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الرسائل الرئيسية
، كالنضج مثًل، بداًل من 	  نتقال إىل الرشد بالنمو الشخصي يربط الشباب بشكل عام االإ

ي حياتهم، ومع ذلك فإن لديهم طموحات محددة 
ربطها بتحقيق إنجازات محددة �ف
بشأن التعليم والعمل والزواج. 

نتقال إىل الرشد، 	  ي االإ
نجاز خطوات أخرى �ف يرى الشباب أن استكمال تعليمهم أساسي الإ

 . ف فرص عمل أفضل لهم كما أنه يعزز تطورهم الشخصي الأن التعليم يؤدي إىل تأم�ي

ة 	  مرحلة االنتقال من الدراسة إىل العمل بطيئة وصعبة بالنسبة للشباب. وثمة فجوة كب�ي
ي سوق العمل. 

ف طموحات الشباب بشأن العمل والواقع الذي يواجهونه �ف ب�ي

نادًرا ما تنتقل الشابات إىل العمل – سوريات كنَّ أم أردنيات، وذلك ينطبق ح�ت عىل 	 
ي يحملن شهادات تعليم عال، إذ أن أقل من نصفهن ينتقل إىل العمل.

الشابات الل�ت

ًا ما ينتظرون لسنوات بعد ترك 	  ف الشباب؛ فهم كث�ي ة ترقب سن الرشد” شائعة ب�ي “ف�ت
الدراسة للحصول عىل أول فرصة عمل، وقد يؤخر ذلك إنجاز الخطوات التالية من 
نتقال إىل الرشد. عىل سبيل المثال، يحتاج الرجال للعمل - ويفضل أن يكون عمًل  االإ

جيًدا - كي يتمكنوا من الزواج. 

ف 	  اك التأم�ي نادًرا ما تحصل االأردنيات والسوريات عىل فرصة عمل رسمي )يغطي اش�ت
االجتماعي(. و أك�ث من نصف الذكور االأردنيون المتعلمون يحصلون عىل فرصة عمل 

رسمي بعد ع�ث سنوات من ترك الدراسة.

ي مرحلة متأخرة أك�ث مما يودون؛ حيث بلغ متوسط السن المثاىلي للزواج 	 
وج الشباب �ف ف ي�ت

ف أن متوسط سن زواجهن الفعىلي بلغ 27 عاًما. أما  ي ح�ي
بالنسبة للأردنيات 24 عاًما، �ف

ف أن أقل  ي ح�ي
ف الذكور فقد كان 25 عاًما، �ف متوسط سن الزواج المثاىلي بالنسبة للأردني�ي

. ف من نصف الرجال تزوجوا قبل سن الثلث�ي

ي سن مقارب لسن الزواج المثاىلي بالنسبة لهم، لكنهم ال 	 
وج السوريون �ف ف ي المقابل، ي�ت

�ف
ورة بسبب أوضاعهم االقتصادية الصعبة.  يعيشون حياة مستقلة بال�ف

وج 28% 	  ف ما زال الزواج المبكر مشكلة مستمرة بالنسبة للفتيات السوريات، حيث ت�ت
ة. منهن قبل سن الثامنة ع�ث

الأهداف والنظرة العامة

ف سكان االأردن مرتفعة  تعد نسبة الشباب ب�ي
اوح أعمار نحو ثلث سكان  ا، حيث ت�ت نسبيًّ

البلد من 16 إىل 30 عاًما.  يعتمد هذا 
التقرير عىل بيانات حديثة - كمية وممثلة عىل 

ي االأردن( 
ي )من مسح الشباب �ف

المستوى الوط�ف
ونوعية )من مجموعات النقاش النوعية( - من 

أجل فهم طموحات شباب االأردن لمرحلة 
الرشد. ويركز التقرير عىل االأبعاد المتعلقة 
نتقال إىل الرشد ومدى  بالنوع االجتماعي للإ

ف االأوضاع المثالية والواقع بالنسبة  التفاوت ب�ي
ي االأردن.

