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 مقدمة

  لم يسبق لها مثيلنسب في أزمة عمالة الشباب 
هي التي دفعت بمجلس إدارة مكتب  - غير مسبوقبلغتها على نحو والنسب التي  - إّن أزمة عمالة الشباب  . ١

، أن يدرج هذا الموضوع في جدول أعمال الدورة الواحدة بعد ٢٠١١مارس / العمل الدولي، المنعقد في آذار
وفي حين ثمة توافق واسع النطاق في اآلراء على أّن القرار . عامةمن أجل مناقشة  المائة لمؤتمر العمل الدولي

، هناك إحساس متجدد بالضرورة آامل األهميةبشأن عمالة الشباب ال يزال  ٢٠٠٥عام  الصادر عن المؤتمر
من األزمة المالية العالمية، بلغت بطالة  دةوفي البلدان المتضررة بش. إجراءات في هذا الصددالملحة التخاذ 

رثة اجتماعية آا وعشرة من الشباب عاطلين عن العمل له آل الشباب نسبًا هائلة، فوجود أربعة من أصل
وفي آافة أنحاء . الموجودة أصًال" األزمة ما قبل األزمة"واألزمة المالية العالمية زادت في تفاقم  ١.واقتصادية

وخالل العقدين الماضيين، ظلت . العالم، تواجه الشابات والشبان صعوبات حقيقية ومتزايدة في إيجاد عمل الئق
عاف من بطالة الكبار، وفي بعض األقاليم أصبحت هذه النسبة اآلن بطالة الشباب في المتوسط أعلى بثالثة أض
 . أعلى بخمس مرات من معدل بطالة الكبار

فورة في حرآات االحتجاج السياسية واالجتماعية التي قادها الشباب في  ٢٠١١وشهد العالم في عام  . ٢
وآانت تظلمات الشباب ". اعيةفرص العمل والحرية والعدالة االجتم"بالحصول على  ، مطالبيناألصقاعمختلف 

وظهر الشباب . ٢٠١١االستبدادي في تونس الفتيل الذي أشعل الربيع العربي عام  لنظامبشأن ارتفاع البطالة وا
قلة آانت و. النظام في مصر انهيارعندما احتلوا ميدان التحرير في القاهرة، األمر الذي سّرع في  على نحو بارز
ة بالتطلعات نحو الحرية السياسية والعدالة االجتماعية ومستقبل اقتصادي أفضل، مترافقالمنتجة فرص العمالة 

 اعتمادًاالحشد األولي والتنظيم الالحق للحرآة  اعتمدوفي آلتا الحالتين، . عوامل مهمة أذآت موجات االعتراض
 .من جانب الشباب يعتد بهاأظهر مشارآة  مماعلى استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي،  ًاآبير

باألزمة  من بين األشد تأثرًاصناعية عدة بلدان في  الشباب وسرعان ما دوت روح احتجاجات . ٣
في  Puerta del Solواحتاللهم لميدان ) indignados" (الغاضبين"حرآة  أدتسبانيا، اففي . االقتصادية

ما الطبقة السياسية لألزمة االقتصادية و حشد الشباب في مختلف أنحاء البالد، احتجاجًا على معالجةإلى مدريد، 
أشكال أآثر ب هو المطالبةالمطالب األساسية للحرآة  آان أحدو. وبيًال ارتفاعًابطالة الشباب  نتج عنها من ارتفاع

لديمقراطية، مما آشف النقاب عن شعور جيل الشباب باالنسالخ والتهميش االقتصادي في ممارسة ا تشارآية
منها اليونان تحديدًا، اء لتشمل بلدانًا أوروبية أخرى، وسرعان ما انتشرت موجة االستي. اعياالجتماالستبعاد و

 .  حيث استهدفت االحتجاجات أساسًا برنامج التقشف

احتلوا وول "، عمت الروح نفسها الواليات المتحدة في شكل حرآة ٢٠١١سبتمبر / وبحلول أيلول . ٤
 بالقرب من وول ستريت في مدينة نيويورك، Zucottiيدان تمرآزت االحتجاجات على احتالل مو". ستريت

. ٢٠٠٨وآان هدفها األساسي المؤسسات المالية التي أجج طمعها وعدم مسؤوليتها األزمة المالية العالمية في 
ه انعدام مساواة سياسي يوّلد أوجقتصادي ونظام اآانت ترمي إلى إصالح األوسع نطاقًا و الكامنة لكّن المطالب

على حساب  - في المائة من الشعب ١أي  -من حيث الثروات والدخل ويحمي مصالح آبار األغنياء  ةشديد
غيرها  لتتفشى فياالحتجاجات من نيويورك  انتقلت عدوىوسرعان ما . في المائة ٩٩أي  -السواد األعظم منه 

 . المدن األمريكية آبريات من

   

                               
ين عامي          ١ ان ب بانيا واليون غ اآلن  ٢٠١١و ٢٠٠٧على سبيل المثال، تضاعفت بطالة الشباب في اس ى     ٤٢و ٤٦، وتبل ة عل في المائ

  ).١انظر الفصل (التوالي 
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االقتصادي في إسرائيل وشيلي، من بين بلدان  حافضد اإلجوبرزت احتجاجات مشابهة يقودها الشباب  . ٥
 أوجه احتجاجية ضد ةفي حرآ ةآبير بأعدادففي شيلي، شارك طالب الجامعات والمدارس الثانوية . أخرى

القسم األآبر منه والموجه نحو في في النظام التعليمي الذي يديره القطاع الخاص  ةانعدام المساواة االجتماعي
، شهدت المملكة المتحدة احتجاجات طالبية انفسه الروحوفي . تكافؤ الفرص نحو تحقيق وليستحقيق األرباح 

ت ثارو. لتعليم العاليل المخصصآبيرة ضد زيادة رسوم الجامعات ثالثة أضعاف، إذ خفضت الحكومة التمويل 
ا جميع احتلو"وحرآة " احتلوا وول ستريت"وصوًال إلى حرآة " الغاضبين"من  بدءًااحتجاجات الشباب 

 .٢٠١١بلدًا في خريف عام  ٨٢مدينة و ١٠٠٠في أآثر من " احتلوا"وحرآة " الطرقات

ردة فعل من جانب الشباب في آافة أنحاء العالم  على أنها حرآاتجميع هذه ال وصفوقد يكون من الخطأ  . ٦
والتي تمخضت  آبيرة في الظروف الوطنية الخاصة بكل بلد فوارقأّن هناك  بالنظر إلىعلى قلة فرص العمل، 

القوة الدافعة الرئيسية وراء الربيع  هي على سبيل المثال، آانت المطالبة بسيادة الديمقراطيةو. عنها االحتجاجات
غير أنه من . العربي، في حين لم تكن هذه المطالبة في صميم االحتجاجات التي شهدتها الديمقراطيات الغربية

التي تنتابهم إزاء  العميقة بسبب قلة فرص العمل ومشاعر القلقالواضح أّن الشعور باإلحباط لدى الشباب 
مستقبلهم، آانت من بين أبرز العوامل التي أشعلت فتيل احتجاجات الشباب في آافة أنحاء العالم، آما أظهرته 

ما الذي : وشواغل الشباب واضحة. اإلنترنت وشبكات اإلعالم االجتماعي على نطاق واسع شبكةونشرته 
 ماذا يخبئ لي المستقبل؟سأفعله؟ 

 أسس درجة أنه يهدد أساسًا مهمًا منإلى  ترآنا جانبًا إحصاءات سوق العمل، فإّن الوضع أليم ولئن . ٧
وال تزال السياسات االقتصادية واالجتماعية في آافة أنحاء العالم تستند . النموذج االقتصادي واالجتماعي الراهن

وجميع البلدان ملتزمة عمليًا بهدف تحقيق . إلى الثقة بإمكانية تحقيق المزيد من التقدم االقتصادي واالجتماعي
 .المعيشة لصالح الجميععالية من النمو االقتصادي وزيادة مستويات  تمعدال

توفير مستويات معيشة  من أجلوفي إطار هذا النموذج، تم إعداد آل جيل لالدخار واالستثمار والتضحية  . ٨
لما يتطلع  هو مجرد امتداد على المستوى الوطنيبمعنى آخر،  وهذا .أعلى وآفاق اقتصادية أفضل للجيل القادم

 .أفضل ألطفالهم طبيعة الحال من أجل ضمان مستقبلبإليه األهل 

وفي حين شهدت العقود السبعة األخيرة حاالت . وبصفة عامة، تحققت هذه التطلعات في معظم البلدان . ٩
وعلى غرار ذلك، في الوقت الذي حصلت فيه أزمات مالية . قويةتبعتها عادة حاالت انتعاش  فقد انكماش،

ومتفشيًا على مستوى العالم، بالقدر الذي ترآته  جسيمة، لم تترك أي أزمة من تلك األزمات أثرًا عميقًا وطويًال
 مماثًال يتربصالكساد العظيم في الثالثينات حتى نجد تهديدًا  نعود بالذاآرة إلىوحري بنا أن . األزمة الحالية

غير أّن انعدام الثقة بهذا النموذج، هو ما يجعل أزمة . بهدف تحقيق المزيد من التقدم االقتصادي واالجتماعي
 .الشباب الحالية ترتدي هذه األهمية على مستوى العالم عمالة

األزمة المالية، من الواضح أّن آفاق فرص العمل أمام أفواج الشباب تأثراًَ بوفي البلدان الصناعية األآثر  . ١٠
فليس من األصعب إيجاد فرص عمل . لهي أسوأ من تلك التي واجهها الشباب خالل األزمات السابقةاليوم 

المطولة ا مع آثار تدني القابلية لالستخدام بسبب البطالة يتعايشولعديد من الشباب أن عين على اتفحسب، بل سي
لهي أشد اآلفاق المستقبلية لمن يجدون عمًال  أضف إلى أّن. غير اعتيادي واالنسالخ عن سوق العمل على نحو
بة أآبر في الحصول على وظائف ومن المحتمل أن يجدوا صعو. ةالسابق األجيالها تمن تلك التي عاصر سوادًا

. ما بعد األزمة تعاني من المزيد من الضعفعمل تأمين مداخيل مرتفعة في أسواق  ذات نوعية أفضل وفي
، وذلك بفعل وضع األموال ضمان معاش تقاعدي الئق وحماية اجتماعية مناسبةب الكفيلة اآلفاق وتتضاءل آذلك

مطلوبًا  عبئًا ضريبيًا أآبر على وجه االحتمال سيكونآذلك  يعني ماوهذا . العامة الحالي المحفوف بالمخاطر
، من المحتمل أيضًا على غرار ذلكو. لتسديد تكاليف اإلنقاذ ورزم الحوافز المالية واحتواء أزمة الديون السيادية

انخفاضًا آبيرًا بسبب  ،ن أو المدعومينيالحصول على التعليم العالي والتدريب المجاني سبل نخفضتأن 
 .اقتطاعات مهمة في النفقات العامة

النمو االقتصادي بسبب ارتباط التجارة واالستثمار تباطؤ معدل وفي البلدان النامية، أفضت األزمة إلى  . ١١
آما جعلت األزمة آفاق النمو في المستقبل أقل يقينًا إذ أّن الوصول إلى األسواق المالية . بالبلدان الصناعية

وفي . مما آان عليه قبل األزمة مقيدًا أآثراآلن  بات ستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسميةواال
، إال أنه يفاقم من مشاآل بطالة الشباب دفعة واحدةمن انكماش اقتصادي  إثارة للمخاوفحين أّن تباطؤ النمو أقل 

 .جهها معظم البلدان الناميةوالبطالة الجزئية والفقر، وهي مشاآل شائكة أصًال توا
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وحتى قبل اندالع األزمة، آانت بلدان نامية آثيرة، بما فيها البلدان اآلخذة في النمو بسرعة مثل الصين  . ١٢
 النمو في وآان مضمون العمالة في ٢.والهند، تواجه تراجعًا في معدالت خلق الوظائف في القطاع الحديث

. في اتجاه نزولي بسبب زيادة االستثمارات الجديدة آثيفة رأس المالالقطاع الخاص، السيما في مجال التصنيع، 
من  اإلنتاجية ةمتدنيو ةغير المنظم الشريحةونتيجة ذلك، ظهرت حصة متنامية من فرص العمل الجديدة في 

نامية وما فتئ الشباب في البلدان ال. وفي الوقت نفسه، تزايدت أشكال العمالة الهشة في القطاع الحديث. االقتصاد
من االقتصاد، واضطرت نسبة  ةالحديث ةالمنظم الشريحةيواجهون صعوبات متزايدة في إيجاد عمل الئق في 

ومن هذا . االآتفاء بوظائف أدنى شأنًا في االقتصاد الريفي واالقتصاد غير المنظم إلى متزايدة من الشباب
الشباب في  أمامآفاق العمالة  يزيد من وهنأن  المنظور، فإّن أي استمرار لألزمة االقتصادية العالمية من شأنه

 .البلدان النامية

ّن آل جيل من األجيال المتتالية إ مقولةوعليه، تقوض األزمة الحالية التي تشهدها عمالة الشباب الثقة في  . ١٣
آما تهدد هذه األزمة مبدأ تكافؤ . المتاحة أمامهفاق االقتصادية سيكون شاهدًا على تحسينات في آفاق العمالة واآل

الشباب أن يكون أيضًا  أمامومن شأن مثل هذا التراجع في اآلفاق االقتصادية وآفاق العمالة . الفرص بين األجيال
 .التراجعب بل نذيرًانذيرًا ببداية الرآود االقتصادي 

فحسب، بل يتهدد آذلك في  وتنامي أزمة عمالة الشباب ال يطرح مشاآل من منظور العالقات بين األجيال . ١٤
وقبل حدوث األزمة، آانت أوجه انعدام . التسبب في ثغرة متنامية في انعدام المساواة ضمن أفواج الشباب الحالية

 بين الشبابالمساواة في صفوف الشباب من حيث الحصول على العمل الالئق، باإلضافة إلى انعدام المساواة 
من حاالت انعدام  تضاعفشأن أزمة عمالة الشباب المطولة إال أن  وليس من. الكبار، مصدر قلٍق أصًالو

ومع مرور الوقت، من شأن ذلك أن يفاقم مشكلة تزايد انعدام المساواة في الدخل، التي عانت منها . المساواة هذه
تالي، يلوح خطر وبال. أصًال معظم البلدان خالل العقود المزدهرة نسبيًا التي سبقت اندالع األزمة المالية العالمية

، إذا آان ألزمة عمالة الشباب أآثر فأآثر نحو مجتمعات يتزايد فيها انعدام المساواة ال محالة المضي فيواضح 
 .أن تستمر

هذا االحتمال مثل ف. أو تفاقم أزمة عمالة الشباب الراهنة استمرار قبوللهذا السبب، من الصعب جدًا و . ١٥
والسياسية التي يمكنها أن تعيد تشكيل النسيج االجتماعي والنظام االقتصادي يوسع طيف التوترات االجتماعية 

 .برمتهما على نحو ال يمكن التنبؤ به وغير مرغوب به

  منظمة العمل الدولية وعمالة الشباب 
وقد ترّآز نشاط . شاغل طويل األمد إزاء المشاآل التي يواجهها الشبابمنظمة العمل الدولية  يساور . ١٦
. بشكل آبير على وضع معايير ترمي إلى حماية وفاه العمال الشباب ١٩١٩العقدين األولين بعد عام  منظمة فيال

 ١٩١٩اتفاقية عمل األحداث ليًال في الصناعة،  ،ومن بين االتفاقيات األولى التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية
واتفاقية الفحص الطبي  ،)١٦م رق( ١٩٢١، )العمل البحري(، واتفاقية الفحص الطبي لألحداث )٦رقم (

 ).٧٧ رقم( ١٩٤٦، )الصناعة(لألحداث 

فصاعدًا، بدأ نشاط منظمة العمل الدولية يتوسع ليشمل سياسات وبرامج ترمي إلى  الخمسيناتومنذ  . ١٧
ويتجلى ذلك في إدراج هذه المسألة في االتفاقيات والتوصيات األساسية لمنظمة العمل . تعزيز عمالة الشباب

من هذا  ٨- ٢انظر القسم (ذات الصلة بسياسة العمالة وتنمية الموارد البشرية وسياسات سوق العمل  الدولية،
خمسة قرارات بشأن مسائل تتعلق بعمالة  ١٩٩٨،٣و ١٩٧٨واعتمد مؤتمر العمل الدولي، بين عامي ). التقرير
وحدد الميثاق . ٢٠٠٥ وأجرى المؤتمر آبرى مناقشاته األخيرة بشأن موضوع عمالة الشباب عام. الشباب

 المجموعاتإحدى  ماستجابة لألزمة المالية، الشباب باعتباره ٢٠٠٩العالمي لفرص العمل، الذي اعُتمد عام 
الوتيرة البطيئة  لم تؤِدو. المعرضة لخطر شديد، والتي ينبغي لسياسات التصدي لألزمة أن تلبي احتياجاتها

 .الشباب إلى إبراز استضعافإال  ،٢٠١٢و ٢٠١١لالنتعاش وترسخ األزمة المالية في عامي 

                               
وثيقة  ،ILO: The challenge of employment creation in G20 countries: الستعراض المنشورات الحديثة بهذا الشأن، انظر   ٢

  .٢٠١١مايو / مقدمة إلى اجتماع خبراء العمالة من مجموعة العشرين، باريس، أيار
؛ قرار بشأن الشباب )١٩٧٩(عة مؤتمر العمالة العالمي ؛ قرار بشأن متاب)١٩٧٨(قرار بشأن عمالة الشباب : مكتب العمل الدولي   ٣

  ).١٩٩٨(؛ قرار بشأن عمالة الشباب )١٩٨٦(؛ قرار بشأن الشباب )١٩٨٣(ومساهمة منظمة العمل الدولية في السنة الدولية للشباب 
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  ةشامل اتنداء التخاذ إجراء: ٢٠٠٥٤قرار المؤتمر لعام 
يوجد الكثير من الشباب الذين ال "على أّن أنه  ،٢٠٠٥المعتمد عام  ،القرار بشأن عمالة الشباب شدد . ١٨

أّن  للغاية نظرًا إلىوهذا األمر مؤسف ". يواجهون التحديات في سوق العمل"و" ون على عمل الئقليحص
سبل "هذه المشكلة، ينبغي إعطاء الشباب  تذليلوبغية  ."سوق العمل يجلبون أصوًال عديدة إلىالشابات والشبان "

لديهم العمال الشباب ال يشكلون مجموعة متجانسة؛ و"، السيما أّن "لعمل الالئقعديدة تمكنهم من الوصول إلى ا
 ."احتياجات وقدرات وتوقعات مختلفة

اتباع نهج متكامل ومتساوق يجمع بين التدخالت االقتصادية الكلية "ولهذه الغاية، دعا القرار إلى  . ١٩
وفي هذا الصدد، سّلط  ."والجزئية ويتناول آًال من عرض اليد العاملة والطلب عليها وحجم العمالة ونوعيتها

ة؛ اتساق السياسات النقدية والمالية وآثيف العمال مطردتحقيق نمو مرتفع و :ما يلي القرار الضوء على أهمية
البيئة  تهيئ الئقة؛ ضمان أّنوظائف  استحداثوالتجارية وسياسات الضمان االجتماعي مع الهدف الرامي إلى 

العمالة فرص عزز النمو االقتصادي وي مناخًا استثماريًاالستثمار والمنشآت وقانون العمل، با الخاصة التنظيمية
الحصول على التعليم الرسمي االبتدائي والثانوي المجاني والجيد للجميع؛ وضع سياسة  الالئقة للشباب؛ توفير

التي تستجيب  ،التعليم المهني والتعلم المتواصل ُنظم شاملة لتعزيز القابلية لالستخدام لدى الشباب من خالل
آما . ريع لدى الشبابالحتياجات سوق العمل؛ وضع برامج نشطة وفعالة لسوق العمل؛ تطوير روح تنظيم المشا

إلى إنشاء برامج إعانات اجتماعية لدعم العاطلين من الشباب والذي يعانون من البطالة الجزئية؛  دعا القرار
تدعيم مشارآة العمال الشباب ومنظمات العمال وأصحاب عمل الشباب "إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بغية  ودعا

 ."عمل الشباب، وتنفيذها ورصدها ومنظماتهم في وضع سياسات وبرامج تتناول سوق

بشأن عمالة الشباب  الماضي والرسائل األساسية التي يمكن أن نستشفها من نشاط منظمة العمل الدولية . ٢٠
العمالة يتطلب معدًال عاليًا من خلق الوظائف  الشباب إلى إّن الوفاء بتطلعات. يمكن أن تتلخص على النحو التالي

وضمن هذا اإلطار، من المهم . لسياسات االقتصادية خلق العمالة آهدف رئيسيا يجب أن تشملوعليه، . عمومًا
والسياسات التعليمية وسياسات . سياسات محددة تستهدف مشاآل العمالة التي يواجهها الشبابوضع آذلك 

سوق أن تعمم المهارات القابلة لالستخدام على الشباب الوافدين إلى  بصورة خاصة ويجبالتدريب المهني مهمة 
العمالة  أن تساعد الشباب على إيجاد ،من قبيل خدمات التوظيف ،العمل، في حين ينبغي لمؤسسات سوق العمل

طة أن تدعم الشباب العاطلين عن العمل من أجل معاودة ومن المطلوب من سياسات سوق العمل النش. المناسبة
آما تبرز الحاجة إلى . المحرومينشباب الحصول على الوظائف وتوفير التدريب االستدراآي والدعم لصالح ال

المنشآت حيث أّن العمل للحساب الخاص وخلق الشرآات الصغيرة هما وسيلة مهمة تتيح للشباب  نميةبرامج لت
أن تستهدف ووينبغي لجميع هذه البرامج أن تضمن المساواة بين الجنسين، . إمكانية الحصول على عمالة مجزية

 وينبغي تصميم هذه البرامج ورصدها وتقييمها. تقضي على جميع أشكال التمييزوأن  حرمانًاالشباب األآثر 
وأخيرًا، من المهم ضمان مشارآة منظمات العمال . عاليةبغية ضمان منافع اقتصادية واجتماعية  بعناية

 .ومنظمات أصحاب العمل في جميع برامج عمالة الشباب

انتقالهم من مرحلة الطفولة في  احتياجات خاصةوشكل االعتراف بأّن الشباب يواجهون مواطن ضعف و . ٢١
فبالنسبة إلى الكثير من الشباب، إنه مسار محفوف بالعقبات التي غالبًا . المسعىإلى عالم العمل، حافزًا مهمًا لهذا 

التعليم والتدريب غير المالئمين إلعدادهم للبحث عن عمل؛ قلة المؤسسات إلرشادهم ودعمهم  :ما تشتمل على
أول ار وظيفة وضمان عمل؛ هيكليات سوق العمل التي تصّعب على الشباب بشكل خاص إمكانية وضع في اختي

في  غالبًا من الشباب آبيروفي وجه هذه العقبات، يفشل عدد . على سلم العمالة والتقدم فيما بعد موطئ قدم مأمون
االجتماعي المزمن  االستبعادإلى تحقيق انتقال مستدام وناجح إلى العمل؛ وهذه المجموعة معرضة بشكل آبير 

وقد رّآز جل العمل الذي اضطلعت به منظمة العمل ". فرصة ثانية"إعطائهم ب آفيلةسياسات  توضعما لم 
العقبات  ذليلسياسات وبرامج فعالة في الدول األعضاء من أجل ت تشجيعالدولية في مجال عمالة الشباب على 

 .العديدة التي يواجهها الشباب

. رتدي أهمية حيوية من المنظور المجتمعييبأّن حل مشكلة بطالة الشباب  وجيه في اإلدراكافز ح تمثلو . ٢٢
حيوية ، التي تعتبر البشرية المحتملة والمواهب في صفوف الشباب تمثل إهدارًا للمواردنسبة البطالة العالية ف

وعلى غرار . ةضخمبمنفعة اقتصادية ومن المحتمل أن تعود معالجة المشكلة . إلعادة الشباب إلى القوى العاملة
وتوّلد البطالة . للغايةمرتفعة ) وانفصالهم عن سوق العمل(ذلك، فإّن التكاليف االجتماعية لبطالة الشباب العالية 

والسلوك الجريمة الرعاية االجتماعية، وتفاقم زيادة االعتماد على إلى  بدوره يؤدياالجتماعي الذي  االستبعاد
 .للفوضى المدنية واالضطراب السياسي عرضة، ويجعل المجتمعات أآثر المعادي للمجتمع

                               
  .٢٠٠٥، جنيف، ٩٣قرار بشأن عمالة الشباب، مؤتمر العمل الدولي، الدورة : مكتب العمل الدولي   ٤
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يستحق خفض بطالة الشباب أن يولى األولوية القصوى إذ يمكن أن يكون لتبعاته آثار مدمرة على و . ٢٣
وفي حين تضر البطالة بالرفاه االقتصادي والشخصي لألفراد الذين تصيبهم، بغض النظر . األشخاص المعنيين

وتتناثر آمال الشباب . العملية هّن الضرر يكون أآثر وخامة عندما يصيب الشخص في مقتبل حياتعن سنهم، فإ
ويكون ذلك بمثابة . نبذ اجتماعي ال يستحقونهة ومهنة ليحل محلها شعور أليم بالمشروعة في الحصول على وظيف

ا تكون تبعات هذه الجروح المبكرة وغالبًا م. الغيظنكران لمواطنيتهم االقتصادية ويثير عندهم الشعور باليأس و
 . الستخدام وتحقيق المداخيل في المستقبللتدني القابلية في شكل  عميقة وطويلة األمد، وتتجسد

  حان وقت العمل: رفع التحدي العالمي الجديد
 ،أزمة العمالة التي يواجهها الشباب في الوقت الراهن وتفشي االضطراب االجتماعي اتساععمق و يبرز . ٢٤

تفادي مرحلة محتملة ثانية وأآثر ، الجهود المبذولة على المستويين الدولي والوطني ما هو على المحك فيمدى 
 اإليمان بأّن العولمة يمكن أن تكون منصفة وشاملة، ويمكنها أن فاألمر إن هو إّال .ألزمة العالميةمن ا خطرًا
 .لشابات والشبانلالعمل الالئق والعدالة االجتماعية تحقق 

والخبرة المكتسبة من  ٢٠٠٥استنتاجات المؤتمر لعام  حولقد حان الوقت لترجمة التوافق واسع النطاق لو . ٢٥
النقاش ما بعد األزمة بشأن النماذج السياسية بغية تحقيق نمو شمولي وغني  فضًال عنخالل تنفيذها عمليًا، 

 .لعالمي للتصدي ألزمة عمالة الشباببفرص العمل وعولمة عادلة، إلى إجراءات أوسع نطاقًا يتخذها المجتمع ا

  هيكل التقرير ومضمونه
أزمة عمالة الشباب في بعديها الكمي  سمات ١يستعرض الفصل . يتكون هذا التقرير من أربعة فصول . ٢٦

" سالخان"وتزايد  ينبطالة المثقفالتحديات الجديدة البارزة مثل  والنوعي، في مختلف األقاليم والبلدان، ويناقش
البلدان في آافة أنحاء  نفذتهاأنماط عمليات التدخل والسياسات التي  ٢ويحلل الفصل . الشباب عن أسواق العمل

ستمدها من تجارب األزمة نآما يسّلط الضوء على دروس أساسية يمكن أن . العالم منذ المناقشة العامة األخيرة
ائفة واسعة من مجاالت السياسة العامة المدرجة في ويغطي هذا الفصل ط. المالية العالمية وآيفية التصدي لها

، بدءًا من اعتبارات االقتصاد الكلي وصوًال إلى سياسات وبرامج سوق ٢٠٠٥عام لاستنتاجات مناقشة المؤتمر 
العمل وتطوير روح تنظيم المشاريع والحقوق ومؤسسات أسواق العمل والحماية االجتماعية وغيرها من 

في برنامج  المتكاملويطبق هذا التحليل . العرض والطلب وعلى آمية العمالة ونوعيتها العوامل التي تؤثر على
. بشأن األهداف المتالزمة والمترابطة والمتكافلة ٢٠٠٨العمل الالئق، مبدأ إعالن العدالة االجتماعية لعام 

والعالمي للتصدي ألزمة  والتنسيق على المستويين الوطني اتاتساق السياس أهميةويرّآز هذا الفصل أيضًا على 
في بناء حاضرهم  منفسهألشباب امشارآة ومحدودية صوت أال وهو  -آما يشير إلى قصور مهم . عمالة الشباب
فيستعرض بإيجاز استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن دعم الهيئات المكونة، التي  ٣أما الفصل . ومستقبلهم

 ٤ويقدم الفصل . قليمية األساسية التي ترآز على عمالة الشبابوالشراآات العالمية واإل ،٢٠٠٥أعدت عام 
 .االستنتاجات المتمخضة عن هذا االستعراض وهذا التحليل، ويشير إلى بعض األساليب الممكنة للمضي قدمًا
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 ١ الفصل

االتجاهات : أزمة عمالة الشباب
  والخصائص والتحديات الجديدة

في  ، وإن آانت خصائصها االجتماعية واالقتصادية تتباين آثيرًاعالميًا تعد أزمة عمالة الشباب تحديًا . ٢٧
سماتها من منظور ديمغرافي  أهم ويحلل هذا الفصل بعض. خرآ إلى إقليمالحجم والطبيعة من بلد إلى آخر ومن 

  . ومن منظور سوق العمل، إذ يسلط الضوء على التغيرات الهيكلية وعدد من المسائل الناشئة الجديدة

 الشباب في مجموعاتتجاهات الا  ١- ١

  تنوع التحدي الديمغرافي  ١-١-١
 فوقموع، يوفي المج. سنة ٢٤و ١٥بين  اليوم تقريبًا أشخاص شخص من أصل خمسة عمر آلتراوح ي . ٢٨

في البلدان النامية،  -في المائة  ٩٠أي حوالي  - ويعيش معظم الشباب . مليار شاب ١٫٢عدد الشباب في العالم 
وأآثر من أي وقت مضى، تمثل فئة ). ١- ١انظر الشكل (في المائة في أفريقيا  ١٧في المائة في آسيا و ٦٠منهم 

وستصل في عام . مليار شاب ١إذ تعادل  - على اإلطالق عالمأآبر فئة في ال الشباب في البلدان النامية حاليًا
  .١بعد ذلك ستتراجع تدريجيًاثم مليار شاب،  ١٫١إلى عدد أقصاه  ٢٠٦٠

  ٢٠١٢الشباب،  لفئةالتوزيع اإلقليمي   :١-١الشكل 

  
  .United Nations: World Population Prospects, the 2010 Revision database  :المصدر

                               
  مصدر جميع البيانات السكانية المقدمة في هذا الفصل هو قاعدة بيانات األمم المتحدة   ١

“World Population Prospects, the 2010 Revision” 
  .http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. وتمثل جميع البيانات توقعات المتغير المتوسط

االقتصادات المتقدمة 
واالتحاد األوروبي

10%
أوروبا الوسطى 
وجنوب شرقها 

)  غير االتحاد األوروبي(
ورابطة الدول المستقلة

5%

شرق آسيا
19%

جنوب شرق آسيا 
والمحيط الهادئ

9%
جنوب آسيا

27%

أمريكا الالتينية والكاريبي
9%

الشرق األوسط
4%

شمال أفريقيا
3%

أفريقيا جنوب الصحراء
14%
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 في مجموعيتراجع نمو فئة الشباب وتتراجع نسبة الشباب ) لكن ليس في جميع البلدان( ألقاليماوفي جميع  . ٢٩
أن العالم يقترب، على المستوى الكلي، من مرحلة التحول الديمغرافي  إلىوهذه إشارة واضحة . سكان العالم

 ). ١-١انظر اإلطار " (تشيخ السكان" على أنهاالنهائية، المعروفة في العادة 

   ١-١اإلطار 
 مراحل التحول الديمغرافي الثالث

الشباب  األطفال إلى زيادة نسبة بين، يفضي انخفاض معدالت الوفيات أوًال. يشمل التحول الديمغرافي ثالث مراحل
، ًاوأخير. ، يفضي تراجع الخصوبة إلى انخفاض نسبة الشباب وارتفاع نسبة الكبار البالغين سن العملوثانيًا. السكان بين

وتعتبر زيادة عدد ". تشيخ السكان"وهي ظاهرة تسمى  - يفضي تراجع الوفيات والخصوبة إلى زيادة نسب المسنين 
. سنة ٥٠الشباب ضمن فئة السكان البالغين سن العمل خالل مرحلة التحول الثانية زيادة مؤقتة، إذ تدوم في العادة حوالي 

ويمكن أن تتيح هذه المرحلة، . بالنسبة إلى البلدان المعنية هامة ا تبعاتومع ذلك فإنها فترة طويلة بما يكفي لتترتب عنه
وخالل المرحلة الثالثة، قد يشكل التشيخ السريع . ، فرصة لتسريع النمو االقتصادي والتنمية"ديمغرافيًا ربحًا"التي تعتبر 

من المجاالت لمعالجة تراجع القوة رئيسية في عدد  تكييفاتللسكان تحديات خاصة للسياسات العامة، إذ يتعين إجراء 
 .الشيخوخة دعمالعاملة وزيادة الطلب على الرعاية الصحية و

ويتوقع أن . وبلدان شتى أقاليم، تختلف في ٢-١غير أن سرعة هذا التحول، آما هو مبين في الشكل  . ٣٠
خارج (تتراجع فئة الشباب في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 

. ، ورابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط)االتحاد األوروبي
ونمو معتدل في جنوب آسيا وأمريكا  ،ب في أفريقيا جنوب الصحراءوفي المقابل، يتوقع نمو سريع في فئة الشبا

 ٢٠٥٠وسيتواصل نمو فئة الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء إلى غاية عام . الالتينية والكاريبي وشمال أفريقيا
ويتوقع أن يزيد عدد الشباب في . مليون ١٨٢بما يعادل  ٢٠٥٠و ٢٠١٠وما بعد؛ ويتوقع أن يزيد بين عامي 

وسيتواصل نمو فئة الشباب في أمريكا الالتينية . ٢٠٢٠و ٢٠١٠مليون بين عامي  ١٥وب آسيا بما يعادل جن
 .  ، قبل أن يبدأ في التراجع٢٠٣٥، وفي شمال أفريقيا إلى غاية ٢٠٢٠والكاريبي إلى غاية عام 

  ٢٠٥٠-١٩٩٠، األقاليممتوسط النمو السنوي لفئة الشباب، في العالم وحسب   :٢-١الشكل 

  
  .United Nations: World Population Prospects, the 2010 Revision database  :المصدر

  شبابي" مكسب"تحويل التحدي الديمغرافي إلى   ٢-١-١
إال أن استغالل البلدان . يعتبر السكان الشباب ميزة ثمينة لإلبداع واالبتكار داخل االقتصادات والمجتمعات . ٣١
، يتوقف على توظيف الشباب على نحو منتج ودمجهم في "مكسب الشباب"واالستفادة من ل هذه اإلمكانات املك
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وتعيش جل البلدان النامية مرحلة التحول الديمغرافي الثانية وتسجل زيادة في عدد الشباب، إذ سيمثل  . ٣٢
  .مةفي المائة من السكان البالغين سن العمل في العقود القليلة القاد ٣٠الشباب أآثر من 

واسعة تحديات متزايدة الستيعاب الشباب الشبابية الفئات الوفي السياق الحالي، تواجه البلدان النامية ذات  . ٣٣
 الناميةوتبين األدلة في البلدان . الشبابي مكسبمن ال في نظم التعليم وأسواق العمل، وبالتالي ال تستفيد آليًا

في المائة بين  ١٠السكان بما يعادل  مجموع سبة الشباب فيواالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أن زيادة ن
وفي إثيوبيا، سجلت أسواق . في المائة ٦بحوالي  ُيقّدر بما زادت من بطالة الشباب ٢٠٠٠عام و ١٩٨٠عام 

عمالة الشباب، إذ آان الشباب لالسكان أدنى معدالت  في مجموعالعمل المحلية التي تضم أآبر نسبة من الشباب 
   ٢.األآثر تضررًا هم المتعلمينغير 

 مرحلة التحول الديمغرافي الثالثة ويعتبر هيكلها العمري أآبر سّنًا وتعيش االقتصادات المتقدمة عمومًا . ٣٤
الستدامة التنمية  أساسيًا ومع ذلك، تظل عمالة الشباب المنتجة عنصرًا. بكثير من الهيكل العمري للبلدان النامية

ورغم أن الشباب يمثلون فئة أصغر في البلدان . ما بين األجيال، ولنظم المعاشاتاالقتصادية، وللتضامن في
خالل األزمة العالمية؛ ويعتبرون، مقارنة بالبالغين، محرومين  المتقدمة، فإنهم قد دفعوا، آمجموعة، الثمن باهظًا

  .على نحو خاص عندما يتعلق األمر بتوقعات استيعابهم في أسواق العمل الكاسدة

منظور ديمغرافي طويل األجل، تواجه جميع البلدان التحدي المتمثل في تحويل عمالة الشباب إلى ومن  . ٣٥
واإللحاح المتجدد على إعطاء عمالة الشباب األولوية في جداول األعمال . داهملكن الوقت . مكافأة تنموية

