال يحتاجها ال�صوق، بينما 
املجاالت املطلوبة ال جتد من يعمل بها �صوى العمال الوافدون من كل حدب و�صوب الذي اأ�صيف اإليهم موؤخرًا العمال 

ال�صوريون الذين يقبلون على العمل يف كل القطاعات.
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يقول كثري من النا�ش اإنَّ ثقافة العيب مل تعد موجودة لدينا، لكنني اأرى اأنها ما زالت متجذرة يف واقعنا ووجود 
بع�ش ال�صباب ممن يعملون يف حمطات البنزين اأو كعمال وطن ال يعني اأن الظاهرة اختفت.

فاحل�صور الرمزي ال ميكن اأن يعد نهاية للم�صكلة، والواجب اأن نعرتف بوجودها ملعاجلتها، فالعمل لي�ش عيبًا 
َمهَما كان نوعه. العيب هو فقط الت�صول اأو مد اليد لالآخرين.

والفقر بني  البطالة  لن يحال وحدهما م�صكلتي  العيب  ثقافة  املهني ومعاجلة  للتعليم  النظرة  تغيري  اأنَّ  ومع 
اأو�صاط ال�صباب، فمن �صاأن ذلك اأن ي�صهم ب�صكل ملمو�ش يف معاجلة هاتني امل�صكلتني وتعزيز التمكني االقت�صادي 

لل�صباب. ويف هذا املجال ت�صتطيع و�صائل االإعالم اأن تفعل الكثري.

3. وت�صتطيع و�صائل االإعالم اأن ت�صهم اأي�صًا يف تعزيز التمكني االقت�صادي لل�صباب من خالل التاأكيد على مفاهيم 
الريادة واالبتكار واملغامرة املح�صوبة يف اإطالق م�صاريع �صغرية ومتو�صطة بداًل من مطاردة  حلم احل�صول على 

وظيفة مكتبية واالنتظار �صهورًا عديدة اأو حتى �صنوات قبل اأن يتحقق هذا احللم، اإذا ُكتب له اأن يتحقق.

وال �صك اأن هناك ترددًا وخوفًا من خو�ش غمار جتربة اإطالق م�صروع �صغري، واالأف�صل كما يرى كثري من 
النا�ش التم�صك بوظيفة اآمنة وراتب حمدد. اإال اأن امل�صروع اخلا�ش اإذا ُدر�ش درا�صة جيدة وقي�ش له النجاح فباإمكانه 

اأن يفتح اأمام من يقف وراءه اأفاقا ال حدود لها.

ويجب اأن تعمل و�صائل االإعالم على تو�صيح مزايا اإطالق االأعمال ال�صغرية لل�صباب والتاأكيد على اإيجابيات 
الريادة مثل اال�صتقاللية واإمكانية حتقيق االأرباح التي تفوق الرواتب املحدودة، واأن املغامرة املح�صوبة قد يكون لها 
عائد كبري من النجاح. كما يجب على و�صائل االإعالم اأن تو�صح �صروط جناح امل�صاريع ال�صغرية واالأمور التي ينبغي 
مراعاتها عند اإطالق اأي م�صاريع، وما هي الفر�ش والنقاط التي يجب اأخذها بعني االعتبار، كما ت�صتطيع و�صائل 
االإعالم اأن تعرف ال�صباب اأي�صًا باملوؤ�ص�صات والهيئات اخلا�صة والعامة التي توفر القرو�ش ب�صروط مي�صرة لتمكينهم 

من حتقيق اأحالمهم.

وت�صتطيع و�صائل االإعالم اأي�صًا اأن تعرف ال�صباب بـ )ق�ص�ش النجاح( التي تدور حول �صباب مثلهم قرروا اأن 
يرتادوا اأفاقًا جديدة باإطالق م�صاريع خا�صة وكان لهم النجاح املطلوب. فمن �صاأن االطالع على هذه النماذج اأن 
ا ي�صعى اإىل  ي�صجع ال�صباب على التخل�ش من خماوفهم واالإقبال على اإطالق امل�صاريع اجلديدة باعتباره خيارًا ُمهمَّ

تعزيز التمكني االقت�صادي لل�صباب.
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واأرقام البطالة التي يعاين منها ال�صباب مقلقة للغاية، وال �صك اأن هذه االأرقام ارتفعت يف ال�صهور االأخرية 
ال�صباب  زاحموا  الالجئني  هوؤالء  اأن  املعروف  ومن  االأردن  يف  ال�صوريني  الالجئني  من  كبرية  اأعداد  وجود  ب�صبب 
االأردنيني على فر�ش العمل القليلة املوجودة يف ال�صوق، وكثريًا ما فاز ال�صوريون بهذه الفر�ش وتقدموا على االأردنيني 

الأنهم ب�صبب ظروفهم ال�صعبة م�صتعدون لقبول العمل باأي اأجر يعر�ش عليهم.

�صحيح اأنَّ و�صائل االإعالم ال متلك الع�صا ال�صحرية لكل هذه امل�صاكل، لكنها ت�صتطيع اأن ت�صهم اإ�صهامًا كبريًا 
– كما اأ�صلفنا – بتعريف ال�صباب بالفر�ش املوجودة يف الواقع االقت�صادي وبامل�صاهمة بتغيري املفاهيم والقيم التي 

تزيد االأمور تعقيدًا وحتول دون متكني ال�صباب اقت�صاديًا.
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دور القطاع اخلا�ص يف تعزيز التناف�سية االقت�سادية لل�سباب

الدكتور خالد الوزين
كبري االقت�شاديني واال�شرتاتيجيات

رئي�ص جمل�ص اإدارة اإ�شناد لال�شت�شارات

االقت�ساد االأردين: �سمات وموؤ�سرات اقت�سادية

يعرف االقت�صاد االأردين يف االأدبيات االقت�صادية باأنه اقت�صاد �صغري مفتوح خمتلط. يقوم �صغر حجمه على 
حقائق اقت�صادية ودميغرافية وجغرافية تتمثل يف �صغر امل�صاحة ن�صبة للدول العربية يف حميطه و�صغر عدد ال�صكان 
ن�صبًة للدول العربية املحاذية له، م�صر وال�صعودية والعراق و�صورية. وهو اقت�صاد غري موؤثر يف التجارة اخلارجية 
فهو �صغري احلجم ومتلقٍّ لل�صلع يف جميع معامالته التجارية مع العامل اخلارجي مبا يف ذلك ال�صلع الرئي�صية التي 
نتيجة  فجاء  االقت�صاد،  اختالط  اأما  والبوتا�ش.  الفو�صفات  مثل  املحلي  ال�صوق  من  با�صتخراجها  ويتميز  ينتجها 
امل�صاهمة الفاعلة للقطاع اخلا�ش يف الهيكل االقت�صادي اململكة منذ ن�صاأتها وحتى االآن. والقطاع اخلا�ش هنا قطاع 
خا�ش حملي واإقليمي ودويل منذ بداية احلياة االقت�صادية للمملكة يف بداية عقد الع�صرينيات من القرن املن�صرم. 
بيد اأن ال�صكل التايل يج�صد جليًا االأعمدة الرئي�صة التي يقوم عليها هيكل االقت�صاد االأردين اليوم ب�صكل وا�صح، بل 

هي يف معظمها، اأعمدة اأ�صا�صية للهيكل االقت�صادي االأردين منذ بداية التكوين االقت�صادي للبالد.
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ولعل املحرك االأ�صا�ش لتلك االأعمدة اأمرين اأ�صا�صني. 
 االأول: الروؤية الت�صاركية الوا�صحة للقيادة ال�صيا�صية العليا يف البالد التي تربز دومًا يف خطاب العر�ش ال�صامي يف 
افتتاح جميع الدورات الربملانية ويف كتب التكليف ال�صامي للحكومات، وكذلك االأمر يف االأوراق النقا�صية اخلم�ش 
التي اأطلقها امللك عبد اهلل الثاين وكان اآخرها الورقة النقا�صية اخلام�صة يف اأيلول/ �صبتمرب �صنة 2014 التي 
اأ�صار فيها بو�صوح اإىل �صرورة انتهاج احلكومة �صبل ال�صفافية واحلاكمية الر�صيدة واإقامتها لل�صراكة الفاعلة مع 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ش واملجتمع املدين. 

 الثاين: يف اأعمدة االقت�صاد االأردين فيتمثل يف الدور الفاعل للقطاع اخلا�ش االأردين الذي ميثل االآن ما يزيد على 
58% من االقت�صاد الوطني الذي يعاين وفقًا للتق�صيمات الدولية من تعظيم دور القطاع احلكومي مبا يتجاوز 
ن�صاأته  منذ  االأردن  ينتهجها  التي  االقت�صادية  واالإيديولوجية  تتواءم  ال  ن�صبة  وهي  الوطني  االقت�صاد  من   %42
كاقت�صاد حر م�صرتك يكفل حرية انتقال روؤو�ش االأموال واالأفراد، وهو االقت�صاد الوحيد يف املنطقة الذي يكفل 

حرية ن�صبية مرتفعة للغاية يف جمال انتقال عن�صري راأ�ش املال والعمل انتقااًل متوازنًا.
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ويف ال�صياق االأ�صا�ش لتحليل اأعمدة االقت�صاد االأردين تربز اأهمية الرتكيبة ال�صابة للموارد الب�صرية التي ي�صل 
فيها من هم دون �صن الع�صرين عامًا اىل ما يقرب من 50% من ال�صكان، وت�صكل الفئة العمرية ملن هم ما دون �صن 

اخلام�صة ع�صر عامًا نحو 38% من ال�صكان. 

قطاع  م�صاهمة  ت�صكل  اإذ  اململكة  يف  الوطني  االقت�صاد  تركيبة  عماد  واخلا�ش  العام  اخلدمات  قطاع  ويعد 
اخلدمات يف الناجت املحلي االإجمايل للبالد ما يزيد على الثلثني. وتتوج اأعمدة االقت�صاد االأردين الكلية يف بنية 
حتتية وفوقية متميزة ومتكاملة ت�صل فيها ن�صبة االت�صال بالكهرباء املنزلية اإىل نحو 99.9% ون�صبة االت�صال ب�صبكة 
املياه ما يتجاوز 96% من املنازل يف حني ت�صل ن�صبة متهيد الطرق النافذة االأ�صا�صية يف االأردن اإىل نحو 100%. اأما 
عند احلديث عن البنية الفوقية للبالد فمن الوا�صح من خالل اجلدول 1-2 اأن التعليم يف االأردن يفوق م�صتويات 
التعليم يف املنطقة والدول امل�صابهة للدخل عامليًا، واأن ن�صبة االأمية هي االأقل بني دول املنطقة وتتجاوز معدالت الدول 

امل�صابهة لالأردن يف م�صتويات الدخل عامليًا.

 كما اأن ن�صبة التوا�صل التكنولوجي ت�صل اإىل نحو 60% على م�صتوى االأ�صر بل اإن التوا�صل على �صبكة االنرتنت 
بني االأ�صر االأردنية ت�صل اإىل نحو 50% وهي من اأعلى الن�صب يف املنطقة ويف الدول امل�صابهة يف الدخل لالأردن على 
اأعاله التحدي الكبري الذي يواجهه االأردن يف جمال  اإليهما  الوا�صح من اجلدولني امل�صار  اأن  م�صتوى العامل. بيد 

تنمية املوارد الب�صرية واملتمثل يف اإدماج ال�صباب يف العملية االقت�صادية واالإنتاجية. 