ف �ف ف والسوري�ي للشباب االأردني�ي

ي الرشد بالنسبة للشباب؟
ماذا يع�ف

نسان الممتدة من  ة من حياة االإ تشمل الف�ت
نتقال إىل الرشد حيث  عمر 16 ح�ت 30 عاًما االإ
ينتقل الشباب من كونهم أطفال إىل اعتبارهم 

من الراشدين. إن تجارب الشباب خلل هذه 
ي التأسيس للنتائج 

المرحلة العمرية حرجة �ف
ي مراحل الحقة من حياتهم، 

ي سيحققونها �ف
ال�ت

ي سوق 
ي ذلك مساراتهم المستقبلية �ف

بما �ف
كيبة االأرسية والصحة  العمل وأيًضا جوانب ال�ت
والعافية. إن هذه المرحلة مهمة لقدرة الشباب 
ي استكمال تعليمهم 

عىل تحقيق طموحاتهم �ف
واالنتقال إىل سوق العمل وتكوين أرسهم.  
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ال يوجد تعريف عالمي للرشد، إذ تؤدي 
ي تشكيل 

ا �ف الثقافات حول العالم دوًرا مهمًّ
نظرة الشباب ومجتمعاتهم له.  قد يُنظر إىل 

الرشد من منظور النمو الشخصي أو من حيث 
تحقيق إنجازات محددة )مثل االنتهاء من 

التعليم أو الزواج(.4 تش�ي البيانات الحديثة من 
اوح أعمارهم  ي االأردن ممن ت�ت

مسح الشباب �ف
من 16 -  30عاًما ومجموعات النقاش النوعية 

ي االأردن يفهمون الرشد بشكل 
إىل أن الشباب �ف

أساسي من حيث النمو الشخصي وليس تحقيق 
إنجازات حياتية معينة. وهم يؤكدون عىل أن 

ي النضج واتخاذ قرارات مستقلة 
الرشد يع�ف

وتحمل مسؤولية تلك القرارات مهما كانت. 

“تكون عندو كامل االهلية التخاذ القرار 
ي بنقص من اهليته ال 

مش ما عندو اي اسث
خلص انا عندي كامل االهلية التخاذ القرار 

الىلي بدي ياه و اذا كان خطا او صح انا 
المسؤولة عنو سواء كان خطأ انا بتحاسب 

ي فيه.”- شابة أردنية، 
و اذا كان صح انا بم�ث

العمر 25-21

ي غاية االأهمية 
يعت�ب الدعم االجتماعي عامًل �ف

نتقال إىل الرشد. حيث أفاد الشباب  ي االإ
�ف

ي مجموعات النقاش النوعية إىل 
المشاركون �ف

أن العلقات الطيبة مع أرسهم واستكمال 
تعليمهم هما أوىل خطوات االنتقال إىل الرشد. 

ي 
ي ذلك الشباب المشاركون �ف

وقد وافقهم �ف
المسح، إذ جعلوا العلقة الجيدة مع الله 

ي صدارة أولويات 
والوالدين )الشكل 1( �ف

االنتقال إىل الرشد. وتكرر هذا النمط - 
المتمثل بإيلء االأولوية للعلقات - ع�ب 

، حيث أفاد  ف جميع الجنسيات ولدى الجنس�ي
المشاركون بأنها مهمة للرجال والنساء عىل حد 

سواء. 

لكن نظرة الشباب الأهمية الخطوات التالية 
نتقال إىل الرشد كانت متفاوتة بشكل  ي االإ

�ف

Nelson and Luster, 2015. 4

أك�ب حسب الجنس. ُطرح سؤال حول أهم 
ثلث خطوات بالنسبة للشباب والشابات 

ي المسح )الشكل 1(. 
عىل جميع من شاركوا �ف

فرأت النساء بأن استكمال التعليم خطوة  
مهمة - وإن كانت أهم بالنسبة للأردنيات 
مقارنة بالسوريات. حيث أكدت الشابات 