روري لزيادة رفاه ض السياسية ليس مسألة تلبية طموحات الشباب إلى حياة أفضل فحسب، بل هو أيضًا
  . المجتمعات عمومًا

  اتجاهات الشباب وأسواق العمل  ٢- ١
وال ترتبط خطورتها بمستويات . من أزمة فرص العمل العالمية رئيسيًا تمثل أزمة عمالة الشباب جانبًا . ٣٦

البطالة ومدتها فحسب، وإنما ترتبط على نحو متزايد، آما توحي بذلك األدلة، بتراجع نوعية فرص العمل 
لكن الخشية الكبرى تتمثل في أن أزمة عمالة الشباب، في جميع تجلياتها، ليست مجرد تطور . لمتاحة للشبابا

إن لم تعتمد تغييرات سياسية يعتد  هيكلي اتجاه بل في أنها قد تتحول إلى انتقالي مرتبط بتباطؤ النمو االقتصادي
  .ولهذا السبب تكتسب المسألة ُبعدًا جديدًا حاسمًا .بها

  تراجع مشارآة القوة العاملة  ١-٢-١
وعلى . تراجعت معدالت مشارآة القوة العاملة الشابة ونسب عمالة الشباب إلى السكان على حد سواء . ٣٧

 ٢٠٠٠في المائة بين عام  ٤٨٫٧في المائة إلى  ٥٢٫٩الصعيد العالمي، تراجعت مشارآة القوة العاملة الشابة من 
، ٢٠١١وفي عام . في أسواق العمل من أصل اثنين في العالم آان نشطًاما يعني أن أقل من شاب م، ٢٠١١عام و

، ٢٠٠٠مليون شاب منذ عام  ١٦مليون شاب، أي أنه زاد بما يعادل  ٥١٦بلغ عدد الشباب العاملين ما يعادل 
 فينمو فئة الشباب آان أسرع من نمو عمالة الشباب، انخفضت نسبة الشباب العاملين  إلى أن غير أنه نظرًا

في المائة بين عام  ٤٢٫٦في المائة إلى  ٤٦٫٢من ) نسبة عمالة الشباب إلى السكان(مجموع السكان الشباب 
وقد يتمثل أحد األسباب الرئيسية لهذه االتجاهات في ارتفاع عدد الشباب في نظم التعليم، . ٢٠١١عام و ٢٠٠٠

في نشأة هذه االتجاهات،  مهمًا أدى دورًا ماألقاليلكن إحباط الشباب في بعض . وهو في حد ذاته أمر مرغوب فيه
  ٣.وهو ما سنراه الحقًا

  غير مسبوقة بطالة الشباب تبلغ نسبًا  ٢-٢-١
وعلى الصعيد . ، آان أربعة أشخاص من أصل عشرة عاطلين عن العمل إما شابة أو شابًا٢٠١١في عام  . ٣٨

، وتضاعف هذا )٣- ١انظر الشكل (العالمي، تضاعف احتمال بطالة الشباب، مقارنة بالبالغين، ثالث مرات 
  ٤.االحتمال خمس مرات في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا

                               
  :انظر   ٢

World Bank: World Development Report 2007: Development and the next generation (Washington, DC, 2006). 
  .، مرجع سابقILO: Global employment trends: انظر   ٣
  .ILO: Global employment trends for youth: 2011 update (Geneva, 2011): انظر   ٤
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  ٢٠١٢- ١٩٩١المعدالت العالمية لبطالة الشباب والبالغين وبطالة الشباب،   :٣-١الشكل 

  
= p توقعات  

 .ILO:Trends econometric models: A review of the methodology (Geneva, 2011)  :المصدر

أي  -ومنذ التسعينات . بالغة االرتفاعوبطالة الشباب ليست ظاهرة جديدة، لكن الجديد يتمثل في نسبها  . ٣٩
وأفضت األزمة المالية . في المائة ١١فوق نسبة  ثابتًاظل معدل بطالة الشباب  - " أزمة ما قبل األزمة"خالل 

  . العالمية، وما تبعها من تباطؤ في االنتعاش، إلى تضاعف بطالة الشباب على نحو آبير
العالم أآبر ارتفاع سنوي على  في ، سجل معدل بطالة الشباب٢٠٠٩و عند بلوغ األزمة ذروتها في عام  . ٤٠

في المائة إلى  ١١٫٩ارتفع هذا المعدل من  ،٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٨ أي من ،فعلى امتداد سنة واحدة. مر التاريخ
في المائة، وهو أآبر ارتفاع سنوي خالل العشرين سنة التي تتاح بشأنها تقديرات عالمية، وعكس اتجاه  ١٢٫٨

  ). ٤-١انظر الشكل (في بطالة الشباب  ثابتما قبل األزمة المتمثل في تراجع بطيء لكن 

  ٢٠١٢-١٩٩١ومعدل بطالة الشباب في العالم،  بطالة الشباب  :٤-١الشكل 

  
= p توقعات  

  .، مرجع سابق ILO: Global employment trends: المصدر
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وعلى . ماليين على الصعيد العالمي ٤، زادت بطالة الشباب بما يعادل ٢٠١١عام و ٢٠٠٧وبين عام  . ٤١
عاطل في السنة خالل السنوات العشر  ٦٠٠٠٠سبيل المقارنة، زاد عدد الشباب العاطلين عن العمل بمتوسط 

  ). ٢٠٠٧-١٩٩٧(التي سبقت األزمة الحالية 

وأثبتت معدالت بطالة الشباب من جديد أنها أآثر حساسية من معدالت بطالة البالغين إزاء الصدمات  . ٤٢
، فيما نقطة مئوية ٠٫٩، زاد معدل بطالة الشباب العالمي بنسبة ٢٠١٠- ٢٠٠٨وبالنسبة إلى الفترة . االقتصادية

  . نقطة مئوية ٠٫٥زاد هذا المعدل لدى البالغين بنسبة 

 ١٢٫٦في المائة، فيما بلغ معدل بطالة الشبان نسبة  ١٣٫١نسبة  ٢٠١٠وبلغ معدل بطالة الشابات في عام  . ٤٣
  ). ٢٠٠٨في عام  الفجوة بين الجنسين، الملحوظةوهي نفس  - نقطة مئوية  ٠٫٥وة تعادل فج(في المائة 

وُسّجل أقوى أثر على . اإلقليموأثر األزمة االقتصادية على عمالة الشباب بحسب ويختلف توقيت  . ٤٤
، بينما بلغ أثر ٢٠٠٨-٢٠٠٧االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي وشرق آسيا والشرق األوسط خالل الفترة 

وب شرق آسيا وفي جن. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨خالل الفترة  األقاليماألزمة على معدالت بطالة الشباب ذروته في باقي 
انظر (اإلقليمي خالل سنوات األزمة  الشباب على المستوى بطالةالهادئ، تراجع في الواقع معدل  والمحيط
  ).٥-١الشكل 

  ٢٠١٢- ١٩٩١، اإلقليممعدل بطالة الشباب بحسب   :٥-١الشكل 

  
= p توقعات  

  .سابقمرجع ، ILO: Global employment trends for youth: 2011 update  :المصدر

وزادت معدالت بطالة الشباب . من األزمة العالمية في البلدان الصناعية وآان الشباب األآثر تضررًا . ٤٥
 ٣٫٤، وبنسبة ٢٠٠٩-٢٠٠٨نقطة مئوية في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي في الفترة  ٤٫١بنسبة 

وهي أآبر زيادة سنوية سجلتها . لةنقطة مئوية في أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستق
في المائة في عام  ١٨٫١ويمثل معدل بطالة الشباب البالغ . في معدالت بطالة الشباب على اإلطالق األقاليم
في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي أآبر معدل سجلته المنطقة منذ أن أصبحت التقديرات  ٢٠١٠

  .١٩٩١اإلقليمية متاحة في عام 

، ويستقر اآلن على ٢٠١١و ٢٠٠٧سبانيا واليونان، تضاعف معدل بطالة الشباب مرتين بين اوفي  . ٤٦
إلى  ٨٫٥وفي أيرلندا، ارتفع المعدل من ). ٦-١انظر الشكل (في المائة  ٤٢في المائة و ٤٦التوالي عند نسبة 

في  ٢٥نسبة  الشباب حاليًاوفي البرتغال وإيطاليا، يتجاوز معدل بطالة . في المائة خالل الفترة ذاتها ٣١٫٩
ستونيا وفرنسا وهنغاريا وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة افي المائة في قبرص و ٢٠المائة؛ ويتجاوز نسبة 

  .المتحدة
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فبعض البلدان الصناعية مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا ولكسمبرغ سجلت . والصورة ليست قاتمة آليًا . ٤٧
 حققتومن بين البلدان النامية القليلة التي تتاح بشأنها بيانات، . م األزمةفي معدل بطالة الشباب رغ تراجعًا

في المائة في  ١٥٫٢إلى  ٢٠٠٧في المائة في عام  ٢١٫٨في معدل بطالة الشباب من  هائًال البرازيل انخفاضًا
  .٢٠١١عام 

البالغة  أصل البلدانفمن . بالغتبعث الصورة العامة على القلق إلى حد  ،االستثناءات البارزة هذه ورغم . ٤٨
في المائة، فيما لم  ١٥نسبة  بلدًا ٣٣، تجاوزت معدالت بطالة الشباب في ٦- ١في الشكل  بلدًا، المبينة ٤٨

ومن المذهل على نحو خاص أن معدالت البطالة تتجاوز نسبة  ٥.بلدان فقط ٩في المائة إال في  ١٠تتجاوز نسبة 
  .مانية واألربعينمن البلدان الث بلدًا ٢٢في المائة في  ٢٥

  )بالنسب المئوية( ٢٠١١و ٢٠٠٧معدالت بطالة الشباب في بلدان مختارة،   :٦-١الشكل 

  
 .المصادر الوطنية -مؤشرات سوق العمل على األمد القصير : مكتب العمل الدولي  :المصدر

الشباب وتظل األعلى وفيما يتعلق باالتجاهات اإلقليمية قبل األزمة المالية العالمية وبعدها، آانت بطالة  . ٤٩
على مر التاريخ في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ثم رابطة الدول المستقلة وبلدان أوروبا الشرقية 

  ).٥-١انظر الشكل ) (خارج االتحاد األوروبي(والوسطى 

  األجور المتدنية والسمة غير المنظمةوفقر العاملين : وظائف أقل جودة للشباب  ٣-٢-١

  العاملين الشباب وفقر
ينبغي التأآيد على أن بطالة الشباب ما هي إال غيض من فيض وأن حالة انعدام األمن واالستضعاف التي  . ٥٠

ويعاني . هي جزء ال يتجزأ من أزمة بطالة الشباب ،أحد أشكال العمليقومون بيعيشها الكثير من الشباب الذين 
لوظائف متدنية الجودة، التي تقاس بفقر العاملين العمل الالئق وا العجز فيالشباب على نحو مفرط من مشاآل 

وفي االقتصادات النامية، حيث يعيش . أو وضع العمالة، بما في ذلك انتشار السمة غير المنظمة/وتدني األجور و
في هذه العمال الشباب و. في المائة من الشباب، ال يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة من دون عمل ٩٠

وتبين األدلة أن الشباب مرشحون أآثر من البالغين . والفقر للبطالة الجزئيةن على نحو خاص ومعرضالبلدان 
وتفيد آخر تقديرات منظمة العمل الدولية بشأن فقر العاملين أن الشباب . ألن يكونوا ضمن الفقراء العاملين

 ٥٢البالغة وفي البلدان ). ٧- ١لشكل انظر ا(من الفقراء العاملين في العالم  مفرطيمثلون نسبة واسعة إلى حد 
في  ١٨٫٦في المائة من مجموع الفقراء العاملين، و ٢٣٫٥التي تتاح بشأنها معلومات، يمثل الشباب نسبة  بلدًا،

                               
  .لةالبلدان التي تتاح بشأنها بيانات فصلية بشأن البطا   ٥
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، في القوى العاملة العاملين الشباب ويعكس ارتفاع معدالت مشارآة الفقراء ٦.المائة فقط من العمال غير الفقراء
على العديد من الشباب الذين لوال ذلك لكانوا ذهبوا إلى  الضائعةومعظمهم يعمل في القطاع الزراعي، الفرص 

). ٨-١انظر الشكل (المدارس أو حّصلوا المهارات أو التعليم مما قد يزيد من إنتاجيتهم ودخلهم في المستقبل 
  .ليم ابتدائيمستوى تع يفتقرون إلىوالكثير من الفقراء العاملين الشباب 

  تقديرات فقر العاملين، فئتا الشباب والبالغين، في بلدان مختارة  :٧-١الشكل 

  
  .، مرجع سابقILO: Key Indicators of the Labour Market, seventh edition: المصدر

  الفارق في معدالت المشارآة في القوة العاملة بين الشباب الفقراء العاملين   :٨-١الشكل 
  ، في بلدان مختارة)فوق دوالرين في اليوم(والشباب العاملين ) دوالر في اليوم ١٫٢٥أقل من (

  
  .، مرجع سابقILO: Key Indicators of the Labour Market, seventh edition: المصدر

                               
  .ILO: Key Indicators of the Labour Market, seventh edition (Geneva, 2011):  انظر   ٦
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  الشباب في العمل متدني األجر
. طالوسييوجد الشباب على نحو مفرط في العمل متدني األجر، أي العمل الذي يقل أجره عن ثلثي األجر  . ٥١

سنة في العمل متدني  ٢٤و ١٥، بلغت نسبة العمال المتراوحة أعمارهم بين مثًال ٢٠٠٩عام في  وفي البرازيل
سنة ما  ٤٩و ٢٥متراوحة أعمارهم بين في المائة، بينما بلغت في المقابل نسبة العمال ال ٣٠٫٥األجر ما يعادل 

وجنوب ) ٢٠٠٨(وبالمثل، بلغت نسبة الشباب في الوظائف متدنية األجر في الفلبين . في المائة ١٨٫٥يعادل 
في المائة، بينما بلغت في المقابل نسبة جميع  ٤١٫٢في المائة و ٢٨٫٨على التوالي ما يعادل ) ٢٠٠٧(أفريقيا 

    ٧.في المائة ٣٢٫٥مائة وفي ال ١٤٫٦العمال ما يعادل 

أن احتمال وجود  ومن الواليات المتحدة، بلدان مختارة من االتحاد األوروبي من وأبرزت بيانات األجور . ٥٢
ضعفين  ٢٫٥ر أآبر من المتوسط الوطني اإلجمالي بما يتراوح بين ات والشبان في وظائف متدنية األجالشاب
 ٥٠واحد، مثل العمال الشباب أآثر من  بلد لالستعراض، باستثناءوفي آل البلدان التي خضعت . أضعاف ٥٫٨و

  ٨.متدنية في المائة من العمال الذين يتقاضون أجورًا

عمال الشباب في التمثيل المفرط لل لألجر،وتؤآد البيانات المتعلقة بالعمال الذين يتقاضون الحد األدنى  . ٥٣
في المائة فقط من جميع  ٢٠شباب في الواليات المتحدة وعلى سبيل المثال، شكل العمال ال. رالعمل متدني األج

العمال الذين يتقاضون األجر بحسب ساعات العمل، وشّكلوا حوالي نصف العمال الذين يتقاضون الحد األدنى 
سنة الذي  ١٩و ١٦نسبة العمال المتراوحة أعمارهم بين  غالبًا ما تفوق وفي أمريكا الالتينية،. أو أقل لألجر

   ٩.ضعفين ٢و ضعفًا ١٫٥نسبتهم من مجموع السكان العاملين بما يتراوح بين  لألجر،لحد األدنى يتقاضون ا

  الشباب في االقتصاد غير المنظم
 بينحيثما توجد بيانات بحسب العمر بشأن السمة غير المنظمة، فإنها تؤآد انتشار السمة غير المنظمة  . ٥٤

 أقاليمالمتعلق ببلدان مختارة تنتمي إلى  ٩-١ما يبين الشكل البالغين، آ بينالعمال الشباب أآثر من انتشارها 
العمال الشباب في األرجنتين أمر مذهل للغاية، إذ يتجاوز عدد العمال  بينوانتشار السمة غير المنظمة . مختلفة

نظمة والسمة غير الم. الشباب عدد العمال البالغين في االقتصاد غير المنظم بمعدل يناهز شابين لكل شخص بالغ
  . آذلك في البرازيل واألرجنتين والمكسيك وترآيا آبيرة

 ١٩و ١٥، آانت نسبة العمالة غير المنظمة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين ٢٠٠٩وفي عام  . ٥٥
 ٣٠أآبر من نسبتها في صفوف البالغين بما يفوق  ،آوادور والمكسيك وبنما وبيرواسنة في شيلي وآولومبيا و

في  ٨٢٫٤ي هذه البلدان، بلغ المعدل المتوسط للسمة غير المنظمة بالنسبة إلى فئة الشباب نسبة وف. نقطة مئوية
    ١٠.في المائة بالنسبة إلى العمال البالغين ٥٠٫٢المائة فيما بلغ نسبة 

 قّيمًا بشأن السمة غير المنظمة في أمريكا الالتينية والكاريبي تحليًال وتقدم الدراسات المنجزة أخيرًا . ٥٦
وتؤآد هذه الدراسات أن احتمال العمل في . بما فيها السن ،للعمالة غير المنظمة آدالة ذات متغيرات عديدة

بقدر ما يزيد احتمال عمله في  العامل شابًا الشخص فبقدر ما يكون -بالعمر  االقتصاد غير المنظم مترابط سلبيًا
   ١١.القطاع غير المنظم

اد غير المنظم فألن القطاع الحديث والجزء المنظم من االقتصاد غير وإذا آان الشباب يعملون في االقتص . ٥٧
وألن البيئة االجتماعية االقتصادية غير مؤاتية وشبكات . قادرين على توفير فرص آافية من العمالة المنظمة

                               
  .ILO: Global wage report 2010/11 (Geneva, 2010):  انظر   ٧
  :انظر   ٨

D. Grimshaw: Decent pay for young people: Assessing the challenge before and during the crisis, Employment 
Working Paper (Geneva, ILO, forthcoming). 

  .المرجع نفسه   ٩
  .ILO: Panorama laboral 2009: América Latina y el Caribe (Lima, 2009):  انظر   ١٠
  :انظر   ١١

L. Gasparini and L. Tornarolli: Labor informality in Latin America and the Caribbean: Patterns and trends from 
household survey microdata, Working Paper No. 46 (La Plata, Universidad Nacional de la Plata, 2007); OECD: 
Employment Outlook 2008 (Paris, 2008); and J.G. Reis, D. Angel-Urdinola and C. Quijada Torres: Informality in 
Turkey: Size, trends, determinants and consequences, Background paper for World Bank Country Economic 
Memorandum (CEM) – Informality: Causes, Consequences, Policies (Washington, DC, 2009). 
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ضت وأف. األمان منعدمة يصبح العمل ضرورة للكثير من الشباب الذين يكسبون عيشهم من االقتصاد غير المنظم
   ١٢.في البلدان النامية" المتزايد االآتظاظ"إلى زيادة العمالة في االقتصاد غير المنظم  األزمة المالية أيضًا

  النسبة المئوية للعمال الشباب والبالغين في االقتصاد غير المنظم في بلدان مختارة  :٩-١الشكل 

  
سنة، فيما تشير نسبة  ٥٩و ٣٠السكان المتراوحة أعمارهم بين  إلىنسبة البالغين تشير   **   .مجموع السكان إلىنسبة البالغين تشير   * 

  .سنة ٢٩و ١٥الشباب إلى السكان المتراوحة أعمارهم بين 
  .قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية: المصدر

البالغين في المائة مقارنة بالعمال  ١٧وفي أوروبا، تمثل نسبة الشباب في االقتصاد غير المنظم حوالي  . ٥٨
بشأن  وبّين تحليل أجري مؤخرًا ١٣.في المائة ٧الذين تبلغ نسبتهم ) سنة ٥٤و ٢٥المتراوحة أعمارهم بين (

السمة غير المنظمة في صفوف الشباب الذين يعيشون في بلدان مختارة من أوروبا الشرقية أتيحت بشأنها 
  ١٤.صاد غير المنظمتقديرات رقمية، أن ثلث مجموع عمالة الشباب آان يوجد في االقت

. وفي العديد من بلدان القارة األفريقية، يعتبر االقتصاد غير المنظم المزود الرئيسي للشباب بالوظائف . ٥٩
كونغو الفي المائة من العمال الشباب في جمهورية  ٩٦٫٢وعلى سبيل المثال، يعمل في القطاع غير المنظم 

في المائة على األقل من المراهقين  ٩٩زامبيا، يعمل وفي  ١٥.في المائة في الكاميرون ٨٨٫٦الديمقراطية؛ و
   ١٦.العاملين في االقتصاد غير المنظم

                               
  :انظر   ١٢

ILO: Including the informal economy in the recovery measures, Global Jobs Pact Policy Briefs No.3 (Geneva, 
undated). 

  :انظر   ١٣
M. Hazans: Informal workers across Europe: Evidence from 30 countries,  IZA Discussion Paper 5871 (Bonn, 
IZA, 2011). 

  :انظر   ١٤
ILO: Youth employment in Eastern Europe: Crisis within the crisis, Background paper for the Informal Meeting 
of Ministers of Labour and Social Affairs during the 100th Session of the International Labour Conference 
(Geneva, 2011). 

  :انظر   ١٥
Développement Institutions & Analyses de Long Terme: Youth and labour markets in Africa: A critical review of 
literature (Paris, 2007). 

  :انظر   ١٦
M. Garcia and J. Fares (eds.): Youth in Africa’s labor market (Washington, DC, The World Bank, 2008); 
Zambian Central Statistical Office: Labour force survey report 2008 (Lusaka, Zambian Central Statistical Office, 
Labour Statistics Branch, 2008). 
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  لشبابلوظائف متدنية الجودة 
في التوسع التدريجي للعمالة المؤقتة،  أيضًا إن تدهور نوعية الوظائف المتاحة للعمال الشباب يظهر جليًا . ٦٠

ويبقى السؤال المطروح . ها بلدان عديدة في السنوات األخيرةعنالتي أبلغت  المحددة زمنيًا القصيرة وفي العقود
هو ما إذا آانت هذه األشكال من الوظائف تشكل توطئة نحو عمالة دائمة أم أنها فّخ يعّرض العمال الشباب 

، ظلت أعداد آبيرة من وفي بعض بلدان االتحاد األوروبي مثًال. لدوامة العمل المؤقت الذي تتخلله فترات بطالة
المتعلق ببعض  ١٠- ١ويبين الشكل  ١٧.لعمال الشباب في وظائف مؤقتة خمس سنوات بعد مغادرة المدرسةا

  . إيجاد وظائف دائمة لم يتمكنوا منالبلدان األوروبية زيادة نسبة الشباب الذين يعملون بعقود مؤقتة و

 ،دائمة في بلدان أوروبية مختارة إيجاد وظائف لم يتمكنوا مننسبة العمال المؤقتين الشباب الذين   :١٠-١الشكل 
  )بالنسب المئوية( ٢٠١٠و٢٠٠٧

  
  .EUROSTATإلى قاعدة بيانات  استنادًا ،العمل الدولي مكتب: المصدر

  التحديات الجديدة في انتقال الشباب إلى العمل الالئق  ٤-٢-١
ما تحددها المؤشرات  إن الصعوبات التي يواجهها الشباب في االنتقال من المدرسة إلى العمل غالبًا . ٦١

ب مقارنة بمعدل بطالة البالغين؛ معدل بطالة الشبادل بطالة الشباب مع مرور الوقت؛ التغيرات في مع: التالية
بالعمالة أو بالتدريب؛  أونسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم لة طويلة األجل في صفوف الشباب؛ انتشار البطا
المدرسة أو بعد  مغادرةبعد " عادية"مدة االنتقال إلى وظيفة وظيفة؛  ستغرق في الحصول على أولالوقت الم

  . تجربة عمل أولى

األخيرة لالنتقال من المدرسة إلى العمل تشير إلى زيادة الصعوبات  الدراسات االستقصائيةويبدو أن  . ٦٢
  .جلهافي  في جميع المؤشرات آنفة الذآر أو مواٍز تدهورو

تتزامن مع بدء الشباب  عارضةل من المدرسة إلى العمل يشمل فترة بطالة أن االنتقا من المعروف تمامًاو . ٦٣
ومن العادي . في هذه المرحلة من الحياة الطموحات وحوافز العمل واضحة بعدوال تكون . البحث عن عملفي 

ويمكن للشباب القيام بذلك ألن التزاماتهم المالية قليلة . الخضوع لفترة تجريبية في وظائف وأسواق عمل مختلفة
قبول بعض الوظائف بما قد يملكونه من دخل احتياطي،  ، رهنًاآما يمكنهمويمكنهم التعويل على دعم اآلباء، 

  .في المستقبل القريب" أفضل"فة إيجاد وظيالمعروضة على أمل 

فهم أقل نجاعة من البالغين . وتوجد عوامل أخرى تزيد من الصعوبات التي تواجه الشباب في إيجاد عمل . ٦٤
وهكذا، . توظيف شاب الفتقاره إلى تجربة العمل عنآما أن الشرآات قد تتوانى . المجربين في البحث عن عمل

                               
  .EUROSTATقاعدة البيانات األوروبية :  انظر   ١٧
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هم تجربة عمل يشيرون إليها في طلباتهم من أجل ديعندما ال تكون ل" التجربة فّخ"ما يقع الشباب في  غالبًا
  .  ال لشيء سوى ألنهم آانوا غير قادرين على الحصول على عمل ألول وهلة ،الحصول على عمل

ويتمثل عامل آخر يساهم في ارتفاع البطالة في صفوف الشباب في أنهم مرشحون، حتى بعد الحصول  . ٦٥
وقيمتهم العملية . عن العمال الفائضين حوا قبل العمال البالغين عندما تقع عمليات استغناءعلى عمل، ألن يسر

آما أنهم أقل آلفة عند . الرأسمال البشري الخاص بالشرآة الآتسابضعيفة ألنه لم يتح لهم ما يكفي من الوقت 
ويبدو . هم عقود عمل أقل أمنًاديكون لتمنح بحسب الخبرة، وقد ت ما أن مكافآت االستغناء غالبًا نظرًا إلى التسريح

فيما يتعلق بالشباب، ومعدل تأرجحهم بين " أول من ُيسّرح" - "آِخر من ُيوّظف"أن األزمة المالية عززت نمط 
  .  البالغين بمعدل العمالة والبطالة في معظم البلدان أآبر مقارنة

ومع أن العوامل آنفة الذآر تساعد على تفسير سبب االرتفاع العادي في معدالت البطالة لدى الشباب  . ٦٦
مقارنة بالبالغين، فإن الفوارق الجديدة في معدالت البطالة تبلغ ثالثة إلى خمسة أضعاف، وهي أآبر بكثير من 

  . حتى اآلن آانت سائدةالتي  العارضةمستويات البطالة 

لمتوسط فترة االنتقال، لكن دارسة استقصائية أجريت في مصر أوحت  معترف بها عالميًاوال توجد مدة  . ٦٧
التي يقضيها  المتوسطة ، ارتفعت المدةاإندونيسيوفي . أن هذه الفترة في تزايد وأن النتيجة النهائية أقل أمنًا

في عام  شهرًا ١٤٫٧إلى  ٢٠٠١أشهر في عام  ٦٫٩ن عن العمل في البحث عن عمل من والشباب العاطل
في المائة  ٤١٫٦مجموع بطالة الشباب من  فيوخالل الفترة ذاتها ارتفعت نسبة البطالة طويلة األجل . ٢٠٠٩

  ٢٠٠٩.١٨في المائة في عام  ٦٢٫١إلى  ٢٠٠١في عام 

مؤشرات  اتجهت في المتوسطمن بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  بلدًا ٣٤وفي  . ٦٨
الشباب  بطالةُسجلت زيادة في معدل و). ١-١انظر الجدول ( ٢٠١٠عام و ٢٠٠٠بين عام  التدنينحو  عديدة

على  طفيفًا والمؤشر الوحيد الذي شهد تحسنًا. البطالة طويلة األجل والعمل المؤقت والعمل بعض الوقت وانتشار
هذا  لكن. الذي تراجع قليًال ،ريبالتدب والانتشار غير الملتحقين بالتعليم وال بالعمل  معدل امتداد العقد هو

 ٢٠١٠ارتفع من جديد في الربع الثاني من عام  ،حسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعدل،
  ١٩. ٢٠٠٨في المائة في عام  ١٠٫٨في المائة بعد أن آان يبلغ  ١٢٫٥إلى 

ن االقتصادي فيما يتعلق بالشباب المتراوحة لوحة المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدا  :١- ١الجدول 
  ٢٠١٠و ٢٠٠٠سنة،  ٢٤و ١٥أعمارهم بين 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٠ 
 18.9 14.6 )النسبة المئوية(معدل البطالة 

 22.6 20.1 )النسبة المئوية من الفئة العمرية(البطالة طويلة األجل  معدل انتشار

 38.0 31.0 )العمالةالنسبة المئوية من (لعمل المؤقت ا معدل انتشار

 27.8 19.9 )النسبة المئوية من العمالة(العمل بعض الوقت  معدل انتشار

 10.9 13.4 )النسبة المئوية من الفئة العمرية(التدريب ببالعمل أو  أومعدل غير الملتحقين بالتعليم 

من بلدان بلدًا ٣٤مرّجح بالنسبة إلى  غير متوسط، .OECD project on Jobs for Youth (www.oecd.org/employment/youth): المصدر
 .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

والبطالة " المحبطين"زيادة عدد الشباب : وتتميز أزمة عمالة الشباب الجديدة باتجاهين ناشئين آخرين هما . ٦٩
  .في صفوف خريجي الجامعات

بالشباب غير الملتحقين بالتعليم وال بالعمل، ويساعد على شرح السبب الكامن اإلحباط  ويقترن مصطلح . ٧٠
وثمة أدلة على زيادة اإلحباط في بلدان عديدة، حيث . عن سوق العمل والمجتمع وعواقب ذلك سالخوراء االن

  .عض الشباب إلى ترك البحث عن العمل آليًاحدت البطالة المتزايدة بب

                               
  .٢٠٠٩-١٩٩٦، SAKERNASالتقديرات األولية التي استقتها منظمة العمل الدولية من قاعدة بيانات    ١٨
  .OECD: Off to a good start? Jobs for youth (Paris, 2010): انظر   ١٩
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ماليين مما أفادته  ٦٫٤أقل بحوالي  ٢٠١١وفي العالم برمته، آان عدد الشباب في القوة العاملة في عام  . ٧١
 بينالتاريخية طويلة األجل، وهو ما يشير إلى اشتداد اإلحباط ) السابقة لألزمة(التوقعات المستندة إلى االتجاهات 

  ٢٠.رة األزمة العالميةالشباب خالل فت

غير الملتحقين بالتعليم وال  ٢٥و ١٥وفي االتحاد األوروبي، بلغ عدد األشخاص المتراوحة أعمارهم بين  . ٧٢
إلى  ٢٠٠٨في المائة في عام  ١٠٫٨ويمثل ذلك زيادة من . ماليين شخص ٧٫٥التدريب حوالي ب والبالعمل 
وحسب أحد التقديرات فإن تكلفة البطالة  ٢١.وروبي آكلبالنسبة إلى االتحاد األ ٢٠١٠في المائة في عام  ١٢٫٨

في المائة  ١٫١تتاح بشأنها بيانات ما يعادل  دولة عضوًا ٢١في  ٢٠٠٨في صفوف الشباب بلغت عام  التعطلو
  ٢٢.من الناتج المحلي اإلجمالي

وهو ارتفاع في المائة،  ٢٧٫٥نسبة مخيفة بلغت  ٢٠١٠وفي أيرلندا، بلغ معدل بطالة الشباب في عام  . ٧٣
ومع ذلك ال تظهر هذه الزيادة المخيفة حجم المشكلة . ٢٠٠٧في المائة المسّجلة في عام  ٨٫٥شديد مقارنة بنسبة 

مشارآة الشباب في البلد إبان األزمة، وثمة هوة سحيقة بين حجم القوة العاملة  في الحاد تراجعال: الحقيقي، وهو
ي أن الكثير من الشباب وهذا يعن. إلى اتجاهات ما قبل األزمة ستنادًاالشابة الحالية وحجمها الذي يمكن توقعه ا

من مواجهة البحث عن عمل وإما يتكاسلون في بيوتهم في انتظار أن تتحسن  في نظام التعليم بدًال" ونيتخف"إما 
طة نق ١٩٫٣ فإن آان هؤالء الشباب يبحثون عن عمل، ولو. عن عمللتوقعات قبل مباشرة عملية بحث نشطة ا

نقطة مئوية إضافية، فيما  ٩٫٩سبانيا، تعادل الهوة نسبة اوفي . إلى معدل بطالة الشباب آانت ستضاف مئوية
وفي النمسا، وهونغ آونغ، الصين، يمكن أن يبلغ معدل بطالة . نقطة مئوية ٣٫٦تعادل في جمهورية آوريا نسبة 

ن الشباب غير النشطين سوق العمل الشباب ضعف المعدل الرسمي في حال ولوج هذا العدد اإلضافي م
وفي االتحاد األوروبي، آان شاب من أصل ستة غير ملتحق بالتعليم وال بالعمل في ). ١١-١الشكل  انظر(

     ٢٠١١.٢٣ عام

  التي تمثل مشارآة  كّيفةمعدالت بطالة الشباب الرسمية والمعدالت الم  :١١-١الشكل 
  )المئويةبالنسب (٢٠١٠العاملة المنخفضة،  القوة

  
  .، مرجع سابق ILO: Global employment trends for youth: المصدر

                               
  .، مرجع سابقILO: Global employment trends 2012: انظر   ٢٠
  .EUROSTATقاعدة بيانات    ٢١
  :انظر   ٢٢

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound): The social impact of 
the crisis, Background paper (Dublin, 2011). 