فمن الوا�صح اأن االأردن يعد من اأكرث دول العامل تعطاًل لعن�صر ال�صباب اإذ ت�صل ن�صبة البطالة بني ال�صباب، 
خا�صة يف الفئة العمرية 20-24، نحو 30% يف حني هي اأقل من 27% يف دول املنطقة وال تزيد على 12.6% على 

م�صتوى العامل.
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اجلدول رقم )1( بع�ص املوؤ�سرات االقت�سادية واالجتماعية والتنمية لالأردن

اأحدث االأرقام 2012-2013املوؤ�سر

2.2معدل النمو ال�صكاين )%(

)العا�صمة 38.7، اإربد 17.8، الزرقاء 14.9(املحافظات االأكرث من حيث ن�صبة ال�صكان

37.3ن�صبة ال�صكان يف االأعمار دون 15 عامًا

59.5ن�صبة ال�صكان يف االأعمار من 15-64 عامًا

5.4متو�صط حجم اأفراد االأ�صرة )فرد(

6.7ن�صبة االأمية لل�صكان الذين اأعمارهم 15 عامًا فاأكرث

99.9ن�صبة امل�صاكن املت�صلة ب�صبكة الكهرباء

57.5ن�صبة االأ�صر التي متتلك حا�صوبًا �صخ�صيًا اأو حممواًل

47.3ن�صبة االأ�صر التي متتلك ات�صااًل باالإنرتنت

98.2ن�صبة االأ�صر التي متتلك هاتفًا خلويًا / ذكيًا

98.9ن�صبة االأ�صر التي متتلك تلفازا
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اجلدول رقم )2( بع�ص املوؤ�سرات االقت�سادية واالجتماعية  

التقديرات 2013-2014املوؤ�سر

25.5 )ن�صبة منو 3%(الناجت املحلي االإجمايل )مليار دينار(

7.5 مليون ن�صمةعدد ال�صكان

توقع احلياة وقت الوالدة
71.6 عامًاللذكور
74.4 عامالالإناث

ن�صبة االأمية لل�صكان الذين تزيداأعمارهم على 15

3.7% )مقابل 15% للمنطقة، و4% للدول امل�صابهة(للذكور
10.1% )مقابل 30% للمنطقة و9% للدول امل�صابهة(لالإناث

معدل البطالة 2014
11.4 %للذكور
10.5%لالإناث

22% تقريبيالبطالة بني ال�صباب 24-20
30%االأردن

26%ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا
12.7%العامل

ال�صكان يف املناطق احل�صرية
83%االأردن

60%ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

61%الدولة امل�صابهة يف الدخل يف العامل 
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ويو�سح ال�سكل التايل حقائق مو�سوعية حول خ�سائ�ص و�سمات الرتكيبة ال�سكانية ال�سابة 
يف االأردن:































ت�صري الدالئل اإىل وجود طاقة �صبابية كبرية من الفئة العمرية ما دون �صن 24 عامًا تزيد ن�صبتها على %50 
من عدد ال�صكان وبن�صب جندرية مت�صاوية تقريبًا بني االإناث والذكور، وت�صري االإح�صاءات من اجلدول ال�صابق اإىل 
اأن م�صتوى التعليم مرتفع ن�صبيًا مقارنة بدول املنطقة والدول امل�صابهة مب�صتويات الدخل، اإذ تتجاوز ن�صبة املتعلمني 

93% من الطاقة ال�صبابية يف اململكة.

التوا�صل االجتماعي، من في�صبوك  التكنولوجي مرتفعة خا�صة يف جمال و�صائل  التوا�صل  اأن م�صتويات  كما 
وتويرت، ناهيك عن االنفتاح الكامل على العامل اخلارجي يف ظل اعتبار االأردن من اأكرث دول العامل حرية يف جمال 
التوا�صل التكنولوجي على م�صتوى املنطقة العربية. بيد اأن املع�صلة االأ�صا�صية يف تلك الرتكيبة ال�صكانية ال�صابة تتمثل 
يف �صعف اال�صتغالل االأمثل للطاقات الكامنة يف ظل ارتفاع ن�صبة البطالة بني الفئات ال�صبابية يف االأردن على النحو 

امل�صار اإليه �صابقًا.

وعلى �صعيد اآخر، تو�صح اإح�صاءات م�صتويات م�صاركة املراأة يف �صوق العمل يف االأردن اأن تلك امل�صتويات تعد 
من اأدنى امل�صتويات على م�صتوى املنطقة ودول العامل. فت�صكل معدالت م�صاركة املراأة يف �صوق العمل نحو %13.2 

وفقًا الآخر االإح�صاءات املتاحة للعام 2013. 
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وهي الن�صبة االأدنى على م�صتوى املنطقة اأجمع بل كذلك احلال بالن�صبة للدول امل�صابهة يف الدخل التي ت�صل 
ن�صبة م�صاهمة املراأة يف �صوق العمل فيها اإىل نحو ثالثة اأ�صعاف احلالة االأردنية، يف حني اأن ن�صبة م�صاركة املراأة يف 

�صوق العمل يف دول املنطقة العربية و�صمال اإفريقيا ت�صل اإىل نحو �صعفي م�صاهمة املراأة االأردنية. 

مع اأن م�صتويات تعليم املراأة يف االأردن هي االأعلى على م�صتوى االإقليم والدول امل�صابهة لالأردن يف م�صتويات 
الدخل. فعلى �صعيد التعليم اجلامعي تزيد ن�صبة االإناث على 51% من اإجمايل الطلبة يف اجلامعات االأردنية، وت�صل 

هذه الن�صبة اإىل ما يزيد على 60% يف جامعات كالها�صمية وموؤتة. 

ويف املح�صلة ميكن القول اأن املتتبع حلالة االقت�صاد االأردين ي�صتنتج اأن اأهم التحديات التي يواجهها االقت�صاد 
االأردين اليوم تتمثل يف ق�صايا خم�ش. االأوىل الت�صوهات املرتبطة باملالية العامة بعد اأن اأ�صبحت املديونية العامة 
تتجاوز ما ن�صبته 85% من الناجت املحلي االإجمايل لعام 2014 وجتاوز العجز املايل للحكومة والوحدات احلكومية 

2.5 مليار دينار بن�صبة ت�صل اإىل ما يقرب من 11% من الناجت املحلي االإجمايل للبالد.

الق�صية الثانية يف التحديات القائمة تتمثل يف البطالة الهيكلية التي يواجهها االقت�صاد التي ترتكز اأ�صا�صًا 
التحديات  الثالثة يف  الق�صية  وتتمثل  �صابقًا.  اإليه  امل�صار  النحو  على  العمرية 25-20  الفئة  ال�صباب يف  بني طبقة 
يف الت�صوهات املحورية يف مناخ اال�صتثمار الذي عانى على مدى الفرتات ال�صابقة من عدم وجود مرجعية واحدة 
لال�صتثمار ومن تراجع ترتيب اململكة يف تقارير التناف�صية العاملية منذ العام 2008، كما ت�صري الدالئل اإىل التحدي 
البنية  يف  الوطني  االقت�صاد  على  يرتكونها  التي  وال�صغوط  ال�صوريني  الالجئني  اأزمة  يف  يكمن  الذي  اليوم  املهم 

التحتية ويف �صوق العمل ويف عجز املوازنة يف �صتى مناحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية للمملكة.
املحافظات  وتنمية  التنمية  مكت�صبات  توزيع  فاإن  اآخرًا،  ولي�ش  واأخريًا  للمملكة.  واالجتماعية  االقت�صادية 

وا�صتغالل الطاقات الكامنة يف االقت�صاد الوطني تعد من اأهم التحديات الراهنة يف اململكة.

 بيد اأنه من املهم االإ�صارة هنا اإىل اأن التعامل مع تلك التحديات يتطلب الت�صاركية التامة مع القطاع اخلا�ش 
وتفعيل دور ذلك القطاع وحتريك عجلة االقت�صاد مبا ي�صاعد على تو�صيع نطاق االإيرادات العامة، واإيجاد فر�ش 
عمل تتجاوز 100 األف وظيفة جديدة �صنويًا، وتو�صيع نطاق اال�صتثمار على م�صتوى اململكة مبا ي�صاعد على حتقيق 
تنمية متوازنة يف جميع املحافظات ومن خالل اال�صتثمارات اخلا�صة مبا فيها اال�صتثمارات ال�صغرية واملتو�صطة 

ومتناهية ال�صغر.

وعليه يو�صح اجلزء التايل دور القطاع اخلا�ش يف االأردن بني الواقع واملقومات. 
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دور القطاع اخلا�ص: الواقع واملقومات

يف ظل ت�صنيف االقت�صاد االأردين على اأنه اقت�صاد �صغري خمتلط فاإنه ميكن القول اأن ذلك االقت�صاد اإمنا 
يحلق بجانحني هما القطاع اخلا�ش والقطاع العام. وحتتم �صرورة التحليق باأمان وا�صتدامة اأن يكون كال اجلناحني 
يف و�صع �صحي متوازن واأن يت�صاركا دومًا يف �صياغة ال�صيا�صات االقت�صادية ويف حتقيق اأهداف التنمية للمملكة. 
فالقطاع اخلا�ش االأردين يت�صارك مع القطاع العام يف تقدمي اخلدمات االأ�صا�صية يف االقت�صاد الوطني خا�صة يف 
االأمن  بخدمات  املتعلقة  الق�صايا  بع�ش  يف  وحتى  وال�صياحية  املالية  واخلدمات  والنقل  وال�صحة  التعليم  جماالت 
واحلماية. اأما يف قطاع ال�صناعة فاإن املحرك الوحيد لذلك املجال هو القطاع اخلا�ش الذي يوظف نحو 250 األف 
�صخ�ش معظمهم من القوى العاملة االأردنية. وكذلك االأمر يف جمال الزراعة الذي ميثل القطاع اخلا�ش فيه دور 
العامل املحرك الرئي�ش. وعليه تتطلب �صياغة التوجهات االقت�صادية وحتقيق اأهداف التنمية االقت�صادية الوطنية 
اأن يعمل القطاعان جنبًا اإىل جنب ل�صياغة الروؤى اال�صرتاتيجية لتلك القطاعات ب�صكل متوازن بني القطاع العام 
املنظم وامل�صرع واملراقب والقطاع اخلا�ش املحرك واملنفذ وامل�صغل للقوى العاملة. ويو�صح ال�صكل التايل املقومات 

االأ�صا�صية املطلوبة لقيام القطاع اخلا�ش بعمله على نحو متوازن يف االقت�صاد الوطني.
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اأن البيئة اال�صتثمارية القائمة على اال�صتقرار الت�صريعي وتوافر البنية التحتية واملحفزة  ومن املالحظ هنا 
لعمل القطاع اخلا�ش هي من اأهم مقومات عمل القطاع اخلا�ش. كما اأن توفر املوارد االقت�صادية، وخا�صة الب�صرية 
املوؤهلة واملدربة هي مفتاح انطالق القطاع اخلا�ش يف االقت�صاد الوطني. وي�صكل توافر الفر�ش اال�صتثمارية عن�صر 
التناف�صية  البيئة  و�صوح  ذلك  ويتطلب  املحافظات،  يف  التنمية  نحو  اخلا�ش  القطاع  النطالق  االأ�صا�ش  احلركة 
للمحافظات االأردنية التي تكتنز كل منها بيئة تناف�صية ذات خ�صو�صية وا�صحة بيد اأنها حتتاج اإىل جهد م�صرتك 
يقدمه  ما  املجتمعية من خالل  التنمية  م�صاهم حموري يف  القطاع اخلا�ش  بات  النهاية،  لتحديد مقوماتها. ويف 
من م�صوؤولية جمتمعية بتمويل كثري من امل�صاريع التنموية واملبادرات املجتمعية يف املحافظات. بيد اأن جناح تلك 
امل�صوؤولية يتطلب التعاون امل�صرتك بني القطاعني لتحديد اأولويات االإنفاق على االأوجه التنموية املجتمعية يف كافة 

املحافظات.