ي مجموعات النقاش 
االأردنيات المشاركات �ف

عىل أن التعليم الجامعي تحديًدا يمثل 
خطوة مهمة بالنسبة لهن. وكان الزواج هو 
ي أهم خطوة بالنسبة للنساء، ولكنه كان 

ثا�ف
أهم نوًعا ما بالنسبة للسوريات. أما الحصول 

ف مسكن  عىل عمل وتحقيق االأمن المادي وتأم�ي
خاص فلم يعت�ب من أهم الخطوات بالنسبة 

ي مجموعات 
للشابات. ووضحت الشابات �ف

ي العمل، لكن العمل 
ف �ف النقاش بأنهن يرغ�ب

ي 
واالستقلل المادي غ�ي متوقعان من النساء �ف

ي بشكل عام، كما أنهن يواجهن 
المجتمع االأرد�ف

ي االنتقال إىل سوق العمل، 
تحديات عديدة �ف

كما وضح التقرير.5 

“أنا بنظري مثل كبنت الزواج النو انا بنت 
ي اروح اخذ ابن الناس 

انا مش مطلوب م�ف
و ابنيلو بيت و افتحلو بيت، ال هو اىلي 

بدو يفتحىلي بيت هو اىلي بدو يكون مستقل 
مادي.”- شابة أردنية، العمر 30-22

ي المقابل، كان الحصول عىل عمل ووظيفة 
�ف

جيدة وتحقيق االأمن المادي من أهم خطوات 
نتقال إىل الرشد بالنسبة للرجال، إىل جانب  االإ
ي 

الحفاظ عىل علقة جيدة مع االأهل والله. �ف
ف كان التعليم والزواج أقل أهمية بالنسبة  ح�ي

لهم مقارنة بالنساء. وقد وضح المشاركون 
ي مجموعات النقاش هذا االأمر من منظور 

�ف
ف  ي تلزم الرجال تأم�ي

االأعراف االجتماعية ال�ت
السبل المالية اللزمة للزواج وإعالة أرسهم.  

تيب الكامل كلياتو عشان اتزوج، المادي  “ال�ت
ي متاح عندك خلص انا 

ي كل سث
ي يع�ف

و كل اسث
، العمر 21-30 ي

. " – شاب أرد�ف ي
جاهز يع�ف

Assaad, Krafft and Sieverding )2021( 5
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نتقال إىل  الرشد، حسب الجنس والجنسية )نسبة مئوية(  ي الإ
الشكل 1: أهم ثالث خطوات لكل من النساء والرجال �ف

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

نتقال  يُنظر إىل التعليم عىل أنه أساس الإ
إىل الرشد

نتقال  ة من ركائز االإ ف يرى الشباب أن التعليم رك�ي
ا  إىل الرشد الأسباب عدة. إذ يعد التعليم أساسيًّ

ف فرصة عمل، ال سيما إذا كانت فرصة  لتأم�ي
عمل جيدة بمواصفات يطمح لها الشباب. كما 

 ، ا للتطور الشخصي أن التعليم يعت�ب أساسيًّ
وهو بحد ذاته إنجاز فردي مهم. كانت 

ف عىل وجه التحديد  طموحات الشباب االأردني�ي
عالية بالنسبة لتعليمهم، ورأوا أن التعليم 

الجامعي مهم لفتح فرص العمل. أشار 62% 
ي المسح إىل 

ف �ف ف المشارك�ي من الشباب االأردني�ي

أن أهم أهداف التعليم العاىلي هو تحصيل 
ف اعت�ب %51 منهم أن التعليم  ي ح�ي

المعرفة، �ف
ي القطاع العام، 

العاىلي يؤهلهم لوظيفة �ف
 . واعت�ب %40 أنه يحسن تطورهم الشخصي

ي مجموعات 
وقد ذكر الشباب االأردنيون �ف

النقاش النوعية أن االأهل يقدرون التعليم  
ًا.  كث�ي

ي التعليم. التعليم هســا 
ي أهم سث

“يع�ف
ي المدرسة، 

حســب ما هو شو تخصصه �ف
بية و التعليم،  المدرســة لح تعلمه ال�ت
و بعدين بس ينهي المدرســة رح يروح 
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عالجامعة، الجامعة حســب تخصصه 
ي 