  .، مرجع سابقILO: Global employment trends for youth:  2011 update: انظر   ٢٣
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سنة غير الملتحقين بالتعليم وال  ٢٤و ١٥وفي إندونيسيا، ارتفع معدل األشخاص المتراوحة أعمارهم بين  . ٧٤
 ،٢٠٠٥في المائة في عام  ٣١٫٩إلى حد أقصى بلغ  ١٩٩٦في المائة في عام  ٢٧٫١التدريب من ب والبالعمل 

تداد وبالتالي، فإن هذا المعدل قد ساء على ام. في المائة ٢٧٫٦إلى  ٢٠٠٩أغسطس  /قبل أن ينخفض في آب
وفي البرازيل  ١٩٩٦.٢٤نات األخيرة فإنه ظل أعلى مما آان عليه في عام عشر سنوات ونيف، ورغم التحس

التدريب خالل الفترة ب الوجمهورية تنزانيا المتحدة تراجع باألحرى معدل غير الملتحقين بالتعليم وال بالعمل و
 ٢٠٠٧في المائة في عام  ١٨٫٨إلى  ١٩٩٢في المائة في عام  ٢١٫١تراجع من  إذ :التي آانت قيد البحث

جمهورية ( ٢٠٠٦في المائة في عام  ١٣٫٤إلى  ٢٠٠١- ٢٠٠٠في المائة في الفترة  ١٧٫٦ومن ) البرازيل(
  ٢٥).تنزانيا المتحدة

وال يشكل الشباب المعنيون فئة . عن سوق العمل سالخمعلومات مفصلة عن أسباب االن وال توجد دائمًا . ٧٥
الشباب الذين عزفوا عن البحث عن عمل بسبب انخفاض توقعات إيجاد عمل خالل  تضم هذه الفئةو. متناغمة

الناجمة عن األزمة المالية العالمية، والشباب الذين يعتبرون، على غرار الكثير من خريجي  فترة الكساد
لكن الفئة تضم في معظمها . الجامعات، أن الوظائف المتاحة متدنية النوعية وال ترقى إلى مهاراتهم وطموحاتهم
ية فقيرة ومختلة مما يقلل من المتسربين من المدارس، والشباب المنتمين إلى أسر ومشارب اجتماعية واقتصاد

  .المعرضين منذ حداثة سنهم إلى ثقافة العصابات وإلى المخدراتالشباب فرصهم في العمل واإلدماج، و
ترآيز خاص على  إليالءوخيمة بما يكفي " االغتراب"أو " نسالخاال"ومهما آانت األسباب، تعد عواقب  . ٧٦

  . هذه الفئة
آخر ذا تحديات قيد  بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي، اتجاهًا وبخاصة بطالة الشباب المتعلم، وتمثل . ٧٧

فهي تتناقض مع االفتراض واألدلة بأن التعليم : وهو يثير القلق ألنه نتيجة سلبية. مختلفة أقاليمالنشأة في بلدان و
من الناحية  وهي نتيجة مسرفة وقد تشكل. لالستخدامالعالي والتدريب يزيدان من إنتاجية الشباب وقابليتهم 

الرتفاع تكلفة االستثمار في التعليم العالي  فهي مسرفة نظرًا. لالضطرابات االجتماعية والسياسية مصدرًا
وغياب العائدات االجتماعية من الخريجين العاطلين عن ) األموال المنفقة على نحو مباشر أو غير مباشر(

نظور الشخصي للخريجين العاطلين عن العمل ثمة ألنه من الم لالضطرابات أيضًا وقد تشكل مصدرًا. العمل
شعور جامح ومفهوم باإلحباط والضغينة نتيجة عدم الحصول على المكافآت الموعود بها لقاء جهودهم 

فهل هي بسبب تدهور نوعية التعليم : وتختلف األسباب المقدمة بشأن بطالة المتعلمين بين ما يلي. وتضحياتهم
وعدم قابلية المهارات " عدم توافق المهارات والطلب"دات المحصل عليها؟ أم بسبب العالمي وتراجع قيمة الشها

بسبب أنماط النمو التي ال تولد أشكال الوظائف الجيدة التي تتوافق  ،آما تعتقد األغلبية ،هي أم ؟المكتسبة للتسويق
 ةالسياسي اتإن اإلحباطومهما آان السبب، ف. مع المهارات العالية المكتسبة أو تستجيب لطموحات الشباب

وفي العديد من البلدان، آانت هذه اإلحباطات وراء ". الربيع العربي"، آما تبرز ذلك ثورات هائلةوالضغينة 
  . الناشئةو النامية في اقتصادات المنشأ" هجرة األدمغة"، وما أعقبها من العالية المهارات ذويهجرة الشباب 

  الحرمان لدى الشبابزيادة االستقطاب واتساع أوجه   ٣- ١
 تجانسالبالغين فيما يتعلق بالعمالة بسبب الطابع غير الممقارنة بتتعزز أوجه الحرمان النسبية للشباب  . ٧٨

فهي تتشكل على غرار باقي الفئات العمرية، من أفراد لهم سمات واحتياجات ومواطن ضعف . لفئة الشباب
ويوجد من . من منطلق السن فقط متجانسةلى أنهم فئة خاصة بهم؛ ولهذا السبب ينبغي أال ينظر إلى الشباب ع

. بالبطالة وسوء العمالة والسمة غير المنظمة واإلحباط ومشاآل اجتماعية أخرى بينهم فئات خاصة أآثر تأثرًا
 في صفوفمختلف مواطن الضعف  رسم معالم، يمثل ٢الفصل  الوارد فيوآما سيبين ذلك تحليل السياسات 

وتشمل العناصر األساسية لتحديد . المتمايزةنحو تصميم المزيد من االستجابات الفعالة  الشباب خطوة رئيسية
  :أوجه الحرمان ما يلي

  

                               
  .٢٠٠٩-١٩٩٦، SAKERNASالتقديرات األولية التي استقتها منظمة العمل الدولية من قاعدة بيانات    ٢٤
  :انظر   ٢٥

ILO: Decent Work Country Profile: Brazil (Geneva, 2009), and ILO: Decent Work Country Profile: Tanzania 
(Mainland) (Geneva, 2010) 
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في معظم البلدان التي تتاح بشأنها بيانات، يميل معدل البطالة إلى . األصغر هو األآثر تأثرًا - السن  
بطالة المراهقين المتراوحة أعمارهم بين  ، يبلغ معدلوفي آوستاريكا مثًال ٢٦.االنخفاض مع تزايد السن

 ٢٤و ٢٠البالغين الشباب المتراوحة أعمارهم بين  معدل بطالة سنة أآثر من ثالثة أضعاف ١٩و ١٥
والسمة غير  ٢٧).في المائة على التوالي ١٠٫٣في المائة و ٢٢(سنة؛ ويبلغ أآثر من الضعف في بيرو 

، بلغ معدل ٢٠١٠وفي عام . منه في صفوف الفئة الثانيةفي صفوف الفئة األولى  المنظمة أآثر تفشيًا
في المائة، مقارنة بنسبة  ٨٢٫٤المراهقين في أمريكا الالتينية نسبة  في صفوفالسمة غير المنظمة 

عالوة على ذلك، سّجل عدد الشباب المتراوحة أعمارهم  ٢٨.البالغين الشباب في صفوففي المائة  ٥٦٫٥
في وظائف خطرة إلى حد غير مقبول، خالل السنوات القليلة الماضية،  سنة والمستخدمين ١٧و ١٥بين 

، ُقّدر عدد الشباب المستخدمين ٢٠٠٨وفي عام . زيادة آبيرة تتعارض مع التراجع العام في عمل األطفال
هذا و. ٢٠٠٤في عام  شخص مليون ٥١بينما بلغ عددهم  شخص مليون ٦٢٫٥في أعمال خطرة بحوالي 

 ٢٩.أربع سنوات علىفي المائة خالل فترة تمتد  ٢٠والي مثل زيادة بحي ما

الطفولة والشباب  إلى أن ومن المهم تسليط الضوء على الصلة بين عمل األطفال وعمالة الشباب، نظرًا  
عن  يتأتىمع ما  بصورة خاصة، مرحلتان من دورة الحياة تنطويان على مخاطر ومواطن ضعف عالية

وألن مرحلة التنمية البدنية واالجتماعية والنفسية الرئيسية تتزامن . ذلك من عواقب وخيمة طويلة األجل
. في مراحل الحياة المقبلة" سيفشل"أو " سينجح"مع هذه الفترة، فإنها تحدد إلى حد بعيد ما إذا آان الفرد 

في فرص الشباب لالنتقال إلى العمل  أيضًاواألضرار التي قد يلقحها عمل األطفال بتنمية األطفال ستؤثر 
التي يتسبب فيها عمل األطفال ويعاني منها  ،المتراآمة في سوق العمل المساوئويمكن أن تؤدي . الالئق

إلى عمالة متدنية النوعية ودخل منخفض وتهميش اجتماعي في الكبر وانعدام  ،الشباب المستضعفين
  . مستديمة األمن في الشيخوخة، مما يولد دورة فقر

اتجاهات جنسانية  األقاليمأبرزت معظم  .زلن محرومات الفارق تضاءل لكن الشابات ما - نوع الجنس  
مشجعة مع تراجع الفوارق بين معدلي مشارآة اإلناث والذآور في القوة العاملة وفي نسب العمالة إلى 

من عمالة الذآور رغم معدالت  ىعللكن عمالة اإلناث في معظم الحاالت أ). ١٢- ١انظر الشكل (السكان 
في أوروبا الوسطى وجنوب  جدًا واحتمال حصول شاب على وظيفة آان منخفضًا. أآثر انخفاضًامشارآة 

ورابطة الدول المستقلة والشرق األوسط وشمال أفريقيا، ) خارج االتحاد األوروبي(شرق أوروبا 
وفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا، . قعلى الخصوص بالنسبة إلى النساء في هذه المناط ومنخفضًا

في المائة  ٣٦٫٢في المائة و ٣٦٫٩( ٢٠١١آانوا يعملون في عام  عشرةشبان من أصل  أربعةحوالي 
في المائة على  ٧٫٧في المائة و ١١٫٥( عشر شاباتشابتين من أصل  ٢، مقارنة بحوالي )على التوالي

 ).التوالي

   

                               
  :انظر   ٢٦

P. Ryan: “The school-to-work transition: A cross-national perspective”, in Journal of Economic Literature (Mar. 
2001, Vol. 39, No. 1). 

  .ILO: Trabajo decente y juventud en América Latina  (Lima, 2010): انظر   ٢٧
  .ILO: Panorama laboral 2010 – América Latina y el Caribe (Lima, 2010): انظر   ٢٨
  .ILO: Children in hazardous work: What we know, what we need to do (Geneva, 2011): انظر   ٢٩
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  )النسب المئوية( ٢٠١١و ١٩٩٠الجنس،  العاملة الشابة بحسبمعدالت مشارآة القوة   :١٢- ١الشكل 

  
  .قاعدة بيانات التقديرات والتوقعات المتعلقة بالسكان النشطين اقتصاديًا: مكتب العمل الدولي: المصدر

إذ  ،زيادة في الفارق بين بطالة الشابات وبطالة الشبان العالمية ، ُسّجل خالل األزمةاألقاليموفي معظم   
 على هذا النمط وُسّجل االستثناء). ١٣-١انظر الشكل (زاد احتمال عدم استخدام الشابات مقارنة بالشبان 

بنسبة  ٢٠١١و ٢٠٠٧في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي حيث ارتفع معدل البطالة بين عامي 
  .نقطة مئوية لدى الشابات ٤٫٧نقطة مئوية لدى الشبان، مقارنة بنسبة  ٦٫١

  ٢٠١١، التقديرات األولية لعام اإلقليم، بحسب الجنس و)النسبة المئوية(معدل بطالة الشباب   :١٣- ١الشكل 

  
  .، مرجع سابقILO: Global employment trends for youth: المصدر
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مهم آخر فيما يتعلق بعمالة الشباب بالعزل المهني في الوظائف التي جرت العادة على " فخ"ويرتبط   
 فضًال عنويساهم التقليل من قيمة مساهمات النساء االقتصادية، ". اإلناث"و" الذآور"قبولها آوظائف 

ن التي عادة ما األعراف السائدة، في تفاقم وضع الشابات في سوق العمل، آما تدل على ذلك أجوره
    ٣٠.تكون أقل مما يتقاضاه الشبان

والسمة غير المنظمة في  البطالة الجزئيةعلى العموم، تتفشى البطالة و -  التعلم والتعليم والمهارات 
وهذا يؤآد التأثير اإليجابي . منه في صفوف نظرائهم األآثر تعليمًا أآثر صفوف الشباب األقل تعليمًا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا استثناء، إذ أن  اوتعد منطقت. األقاليمللتعليم على نتائج العمالة في جميع 
والبطالة منخفضة في . في صفوف غير المتعلمين افي صفوف المتعلمين منه أعلىمعدالت البطالة 

ظائف متدنية النوعية مقارنة بخريجي الثانويات الذين قد يقبلون و ،صفوف الشباب األقل تعليمًا
والجامعات الذين قد ال تستجيب مهاراتهم إلى طلب سوق العمل أو تكون لديهم تحفظات أآبر على 

ومن الواضح أن ظاهرة بطالة المتعلمين تعتبر إحدى الخاصيات الجديدة ألزمة عمالة . األجور والوظيفة
 .سهاب العالقة بين التعليم والعمالةبإ ٢ويناقش الفصل . الشباب الحالية

الشباب  نزعبسبب انتقال الفقر داخل دورة الحياة وفيما بين األجيال، ي - مشارب اجتماعية واقتصادية 
لحرمان  رئيسيًا ويعد الفقر األسري محددًا. يصبحوا فقراء عاملين شباب إلى أنن إلى أسر فقيرة والمنتم

ويمكن أن يتسبب الفقر في عدم . ره في رفاه الشباب ورفاه أطفالهمالذي يمكن أن يؤثر بدو ،األطفال
. لشباب والبالغينل العمليةحياة الااللتحاق بالمدرسة وعمل األطفال ونتائج ضعيفة لسوق العمل خالل 

) مثل مغادرة المدرسة وبدء العمل والزواج وإنجاب األطفال(وتؤدي األحداث التي تقع في هذه الفترة 
، ترتبط على غرار ذلكو. في دورة حياة الفرد وفي مستويات فقر األجيال الحالية والقادمة ًاآبير دورًا

 . بطالة الشباب في بلدان عديدة أآثر فأآثر باالنتماء إلى أسر جميع أفرادها عاطلون عن العمل

. العمل الالئق فيالعجز في نتائج سوق العمل الضعيفة وأوجه  سببًا يكونما  غالبًا األصل الوطني واالثني 
، يمثل احتمال بطالة السكان األصليين الشباب حوالي أربعة أضعاف احتمال بطالة وفي أستراليا مثًال

للبطالة طويلة األجل والعمل بعض الوقت،  آما أنهم أآثر تعرضًا. المواطنين من غير السكان األصليين
السكان األصليين األستراليين البالغين سن  في المائة من ٣٥٫٥(نسبة آبيرة منهم عن سوق العمل  سلخوتن

وبالمثل، تبين  ٣١).من السكان البالغين سن العمل من غير السكان األصليين ٢١٫٧العمل، مقارنة بنسبة 
انتشار العمالة  معدل الدراسات االستقصائية المتاحة بشأن عمالة الشباب الروما في البلقان الغربية أن

على أ ،سنة ٢٩و ١٥المتراوحة أعمارهم بين ووالنازحين داخل بلدانهم  غير المنظمة في صفوف الروما
من مجتمعات الروما والنازحين داخل  في صفوف السكان الشباب الذين يعيشون قريبًا معدله من بكثير
  ٣٢.بلدانهم

ة بالمدرس المعوقينمقارنة بالشباب غير المعوقين، يكون احتمال التحاق الشباب  -  المعوقون الشباب 
، بلغ معدل عمالة مثًال ٢٠٠٩وفي عام . أضعف واحتمال مواجهتهم لصعوبات في سوق العمل أآبر

في  ٢٣(في المائة  ٢١٫٢نسبة  ،سنة ٢٠و ١٦المتراوحة أعمارهم بين  المعوقين،األمريكيين الشباب 
حوالي ب أعلى معدل نفس الفئة من الشباب غير المعوقين آان، فيما )من الشبان ١٩٫٩المائة من الشابات و

  ٣٣.نقطة مئوية ١٥
  

                               
ين   : "لالطالع على المزيد من المعلومات انظر مكتب العمل الدولي   ٣٠ اواة ب ق     المس ؤتمر العمل   "الجنسين في صميم العمل الالئ ، م

  .٢٠٠٩، جنيف، ٩٨الدورة  الدولي،
  :انظر   ٣١

Steering Committee for the Review of Government Service Provision, Productivity Commission: Report on 
Overcoming Indigenous Disadvantage: Key Indicators 2011 (Canberra, 2011). 

   :قاعدة بيانات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن هذه الدراسات االستقصائية، متاحة على االنترنت على العنوان   ٣٢
http://vulnerability.undp.sk. 

  .http://www.disabilitystatistics.org:  المصدر   ٣٣
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يوجد في العالم اليوم خمسة ماليين  - الشباب المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وبوباء اإليدز 
 والبطالةوهم معرضون على نحو خاص إلى البطالة  ٣٤.شاب مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية

على وجه ) ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  تناولوت. لفقروا الجزئية
التحديد الحاجة إلى حماية العمال الشباب، بمن فيهم الذين يوجدون في التدريب المهني وفي برامج 

 . المحلية وخدمات عمالة الشباب، ومنع الوصم والتمييز في أماآن العمل وفي المجتمعات

أصبحت هجرة الشباب الدولية من أجل العمل ظاهرة متفشية أآثر فأآثر في العديد  -المهاجرون  الشباب 
 ٢٥و ١٥أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين  ،سكانلوتفيد تقديرات صندوق األمم المتحدة ل ٣٥.من البلدان

الالئق في البلدان  وأّدى غياب فرص العمل. المهاجرين الدوليين في العالم مجموع سنة يمثلون اآلن ثلث
ويتأثر الشباب . المهرةالنامية إلى هجرة واسعة لعدد آبير من الشباب ذوي المهارات المتدنية والشباب 

، آان العمال الشباب أول من فقدوا ٢٠٠٩وفي مطلع عام . المهاجرون على نحو خاص باألزمة العالمية
بطالة  مستوى ضعف نية يساوي تقريبًاوظائفهم، فأصبح مستوى البطالة في صفوف هذه الفئة السكا

وفي عام . ٢٠٠٨سبانيا والمملكة المتحدة منذ بداية األزمة في عام االعمال من المواطنين في أيرلندا و
وعلى . معدل العمال من المواطنين يساوي تقريبًا - في المائة  ١٢أي حوالي  -، آان المعدل ٢٠٠٧

ة على نحو خاص في سوق العمل؛ فهي عرضة للفصل العموم، يعد المهاجرون الشباب فئة مستضعف
 . وتشتد هذه الظواهر بسبب أسواق العمل المحدودة. والتمييز وآره األجانب أحيانًا

وفي البلدان الصناعية، ظهر قبل . من المهم النظر في هيكل العمالة بأن بمثابة تذآير آذلك األزمة وآانت . ٧٩
ومعظم الوظائف الجديدة ستظهر في قطاع . األزمة اتجاه نحو استقطاب الوظائف، ويتوقع أن يتواصل ذلك

ويصبح هذا الطلب أقوى في ظل تزايد التفاوت في . للطلب على الخدمات ةل العاليوالخدمات بسبب مرونة الدخ
. ن طلب األسر عالية الدخل على الخدمات الشخصية مرتفعأل) آما حدث في بلدان صناعية عديدة(ل الدخ

. ويتمثل عامل مساهم آخر في تأثير التقدم التكنولوجي، وبخاصة الحوسبة، على طلب مهارات ومهام مختلفة
 اسيب بتكلفة بخسة نظرًاوأّدى ذلك على نحو خاص إلى فقدان العديد من الوظائف التي يمكن أن تنجزها الحو

وتسبب ذلك في تراجع الطلب على الوظائف ذات المستوى المتوسط في قطاع . الشتمالها على مهام روتينية
غير ووفي الوقت ذاته رفع ذلك من الطلب على الوظائف الخدماتية متدنية المهارات . التصنيع والعمل المكتبي

والرعاية  قل والتوزيع والتجارة بالتجزئة والخدمات المجتمعيةالن اتمثل تلك الموجودة في قطاع ،الروتينية
 ،وأفضى ذلك إلى زيادة العمالة في الوظائف عالية المهارات ومتدنية المهارات. الصحية ورعاية األشخاص

    ٣٦.التي تتيحها سوق العمل وإلى انكماش الوظائف ذات المستوى المتوسط
واليوم، يتزايد . تبعات مباشرة بالنسبة إلى أزمة عمالة الشباب وينطوي هذا التحول في هيكل العمالة على . ٨٠

عالوة على . هارات واألجور في قطاع الخدماتسوق العمل وظائف متدنية الم إلىاحتمال قبول الوافدين الجدد 
وتزيد . النكماش الوظائف ذات المستوى المتوسط توقع ارتقائهم في هذه الوظائف نظرًا ذلك، سيتضاءل آثيرًا

ومن . ألن العديد من الوظائف الخدماتية متدنية األجور هي وظائف مؤقتة ووظائف لبعض الوقت المشكلة تعقيدًا
الواقع المتمثل في  ثم ال تواجه فئات العمال الشباب الحالية والمستقبلية مشكلة نقص الوظائف فحسب وإنما أيضًا

  . تراجع متوسط نوعية الوظائف المتاحة
وأثرت األزمة بشكل . في الوحل إلى انحدار جميع القوارب ويترك بعضها ضائعًاويفضي جزر البحر  . ٨١

مقارنة  وتواجه فئة الشباب التي تأثرت باألزمة الحالية توقعات أآثر انخفاضًا. سلبي على جميع الشباب عمومًا
الفئات " نتبين أاالستقطاب داخل فئة الشباب، إذ  إلىعالوة على ذلك، ثمة إشارات . بالفئات السالفة

اقتصادي  انكماشوفي ظل . المتضررين على نحو خاص هي من ،في الفقرات السابقةالمحددة " المستضعفة
أآبر في البطالة مقارنة بالشباب الذي يتمتعون  واألقل مهارات ارتفاعًا ، يواجه الشباب األقل تعليمًاخانق

الذي تعتبره المنشآت  ،بمستوى تعليم ومهارات أفضل، ألنهم يفتقدون إلى الرأسمال البشري الخاص بالشرآة
                               

  :انظر   ٣٤
UNAIDS: Securing the future today – Synthesis of strategic information on HIV and young people (Geneva, 
2011). 

  :لالطالع على استعراض التجاهات الهجرة الدولية، انظر   ٣٥
United Nations: International migration in a globalizing world: The role of youth, Department of Economic and 
Social Affairs, Technical Paper No. 2011/1 (New York, 2011). 

  :انظر   ٣٦
D. H. Autor and D. Dorn: Inequality and specialization: The growth of low-skill service jobs in the United States, 
IZA Discussion Paper No. 4290 (Bonn, 2009); and M. Goos, A. Manning, and A. Solomons: “Job polarization in 
Europe”, in American Economic Review 99(2), 2009. 



 حان وقت العمل: أزمة عمالة الشباب

ILC.101/V 24  

التي شهدتها البلدان الصناعية في السابق ولم  االنكماشفي فترات  وآان هذا صحيحًا. لإلبقاء عليهم ضروريًا
، آان الشباب الموجودين في الوظائف المؤقتة وغير اآلمنة، وهي على غرار ذلكو. الية استثناءتشكل األزمة الح

العمل يواجه  وفي ظل الكساد الحالي لسوق. بالتسريح فئة تتداخل بشكل آبير مع الفئة السابقة، األآثر تأثرًا
ل األزمة االقتصادية الحالية، شّكل وخال. عن سوق العمل ًامزمن انسالخًابطالة طويلة األجل والكثير من الشباب 

  .، فئة مستضعفة على نحو خاصالشباب المهاجرون، آما أشير إلى ذلك آنفًا
بين النمو المتراجع والعمالة أن آفاق انتقال الشابات والشبان  الضعيفة وفي البلدان النامية، توحي العالقة . ٨٢

ا يعني أن نسبة مرتفعة من الشباب ستظل حبيسة وهذ. إلى وظائف الئقة ستكون ضيقة ،الذي يعيشون في الفقر
المنافسة  إلى اشتدادتباطؤ نمو العمالة  ؤديوبوجه أعم، سي. الفقر في المناطق الريفية وفي االقتصاد غير المنظم
ما يجعل الشباب المحرومين آخر من يحصل على هذه معلى الوظائف الالئقة القليلة التي تصبح متاحة، 

  . هو اآلخر أآثر صعوبة ذا السياق، قد يصبح الحد من التمييز في سوق العملوفي ظل ه. الوظائف
ويعني تراجع آفاق العمالة بالنسبة إلى الشباب المحرومين أنه يجب إضفاء المزيد من الصرامة على  . ٨٣

  . السياسات المرآزة على هذه الفئة

  اآلفاق المستقبلية  ٤- ١
 إلىمليون وظيفة جديدة آل سنة للوافدين الجدد  ٤٠يد حوالي على الصعيد العالمي، سيحتاج العالم إلى تول . ٨٤

مليون  ٧٥(مليون شخص  ٢٠٠البالغ عددهم  ٢٠١٢وإلى استيعاب العاطلين عن العمل في عام  ،سوق العمل
، أن العالم ٢٠١٢يناير  /صادر في آانون الثانيال ،اتجاهات العمالة العالميةويفيد تقرير ). شبابال هم من منهم
مليون شخص يمثلون  ٩٠٠ويشمل ذلك . مليون وظيفة خالل العقد القادم ٦٠٠يتمثل في توليد  تحديًا يواجه

ويعّد هذا  ٣٧.الفقراء العاملين الذين يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم، ويوجد معظمهم في البلدان النامية
وقد . بالنظر إلى توقعات النمو واالقتصاد الحالية وفي غياب تغييرات واسعة في بيئة السياسات التحدي جسيمًا

يتسبب التحاق الشرائح القادمة من الوافدين الجدد بصفوف العاطلين بالفعل عن العمل في عواقب وخيمة بالنسبة 
وفقدان الثقة في التقدم  معوالمجت عن سوق العمل نسالخواال ومخاطر االضطراب االجتماعي. شبابإلى ال

  . لم تعد مخاطر محتملة وإنما حقيقية ومعّبر عنها بطرق مختلفة في العالم ،االجتماعي
، عدا في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب األقاليموفيما تقلل االتجاهات الديمغرافية من الضغط في معظم  . ٨٥

بعد فترة  دان المتقدمة، تمثلت نقطة التحولفي البلو. آسيا، تشير جميع مؤشرات عمالة الشباب إلى تفاقم المشكلة
مضاعف، وهو ما أرعب أسواق عمل  انكماشتراجع مشجع في البطالة، في األزمة المالية العالمية والخوف من 

  ".جيل مفقود"الشباب وزاد من مخاوف 
ية أوجه القصور الهيكل تحال -ولئن تباين تأثير األزمة العالمية عليها  - وفي االقتصادات النامية والناشئة  . ٨٦

وارتفاع نسبة الفقر والسمة غير المنظمة، على العموم دون حل مشكلة عمالة  في أنماط النمو وفي سوق العمل
وحّللت تقارير منظمة العمل الدولية . خالل العقد الماضي األقاليمالشباب رغم النمو المطرد الذي سجلته معظم 

ولعل أفضل تجسيد لذلك هو وضع الشباب في الشرق . مالة والعمل الالئقنموذج النمو ومحتواه الضعيف من الع
فإنه لم  ،على مر تاريخها ومع أن المنطقة تضم أآبر فئة من الشباب وأآثرها تعلمًا. األوسط وشمال أفريقيا

في  ٢٧في المائة من الشباب الموجودين في سوق العمل في الشرق األوسط وأآثر من  ٢٦يستطع أآثر من 
ومعدالت النمو االقتصادي التي سجلتها المنطقة قبل األزمة . ٢٠١١مائة في شمال أفريقيا إيجاد عمل في عام ال

في المائة لم تترجم إلى وظائف منتجة والئقة للشابات  ٧و ٥المالية العالمية والربيع العربي وتراوحت بين 
ي سوق العمل وطلب العدالة االجتماعية وشكل مطلب زيادة فرص الشباب ف. ٣٨والشبان في االقتصاد الحقيقي

  .٢٠١١و ٢٠١٠بعدين قويين في ثورات الربيع العربي التي اندلعت في المنطقة في عامي 
ومن الواضح أن عكس هذه االتجاهات يقتضي اعتماد سيناريو سياسي مختلف تكون فيه العمالة،  . ٨٧

وثمة . لي وإحدى أولويات السياسة الماليةوبخاصة عمالة الشباب، ضمن األهداف الرئيسية ألطر االقتصاد الك
حاجة إلى أنماط نمو جديدة، بما فيها االستراتيجيات الصناعية والقطاعية التي تشجع التنويع االقتصادي وتوليد 

. المتمثل في االستثمار في االقتصاد الحقيقي الحق فرص عمل جيدة النوعية، وإلى قطاع مالي يحقق هدفه
سي تحد فيه الحماية االجتماعية من أوجه االستضعاف وانعدام المساواة وتحّسن والمطلوب هو إطار سيا

  . تحليل البعض من هذه المسائل السياسية والعبر المستخلصة ٢ويواصل الفصل . اإلنتاجية

                               
  .، مرجع سابقILO: Global employment trends:  انظر   ٣٧
  .A. Berar, M. Fortuny and I. Awad (eds): Jobs, freedom and social justice (Geneva, ILO, forthcoming):  انظر   ٣٨
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  ٢الفصل 

: سياسات العمل الالئق المتعلقة بالشباب
  المستخلصةالمسائل األساسية والعبر 

، مجموعة شاملة من السياسات ٢٠٠٥عمالة الشباب، الذي اعتمده المؤتمر في عام  بشأنحّدد القرار  . ٨٨
التقرير، تتراوح هذه  هذا وآما هو ملخص في بداية. التصدي لمشكلة عمالة الشباب الرامية إلىوالبرامج 

 وبينالسياسات والبرامج بين سياسات اقتصاد آلي وأطر تنظيمية ترمي إلى تعزيز زيادة معدل نمو العمالة، 
  . سياسات سوق العمل وتدخالت تستهدف فئات الشباب المحرومة

سية من المجاالت السياسية الرئي مجالفي آل  ٢٠٠٥وسيستعرض هذا الفصل التقدم المحرز منذ عام  . ٨٩
للتغيرات في أنماط التدخالت في بلدان ذات  ناقدسيسعى إلى تقديم تقييم  ،وهكذا. المذآور التي حددها القرار

مستويات تنموية مختلفة؛ واستخالص العبر بشأن ما هو مجٍد ولمن هو آذلك؛ ومناقشة المسائل السياسية العالقة 
  .عن خيارات معالجتها فضًال

واسعة من المجاالت السياسية والمواضيع تحت تسعة عناوين تتداخل فيها وترد في هذا الفصل سلسلة  . ٩٠
  . األهداف االستراتيجية األربعة للعمل الالئق

ويمكن تجميع هذه السياسات بحسب الهدف األساسي والتأثير الذي تسعى إلى تحقيقه فيما يتعلق بعمالة  . ٩١
  :الشباب، وهي آالتالي

وتشمل سياسات : العمالة وإلى التأثير على جانب الطلب حداثاستادة السياسات والبرامج الرامية إلى زي 
النمو والسياسات االقتصادية والنهوض بروح تنظيم المشاريع والعمل للحساب الخاص والبرامج العامة 

 العمالة؛ الستحداث

جانب  وتتضمن تدابير من: السياسات والبرامج الرامية إلى تيسير االنتقال من المدرسة إلى العمل 
المهني؛ وسياسات سوق العمل النشطة و التقني العرض مثل السياسات المتعلقة بالتعليم وسياسات التدريب

بين  التوفيقفي البحث عن عمل، التي تيّسر  والمشورةمثل إعانات األجور واإلعفاءات من الضرائب 
  ؛الطلب والعرض

باب، والسياسات الرامية إلى تحسين الحماية سياسات سوق العمل الرامية إلى تحسين نوعية عمالة الش 
 االجتماعية لفائدة العمال الشباب؛

السياسات الرامية إلى حماية الحقوق وتعزيز احترام معايير العمل وتدعيم الحوار االجتماعي من أجل أن  
 .أعلى تكفل للعمال الشباب مشارآة أآبر وصوتًا

. في فئة أو أخرى، فإنها تقدم على نحو تعاقبي جمع التدابير حصريًا دام من غير الممكن دائمًا لكنه ما . ٩٢
، وتؤثر في آمية العمل اأو عرضه/و اليد العاملةوالعديد من التدابير الواردة أعاله تؤثر في الطلب على 

  . في رزمما تتمثل أنجح النظم في نهج متسق  وعالوة على ذلك، غالبًا. ونوعيته

الشروع في مناقشة هذه المجاالت السياسية، بتقديم تقييم موجز لاللتزامات وسيبدأ هذا الفصل، قبل  . ٩٣
  .الوطنية إزاء النهوض بعمالة الشباب، واألولوية التي تعطى إلى المسألة في أطر التنمية الوطنية
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  تزايد األولوية في : عمالة الشباب  ١- ٢
  جداول أعمال السياسات الوطنية

من قبيل أطر  ،الة الشباب يعني أن جداول أعمال السياسات األساسيةإن إضفاء أولوية وطنية على عم . ٩٤
تحتوي على مجموعة من السياسات االقتصادية واالجتماعية المتسقة التي تعالج عمالة  ،وخطط التنمية الوطنية

األولوية صراحة من خالل تحديد األهداف الواقعية  تتجلى هذهأن  ال بد منو. الشباب وتحدد أهداف معينة
فإنه يجب  عملوإذا أريد ترجمة هذه األولوية إلى . السياسية القابلة للقياس والنتائج المتوقعة الحصائلو

  .تخصيص الموارد الكافية لتنفيذها

فتئت تلتزم منذ عام  أن الدول األعضاء ما بلدًا ١٣٨ويكشف استعراض األطر السياسية الذي خضع له  . ٩٥
ويكشف بحث بشأن مدى األولوية التي  ١.ل السياسات الوطنيةبوضع عمالة الشباب في جداول أعما ٢٠٠٥

استراتيجيات الحد من الفقر في البلدان متدنية  في ذلك تجلىتعطى لعمالة الشباب في أطر التنمية الوطنية، آما 
ومقارنة بالجيل األول من استراتيجيات . الدخل، أن عمالة الشباب تحظى باهتمام ملحوظ في هذه االستراتيجيات

عمالة الشباب، يشتمل ما يقارب نصف الجيل الثاني من استراتيجيات الحد من  عنهالحد من الفقر، الذي غابت 
بالنسبة إلى استراتيجيات التنمية الوطنية المتبعة في بلدان  وهذا صحيح أيضًا. لة الشباب آأولويةالفقر على عما

  . ها استراتيجيات الحد من الفقرديليست ل

بشأن صكوك  ٢٠١٠ويبرز تحليل نتائج الدارسة االستقصائية التي أجرتها منظمة العمل الدولية في عام  . ٩٦
. تعلق باألولوية المسندة إلى عمالة الشباب في سياسات واستراتيجيات العمالةوجود نتائج مماثلة فيما ي ،العمالة

وعلى سبيل المثال، تكشف دراسة . واستخلصت استنتاجات مماثلة من تحليل الدراسات االستقصائية األخرى
ائمة استقصائية أجراها وزراء العمل في عشرة بلدان من شرق آسيا أن عمالة الشباب هي رابع أولوية ضمن ق

 ١٩٦٤وتحليل التقارير القطرية المتعلقة بتطبيق اتفاقية سياسة العمالة، . ٢تتألف من إحدى عشرة أولوية سياسية
، يفضي إلى النتائج ذاتها، بما أن معظم الدول األعضاء تصف التدابير التي اتخذتها للنهوض بعمالة )١٢٢رقم (

  .ةالشباب آجزء من سياساتها النشطة المتعلقة بالعمال

وتدرج  عمالة . من بلد إلى آخرهذه األطر  في وتختلف الطريقة التي تولى بها األولوية لعمالة الشباب . ٩٧
الشباب في أولويات سياسية عديدة آموضوع تتقاطع عنده سياسات العمالة الوطنية لبلدان عديدة في االتحاد 

ويعالج في ). والبرتغال والمملكة المتحدة ةومالطعلى سبيل المثال، النمسا وبلجيكا وألمانيا وأيرلندا (األوروبي 
في األطر " فئات سكانية مستضعفة"أو " فئات خاصة"، وعلى أساس قطاعات محددة في مالي وصربيا مثًال

  . كونغو الديمقراطية وآينياالالسياسية لبلدان أخرى، مثل آوستاريكا وجمهورية 

لذآر سياسة أو استراتيجية صريحة بشأن عمالة آنفة ا ١٣٨في المائة من البلدان  ٣٠حوالي  لدىو . ٩٨
وعلى سبيل . الشباب، فيما أدرجت بلدان أخرى عديدة أحكام عمالة الشباب في سياساتها المتعلقة بتنمية الشباب

إلى إدراج مسائل تنمية الشباب  ٢٠١٤- ٢٠٠٩المثال، تهدف السياسة الوطنية للشباب في جنوب أفريقيا للفترة 
  .ي السياسات والبرامج الوطنية، وال بد من أن توفر الميزانية الوطنية موارد تنفيذ السياساتوعمالة الشباب ف

االلتزام الصادق بمواجهة التحدي  لىآخر ع وتقدم خطط العمل الوطنية المتعلقة بعمالة الشباب مثاًال . ٩٩
آفالة االتساق بين تدابير  وتهدف هذه الخطط إلى. المتمثل في توفير فرص عمالة منتجة ودائمة للشبان والشابات

عمالة الشباب الواردة في مختلف السياسات، وإلى تحديد أولويات واضحة فيما يتعلق بعمالة الشباب ونتائج قابلة 
وتؤدي خطط العمل هذه ). ١-٢في اإلطار  انظر مثًال(للقياس باستخدام موارد محددة في إطار زمني معين 

، الهيئات الفاعلةالمؤسسات من خالل الجمع بين مختلف صناع السياسات وفي تعزيز التنسيق بين  مهمًا دورًا
وحتى اليوم، اعتمد عدد . العمال، حول منهاج عمل مشتركمنظمات بمن فيهم ممثلو منظمات أصحاب العمل و

 . خطط عمل وطنية بشأن عمالة الشباب رسميًا) في المجموع ٣٥(ضئيل من البلدان فقط 

  

                               
  :انظر   ١

ILO: Review of approaches to mainstream youth employment in national development strategies and employment 
policies, draft (Geneva, 2011). 