على �صعيد اآخر، ميثل القطاع اخلا�ش دورًا حموريًا يف االأمن االقت�صادي للمملكة عرب انخراطه يف ق�صايا 
االأمن الغذائي الذي يوفره القطاع اخلا�ش حمليًا من خالل قطاعي ال�صناعة والزراعة اأو دوليًا من خالل اال�صترياد 
اأن القطاع اخلا�ش ي�صارك يف حتقيق االأمن التعليمي  الذي ي�صكل نحو 86% من احتياجات اململكة الغذائية. كما 
والرتبوي واالأمن ال�صحي يف البالد عرب ا�صتثماراته املتعددة يف قطاعي التعليم وال�صحة. والقطاع اخلا�ش �صمام 

االأمان يف االأمن الوظيفي عرب ا�صتيعابه للجزء االأكرب من القوى العاملة االأردنية

بن�صبة ت�صل اإىل نحو 60%، وهو املخرج االأ�صا�ش الإيجاد 100 األف فر�صة عمل مطلوبة �صنويًا يف االأردن. وختامًا، 
فاإن القطاع اخلا�ش هو املحقق االأ�صا�ش لالأمن والرفاه املجتمعيني عرب م�صاهماته املتعددة يف التنمية املحلية ويف 
امل�صوؤولية املجتمعية ويف اال�صتثمار يف كافة القطاعات اخلدمية والتجارية وال�صناعية يف جميع حمافظات اململكة.

مقومات عمل القطاع اخلا�ص الوطني

ففي  االأردن.  يف  الوطني  االقت�صاد  ويف  املجتمع  يف  ال�صباب  الإدماج  االأ�صا�ش  املحور  اخلا�ش  القطاع  ي�صكل 
الوقت الذي يحتاج االأردن اإىل اإيجاد ما يزد على 100 األف وظيفة �صنويًا، ي�صعب على احلكومة اأن توفر اأكرث من 
10% منها، وهنا ي�صبح القطاع اخلا�ش، مبفهومه ال�صامل مبا فيه املبادرات الفردية متناهية ال�صغر وال�صغرية 
التناف�صية  اإمكاناتهم  و�صقل  والتمكني  التاأهيل  قنوات  عرب  ال�صباب  الإدماج  لالأردن  الوحيد  املخرج  واملتو�صطة، 
التناف�صية احلقيقية  للقطاع اخلا�ش يف عملية حتقيق  الكامن  الدور  التايل  ال�صكل  االإبداعية. ويو�صح  ومهاراتهم 
اأن ذلك الدور املحوري يتطلب الت�صاركية الكاملة  التاأهيل والتمكني واالإدماج. بيد  لل�صباب يف االأردن عرب قنوات 
مع املوؤ�ص�صات احلكومية وي�صتدعي الت�صارك الكامل بني اجلانبني يف ر�صم خارطة العمل االأردنية عرب ا�صرتاتيجية 
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وطنية وا�صحة لتنمية املوارد الب�صرية يف اململكة.

ففي جمال التاأهيل ال�صبابي، ميثل القطاع اخلا�ش دورًا مهمًا يف امل�صاهمة يف العملية التعليمية الرتبوية ويف 
امل�صغل  االأردين هو  القطاع اخلا�ش  فاإن  التمكني  اأما يف جمال  املهارات.  القدرات و�صقل  وبناء  التدريب  جماالت 
الرئي�ش للقوى العاملة القائمة والقادمة وهو ال�صبيل الوحيد لتمويل املبادرات ال�صبابية عرب رعاية املواهب من جهة 
اأو تقدمي القرو�ش التمويلية من جهة اأخرى. كما اأن هناك العديد من املبادرات اخلا�صة القائمة على امل�صوؤولية 
املجتمعية التي ترفد ال�صباب بنوافذ متويلية ذات كلف منخف�صة ومنا�صبة. وباكتمال التاأهيل والتمكني على النحو 
املبادرات  رعاية  خالل  من  ال�صباب  الإدماج  االأ�صا�ش  املحرك  هو  االأردين  اخلا�ش  القطاع  فاإن  اأعاله  اإليه  امل�صار 

االإبداعية وعرب اال�صتثمار يف امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة بل ومتناهية ال�صغر.

 
 







 









 









ويو�صح ال�صكل التايل اأي�صًا دورة العمل املطلوبة لر�صم خارطة العمل للخروج بت�صور حموري يحدد تناف�صية 
العنا�صر الب�صرية ال�صابة يف االأردن وي�صاعد على اإدماجها يف االقت�صاد الوطني. ومن الوا�صح اأن احلديث هنا حول 
متتالية من االإجراءات املرتابطة تبداأ ب�صرورة حتديد الو�صع القائم للعنا�صر الب�صرية االأردنية ب�صفافية وو�صوح 
الت�صاركية �صمن ملتقى وطني بتنظيم م�صرتك بني اجلهات  َثمَّ  القائمة، ومن  القوة وال�صعف  مبا يف ذلك نقاط 
ذات العالقة يف القطاعني العام واخلا�ش، واخلروج من ذلك باأولويات ومتطلبات املرحلة القادمة يف جمال اإدماج 
عن�صر ال�صباب، ذكورًا واإناثًا، ومن ثم ت�صكيل فرق عمل ت�صاركية تتناول كل من تلك املتطلبات وت�صع لها �صيا�صات 
العمل املطلوبة واخلطط التنفيذية ومعايري االأداء التي ت�صاعد على الرقابة والتقييم. ويف النهاية، ال بد من اللجوء 
اأو  تعديل  اأو  نتائج وما حتتاج من ت�صويب  التنفيذية بهدف معرفة ما حققته من  لتلك اخلطط  تقييم دوري  اإىل 
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تن�صيط. ويلخ�ش ال�صكل التايل ما �صبق االإ�صارة اإليه ب�صكل وا�صح.































ال�صباب وتعزيز تناف�صيتهم احلقيقية يف االقت�صاد  اإدماج  اأن الدور املحوري للقطاع اخلا�ش يف عملية  بيد 
الوطني يواجه العديد من التحديات الراهنة. وميكن تلخي�ش اأهم تلك التحديات بالنقاط املحورية التالية:

 اال�صطرابات القائمة يف املنطقة وخا�صة االأزمة يف �صورية والعراق.
 اأزمة الالجئني ال�صوريني وانعكا�صاتها على �صوق العمل االأردين.

 �صعف ال�صراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ش.
 �صعف التوا�صل احلقيقي مع املوؤ�ص�صات ال�صبابية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين املعنية ب�صوؤون ال�صباب.

 �صعف التوا�صل احلقيقي مع النظام التعليمي يف البالد بكافة مراحله.

وتعد التحديات ال�صابقة مبنزلة حمدد رئي�ش لقدرة القطاع اخلا�ش على اأداء دوره يف حفز القدرات ال�صبابية 
واإدماجها يف االقت�صاد الوطني. بيد اأنه من املفيد االإ�صارة هنا اإىل اأنه رغم خروج حتدي االأو�صاع االإقليمية واأزمة 
الالجئني ال�صوريني عن ال�صيطرة املبا�صرة لالقت�صاد الوطني فاإن النقاط والتحديات الباقية تتطلب جهدًا حمليًا 
حقيقيًا تقوده احلكومة والقطاع العام مل�صاعدة القطاع اخلا�ش وحتفيزه على م�صاندة دور ال�صباب يف االقت�صاد 

الوطني واإدماجهم ب�صكل حقيقي يف االإنتاجية ويف تن�صيط عجلة االقت�صاد يف القطاعات االقت�صادية كافة.
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مالحظات ختامية
يف اإطار ما تقدم ال بد من االإ�صارة يف اخلتام اإىل جمموعة من املالحظات التي ت�صتهدف و�صع جمموعة من 
احلقائق اأمام �صناع القرار يف القطاعني العام واخلا�ش للو�صول اإىل متطلبات حقيقية الإدماج ال�صباب االأردين يف 
االقت�صاد الوطني و�صقل تناف�صيته ورفع م�صتوى تاأهيله وتكوينه. وميكن تلخي�ش هذه املالحظات يف النقاط التالية:

1. يتطلب التوجه االأمثل لتخطيط ا�صرتاتيجي للموارد  الب�صرية  و تناف�صيتها  تفعيل  دور  املجل�ش  االأعلى   لتنمية 
املوارد الب�صرية الذي يجب اأن يحتوي  على  دور  حموري  للقطاع  اخلا�ش  يف  جماالت  تاأهيل ومتكني  واإدماج  
ال�صباب  يف  االقت�صاد  الوطني . ويجب  اأن  يندرج حتت مظلة ذلك املجل�ش جميع  اجلهات املرتبطة بالتدريب 
املعنية  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  العمل،  ووزارة  لل�صباب،  االأعلى  واملجل�ش  والعايل،  املدر�صي  والتعليم  املهني، 
بق�صايا ال�صباب، وهيئة اال�صتثمار مبا متثله من تخطيط للحاجات االآنية وامل�صتقبلية للقوة العاملة وفقا للتناف�صية 

الكلية واملحلية لالقت�صاد االأردين.
2. االقت�صاد  االأردين  اقت�صاد  خمتلط  منذ  ن�صاأته  و عليه  ال بد من  تفعيل  دور ال�صراكة بني جناحي  االقت�صاد: 
القطاع اخلا�ش والعام، بهدف الو�صول اإىل اال�صتغالل االأمثل للقوى الب�صرية وخا�صة من ال�صباب ذكورًا واإناثًا.

3. الت�صاركية احلقيقية بني القطاعني هي ال�صبيل  االأمثل  لتحديد  تناف�صية  االقت�صاد  الوطني  و ح�صن  ا�صتغالل 
موارده الب�صرية.

4. ما زالت ال�صراكة بني القطاعني اخلا�ش والعام فري�صة غائبة اليوم مع اأنها متطلب اإلزامي للو�صول  اإىل روؤية 
حقيقية حتدد البو�صلة االقت�صادية لالأردن.

عرب  الوطني   االقت�صاد  يف  م�صاهمتهم  م�صتوى  ورفع  ال�صباب  اإدماج  نحو  وا�صحة  عليا  �صيا�صية  اإرادة  هناك   .5
ت�صاركية متوازنة وكاملة بني القطاعني العام واخلا�ش.

على  دومًا   قادرًا  وكان  التحديات  من  كثريًا  التنموي  االقت�صادي  تاريخه  مدى  على  االأردين  االقت�صاد  واجه   .6
التعامل مع تلك التحديات واإيجاد الفر�صة التي قد تخدم االقت�صاد الوطني  بالرغم من  التحديات.

7. ال بد من جتذير �صيا�صات وثقافة االإبداع والريادة بني ال�صباب مبا يحول ثقافة ال�صباب االأردين، ذكورًا واإناثًا، 

من اجلهد نحو البحث عن الوظيفة اإىل االإبداع يف اإيجاد الوظائف. 

ا�صت�صراف م�صتقبل االقت�صاد االأردين والتنمية امل�صتدامة يوجب التحديد ال�صليم لتناف�صية االقت�صاد االأردين 
بجميع حمافظاته وتناف�صية موارد الب�صرية يف تلك املحافظات ولن يتاأتى ذلك بغري التوجه نحو �صيا�صات حقيقية 

الإ�صالح العملية التعليمية بجميع مراحلها، مبا يف ذلك التدريب والتاأهيل املهني.
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املوؤ�س�سات التعليمية ودورها يف ربط خمرجات التعليم مبتطلبات �سوق العمل

الدكتورة رمي عقله اأبو دلبوح
ع�شو جمل�ص النواب االأردين ال�شابع ع�شر

يحث ديننا االإ�صالمي احلنيف على العمل واالإنتاج والك�صب احلالل، وعلمنا الر�صول  اأن العمل عبادة، 
وقربى اإىل اهلل، ويف احلديث ال�صحيح: )ما اأكل اأحد طعامًا قط خري من اأن ياأكل من عمل يده واإن نبي اهلل داود 
- كان ياأكل من عمل يده(، وقالت عائ�صة  )كان اأ�صحاب ر�صول اهلل  عمال اأنف�صهم(. ولقد رفع  -
االإ�صالم من قيمة العمل مهما كان نوعه حتى ال يتخاذل النا�ش يف ميدان العمل اأو يتحرج بع�ش اأ�صحاب االأعمال 

الب�صيطة من عملهم.