ي يع�ف
ي رح تب�ف

اذا كانــت ادارة او اسث
الو شــخصية، تصقل شخصيته.” - شابة 

أردنية، العمر 22-30

ي ناس ال وصلت الأعىل مراحل الدراسة، 
“�ف

فهاي هي يىلي بتحدد اذا بدك تحصل عىل 
اي وظيفة او تحصل عىل وظيفة جيدة.”- 

شابة أردنية، العمر 22-30

ون  ف يعت�ب لكن رغم أن الشباب االأردني�ي
التعليم العاىلي عامًل مهًما يحدد مساراتهم 

ي المستقبل، إال أنهم أشاروا إىل أن 
المهنية �ف

ورة  الشباب ال يملكون معلومات دقيقة بال�ف
عن سوق العمل عندما يختارون التخصص 

وا أن ذلك يؤدي إىل فائض  الجامعي. وقد اعت�ب
ي بعض المهن الراقية والرائجة، 

ف �ف ي الخريج�ي
�ف

مثل الطب والهندسة، ويدفع الشباب لدراسة 
تخصصات دون فهم مستقبلهم الوظيفي 

فيها. 

“ســوق العمل بتعرفه بحال نجحت 
بالثانوية وبعــد ما نجحت بالثانوية بدك 

تقــدم للجامعات، انت حكيت اي معلومة 
اد�ف معلومــة عم تخصك انت بتظلك 

ح�ت بعــد التوجيهي بعد ما تخلص 
، العمر  ي

توجيهي بتاخذ فكرة.”- شــاب أرد�ف
21-30

يواجه الشباب السوريون معيقات عديدة 
أمام تقدمهم االأكاديمي، كالفقر والتحديات 

ي المدارس 
االأكاديمية ومعيقات الدمج �ف

االأردنية. وكما أن ضغط العمل لدعم االأرسة 
ًا ما يعوق التقدم االأكاديمي للشباب  كث�ي

، فإن الزواج المبكر يشكل  ف الذكور السوري�ي
عائًقا أمام الشابات السوريات.6 حيث وجدت 

دراسات سابقة أن %41 من الفتيات السوريات 
اوح أعمارهن من 12 - 15 عاًما و45%  ممن ت�ت
من الفتيان من ذات الفئة العمرية مت�بون 

ي االأردن 
من المدارس.7 كما أكد مسح الشباب �ف

عىل أن معدالت استكمال التعليم الثانوي 

 Sieverding et al., 2018. 6
UNICEF and Ministry of Education )Jordan( 2020. 7

ف عىل وجه التحديد.  ف السوري�ي والعاىلي تدنت ب�ي
ف  حيث استكمل %44 فقط من السوري�ي

ف ينتقل %22 فقط  ي ح�ي
تعليمهم الثانوي، �ف

، مقارنة بنسبة 81%  منهم للتعليم العاىلي
ف ممن ينتقلون للمرحلة الثانوية،  من االأردني�ي

 . و%50 ممن ينتقلون للتعليم العاىلي

صعوبة النتقال من الدراسة إىل العمل

ي 
يواجه الشباب االأردنيون والسوريون �ف

ي االنتقال من الدراسة 
االأردن صعوبات �ف

إىل العمل. يوضح الشكل 2 النسبة المئوية 
للشباب الذين حصلوا عىل أول فرصة عمل 

ي انتظروها منذ ترك 
حسب عدد السنوات ال�ت

الدراسة )أو عدد السنوات منذ بلغوا عمر 
15 عاًما، إذا تركوا الدراسة قبل ذلك أو لم 
يلتحقوا بالمدرسة أبًدا(. ويستعرض الشكل 