  :انظر   ٢
ILO and OECD: Job-rich growth in Asia: Strategies for local employment, skills development and social 
protection (Geneva, 2011).   
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  ١-٢اإلطار 
 العمل الوطنية بشأن عمالة الشباب في بيروخطة 

، فإنه في نهاية العقد تراوحت أعمار اثنين ٢٠١٠و ٢٠٠٠رغم التوسع االقتصادي الكبير المسجل ما بين عامي 
يعملون في  مستخدمينسنة، وآان أربعة من أصل خمسة شباب  ٢٩و ١٥من أصل ثالثة عاطلين عن العمل في بيرو بين 

فّكر في مغادرة البالد لو أتيحت له  )ماليين ٨( السكان الشباب) في المائة ٥٦(ن أآثر من نصف وظائف هشة، وقد يكو
  .فرصة القيام بذلك

اإلجراءات ذات األولوية لمعالجة عمالة الشباب ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(وتحدد خطة عمل بيرو بشأن عمالة الشباب 
ويشرف على تنفيذ . العمالة وروح تنظيم المشاريع والقابلية لالستخدام استحداثفي مجاالت تشمل بطالتهم الجزئية و

  .العمالمنظمات الخطة لجنة ثالثية وطنية تضم ممثلين شباب عن منظمات أصحاب العمل و
شاب  ٢٦٠٠٠٠، استفاد حتى اآلن أآثر من شاب ٣٧٠٠٠٠مستهدفة البالغ عددها ومن ضمن فئة السكان الشباب ال

في المائة من  ٧٥آشفت أن أآثر من  وطنية إلى نتائج دراسة استقصائية واستنادًا. خطة العمل من تدابير ،محروم
: المنشآت بالغة الصغر التي يديرها شباب لم تعّمر أآثر من سنة واحدة، اعتمدت الحكومة اإلصالحات المؤسسية التالية

خالل اعتماد مكاتب التوظيف العامة شهادة وحيدة والتكاليف المتصلة بطلبات الحصول على العمل من " القيود"الحد من 
؛ تحديث خدمات اإلرشاد الوظيفي؛ وضع )Certi Joven(تسحب بالمجان من الشباك الموحد وتتضمن جميع الوثائق 

يستهدف أصحاب المشاريع الشباب، إلى جانب نظام معلومات يبّسط ) Joven Emprendedor(برنامج للتدريب 
؛ إنشاء إدارة لتقديم المعلومات واإلرشاد لفائدة المهاجرين الشباب الذين يعيشون في الخارج عمليات تقييم األسواق

وُأدرج عدد من التدابير المذآورة أعاله في سياسة التنمية ). Infomigra(والبيروفيين الشباب الذين يعتزمون الهجرة 
  .الوطنية الحديثة التي ُتعّمم عمالة الشباب

 .ة الشباب لمنظمة العمل الدوليةبرنامج عمال: المصدر

النهوض بعمالة الشباب على المستوى القطري عن طريق نماذج مؤسسية متنوعة تشمل  يجريو . ١٠٠
أو العمل، ووزارة التعليم ووزارة /ما تتحمل وزارة العمالة و وفي معظم البلدان، غالبًا. مؤسسات حكومية مختلفة
وهي تشمل . ويمكن إشراك وزارات أخرى في النهوض بعمالة الشباب. أو تكميلية/والشباب، مسؤولية قيادية 

  .   وظيفة تنسيقية مثل وزارة التخطيطب تضطلعالمالية أو تلك التي واالقتصاد والصناعة ووزارات التجارة 

ؤولية وفي بعض المناطق مثل أفريقيا وأمريكا الالتينية، يوآل إلى الوزارات المعنية بشؤون الشباب مس . ١٠١
ويرافق بروز هذا االتجاه إنشاء وآاالت مستقلة لعمالة الشباب، آما . عمالة الشباب عن مجموع جوانبمتزايدة 

ويمكن أن يسهم هذا الكيان المؤسسي في تحسين اتساق . في بلدان عديدة من شمال وغرب أفريقيا هو الحال مثًال
بالقدرة على فك ارتباط عمالة  لكنه يتمتع أيضًا. امعمالة الشباب مع سياسات تنمية الشباب وخدمات االستخد

الشباب بباقي السياسات والخدمات إذا آان نظام الحكم غير قادر على آفالة التنسيق فيما بين مختلف الوزارات 
  .بسياسات تؤثر في عمالة الشباب المكلفةوالوآاالت 

أن توآل المسؤوليات إلى وآالة  فما يهم هو. وال يوجد نموذج مؤسسي فريد بشأن الممارسة الحسنة . ١٠٢
على حشد الدعم السياسي من أجل آفالة اتساق  قادرة أيضًاتكون حكومية تتمتع بالقدرة التقنية المناسبة و

  . السياسات والتنسيق فيما بين المؤسسات الحكومية وإشراك الشرآاء االجتماعيين

ع السياسات والبرامج، ويمكن أن العمال شريكة مهمة في وضمنظمات وتعد منظمات أصحاب العمل و . ١٠٣
  . األعمال والتعليم، والنهوض بحقوق الشباب في العملدوائر تساعد من خالل تعزيز الصالت بين 

ومؤسسات من القطاعين  ياتفاعل(وتوجد مبادرات قطرية متعددة تشرك العديد من أصحاب المصلحة  . ١٠٤
  . في وضع برامج عمالة الشباب وتنفيذها) العام والخاص

قطاع الخاص، باعتباره أبرز مصدر لخلق الوظائف في اقتصادات السوق، يتحمل مسؤولية رئيسية وال . ١٠٥
، مستويات المهارات مثًال( اليد العاملةوتحدد المنشآت مكونات الطلب على . في النهوض بالعمل الالئق للشباب

وهي مصدر مهم . خدام، وعرض فرص تنمية التدريب والمسار المهني، ونوعية االست)التجربة المطلوبةو
ويمكن أن يقدم أصحاب العمل معلومات مهمة عن . للمعارف بشأن القيود والفرص فيما يتعلق بتوليد الوظائف

، وفعالية تدابير سوق العمل من حيث مالءمة سياسات التعليم والتدريب الحالية، ومتطلبات المهارات مستقبًال
التدخالت المتعلقة بعمالة  صياغةإلى التعاون مع المنشآت في  ما تسعى الحكومات وغالبًا. الوظائف استحداث

ليات غير أن عم. الشراآات بين القطاعين الخاص والعام لىي األجزاء القادمة، تقدم أمثلة عوف. الشباب وتنفيذها
  .توطيد التعاون بين الحكومات والمنشآتل اتاالستعراض تكشف وجود إمكاني
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ويحتل . يد القطري تتيحها شراآات مجتمعية من أجل عمالة الشبابوثمة مبادرات متعددة على الصع . ١٠٦
يسمح له بتحديد أدوار آل شريك وميزته النسبية واحتياجات الشباب ومتطلبات سوق  موقعًاالمحلي المجتمع 
  .العمل

وحّدد استعراض أجرته منظمة العمل الدولية بشأن شراآات مجتمعية من أجل عمالة الشباب سلسلة من  . ١٠٧
 استحداثإجراءات ملموسة ومنسقة في مجاالت من قبيل التدريب و الشراآاتوشملت هذه  ٣.المشترآة تالسما

الوظائف عن طريق شرآات قائمة أو جديدة، واإلرشاد المهني وخدمات التوظيف وتنمية روح تنظيم المشاريع 
ين والمساهمة ذات الصلة وأبرزت نتائج هذا االستعراض أهمية ُنُهج أصحاب المصلحة المتعدد. لدى الشباب

للحكومات والمؤسسات المحلية وقيمة تزويد الشباب بسلسلة من الخدمات والفوائد التي ينطوي عليها نهج 
آما أبرزت التحدي . متكامل يجمع بين التدخالت من جانب الطلب ومن جانب العرض في قطاعات محددة

  .المتمثل في جعل هذه التدخالت قابلة للتكرار عبر الزمن

ويتمثل االستنتاج العام في أن عمالة الشباب، رغم إعالنها آأولوية في جداول األعمال السياسية، قّلما  . ١٠٨
وفي العديد من الحاالت تؤدي . تترجم إلى إطار سياسي شامل يضع مجموعة واضحة من األولويات السياسية
ويحد هذا األمر على نحو . تساقأحكام سياسات شتى إلى تعارض التدابير واألهداف مما يسفر عن غياب اال

مع فإنها تتعامل وعالوة على ذلك، عندما تكون األهداف محددة، . شديد من تأثير هذه السياسات واإلجراءات
 ًامحدود ًاترآيز هناكويبدو أن . األهداف االسمية المتمثلة في الحد من البطالة أو توفير عدد من فرص التدريب

  .على تحسين نوعية الوظائف والحد من حاالت االستضعاف

وزهاء نصف السياسات المستعرضة ال يحدد أهداف هذه األولوية بالتفصيل، وُربعها فقط يحتوي على  . ١٠٩
في المائة  ١٩وعلى سبيل المثال، يتضمن . ومعظمها يفتقر إلى نظم الرصد والتقييم. أهداف ومؤشرات محددة

  .تتعلق بالرصد والتقييم الوطنية المستعرضة أحكامًا العمالةفقط من سياسات 

لتنفيذ السياسات فهي  المرصودة، أما معظم الموارد ويعتبر التمويل المخصص لتنفيذ البرامج محدودًا . ١١٠
في المائة فقط من استراتيجيات  ٩الوطنية و العمالةفي المائة فقط من سياسات  ١٣وحّدد . رة آما يجبغير مقّد

وتدعم الشراآات على الصعيدين اإلقليمي . المستعرضة، ميزانية لتنفيذ أولويات عمالة الشباب الحد من الفقر
وعلى سبيل المثال، ما فتئت أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية تعزز . والعالمي المبادرات القطرية

يجري ما  وغالبًا. اصة بالشاباتسيما تلك الخال عمالة الشباب من خالل مراعاة االحتياجات الخاصة للشباب، و
وستستعرض هذه البرامج . هذه األولويات من خالل برامج مشترآة تضعها الفرق القطرية لألمم المتحدة تفعيل

  .من هذا التقرير ٣في الفصل 

ستحوذ تنمية ت إذوعلى العموم، ترآز السياسات والبرامج الوطنية على التدابير من جانب العرض،  . ١١١
العمال الشباب  اليد العاملة لصالحالمهارات على حصة األسد، فيما تتسم التدخالت الرامية إلى زيادة الطلب على 

وهذا التحيز مذهل ألنه يفترض فيما يبدو أن العوامل من جانب العرض أآثر أهمية من العوامل . بعدم االنتظام
في فرص العمل قبل  العجزل الشباب، بينما يشير تشخيص ألوجه من جانب الطلب في التأثير في نتائج سوق عم

وتتعاظم هذه المشكلة الهيكلية بسبب تراجع الطلب . إلى الطلب الضعيف آعائق رئيسيالجارية األزمة العالمية 
ومن . في البلدان المتقدمة في ضوء األزمة العالمية ٢٠١٢و ٢٠١١في العامين  يءاإلجمالي وتوقعات نمو بط

أهمية أنماط النمو وأطر االقتصاد الكلي والسياسات االقتصادية في تحفيز الطلب اإلجمالي، وهي  تبرز هنا
  .عناصر سيناقشها الجزء القادم

  استراتيجية النمو وبيئة سياسات االقتصاد الكلي   ٢- ٢
  وعمالة الشباب

تراتيجيات النمو وسياسات الدور األبرز الذي تؤديه اسمجددًا عمالة الشباب  بشأن ٢٠٠٥أّآد قرار عام  . ١١٢
ولم يزد هذا االقتناع إال . المنتجة والدائمة لفائدة الشباب العمالةاالقتصاد الكلي المناسبة في النهوض بفرص 

سيما ال الذي أّدى إلى فقدان ماليين الوظائف،  ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨العالمي خالل الفترة  االنكماشعند بداية  رسوخًا
  .غير مسبوق في بطالة الشباب، وبخاصة في االقتصادات المتقدمة وإلى ارتفاعفي صفوف الشباب، 

   
                               

  :انظر   ٣
P. Kenyon: Partnerships for youth employment: A review of selected community-based initiatives, Employment 
Sector Working Paper No. 33 (Geneva, ILO, 2009). 
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ويكشف تحليل معدالت بطالة العمال الشباب . بوضع العمالة العام وثيقًا وترتبط عمالة الشباب ارتباطًا . ١١٣
زيادة في بطالة البالغين إلى  أي وبالتحديد، تفضي: والعمال البالغين وجود عالقة إيجابية بين الفئتين العمريتين

وعلى سبيل المثال، تجسد مقارنة ساآنة بين معدالت بطالة الشباب . زيادة أآثر من تناسبية في بطالة الشباب
هذه العالقة اإليجابية، إذ يتسبب معدل بطالة البالغين ) ١-٢انظر الشكل (والبالغين في بلدان مجموعة العشرين 

وهذه العالقة تؤآدها على نحو واسع نتائج التراجع . ن تغير معدل بطالة الشبابفي المائة م ٥٨في أآثر من 
وخالل هذه الفترة ظل معامل معدل بطالة البالغين . ٢٠١٠-١٩٩٠الذي شهدته مجموعة البلدان ذاتها في الفترة 

وضع سوق العمل  وتعني هذه النتائج أن التحسينات في ٤.من الناحية اإلحصائية ومفيدًا على العموم إيجابيًا
بالنسبة للعمال البالغين ستكون لها فوائد آبيرة بالنسبة للعمال الشباب، إذ تشي بالدور المهم الذي تؤديه السياسات 

  . المؤثرة في الطلب اإلجمالي

  ٢٠١٠العالقة بين معدالت بطالة الشباب والبالغين،   :١-٢الشكل 

  
، ٢٠١٠وتشير جميع البيانات إلى عام . دة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن سوق العملإلى المؤشرات الرئيسية لقاع استنادًا: المصدر

، واألرجنتين والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا )٢٠٠٨(، والمملكة العربية السعودية )٢٠٠٥(ماعدا بالنسبة إلى الهند 
)٢٠٠٩.(  

الشامل الغني بالوظائف حجر الزاوية في النهوض  يمثل اإلطار السياسي المتعلق بتعزيز النمو ،وهكذا . ١١٤
بشأن النماذج السياسية التي أفضت إلى أزمة  نقاشات جديدةوقد أفرزت األزمة العالمية آذلك . بعمالة الشباب

  . الوظائف، وبشأن ما يتصور أنه حدود نماذج النمو وسياسات االقتصاد الكلي التقليدية

   

                               
  :انظر   ٤

Youth Employment Programme: Regression analysis of youth and adult unemployment in G20 countries for the 
period 1990 – 2010,  

دان      مذآرة غير منشورة ُأعّدت في إطار إعداد المذآرة السياسية المشترآة بين منظمة العمل الدولية ومنظ ة في المي اون والتنمي ة التع م
  .٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٧-٢٦االقتصادي، المقدمة إلى اجتماع وزراء العمل والعمالة في بلدان مجموعة العشرين، باريس 
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توثيق وتحليل االستجابات السياسية لألزمة عبر العالم، مما أفضى إلى  وأسهبت منظمة العمل الدولية في . ١١٥
إصدار وثائق مختلفة، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك العالمي وصندوق النقد 

واالجتماعات  الدولي بشأن تأثير األزمة واالستجابات السياسية لها، تقّدم في مؤتمرات قمم مجموعة العشرين
   ٥.الوزارية

 ات، تمثلت الصورة العامة في الزياد٢٠٠٨وفي السنتين األوليين بعد اندالع األزمة العالمية في عام  . ١١٦
 واإلنتاجالرامية إلى احتواء التراجع في الطلب اإلجمالي  ةالضريبي الحوافززم رالحادة في اإلنفاق العام لتمويل 

، ُخّصص إنفاق عام إضافي آبير االنهيارافة حوفي البلدان التي آان فيها النظام المالي على . األزمة بسبب
ونجحت هذه السياسات المالية التوسعية في الحد من مدى انكماش االقتصاد ومن زيادة . إلنقاذ المؤسسات المالية

آما اعتمدت . تتسبب في ثاني آساد عظيم البطالة وحالت دون حدوث دوامة انكماش عالمية آان من الممكن أن
بلدان عديدة تدابير إضافية للحد من التأثير االجتماعي لألزمة، مثل زيادة اإلنفاق على برامج سوق العمل 

تخفيضات في ساعات العمل، وإعانات  واعتمدت بعض البلدان أيضًا. النشطة وعلى الحماية االجتماعية
وُسّجل توافق عالمي واسع . لعمل غير المتصلة باألجر لمنع ارتفاع البطالةاالستخدام، وتخفيضات في تكاليف ا

مؤتمر العمل  فيآما يعكس ذلك اعتماد الميثاق العالمي لفرص العمل  ،لألزمة سياسات التصديفي اآلراء بشأن 
  .٢٠٠٩الدولي في عام 

 ة الشباب هي الفئة األشد تأثرًاأن فئ نظرًا إلىو ٦.وفي هذا اإلطار، استهدفت تدابير عديدة عمالة الشباب . ١١٧
وتمثل االنشغال . بارتفاع البطالة، فإن تدابير التصدي لألزمة أصابت بإعطاء األولوية لمعالجة هذه المشكلة

. التي انفصلت عن سوق العملأصًال والرئيسي في منع حدوث ارتفاع حاد في أعداد هذه الفئة الشبابية الضخمة 
ى توسيع سياسات سوق العمل النشطة التي تستهدف الشباب، مثل خلق الوظائف ورآزت التدابير المعتمدة عل

 والمشورةالمباشرة في العمل المجتمعي واالجتماعي، وبرامج التدريب وإعادة التدريب، وخطط تجربة العمل، 
هذه  وتمثل أسلوب مشترك في تقديم المساعدة االجتماعية مقابل المشارآة في. والمساعدة في البحث عن عمل

للمشارآة في الخطط التي قامت في الوقت ذاته بتوسيع المساعدة االجتماعية دون  وآان هذا األمر حافزًا. الخطط
، رافقت هذه التدابير مخططات أخرى من أجل زيادة الطلب على وأحيانًا. تشجيع االنفصال عن سوق العمل

ها بالنسبة إلى منلتكاليف االجتماعية أو التخفيض العمال الشباب، بما في ذلك إعانات االستخدام واإلعفاء من ا
بهذه و. وشملت تدابير أخرى تقديم حوافز للشباب من أجل البقاء مدة أطول في التعليم والتدريب. العمال الشباب

من االلتحاق بصفوف  يمكنهم تجاوز األزمة من خالل مواصلة االستثمار في رأسمالهم البشري بدًال الطريقة
  . العمل أو المنفصلين عن سوق العمل العاطلين عن

 وُسّجل منذ ذلك الحين تغير جذري في الموقف السياسي للعديد من البلدان الصناعية التي يهيمن فيها حاليًا . ١١٨
وتمثَّل السبب المباشر . التثبيت المالي على البرنامج السياسي، رغم أنه ال يستبعد إمكانية حدوث رآود مضاعف

زم إنقاذ في بلدان عديدة من منطقة اليورو مثل أيرلندا رفي أزمة الديون السيادية وما أعقبها من اعتماد 
سبانيا وإيطاليا للديون اأوروبية آبيرة مثل  وأّدت المخاوف من عدم تسديد اقتصادات. والبرتغال واليونان

الذي اشتّد إثر المأزق السياسي الذي بلغته الواليات المتحدة بشأن  ،السيادية إلى اضطراب أسواق السندات
                               

  :لالطالع على األوراق المتعلقة بأشكال التصدي لألزمة وعمالة الشباب، انظر   ٥
ILO and IMF: The challenges of growth, employment and social cohesion, 
ورقة مرجعية أعدت من أجل المؤتمر المشترك بين منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء 

  ؛٢٠١٠سبتمبر / أيلول ١٣، )النرويج(النرويجي، أوسلو 
ILO and OECD: Giving youth a better start: A policy note for the G20 Meeting of Labour and Employment 
Ministers, Paris, 26–27 Sep. 2011; ILO: Youth employment in Eastern Europe: Crisis within the crisis, 

 ١٥ورقة مرجعية مقدمة إلى االجتماع غير الرسمي لوزراء العمل والشؤون االجتماعية خالل الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي، 
  ، جنيف؛ ٢٠١١يونيه / حزيران

N. O’Higgins: The impact of the economic and financial crisis on youth employment: Measures for labour market 
recovery in the European Union, Canada and the United States, Employment Working Paper No. 70 (ILO, 
Geneva, 2010); F. Tong: El impacto de la crisis económica y financiera sobre el empleo juvenil en América 
Latina: Medidas del mercado para promover la recuperación del empleo juvenil, Working Paper No. 71 (ILO, 
Geneva, 2010); ILO: Policy options to support young workers during economic recovery, Policy Brief No. 14 
(Geneva, 2010).  

  :انظر أيضًا الجرد الُقطري للتدخالت التي ترمي إلى التصدي لألزمة والتي تؤثر مباشرة في عمالة الشباب في
ILO: Global employment trends for youth: Special issue on the impact of the global economic crisis on youth 
(Geneva, 2010). 

  : انظر   ٦
S. Scarpetta, A. Sonnet and T. Manfredi: Rising youth unemployment during the crisis: How to prevent negative 
long-term consequences on a generation, Social, Employment and Migration Working Papers No.106 (Paris, 
OECD, 2010). 
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الحدود القصوى للديون وما تال ذلك من تخفيض في تصنيف هذا البلد في مجال الديون من ِقبل وآالة تصنيف 
، وتجددت المخاوف ٢٠١١جعات حادة في أسواق األسهم العالمية في صيف وخريف عام وُسّجلت ترا. رئيسية

 لمشكلةعلى نحو آبير  المصرفيمن حدوث موجة ثانية من األزمات المالية في البلدان التي يتعرض فيها النظام 
في االقتصادات  وآان هنالك خطر محدق تمثل في أن يطول تعثر االنتعاش. الديون السيادية للبلدان المضطربة

      ٧.الرئيسية أو يشتد مما قد يؤدي إلى اندالع أزمة مالية عالمية ثانية أآثر حّدة ويسفر عن آساد عالمي

وتتضارب اآلراء إلى حد آبير داخل الحكومات الوطنية وفيما بين األخصائيين االقتصاديين بشأن  . ١١٩
فاق واسع على ضرورة تقليص الزيادة الحادة في وفي حين يوجد ات. الطريقة المثلى لدرء أزمة عالمية ثانية

الديون الحكومية المترتبة عن التصدي إلى األزمة، فإن اآلراء تتضارب حول الطريقة السريعة والصارمة التي 
في اإلنفاق  ويدعو األخصائيون الماليون المحافظون إلى اعتماد تخفيضات آبيرة جدًا. ينبغي أن ينجز بها ذلك

إلعادة الثقة في األسواق المالية وانتعاش  الزمًا نهم يرون في ذلك شرطًاألالختالالت المالية، العام لتصحيح ا
. بين الحاجة إلى إعادة التوازن المالي والحاجة إلى تقليص دور الدولة وآثير من هذه الحجج يجمع أيضًا. النمو

ويتمثل الرأي المعاآس في أن التخفيضات الفورية والصارمة ستسفر عن انخفاض شديد في الطلب اإلجمالي في 
ك ومن شأن ذل. القطاع الخاص نتيجة تخفيض االعتماد على الدين وارتفاع البطالة فيوقت يضعف فيه الطلب 

لمشكلة التثبيت  أطول أجًالوالمطلوب في المقابل هو وضع تصور . من النمو أن يفضي إلى دوامة انكماشية بدًال
وقد . المالي والتقليل إلى أدنى حد من تراجع الطلب اإلجمالي في وقت تشرف فيه االقتصادات على االنهيار

الستدامة  نمو؛ وقد يشكل ذلك بدوره أساسًايشكل الحفاظ على بعض الحوافز المالية أفضل طريقة إلعادة ال
 .تخفيض الديون على المدى المتوسط

ومن منظور أزمة عمالة الشباب، يحتمل أن يتسبب تخفيض حاد وفوري في اإلنفاق الحكومي في تفاقم  . ١٢٠
وهو ما  ًاأن ترتفع البطالة عموم عندها وإذا لم يفض التثبيت المالي إلى النمو الموعود به، فإنه يحتمل. المشكلة

عن ذلك، يحتمل تقليص اإلنفاق على  فضًال. كلة عمالة الشباب على نحو مفرطسيؤدي ال محالة إلى تفاقم مش
  . التدابير التي تستهدف التخفيف من مشكلة عمالة الشباب

في  ،أن تنظر الحكومات المنخرطة في تثبيت مالي سريع وتدابير تقشفية إلى ثمة حاجة ملحة ،وهكذا . ١٢١
ومبررات القيام . التحصيني على التدابير التي تستهدف عمالة الشباب عند تصميم نمط تخفيض اإلنفاقاإلنفاق 

بذلك قوية بالنظر إلى خطورة أزمة عمالة الشباب وارتفاع التكاليف الشخصية واالجتماعية الحالية والمستقبلية 
  . تحملها نتيجة زيادة تدهور الوضع تعينالتي سي

  ر في أطر سياسات االقتصاد الكلي الداعمة للعمالةإعادة التفكي  ١-٢-٢
أزمة الديون الحالية والنقاش الجاري بشأنها وما يلزم اتخاذه من تدابير عاجلة، تحّلل أسس  إلى جانب . ١٢٢

ودعت استنتاجات المؤتمر . سياسات االقتصاد الكلي وتأثيرها على العمالة من منظور جديد وعلى نحو ملح
إلى اعتماد إطار اقتصاد آلي داعم للعمالة سيضع توفير العمالة ) ٢٠١٠(العمالة  عنة المناقشة المتكرر بشأن

وجدد المؤتمر المشترك بين منظمة  ٨.الكاملة والمنتجة للجميع، بما فيها للشباب، في صلب السياسات الوطنية
والحماية االجتماعية في الدعوة إلى إدماج العمالة  ،سلوأو المنعقد في ،العمل الدولية وصندوق النقد الدولي

   ٩.سياسات االقتصاد الكلي

ولقد تمثل الرأي التقليدي لسياسات االقتصاد الكلي في أنه ينبغي أن تعمل الحكومات آحارس الستقرار  . ١٢٣
يمكن أن يعزز ثقة  ،عندما يؤدى بمصداقية ،وهذا الدور. األسعار واالستدامة المالية والتوازن الخارجي المستدام

مثل (أن مؤشرات سوق العمل األساسية  نظرًا إلى، حث النمو ويوّلد العمالة للبالغين والشباب أيضًاالمستثمر وي
ومن الناحية العملية، تجسد هذا الرأي في تحقيق . مرتبطة على نحو وطيد وإيجابي بالنسبة للفئتين) معدل البطالة

ما توصي  وهكذا، غالبًا. مرتبطة بالديون والعجز والتضخم واالختالالت الخارجية والحفاظ عليها متعلقة أهداف
في المائة من الناتج  ٦٠و ٤٠من قبيل نسبة ديون تتراوح بين  - " أساسية"المؤسسات المالية الدولية بأهداف 

                               
  . ، إبان إعداد هذا التقرير٢٠١١ديسمبر / يشير هذا االستعراض إلى الوضع في آانون األول   ٧
دولي   ٨ ل ال ب العم ة وعولم : مكت ة االجتماعي ل العدال ن أج ة م ات العمال ة سياس ة  -ة عادل رر عن العمال د المتك ر البن ر تقري ، التقري

  .٢٠١٠، جنيف، ٩٩السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
  .، مرجع سابقILO and IMF: The challenges of growth, employment and social cohesion: انظر   ٩



 حان وقت العمل: أزمة عمالة الشباب

ILC.101/V 32  

دنى من حيازات احتياطي المحلي اإلجمالي، مدعومة بعجز مالي ضعيف وتضخم منخفض ذي رقم واحد وحد أ
   ١٠.لنمولجيدة ومؤاتية  إدارة القتصاد الكليا دارةالعملة األجنبية، آعالمات تدل على إ

أنه سيكفل معدل نمو اقتصادي عال  ومفاده -واالفتراض الرئيسي المتعلق بإطار االقتصاد الكلي السائد  . ١٢٤
وحتى في فترة ما قبل . ثبته التجربة بالضرورةلم ت -العمالة  استحداثمن معدل  وأن هذه العملية ستزيد أيضًا

التي " أزمة ما قبل األزمة"لحل مشكلة العمالة، آما تدل على ذلك  لم يكن النمو المرتفع وحده آافيًا ،األزمة
  .ُحّللت في تقارير منظمة العمل الدولية

االختيار الطوعي  وتمثل أحد األسباب الكامنة وراء ذلك في أن النمو ارتفع في بعض البلدان نتيجة . ١٢٥
وفي بلدان أخرى، ُعزي ذلك إلى عدم القدرة على النظر في التأثير السلبي . الستراتيجة نمو آثيف رأس المال

نمو العمالة جراء اعتماد سياسات حافظت على سعر صرف مغالى في تقديره مما أّدى إلى تأخر بالذي يلحق 
إلى ارتفاع  فضىن مما أار الحسابات الرأسمالية قبل األونمو قطاعات التصدير آثيفة اليد العاملة، أو تحري

  . لالستقرار لتدفقات رأسمالية مزعزعةو ألزمات مالية معدالت الفائدة وزيادة التعرض

وبالنظر إلى خطورة مشكلة العمالة التي تواجه معظم البلدان، حان الوقت لوضع العمالة آهدف رئيسي  . ١٢٦
وهذا من شأنه أن يفسح المجال لجدول أعمال جديد يتجاوز القلق الحالي . مشترك بين سياسات االقتصاد الكلي

بحث السبل  على صناع السياسات جبرآما سي. إزاء تثبيت االقتصاد الكلي وتحرير األسواق على المدى القصير
  . العمالة استحداثالتي يمكن من خاللها لسياسات االقتصاد الكلي أن تساعد أآثر في نمو االقتصاد و

وستتمثل مسألة رئيسية في الطريقة التي يمكن بها تحفيز تكوين رأس مال ثابت خاص، والسيما في  . ١٢٧
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، . تنطوي على مضاِعفات واسعة للعمالة وإماقطاعات تكون إما آثيفة العمالة 

على سعر  محافظًاقية، وما إذا آان تخفيض معدالت الفائدة الحقي سيتطلب ذلك بحث مسائل مثل ما إذا آان ممكنًا
، وما إذا آانت تدفقات رأس المال على المدى القصير تنطوي على تأثير يعيق تنافسيالصرف عند مستوى 

ومن جانب السياسات المالية، سيكون من الضروري النظر فيما إذا آان هيكل الحوافز . العمالة استحداثالنمو و
العمالة، بما في ذلك السبل التي يمكن من خاللها تقديم حوافز  استحداثيادة مع هدف ز المالية القائم منسجمًا

 وسيكون من الضروري أيضًا. العمالة استحداثخاصة إلى قطاعات يمكنها أن تساهم بأآبر قدر في تعزيز 
تبطت أن زيادة أوجه التفاوت ار نظرًا إلىالنظر في السبل التي يمكن من خاللها تقليص التفاوت في الدخل، 

عالوة على ذلك، ينبغي إعطاء أولوية عالية إلى االستثمارات العامة . طلب السلع آثيفة اليد العاملة بالعزوف عن
  . في البنية األساسية والحماية االجتماعية

وقد تؤدي . ومن ثم سيتعين مواءمة السياسات الهيكلية مع جدول األعمال الواسع لسياسات االقتصاد الكلي . ١٢٨
   ١١.في تدارك حاالت إخفاق السوق الشديدة الكثيرة في البلدان النامية مهمًا صناعية دورًاالسياسات ال

عادة ما تكون  ،وتكمن مشكلة آبيرة في أن الحوافز المقدمة إلى أصحاب المشاريع لبدء أنشطة جديدة . ١٢٩
آخرين  وافدين أصحاب المشاريع الرائدة الناجحين ستتراجع جراء التحاق عائداتويعزى ذلك إلى أن . ضعيفة

ولتجاوز هذه المشكلة ال بد . لن يضطروا إلى مجابهة الخطر نفسه ألن هذه األنشطة أثبتت اآلن أنها مربحة
آما يتعين على السياسات . أن تشجع، بما في ذلك عن طريق اإلعانات، إطالق أنشطة جديدة رائدة من للحكومات
المقدم إلى القطاعات التي يرجح أن تساهم على نحو  الئتماناأن تنظر في تدابير محتملة من قبيل دعم  الصناعية
متوسطة وتعزيز التنسيق بين الالعمالة، وتعزيز الدعم الشامل المقدم إلى المنشآت الصغيرة و استحداثآبير في 

واعتماد إصالحات من أجل زيادة القدرة التنافسية  قطاعيةالقطاعين العام والخاص من أجل تنمية المهارات ال
الناجحة آانت قد اعتمدت " النمو التعويضي"وفي الواقع، تكشف حاالت الدراسة أن بلدان . سواق المنتجاتأل

                               
فيما يتعلق . IMF: An evaluation of the IMF and aid to Sub-Saharan Africa, (Washington, DC, 2007)انظر مثًال،    ١٠

وفيما يتعلق بالواليات المتحدة األمريكية، يتعين على . بمنطقة اليورو، يقترح قانون االستقرار والنمو معالم صريحة بشأن الحذر المالي
آما يعمل البعض في الكونغرس . القانونيةجهاز الحكومة التنفيذي الحصول على موافقة الكونغرس لكي تتجاوز الديون العامة الحدود 

  . األمريكي على إدخال تعديل بشأن توازن الميزانية في الدستور األمريكي
  :انظر   ١١

R. Hausmann and D. Rodrik: “Economic development as self-discovery”, in Journal of Development Economics, 
Vol. 72, pp. 603-633; and D. Rodrik Doomed to choose: Industrial policy as predicament, mimeo (Cambridge, 
Harvard University, 2006). 
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ما يعرف بسياسات (أحد أشكال السياسات الصناعية التي تنطوي على خليط متكافئ من الحوافز والعقوبات 
   ١٢.الناجح لتدعيم القدرات المحلية التي هي أساس التحول الهيكلي") الجزرة والعصا"

ويمكن أن يدعم مديرو سياسات االقتصاد الكلي قضية عمالة الشباب بسبل عديدة، من خالل احتواء  . ١٣٠
  .طويل األجلووالحفاظ على النمو الغني بالوظائف  االنكماشحاالت 

 تشجيع التنويع االقتصادي) أ: (وتشير البحوث السياسية الجارية إلى المجاالت السياسية الرئيسية التالية . ١٣١
نب إدارة حذرة لحساب رأس والتحول المنتج عن طريق الحفاظ على سعر صرف حقيقي ثابت وتنافسي، إلى جا

االقتصاد الكلي عن طريق القيام في الوقت المناسب وعلى نحو مستهدف باعتماد  قلبالحد من ت) ب(المال؛ 
ؤسسية المحسَّنة من أجل تعزيز بالقدرات المالية والم ومعززة سياسات معاآسة للدورة االقتصادية، مدعومة

تمكين الوزارات ) ج(اص وتنظيم المشاريع لدى الشباب؛ الحصول على التمويل للنهوض بالعمل للحساب الخ
ضمان ) د(لب؛ في تصميم السياسات بالترآيز على التدخالت من جانب الط الرئيسية من اعتماد نهج أآثر توازنًا
والبعض من هذه . التي تدعم التدخالت المستهدفة للنهوض بعمالة الشباب ،تنبؤموارد التمويل المناسبة والقابلة لل

  :صيلياسية ُيبحث أدناه بمزيد من التفالمجاالت الس

 تشجيع التنويع االقتصادي والتحول المنتج  )أ(
 باإلضافة إلى سلسلة الصكوك السياسية الرامية إلى تعزيز السياسات الصناعية واالستراتجيات القطاعية، . ١٣٢

الصرف الحقيقية الثابتة والتنافسية، مدعومة بإدارة حذرة  أسعاربّينت الدراسات التجريبية عبر البلدان أن 
لحسابات رأس المال، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تخصيص الموارد فيما بين قطاعات السلع التجارية 

الوظائف  الستحداث ن يصبح ذلك بدوره محرآًاويمكن أ ١٣.وغير التجارية، وبالتالي تشجيع التنويع االقتصادي
  .للعمال البالغين والشباب على حد سواء

التي أجرتها منظمة العمل الدولية وجهات أخرى بشأن أطر  ،وتوحي التحليالت المحددة حسب البلد . ١٣٣
أن نظام سعر الصرف غير المناسب يضّر بالنمو وتوقعات العمالة، بما في ذلك تلك المتعلقة  ١٤،االقتصاد الكلي

نظام  تسارعت بفعل ،٢٠٠٢-١٩٩٩أزمة الوظائف التي شهدتها األرجنتين في الفترة و فاالنكماش .بالشباب
في االقتصاد والوظائف  وُعزيت االنتعاشة المسجلة الحقًا. الحفاظ عليه سعر الصرف الثابت الذي لم يكن ممكنًا

والحالة  ١٥.وتنافسي ثابتإلى مسعى السلطات األرجنتينية الحثيث إلى تصميم وتنفيذ نظام سعر صرف حقيقي 
األرجنتينية مهمة بشكل خاص ألنها تبرز الفوائد التي يدرها التخلي عن المفاهيم التقليدية لالقتصاد الكلي 

  . الوظائف والحد من الفقر استحداثواعتماد إطار اقتصاد آلي بديل يرآز على 

وفي مالوي، أدت عملة مغالى في تقديرها إلى ارتفاع هائل في الواردات وتراجع الصناعات المحلية  . ١٣٤
بعض الشيء من حيث  مفيدًا" نظام الدولرة"وفي السلفادور، إذا آان  ١٦.المنافسة للواردات في السنوات األخيرة

                               
  :انظر   ١٢

ILO: Growth, employment and decent work in the least developed countries (Geneva, 2011); and ILO: Efficient 
growth, employment and decent work in Africa: Time for a new vision (Geneva, 2011). 