لكنَّ ظاهرة عدم املواءمة بني خمرجات التعليم والتدريب واحتياجات �صوق العمل اأ�صبحت ظاهرة عامة يف 
البلدان العربية، بل تزداد خطورة وات�صاعًا. ومل تعد �صاأنًا فنيًا يخ�ش الفنيني املعنيني بالتعليم والتدريب واأ�صواق 

العمل، بل اأ�صبحت مو�صع اهتمام ال�صا�صة يف اأرفع امل�صوؤوليات.

وبرزت هذه االآثار ال�صلبية يف بطالة متزايدة واإنتاجية ال ترتفع وقدرة مناف�صة تزداد �صعفًا، واعتماد متزايد 
على املهارات االأجنبية.

تعليمه وتدريبه  ي�صوقه  اإذ  ال�صباب  والتدريب وهدرًا يف طاقات  التعليم  املواءمة ميثل هدرًا يف موارد  فعدم 
املنا�صبة فتزداد احلاجة  اأ�صحاب االأعمال يف احل�صول على املهارات  اأحيان كثرية و�صعوبة لدى  البطالة يف  اإىل 
للمهارات االأجنبية التي فاقت اأحجامها الكبرية يف و�صع البطالة واأعاقت جناح برامج توطني الوظائف بقدر كبري.

واأ�صبحت هذه الظاهرة املركبة كثرية التعقيد فجانب منها يتعلق مبناهج التعليم والتدريب حمتوى وطرائقًا. 
وهى مناهج جامدة اأو تتغري ببطء تفوقه �صرعة تغري احتياجات التنمية واأ�صواق العمل، وبقيت بذلك بعيدة 
عن املقارنة مع امل�صتويات املهارية الدولية. هذه املقارنة اأ�صبحت �صرورية يف عامل املناف�صة وانفتاح االأ�صواق. وهى 

تعرب عن خلل يف التخطيط واالإدارة اإذ يبقى اإعداد القوى العاملة معزواًل وبعيدًا عن م�صاهمة اأ�صحاب االأعمال.

وهى ا�صطراب يف مقايي�ش اجتماعية جعلت من االأعمال بع�صها و�صيعًا واآخر نبياًل وجعلت املراأة حمدودة 
الن�صاط يف جماالت معدودة، واإذا اأتيحت لها هذه املجاالت ال يكون حتفيزها على اكت�صاب مهاراتها كافيًا. وعندما 
نتحدث عن ربط التعليم مبتطلبات �صوق العمل عرب احللول ال�صادرة عن هذه املوؤ�ص�صات التعليمية فتكون البداية يف 
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مرحلة التن�صئة والتاأ�صي�ش مبدار�ش الرتبية والتعليم، ففي املرحلة االبتدائية يجب اأن يكون هناك جهد اإبداعي من 
خالل كادر تدري�صي تعليمي مهني مدرب يبعث يف الطالب روح االإبداع وينمي ميوله املهنية ويتم اأي�صًا تهيئة املدار�ش 
بالو�صائل واملتطلبات الالزمة لذلك وتطوير البيئة املادية للتعليم، وي�صتمر هذا اجلهد الرتبوي عرب مراحل التعليم 
الالحقة، وبالتايل نتو�صل اإىل حث الطلبة الختيار التخ�ص�صات املتوائمة مع �صوق العمل عند توجههم للدرا�صة يف 

اجلامعات والكليات واملعاهد.

الراكدة  التخ�ص�صات  لدرا�صة حول  ون�صره  اإعداده  املدنية يف  ديوان اخلدمة  نثمن جهود  االإطار   ويف هذا 
املوقع  بوابة  على  العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتن�صيق  الدرا�صة  تلك  اإدراج  وعلى  االلكرتوين،  موقعه  على  وامل�صبعة 
االلكرتوين للجنة تن�صيق القبول املوحد يف اجلامعات االأردنية لكي يتمكن الطلبة من االطالع على تلك الدرا�صة 
لتوعيتهم بالتخ�ص�صات الراكدة وامل�صبعة حتى ي�صتطيعوا اختيار التخ�ص�ش االأف�صل مبا ين�صجم مع �صوق العمل، 
مما يقلل البطالة بني اخلريجني ف�صاًل عن عدم االعتماد على العمالة الوافدة يف ظل "معرفتنا اأن ن�صبة التوجه نحو 
التخ�ص�صات االأكادميية هي 80% و20% للتخ�ص�صات املهنية والتقنية يف حني اأن احتياجات �صوق العمل املحلي هي 
80% للتخ�ص�صات املهنية والتقنية و20% للتخ�ص�صات االأكادميية"، بح�صب الدكتور خلف همي�صات رئي�ش ديوان 

اخلدمة املدنية يف ت�صريح ل�صحيفة الراأي يف 2014-10-23.

اأهمية  املحافظات  خمتلف  يف  التنموية  املناطق  على  االأردن  يف  والكليات  واملعاهد  اجلامعات  انفتاح  يحتل 
كربى تنبع من مواءمة التخ�ص�صات مع متطلبات الوظائف يف تلك املناطق التنموية، باالإ�صافة اإىل عقد االتفاقيات 
مع موؤ�ص�صات التدريب املهني واملوؤ�ص�صات املمولة للم�صاريع لتدريب وتاأهيل الطالب يف التخ�ص�صات التعليمية غري 
املهنية الراغبني باكت�صاب مهارات توؤهلهم ل�صوق العمل بعد التخرج، وال يفوتنا التاأكيد يف جمال التعليم العايل على 
حيوية تركيز اجلامعات على اال�صتفادة من املنحة اخلليجية لغايات التعليم التقني بافتتاح الكليات واملراكز التقنية 

وتعزيز ودعم القائم منها.

ومن جانب اآخر تربز وب�صدة م�صكلة غياب »القاعدة االإنتاجية« التي ميكن اأن ت�صتوعب الطلبة غري القادرين 
على متابعة الدرا�صة اجلامعية من الذين يلتحقون بكليات املجتمع اأو املعاهد املهنية، ف�صاًل عن اأن ثقافة العمل احلر 
خلريجي كليات املجتمع، اأو تقدمي امل�صاعدة لهم يف افتتاح م�صروعات �صغرية اأي�صًا غري موجودة يف املجتمع االأردين مما 
يعنى بال�صرورة ارتفاع ن�صبة البطالة بني خريجي كليات املجتمع اأو املعاهد، ناهيك عن اأن �صلم الرواتب التي تقدم اإىل 
حملة هذه ال�صريحة من املواطنني متوا�صعة وال تكفي لتاأمني متطلبات احلياة اليومية واالأ�صرية لتحقيق نتائج توؤ�ص�ش 
حلياة اأمنه وم�صتقرة مما ي�صعف اإقبال الطلبة على هذه الكليات، و النتيجة اأن اجلميع يريد تعليمًا اأكادمييًا جامعيًا.
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وميولهم  اأفكارهم  يف  يختلفون  وكذلك  العقلية«،  وا�صتعداداتهم  »بقدراتهم  يتفاوتون  النا�ش  اأن  بالتاأكيد 
العمل  ثقافة  تطوير  اأن  ال�صخ�ش، مبعنى  لكفاءة  وفقًا  ياأتي  اأن  العمل البد  ت�صغيلهم يف مراكز  فاإنَّ  لذلك  العملية 
مع  التخطيط  دوائر  فيها خمتلف  تت�صارك  ا�صرتاتيجية  اأهمية  يعترب  وتعميمها  الفردية  القدرات  مع  يتنا�صب  مبا 
�صوق  املطلوبة يف  التخ�ص�صات  كل  ولعل مراجعة  ومتطلبات،  تغريات  يدور حولنا من  والتاأثري مبا  التاأثر  مراعاة 
العمل املحلي واخلارجي وفق �صيا�صة مو�صوعية قد ت�صعنا على الطريق ال�صحيح، ب�صرط اأن تكون هناك مراجعة 
االأردنية  العمالة  االأ�صقاء من  الظروف املحيطة، وما يحتاجه  ملا يحتاجه املجتمع من خالل تطوره وحتليل  دائمة 
املدربة، وكيفية قيا�ش حاجات ال�صوق وطاقات االإنتاج ومعادلتهما باالقت�صاد االأردين، وكيفية ربط االأجور والرواتب 

بغالء املعي�صة . 

بيانات دائرة االإح�ساءات العامة االأردنية\
املتعطلون االأردنيون ممن اأعمارهم 15 عامًا فاأكرث ح�سب اجلن�ص وامل�ستوى التعليمي )توزيع ن�سبي( - 2014

امل�ستوى التعليمي
اجلن�ص

اأنثىذكرجمموع

551138711640املجموع
100.0100.0100.0الن�صبة

0.50.60.1اأمي
43.760.54.2اأقل من ثانوي

7.39.91.0ثانوي
7.95.114.7دبلوم متو�صط

40.623.980.0بكالوريو�ش فاأعلى

مالحظة: يوجد هنالك اختالف طفيف يف جماميع بع�ش اجلداول وذلك ب�صبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب

امل�صكلة اأنَّ مثل هذه االإح�صاءات واالأرقام تبقى غري ثابتة، وكذلك التحوالت االجتماعية يف ع�صر االنرتنت 
واالقت�صاد املعريف، الذي جعل التنمية الب�صرية التحدي االأكرب عند جميع ال�صعوب، الأن من ميتلك املعرفة يهيمن على 
العامل ولذلك ال ميكن اإدارة ال�صعوب وتطوير اأدائها على مبداأ التعليم التقليدي وفق ما نراه يف واقع تعليمنا احلايل 
الذي مل يتعد احل�صة واملحا�صرة واملعلم اأمام ثورة التقنية املعا�صرة و�صرورة تر�صيخها يف كلياتنا وجامعاتنا. وال 
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الدول  �صعوب  تدركها  التي  امل�صّلمات  اجتماعية"، وهي من  "عدالة  اجتماعي منتج وحمفز دون  بناء نظام  ميكن 
املتح�صرة.

متى ندرك اأن املوارد الب�صرية حتدٍّ وعبء كبري اأمام �صناع القرار ما مل تلتق االإرادات على �صناعة منظومة 
قوانني واأهداف توظف هذه الطاقات باجتاه منجز اقت�صادي ومعريف �صامل؟

هبطت ن�صبة البطالة خالل الربع الثالث من عام 2014 اإىل 11.4% مقارنة بـ 14% يف نف�ش الفرتة من العام 
2013 بح�صب البيانات ال�صادرة عن دائرة االإح�صاءات العامة.

وبينت الدائرة اأن ن�صبة البطالة تراجعت خالل االأرباع الثالثة االأوىل من العام 2014 اإىل 11.7% مقارنة مع 
13.1% يف نف�ش الفرتة من العام 2013 ) �صحيفة الغد 2014-11-1 (.

مقابل %22.0  املذكور %9.2  العام  الثالث من  الربع  بلغت خالل  للذكور  البطالة  ن�صبة  اأن  الدائرة  وبينت 
لالإناث.

وباأخذ اجلن�ش باالعتبار؛ يت�صح اأن معدل البطالة انخف�ش للذكور مبقدار 1.2 نقطة مئوية وارتفع لالإناث 
مبقدار 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاين من عام 2014.

وبينت النتائج اأن معدل البطالة كان مرتفعًا بني حملة ال�صهادات اجلامعية )االأفراد املتعطلون ممن يحملون 
موؤهل بكالوريو�ش فاأعلى مق�صومًا على قوة العمل لنف�ش املوؤهل العلمي(، اإذ بلغ 17.9% مقارنة بامل�صتويات التعليمية 

االأخرى.

واأ�صارت النتائج اإىل اأن 57.7% من اإجمايل املتعطلني هم من حملة ال�صهادة الثانوية فاأعلى، واأن 42.3% من 
اإجمايل املتعطلني كانت موؤهالتهم التعليمية اأقل من الثانوي.