أيًضا االنتقال من الدراسة إىل العمل حسب 
الجنس والجنسية والتحصيل العلمي. نادًرا ما 
تعمل النساء االأردنيات والسوريات، ح�ت بعد 
ف النساء  10 سنوات من ترك الدراسة. وح�ت ب�ي
ي يحملن شهادات تعليم عال، 

االأردنيات الل�ت
ي المقابل، يعمل 

فإن أقل من النصف يعملن. �ف
ة بعد ترك الدراسة، وإن  بعض الرجال مبارسث

ي 
ًا ما يقصف كانت االأقلية تستطيع ذلك. كث�ي

ف أول  الشباب عدة سنوات دون عمل قبل تأم�ي
ي دول أخرى 

فرصة عمل، وهذا التأخ�ي شائع �ف
ًا  ق االأوسط وشمال أفريقيا، وكث�ي من دول ال�ث

ة ترقب سن الرشد”.8  ما يشار إليه ب “ف�ت

ح�ت عندما يعمل الشباب، فإنهم نادًرا ما 
ي وظائف رسمية تقدم تغطية 

يعملون �ف
ف االجتماعي أو امتيازاته. ال يعمل أي  التأم�ي
ف والغالبية العظمى من النساء  من السوري�ي

ي أعمال رسمية )أعمال تقدم 
االأردنيات �ف

ف االجتماعي(. أما الذكور  تغطية التأم�ي
االأردنيون، فيعمل بعضهم - ال سيما 

ي وظائف رسمية. ومع 
ف منهم - �ف المتعلم�ي

ذلك، ح�ت بعد مرور ع�ث سنوات من ترك 
الدراسة، يحصل أك�ث من النصف بقليل من 
ف فقط عىل فرصة  ف المتعلم�ي الذكور االأردني�ي

عمل رسمي.  

ي مجموعات النقاش النوعية 
أقر المشاركون �ف

 Dhillon and Yousef, 2009. 8
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بتحديات االنتقال من الدراسة إىل العمل، 
ف توقعاتهم من  حيث رأوا أن الفجوة ب�ي

ي مروا بها كانت من 
سوق العمل والنتائج ال�ت

ف طموحات  أهم العوامل المكونة للفجوة ب�ي
ف والواقع الذي يعيشونه  الشباب االأردني�ي
عند االنتقال إىل الرشد. إذ يطمح الشباب 

للنتقال إىل عمل “جيد”، وهو من منظورهم 
العمل االآمن الذي يطابق مؤهلتهم العلمية، 

ي القطاع العام وأن 
ويفضل أن يكون �ف

ة. وقد  يستلموه بعد استكمال تعليمهم مبارسث
اعت�ب المشاركون أن لهذا االنتقال أهمية خاصة 
الأن العمل الجيد يمنح االستقلل المادي الذي 

ا قبل تحمل مسؤوليات  يعده الشباب مهمًّ
الزواج واالأطفال، وال سيما بالنسبة للرجال 

منهم. 

“اذا صار معك وظيفة جيدة بص�ي معك 
ي بيت  ، بص�ي معك مصاري بتش�ت ي

كل سث
وج.”- شاب  ف ل االب بت�ت ف بتنتقل من م�ف

سوري، العمر 20-27

“الحصول عىل وظيفة جيدة هي اىلي 
بتامنلك استقلل مادي، زواج، الحصول 

، العمر 24-26 ي
عىل بيت.”- شاب أرد�ف

ي 
ي الواقع، أقر المشاركون �ف

لكن �ف
مجموعات النقاش النوعية بأن الحصول 

عىل عمل جيد يستغرق وقًتا وال يتوفر 
ة مع التخرج، هذا إن توفر عىل  مبارسث

، يجد الشباب االأردنيون  االإطلق. وبالتاىلي
ف عن وظائف أقل ملءمة  أنفسهم باحث�ي

أو يعملون فيها ح�ت تتاح لهم فرصة عمل 
جيد.