  D. Rodrik: The real exchange rate and economic growth (Cambridge, Harvard University, 2008).: انظر مثًال   ١٣
 ١١ب العمل الدولي في إطار متابعة استنتاجات المؤتمر بشأن المناقشة المتكررة عن العمالة، أطلقت إدارة سياسة العمالة لمكت   ١٤

، قّيمت إطار )األرجنتين، بنغالديش، مصر، السلفادور، األردن، مالوي، نيجيريا، بيرو، سري النكا، ترآيا، أوغندا(دراسة قطرية 
 واستخدمت الدراسات هذا التقييم القتراح سلسلة من التوصيات السياسية. االقتصاد الكلي السائد من حيث تأثيره على العمالة والفقر
وُصّدق على جميع الدراسات في الورشات التقنية إما على الصعيد الوطني . التي يمكنها أن تفضي إلى إطار اقتصاد آلي داعم للعمالة

أو في جنيف، ويجري نشرها تدريجيًا آمنشورات صادرة عن مكتب العمل الدولي يمكن االعتماد عليها في إجراء المزيد من الحوار 
  . الوطنيةالسياسي مع الحكومات 

  :انظر   ١٥
M. Damill, R. Frenkel, and R. Maurizio: Macroeconomic policy for full and productive employment and decent 
work for all, 

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٣- ٢٠ورقة قّدمت خالل ورشة العمل التي نظمها مكتب العمل الدولي بشأن تقاسم المعلومات، جنيف، 
  :أيضًاانظر 

M. Weisbrot, R. Ray, and J.A. Montecino: The Argentine success story and its implications (Washington, DC, 
Center for Economic and Policy Research, 2011). 

  :انظر   ١٦
S. Deraniyagala and B. Kaluwa: Macroeconomic policy for employment creation, Employment Working Paper 
No.93 (Geneva, ILO, 2011). 
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وقد يستفيد  ١٧.الوظائف على استحداثنافسية الدولية وبإمكانات االقتصاد تثبيت األسعار فإنه ضر بالقدرة الت
من أن يحذوا حذو التجربة األرجنتينية المتمثلة في اعتماد سعر صرف بديل ونظم سياسات اقتصاد  البلدان معًا

  . وظائف جديدة وأفضل للبالغين والشباب استحداثآلي تنطوي على إمكانات 

  االقتصاد  تقلبالوظائف الناجمة عن الحد من مكاسب النمو و  )ب(
 الكلي بواسطة سياسات معاآسة للدورة االقتصادية

وآشف تحليل . االقتصاد الكلي ونتائج العمالة الضعيفة بالنسبة إلى الشباب تقلبتوجد صلة وثيقة بين  . ١٣٥
الشباب أآثر حساسية إزاء التقرير، أن معدالت عمالة  هذا من ١اتجاهات العمالة في بداية األزمة، في الفصل 

وغير ) مثل المالبس(ق ضرر آبير بالشباب المستخدمين في قطاعات السلع التجارية لحو. الدورات االقتصادية
  ١٨.حساسة إزاء دورات األعمال اإلقليمية والعالمية قطاعات التي هي ،)مثل البناء(التجارية 

سّجلت  ،٢٠٠٢و ١٩٦٠ل الفترة الممتدة من وأشارت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية إلى أنه خال . ١٣٦
 ١٩.سنة من النمو السلبي للفرد الواحد، مقابل سبع سنوات في منطقة شرق آسيا ١٤البلدان النامية في المتوسط 

حالة معدل نمو سلبي للفرد الواحد، أي أنها  ١٨لكن بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء سجلت في المتوسط 
  .    ا يحد من إمكانياتها لتحقيق النمو المستداممترات الكساد مقارنة بشرق آسيا، مأآبر من ف شهدت عددًا

وآشفت دراسة أخرى أجرتها منظمة العمل الدولية أنه في حالة جمهورية تنزانيا المتحدة آان باإلمكان أن  . ١٣٧
وظيفة  ١٧٠٠٠٠ على دعم الدورة االقتصادية إلى إضافة حوالي نفاقها العالي عمومًاإل معتدل يفضي تخفيض

   ٢٠.في المائة من مستوى عمالتها الحالي ١٠، وهو ما يعادل ٢٠٠٨- ١٩٩١في السنة خالل الفترة 

االقتصاد الكلي استخدام سياسات معاآسة للدورة االقتصادية في الوقت المناسب  تقلبويتطلب الحد من  . ١٣٨
بلدان من أجل اتخاذ تدابير معاآسة وهذا بدوره يتطلب تحسين القدرة المالية والمؤسسية لل. وعلى نحو موجه
ومن منظور اقتصاد آلي داعم للعمالة، ال يمكن تضخيم فوائد قدرات معاآسة الدورة . للدورة االقتصادية

  .وآشف التحليل في هذا التقرير أن عمالة الشباب أآثر حساسية إزاء الدورات االقتصادية. االقتصادية

أرضيات الحماية "االلتزام بمبادرة منظومة األمم المتحدة بشأن وإلى جانب ذلك، ثمة مجال لتجديد  . ١٣٩
المثبتات "، ألن هذه األرضيات، عندما تمول بما يكفي وترسخ في المؤسسات، يمكن أن توفر "االجتماعية

 .التي تمّكن البلدان من التعامل مع التبعات العكسية لدورات األعمال والصدمات الخارجية" اآللية

  ظائف بالتخفيف من القيود المفروضة على تعزيز الو  )ج(
   ز خاص على حصولـاع الخاص، مع ترآيـو القطـنم

 المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر على التمويل
الوظائف عن طريق التخفيف من العوائق  استحداثبّناء في  يمكن أن تؤدي سياسات االقتصاد الكلي دورًا . ١٤٠

المنجزة على  االستقصاءاتوتكشف . الوظائف استحداثاع الخاص على الملزمة المفروضة على قدرة القط
مستوى المنشأة أن الشرآات في مناطق مختلفة من العالم، والسيما في البلدان النامية، تشير إلى الحصول على 

نماط آما تظهر أ. ٢١التمويل ومدى موثوقية شبكات النقل واإلمداد بالكهرباء آعوائق مهمة أمام إقامة المشاريع
وعلى سبيل المثال، تكشف دراسات اآلراء التنفيذية التي أنجزت في أآثر . مشابهة من مصادر أخرى للبيانات

 ،العالمية التي أعّدها المنتدى االقتصادي العالمي بالمنافسةبلد في إطار الدراسات االستقصائية المتعلقة  ١٠٠من 
وعة من البلدان، من بينها البلدان مرتفعة الدخل في المائة من المستجيبين ضمن عينة تشمل مجم ٨٥أن 

األآثر إشكالية "ومتوسطة الدخل ومنخفضة الدخل، اعتبروا عدم الحصول على التمويل أحد العوامل الخمسة 
وتتمثل التبعات السياسية في أن تعزيز الحصول على التمويل المنظم من خالل إدخال . "لدى إقامة المشاريع

ت النقدية والمالية سيساعد على النهوض بالعمل للحساب الخاص وروح صياغة السياساتغييرات مالئمة في 
                               

، ,G. Martinez: Política macroeconómica para empleo pleno productivo y trabajo decente para todos: انظر    ١٧
  .٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٣-٢٠ورقة قّدمت خالل ورشة العمل التي نظمها مكتب العمل الدولي بشأن تقاسم المعلومات، جنيف، 

  :انظر   ١٨
I. Islam and S. Verick (eds): From the Great Recession to labour market recovery: Issues, evidence and policy 
options (Geneva, ILO, and London, Palgrave Macmillan, 2011). 

  .، مرجع سابق ILO: Efficient growth, employment and decent work in Africa: Time for a new vision: انظر   ١٩
  .IILS: The World of Work Report: From one crisis to the next? (Geneva, ILO/IILS, 2010): انظر   ٢٠
  .بلد ١٠٠أجرى البنك الدولي هذه الدراسات االستقصائية في أآثر من    ٢١
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في المقام وينبغي أن تستهدف هذه السياسات . السمة المنظمةتنظيم المشاريع لدى الشباب ويشجع االنتقال إلى 
  .المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر األول

أمام المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة  رئيسياًَ وعلى العموم، شكل عدم الحصول على التمويل عائقًا . ١٤١
مليون من المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة  ٢٫١وتفيد تقديرات مؤسسة التمويل الدولية أن حوالي . الصغر

وقد ال يشمل جميع المنشآت بالغة الصغر  الصغر ال تحصل على التمويل، مع أن هذا التقدير قد يكون صارمًا
أن حجم الشرآة هو  إلى ٢٠٠٩وخلص تقييم بيئة االستثمار الذي أنجزه البنك الدولي في عام  .غير المنظمة

وال يحصل على . في حصول الشرآة أم ال على قرض أو مرفق السحب على المكشوف العامل األآثر تأثيرًا
فقد : وضعلى قر والشرآات الصغيرة هي األقل حصوًال. في المائة من شرآات التصنيع ١٣٫٤قروض سوى 

في المائة من  ١٢في المائة من شرآات التصنيع الصغيرة يحصل على قروض في مقابل  ٤أفيد بأن أقل من 
وفي الخدمات، يتكرر النمط نفسه، باستثناء . في المائة من الشرآات آبيرة الحجم ٢٥الشرآات متوسطة الحجم و

مرافق السحب على المكشوف هي آذلك و. في المائة من الشرآات الصغيرة يحصل على قروض ٣أن أقل من 
في المائة فقط من إجمالي  ١٫٥فشرآات التصنيع الصغيرة مّولت : نادرة، وخاصة بالنسبة للشرآات الصغيرة

  . مصرفيةفي المائة فقط من استثماراتها، من قروض  ١٫٨رأسمالها العامل، و

 لىع جيدًا وتقدم مصر مثاًال. المزيد من األدلةوتقدم التحليالت القطرية التي تنجزها منظمة العمل الدولية  . ١٤٢
الحتياجات االقتصاد الحقيقي، وبخاصة المنشآت المتوسطة  لالستجابة التمويل توافرالقصور الكبير في 

 ٨٥في المائة من المنشآت الخاصة في مصر وتضم  ٩٩وتمثل هذه المنشآت أآثر من . والصغيرة وبالغة الصغر
وآانت المستوعب الرئيسي للقوة العاملة الجديدة في السنوات األخيرة وتساهم على . مالةفي المائة من إجمالي الع

آما تعد هذه المنشآت المزود الرئيسي لألسواق . نحو آبير في توليد العمالة، ولئن آان معظمها غير منظم
معدل سنوي يتجاوز وزادت أسهم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ب. المحلية بالمنتجات والخدمات

غير . في المائة ٥في المائة خالل السنوات العشر الماضية، وزادت عمالتها بمعدل سنوي يتجاوز  ٤متوسطه 
وفي مصر، توظف المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في المتوسط . أن هذه المنشآت شديدة التأثر

  .ميع المنشآت الخاصة أقل من ثالثة عمالمن ج في المائة تقريبًا ٧٥فقط، ويوظف  من العمال ٢٫٣

 ،رسمي ائتمانوتشمل المشاآل التي تحد من حصول المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر على  . ١٤٣
المالية الغامضة أو غير والبيانات  ة المشروع وتعبئة استمارة القروضعدم امتالآها القدرة على إعداد خط

عالوة على ذلك، هنالك األعباء اإلدارية المرتفعة لإلقراض . كافيةالضمانات المصرفية غير الو الموجودة
 للتعامل مع المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، فضًال المصرفيةصغير الحجم، وعدم آفاية المهارات 

وتخضع المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر إلطار قانوني . إقامة المشاريع االفتقار إلى خدماتعن 
تحرير التجارة وزيادة االستثمار األجنبي  فوائد وال تستفيد هذه المنشآت من. وتنظيمي مرِهق وبيروقراطي

  . المباشر

 إلى حد آبير ، يظل منح القروض إلى القطاع الخاص مقتصرًاآبيرًا مصرفيًا وفيما تمتلك مصر نظامًا . ١٤٤
لمصري فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة وحسب البنك المرآزي ا. واألآثر استقرارًا رىعلى المنشآت الكب

وحدات ب تتمتعوالمصارف التي . في المائة فقط من مجموع االئتمان المصرفي ١وبالغة الصغر تستفيد من 
للتمويل بالغ الصغر تعمل في إطار شرائح قروض محددة تمول قطاعات محددة بواسطة منتجات تكون 

المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، ما فتئت  ولتدارك هذا النقص في تمويل. باألساس عادية
ا يعكس عدم نجاعتها في تحديد المشاريع الخاصة مالمصارف تستثمر في سندات الخزينة والسندات الحكومية، م
  . المربحة وسياسات إقراضها التي تتجنب المجازفة إلى حد بعيد

على أنها أحد العوائق  وتكرارًا مرارًا وفي السلفادور، ُحّددت الصعوبات في الحصول على التمويل . ١٤٥
ويفيد مصدر موثوق أن الحصول على التمويل . الرئيسية أمام إقامة منشآت متوسطة وصغيرة وبالغة الصغر

إلى عدد من  ةعزى المشكلتو. في السلفادورمتوسطة اليمثل ثاني أهم عائق أمام إقامة المنشآت الصغيرة و
افتقار المصارف الخاصة ) ب( ؛ى أساس الضمانات المصرفية يرتبط بالملكيةانتشار اإلقراض عل) أ: (العوامل
 ؛التكلفة العالية لالئتمان) ج( ؛متوسطةالالتي تواجه المنشآت الصغيرة و ،تقييم مخاطر االئتمان فيلخبرة إلى ا

أو /المدة الزمنية القصيرة لفترة تسديد القرض، مما يحد من إمكانية الرسملة، السيما بالنسبة إلى المشاريع و) د(
   ٢٢.في االبتكار التكنولوجي االئتمانالشرآات الجديدة التي ترغب في استخدام 

                               
، ,G. Martinez: Política macroeconómica para empleo pleno productivo y trabajo decente para todos: انظر    ٢٢

  .مرجع سابق
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. ٢٠٠٩ذ عام وفي أوغندا، يتواصل التفاوت بين اإلقراض ومعدالت الودائع، ولقد تفاقمت المشكلة من . ١٤٦
. أمام حصول المشاريع المحلية على ائتمان معقول التكلفة لغرض االستثمار وشكلت معدالت الفائدة العالية عائقًا
وبسبب ذلك . المستثمرين األوغنديين الكبار والصغار العديد من أمام رئيسيًا وتمثل تكلفة االئتمان العالية عائقًا

وآان هذا الشاغل  .االستثمار التي قد توّلد العمالة عن طريق االقتراض تتردد الشرآات في االستفادة من فرص
  ٢٣.على األرجح المسألة الوحيدة األآثر تكرارًا التي واجهها آاتبو أحد التقارير عن أوغندا خالل المقابالت

 دور التدخالت المستهدفة من جانب العرض في زيادة فرص عمالة الشباب  )د(
التدخالت المستهدفة التي يمكن أن تضاعف من حيث المبدأ الطلب على  لىعأمثلة  ١- ٢يقدم الجدول  . ١٤٧

  .مهارات الشباب وخدماتهم

  :ف النهوض بالوظائف لفائدة الشبابالتدخالت التي تستهد لىأمثلة ع  :١- ٢الجدول 
  من منظور الطب

 المستهدف شكل التدخل عوائق أمام فرص عمالة الشباب
  العامة آثيفة اليد العاملة األشغال بسبب النمو البطيءغياب الطلب على اليد العاملة 

  برامج الخدمة العامة
 إعانات األجور أو التدريب

برامج جيدة التنظيم بشأن تخصيص االئتمان من أجل إتاحة  عوائق مالية أمام نمو القطاع الخاص
حصول معزز على التمويل، وخاصة بالنسبة إلى المنشآت 

 .والمنشآت بالغة الصغرمتوسطة الالصغيرة و

  سياسات مالية مؤاتية للشباب  )ه(
توفير تمويل آاف وقابل للتنبؤ من أجل دعم  ،ذا أولوية للسياسات المالية جعل عمالة الشباب هدفًا يستدعي . ١٤٨

وآل واحد من هذه التدخالت السياسية، . تدخالت سياسية مستدامة تهدف إلى تحسين نتائج سوق عمل الشباب
ولألسف، ثمة تقييم محدود . من المشكلة محددًا عالج بعدًايألجزاء المقبلة من هذا التقرير، آما هي مفّصلة في ا

وفي بلدان منظمة التعاون  ٢٤.مالية والضريبية للتدخالت التي تستهدف سوق عمل الشبابلالستدامة ال جدًا
في المائة  ١والتنمية في الميدان االقتصادي، يصل متوسط اإلنفاق على سياسات سوق العمل النشطة إلى نسبة 

ي اإلجمالي في بعض في المائة من الناتج المحل ٢من الناتج المحلي اإلجمالي، وقد يتجاوز هذا الرقم نسبة 
وهذه بعض المعالم التي يمكن أن تستخدمها االقتصادات الناشئة والنامية لدى تصميم الموارد . الحاالت

ما قد يشجع صناع السياسات في البلدان المتقدمة والنامية على حد و. خصصة لسياسات سوق العمل النشطةالم
مل النشطة حسنة التصميم والتمويل يمكن أن تؤثر على أن نماذج التحفيز تبين أن سياسات سوق الع ، هوسواء

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تفضي زيادة طفيفة في سياسات سوق العمل النشطة . نحو إيجابي في عمالة الشباب
في المائة على المدى  ١٫٢إلى ارتفاع العمالة بنسبة ) في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ١و ٠٫٢بين (

  ٢٥.المتوسط

يتمثل مكون ضروري إلجراء تحليالت بشأن االستدامة المالية والضريبية في تقييم تكاليف وحدة تنفيذ و . ١٤٩
. إلى معدالت التغطية برنامج يتناول تدخالت مختلفة، ثم بعد ذلك تحديد مجموع االحتياجات من الموارد استنادًا

فيما بين البلدان وفيما بين  تتفاوت آثيرًا ويمكن أن يالحظ بأن تكاليف الوحدات. وهذه المعلومة نادرة نسبيًا
للمستفيد في بلغاريا آحد  أمريكيًا دوالرًا ٣٩بين ) ٢٠٠٥حسب أسعار عام (البرامج على حد سواء، إذ تتراوح 

بناء ألنشطة وخالصة القول، ينبغي  ٢٦.في الواليات المتحدة األمريكية آحد أقصى دوالرًا ١٧٫١٥١بين أدنى و

                               
  :انظر   ٢٣

E. Waeyenberg and H. Bargawi: Macroeconomic policy for full and productive employment and decent work for 
all: Uganda country study, Employment Working Paper No.91 (Geneva, ILO, 2011). 

ة            ٢٥توجد تقديرات بشأن صافي تأثير    ٢٤ ة البالغ واردة في الحاالت الموثق ة الشباب ال ة بعمال دخالت المتعلق في المائة تقريبًا من الت
  .  المذآورة في النص ٢٨٩

  .IILS: World of Work Report: Making markets work for jobs (Geneva: ILO/IILS, 2011): انظر   ٢٥
  :انظر   ٢٦

O.S. Puerto: International experience on youth employment interventions: The youth employment inventory 
(Washington, DC, World Bank, 2007). 
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وهو ما . آجزء من تصميم السياسات المالية أن تعالجها ية المتعلقة ببرامج عمالة الشبابالمعارف المستقبل
سيحفز صانعي السياسات على الترآيز على جمع المعارف العادية والدقيقة عن المتطلبات المالية طويلة األمد 

داقية بشأن تعبئة لبرامج عمالة الشباب، وبالتالي تمكين صانعي السياسات من وضع استراتيجية ذات مص
بغية دعم التنفيذ الفعال للتدخالت المستهدفة على مستوى  ،الموارد، بما في ذلك من المصادر المحلية والخارجية

  .لب لتعزيز نتائج عمالة الشبابالط

  التعليم والتدريب  ٣- ٢
وزيادة  لالستخداميعزز تعليم الشباب وتدريبهم والتعلم المتواصل حلقة حميدة تشمل تعزيز قابلية األفراد  . ١٥٠
وأصبحت أآثر أهمية من ذي قبل في عصر يتسارع فيه . وتحسين نوعية العمالة ونمو الدخل والتنمية نتاجيةاإل

بقدر المؤهالت المهنية لتحسين  العامة هامةفيه المهارات  تعتبرالتقدم التكنولوجي والعولمة، وفي عالم عمل 
يقتضي من  ،اقتصاد عالمي أصبح آثيف المهارات أآثر فأآثر وإيجاد مكان في ٢٧.لالستخدامقابلية الشباب 

  .العاملة قواهاعليم ومهارات بمستويات ت اإلرتقاءالبلدان مواصلة 

وتكشف األدلة المقدمة من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وجود عالقة مهمة بين  . ١٥١
الذين وسنة  ٢٩و ١٥الة الشباب المتراوحة أعمارهم بين ومعدل عم. نتائج عمالة الشباب والمستوى التعليمي

أآبر بكثير من معدل عمالة الشباب الذين غادروا الدراسة من دون  ،غادروا المدرسة بمؤهالت التعليم الثانوي
وفي المتوسط، يؤدي إتمام التعليم الثانوي إلى تقليص البطالة في صفوف من تتراوح أعمارهم بين  ٢٨.شهادات

في المائة  ٦سنة بنسبة  ٢٩و ٢٥في المائة، وفي صفوف من تتراوح أعمارهم بين  ٧٫٤نة بنسبة س ٢٤و ٢٠
غير أنه في بلدان . البطالة طويلة األمد آلما تراجعتالمستوى التعليمي  آلما تزايدو ٢٩).٢-٢انظر الشكل (

  .رفي هذا التقري عديدة ال يضمن التعليم الحصول على وظيفة آما سيناقش ذلك الحقًا

  ة بالنسبة ـان غير الملتحقين بالمدرسـن السكـل ضمـة العاطلين عن العمـوية في حصـقاط المئـوارق النـف  :٢-٢الشكل 
إلى الذين لم يبلغوا مستوى التعليم الثانوي والذين بلغوا مستوى التعليم الثانوي ومستوى ما بعد التعليم 

  سنة ٢٩و ٢٥سنة وبين  ٢٤و ٢٠الثانوي غير الجامعي، أشخاص تتراوح أعمارهم بين 

  
  .البلدان التي أتيحت بشأنها بيانات. ٢٠١١التعليم في لمحة، : في الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية: المصدر

                               
، ٩٧، التقرير الخامس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العمالة والتنميةمهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو : مكتب العمل الدولي   ٢٧

  .٢٠٠٨جنيف، 
  :انظر   ٢٨

OECD: Tackling the jobs crisis: The labour market and social policy response, Background document presented 
at the OECD Labour and Employment Ministerial Meeting, Paris, 28-29 Sep. 2009. 

  .OECD: Education at a glance 2011: OECD indicators (Paris, 2011): انظر   ٢٩
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  تحديات الحصول على التعليم ونوعيته: التعليم األساسي  ١-٣-٢
في المستوى التعليمي، تنتشر الفوارق في الحصول على التعليم  الرئيسية بصرف النظر عن التحسينات . ١٥٢

، ارتفع في بلدان أفريقيا ٢٠١٠و ١٩٨٠وبين عامي . وفي نوعيته في البلدان النامية وفيما بين النساء والرجال
، فيما ارتفع في جنوب آسيا في الفترة ٥٫٥إلى  ٢٫٨من  بين السكانسنوات التعليم  متوسط جنوب الصحراء

ظلت أقل بكثير من تلك المسجلة في  ٢٠١٠لكن المستويات التي تم بلوغها في عام . ٥٫٦إلى  ٢٫٩ها من ذات
سنوات التعليم في شرق آسيا وأمريكا  متوسط ، بلغ٢٠١٠وفي عام . دان المتقدمةباقي المناطق النامية وفي البل

  ٣٠.سنوات ١٠٫٦، بينما بلغت في البلدان المتقدمة ٨٫٤و ٨٫٣الالتينية على التوالي 

في بلدان عديدة نحو بلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في التعليم األساسي  رزورغم التقدم المح . ١٥٣
وفي  ٢٠١٥.٣١الشامل، من غير المحتمل أن يحقق عدد آبير من البلدان منخفضة الدخل هذا الهدف بحلول عام 

إلى المدرسة االبتدائية ولم يكونوا مسجلين في  ، وصل العدد اإلجمالي لألطفال البالغين سن الذهاب٢٠٠٩عام 
ويوجد قرابة نصف عدد فتيات العالم الالتي ال . مليون فتاة ٣٥ حوالي مليون طفل، منهم ٦٧مدرسة ابتدائية إلى 

ولئن آان عدد األطفال الذين ال يذهبون . يذهبن إلى المدرسة في أفريقيا جنوب الصحراء، ورُبعه في جنوب آسيا
  ٣٢.على مر الزمن تراجع آثيرًا بين الجنسينالفتيات مقارنة بالفتيان، فإن الفارق  بينرسة ال يزال أآبر إلى المد

إلى مهارات القراءة والكتابة والحساب األساسية الالزمة في  يفتقرون مليون شاب ١٣٠حوالي  يقّدر أنو . ١٥٤
ت األساسية، مما يصعب عليهم اآتساب وآثير منهم يخرج من التعليم دون اآتساب هذه المهارا. الحياة اليومية

عالوة على ذلك، يحتمل أال تكون لديهم المعارف أو . في سوق العمل المهارات التقنية الالزمة للمنافسة
، أو للتفاوض آامًال مستديمة، أو لفهم عناصر حياة صحية فهمًا للحصول على سبل عيشالمهارات الالزمة 

  ).٢-٢انظر الجدول ( ٣٣بشأن المشاريع والنظم القانونية

  ٢٠٠٨، عام اإلقليمتعلم الشباب بحسب   :٢- ٢الجدول 

)باآلالف(عدد الشباب غير القادرين على القراءة والكتابة    )النسبة المئوية(معدل تعلم الشباب اإلقليم

  مؤشر التكافؤ  اإلناث الذآور المجموع
 بين الجنسين

  اإلناث  اإلناث الذآور المجموع
 )المئويةبالنسبة (

 46.40 269 310 579 1.00 99.6 99.5 99.6  المناطق المتقدمة

 37.50 46 77 122 1.00 99.8 99.7 99.8  رابطة الدول المستقلة

 62.80 999 2 779 1 778 4 0.92 82.2 89.8 86.1  شمال أفريقيا

 58.60 282 27 299 19 581 46 0.87 67.1 76.8 71.9 أفريقيا جنوب الصحراء

 45.00 432 1 749 1 181 3 1.01 97.2 96.7 96.9 أمريكا الالتينية والكاريبي

 53.80 898 772 669 1 1.00 99.2 99.4 99.3 شرق آسيا

 63.50 956 41 158 24 115 66 0.86 73.3 85.7 79.3  جنوب آسيا

 52.40 218 2 018 2 236 4 0.99 95.8 96.3 96.1 جنوب شرق آسيا

 69.00 982 1 891 873 2 0.94 89.8 95.6 92.7 غرب آسيا

 46.60 210 240 450 1.03 74.1 72.0 73.0 أوقيانوسيا

 60.70 292 79 292 51 584 130 0.94 86.4 91.7 89.0 العالم

 .٢٠٠٩، التابع لليونسكو اتقاعدة بيانات معهد اإلحصاء: المصدر

                               
  :انظر   ٣٠

H.A. Patrinos and G. Pscharapoulos: Education: Past, present and future global challenges, World Bank Policy 
Research Working Paper No. 5616 (Washington, DC, 2011). 

  :انظر   ٣١
UNESCO: EFA Global monitoring report – The hidden crisis: Armed conflict and education (Paris, 2011). 

  .World Bank: A statistical summary of gender and education around the world (Washington, DC, 2011): انظر   ٣٢
  .UNESCO: EFA Global monitoring report – Reaching the marginalized (Paris, 2010): انظر   ٣٣
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إما ألنهم لم ) في المائة منهم فتيات ٥٤( ٢٠٠٧مليون مراهق بالمدرسة في عام  ٧١ولم يلتحق حوالي  . ١٥٥
ويرى الكثير ). ٣-٢انظر الشكل ( ٣٤يتمموا التعليم االبتدائي أو ألنهم لم يستطيعوا االنتقال إلى التعليم اإلعدادي

من المراهقين أن نظام التعليم غير مرن بما يكفي ليتكيف مع احتياجاتهم، وأن نوعية تعليمهم األساسي ال ترقى 
  . تحمل أعباء التعليمإلى المستوى الذي يسمح لهم بتحقيق انتقال سهل؛ أما البقية، فأسرهم ال يمكنها بكل بساطة 

، اإلقليمبحسب ) باآلالف(البالغين سن التعليم اإلعدادي ومراهقين غير الملتحقين بالمدارس مجموع ال  ٣-٢الشكل 
  ٢٠٠٧عام 

  
  .٢٠٠٩قاعدة بيانات معهد اإلحصاءات التابع لليونسكو، : المصدر

والهوة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة هي في الحقيقة أآبر بكثير مما أوحت به اإلحصاءات المتعلقة  . ١٥٦
آما أن الهوة في نوعية التعليم، التي تقاس على أساس مستوى المهارات المعرفية . بمتوسط عدد سنوات التعليم

وتنطوي هذه الهوة في  ٣٥.بين البلدان النامية والمتقدمة هي األخرى من خالل التعليم، واسعة جدًا ةالمكتسب
من خالل  ةن مستوى المهارات المعرفية المكتسبألنوعية التعليم على عواقب وخيمة بالنسبة لتوقعات التنمية، 

هو العامل الحاسم في زيادة اإلنتاجية على المستوى الفردي وآذلك ) وليس عدد سنوات الدراسة فحسب(التعليم 
  .على نطاق االقتصاد

المتعلقة بدرجات اختبار الطلبة في  ٢٠٠٣باستخدام بيانات عام  ،وخلصت دراسة أجراها البنك الدولي . ١٥٧
في المائة فقط من الطلبة في  ٥أن إلى ، متقدمًا بلدًا ٢١و ناميًا بلدًا ٢٦اضيات والعلوم ضمن عينة تشمل الري

وفي المقابل، فشل أآثر من . البلدان المتقدمة لم يبلغوا مستوى أدنى من التعليم األساسي في الرياضيات والعلوم
وضمن البلدان التي خضعت للدراسة . وىنصف الطلبة المختبرين في بلدان نامية في بلوغ هذا المست

العربية والمملكة ) في المائة ٨٢(في بيرو  االستقصائية، ُسّجلت أآبر حصص الطلبة الذين آانوا أميين وظيفيًا
في  ٦٥(، وجنوب أفريقيا )في المائة ٦٦(والمغرب ) في المائة ٦٦(والبرازيل  )في المائة ٦٧(السعودية 

وجدير بالذآر أن البلدان النامية التي تشملها قائمة  ٣٦).في المائة ٦٠(وغانا ) المائة في ٦٣(، وبوتسوانا )المائة
  .نتمي إلى أقل البلدان نموًاالبلدان األسوأ أداء هي في معظمها بلدان متوسطة الدخل وال ت

فحالة المدارس في بلدان نامية عديدة مزرية وعدد . ويعزى تدني التحصيل العلمي إلى عوامل عدة . ١٥٨
مليون  ١٫٩إلى توظيف حوالي  ، ستحتاج أشد البلدان فقرًا٢٠١٥وبحلول عام . المعلمين قليل وأجورهم متدنية

عّلم جيدة لجميع مليون في أفريقيا جنوب الصحراء، لتوفير بيئة ت ١٫٢معلم إضافي في التعليم االبتدائي، من بينهم 
                               

  .، مرجع سابق UNESCO: EFA Global monitoring report – Reaching the marginalized: انظر   ٣٤
  :انظر   ٣٥

E.A. Hanushek and L. Wossmann: Education quality and economic growth (Washington, DC, World Bank, 
2007). 
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؛ ففي معظم األحيان، يوجد في أشد المناطق ر عدًالمن الحيوي توزيع المعلمين على نحو أآث آما أن. األطفال
عالوة على ذلك، يؤثر فيروس نقص  ٣٧.أقل عدد من المعلمين وأقلهم مؤهالت وفي أآثر المدارس حرمانًا فقرًا

  .أصًالفي عدد المعلمين غير الكافي  تأثيرًا مفجعًااإليدز في أفريقيا جنوب الصحراء  /المناعة البشرية

في  ال يتمثل في زيادة فرص تعليم الشباب فحسب وإنما أيضًا ًاجسيم يًالدان النامية تحّدواجه البتوهكذا  . ١٥٩
 وإنما أيضًا فحسب النمو االقتصادي في البلدان النامية إمكانياتوهذا أمر مهم ال لتحسين . تحسين نوعية التعليم

ومن الواضح أن . ثر فأآثرلمنح الشباب فرصة الحصول على عمل الئق في اقتصاد عالمي آثيف المعارف أآ
إليجاد حل دائم لمشكلة  أساسيًا حصول أجيال الشباب القادمة على قدر أوفر وأفضل من التعليم يمثل شرطًا

  .عمالة الشباب في البلدان النامية
ويبلغ . في البلدان المتقدمة نظم التلمذة الصناعية مشكلة أيضًا عن ويمثل االنقطاع المبكر عن الدراسة أو . ١٦٠

في  ٣٠و ٢٠في المائة فيما يبلغ في بعض البلدان ما بين  ١٤المعدل المتوسط في االتحاد األوروبي حوالي 
  ٣٨.المائة
ويتطلب الحد من اآلثار السلبية للفقر على التعليم زيادة تدابير الحماية االجتماعية لمساعدة األسر الفقيرة  . ١٦١

وتكشف التحويالت النقدية أو الغذائية المطبقة في عدد من بلدان أمريكا . المس بالتعليم على إدارة المخاطر دون
من آثارها السلبية طويلة  على السواء الالتينية إمكانات الحد من التأثير القصير األجل ألزمة الدخل والتخفيف

من تنفيذها  اجتماعية أوسع، بدًال ويتضاعف احتمال نجاح هذه التدابير عندما تدمج في استراتيجية حماية. األجل
وتحتاج البرامج المعتمدة على . وتعتبر القدرات المؤسسية والمالية المتاحة للتنفيذ حاسمة. آإصالحات مؤقتة

وخالل األزمة، وسعت بعض بلدان أمريكا الالتينية . إلى وقت وموارد مالية وإطار مؤسسي إثبات الحاجة
نطاق هذه البرامج  ،التي تمتلك برامج راسخة للتحويالت النقدية) البرازيل وآوستاريكا وهندوراس والمكسيك(

  .صلة التعليمليشمل الشباب الفقراء من خالل تخفيض معايير األهلية، ومن ثم زيادة فرصهم في موا
التي تعتمد على نموذج  ،م عن ُبعدلتعليم الرسمي استراتيجيات التعلويشمل نهج آخر لتوسيع نطاق ا . ١٦٢

يجمع بين توفير المطبوعات ومراآز الدراسة والتحصيل عن ُبعد وإدراج مكونات مباشرة لنشر  أساسي نسبيًا
رى وتكييفها استراتيجية فعالة من حيث ويعد الحصول على مواد تعليمية مطبوعة من مناطق أخ. المهارات

يمكن أن يصبح  ،في التكنولوجيا وبفضل إنجاز استثمار إضافي صغير نسبيًا. التكلفة ترمي إلى تسريع التنفيذ
  .مرآز دراسة أساسي آلية فعالة من حيث التكلفة لتوفير سبل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  انيةمبادرات الفرصة الث  ٢-٣-٢
من شأن منح فرصة ثانية في التعليم الرسمي أن ييسر اآتساب المعارف والكفاءات األساسية بالنسبة لمن  . ١٦٣

ويبدو أن البرامج التي تشرك الشباب منذ مرحلة المراهقة هي . عن الدراسة أو لم يلتحقوا بها أبدًا انقطعوا مبكرًا
 ية ومواعيد الدراسة المرنة وأساليب التعليم غير الرسميةالمناهج الدراسية التطبيق فيويحتمل  ٣٩.األآثر فعالية
  .تستبقيهمالشباب وأن  أن تستقطب

إلى أن تستهدف الفقراء،  تحتاج البرامج، ومن أجل زيادة فعالية مبادرات الفرصة الثانية من حيث التكلفة . ١٦٤
الشابات الالتي يتمتعن بلد أن زيادة حصة  ١٠٠وتفيد دراسة أجراها البنك الدولي بشأن . وبخاصة الفتيات

في المائة في  ٠٫٣قد يزيد في نمو الدخل السنوي للفرد بحوالي  نقطة مئوية واحدةبمستوى تعليم ثانوي بنسبة 
وذهاب الفتيات إلى المدرسة سنة إضافية فوق المتوسط يزيد من أجورهن المحتملة بنسبة تتراوح بين . المتوسط

نيا المتحدة على سبيل المثال، معدالت االنقطاع عن الدراسة أآبر وفي جمهورية تنزا ٤٠.في المائة ٢٠و ١٠
. بالنسبة إلى الفتيات، رغم أن معدالت تسجيل الفتيات في المدارس الثانوية تساوي معدالت تسجيل الفتيان

                               
  .، مرجع سابقUNESCO: EFA Global monitoring report – Reaching the marginalized: انظر   ٣٧
  .European Commission: Youth opportunities initiative, online news item (Brussels, 2011): انظر   ٣٨
. وعندما يتعلق األمر باستراتيجية تنمية المهارات الخاصة بالشباب يمثل ذلك إشكاًال. ديدة من نطاق تعريفها للشبابوّسعت بلدان ع   ٣٩