حملة  من  الذكور  املتعطلني  ن�صبة  بلغت  اإذ  واجلن�ش،  التعليمي  امل�صتوى  ح�صب  املتعطلني  ن�صبة  وتباينت 
البكالوريو�ش فاأعلى 25.1% مقابل 85.6% لالإناث.

لرفد  تقنيًا  تاأهياًل  املوؤهلة  الالزمة  الكوادر  توفري  �صرورة  املتقدم  العامل  يف  ال�صناعية  الدول  وتراعي 
�صناعاتها باالأيدي والكفاءات املوؤهلة للعمل يف امل�صانع وال�صركات االإنتاجية. ففي عدة دول اأوروبية، ويف اليابان 
وكوريا وال�صني والهند وكذلك يف الواليات املتحدة االأمريكية، جتد اأن االإقبال على الدرا�صات التقنية يفوق من حيث 
الكم تلك االأعداد من الطلبة الذين يقبلون على التعليم االأكادميي التقليدي. ولهذا، �صرعان ما �صيدرك املراقب 
اأنَّ التعليم التقني الذي تدعمه الدول يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل التقليل من وطاأة البطالة املقنعة اإذ اإنَّ امل�صانع 
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وال�صركات ال�صناعية لديها القدرة على ا�صتيعاب اأعداد اخلريجني يف املجاالت التقنية مبعدالت تفوق نظريتها يف 
النواحي االأكادميية.

وبالن�صبة لالأردن، فقد بداأ م�صروعه التعليمي على امل�صتوى العايل باإيجاد جامعة اأو جامعتني التي كان يرجى 
اإاّل اأنه  منها توفري الكوادر الالزمة القادرة على تدعيم االحتياجات ال�صناعية يف امل�صانع وال�صركات االإنتاجية، 
�صرعان ما تغري هذا االأمر وبداأت هذه اجلامعات، جتاوبًا مع ال�صغوطات االجتماعية وال�صعور بالرغبة بالتقليد من 
قبل هذه املوؤ�ص�صات، تنحرف عن امل�صار الذي خطط له وبتنا نرى نظامًا للتعليم العايل ال يراعي املنحى التعليمي 
باكت�صاب  االأردن دون حتقيق االقت�صاد املعريف  باأن يبقى  اأدت  التي  العوامل  اأهم  اأحد  امل�صلك  العملي، فكان هذا 

اأمنوذج �صناعي فاعل.

التعليم والفر�ش املطلوبة يف �صوق العمل االأردين  اأهم البدائل واحللول لتج�صري الفجوة بني خمرجات  من 
ال�صخ�ش  يزود  التعليم  اأن  �صحيح  حمدودة.  عمل  فر�ش  ظل  يف  التعليم  يف  العمل  ربط  مو�صوع  يف  النظر  اإعادة 
باملهارات املطلوبة حتى يكون موؤهاًل ل�صوق العمل لكن لي�ش بال�صرورة اأن يعمل يف نف�ش جمال تخ�ص�صه فعليه اأن 

يتجه اإىل اأي فر�صة عمل منا�صبة اإذا كانت فر�ش العمل �صمن جماله م�صبعة.

وحول اإعادة النظر يف برامج و�صيا�صات املوؤ�ص�صات االأكادميية، يتطلب هذا املو�صوع درا�صة ميدانية وا�صعة 
للربط بني �صوق العمل والتخ�ص�صات اجلامعية وانفتاح �صوق العمل وطبيعة التخ�ص�صات التي يحتاجها فهو �صوق 

ديناميكي ومتطور يعتمد عليه يف توفري الفر�ش.

اأدعو من هذا املنرب موؤ�ص�صات التعليم العايل اإىل مواكبة التطورات عن طريق طرح تخ�ص�صات جديدة تغطي 
حاجة �صوق العمل وتخفي�ش القبول يف التخ�ص�صات امل�صبعة والراكدة بعد ت�صخي�ش ماهية التخ�ص�صات امل�صبعة 

بناًء على درا�صة ميدانية حديثة يتم البناء عليها يف الكثري من القرارات.

�صوق  مع  والتكيف  والعمل  التخ�ص�ش  بني  الربط  م�صاألة  يف  النظر  باإعادة  واخلريجني  امل�صتجدين  واأن�صح 
العمل وا�صتثمار الفر�ش املتاحة الأنها قد تفتح له اآفاقًا وتزيد من قدرته على االلتحاق بفر�ش عمل اأف�صل قد تكون 
�صمن تخ�ص�صه، فالدرا�صة اجلامعية لدينا اأ�صبه ما تكون باملقامرة، يدر�ش الطالب ويتخرج وهو ال يعرف اإىل اأين 

امل�صري اأو امل�صري .

اإن الربط املبا�صر الدقيق بني التخ�ص�صات االأكادميية اجلامعية من ناحية وبني متطلبات فر�ش العمل يف ال�صوق 
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من ناحية اأخرى يعد واحدًا من اأبرز احللول لكثري من امل�صاكل املجتمعية واالقت�صادية بعد اإجراء درا�صة م�صحية 
مو�صوعية لطبيعة فر�ش العمل املطلوبة واإمكانية املواءمة بينها وبني التخ�ص�صات املوجودة يف اجلامعات مع تكييف 
بع�ش التخ�ص�صات واإلغاء البع�ش االآخر واإيجاد تخ�ص�صات اأخرى ات�صاقًا مع ما هو مطلوب يف �صوق العمل ، وتعزيز 
املنظومة القيمية فيما يتعلق بتعظيم اأهمية التعليم يف مراكز التدريب املهني وكليات املجتمع وتقدمي الت�صهيالت الالزمة 
ملن يرغب بالدرا�صة يف هذا املجال يعد رافدًا حيويًا ملعاجلة اأ�صباب البطالة و تقليل الفجوة بني فر�ش العمل وخمرجات 
اأو راكد. اأي تخ�ص�ش موجود م�صبع  للدرا�صة يف  للتعليم اجلامعي  اأعداد الذاهبني  اأو باالأحرى تخفي�ش  التعليم، 

وثيق.  ب�صكل  العمل  �صوق  باحتياجات  ناحية املخرجات  العايل من  التعليم  اإقران جناح منظومة  بد من  وال 
فالتخ�ص�صات املنبثقة عنه ينبغي اأن تتواءم مع احتياجات �صوق العمل مع مراعاة عدم تكرار التخ�ص�صات الراكدة 

يف موؤ�ص�صاته املتعددة. 

وعلى منظومة التعليم العايل اأن توجه جهودها نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة للدولة و�صدق االنتماء 
اإبداعية واملبنية على  اأعمال  امل�صتوحاة من  الهادفة  الدرا�صية  للوطن وقيادته احلكيمة من خالل تطوير اخلطط 
البحوث  توجيه  اإىل  باالإ�صافة  والباحثني  اجلامعات  واأ�صاتذة  الطلبة  من  البلد  اأبناء  ل�صواعد  حقيقية  اإطالالت 
العلمية نحو اإيجاد حلول للم�صكالت ال�صناعية. وقد جاء يف خطاب العر�ش ال�صامي بافتتاح الدورة العادية الثانية 
اإقرار  فقد مت  والبطالة،  الفقر  م�صكلتي  من  للحد  املثمرة  باجلهود  يتعلق  فيما  اأما   «  : ع�صر  ال�صابع  االأمة  ملجل�ش 
اال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل لتوفري فر�ش العمل لل�صباب، ثم اإن�صاء �صندوق تنمية املحافظات والذي يحتاج اإىل 
تعزيز  االإنتاجية، كما مت  وامل�صاريع  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأعماله يف دعم  يو�صع  املخ�ص�صات حتى  زيادة 

�صبكة االأمان االجتماعي التي حتمي فئة ذوي الدخل املحدود من خالل توجيه الدعم اإىل م�صتحقيه .

وجاء بكتاب التكليف ال�صامي املوجه من �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني اإىل 
احلكومة االأردنية: " اإن التحديات التي منر بها تتطلب اإيالء الق�صايا الوطنية التالية اأهمية كربى لدى معاجلتها 
يف برنامج عمل احلكومة واالرتقاء بنوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني يف خمتلف املجاالت والرتكيز على قطاعات 
ال�صحة والتعليم والتدريب والت�صغيل، ومبا يتنا�صب مع متطلبات �صوق العمل و�صمان حتقيق اأعلى درجات امل�صاواة 

والعدالة يف احل�صول على هذه اخلدمات ".
بف�صل  االأردن  يف  املجاالت  من  العديد  طالت  االإ�صالحية  االإجراءات  اأن  على  نوؤكد  اآخرًا،  ولي�ش  واأخريًا 
التوجيهات امللكية ال�صامية، مبا يف ذلك احللول االإ�صالحية املتعلقة بربط خمرجات التعليم من خالل املوؤ�ص�صات 

التعليمية مبتطلبات �صوق العمل .
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وقد ن�صر موقع عمون االإخباري ا�صتنادًا اإىل مو�صوعة )ويكيبيديا( يف جمال اإ�صالح التعليم : "يف يوليو/ متوز 
اإفريقيًا وهو برنامج اإ�صالح التعليم  2003 اأطلقت احلكومة االأردنية برناجمًا طموحًا يف ال�صرق االأو�صط و�صمال 
البنك الدويل  القائم على املعرفة، وهذا الربنامج متعدد املانحني مدته ع�صر �صنوات، وقدم  اأجل االقت�صاد  من 
لدعمه 120 مليون دوالر اأمريكي، اإذ �صعى الربنامج اإىل اإعادة توجيه ال�صيا�صات والربامج التعليمية مبا يتما�صى 
مع حاجات االقت�صاد املعريف، وحت�صني بيئة التعليم املادية يف معظم املدار�ش، وت�صجيع التعليم يف �صنوات الطفولة 
املبكرة. وامتدت املرحلة االأوىل للربنامج من العام 2003 حتى 2009. اأما املرحلة الثانية من برنامج اإ�صالح التعليم 
لالإن�صاء  الدويل  البنك  و�صعها  التي  القطرية  امل�صاعدة  مع  ين�صجم  الذي  املعرفة  القائم على  االقت�صاد  اأجل  من 
والتعمري وموؤ�ص�صة التمويل الدولية للمملكة االأردنية الها�صمية ف�صتمتد من 2009 اإىل 2015 ويهدف هذا الربنامج 
اإىل تعزيز االإ�صالحات التي طبقت يف املرحلة االأوىل واإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي عليها، مع تركيز خا�ش على التنفيذ 

على م�صتوى املدار�ش وكفاءة املعلمني ". 
يف هذا االإطار نوؤكد على اأهمية التكاتف والت�صاركية بني جميع املوؤ�ص�صات التعليمية وموؤ�ص�صات الدولة لتحقيق 
هدف هذا امل�صروع كي يتواكب اأي�صًا مع جهود احلكومة ووزارة العمل من خالل احلملة الوطنية للت�صغيل، وتنفيذ 
ال�صبان  ت�صغيل  ي�صاعد يف  �صامل  برنامج  الأنه  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  للت�صغيل  الوطنية  اال�صرتاتيجية 

وال�صابات عرب االتفاقات املعقودة مع ال�صركات واملوؤ�ص�صات املختلفة.
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التمكني االقت�سادي لل�سباب يف ظل اللجوء ال�سوري - الفر�ص والتحديات

الدكتور �سخر اخل�ساونة
حمامي / خمت�ص يف املطبوعات والن�شر

املقدمة :

االجتماعية  النواحي  كافة  على  اأثرت  واقت�صادية،  اجتماعية  اإ�صكاليات  ال�صوري  اللجوء  م�صكلة  اأثارت 
العمل  �صوق  االأردين يف  ال�صباب  التي خلفتها مناف�صة  االآثار  اأهم  وواحدة من  االأردن،  وال�صحية يف  واالقت�صادية 

االأردين و�صياع الفر�ش الت�صغيلية لل�صباب االأردين.