ي لما تخلصي التعليم تمام؟ 
“انت اول سث

ي ما 
ة قاعدة مستحيل يع�ف حضلك ف�ت

ي هاي االثناء 
ة. �ف ي وظيفة مبارسث

حتل�ت
ي 

ة من لما انت تتخرجي لحد ما تل�ت بف�ت
الك الوظيفة اىلي انت بدك ياها، اكيد رح 

تشتغىلي باي وظيفة، يا انو مثل تدرّسي 
ي صالون او اي 

خصوصي او تشتغىلي مثل �ف
.”- شابة أردنية، العمر 22–30 ي

اسث

ًا   تظهر البيانات الكمية أن الشابات كث�ي
ف خارج سوق العمل ح�ت يجدن  ما يبق�ي

فرصة عمل ملئمة، وهي فرصة قد ال تتاح 
ي الكث�ي من الحاالت. كما ذكر الشباب 

�ف
ف  السوريون أن خياراتهم بصفتهم الجئ�ي
ا  ي الحصول عىل عمل جيد محدودة جدًّ

�ف
بسبب القيود القانونية المفروضة عليهم. 
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الستقالل المادي والعمر عند الزواج  

ي تشوب االنتقال من 
بسبب التحديات ال�ت

الدراسة إىل العمل، يرى الشباب أن تحقيق 
ي االأردن. 

االستقلل المادي أمر صعب المنال �ف
ي ارتفاع معدالت 

وقد ساهمت هذه العوامل �ف
ف عن السن  سن الزواج لدى الشباب االأردني�ي

الذي يودون الزواج فيه. يوضح الشكل 3 
النسب المئوية للشباب الذين تزوجوا حسب 
العمر والجنس والجنسية. يبلغ متوسط السن 

ف 25  المثاىلي للزواج بالنسبة للرجال االأردني�ي
ي االأردن أظهر أن 

عاًما. لكن مسح الشباب �ف
وجون قبل  ف ف ي�ت أقل من نصف الرجال االأردني�ي
ف )%25 فقط يستطيعون الزواج  إتمام الثلث�ي

قبل إتمام سن 27 عاًما(، أي بعد خمس 
. أما متوسط  سنوات من سن الزواج المثاىلي

السن المثاىلي للزواج بالنسبة للنساء االأردنيات 
فهو 24 عاًما. لكن نصف النساء االأردنيات 

وجن قبل إتمام 27 عاًما من العمر، أي بعد  ف ي�ت
ثلث سنوات من متوسط السن المثاىلي للزواج. 

إذن، فسن الزواج متأخر بالنسبة لتطلعات 
 . ف االأردني�ي

إذا بدك تست�ف تحصل عوظيفة جيدة، 
ل خاص  ف إستقلل مادي، أو إمتلك م�ف

فيك، ما بتتجوز. بكون صار عمرك 40-50 
، العمر 24-26 ي

سنه!"- شاب أرد�ف

 مالحظات ختامية

يطمح الشباب االأردنيون لمراحل رشد ع�ية 
تضمن لهم االستقلل االقتصادي واالستقلل 

ي المسكن. لقد أصبح تشكيل االأرسة النواة 
�ف

ي االأردن، حيث 
من بعد الزواج أمًرا معتاًدا �ف

ف حديَثا  وج�ي ف يستقل أك�ث من %80 من الم�ت
ي مسكنهم.9 لذلك فإن االنتقال إىل العمل 

�ف
والزواج مرتبطان ارتباًطا وثيًقا بالنسبة للرجال 

ي إتاحة 
ف بسبب أهمية العمل �ف االأردني�ي

ي المسكن )عن طريق استئجار أو 
االستقلل �ف

ي االأردن كان 
ل(. ورغم أن الزواج �ف ف اء م�ف رسث

ي سن مبكر أك�ث وأن السكن كان أقل 
ا �ف تاريخيًّ

ق االأوسط وشمال  تكلفة مقارنة بدول ال�ث

 Sieverding, Berri and Abdulrahim, 2019. 9
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الشكل 2: النسبة المئوية للشباب الذين حصلوا عىل أول فرصة عمل، حسب عدد السنوات من ترك الدراسة )أو منذ 
بلوغ 15 عاًما من العمر( والتحصيل العلمي والجنس والجنسية.