ويكون . سنة ٢٥و ١٥التي تتراوح فيها األعمار بين " الشباب"فمن الصعب إعداد استراتيجيات بشأن االنتقال إلى العمل لفائدة فئة 
، حيث توقعات استبقائهم في )المراهقون(سنة  ١٩و ١٥خالت على الشباب المتراوحة أعمارهم بين أآثر فعالية ونجاعة ترآيز التد

سنة، تعتبر االستراتيجيات  ٢٤و ٢٠وبالنسبة إلى فئة الشباب التي تتراوح فيها األعمار بين . المدرسة أو عودتهم إليها تستهوي الشباب
  . خارج التعليم الرسمي أآثر فعالية

  :انظر   ٤٠
G. Psacharopoulos and H.A. Patrinos: Returns to investment in education: A further update, Policy Research 
Working Paper (Washington, DC, World Bank, 2002). 
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 ٦٫٥ ويتمثل أحد األسباب الرئيسية في معدالت االنقطاع الدراسي العالية في الحمل المبكر، الذي انتقل من نسبة
وهذا يعني أن نسبة أقل من الشابات تواصل التعليم إلى  ٢٠٠٨.٤١في عام  ١٠٫٣إلى  ٢٠٠٦في المائة في عام 

  . لمستوى الجامعي والعاليا

  التعليم الجامعي وبطالة المتخرجين  ٣-٣-٢
ولقد اندلعت حرآات . للكثير من الشباب تحديًا إن الحصول على التعليم الجامعي ونوعيته يمثالن أيضًا . ١٦٥

بسبب ارتفاع تكاليف ) والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وإسرائيل في شيلي مثًال(احتجاج الشباب األخيرة 
التعليم الجامعي الذي يحول دون حصولهم عليه، ويساهم في زيادة حاالت انعدام المساواة بين الشباب وفي تحمل 

  .ة مفرطة وفي مديونية طويلة األجلأسرهم ألعباء مالي
 ، تحديًا١أو انفصال الشباب المتخرجين، الذي يناقش في الفصل /وأصبح التحدي المتمثل في بطالة و . ١٦٦
 آلماوهو يخالف االفتراض واألدلة بأنه ). ٢-٢انظر مثال الصين في اإلطار (في عدد أآبر من البلدان  جسيمًا
وال بد من إجراء المزيد من البحوث لتحليل . الندماج في سوق العملفرص ا آلما زادتمستوى التعليم  عال

وفي بعض الحاالت، يمثل تدهور نوعية التعليم . وخاصة بالسياق متعددةنها ألاألسباب الكامنة وراء ذلك 
الجامعي مشكلة، إذ يبخس أصحاب العمل والمنشآت قيمة الشهادات الرسمية المحّصل عليها من بعض 

في الطلب الضعيف على المهارات العالية في الكثير من  يكمن التحدي الرئيسي األهم من ذلك أن بل. المؤسسات
وهذه األشكال من . أآبر على الوظائف ذات المهارات المتدنية االقتصادات النامية، ألن أنماط النمو تولد طلبًا

من االنفصال  ، وتفسر شيئًانوالوظائف، وما يالزمها من أجور وظروف عمل، ينفر منها الشباب المتخرج
وما فتئت الهجرة إلى االقتصادات المتقدمة، على أمل . في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واإلحباط المالحظ مثًال

في بلدان " هجرة األدمغة"أن تحظى المهارات المكتسبة بما يليق بها من تقييم وأجور، تتضاعف وتفضي إلى 
   . منشأ عديدة

  ٢-٢اإلطار 
 التصدي لمشكلة بطالة المتخرجين في الصين

في المائة من المجموع  ٣٠التي تواجه مشكلة بطالة المتخرجين، إذ يفشل  الكثيرة من البلدان تعد الصين واحدًا
في صفوف المتخرجين  البطالة الجزئيةعالوة على ذلك، تنتشر . تها في إيجاد وظيفة بعد التخرجالسنوي لخريجي جامعا

تحقيق زيادة  بهدف ١٩٩٩عام  اتخذ وأفضى قرار. ون على وظائف ال تتطلب أآثر من مستوى تعليم ثانويالذين يحصل
 ١٩٩٩في المائة في السنة بين عام  ٢٢آبيرة في التسجيل الجامعي إلى زيادة التسجيل الجامعي بمعدل سنوي يعادل 

  :تحدي، وهي آاآلتيمن التدابير لمجابهة هذا ال ولقد اتخذت الحكومة عددًا. ٢٠٠٦عام و
لفائدة مليون متخرج جامعي بحلول عام  أثناء العملمن أجل تقديم تدريب  ٢٠٠٩في عام " ببرنامج تدر"إطالق  

٢٠١١ . 
لدعم التعليم في  ٢٠٠٦إطالق برنامج من أجل تشجيع المتخرجين على العمل على المستوى المجتمعي في عام  

متخرج في هذا  ١٤٣٠٠٠، شارك ٢٠١٠وبحلول عام . لصحية في األريافاألرياف والبناء الزراعي والخدمات ا
 . البرنامج

 . لتشجيع المتخرجين على العمل في المناطق الغربية المتخلفة ٢٠٠٣إطالق برنامج مماثل في عام  
في اعتماد أساليب لتحسين أداء الجامعات والثانويات، السيما من خالل تعزيز عمليات الدمج ودعم التخصص  

 .بعض مجاالت الدراسة في المعاهد الخاصة
التعاون بين القطاعات والجامعات ومعاهد البحوث عن طريق إنشاء مجمعات العلوم والمناطق  تعزز الحكومة أيضًا 

 .االقتصادية عالية التكنولوجيا
لمشاريع روح تنظيم اتسليط الضوء على تعزيز روح تنظيم المشاريع من خالل استحداث منافسة وطنية في مجال  

 .بين الطلبة الجامعيين
تقديم دروس بشأن تطوير المسار المهني واإلرشاد وخدمات استشارية لتيسير االنتقال السهل من المدرسة إلى  

 .العمل
  :مصادر البيانات

National Bureau of Statistics of China, Labour and Social Security Statistics (2010) and W. Meiyan and W. 
Dewen: The China Population and Labour Yearbook, Vol. 3 (Chinese Academy of Social Sciences Yearbooks, 
2011). 

                               
  :انظر   ٤١

United Republic of Tanzania: National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRPII), Ministry of 
Finance and Economic Affairs (2010). 
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  تعزيز الصلة بين نظم التعليم والتدريب وعالم العمل  ٤-٣-٢
التعليمية ومتطلبات يواجه الكثير من الشباب صعوبات في إيجاد عمل بسبب أوجه التفاوت بين النتائج  . ١٦٧

عدم مطابقة المهارات "و" نقص المهارات"ما تعالج العوائق المستمرة التي تتمثل في  وغالبًا. سوق العمل
عن طريق ُنُهج مختلفة لتعزيز الصلة بين التعليم  ،والتي يثيرها أصحاب العمل وأصحاب المشاريع" للعمل

  . وعالم العمل
ير، ويجب أن يواآب عالم العمل إلى بيئة سريعة التغ رات السوقوحّول االبتكار والتكنولوجيا وتطو . ١٦٨

وتواجه نظم التعليم والتدريب التحدي المتمثل في تجهيز اليد العاملة الشابة المتزايدة بالمهارات . التدريب الواقع
مواآبة عالم الالزمة لوظائف المستقبل، باإلضافة إلى إعادة تجهيز اليد العاملة الحالية بالمهارات الالزمة ل

  .العامةمتغير، بما في ذلك المهارات 
عرض اليد العاملة غير الكافي في بعض القطاعات : وتشمل األسباب الرئيسية في نقص المهارات ما يلي . ١٦٩

سوء تقدير النمو في بعض القطاعات، ت الديمغرافية واتجاهات الهجرة؛ عدم مطابقة المهارات؛ نتيجة االتجاها
أوجه القصور في ممارسات التوظيف وتنظيم العمل وسياسات األجور ولوجيا الخضراء؛ مثل قطاع التكن
في القطاعات آثيفة التكنولوجيا والمعارف التي تتمتع بأآبر  نقص المهارات أآبرومع ذلك فإن . وظروف العمل

  ٤٢.قدر من اإلمكانات لتحقيق النمو في مجال االقتصاد والعمالة
التحاد األوروبي قياس نقص المهارات وتحليل الثغرات في المهارات لتكييف ويحاول معظم البلدان في ا . ١٧٠

ويحاول العديد منها التنبؤ باالحتياجات من المهارات على المدى . سياسات واستراتيجيات التعليم المتواصل
ات وهذه الجهود أفضت إلى تحسين. المتوسط والطويل لتحسين الصلة بين التعليم األولي وطلب سوق العمل

بتقديم المعلومات  ًاوثيق ارتباطًاآبيرة في بلدان عديدة، وبخاصة في تلك التي ترتبط فيها جهود التنبؤ والتحليل 
وتساعد هذه المعلومات الشباب على القيام باختيارات ). في النمسا وفرنسا وهولندا مثًال(والمشورة واإلرشاد 

تعديل المناهج : آما تسمح بما يلية على نحو أآثر فعالية؛ واعية وتسمح لصناع القرار بتخصيص الموارد المالي
العمال  جتذاباتخاذ خطوات ال؛ )ا وأيرلندا والمملكة المتحدةفي ألماني مثًال(تكييف سياسات الهجرة ؛ الدراسية

  ٤٣).٣-٢انظر اإلطار (إلى بعض المهن أو إلى احتياجات محددة من المهارات 
تحسين مطابقة الوظائف  :من أجل إدارات التوظيف العامة لتي تبذلهااوتشمل التدابير األخرى الجهود  . ١٧١

من نقص المهارات؛ إعادة تصميم  وتقديم المزيد من التدريب وإعادة التدريب في المجاالت األآثر تضررًا
زيادة سريعة النمو وفي المهن الجديدة؛ للمؤهالت المطلوبة من أصحاب العمل في القطاعات  اتمهارالسمات 

مجالس المهارات في و. "فتئت النهج القطاعية تزداد شعبية بين البلدان وما. لية خدمات المطابقة والتوظيففعا
تتخذ ؛ وتطلب إعداد البحوث و"الشراآات بين القطاعين العام والخاص"تمثل  "القطاعات أو الصناعات

مجالس المهارات القطاعية في  وُآرّست. بشأن التدريب المقدم استجابة لطلب محدد على المهارات القرارات
مثل بنغالديش والجمهورية (ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وتسير بلدان أخرى عديدة  وآندا بلدان مثل أستراليا

 .    على المنوال ذاته) التشيكية والهند وجمهورية آوريا

  ٣-٢اإلطار 
 استباق االحتياجات من المهارات

. المستقبلية من المهارات حجر أساس استراتيجيات قوية بشأن التدريب والمهاراتيمثل استباق االحتياجات 
لمهن التنبؤ بسمات ا :وتشمل هذه األساليب. وتستخدم أساليب متعددة للتنبؤ باالحتياجات المستقبلية من المهارات

تحليل أداء مؤسسات ف؛ ومات سوق العمل وخدمات التوظينظم معل ؛الحوار االجتماعيوالمهارات مختلفة األصناف؛ 
  .التدريب، بما في ذلك دراسات التقصي
ومن األفضل الترآيز على تقديم مهارات أساسية : بشأن حدود التنبؤ بالمهارات وتقدم التجارب القطرية دروسًا

لمفصلة التدريب على تلبية التنبؤات ا وليس علىعرضية قابلة للتكيف، وبخاصة الترآيز على بناء القدرة على التعلم، 
ويمكن للدورات . من التكيف المناهج الدراسية تتمكنالمتعلقة باالحتياجات من المهارات التقنية، ألنها قد تتغير قبل أن 

التدريبية القصيرة التي ترآز على المهارات التقنية واألساسية العامة أن تقلل إلى أقصى حد من الفوارق الزمنية بين 
 ويعد التحليل الكمي القائم على معلومات سوق العمل مفيدًا. وتقديم التدريب المناسبظهور االحتياجات من المهارات 

 :وتشمل بعض األمثلة المقدمة من البلدان ما يلي. عندما يستكمل بمعلومات نوعية مقدمة من أصحاب العمل والعمال

                               
  :انظر   ٤٢

O. Strietska Ilina: “Skill shortages”, in: Modernising vocational education and training. Fourth report on 
vocational education and training research in Europe (Luxembourg, European Centre for the Development of 
Vocational Training (CEDEFOP), 2008) 

  .المرجع نفسه   ٤٣
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جهاز عمومي غير وزاري يتألف من شراآة اجتماعية تجمع  – لجنة المملكة المتحدة المعنية بالعمالة والمهارات
 صغار في سلسلة واسعة من القطاعات والنقابات والقطاع التطوعيصحاب العمل الكبار والأ من تنفيذيينبين مدراء 

لكة المتحدة وُتوّلف اللجنة نتائج البحوث الرئيسية بشأن االحتياجات من المهارات في المم. وممثلين عن اإلدارات المحلية
  .في المهارات وما يرتبط بذلك من سياسات" رائد عالمي"وتسدي المشورة إلى الحكومات المحلية بشأن تحولها إلى 

ويعكس التقدم السريع في سد . استراتيجية حكومية بشأن تنمية المهاراتلجمهورية آوريا المطرد يضم نمط النمو 
وشكل االستثمار في قوة عاملة جيدة . تقوم على االستثمار والبحوث والتنميةثغرة اإلنتاجية استراتيجية تنمية اقتصادية 

ويتمثل أحد التحديات الحالية في تدارك . ال يتجزأ من تشجيع اعتماد تكنولوجيات جديدة التعليم وعالية المهارات جزءًا
  .في الوظائف المهنية ذات المهارات العالية من خالل زيادة جاذبية مسارات تنمية المهارات غير األآاديمية النواقص

وعملية تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتنبؤ بها ال تؤدي وظيفة سياسية فحسب وإنما وظيفة 
. بالقيام باختيارات وظيفية ومهنية لفرادى الشباببالبيانات وتسمح ، إذ تزود نظم إسداء المشورة واإلرشاد أيضًا إعالمية

، تكّيف نتائج التنبؤ الكمي مع احتياجات المستخدم النهائي وتقّدم عن طريق خدمات اإلرشاد، في شكل هولنداوفي 
  .لتوقعات سوق العمل، إلى العمال الحاليين والمحتملين وإلى أصحاب العمل عامةمؤشرات 
  :المصدر

ILO: A skilled workforce for strong, sustainable and balanced growth. A G20 Training Strategy (Geneva, 
2011).    

  اإلصالحات المتعلقة بالتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين  ٥-٣-٢
وتسعى  ،السياسيترآز البلدان على التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين آبند مهم من جدول األعمال  . ١٧٢

وتقدم اتفاقية تنمية  ٤٤.لها جاهدة إلى ضمان أن يكون ترآيزها ذا صلة بالظروف االقتصادية الناشئة ومناسبًا
، اإلرشادات إلى )١٩٥رقم ( ٢٠٠٤، وتوصية تنمية الموارد البشرية، )١٤٢رقم ( ١٩٧٥الموارد البشرية، 

الهيئات المكونة بشأن طريقة تعزيز وتكييف نظم التدريب المهنية لتزويد الشباب على نحو فعال بالمهارات 
  .ملنية الالزمة في سوق العتقوالمعارف األساسية وال

وتقر البلدان بمحدودية التصور العام وضعف آليات الرصد والتقييم وعدم آفاية التمويل وسوء التدبير  . ١٧٣
أنه ال بد من تنسيق االحتياجات  وتبين التجربة أيضًا. وسوء تكييف الهياآل التنظيمية، وتعمل على معالجة ذلك

بنظم ذات نوعية عالية من أجل تقديم خدمات تعالج من التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين وتنظيمها وتعزيزها 
لالطالع على  ٤- ٢انظر اإلطار (التنوع الجغرافي والجنساني واالقتصادي وتلبي احتياجات القطاع الصناعي 

  ).أمثلة عن اإلصالحات المتعلقة بالتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين في بلدان مختارة

  ٤-٢اإلطار 
 بالتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين في بلدان مختارة اإلصالحات المتعلقة

شيلي  مثًال(تمول بعض البلدان أآثر فأآثر المدارس المهنية والتقنية، ومن ثم توفر الفرص للمزيد من الشباب 
فرص  وتوفر آولومبيا ضعف). والصين وآولومبيا ومصر وألمانيا وجمهورية آوريا وماليزيا ونيوزيلندا وتايلند وترآيا

فرصة جديدة للشباب العاطلين عن  ٢٥٠ ٠٠٠التدريب في بعض المستويات التقنية في إدارة التدريب الوطنية، إذ تتيح 
" مدارس العمال ذوي المهارات"وفي الصين، تتيح . العمل والشباب الذين يعيشون في الفقر المدقع في المناطق الحضرية

، بلغ عدد مدارس العمال ذوي ٢٠٠٨وبحلول عام . األمدطويلة و قصيرةبية دورات تدري) قاعدة شاملة للتدريب المهني(
في المائة  ٩٥ويجد حوالي . طالبمليون  ٤٠٠مدرسة، سّجل فيها قرابة  ٣٠٧٥المهارات على الصعيد الوطني حوالي 

ظم والتدريب المتحرك شمل التدريب آامل الوقت والتدريب المنتيوُتنّوع فيتنام تدريبها المهني ل. من المتخرجين عمًال
آما توسع نطاقها الستهداف فئات أخرى مثل المزارعين الذين . التقليدية" القرى المهنية"والتدريب في المنشآت وفي 

  .فقدوا أراضيهم واألقليات االثنية
  :المصدر

ILO: Increasing the employability of disadvantaged youth, Skills for Employment Policy Brief (Geneva, 2011). 

   

                               
إقرارًا بجدول األعمال السياسي هذا، أنشئ الفريق المشترك بين الوآاالت المعني بالتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين في آانون    ٤٤

، لفهم إسهامات مختلف الهيئات المشارآة في التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، ولتحديد مجاالت التعاون ٢٠٠٩يناير / الثاني
ستوى المقر الرئيسي فيما يتعلق بالبحوث والمشورة السياسية المتسقة، وعلى المستوى القطري فيما يتعلق بعمليات المحتمل على م

ويشمل األعضاء آًال من منظمة العمل الدولية واليونسكو ومعهد التدريب األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية . استعراض السياسات
  . بية والبنك الدولي والمصارف التنموية اإلقليميةفي الميدان االقتصادي واللجنة األورو
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وزيادة الوصول إلى البنية األساسية والقدرة على االتصال واستمرار انخفاض تكاليف التجهيزات جعل  . ١٧٤
وينبغي . في المتناول من إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين أمرًا

فرص التوزيع الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحديث المناهج الدراسية للتعليم  استغالل
ويجب . المؤسسات لدى التسجيليةقدرات الوالتدريب المهنيين والتقنيين وزيادة أهمية توفير المهارات وتوسيع 

بيئة التعلم في التعليم والتدريب المهنيين  في جعل أساسيًا أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورًا
  .والتقنيين أآثر صلة بعالم العمل

لفرص التقدم التكنولوجي الكبيرة  الناشئة في أفريقيا على إمكانات ضخمة نظرًا توتنطوي التكنولوجيا . ١٧٥
ل في سائر التوسع المسّج ٢٠٠٠وقد تجاوز نمو االتصاالت الالسلكية في أفريقيا منذ عام . األقاليمفي باقي 
 ٦٩يتوقع أن ُيربط  البحار،تحت ممدودة ن القدرة على االتصال عن طريق آابالت تحس نظرًا إلىو ٤٥.األقاليم

والشباب هم باألحرى أول مستخدم  ٢٠١٤.٤٦في أفريقيا بشبكة اإلنترنت في عام  الخليويةفي المائة من الهواتف 
لمجابهة التحديات في  تال تستخدم هذه التكنولوجيا ةتقليديالناشئة، ومع ذلك فإن نظم التعليم ال تللتكنولوجيا

الثورة التكنولوجية لصالح  استغاللويتعين على صناع السياسات إطالق مبادرات ترمي إلى . تنمية المهارات
  .التعليم والتدريب

  والتدريب في العمل وعقود التدريبدرب التلمذة الصناعية والت نظم  ٦-٣-٢
وتتباين هياآل التلمذة الصناعية . الصناعية طريقة فعالة إلعداد الشباب لدخول سوق العملتعتبر التلمذة  . ١٧٦

  .ونظمها داخل البلدان المتقدمة والبلدان النامية وفيما بينها

وفي البلدان المتقدمة، آان لنظم التلمذة الصناعية الرسمية، المقترنة إلى حد متفاوت مع الدراسة لبعض  . ١٧٧
وتسجل أحسن النتائج . ي على العمالة بالنسبة إلى الشبان وعلى األجور بالنسبة إلى الشاباتالوقت، تأثير إيجاب

عالي الجودة  سليمين للمتدربين ويقدمون لهم تدريبًا وإشرافًا في النظم التي يوفر فيها أصحاب العمل توجيهًا
  ٤٧.داخل العمل وخارجه

اب منه في صفوف البالغين في البلدان األوروبية وثمة أدلة على أن معدل البطالة هو أقل في صفوف الشب . ١٧٨
  ). ٥-٢واإلطار  ٤-٢ر الشكل انظ(للتلمذة الصناعية  قويًا التي تملك نظامًا

  قوية للتلمذة الصناعية بطالة الشباب في البلدان التي تملك نظمًا  ٤-٢الشكل 

  
  .، مرجع سابقILO: Key Indicators of the Labour Market: المصدر

                               
  .E.B. Kapstein: “Africa’s capitalist revolution”, in Foreign Affairs, July-Aug. 2009, pp. 119-128:  انظر   ٤٥
  .J.M. Ledgard: “Digital Africa”, in The Economist: Intelligent Life Magazine, Spring 2011:  انظر   ٤٦
  :انظر   ٤٧

M. Gangl: “Returns to education in context: Individual education and transition outcomes in European labour 
markets”, in W. Muller and M. Gangl (eds.): Transitions from education to work in Europe – the integration of 
youth into EU labour markets (Oxford, Oxford University Press, 2003). 
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العموم، تسجل هذه البلدان نتائج أفضل آذلك في عمالة الشباب تتمثل في زيادة حصة العمالة في وعلى  . ١٧٩
بشأن نتائج  أوروبيًا بلدًا ١٢وخلصت دراسة أجريت في . المهن ذات المهارات وفي القطاعات مرتفعة األجور

ل، بما في ذلك التلمذة الصناعية، العم /سوق العمل التي أفضت إليها مختلف أشكال المؤهالت القائمة على التعليم
مدرسي المقترن بالتدريب، وعبر مختلف مستويات المقارنة بالتعليم  إلى أن أداء التلمذة الصناعية آان جيدًا

    ٤٨.التأهيل

  ٥-٢اإلطار 
 النظام المزدوج للتلمذة الصناعية توطئة نحو عالم العمل

نظام معمول به في النمسا  -الذي يجمع بين التعليم المدرسي والتدريب داخل الشرآة  - " النظام المزدوج"
وعادة ما تنجز التلمذة الصناعية، التي هي جزء من الهيكل التعليمي . في النرويج والدانمرك وألمانيا وسويسرا، ومؤخرًا

ستخدام وتعليم مدرسي رسمي على مدى ثالث أو أربع عالقة اوهي تجمع بين . اإلجباري الرسمي، بعد إتمام التعليم
وفي نهاية البرنامج، يتخرج التالمذة الصناعيون بعد اجتياز اختبار نهائي يتعين أن يثبتوا فيه فهمهم النظري . سنوات

  .والتطبيقي للمهنة
وضمن بلدان منظمة التعاون . وأثبتت النظم المزدوجة نجاحها في منح الشباب انطالقة جيدة في سوق العمل

، وال يتجاوز معدلها في سويسراووالتنمية في الميدان االقتصادي ُتسّجل أضعف معدالت بطالة الشباب في الدانمرك 
ا والدانمرك وألمانيا من البلدان ذات النسب األدنى من إضافة إلى ذلك، تعد النمس. النمسا متوسط معدل بلدان المنظمة

  . الشباب الذين يعيشون فترات متكررة من البطالة
  :األساسية للنظام األلماني ما يلي السماتوتشمل بعض 

 ؛)على الصعيد االتحادي(محتويات التدريب في المنشآت  الحكومة وأصحاب العمل والنقابات يحددون معًا ممثلو 
 ؛ات الفردية تختار أساليبها الخاصة في التدريبالشرآ 
تغطي الحكومات المكون المتعلق بالمدرسة، فيما يمول (تكاليف التدريب توزع بين الحكومة وأصحاب العمل  

 ؛)أصحاب العمل التدريب في المنشأة
متوسط أجر عامل مؤهل في في المائة من  ٤٥و ٢٥إذ تتراوح ما بين  - رواتب التالمذة الصناعيين منخفضة نسبيًا 

 ؛المهنة نفسها
 ؛تحدد األجور وظروف العمل من خالل اتفاقات المفاوضة الجماعية التي تحدد األجور الدنيا للتالمذة الصناعيين 
 ؛تمنح المؤهالت بعد اجتياز امتحانات آتابية وتطبيقية يضعها ويقيمها فريق ممتحنين خارجيين ثالثي 
من قبل غرف التجارة والصناعة (بها في البلد آله  ًاشهادات معترف) غرف التجارة غالبًا( المختصةتصدر الهيئات  

 ؛)مثًال
 .بعد التخرج، يمكن أن يقدم العمال طلب عمل إلى صاحب عملهم الحالي أو في مكان آخر 
  :المصادر

G. Quintini and S. Martin: Starting well or losing their way? The position of youth in the labour market in OECD 
countries (Paris, OECD, 2006); V. der Velden, R. Welter, M. Wolbers: The integration of young people into the 
labour market within the European Union: The role of institutional settings, Working Paper No. 2001/7E 
(Maastricht University, 2001); M. Gangl: “Returns to education in context: Individual education and transition 
outcomes in European labour markets”,   مرجع سابق.

 .وفي بلدان متقدمة عديدة، ُعّززت برامج التلمذة الصناعية الرسمية والتدريب في العمل خالل األزمة . ١٨٠
التوظيف : ما يليوتشجع الشرآات على . ستبقائهموتقدم الحوافز إلى أصحاب العمل لقبول تالمذة صناعيين وا

بموجب عقود تجمع بين التدريب وتجربة العمل؛ تحويل عقود التوظيف إلى عقود عمل دائمة؛ منح الشباب 
 مثًال(واعتمدت بعض البلدان . المحرومين المزيد من فرص التدريب والعمل بما يسمح لهم باآتساب مؤهالت

مكافآت لفائدة أصحاب العمل الذين يقبلون التالمذة الصناعيين لكي تكفل ) أستراليا وآندا والدانمرك وفرنسا
    ٤٩.إتمامهم التدريب

من التمويل المقدم إلى التدريب السابق للتلمذة الصناعية ووّسعت نطاق التدريب  وضاعفت أستراليا مثًال . ١٨١
 من المؤهالت ٧١١ ٠٠٠الذي يهدف إلى إتاحة الحصول على  ية،في العمل من خالل برنامج أماآن اإلنتاج

ت فرنسا ، أقدم٢٠١٠وفي عام . على امتداد خمس سنوات، تلبية لطلبات القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية
  .تلمذة صناعية وبرامج تدريبية أخرى إلى نصف مليون شابفرص على توفير 

                               
  .المرجع نفسه   ٤٨
  .، مرجع سابقILO: A skilled workforce for strong, sustainable and balanced growth: انظر   ٤٩
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وتضمنت الخطة الفرنسية منح إعفاء من رسوم الضمان االجتماعي لمدة سنة لفائدة الشرآات التي توظف  . ١٨٢
ن وحصلت المشاريع الصغيرة التي تنجز فيها نسبة آبيرة م. ٢٠١٠في منتصف  الشباب التالمذة الصناعيين

 واعتمدت أستراليا مكافأة مالية ألصحاب العمل مقابل نجاح. عمليات التلمذة الصناعية، على إعانات إضافية
 ًاآما تحظى الشرآات التي توظف متدربين وتالمذة صناعيين جدد. آل عملية تلمذة صناعية أو تدريب إنجاز

ويجب أن . تتعلق بالبنية األساسية بمعاملة تفضيلية عند تقديم عروض للحصول على مشاريع حكومية جديدة
  .تكون الحوافز آافية إلغراء الشرآات والشباب على حد سواء

وتروم المنحة المقدمة من آندا للتحفيز على التلمذة الصناعية إلى تشجيع المزيد من التالمذة الصناعيين  . ١٨٣
ويمثل برنامج الخاتم األحمر المشترك بين . على إتمام تدريبهم في حرفة معينة من حرف الخاتم األحمر

ويغطي . ة في أعين أصحاب العملللتدريب على إتقان الحرف، وهو ذو قيمة عالي وطنيًا معيارًا المقاطعات
في المائة من التالمذة الصناعيين المسجلين في آندا  ٨٨ما يمثل حوالي وهو حرفة ذات مهارات،  ٥٠البرنامج 

  . ونسبة آبيرة من القوة العاملة الحرفية

فيها قطاع وأثيرت أسئلة حول الكيفية التي يمكن بها استنساخ هذه النجاحات في البلدان النامية التي يكون  . ١٨٤
وفي بلدان نامية عديدة، حيث يوجد معظم عمل الشباب في . والمؤسسات ضعيفة األجور المنظم صغيرًا

االقتصاد غير المنظم، يقتصر خيار التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين الرسميين على أقلية محدودة من الشباب، 
  .  بالمهاراتوتبقى التلمذة الصناعية غير الرسمية أآبر مزود للشباب 

، فإنها قد تمثل تشوبها النواقصوفيما يتم اإلقرار على نحو واسع بأن التلمذة الصناعية غير الرسمية  . ١٨٥
ويجب بذل الجهود من أجل . الوحيد، بالنسبة إلى الكثير من عمال االقتصاد غير المنظم الخيار األول، وغالبًا

  :تحسين النظام، وبخاصة من أجل

 ؛مكان العمل من خالل تعليم مؤسسي أآثر تنظيمًاتكملة التعليم في  

 ؛التربويةمن خالل اعتماد تكنولوجيا حديثة وصقل المهارات  صقل مهارات الحرفيين، مثًال 

 غير المنظم؛ االقتصادل، وبخاصة تلك التي تمثل اإشراك رابطات قطاع األعمال ومنظمات العم 

 اعتماد عقود وشهادات موّحدة؛ 

 الحساب ومهارات آسب الرزق؛ /تعلم القراءة والكتابةإدراج  

 ، وبخاصة لفتح المزيد من المهن في وجه الشابات؛المحلي تعزيز مشارآة المجتمع 

 .البعض من تجارب اإلبداع ٦-٢ويلخص اإلطار  . ١٨٦

  ٦-٢اإلطار 
 ردم الهوة بين التلمذة الصناعية الرسمية وغير الرسمية

 قبيل بنن ومالي والسنغال وتوغو، بإعادة هيكلة نظم التدريب والتعليم المهنيين تقوم بلدان غرب أفريقيا، من
وهي بصدد وضع نظم مزدوجة للتلمذة الصناعية، . والتقنيين إلدراج التلمذة الصناعية، بما في ذلك آلية إصدار الشهادات
وعلى نحو مواز، ُوضعت . ة التدريبمن مسؤولي تتحمل في إطارها المنشآت الحرفية التي تقبل تالمذة صناعيين جزءًا

بعض الوسائل التنظيمية لتلبية األهداف السياسية والترتيبات المحددة المتعلقة بالتلمذة الصناعية، مثل أشكال العقود 
  . والقواعد المنظمة للمؤهالت المهنية

، اعتمدت البلدان تدابير وفي أمريكا الالتينية التي يسجل فيها معدل عال من السمة غير المنظمة في سوق العمل
وفي إطار هذه التدابير ينص . تشمل الترتيبات التعاقدية لدعم االنتقال من العمالة غير المنظمة إلى العمالة المنظمة

" اتفاق تدريب الشباب في العمل"على خمسة ترتيبات تدريبية مختلفة تشمل  ٢٠٠٥ه بيرو في عام تالتشريع الذي سّن
سنة والذين لم يكملوا تعليمهم، وهو ما يسمح لهم بإبراز مهاراتهم في  ٢٣و ١٦تتراوح أعمارهم بين لفائدة العمال الذين 

لفائدة العمال المتراوحة أعمارهم بين " عقد تعليم"، وشهرًا ٢٤وضعية عمل حقيقية خالل فترات تتراوح بين ستة أشهر و
  .الشرآاتسنة، يشرف عليه مرآز تدريب مرخص له وينجز في مصانع  ٢٤و ١٤
  :دراالمص

ILO: Upgrading informal apprenticeship. A resource guide for Africa (Geneva, 2012); ILO: Trabajo decente y 
juventud en América Latina (Lima, 2010). 