"عدد ال�صوريني الذين انخرطوا يف  اإنَّ  اأبو جنمة اأمني عام وزارة العمل لوكالة فران�ش بر�ش  ويقول حمادة 
�صوق العمل االأردين قد يتجاوز 160 األفًا، الغالبية العظمى منهم ال حتمل ت�صاريح عمل.” واعترب اأن “هذا العدد 
التاأ�صريات  يف  قيود  دون  االأردن  تدخل  عمالة  عن  نتحدث  اأننا  خا�صة  كبري  �صلبي  تاأثري  له  ال�صوريني  من  الكبري 
واالإجراءات”، م�صيفًا "نتفهم حقهم بالعمل وحاجتهم له لكن املوؤ�صف اأنهم يدخلون بتخ�ص�صات حترم االأردنيني 

من فر�ش العمل”)1(.

واأكدت بع�ش الدرا�صات )2( اأن فر�ش العمل التي ا�صتحوذت عليها العمالة ال�صورية بنحو 50 األفًا، كما ك�صف 
مركز درا�صات الالجئني والنازحني والهجرة الق�صرية ومقره جامعة الريموك يف درا�صة عن اأنَّ الالجئني ال�صوريني 
ا�صتحوذوا على حوايل 38 األف فر�صة عمل منذ اآذار/مار�ش2011 )3(، مبا ي�صكل 40 باملائة من فر�ش العمل املطلوب 
توفريها �صنويًا للعمالة االأردنية يف حمافظة املفرق. ويالحظ ا�صتحواذ هذه املجموعات على �صوق العمل غري املنظم 

)عمال املياومة(. 
وي�صتطيع اجلميع تلم�ش وجودهم يف �صوق العمل مبهن خمتلفة اإال اأنَّ االإ�صكالية تكمن يف عملية ح�صر اإعدادهم 
، وح�صر املهن التي يعمل بها ال�صوريون، ودرا�صة االأثر االقت�صادي على �صياع فر�ش عمل ال�صباب االأردين، باالإ�صافة 
االإيرادات  الدولة من  الهدر يف موارد  وبالتايل ح�صر  ال�صوريون،  العمال  يتقا�صها  التي  االأجور  اإىل ح�صر مقدار 
النا�صئة عن احل�صول على ت�صاريح العمل، ور�صوم الفح�ش الطبي، ومقدار االقتطاعات من االأجور التي تورد اإىل 

املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي.

http://www.alquds.co.uk/?p=34743 )1(
)2(  االآثار االقت�صادية لالجئني ال�صوريني على االأردن2102 خالد وا�صف الوزين ، املجل�ش االقت�صادي واالجتماعي

ttp://governance.arij.net/blog  )3(
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ومن جهة اأخرى، ال ميكن ح�صر االنتهاكات التي يتعر�ش لها العامل ال�صوري، من ناحية ا�صتغالل اأ�صحاب 
العمل بت�صغيلهم ل�صاعات طويلة، وباأجور اقل من احلد االأدنى لالأجور، وعدم منحهم االإجازات اأو بدل يوم اجلمعة 

لعمال املياومة، اأو احلقوق النا�صئة عن الف�صل التع�صفي وغريها من احلقوق العمالية التي ي�صمنها قانون العمل. 

وبتقديرنا ، ُتثار ت�صاوؤالت عدة: ما هي �صمات العمالة ال�صورية يف االأردن؟ وملاذا يلجاأ اأ�صحاب العمل اإىل ت�صغيل 
العمال ال�صوريون؟ وما هي اآثار هذا الت�صغيل على العامل االأردين؟ وهل هناك اآثار �صلبية على العامل ال�صوري؟

لتمكني  احللول  اإيجاد  اآملني  بتف�صيالت  اخلو�ش  دون  عام  ب�صكل  الت�صاوؤالت  تلك  على  االإجابة  و�صنحاول 
ال�صباب من امل�صاهمة يف االقت�صاد الوطني من خالل العمل.

تتميز االأيدي العاملة ال�صورية يف االأردن مبهارات حرفية ومهنية عالية يفتقدها العامل االأردين اأو على االأقل مل 
يتم تدريبه عليها، كما اأ�صهمت يف اإيجاد مهن جديدة يف االأردن مل تكن موجودة، اأو مل تكن ذات اأهمية مثل �صناعات 
الرتيكو والتطريز واأعمال احللويات ...الخ، ويف كل االأحوال بقيت اأجور هذه الفئة، على الرغم من مهارتها العالية، 

االأدنى مقارنة مع اأجور العمالة االأردنية اأو العمالة االأجنبية الوافدة.

اأف�صل  خدمات  على  للح�صول  منهم  �صعيًا  ال�صورية،  العمالة  ت�صغيل  اإىل  العمل  اأ�صحاب  جلوء  �صبب  ويعود 
وبكلف ت�صغيلية اأقل، وعلى زيادة منتجاتهم و حت�صينها من خالل ا�صتخدام عمال مهرة مدربني وبخربات ودون اأن 
يتحمل �صاحب العمل خماطر التدريب والتاأهيل ودون اأن يتكلف ر�صوم وم�صاريف ا�صتخدام مثل ر�صوم ت�صاريح 

العمل ودفع اال�صرتاكات ل�صندوق ال�صمان االجتماعي وغريها.

وال يخفى على اأحد مقدار م�صاهمة العمالة ال�صورية يف فتح خطوط اإنتاج جديدة الأ�صحاب العمل، وحرف 
ال�صوقية  ازدياد احل�ص�ش  مبا�صر يف  وغري  مبا�صر  ب�صكل  �صاهمت هذه  االأردين،  العمل  �صوق  واأعمال جديدة يف 

الأ�صحاب العمل والدخول يف مناف�صات جتارية وباأ�صعار اأقل.

وعلى الرغم من االآثار االيجابية التي حققها دخول العمالة ال�صورية على االقت�صاد الوطني ب�صكل عام وعلى 
مهنية الكثري من احلرف، تنادي كثري من االأ�صوات باأن العمالة ال�صورية اأهدرت فر�ش ال�صباب واأدت اإىل تخفي�ش 
االأجور، وقد اأكدت درا�صة اأعدها مركز الفينيق للدرا�صات االقت�صادية واملعلوماتية    اأن اأثر دخول اأعداد كبرية 
من الالجئني ال�صوريني على �صوق العمل تركز يف " املناف�صة غري العادلة على العمالة االأردنية اإذ اإن كثافة العمالة 
ال�صورية يف �صوق العمل االأردين خلقت �صكاًل من اأ�صكال املناف�صة غري املح�صوبة وغري العادلة، بينها وبني العمالة 
االأردنية من جهة، والعمالة الوافدة )امل�صرية( من جهة اأخرى وان كان ذلك بدرجات متفاوتة تبعًا لطبيعة القطاع 
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االقت�صادي الذي دخلت اإليه. وح�صب الدرا�صة فقد كان وا�صحًا اأن درجة تاأثر العمالة الوافدة )امل�صرية( كان ب�صكل 
اأكرب من العمالة)4(االأردنية يف كثري من القطاعات وعلى وجه اخل�صو�ش قطاع االإن�صاءات غري املنظم )التبليط، 
الدهان، الق�صارة، حدادة البناء وغريها، وظهر ذلك جليًا يف اإقليم ال�صمال وبدرجة اأقل يف اإقليم الو�صط. واأ�صار 
اأعمالهم ب�صبب دخول  اإنَّ كثريًا منهم فقدو  اإذ  اأي�صًا،  تاأثرت �صلبًا  العاملة يف هذه املهن  االأردنية  العمالة  اأن  اإىل 
ال�صوريني للعمل يف هذه القطاعات بكثافة. وتابع التقرير بالقول اإّن "التاأثري ذاته وقع على قطاع املطاعم واحللويات 
مع  املحافظات  خمتلف  يف  ملفت  ب�صكل  القطاعات  تلك  يف  ال�صورية  العمالة  تكثفت  حيث  اأنواعها،  اختالف  على 

متركزها يف اإقليمي ال�صمال والو�صط."

واأو�صحت الدرا�صة اأن انت�صار العمالة ال�صورية بهذه الكثافة يف خمتلف قطاعات العمل اأدى اإىل �صغوط كبرية 
على م�صتويات االأجور باجتاه تخفي�صها ا�صتنادًا اإىل منطق العر�ش والطلب، اإذ اإن العمالة ال�صورية لديها ا�صتعداد 
للعمل باأجور منخف�صة ب�صبب الظروف ال�صعبة التي يواجهونها، وهكذا وجد كثرٌي من اأ�صحاب العمل اأنف�صهم اأمام 
اأعداد كبرية من طالبي العمل يف خمتلف املهن، االأمر الذي دفعهم اإما لتخفي�ش اأجور العاملني لديهم اأو اال�صتغناء 

عن العديد منهم وتوظيف عمالة �صورية باأجور اأقل. 

العاملني لديهم اأو اال�صتغناء عن العديد منهم وتوظيف عمالة �صورية باأجور اأقل. ويوؤكد التقرير اأن القطاعات 
املنظمة يف من�صاآت االأعمال املتو�صطة والكبرية مل تتاأثر يف هذا اجلانب، حيث اإنَّ دخول ال�صوريني لهذا القطاع كان 

حمدودًا نتيجة عدم ح�صول العمالة ال�صورية على تراخي�ش عمل ر�صمية للعمل فيه ")5(.

واإذا كنا للوهلة االأوىل ننظر اإىل مو�صوع ت�صغيل العمالة ال�صورية باأنه ي�صكل �صياع فر�ش للعمال االأردنيني اإال 
اأن امل�صكلة تتجاوز تلك احلدود وتوؤثر على العامل ال�صوري اأي�صًا لدرجة كبرية، وال �صيما ما يتعلق باحلقوق العمالية، 

اأو ال�صمانات االأ�صا�صية التي كفلتها املواثيق الدولية. 

ملتزم،  فهو  الالجئني،  اتفاقية عام 1951 اخلا�صة بحقوق  املوقعة على  االأطراف  لي�ش من  االأردن  اأنَّ  ومع 
االتفاقية  ومنها  االإن�صان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  الواردة يف  العامة  املبادئ  بتطبيق  الدول،  كغريه من 
املذكورة، فاالأردن طرف م�صادق على العهدين الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية وال�صيا�صية واحلقوق االقت�صادية 
التي  واالأطر  املجاالت  اإطار  يف  لالجئني  االأ�صا�صية  احلقوق  باحرتام  التزامه  يعزز  وهذا  والثقافية،  واالجتماعية 
ن�صت عليها تلك االتفاقيات يف املجاالت املدنية واالقت�صادية واالجتماعية. ومن هذا املنطلق، اأكدت الدرا�صة اأنه 

http://www.phenixcenter.net/ar/paper/177 )4(
)5(  املزيد من التف�صيالت يرجى مراجعة الدرا�صة ال�صابقة تقرير تاأثريات العمالة ال�صورية على �صوق العمل االردين - ورقة بحثية مطورة اعداد مركز الفينيق 

للدرا�صات االقت�صادية واملعلوماتية عمان، االردن ، 5 كانون االول /2014
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االأردن من خمتلف  العاملني يف  االأجانب  ينطبق على  ما  االأردن  ال�صوريني يف  الالجئني  العاملني من  ينطبق على 
اإطار  االأردن، ويف  املتبعة يف  اجلن�صيات االأخرى، من ناحية �صرورة ح�صولهم على ت�صاريح عمل ح�صب االأ�صول 
املهن امل�صموح لالأجانب العمل بها، ومبا ت�صمح به القوانني واالأنظمة والتعليمات االأردنية. والأن ال�صوريني املقيمني يف 
االأردن �صواء اأكانوا الجئني اأم غري الجئني يخ�صعون لوالية الدولة االأردنية، فهم يتمتعون بكامل احلقوق الواردة يف 
العهدين الدوليني حلقوق االإن�صان واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية، يف اإطار التعاون مع املفو�صية ال�صامية ل�صوؤون 

الالجئني.