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

ثانوي أقل من أساسيتعليم عالي أساسي
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أفريقيا10 إال أن تدفق اللجئ�ي
ضغوًطا عىل سوق العقارات11.  وقد أدى تأخر 

انتقال الرجال إىل العمل إىل تأجيل الزواج 
يك الحياة  بالنسبة للنساء أيًضا فيما ينتظرن رسث

المفضل ح�ت يستعد اقتصاديًّا للزواج.

ف بشأن  كانت توقعات الشباب السوري�ي
ي المسكن أقل 

االستقلل المادي أو االستقلل �ف
من نظرائهم، بسبب القيود الهائلة المفروضة 

ي تحقيق االستقلل االقتصادي، 
عليهم �ف

لذلك فإنهم أقل ميًل لتأخ�ي سن الزواج ح�ت 
وج نسبة  ف ي الواقع، ت�ت

يحققوا هذه االأهداف. �ف
ي سن 

ة من الشابات السوريات مبكًرا، و�ف كب�ي
أقل بكث�ي من السن المثاىلي الذي أفدن به. 

يرتبط الزواج المبكر بأعراف اجتماعية سورية 
 ، كما يرتبط بحالة الفقر وانعدام االأمن الماىلي

فيصبح وسيلة تستخدمها االأرس لحماية 
ي بيئة غ�ي آمنة بطبيعتها12. دعًما 

سمعتها �ف
ي تحقيق تطلعاتهم، ينبغي 

لشباب االأردن �ف
أن تنظر سياسات الشباب إىل مرحلة الرشد 

من منظور متكامل. التعليم والعمل والزواج 

Assaad, Krafft and Rolando, 2017. 10
Al-Hawarin, Assaad and Elsayed, 2021. 11

 United Nations Children’s Fund, 2014; Sieverding et al., 2020. 12

مرتبطون ارتباًطا وثيًقا بالنسبة للشباب، 
ي أحد هذه المجاالت 

واالنتقاالت الناجحة �ف
ك أثًرا عىل المجاالت االأخرى. لذلك  قد ي�ت

ي 
ي المدرسة �ف

يتحتم استبقاء الشباب �ف
المرحلة الثانوية لضمان إتاحة للتعليم العاىلي 

لمن يرغب به. وذلك مهم عىل نحو خاص 
ي االأردن الذين 

ف �ف بالنسبة للشباب السوري�ي
ي تحصيلهم العلمي. 

يعانون من قصور كب�ي �ف
ي المدارس، يجب أن تبدأ 

وبالنسبة للشباب �ف
التدخلت لتيس�ي االنتقال إىل العمل - مثل 
رشاد الوظيفي وتطوير المهارات الممكن  االإ

ي جميع المجاالت - من مرحلة 
ممارستها �ف

مبكرة.13   إن ضمان حصول الشباب عىل فرص 
عمل كريم وقدرتهم عىل تحقيق االستقلل 

المادي وتحمل تكلفة المسكن أمر مهم14وإن 
كان صعًبا؛ الأنه قد يتيح لهم الزواج وتكوين 
أرس، وبذلك استكمال مرحلة الرشد وتحقيق 

طموحاتهم.  

13   يغطي الجزء الثا�في من موجز السياسات “المعيقات ال�تي تواجه المشاركة 
ي االأردن: تحليل مرتكز عىل النوع االجتماعي” التوصيات 

االقتصادية للشباب �ف
الخاصة لدعم عمل الشباب.

 Assaad, Krafft and Rolando, 2021; eidem, 2017; Krafft and  14
Assaad, 2020.

ذكور سوريون ذكور أردنيونإناث سوريات إناث أردنيات

الشكل 3: النسب المئوية للشباب الذين تزوجوا، حسب العمر والجنس والجنسية

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

ملحظة: مقدر كابلن ماير. 
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