للطلبة المسجلين في مؤسسات  ٢٠٠٠الصادر في عام  دربوفي أوروغواي، يخّول قانون التدريب والت . ١٨٧
تكملة تعليمهم النظري واآتساب المهارات من خالل عملهم في منشأة لمدة ال تقل عن  ،التدريب التقني والمهني

  . ثالثة أشهر



المسائل األساسية والعبر المستخلصة: شبابسياسات العمل الالئق المتعلقة بال  

47 ILC.101/V 

تثار تساؤالت في  يحدث ذلكحتى عندما  إنشاء عالقة استخدام، لكن دربوال تشمل معظم عمليات الت . ١٨٨
 :بسبب حاالت االستغالل العديدة التي قد تحدث مثل للتدربالهدف الرئيسي  تشويهحاالت بحجة عدد من ال

غياب ؛ دربتدريبي المحدود لعمليات التالمحتوى الالعمال؛  الحلول محلاللجوء إلى المتدربين من أجل 
قاء المتدربين بعد انتهاء بعنية؛ الذي تتواله المؤسسات التعليمية الم ،المتطوعين؛ واإلشراف غير مدفوع األجر

ذات قيمة، فإنه يصعب تنفيذ  دربوعلى نحو مماثل، ولئن آانت القدرات التي يمنحها الت. الفترات المتفق عليها
 ،"دربثقافة الت"هذه الطريقة على نطاق واسع بسبب قلة عدد األماآن المتاحة في المشاريع المنتجة، وغياب 

الوضوح فيما يتعلق بأهداف واستراتيجيات جميع أصحاب المصلحة أن تكفل ُوجدت،  إنالتي من شأنها، 
  .  المعنيين

وأقرت . يجمع بين التدريب وتجربة العمل" متعدد الخدمات نهجًا"وفي أوروبا، اعتمد عدد من البلدان  . ١٨٩
الذي هدف إلى دعم أصحاب العمل من أجل توفير  ،قانون تشجيع العمالة ٢٠٠١في عام  الحكومة البلغارية مثًال

ويمنح الشباب . سنة ٢٩أماآن التدريب في العمل لفائدة لشباب العاطلين عن العمل الذين لم يبلغوا من العمر 
ولهؤالء . بموجب هذا الترتيب عقد عمل مدته ستة أشهر، وقد يحصلون إضافة إلى ذلك على تدريب مهني

وفي المقابل، يحصل أصحاب العمل . ألجور إذا آانوا يعملون آامل الوقتلحد األدنى في ال أيضًا العمال الحق
على إعانات مهمة طيلة مدة العقد ونظير آل شاب يوظف على أساس أنصاف اليوم، وهي تغطي جميع 

  . خرىاأل اإلعاناتاشتراآات التأمين االجتماعي والتعويضات المتعلقة باإلجازة السنوية و

لتمكين العمال الشباب من ولوج سوق العمل واآتساب " عقد الحصول على عمل" ا أيضًاذت إيطاليونف . ١٩٠
 ٢٩و ١٨وتستهدف هذه المبادرة الشباب المتراوحة أعمارهم بين  ٥٠.بعينهاالمهارات المطلوبة في بيئة عمل 

تهدف إلى ضمان على اعتماد خطة تدريب فردية  تنفيذهاويتوقف . شهرًا ١٨أشهر إلى  تسعةسنة لفترة تمتد من 
من حّدين دون الحد المنصوص  بأقلاألجر  يكونتكييف مهارات الموظف المهنية مع مكان العمل، ويجب أال 

هذه  تفضيوفي المقابل، . عليه في االتفاقات الجماعية الوطنية الخاصة بالعمال الذين لهم نفس الرتبة في العمل
  .  لضرائب واالشتراآات الملقاة على آاهل صاحب العملفوائد، تتمثل في التخفيف من أعباء ا إلىالعقود 

  سياسات ومؤسسات سوق العمل   ٤- ٢

  سياسات سوق العمل النشطة  ١-٤-٢
إن سياسات وبرامج سوق العمل النشطة يمكن أن تيسر على نحو آبير ولوج الشباب سوق العمل  . ١٩١

سات وبرامج سوق العمل النشطة، في وتشير منظمة العمل الدولية ودراسات أخرى إلى أن سيا. وعودتهم إليها
على نحو فعال بأن تخفف من حاالت  حال آان استهدافها وتطبيقها سليمين، يمكنها أن تفيد الشباب األآثر حرمانًا

وفي بلدان عديدة . اإلخفاق في التعليم وسوق العمل، وتعزز في الوقت ذاته النجاعة والنمو والعدالة االجتماعية
  .  يمثل الشباب أبرز المستفيدين من سياسات وبرامج سوق العمل النشطة

 ،وعمومًا. ن أزمة عمالة الشباب الحاليةوتشكل سياسات وبرامج سوق العمل النشطة أداة مهمة للتخفيف م . ١٩٢
، وعادة ما تقّيم على هذا الجزئيينظر إلى هذه السياسات على أنها سلسلة من التدخالت على مستوى االقتصاد 

ويمكن أن تكون آثارها على االقتصاد الكلي آبيرة عندما يمثل . األساس دون مراعاة آثارها على االقتصاد الكلي
وفي بلدان منظمة . ت وبرامج سوق العمل النشطة آكل نسبة آبيرة من اإلنفاق االجتماعياإلنفاق على سياسا

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يمثل اإلنفاق على سياسات وبرامج سوق العمل النشطة السبيل الرئيسي 
في المائة  ٢مالي، ويتجاوز في المائة من الناتج المحلي اإلج ١ويصل في المتوسط إلى . للتصدي ألزمة العمالة
  .  منه في بعض الحاالت

: وتشمل سياسات وبرامج سوق العمل النشطة التي تستهدف الشباب سلسلة من التدابير، هي آالتالي . ١٩٣
أو /بعضها يهدف إلى تيسير االنتقال إلى العمل، فيما يستهدف البعض اآلخر فئات شبابية محرومة محددة و

سواق العمل وتراجع المهارات في فترات انخفاض الطلب، مثلما هو الحال في يسعى إلى منع االنفصال عن أ
وتضم التدابير إعانات العمالة من أجل زيادة الحوافز المقدمة ألصحاب العمل من أجل توظيف . هذه األزمة

 وفي. العمالة العامة المباشرة، وبرامج تعزيز العمل للحساب الخاص استحداثالعمال الشباب، ومخططات 
بحسب الشخص لفائدة  كيفةالوقت ذاته، يفضي تكثيف المساعدة في البحث عن عمل وإتاحة برامج اإلرشاد الم

وتساهم هذه . الشباب الباحثين عن عمل إلى زيادة عدد الشباب الذين يجدون وظائف في سوق العمل العادي
                               

من أجل مساعدتهم  يمكن تطبيق هذه المبادرة أيضًا على باقي فئات العمال المستضعفة أو على العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة    ٥٠
  .على العودة إلى سوق العمل
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وبالمثل، . في سوق العمل برمتها ارضةالعالبرامج في تحسين المطابقة مع العمل، ومن ثم تمنع ارتفاع البطالة 
يعد بعض برامج التدريب المناقشة في الجزء السابق من بين سياسات وبرامج سوق العمل النشطة األآثر 

  . الستخدامالتي تساهم في تحسين قابلية الشباب لو انتشارًا

دة تتمثل في ارتفاع ويمكن أن يؤدي نجاح هذه السياسات في الحد من بطالة الشباب إلى نشأة حلقة حمي . ١٩٤
وعندما تنجح هذه البرامج في إدماج الشباب المحرومين في سوق . الطلب بفضل الدخل الذي تدره هذه العملية

العمل، فإنها تثمر آذلك فوائد اقتصادية واجتماعية تتمثل في تحقيق المزيد من اإلنصاف، وفي الحد من السلوك 
   ٥١.غير االجتماعي في بعض الحاالت

أن برامج وسياسات سوق العمل النشطة المجدية من  حوث أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًاوبينت ب . ١٩٥
 انتعاشاالقتصادية الحالية المتسمة ب وفحيث التكلفة ذات أهمية استراتيجية لتشجيع عمالة الشباب في الظر

 سياسات سوق العمل النشطةوتبين عمليات المحاآاة أن زيادة اإلنفاق على . اقتصادي ضعيف وقيود مالية شديدة
في المائة على  ١٫٢و ٠٫٢في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي تزيد العمالة بنسبة تتراوح بين  ٠٫٥بنسبة 

اإلنفاق على تلك السياسات  من وتبين هذه النتائج أن البلدان التي لها أضعف نسب ٥٢.المدى المتوسط بحسب البلد
   ٥٣.بصفة رسمية ت مثل هذه السياساتالي يمكن أن تحقق فائدة آبيرة إذا ما اعتمدمقارنة بالناتج المحلي اإلجم

وفي ضوء هذه النتائج، يرّجح أن تكون إجراءات تخفيض اإلنفاق على سياسات سوق العمل النشطة في  . ١٩٦
ويتوقف تحقيق الفوائد القصوى من . منها إجراءات قصيرة النظر وال طائل ،سياق برامج التدعيم والتقشف

وتبين . اإلنفاق على سياسات سوق العمل النشطة على تصميم البرامج الذآي وتنفيذها المجدي من حيث التكلفة
المؤلفات الكثيرة المتعلقة بتقييم هذه السياسات أن الكثير من البرامج المتبعة فيما مضى  آانت ضعيفة التصميم 

ذه التقييمات أن البرامج ينبغي أن تتجنب الخسائر ويستخلص من الدروس المستفادة من ه. ومفتقرة إلى الفعالية
أن يحل المشارآون يمكن (وتأثيرات االستبدال ) يمكن تحقيق النتائج ذاتها من دون البرنامجآان (الكبيرة 

يمكن أن يزيح ناتج األنشطة المدعومة ناتج األنشطة غير (واإلزاحة ) المدعومون محل غير المشارآين
  ٥٤).أحسن حاًال أصًال مساعدة من هم(والنخبوية ) المدعومة

  التوظيفخدمات   ٢-٤-٢
يتمثل أحد الحواجز أمام ربط العرض من اليد العاملة الشابة والطلب عليها بنقص معلومات سوق العمل  . ١٩٧

نها العامل الرئيسي في توفير خدمات ألوتؤدي خدمات التوظيف هذا الدور الوسيط . ومهارات البحث عن وظيفة
 اإلرشادوعادة ما تشمل هذه الخدمات تسجيل الباحثين عن عمل وإسداء المشورة و. العملوسياسات سوق 

غير أن الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمات ونطاقها . واإلحالة إلى برامج سوق العمل النشطة البطالة إعاناتوإدارة 
لتوظيف ينبغي أن تستهدف بصفة وتثبت التجربة أن خدمات ا ٥٥.وتمويلها وفعاليتها أمور تتباين من بلد إلى آخر

الحتياجاتهم الخاصة وألوجه  خاصة فئات الشباب األحوج إلى المساعدة وأن تصمم الخدمات المقدمة وفقًا
ويمكن أن تؤدي نظم التوصيف التي تحدد الصعوبات الخاصة التي يواجهها الشباب . حرمانهم في سوق العمل

في تطوير آليات االستهداف الفعالة وتصميم التدخالت  دًاج ًاقيم الباحثون عن عمل في إيجاد وظيفة دورًا
ملخص العبر المستخلصة من قبل خدمات التوظيف العامة في بلدان االتحاد  ٧-٢ويرد في اإلطار . المبكرة

  .في تعاملها مع الزبائن الشباباألوروبي 
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  .١٢٦المرجع نفسه، الصفحة    ٥٣
  :انظر   ٥٤

G. Rosas and G. Rossignotti: “Starting the new millennium right: Decent employment for young people”, in 
International Labour Review, Vol. 144, No. 2; P. Auer, U. Efendioglu and J. Leschke: Active labour market 
policies around the world: Coping with the consequences of globalization (ILO, Geneva, 2004);World Bank: 
Young people in South Eastern Europe: From risk to empowerment (Washington, DC, 2005). 

  :لالطالع على دور خدمات التوظيف العامة انظر   ٥٥
ILO: ILO support for the role of public employment services in the labour market, Governing Body, 306th 
Session, Geneva, Nov. 2009, GB.306/ESP/3/2. 
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  ٧-٢اإلطار 
 روبيدور خدمات التوظيف في تشجيع عمالة الشباب في االتحاد األو

في تنفيذ استراتيجيات تيسير انتقال  رئيسيًا في معظم بلدان االتحاد األوروبي، تؤدي خدمات التوظيف العامة دورًا
  :ويشير استعراض حديث إلى العبر التالية المستخلصة من التجربة. الشباب من المدرسة إلى العمل

إضافة إلى ذلك تمثل المشورة الفردية . أآثر فعالية من النهج العامة اإلرشادتبدو النهج الشخصية في المشورة و 
البطالة أداة فعالة لتنفيذ استراتيجيات تنشيط الشباب  فترة وخطة التوظيف الفردية الموضوعة في مرحلة مبكرة من

 ؛نتائج جيدة أيضًا التوجيهوتحقق نهج إدارة الحاالت و
عمل أآثر فعالية إذا ما اعتمدت على نظم توصيف تقوم على معلومات سوق دماج في سوق التكون استراتيجيات اال 

 وضعهم المعيشي برمته؛ /عمل دقيقة وموثوق بها ومناسبة التوقيت وتأخذ بعين االعتبار شخصية الزبائن الشباب
بالتدريب أن ترآز أنشطة التوعية على أصحاب العمل المستعدين لتوظيف شباب محرومين أو لتزويدهم  من ال بد 

ويشمل هذا إقامة عالقات جيدة مع المنشآت المحلية وصالت بأصحاب العمل والمنشآت االجتماعية . في العمل
 والقطاع التطوعي؛

. من التعليم الرسمي وحده في حالة الشباب المتسربين يمكن أن تكون أنواع التعلم غير الرسمية أآثر نجاحًا 
إيجابية في سوق العمل  نتائجالتدريب في مكان العمل يزيد احتمال تحقيق و المدرسةوالتفاعل بين التدريب في 

 نقطة مئوية؛  ٥٣وإذا ما اقترن ذلك بخدمات أخرى يزداد احتمال النتائج اإليجابية بما يعادل . نقطة مئوية ٣٠بنسبة 
إذا آانت حسنة التوجيه، أن ذوي مهارات متدنية،  يمكن إلعانات التدريب المقدمة إلى الشرآات التي تستخدم شبابًا 

فكالهما يمكن : وتعتمد فعاليتها على تصميمها وتوجيهها. تزيد أماآن التدريب في العمل المتاحة للشباب المحرومين
 ).أي الجمود واالستبدال(أن يقلل من التأثيرات السلبية 

  :المصدر
EU: The role of Public Employment Services in youth reintegration. A review of European good practice, 
Analytical Paper, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (Brussels, 2011). 

في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بأن الشباب  وتفيد بحوث أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا . ١٩٨
وفي جمهورية . يمثلون أغلبية المنخرطين في خدمات المساعدة في البحث عن عمل والتوظيف والتوجيه المهني

 في حين التوجيه المهني، منفي المائة من المنتفعين  ٧٩سنة  ٢٩مولدوفا على سبيل المثال، يمثل الشباب دون 
  ٥٦.المائة من خدمات التوظيف في أوآرانيا نحو الشبابفي  ٣٤توجه 

غير أن خدمات التوظيف العامة لم تستطع مواآبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل أو توفير حزم خدمات  . ١٩٩
، ففي الكثير من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثًال. هادفة تستجيب إلى احتياجات الشباب في جميع البلدان

وال يرى العاطلون فائدة آبيرة من التسجيل . التوظيف العامة ضعيفة رغم الجهود المبذولة مؤخرًا تبقى خدمات
ومن التحديات األخرى أن وظائف آثيرة . في خدمات التوظيف العامة، وال يستخدم أصحاب العمل هذه الخدمات

وال تسجل لدى خدمات التوظيف  تقّيد مما يعني أن الشواغر الفي البلدان النامية توجد في االقتصاد غير المنظم، 
زد على ذلك أن مكاتب التوظيف غير مجهزة لتزويد الباحثين عن عمل بمعلومات محدثة وموثوق بها . العامة

في المائة من الباحثين عن عمل قط خدمات تبادل العمال أو  ٩٠وفي األردن لم يستخدم نحو . عن فرص العمل
   ٥٧.توصيات غير الرسمية والمعلومات المقدمة من األقارب واألصحابمفضلين االعتماد على ال ،المشورة

وفي بلدان آثيرة، وباألخص البلدان النامية، تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها خدمات التوظيف  . ٢٠٠
 ايةعدم آفاالفتقار إلى القدرات التقنية والمالية أو انخفاض مستوياتها و ،العامة في القيام بتدخالت هادفة فعالة

  ٥٨.البنية األساسية والمرافق الالزمة لتشغيل مكاتب التوظيف

                               
ة بش   ٥٦ ات المتاح ى المعلوم تنادًا إل داناس ة بل ة : أن ثماني ة مقدوني ا، جمهوري ا، جورجي يالروس، آرواتي ان، ب ا، أذربيج أرميني

  :انظر. اليوغوسالفية السابقة، جمهورية مولدوفا، أوآرانيا
ILO: Youth employment in Eastern Europe: Crisis within the crisis، مرجع سابق.  

  :انظر   ٥٧
European Training Foundation (ETF): Human capital and employability in the 14 partners of the Union for the 
Mediterranean, Informal background paper to the Union of the Mediterranean-Euromed Employment and Labour 
High-Level Working Group meeting, Brussels, 26-27 Nov. 2009. 

  .مرجع سابق ،ILO: Support for the role of public employment services in the labour market: انظر   ٥٨
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  وعمالة الشباب الحد األدنى لألجرإعانات األجور و  ٣-٤-٢
إن إعانات األجور جيدة التصميم أو تخفيضات االشتراآات االجتماعية لفائدة العمال الشباب يمكن أن  . ٢٠١

وتساعد إعانات األجور على تيسير انتقال العمال الشباب إلى . تساعد على زيادة الطلب على هذه الفئة من العمال
ات على العمالة وانخفاض قيمة المهارات سوق العمل، ويمكن، في فترات التباطؤ االقتصادي، أن تخفف التأثير

وعلى سبيل . نحو الشباب لذلك وجهت بعض البلدان مبادرات إعانات األجور تحديدًا. صفوف القوى العاملةفي 
وتعرض المؤلفات . لفائدة شباب األسر الفقيرة ٢٠٠٩المثال، اعتمدت شيلي إعانات عمالة الشباب في عام 

التأثيرات الواعدة المتصلة باستعمال تلك اإلعانات في سياقي البلدان المتقدمة بإعانات األجور بعض  المتعلقة
في  ٢٢وفي المشاريع بالغة الصغر في سري النكا، تبين البحوث أن إعانات األجور دفعت . والبلدان النامية

من أصحاب في المائة  ٨٦عالوة على ذلك، أفاد . ريع المؤهلين إلى استخدام عاملالمائة من أصحاب المشا
   ٥٩.العمل الذين استخدموا موظفين بأنهم احتفظوا بالعمال بعد نهاية اإلعانة

وفي بلدان مجموعة العشرين توجد طائفة واسعة من تدابير تقاسم تكاليف االستخدام األولية بين أصحاب  . ٢٠٢
نوع الترتيب ل، تعويض صاحب العم وأمقدار اإلعانة مدة العقد، : ل العناصر الرئيسيةوتشم. العمل والحكومة

أن هذه العقود محددة األجل على اعتبار  عملوفي بعض البلدان تدفع اإلعانات الستخدام شباب بعقود . التعاقدي
وفي فرنسا وإيطاليا، تقدم حوافز مالية إلى أصحاب العمل الذين . إلى سوق العمل يمكن أن تكون مدخًال

  .ريب في العملباحثين عن عمل ويوفرون لهم التد يستخدمون شبابًا

تأثيرات إيجابية على نتائج  على العموم إلعانات األجور في االقتصادات المتقدمة والناشئة ، آانوإجماًال . ٢٠٣
وتبين التقييمات الموجودة إلعانات األجور أن فعالية هذه اإلعانات تبلغ أقصاها عندما تكون . عمالة الشباب

مصممة وموجهة لمعالجة أوجه حرمان محددة يواجهها الشباب في سوق العمل، وعندما تكون مقدمة لفترة 
يكون لها ، لن سيما على أساس سنهم ال ،ممة التي تستهدف الشبابوهكذا فإن اإلعانات المع ٦٠.زمنية محدودة

ما تساهم هذه اإلعانات، إذا لم تكن موجهة، في  وغالبًا. بالتأآيد تأثير طويل األجل على عمالتهم وإيراداتهم
باستمرار استالم  مرهونتشوهات سوق العمل من حيث األعباء اإلضافية والبدائل، إذ أن استمرار العمالة 

على فائدة الجمع بين اإلعانات والتدريب في العمل وبين تدابير أخرى تتمثل  وتشدد نتائج التقييم أيضًا. اإلعانات
من وضع نظام رصد ناجع لتفادي حاالت  وال بد أيضًا. في حزم خدمات شاملة تقدم إلى العمال الشباب

، لالستخدامثل في تحسين قابلية العمال الشباب االستغالل المقترنة بإعانات األجور، وبلوغ الهدف السياسي المتم
 .    تحويلهم إلى مصدر رخيص لليد العاملة وليس

عمال الذين يتقاضون وبالنظر إلى نسبة الشباب المفرطة ضمن العمال ذوي األجور المتدنية وضمن ال . ٢٠٤
الحفاظ  المساعدة على في مهمًا ، يمكن أن تؤدي األجور الدنيا دورًا)٣-١نوقش في الفرع (ألجور الحد األدنى ل

   ٦١.على القدرة الشرائية للسكان الشباب

وفي بلدان عديدة ُحّدد، إلى جانب معدل األجور الدنيا التي يتقاضاها البالغون، معدل أجور منخفض  . ٢٠٥
وتمثلت مبررات ذلك في أن تخفيض األجر النسبي للعمال الشباب سيجعلهم أآثر . للشباب والتالمذة الصناعيين

، ومن ثم يحد وفي الوقت ذاته، سيقلص من حوافز الشباب على مغادرة المدرسة مبكرًا. ألصحاب العمل جاذبية
وبما أنه ال . ويعتقد أن هذين األثرين سيساهمان في تخفيض معدل بطالة الشباب. من عرض العمال الشباب

 الكامنة في األسباب لنظر دوريًايوجد معيار دولي يمنع البلدان من تحديد معدالت منخفضة، فإنه ينبغي إعادة ا
. عن عمل متساوي القيمة عمال في ضوء مبدأ تقاضي أجر متساٍووراء اعتماد معدالت منخفضة لبعض فئات ال

                               
  :انظر   ٥٩

S. de Mel, D. McKenzie and C. Woodruff: “Field experiments in firms wage subsidies for microenterprises” in 
American Economic Review, Vol. 100, No. 2, May 2010, pp. 614–618. 

نظامًا إلعانات األجور يرمي إلى تحسين معدالت عمالة الشباب في شرآات  ٢٠١٠على سبيل المثال، اعتمدت جنوب أفريقيا في    ٦٠
وتقارن هذه اإلعانات بمتوسط . وتدفع على امتداد ستة أشهر - يورو تقريبًا  ٦٧٠أي  –راند  ٥٠٠٠وتساوي اإلعانات . القطاع المنظم
راند تقريبًا، أي أقل من ضعف المبلغ  ١٥٠٠سنة، الذي يساوي  ٢٤و ٢٠ري الوطني للشباب المتراوحة أعمارهم بين األجر الشه

  .  غير أنه لم يقّيم بعد تأثير اإلعانات على استخدام الشباب. الشهري لإلعانة بقليل
  :انظر   ٦١

A. Cardoso: Long-term impact of youth minimum wages: Evidence from two decades of individual longitudinal 
data, IZA Discussion Paper No. 4236 (Bonn, Institute for the Study of Labour (IZA), 2009) 
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بموجب اتفاقية المساواة في األجور،  وأي تحديد لمعدالت األجور الدنيا على أساس الجنس سيمثل إجراء تمييزيًا
  ٦٢).١٠٠رقم ( ١٩٥١

الدراسات تواصل دعم الحجج آنفة الذآر المتعلقة بتخفيض األجور الدنيا للعمال الشباب، ورغم أن بعض  . ٢٠٦
وعلى سبيل المثال فرضت نيوزيلندا في . خلصت المؤلفات األخيرة المتعلقة بهذا الموضوع إلى نتائج أقل أهمية

األدنى الذي إصالحات أفضت إلى تخفيض السن التي يحق عندها للفرد الحصول على األجر  ٢٠٠١عام 
إلى  ٦٠ورفعت في الوقت ذاته األجور الدنيا التي يتقاضاها الشباب من ) سنة ١٨إلى  ٢٠من (يتقاضاه البالغون 

 ال يذآروآان ثمة أدلة على فقدان العمال الشباب لقدر . في المائة من األجر األدنى الذي يتقاضاه البالغون ٨٠
وتقدم بعض البحوث أدلة قطرية تكشف أن الحد األدنى  ٦٣.ريعمن العمالة بعد مرور سنتين على تغيير التش

ن بعض البلدان من تحسين وضع عمالة مّكمالة وسياسات سوق العمل النشطة، بحماية عالية للع لألجور، مقترنًا
   ٦٤.الشباب

ويكمن . التدابير التي تعالج العمالة متدنية األجر تبطة بمزاولة العمل أمثلة جيدة علىوتقدم اإلعانات المر . ٢٠٧
الهدف من هذه اإلعانات في تقديم حوافز مالية إلى العمال من أجل قبول وظائف متدنية األجر بمنحهم إيرادات 

 ومدفوعاتوتحويالت مرتبطة باألجر ضريبية  خصوماتوقد تكون في شكل . إضافية، ومن ثم الحد من الفقر
وبما أن . الضريبية فيما يتعلق بالدخل الخصوماتنظم  ومن ضمن هذه التدابير، تستخدم آثيرًا. جزافية أخرى
ما تضم عناصر التحفيز على العمل، فإن حجم الفوائد يتوقف في العادة على الدخل اإلجمالي،  هذه النظم غالبًا

وبعبارة أخرى، يزيد  مجموع الفوائد . مع ما ينطوي عليه ذلك من عناصر التدرج التصاعدي والتدرج التنازلي
 ٦٥وتوجد في الحقيقة وثائق غزيرة. فيبدأ في التراجع معينًا يادة الدخل، ثم يستقر عند بلوغه حدًافي الغالب بز

بشأن قدرة هذه السياسات على تحسين رفاه العمال ذوي األجور المتدنية دون المس بحجم العمالة، وال بد من 
ير أنه ينبغي اعتبار قدرات فوائد العمل غ. استغاللها بالكامل في التطورات السياسية المتعلقة باألجور المنخفضة

  . عنها التي تحسِّن الرفاه على أنها تكملة لسياسات األجور الدنيا ال بديًال

  عقود العمالة وحماية الشباب وإدماجهم في سوق العمل  ٤-٤-٢
يم وتصم. في آفالة تمتعهم بمعاملة عادلة مهمًا تؤدي اللوائح المتعلقة بتوظيف العمال وفصلهم دورًا . ٢٠٨

اللوائح المتعلقة بحماية العمالة وتعزيزها يشمل الموازنة بين درجة الحماية الفعالة التي توفر للعمال والحوافز 
وباقي الوافدين الجدد  الخبرةالمقدمة إلى الشرآات من أجل التوظيف، والسيما توظيف الشباب من غير ذوي 

عمال  بفصلات الصارمة والغامضة المتعلقة ما تكون اإلجراء وعلى نحو خاص، غالبًا. سوق العمل إلى
شباب بعقود  توظيف في تردد أصحاب العمل في دائمين، إلى جانب مكافآت إنهاء االستخدام العالية، سببًا

ائف في االتحاد تقلد العمال الشباب للوظ مدة وخلصت البحوث األخيرة إلى أن تراجع متوسط ٦٦.مفتوحة
اقترن بضعف التشريعات المتعلقة بحماية العمالة وانخفاض الكثافة  ٢٠٠٦عام و ١٩٩٩ األوروبي بين عام

  ٦٧).تقلد الشباب للوظائفمدة اقترن التراجع في االنضمام إلى النقابات بتراجع متوسط (النقابية 

                               
  :انظر   ٦٢

Y. Ghellab: “Minimum wages and youth unemployment”, in ILO: General Survey concerning minimum wages, 
paras. 169-185 (Geneva, 1992). 

  :انظر   ٦٣
D. Hyslop and S. Stillman: “Youth minimum wage reform and the labour market in New Zealand”, in Labour 
Economics, Vol. 14, No. 2, 2007, pp. 201-230. 

  :انظر   ٦٤
D. Neumark and W. Wascher: “Minimum wages, labor market institutions, and youth employment: A cross-
national analysis”, in Industrial & Labor Relations Review, Vol. 57, No. 2, 2004. 

  :انظر   ٦٥
H. Immervoll and M. Pearson: A good time for making work pay? Taking stock of in-work benefits and related 
measures across the OECD, IZA Policy Paper No. 3 (Bonn, IZA, 2009). 

  .، مرجع سابقILO: Giving youth a better start: انظر   ٦٦
  :انظر   ٦٧

S. Cazes and M. Tonin: “Employment protection legislation and job stability: A European cross-country analysis” 
in International Labour Review, Vol. 149, 2010. 
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إلى " عقود الوظيفة األولى"الجديدة، تهدف " دربعقود التدريب أو الت"وإلى جانب السلسلة الواسعة من  . ٢٠٩
ويتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشباب على إيجاد موطئ قدم في سوق العمل . العمال الشباب تسهيل توظيف

العمال الشباب أو  مستحقاتويتحقق ذلك باألساس إما من خالل تخفيض  ٦٨.عن طريق تخفيض أعباء التوظيف
  . دعم عقود العمل هذه

حيث يتوخى  ، هناك باراغوايالعمال الشباب مستحقاتأمثلة البلدان التي اختارت تخفيض  بين ومن . ٢١٠
وفي حين . سنة في سوق العمل ٢٨و ١٥إدماج الشباب المتراوحة أعمارهم بين  ٢٠٠٢التشريع المعتمد في عام 

تمثل الهدف في وضع قواعد تنظم وتشجع وتعزز عمالة الشباب من خالل نشاط مهني تابع ومدفوع األجر، فقد 
أو  التقاعدية االجتماعي الموجهة نحو المعاشات الضماناالستبعاد من اشتراآات  على نّص هذا التشريع أيضًا
وأّدى هذا التقليص في حقوق العمال الشباب في نهاية . ستحقات اإلجازات وما إلى ذلكمالبدالت األسرية ومن 

 . المطاف إلى رفض هذا التشريع

غير محدد األجل ينطبق " عقد وظيفة أولى"يتعلق بتنفيذ  ، تشريعًا٢٠٠٦مارس  /وسّنت فرنسا، في آذار . ٢١١
غير أن اعتراض الشباب . موظفًا ٢٠داخل منشآت تستخدم أآثر من  عامًا ٢٦على العمال الشباب حتى سّن 

ومن خصائص هذا الصك أنه نص على . ٢٠٠٦أبريل  /والنقابات القوي أّدى إلى إلغاء هذا القانون في نيسان
 ٢٠٠٥وأقّر التشريع المعتمد في عام . خاللها فصل الموظف دون أي تبريرمدتها سنتان يمكن " فترة تثبيت"
 ٢٠ذا الخصائص المشابهة عدا أنه آان يقتصر على المنشآت التي تستخدم أقل من " عقد الوظيفة الجديدة"

 من دستور ٢٤للمادة  طبقًا شكوىوفي إطار إجراء . لجميع العمال دون تحديد السن وأنه آان متاحًا عامًال
بقدر آبير عن  ابتعد" عقد الوظيفة الجديدة"، خلصت لجنة ثالثية إلى أن ٢٠٠٧منظمة العمل الدولية في عام 

. ، وهي اتفاقية صدقت عليها فرنسا)١٥٨رقم ( ١٩٨٢الحماية المنصوص عليها في اتفاقية إنهاء االستخدام، 
ل هذا بأي حال من األحوال دون سبب الحكومة اتخاذ تدابير لضمان عدم إنهاء عقد العم منوطلبت اللجنة 

، دحضت المحكمة العليا الفرنسية عقد الوظيفة الجديدة ألسباب منها أنه مخالف ألحكام ٢٠٠٨وفي عام  ٦٩.وجيه
 ١٤وإذ أخذت فرنسا بتوصيات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في . ١٥٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

الذي  ،٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥المؤرخ  ٥٩٦-٢٠٠٨د اعتمدت القانون رقم ، فق٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني
وأعيد تصنيف عقود الوظيفة . وطنيًا ثالثيًا وينفذ القانون اتفاقًا. ألغى األحكام المتعلقة بعقد الوظيفة الجديدة

والحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية . الجديدة النافذة وقت إصدار القانون آعقود غير محددة األجل
  . ، في ما بعد، اعتماد هذا القانون الجديدبعين الرضابتطبيق االتفاقيات والتوصيات 

العمال الشباب، عّدلت بلدان أوروبية آثيرة  اماستخدأو فصل خاصة بعقود  توظيفوبدل اعتماد قواعد  . ٢١٢
عقود محددة األجل وعقود لمهمة محددة والعمل عند (لتوظيف المؤقت تشريعاتها لتخفيف القيود على استعمال ا

وسرعان ما أصبح هذا الشكل من أشكال التوظيف يمثل أغلبية الوظائف الجديدة ). وعمل الوآالة، الخ الطلب
ا أدى إلى زيادة ازدواج سوق العمل بين الحماية الصارمة المقدمة إلى العمال الدائمين ممالمتاحة للشباب، 

وعلى سبيل المثال، لم تنخفض نسبة العمالة المؤقتة . والحماية األضعف المقدمة إلى الموظفين الشباب المؤقتين
المهمة في تكاليف الفصل  بما فيها التخفيضات ،بقدر آبير رغم اإلصالحات األخيرة المدخلة على سوق العمل

واإلعانات  ٢٠١٠و ١٩٩٧ثم في عامي  ١٩٩٤سبانيا في عام افي إطار عقود التوظيف الدائمة المعتمدة في 
وتتسم أسواق العمل في شتى بلدان أوروبا بارتفاع نسبة العمال  ٧٠.السخية المتصلة باستخدام موظفين دائمين

سنة  ٢٤و ١٥، بلغت نسبة العمال المتراوحة أعمارهم بين ٢٠٠٩ففي عام . الشباب العاملين بعقود مؤقتة
في المائة من مجموع العمال المتراوحة أعمارهم بين  ١٣٫٤في المائة مقارنة بنسبة  ٤٠٫٢والعاملين بعقد مؤقت 

وخالل األزمة، مثلت العمالة المؤقتة األغلبية الساحقة للوظائف المفقودة في األشهر االثني  ٧١.سنة ٦٤و ١٥
، حسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ثم ٢٠٠٩يونيه  /المنتهية في حزيرانعشر 

                               
ة                   ٦٨ دة طويل ذ م اطلين عن العمل من ل الع ال، مث ات أخرى من العم ى فئ دخالت أيضًا عل في حاالت عديدة يطبق هذا الشكل من الت

  . والنساء
  :انظر   ٦٩

ILO: Decision on the 20th item on the agenda: Report of the Director-General: Sixth Supplementary Report, 
Governing Body, 300th Session, Geneva, November 2007, GB.300/20/6. 

  :انظر   ٧٠
J.J. Dolado et al: Drawing lessons from the boom of temporary jobs in Spain, CEPR Discussion Paper No. 2884 
(Madrid, FEDEA, 2011). 

  :انظر   ٧١
F. Tros: Analysis of the effects of legislation in youth employment contracts in Europe: A literature review, 
Employment Sector Working Paper (Geneva, ILO, forthcoming). 
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في المائة في آانون  ٢٥٫١إلى  ٢٠٠٧في المائة من مجموع العمالة في الربع األول من عام  ٣٢تراجعت من 
صيب الشباب، فقد تحمل الشباب أن األرجح أن تكون أنواع العقود هذه من ن نظرًا إلىو. ٢٠٠٩ديسمبر  /األول

     ٢٠٠٩.٧٢ديسمبر  /في المائة في آانون األول ٤٤٫٥، وبلغ معدل بطالة الشباب لالنكماشالعبء األآبر 

 إعاناتهمبعض التجارب بأن تقديم الحوافز لقاء استخدام العمال الشباب على حساب حقوقهم و تفيدو . ٢١٣
والتأمين الصحي والتأمين من البطالة، يؤدي إلى زيادة االستضعاف وانعدام األمن  الجتماعية، مثل المعاشاتا

وسبق أن استعرضت منظمة العمل الدولية هذه العواقب مبرزة أن المستويات المنخفضة للحماية . طويلي األجل
هم في المؤسسات والمساعدة اللتين تقدمهما الدولة قد تؤثر على التطور المستقبلي للعمال الشباب وعلى ثقت

   ٧٣.امةالع

  االنتقال إلى القطاع المنظم  ٥-٤-٢
  في البلدان النامية، تمثل الوظائف متدنية اإلنتاجية في االقتصاد غير المنظم المزود الرئيسي  . ٢١٤

  ويمكن أن يساهم تعزيز إنفاذ التشريعات المتصلة بعقود العمل، إلى جانب . للشباب بالعمل وسبل الكسب
  وتمثل تجربتا . أخرى، في دعم االنتقال من العمالة غير المنظمة إلى العمالة المنظمةتدابير تكميلية 

وفي األرجنتين اعتمدت الحكومة، بعد األزمة االقتصادية . ذلك لىاألرجنتين والبرازيل الناجحتان خير مثال ع
ومن . ة غير المنظمة العاليةمن اإلصالحات بغية التصدي لمستويات السم الخانقة لبداية األلفية الثانية، عددًا

بالنسبة  شهرًا ١٢بينها سّن تشريعات جديدة نصت على تخفيض أولي الشتراآات الضمان االجتماعي لمدة 
  وموازاة مع ذلك، اعتمدت الحكومة برنامج . لحاالت التوظيف الجديدة في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر

)Programa de Simplificación Registral (سيط اإلجراءات اإلدارية عن طريق إنشاء نظام وحيد لتب
خطة وطنية لتنظيم العمل  ٢٠٠٥إلى تحسين امتثال المنشآت، اعتمدت الحكومة في عام  وسعيًا. لتسجيل العمال

  . الموارد المخصصة إلدارة تفتيش العمل زادتو

الذين تم تحديدهم  ،غير المنظموخالل السنتين األوليين من هذا البرنامج، ُسّجل حوالي ثلث عمال القطاع  . ٢١٥
عالوة على . المنظمة في صفوف العمال الشبابعن طريق مفتشي العمل، مما ساعد على الحد من السمة غير 

ونص على . ذلك، نّص التشريع على إنزال عقوبات بالمنشآت التي تستغل التالمذة الصناعيين والعمال الشباب
  .فصلة بشأن التدريب واشتراآات الضمان االجتماعي واألجورم ًاإصدار عقد محدود األجل يتضمن أحكام

واعتمدت تدابير محددة متنوعة من أجل القضاء على السمة غير المنظمة في معظم المهن المتضررة،  . ٢١٦
تبسيط تسجيل العمال المنزليين والسماح باقتطاع اشتراآات الضمان االجتماعي من الضرائب التي  وتشمل مثًال

 وحيدًا" اجتماعيًا اشتراآًا"، "mono-tributo social "واعتمد تدبير آخر، يسّمى . عمليسددها أصحاب ال
وعلى العموم، سمحت . للعاملين للحساب الخاص من ذوي الدخل المحدود المتواجدين في االقتصاد غير المنظم

 ٧٤.السابقوسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل العمال الذين استبعدوا في تهذه التدابير ب

  ٧٥العبر المستخلصة  ٦-٤-٢

  التفاعل بين تدخالت سوق العمل النشطة وغير النشطة
إنه لمن المهم التسليم بالتفاعالت بين سياسات سوق العمل النشطة ونظم الدعم السلبي للدخل، مثل إعانات  . ٢١٧

السخي للدخل على خطر وقد ينطوي الدعم . ٩-٢البطالة والمساعدة االجتماعية، وهي مسائل نوقشت في الفرع 
ويتمثل السبيل األنجع للجمع بين . المس بحوافز البحث عن عمل والمشارآة في سياسات سوق العمل النشطة

أشكال  لعمل النشطة وغير النشطة من خالل شكل منهذين التوجهين المتضاربين في الربط بين سوق ا

                               
  .ILO: G20 country brief: Spain’s response to the crisis (Geneva, 2010): انظر   ٧٢
  .، مرجع سابقILO: Global employment trends for youth: انظر   ٧٣
  :انظر   ٧٤

ILO: Trabajo decente para los jóvenes: El desafío de las políticas de mercado de trabajo en Argentina (Buenos 
Aires, 2011); and ILO: La formalización del empleo en Argentina (Buenos Aires, 2011). 