وميكن لنا تلخي�ش اأهم االإ�صكاليات التي تواجه العمالة ال�صورية يف االأردن مبا يلي:
1. ا�صطهاد العامل ال�صوري وحرمانه من احلقوق العمالية.

2. ت�صغيل العامل ال�صوري ل�صاعات طويلة وحرمانه من بدل اأجورها.
3. ال توجد مظلة قانونية حلماية احلقوق العمالية واإ�صابات العمل.

4. العوامل النف�صية املتمثلة باخلوف من مراجعة اجلهات املخت�صة للمطالبة اأو ال�صكوى على اأ�صحاب العمل.

احللول والتو�سيات :
ت�صافر  بد من  الوطني، ال  االقت�صاد  وم�صاهمته يف  االأردين  ال�صباب  عمل  تعيق  التي  التحديات  ملواجهة 
اجلهود احلكومية والقطاع اخلا�ش ومنظمات املجتمع املهني واالإعالم وال�صباب ذاتهم. وفيما يلي بع�ش االقرتاحات 

يف هذا ال�صاأن:

ة التي تتمثل يف ت�صور �صرورة التعيني يف احلكومة اأو  1. العمل على تغيري ثقافة العمل التقليدية لدى ال�صباب عامَّ
وظيفة ح�صب املوؤهل فقط ووظيفة دائمة طوال العمر، واإحالل ثقافة جديدة تقت�صي قبول الوظائف بعقود موؤقتة 
اأو العمل من املنزل والتطوع واأهميته واأثره على تنمية م�صتقبلهم الوظيفي وتنمية مهاراتهم. وهذا الهدف لن 
ياأتي بيوم اأو ليلة بل يحتاج اإىل عقود من الزمن، بل هو زرع ال بد لنا من اأن نبداأ بغر�صه يف اأطفالنا من خالل 
االأ�صرة واملدر�صة. وعلى االإعالم امل�صاهمة يف حمالت التوعية ون�صر ثقافة العمل احلريف واملهني واإزالة االأمناط 

ال�صلبية عن تلك االأعمال واإحالل ثقافة العمل مكان ثقافة العيب.
2. ن�صر ثقافة الكفاءة واملهنية يف العمل والتناف�صية واإمنا ي�صمن العمل وا�صتمراريته يف ع�صرنا احلايل هو احلفاظ 
العمل  الهدف  هذا  حتقيق  ويتطلب  حاليًا.  الوظائف  تناف�صية  ظل  يف  واملهنية  الكفاءة  من  م�صتوى  اأعلى  على 
مب�صتويات تنظيم االأعمال املهنية وعدم جواز ممار�صتها اإال برخ�ش مهنية ال ينبغي منحها قبل اإمتام متطلبات 

التدريب واجتياز الفحو�صات.
3. تنظيم قواعد واأخالقيات للعمل املهني يف االأردن.
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4. تعزيز فر�ش التناف�صية بني اأفراد املهنة الواحدة من اأجل االإبداع.
5. تعزيز فكرة اال�صتمرارية بالعمل لالأف�صل.

6. تنمية مهارات البحث عن العمل لدى ال�صباب، فال يكفى اأن ندرب ال�صباب على املهارات التي يحتاجها �صوق 
العمل فح�صب، بل يجب قبل كل ذلك اأن ندربهم كيف يكتبوا �صريهم الذاتية، وكيف يخو�صوا  مقابالت التوظيف، 
وكيف ي�صلوا اإىل القنوات التي من خاللها ميكن اأن يبحثوا عن عمل ويكت�صفوا االحتياج احلقيقي الذي ينق�ش 

ال�صوق بغ�ش النظر عن نوع العمل.
7. على الدولة اأن ت�صعى اإىل تنظيم االأعمال املهنية واحلرفية من خالل منح الرخ�ش املهنية ملمار�صة تلك االأعمال 

ورفع م�صتوى العمل املهني املوؤهل واملدرب بحيث ت�صبح هذه املهن م�صدر جذب لل�صباب االأردين.
8. العقوبات التي ورد ذكرها يف قانون العمل االأردين على �صاحب العمل الذي ي�صغل عاماًل دون ت�صريح  غري كافية 
وال حتقق مبتغى الردع اخلا�ش والردع العام، اإذ "ُيعاَقب �صاحب العمل مبوجبها بغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال 
تزيد على خم�صمائة دينار عن كل عامل غري اأردين ي�صتخدم ب�صورة تخالف اأحكام هذا القانون، وت�صاعف هذه 
الغرامة يف حالة التكرار وال يجوز تخفي�ش الغرامة عن حدها  االأدنى يف اأي حالة من احلاالت اأو الأي �صبب من 
االأ�صباب. ويكون للوزير اتخاذ قرارًا بت�صفري العامل  املخالف الأحكام هذه املادة اإىل خارج اململكة على نفقة �صاحب 
العمل اأو مدير املوؤ�ص�صة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل ال�صلطات املخت�صة وال يجوز اإعادة ا�صتقدام اأو ا�صتخدام 
العامل غري االأردين الذي يتم ت�صفريه قبل م�صي ثالث �صنوات على االأقل من تاريخ تنفيذ قرار الت�صفري". لذا 
يجب اإعادة  النظر ت�صريعيًا يف تلك العقوبات وتغليظها ب�صكل يحول دون ت�صغيل العامل االأجنبي دون ت�صريح عمل.
9. التفتي�ش امل�صتمر على املوؤ�ص�صات وال�صركات ال�صناعية التي ت�صتخدم العمال االأجانب وفقًا للن�صب املحددة قانونًا 

ويف كل االأحوال يجب اأن ال تتجاوز ن�صب ت�صغيل العمال االأجانب %50.
العمل، بحيث ي�صبح  اأكرث على �صاحب  العامل االأجنبي املادية  اأن ت�صاهم الدولة يف جعل كلف ت�صغيل  10. يجب 

اخليار للعامل االأردين دون العامل االأجنبي. 
اأ�صا�صي بحيث  ميكن من  للقانون مطلب  االأجانب املخالف  العمال  االأردين وتنظيم عمل  العمل  11. تنظيم �صوق 
وتاأهيل  تدريب  على   املوارد  تلك  وتخ�صي�ش  ا�صتخدام  الوقت  وبذات  الدولة  اإيرادات  يف  الهدر  وقف  خالله 
ال�صباب االأردين، وفتح املجال اأمام ال�صباب االأردين يف القيام مب�صاريع �صغرية �صمن  �صناديق متويلية حكومية.

من  الفئات  لتلك  �صمانة  ي�صكل  اأن  االأجانب  للعمال  الت�صاريح  ومنح  االأردين  العمل  �صوق  تنظيم  �صاأن  من   .12
اال�صتغالل ويحقق اال�صتقرار لهم مما يعني اإمكانية البحث عن فر�ش عمل لل�صباب االأردين. 

13. على احلكومة اأن ت�صهل ح�صول العمالة ال�صورية على ت�صاريح عمل، وذلك لتحقيق اال�صتقرار  الوظيفي، وملنع 
ا�صتغاللهم، وبالتناوب لتجنب الهدر املايل يف موارد الدولة.
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موؤ�س�سات املجتمع املدين وم�ساهمتها يف تعزيز التمكني االقت�سادي لل�سباب

�سليمان علي اخلوالدة
رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز

م�شاواة لتنمية املجتمع املدين

مقدمة :
االأردنية،  املجتمعات  يف  الكبرية  الطاقة  َفُهم  االأردن،  يف  ال�صكاين  الهرم  من  االأكرب  اجلزء  ال�صباب  ميثل 
وميثلون اأكرب القطاعات فيه واأهم املوارد، لهذا وجب على جميع موؤ�ص�صات املجتمع )احلكومية واخلا�صة واالأهلية( 

اال�صتثمار بهذا املورد من اأجل اإحداث تنمية متكاملة وم�صتدامة.
وعلى جميع هذه املوؤ�ص�صات درا�صة كيفية حتويل طاقات واإبداعات ال�صباب اإىل عنا�صر اإنتاج ايجابية تخدم 
وتنمي املجتمع �صيا�صيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا واقت�صاديًا، فعدم اال�صتثمار يف هذا العن�صر املنتج وتركه دون الرعاية 
املطلوبة �صوف ينعك�ش �صلبًا على املجتمع وعلى هدف حتقيق التنمية، فتهمي�ش طاقات ال�صباب وتركهم دون متكني 
يحولهم اإىل عنا�صر هدامة للتنمية يف احلا�صر وامل�صتقبل، فال ميكن لعملية االإ�صالح والتنمية اأن ترى النور دون 

العمل جديًا على متكني ال�صباب من خالل توظيف اإمكاناتهم وطاقاتهم واإ�صراكهم يف عملية �صنع القرار.

ولعل اأبرز امل�صكالت التي تواجه ال�صباب تتمثل يف عدم وجود موطئ قدم لكثري منهم يف �صوق العمل نظًرا 
للظروف االقت�صادية ب�صكل عام ونظرًا لنق�ش االإمكانات املتاحة اأمام هوؤالء ال�صباب ملمار�صة االأعمال اخلا�صة اأو 

اإدارة امل�صروعات ال�صغرية.

املجتمع املدين و دوره يف تعزيز التمكني االقت�شادي لل�شباب:
يف  تعمل  التي  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  جملة  باأنه  املدين  املجتمع  يعرف 
ميادينها املختلفة من اأجل تلبية االحتياجات امللحة للمجتمعات املحلية. وهي موؤ�ص�صات م�صتقلة يف عملها، متمثلة 
القيم  اأجل حتقيق م�صاحله وفق معايري  املواطن والدولة من  الو�صيط بني  يف تنظيمات تطوعية حرة تقوم بدور 

االجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية.
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وميكن ت�سنيف اأهم مكونات املجتمع املدين كما يلي:

  

 


























واإذا كان املجتمع املدين ن�صيطًا وقويًا من حيث املوؤ�ص�صية وراأ�ش املال االجتماعي ف�صيكون موؤهاًل ب�صكل اأف�صل 
الإيجاد مناخ ي�صاعد على ازدهار اال�صتثمارات املنتجة وزيادة الت�صغيل للموارد الب�صرية و�صيوؤدي اإيل تقلي�ش الف�صاد 

االقت�صادي ومن ثمَّ اإىل تخفيف حدة م�صاكل املجتمع املتمثلة يف الفقر والبطالة.

لل�صكان،  امل�صتدامة  الب�صرية  التنمية  تلبية متطلبات  ال�صريع وعجز احلكومات عن  ال�صكاين  النمو  ففي ظل 
تزداد احلاجة اإىل منظمات املجتمع املدين والتي اأ�صبح البع�ش منها له ن�صاطات ملحوظة يف برامج خطط التنمية 

وال�صيا�صات ال�صكانية وكذلك يف جماالت البيئة ومكافحة الفقر، وغريها من جماالت.

الت�صغيل  يف  االأ�صا�صية  اأهدافها  حتقيق  يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  بها  تقوم  التي  اجلهود  عن  احلديث  وعند 
واخلدمات االجتماعية، ال بد اأواًل من اأن نعيد تعريف امل�صاركة والت�صبيك واأهمية دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف 

التنمية.



45

االأول متمثل يف  القطاع  التنمية:  اأ�صا�صية يف عملية  املتداول احلديث عن ثالثة قطاعات  اأ�صبح من  وهكذا 
احلكومة، والقطاع الثاين متمثل يف القطاع اخلا�ش، والقطاع الثالث متمثل يف موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

وبهذا يتحدد دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف اأن تكون �صمن اأطر ال�صراكة ويف تويل دور امل�صاعد واملراقب 
الأعمال هذه القطاعات الإحداث التكامل يف العمل التنموي.





 

وبات من ال�صروري جدًا بناء هذه ال�صراكة بني احلكومة وموؤ�ص�صات املجتمع املدين بل اأ�صبحت ال�صراكة من 
البدائل املطروحة لتحقيق التنمية واحلد من الفقر.

ال�صيا�صية  بالبيئة  ال�صراكة  ورفد  متبادل،  اعتماد  تكوين عالقة  بد من  ال  فاعلة،  ال�صراكة  تكون هذه  ولكي 
واالأطر القانونية املحفزة، باالإ�صافة اإيل �صرورة اإتاحة االإرادة ال�صيا�صية واملجتمعية املحفزة واملقدرة الأهمية هذه 

املوؤ�ص�صات.

 ومما ال يخفى على اأحد اأن موؤ�ص�صات املجتمع املدين ت�صعى اإىل متكني الفئات امل�صتهدفة وزيادة قدراتهم علي 
االعتماد على النف�ش كما ت�صعى اإىل االنتقال من املفهوم االإغاثي اإىل املفهوم التنموي، من خالل توفري اخلدمات 

االأ�صا�صية وتكميل دور املوؤ�ص�صات احلكومية باالإ�صافة اإىل حت�صني امل�صتوى املعي�صي وتوفري فر�ش العمل.

وميكن القول اإنَّ موؤ�ص�صات املجتمع املدين ت�صتطيع اأن توؤدي دور احل�صم يف كثري من الق�صايا املحورية واملف�صلية 
يف املجتمع الذي تعي�ش فيه، وهي بذلك قد تكون اأداة تدعم اأو توؤدي دور احلكومات يف كثري من الق�صايا، اإذ تعمل 
على اإيجاد حلول وت�صاهم اإىل حد كبري يف مواجهة التحديات التي تواجه ال�صباب يف �صوق العمل ويف �صبيل متكينهم 
اقت�صاديًا. وهنا تقوم موؤ�ص�صات املجتمع املدين بدور الو�صيط لي�ش للتعامل مع ال�صباب فح�صب بل للعمل على جميع 
االأ�صعدة وهي ال�صباب واملوؤ�ص�صات احلكومة والقطاع اخلا�ش واملوؤ�ص�صات التعليمية وو�صائل االإعالم للو�صول اإىل 
تكاملية يف العمل متهيدًا لبناء قاعدة ت�صاركية ت�صهم يف الو�صول اإىل متكني حقيقي لل�صباب يف املجتمعات املحلية.



46

وهنا ال بد من االإ�صارة اإىل اأن بع�ش موؤ�ص�صات املجتمع املدين قد تخ�ص�صت يف املجال االقت�صادي لتحقيق 
اأهداف الت�صغيل اأو التنمية االقت�صادية اأو التنمية الب�صرية امل�صتدامة اأو تطوير القطاع ال�صناعي وغريها. ويتجلى 
ذلك من خالل انتقال دور هذه املوؤ�ص�صات اإىل الفاعليًة يف الرتويج للم�صاريع ال�صغرية ودعمها من خالل قيامها 

مبا يلي:

1. دور تثقيفي: يهدف اإىل توعية �صرائح خمتلفة من املجتمع باأهمية امل�صاريع ال�صغرية ودورها يف معاجلة م�صكلة 
البطالة ويف حتقيقها دخول واإيرادات م�صمونة مع اأهميتها يف دعم القطاع اخلا�ش واالقت�صاد الوطني .

2. دور اإر�صادي: مبعنى اأن تعمل على اإر�صاد الراغبني باإقامة مثل هذه امل�صاريع اإىل اجلهات الداعمة لهذه امل�صاريع 
مثل اجلامعات ومراكز االأبحاث و�صركات القطاع اخلا�ش واملكاتب اال�صت�صارية التي تتوىل تقدمي امل�صورة الفنية 

واالقت�صادية وتلك املتخ�ص�صة باإعداد درا�صات اجلدوى االقت�صادية وغريها.
3. دور الو�صيط يف التمويل: من املعروف اأن هذه املنظمات لي�ش لديها القدرة على متويل مثل هذه امل�صاريع، ولكنها 
ميكن اأن متار�ش دور الو�صيط املايل من خالل التن�صيق مع املوؤ�ص�صات واجلهات التمويلية )مثل البنوك، واملنظمات 

الدولية، واملوؤ�ص�صات احلكومية ( لتمويل امل�صاريع املقرتحة التي متت درا�صة جدواها االقت�صادية .
4. ا�صتخدام كل الو�صائل املتاحة للرتويج لهذه امل�صاريع. وميكن اعتماد عدد من الو�صائل لهذه الغاية منها و�صائط 
االإعالم املرئية وامل�صموعة واملقروءة، واإقامة ور�ش العمل وتنظيم الدورات املتخ�ص�صة وتنظيم الزيارات امليدانية 

مل�صاريع خمتارة ميكن اأن تعرب عن ق�ص�ش جناح كنموذج عملي يحتذى به.

االقت�صاديني  اخلرباء  من  اأكفياء  مبدربني  اال�صتعانة  ميكنها  كبرية  بفاعلية  هذا  دورها  اأداء  �صبيل  ويف 
واالإداريني من ذوي االخت�صا�ش واالأكادمييني واأ�صحاب امل�صاريع الناجحة، مع احلر�ش على اأن يكون امل�صاركون 
اجلامعات  خريجي  ومن  درا�صتهم  باإكمال  الظروف  لهم  ت�صمح  مل  الذين  ال�صباب  من  والدورات  الور�ش  هذه  يف 
والكليات  والهند�صة  واالقت�صاد  االإدارة  كليات  خريجي  من  �صيما  ال  اجلن�صني  كال  ومن  املتنوعة  باخت�صا�صاتهم 
العمل وعدم  اإىل �صوق  الداخلني  اأعداد  ا�صتيعاب  القطاع اخلا�ش يف  الهدف تفعيل دور  التقنية. و�صيكون  املعاهد 
انتظار فر�ش الت�صغيل يف القطاع العام الذي يعاين اأ�صاًل من البطالة املقنعة التي اأ�صبحت اليوم من االأعباء التي 

تنوء الدولة بحملها دون ال�صعي اجلاد اإىل معاجلتها اأو احلد منها.
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وال بد من اأن نتطرق اإىل بع�ش الربامج والتدخالت التي ميكن ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين اأن تقوم بها لتحقيق 
بداية على طريق التمكني االقت�صادي لل�صباب تتلخ�ش فيما يلي:

1. العمل على تغيري النظرة ال�صائدة حول العمل املهني وعدم االعتماد على فكرة التعيني يف املوؤ�ص�صات احلكومية 
ون�صر ثقافة التوجه لالأعمال املهنية واحلرفية.

2. تعزيز الكفاءة واملهنية يف بيئة العمل من اأجل تعزيز التناف�صية.
3. تنمية مهارات البحث عن عمل لدى ال�صباب وكيفية الو�صول اإىل �صوق العمل.

مب�صاركة  التخرج  حديثي  ال�صباب  تدريب  خالل  من  العمل  �صوق  يحتاجها  التي  املهارات  على  ال�صباب  تدريب   .4
املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية وعلى راأ�صها موؤ�ص�صة التدريب املهني لالنتقال اإىل االأعمال املهنية.

5. ت�صجيع امل�صروعات ال�صغرية وذلك بدرا�صة خريطة االحتياجات التي يحتاجها ال�صوق االأردين والعمل على اإيجاد 
التمويل من خالل املوؤ�ص�صات احلكومية اأو القطاع اخلا�ش اأو املوؤ�ص�صات الدولية املانحة.

6. اال�صتثمار يف امل�صاريع االإنتاجية واإيجاد فر�ش عمل لل�صباب.
7. تنفيذ حمالت توعية م�صتمرة لتعزيز اأطر التعاون والتفاعل ما بني موؤ�ص�صات الدولة وموؤ�ص�صات املجتمع واأفراده، 
املجتمعات  التي مت�ش  املحورية  الق�صايا  العالقة، خا�صة يف  باالجتاهني، ومع ذوي  املعلومات  توفري  من خالل 

املحلية.
وتعديلها،  القوانني  �صياغة  يف  وخا�صة  املهمة،  الق�صايا  مناق�صة  يف  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطات  م�صاركة   .8

وكذلك يف اتخاذ القرارات اال�صرتاتيجية اخلا�صة بالعمالة الوافدة وتنظيم �صوق العمل االأردين.
9. اإعداد الدرا�صات واالأبحاث حول الق�صايا وامل�صاكل املجتمعية كالفقر والبطالة، واقرتاح احللول ومناق�صتها مع 

ال�صلطات التنفيذية والت�صريعية.
الثغرات والفجوات يف االأداء،  ال�صلطات املختلفة ومناق�صتها ل�صد  اأداء  التقارير املتعلقة بالرقابة على  10. تقدمي 

وتعزيز االأداء االإيجابي.
11. امل�صاهمة الفاعلة مع املوؤ�ص�صات احلكومية واملوؤ�ص�صات التعليمية املختلفة والبلديات والقطاع اخلا�ش واالإعالم 
ت�صجيعية  ا�صتثمارية  بيئة  وتوفري  لل�صباب  االقت�صادي  التمكني  تعزيز  يف  ت�صاهم  ا�صرتاتيجية  خطط  الإيجاد 

لل�صباب.
عني واأ�صحاب القرار، مبا ي�صاهم يف اإعداد  12. توفري املعلومات املتاحة لدى هذه املوؤ�ص�صات ملتخذي القرار وامل�صرِّ

خطط وبرامج للحد من التحديات التي تواجه التمكني االقت�صادي لل�صباب.
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تو�سيات ختامية:

يعترب الت�صبيك من اأهم االأدوات واالآليات التي ميكن من خاللها االإ�صاءة على القوا�صم امل�صرتكة بني جميع 
جميع  مع  العمل  خالل  من  لل�صباب  االقت�صادي  التمكني  حت�صني  باجتاه  �صاملة  تنموية  روؤية  لتطوير  القطاعات 
القطاعات املعنية للم�صاهمة يف تهيئة البيئة املنا�صبة لتعزيز الفر�ش االقت�صادية. وعليه هناك ثمة متطلبات واجبة 

التنفيذ من موؤ�ص�صات املجتمع املدين وميكن تلخي�صها مبا يلي:

1- تاأهيل وتدريب قيادات وكوادر منظمات املجتمع املدين من اأجل تطوير وحت�صني االأداء �صمن خطط مر�صومة 
واأهداف وا�صحة.

2- اال�صتعانة بخربات املنظمات واجلمعيات االأخرى ذات اخلربة يف املجال.
3- اإيجاد اآلية للتوا�صل والتن�صيق بني موؤ�ص�صات املجتمع املدين واجلهات ذات العالقة وعلى االأخ�ش منها املوؤ�ص�صات 

احلكومية والقطاع اخلا�ش.
4- تقوية العالقات مع اجلهات املانحة لدعم امل�صاريع التنموية التي تخدم املجتمع املحلي.

5- اإقامة عالقات ال�صراكة فيما بني موؤ�ص�صات املجتمع املدين خا�صة اإذا كانت تعمل يف املجال نف�صه لتجنب ازدواجية 
العمل وهدر الطاقات.

6- و�صع اخلطط اال�صرتاتيجية التنموية لتكون الربامج التنفيذية وامل�صاريع �صمن روؤية تنموية
وا�صحة ولتحقق النتائج املرجوة.

7- اإ�صراك القاعدة املجتمعية ب�صكل حقيقي وفاعل وا�صتقطاب فئة ال�صباب لالن�صمام واإعطاء دور قيادي لهم.
8- العمل على اإعداد قاعدة بيانات م�صرتكة لتوحيد اجلهود وتكاملها و�صمان عدالة التوزيع خا�صة عند ا�صتهداف 

املجتمع املحلي.
9- العمل على و�صع خطة اإعالمية واقعية لتوجيه ال�صباب نحو امل�صاريع املنتجة وت�صويق ق�ص�ش النجاح واملبادرات 

الريادية التي يقومون عليها.