  :لالطالع على ملخص بشأن السمات األساسية لبرامج عمالة الشباب التي آانت أآثر نجاعة من برامج أخرى انظر   ٧٥
Policy options to support young workers during economic recovery, Global Jobs Pact Policy Brief No. 14 (ILO, 
2011). 
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ويستند في ذلك إلى أن  ٧٦.البلدان الصناعيةفي جل " التنشيط"وسجل اتجاه واضح نحو سياسات . المشروطية
ويقوم هذا النهج على نظام مشروطية . الحصول على أية وظيفة هو أفضل من عدم النشاط االقتصادي والبطالة

 ٧٧.صارم، ويشدد على االلتزامات المتبادلة بين مكاتب التوظيف العامة ومقدمي اإلعانات وطالبي اإلعانات
ومن أجل بلوغ . وآفاق عمالتهم لالستخدامب التوظيف العامة  تحسين قابلية الشباب وبالتالي سيتعين على مكات

 وتتفق معظم عمليات ٧٨.ذلك، يجب أن ترآز مكاتب التوظيف العامة على البرامج التي أثبتت أنها األآثر نجاعة
سداء المشورة تقييم سياسات سوق العمل النشطة على أن برامج المساعدة في البحث عن عمل، التي تتضمن إ

وبالمثل، أثبتت برامج التدريب ذات النطاق . ، هي برامج فعالة على نحو خاصعلى نحو متعمق واإلرشاد
يتمثل في التدريب أثناء العمل، أنها أنجح من برامج  قويًا التي توجه على نحو جيد وتتضمن مكونًا ،المحدود

 . التدريب المدرسي الواسعة

  ٨-٢اإلطار 
  لعمل النشطة والشباب في صربياسياسات سوق ا

في المائة على التوالي،  ١٢٫٣في المائة و ٣٧٫٤(تبلغ معدالت بطالة الشباب ثالثة أضعاف معدالت بطالة البالغين 
، مع ما ينطوي عليه ذلك من تحديات جسام تواجه الشباب ذوي المستويات التعليمية الضعيفة والشباب )٢٠١٠في عام 

  .داخل بلدانهم والالجئينالروما والنازحين 
 لالستخداموالقابلية  على النمو آثيف العمالة) ٢٠١١-٢٠٠٩(عمالة الشباب بشأن وشددت سياسة وخطة العمل 

 ٣٫٩مبلغ يقدر بحوالي  أدىولقد . وإدارة سوق عمل الشباب محددة األهدافواإلدماج في سوق العمل من خالل تدابير 
تنفيذ سلسلة واسعة من إلى دعم ، ضخته الحكومة وجهات مانحة في صندوق عمالة الشباب القائم، أمريكي ماليين دوالر

  .تدابير عمالة الشباب المتكاملة
في المائة  ٥٢في المائة منهم شابات و ٤٨(شاب محروم  ٣ ٥٠٠واستهدفت برامج سوق العمل النشطة أآثر من 

 يملك، وال )في المائة ٦٠(، ويعاني من البطالة منذ مدة طويلة )المائةفي  ٨٥( مستوى تعليمي متدٍنأغلبهم  لدى، )شبان
في  ٨٥وتكشف بيانات الرصد الحكومية أن من بين المستفيدين الذين يعملون، حصل ). في المائة ٥٢(تجربة مهنية 

، )في المائة ٥٧(نفسها التي تلقوا فيها التدريب  المنشأةالمائة على عمل آامل الوقت، ويعمل أآثر من نصفهم في 
أجور المشارآين في  تفوقوإلى جانب ذلك، ). في المائة ٦٢(ويستخدمون المهارات المكتسبة خالل التدريب في العمل 

  .في المائة ٢٠و ١٠بنسبة تتراوح بين  الحد األدنى القانوني لألجور البرنامج
االجتماعية، ومع الشرآاء  ةالعمل والسياسوعملت منظمة العمل الدولية مع وزارات االقتصاد والتنمية اإلقليمية و

تحديد أهداف عمالة الشباب؛ إنشاء صندوق لعمالة الشباب؛  وخطة عمل بشأن وضع وتنفيذ سياسة :من أجلاالجتماعيين، 
بناء قدرات ل والهجرة والخدمات االجتماعية؛ إدماج سوق العمألدلة؛ وأغراض سياسة خاصة بعمالة الشباب تقوم على ا

  .ملسوق الع
 .ILO: Youth Employment Policy and Action Plan, Serbia 2009-2011 (unpublished) :المصدر

  االحتياجات الفردية حسنة األهداف ومتجاوبة معسياسات 
إن سياسات سوق العمل النشطة التي تقر بوجود تباين فيما بين الشبان والشابات وتستهدف الخصائص  . ٢١٨

 ،ونقائص سوق العمل المحددة) الجنس والمستوى التعليمي والوسط االجتماعي الثقافينوع مثل السن و(الفردية 
وهذا يعني أنه يجب  ،ويعزى نجاحها إلى االهتمام الفردي ٧٩.من االستهداف العام للشباب آفئة هي أآثر نجاحًا

وآما ُذآر في . يةتخصيص موارد آافية لسياسات سوق العمل النشطة لكي تكون نسب الموظفين إلى الزبائن آاف
آشف التقييمات  فيبشأن سياسات سوق العمل النشطة، يتمثل أحد األسباب الرئيسية  واسع النفوذتقييم أآاديمي 

                               
اه      ٧٦ ن الرف ال م ى االنتق باب عل اعدة الش ة توصيات لمس اد الصناعة البريطاني ؤخرًا اتح ده م ر أع ال، يتضمن تقري بيل المث ى س عل

وظفي      االجتماعي إلى العمالة ع األجور المدفوعة للم  .نوتشمل هذه التوصيات مواءمة هيكلية مدفوعات اإلعانات مواءمة أوثق مع واق
  .CBI: Action for jobs – How to get the UK working (London, 2011): انظر

  :انظر   ٧٧
A. Daguerre and D. Etherington: Active labour market policies in international context: What works best? 
Lessons for the UK, Department for Work and Pensions Working Paper No. 59 (Norwich, HMSO, 2009). 

  :انظر   ٧٨
W. Eichhorst and K.F. Zimmerman:  And then there were four: How many (and which) measures of active labour 
market policy do we still need? DIW Discussion Paper No. 685 (Berlin, DIW, 2007). 

  :انظر   ٧٩
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في أن اإلنفاق حسب الفرد على المشارآين عادة  ،إعانات خاصة واجتماعية صغيرة"العديدة لهذه البرامج وجود 
د هذه التدخالت مكاسب ولكي توّل. طلب من هذه البرامج معالجتهاالتي ُي العجزمقارنة بأوجه  ما يكون صغيرًا

وتسلط أمثلة عن البرامج الفعالة الضوء على أهمية  ٨٠."آثيرة ينبغي أن تقترن بمعدالت عودة داخلية واسعة جدًا
تقدير األعباء والقدرات اإلدارية  االستهانة فيغي عدم بوين. تخصيص موارد آافية لسياسات سوق العمل النشطة

آما نوقش في الفرع (ولقد اختارت بلدان نامية عديدة برامج التوظيف العامة . محددة األهدافالمرتبطة بالبرامج 
  . مستهدفة المجتمعات المحرومة) ٧-٢

ائمة التي وإعادة االستثمار إلى زيادة تمويل البرامج الق االنتعاشوفي الواليات المتحدة، أّدى قانون  . ٢١٩
نجحت في النهوض بحالة الشباب المحرومين، مثل برنامج هيئة الوظائف، وهو أآبر وأشمل برنامج في البلد 
للتعليم الداخلي والتدريب على العمل لفائدة الشباب المعرضين للخطر، وهو يجمع بين تجارب التدريس 

وعلى  لالستخدامبية على قابلية المشارآين وآشفت التقييمات عن تأثيرات إيجا ٨١.والتطبيق والتعلم في العمل
غير أن . اجتماعية آبيرة من خالل انخفاض معدالت الجريمة والسجن عائداتعن تحقيق  إيراداتهم، فضًال

فقط بينما اضمحلت في حالة المراهقين بعد  ر سنًاباآلثار اإليجابية على اإليرادات استمرت في حالة الشباب األآ
 ٢٤و ٢٠ل تبّين أن البرنامج مجد من حيث التكلفة بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم بين وبالفع. أربعة أعوام

التدخل المبكر لتجنب االنسحاب، مكون : ما يلي وتشمل البرامج المتصلة بقانون االستثمار في القوة العاملة. سنة
الصحة ورعاية األطفال خدمات شاملة في مجال التعليم والتوظيف والدعم الشخصي وقوي يتعلق باإلشراف؛ 

ولم تكن صناديق الشباب . متابعة منتظمة بعد الخروج من البرنامجوالسكن؛ ترآيز على تنمية قدرات الشباب؛ 
المشمولة بقانون االستثمار في القوة العاملة مفيدة للشباب خارج المدارس بالقدر الذي آانت عليه للشباب 

  . الموجودين في المدارس

  المهنيةالصالت بالتجربة 
فالوظائف  سوق العمل النشطة التي ترآز على المهارات أوًال سياسات ال يمكن االنتقاص من حدود تنفيذ . ٢٢٠
ويلزم تنفيذ برامج تجمع . وقرائن هذا النهج ال تبعث على التفاؤل. ، وخاصة في حالة الشباب المحرومينالحقًا

وتزداد فرص . من أجل زيادة الفوائد إلى أقصى حد بين التعلم والكسب، وُتنّمي فهم قيمة االدخار واالستثمار
مثل التدريب في الشرآة والتوظيف والتوظيف المدعوم (التوظيف بفضل البرامج المرتبطة بعالم العمل 

  ).لألشخاص ذوي اإلعاقة

  جزء من حزمة خدمات شاملة
والعمل للحساب  مثل الحوافز الضريبية(نحو الطلب يتسم تكامل وترتيب مختلف المكونات الموجهة  . ٢٢١

بمزيد ) مثل التدريب والتوجيه المهني وغير ذلك من أشكال المساعدة في البحث عن عمل(والعرض ) الخاص
  . من الفعالية في تيسير االنتقال من المدرسة إلى العمل

والبرامج متعددة الخدمات التي تجمع بين التدريب المدرسي والتدريب في مكان العمل تزيد احتماالت  . ٢٢٢
في المائة؛ لكن البرامج التي تجمع بين هذين النوعين من التدريب  ٣٠ر اإليجابية على سوق العمل بنسبة اآلثا

 وفي هولندا، يعتبر قانون االستثمار في الشباب مثاًال ٨٢.في المائة ٥٣بنسبة  التأثيروخدمات أخرى تزيد 
سنة االلتحاق بوظيفة أو تعليم أو  ٢٧و ١٨إذ يعرض على الشباب المتراوحة أعمارهم بين . تكاملةللتدخالت الم

وفي حال قبول وظيفة يتكفل صاحب . ويؤدي عدم قبول العرض إلى الحرمان من اإلعانات االجتماعية. آليهما
أما إذا اختار الشاب الدراسة، فيحق له الحصول على دخل يعادل في قيمته المساعدة . العمل بدفع األجر

 ،وهكذا. لى تيسير دخول الشباب سوق العمل ويحول دون اتكالهم على الدولةويرمي هذا المخطط إ. االجتماعية
وهو أآبر برنامج  ٨٣.حصول الشباب على التأمين االجتماعي يطبق هذا القانون تدابير تنشيط ويقلص أيضًا

  . لسياسات العمل النشطة في البلد
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دريب والمساعدة في البحث عن وفي سياق األزمة االقتصادية، اعتمدت بلدان شتى أو وّسعت حزمة الت . ٢٢٣
ومن هذه البلدان األرجنتين وألمانيا وبيرو والمملكة المتحدة وهنغاريا وهولندا والواليات . عمل والتوظيف
الخاص " Projoven"وعلى سبيل المثال، وّسعت بيرو نطاق تغطية برنامجها التدريبي . المتحدة واليونان

لفائدة الشباب المحرومين، باالعتماد " الصفقة الجديدة المرنة"المتحدة بالشباب المحرومين؛ واعتمدت المملكة 
هيئة "زادت الواليات المتحدة تمويل  ،على شراآات بين القطاعين العام والخاص؛ وآما أشير إليه آنفًا

وتعتمد بعض البلدان نهج التزامات . ، وهي برنامج تدريب داخلي للشباب المنفصلين عن المجتمع"الوظائف
يقتضي من العاطلين الشباب أن  جديدًا شرطًا فقد فرضت أستراليا مثًال. تبادلة في مخططات دعم الدخلم

وفي هولندا، يعرض على الشباب من طالبي . يتفرغوا للدراسة أو التدريب بغية الحصول على اإلعانات
انظر اإلطار (اإلعانة النقدية المساعدة االجتماعية خيار العمل أو التدريب أو الجمع بينهما قصد الحصول على 

٩-٢.( 

  ٩-٢اإلطار 
  تدابير عمالة الشباب المعتمدة أثناء األزمة األخيرة

على الطلب على  وحفاظًا. اعتمدت عدة تدابير في مجال العمالة لتخفيف آثار األزمة السلبي على عمالة الشباب
مثل المساهمة في الراتب واإلعفاء من اشتراآات التأمين االجتماعي، والعطل (العمال الشباب ُأقرت إعانات التوظيف 

إلى خلق  وسعيًا. الرامية إلى استخدام الشباب أو المنح المخصصة لتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة) الضريبية
. شجيع مشاريع الشباب، وشملت التدريب والحصول على الخدمات المالية وغير الماليةفرص العمل، اسُتخدمت حوافز لت

وزادت بعض الحكومات تمويل برامج العمل الصيفي مدفوع األجر، في حين دعمت حكومات أخرى عمالة الشباب من 
األساسية والنهوض بالبيئة خالل برامج األشغال العامة والخدمات المجتمعية واسعة النطاق الرامية إلى تحسين البنية 

وُزّودت خدمات التوظيف العامة بالمزيد من الموارد للمساعدة في البحث عن الوظائف وتقديم سائر . وتوفير دعم للدخل
وخالل التباطؤ االقتصادي، دّعمت بلدان آثيرة برامج تنمية المهارات لتعزيز قابلية الشباب . خدمات سوق العمل

وُشّجع أصحاب العمل ). مثل الوظائف الخضراء(بل منها تنمية المهارات في المهن الناشئة بس لالستخدامالمحرومين 
وُقّدمت إعانات . على توفير فرص التلمذة الصناعية وغيرها من برامج التجربة المهنية بواسطة مكافآت وحوافز أخرى

ء في المدرسة بواسطة المنح الدراسية البطالة والمساعدات االجتماعية لحماية دخل الشباب أو مساعدتهم على البقا
  . وتحويالت نقدية مشروطة أخرى

 .، مرجع سابق;ILO: Policy options to support young workers during economic recovery: لمصدرا

الصفقة "في  ،الخاص بالشباب في المملكة المتحدة ،وتمثل البرنامج الرئيسي لسياسات العمل النشطة . ٢٢٤
، وهو مثال لتدخل متكامل يوفر المشورة ٢٠٠٩أآتوبر  /واعتمد هذا البرنامج في تشرين األول". الجديدة المرنة

المهنية والمشورة في البحث عن عمل والتدريب والتوظيف المدعوم والعمل الطوعي للشباب المتراوحة 
إلى الدروس  واستنادًا. الذين ظلوا يلتمسون إعانات البطالة طيلة ستة أشهر مستمرة ،سنة ٢٤و ١٨أعمارهم بين 

آات افي التعامل مع الشباب المحرومين ويقوم على شر شخصيًا المستفادة من تقييمات سابقة، يتبع البرنامج نهجًا
  . مع مقدمي الخدمات االجتماعية من القطاعين العام والخاص والقطاع التطوعي

التي تجمع بين التعليم والتمرس  ،د في أمريكا الالتينية طائفة من البرامج الشبابية متعددة الخدماتوتوج . ٢٢٥
وُأدخلت عليه " Jóvenes"وبوشر في شيلي في بداية التسعينات برنامج . والتدريب في العمل على أساس الطلب

بيرو والجمهورية الدومينيكية تعديالت طفيفة قبل تكراره في األرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبنما و
السلبية طويلة األجل  شيلي أنشئ بغرض التصدي لآلثارفي  "Jóvenes"وبرنامج . وفنزويال وآولومبيا وهايتي

برامج في بلدان أخرى من أمريكا الالتينية  وُصّممت الحقًا. عقد الماضيالتباطؤ االقتصادي في الها التي خلف
عند دخول سوق  يمتدنالدخل الضعيف والتعليمي المستوى الالشباب ذوي  بغرض التصدي للعوائق التي تواجه

وبصفة عامة، آان لبرامج أمريكا الالتينية تأثير إيجابي على العمالة؛ ويتجّلى أآبر تأثير في تحسين . العمل
 فئاتما بين وتختلف اإلعانات في. جراأل خالفاالنضمام إلى العمالة المنظمة أو إلى العمالة التي تتيح إعانات 

بالبرنامج الشيلي فيما يتعلق باإليرادات والعمالة  سنة األآثر تأثرًا ٢١؛ ويعتبر األشخاص الذين لم يبلغوا الشباب
واحتمال الوجود في العمالة المنظمة؛ وُسّجلت تأثيرات إيجابية آبيرة على عمالة النساء وإيراداتهن في برنامج 

  ". jóvenes en Acción"وبرنامج آولومبيا " proCaJoven"وبرنامج بنما " projoven"بيرو 

  الشرآاء االجتماعيين مساهمة
العمال في ربط الشباب بعالم العمل من خالل منظمات يمكن أن تساعد منظمات أصحاب العمل و . ٢٢٦

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تضفي . المشارآة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف الشباب
مثل االقتصاد غير (حكومية البرامج ال على مسائل ال تتضمنها دائمًا مساهمة الشرآاء االجتماعيين اهتمامًا

  ). لشرآاتل االجتماعية مسؤوليةالوالنهوض ب عمل وإحباط الشباب وعدم نشاطهموظروف ال المنظم
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   الخاص النهوض بروح تنظيم المشاريع والعمل للحساب  ٥- ٢
 في صفوف الشباب 

. في الحد من بطالة الشباب مهمًا ن أن يؤدي النهوض بروح تنظيم المشاريع في صفوف الشباب دورًايمك . ٢٢٧
وتشجيع الشباب ومساعدتهم على إقامة مشاريع استهاللية يسمح لهم بدخول سوق العمل من خالل العمل 

لفائدة  تستحدثضاف ذلك إلى مجموع فرص العمالة التي ومن منظور االقتصاد الكلي، ُي. اصللحساب الخ
بفضل العمالة  الشباب، ليس عن طريق عمل أصحاب المشاريع الشباب لحسابهم الخاص فحسب، وإنما أيضًا

ولهذا السبب يتعين على الحكومات التصدي . دها المشاريع الناجحة لفائدة شباب آخرينالتي ستوّل ،مدفوعة األجر
  .المحتملينللمشاآل الخاصة التي تواجه أصحاب المشاريع الشباب 

وفي الوقت ذاته، يعاني الشباب آذلك من حاالت استضعاف خاصة عندما يصبحون عاملين للحساب  . ٢٢٨
وقد تكون لدى بعض أصحاب المشاريع المحتملين، بسبب فقدانهم إلى التجربة والمعارف، آراء غير . الخاص

. أون حياتهم العملية تحت عبء الديونواقعية بشأن قدراتهم على النجاح في إقامة مشروع فتكون النتيجة أنهم يبد
الشباب  دفعمسؤوليات برامج النهوض بروح تنظيم المشاريع لدى الشباب في ضمان عدم  ىحدإولهذا تتمثل 

وينبغي أن تتيح المشورة . إنشاء مشاريعهم الخاصة إلى ،الذين تعوزهم الميزات الضرورية للنجاح في األعمال
  . سيئاتهإنشاء مشروع و حسناتمعلومات واقعية عن  من الشباب، محتملينالمقدمة إلى أصحاب المشاريع ال

البرامج والتدابير المعتمدة لدعم نشاط الشباب في  ،ويشمل النهوض بروح تنظيم المشاريع لدى الشباب . ٢٢٩
في الوقت نفسه، بتحسين  لى إقامة مشروع وتطويره، والقيامإقامة المشاريع بالهدف المتمثل في تشجيعهم ع

  ٨٤.لالستخدامليتهم العامة قاب

  ١٠-٢اإلطار 
  منظمة العمل الدولية بشأن تصوراتالتي أجرتها الدراسة االستقصائية 

  أصحاب المشاريع الشباب لبيئة األعمال في إندونيسيا
 ١٦٠٠، أجرت منظمة العمل الدولية أول دراسة استقصائية شاملة بشأن بيئة األعمال شملت ٢٠١٠في عام 
  :وفيما يلي االستنتاجات الرئيسية. شاب في إندونيسياصاحب عمل 

أو يعملون ) في المائة ٦٥(بالغ الصغر يضم أقل من خمسة عمال  يدير معظم أصحاب المشاريع الشباب مشروعًا 
من  آبيرًا قدرًا نومعظمهم يعمل في قطاعي التجارة أو الخدمات اللذين ال يتطلبا). في المائة ٢٩(للحساب الخاص 

ويتمتع أصحاب المشاريع الشباب بمستوى تعليمي أعلى من متوسط المستوى التعليمي . رأس المال والتكنولوجيا
 .الذي يتمتع به العامل اإلندونيسي

في  ٧٢(تتمثل أبرز الحوافز التي تدفع الشاب ألن يصبح صاحب مشروع في نيل االستقاللية وتحسين الدخل  
يعني أن أغلبية أصحاب المشاريع الشباب ) في المائة ١١(ارات أخرى الحافز الثالث وإذ يمثل غياب خي). المائة

 .اختاروا ذلك ولم يكونوا مضطرين إليه
فهم يصنفون مهنة صاحب مشروع آأآثر المهن استهواء، . إلى مهنتهم عالية يولي أصحاب المشاريع الشباب قيمة 

رأي أصحاب المشاريع ال  بصورة خاصة وهذا. معلم /متبوعة بمسارات مهنية مثل موظف حكومي أو محاضر
 .يسيانرأي عموم الناس في إندو

في المائة من مجموع الشرآات ال  ٥٥: في صفوف أصحاب المشاريع الشباب تنتشر السمة غير المنظمة آثيرًا 
ثل عوائق أخرى في ، وتتمالملف القانوني أصعب عائق تنظيميويعتبر . لمزاولة األعمال ًاعام ًاحتى ترخيص تملك

 .الضرائب التجارية والتراخيص المحددة
بحاجة جامحة إلى المزيد من تنمية المهارات، وبخاصة في ) في المائة ٦٣(يشعر معظم أصحاب المشاريع الشباب  

األعمال وفي الوقت ذاته، تعتبر درجة العلم بخدمات دعم . مجاالت اإلدارة المالية والتسويق ومهارات تقنية محددة
 .عنها ومستعدون للحصول على الخدمات بمقابل مستخدميها راضون جدًا لكّن. واستخدامها ضعيفة جدًا

ال تكشف معظم مؤشرات الدراسات االستقصائية وجود تمييز ضد صاحبات المشاريع الشابات إال فيما يتعلق  
 .بالحصول على التمويل

في  ٢٣زيادة في تجدد العاملين في السنة الماضية، ويعتزم  عن بابفي المائة من أصحاب المشاريع الش ٧٠يفيد  
 .المائة منهم توظيف عمال جدد في السنة القادمة

 ILO: Business environment for young entrepreneurs in Indonesia (Jakarta, 2011): المصدر

                               
  :انظر   ٨٤

U. Schoof: Stimulating youth entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people, 
SEED Working Paper No. 76, Series on Youth and Entrepreneurship, (Geneva, ILO, 2006), p. 67. 
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إقامة مشروع وتطويره، والتي عادة ما وتحاول هذه البرامج تجاوز العقبات التي يواجهها الشباب عند  . ٢٣٠
وتغطي التدخالت المتعلقة بتنظيم المشاريع لدى . الماليأو االجتماعي أو  المادي تتمثل في غياب الرأسمال

تشمل التدريب المقدم إلى الشباب غير الملتحقين بالمدرسة إما بواسطة  ،الشباب سلسلة واسعة من المجاالت
قطاع الخاص، وتعليم تنظيم المشاريع في التعليم الثانوي والعالي، والحمالت الرامية مكاتب التوظيف العامة أو ال

إلى تغيير السلوك االجتماعي والثقافي تجاه روح تنظيم المشاريع لدى الشباب، والحصول على التمويل، 
  ٨٥.والرعاية، وباقي خدمات دعم األعمال، وتحسين اإلطار اإلداري والتنظيمي

عمالة الشباب، وهو المستودع العالمي الوحيد الذي يوثق نتائج برامج عمالة الشباب، أن روح ويفيد سجّل  . ٢٣١
وفي . تنظيم المشاريع لدى الشباب وسيلة مهمة ضمن مختلف أشكال التدخالت المتعلقة بمكافحة بطالة الشباب

ما يجعله ميع البرامج، في المائة من جم ٢٠شّكل مجموع مبادرات النهوض بروح تنظيم المشاريع  ،٢٠١١عام 
 ١١عندما بلغت النسبة  ٢٠٠٧ومّثل ذلك زيادة آبيرة مقارنة بعام . ثاني أهم برنامج بعد التدريب على المهارات

   ٨٦.في المائة فقط

التي  ،، تليها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا)في المائة ٣١(وتزخر أفريقيا بأآبر نسبة من البرامج  . ٢٣٢
مية في في المائة من البرامج في بلدان منظمة التعاون والتن ٢٠وتوجد . في المائة ٢٦رامج تبلغ فيها نسبة الب

  .  المائة منها في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في ١٤الميدان االقتصادي و

وعالوة على ذلك، يقدم المرصد العالمي لتنظيم المشاريع، الذي أجرى دراسات استقصائية بشأن تنظيم  . ٢٣٣
ويفيد بأنه من الممكن  ٨٧.، معلومات عن أهمية وجاذبية تنظيم المشاريع بالنسبة إلى الشباببلدًا ٥٩المشاريع في 

، إيجاد أآبر عدد من أصحاب المشاريع في الفئة العمرية الوطنية ، وبصرف النظر عن مستوى التنميةعمومًا
اريع الحديثة في العالم تسجل ضمن هذه الفئة آما يفيد بأن أآبر نسبة من المش. سنة ٣٤إلى  ٢٥الممتدة من 

  . أيضًا

 ثالثوتسجل البلدان النامية أعلى النسب من المشاريع االستهاللية والشرآات التي لم يتجاوز عمرها  . ٢٣٤
آما تضم البلدان . وتنتشر األنشطة الحديثة لتنظيم المشاريع على نحو خاص في أفريقيا جنوب الصحراء. سنوات

إذ قرروا  ،نمية األضعف أآبر عدد ممن دفعتهم الحاجة إلى أن يصبحوا أصحاب مشاريعذات مستويات الت
مزاولة األعمال لحاجتهم إلى مصدر آسب، ال لبحثهم عن فرصة قد تسمح لهم بتوسيع المشروع وتوظيف 

صحاب ومع أنه ال توجد إحصاءات، يمكن االفتراض بأن العديد ممن دفعتهم الحاجة إلى أن يصبحوا أ ٨٨.آخرين
بشأن فعالية دعم المشاريع  عام وبينما يوجد اتفاق. مشاريع في البلدان النامية يوجدون في القطاع غير المنظم

القائمة على الفرص، يوجد جدال بشأن النهوض بالشرآات التي أنشئت بداعي الضرورة وبشأن تأثيرها على 
اريع لدى الشباب على ج النهوض بتنظيم المشلغياب تقييمات صارمة آلثار برام ونظرًا ٨٩.القضاء على الفقر

  .ونوعية الوظائف، فإنه ال يمكن اآلن اتخاذ موقف قائم على األدلة بشأن هذه المسألة توليد الدخل وخلق الوظائف

                               
  :انظر   ٨٥

U. Schoof, op. cit., p. 23, W. Cunningham, M.L. Sanchez-Puerta, A. Wuermli: (2010) Active labor market 
programs for youth: A framework to guide youth employment interventions, Employment Policy Primer Note No. 
16 (Washington, DC, World Bank, 2010); A.R. Hofer and A. Delaney: Shooting for the moon: Good practices in 
local youth entrepreneurship support, OECD LEED Working Paper 2010/11(Trento, Italy, OECD Publishing, 
2010). 

مشروع الستحداث عمالة الشباب في أآثر  ٤٠٠سجّل عمالة الشباب، الذي يمثل قاعدة بيانات تتضمن معلومات بشأن أآثر من    ٨٦
لذي أنشأه البنك الدولي، هو اآلن نشاط وسجّل عمالة الشباب، ا. ويكمن هدفه في تحديد ُنُهج فعالة تعزز عمالة الشباب. بلدًا ٩٠من 

مشترك بين وزارة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في ألمانيا ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومنظمة العمل الدولية والبنك 
  ./www.youth-employment-inventory.org: انظر. الدولي وشبكة عمالة الشباب

  :انظر   ٨٧
D.J. Kelley, N. Bosma, J.E. Amoros: GEM 2010 Global Report (London, Global Entrepreneurship Monitor, 
2010). 

  .المرجع نفسه   ٨٨
  :انظر   ٨٩

W. Maudé: “Promoting entrepreneurship in developing countries: Policy challenges”, in European Journal of 
Development Research, 2010, Issue 4, 2010;  E. Duflo and A. Banerjee: Poor economics: A radical rethinking of 
the way to fight global poverty (New York, Public Affairs, 2011). 
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وتختلف نسبة أصحاب المشاريع النساء مقارنة بأصحاب المشاريع الرجال من بلد إلى آخر، غير أن  . ٢٣٥
ودراسات أخرى، أن الذآور  ٢٠٠٩لعام آما تفيد دراسة البارومتر األوروبي . عيفتمثيل النساء على العموم ض

وفي جمهورية آوريا يساوي عدد . يمثلون غالبية أصحاب المشاريع الناجحين في أوروبا وأمريكا الالتينية
قامة أصحاب المشاريع الذآور خمسة أضعاف عدد صاحبات المشاريع اإلناث، بينما النساء في غانا أآثر إ

من خالل تدابير محددة آما يحدث في  من النساء ويبدو أن استهداف أصحاب المشاريع ٩٠.للمشاريع من الرجال
ما يواجهن عراقيل أآبر من تلك التي يواجهها الرجال عند إنشاء  غالب األحيان، نهج مناسب ألن النساء غالبًا

لوطنية في الكاميرون تمييز ظاهر ضد صاحبات وعلى سبيل المثال ال يوجد في التشريعات ا .مشروع وتطويره
. غير أن النساء في الواقع ال يصلن إلى امتالك األراضي والعقارات إال بقدر محدود. المشاريع النساء

اشتراطات وباستطاعة أزواجهن االستحواذ بسهولة على سند الملكية األسرية، آما أنه يصعب عليهن استيفاء 
  . ن من المصارفللحصول على ائتما الضمانات

  آثار البرامج المتعلقة بمشاريع الشباب  ١-٥-٢
أن المشاريع  إلى نظرًاتوجد قرائن محدودة بخصوص نوعية أو آثار البرامج المتعلقة بمشاريع الشباب،  . ٢٣٦

وآشف تحليل يستند إلى  ٩١.وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان النامية. التي خضعت لتقييم دقيق قليلة جدًا
أن تدابير تشجيع إقامة المشاريع آانت لها  ،٢٠٠٧تقييم لبرامج إقامة المشاريع من سجّل عمالة الشباب لعام 

غير أنه لم يتسّن الخروج . المستعرضةأعلى نسب التأثير اإليجابي على خلق الوظائف من بين جميع البرامج 
والتوصية الوحيدة التي أمكن صياغتها هي أن اختيار نوع محدد . دروسةبأي استنتاج قاطع بسبب قلة البرامج الم

بعض  ٣-٢ويعرض الجدول . من التدخالت يجب أن يستند إلى المشاآل التي يواجهها الشباب في سوق العمل
  .األرقام المستمدة من تقييمات آثار عدد قليل من التدخالت

  برامج مشاريع الشباب تأثير  :٣- ٢الجدول 

  اآلثار على العمالة البرنامجالبلد و
 )مئويةنسبة (

  اآلثار على اإليرادات
 )نسبة مئوية(

اآلثار على توسع 
 )نسبة مئوية(المشاريع 

اآلثار على 
 األصول المضافة

 )نسبة مئوية(
 تنمية قدرات الفتيات المراهقات : بنغالديش

 )آيشوري أبهيجان(في أرياف بنغالديش 
– 54–28 – – 

 – – %40 > )للنساء 51.5( 50 الخاص برنامج العمل للحساب: بلغاريا

   من أجلقسائم التدريب - جوا آالي : آينيا
 "العاملين تحت الشمس"

– – 67 40 

 – – 23.5 25 تدريب الشباب على إقامة المشاريع: بيرو

أصحاب المشاريع  مخطط تدريب الشباب: بيرو
 بالغة الصغر

(Calificación de Jóvenes Creadores de 
Microempresas) 

في المائة  ٤٠زيادة بنسبة  61 17.3
في احتمال استمرار 
 .المشروع بعد سنة

– 

 .ILO: Youth Employment Inventory database (July 2011): المصدر

 
 وفي أمريكا الالتينية بوشرت برامج آثيرة لتشجيع الشباب على إقامة المشاريع، لكن القليل منها فقط . ٢٣٧

البرامج الخاصة بأصحاب المشاريع  تقدمما  وآثيرًا. ا يجعل من الصعب الخروج باستنتاجاتمخضع للتقييم، م
الشباب المحتاجين أنشطة تحفيزية ودورات تدريبية قصيرة، في حين ترآز البرامج الخاصة بالمشاريع القائمة 

وفي هذه المنطقة، تبدو البرامج الصغيرة التي . إقامة الشبكاتعلى الفرص على اإلرشاد والتعليم ومنهجيات 
تنظمها منظمات غير حكومية ومؤسسات خاصة، والتي تمتد على نطاق أصغر وترآز على مجموعات محددة، 

وتوفر المبادرات الصغيرة والمرآزة . أآثر فعالية من المشاريع واسعة النطاق التي تنظمها المؤسسات العامة

                               
  .، مرجع سابقD.J. Kelley et al: GEM 2010 Global Report: انظر   ٩٠
  : انظر   ٩١

World Bank: Moving from wish list to action: The importance of evaluating youth interventions (undated). 
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وتشمل هذه . المنشآتالتي تفضي فيما يبدو إلى نتائج أآثر إيجابية بالنسبة إلى تطوير طائفة واسعة من الخدمات 
  .الخدمات المعلومات المتعلقة بفرص األعمال واإلرشاد والتدريب والحصول على االئتمان

وبصفة عامة، يبدو أن مهارات إقامة المشاريع تؤدي إلى نتائج أفضل عندما تكتسب في سياق تدريبي  . ٢٣٨
أن حزمة  في بيرو، على سبيل المثال، يبين مخطط تدريب الشباب أصحاب المشاريع بالغة الصغرو. شامل

ذات فعالية أآبر من توفير التدريب  ،الدروس النظرية وخدمات المشورة والمتابعة والتدريب في العمل واالئتمان
  .اإلداري وحده بالنسبة إلى إقامة المشاريع

في " Bharatiya Yuva Shakti Trust"مشاريع وتطويرها برنامج ومن البرامج الناجحة إلقامة ال . ٢٣٩
. محوريًا وأدى فيه اإلرشاد دورًا. وقّدم البرنامج خدمات الدعم المالي والتجاري والمشورة إلى المنتفعين. الهند

 في المائة من أصحاب المشاريع المشارآين فيه باتوا من أصحاب ماليين ١٠وآشف تقييم لهذا البرنامج أن 
وتمثل أحد العوامل المساهمة في نجاح  ٩٢.شخصًا ٢٠ لىيزيد ع افي المائة منهم وظائف لم ١٥ر روبيات، ووفال

أهمية الشراآة مع القطاع  وأبرزت مصادر أخرى أيضًا. البرنامج في شراآته مع القطاعين العام والخاص
  ٩٣.الخاص بالنسبة إلى إقامة المشاريع

ومن المبادرات الجديرة . بالغ األهمية في توسع األعمال ة المشاريع عامًالوتمثل تهيئة بيئة مالئمة إلقام . ٢٤٠
 ٧٢٦٠١ية أنوبّين تقييم لهذه التدابير السياس. في فيتنام ٢٠٠٠في عام  المنشآت بالذآر في هذا الصدد سّن قانون

سجيل المشاريع وآانت وتيرة ت. ٢٠٠٣سبتمبر  /شرآة جديدة قد سّجلت منذ اعتماد القانون وإلى غاية أيلول
، ٢٠٠٣سبتمبر  /وفي أيلول. أضعاف ٣٫٧٥بما يعادل  ٢٠٠٠أعلى مما آانت عليه قبل عام  الجديدة سنويًا

جمعية أصحاب المشاريع الشباب في  تفيدو. مليون وظيفة نتيجة العتماد هذا القانون ٢و ١٫٦استحدث ما بين 
 ٢٠٠٠الشرآات المنشأة في الفترة ما بين عامي فيتنام بأن أصحاب المشاريع الشباب أنشأوا ثالثة أرباع 

  ٢٠٠٢.٩٤و

. وساعدت بعض البرامج في أفريقيا جنوب الصحراء على تحسين الحالة االجتماعية للمنتفعين بها . ٢٤١
 Tap & Reposition Youth– Savings & Micro-Credit for Adolescent "وينطبق هذا على مبادرة 

Girls "فقد حققت الفتيات . أيضًا وأصبح صافي نتائجه معروفًا هلتقييم آثار وخضع هذا المشروع. في آينيا
أآثر  جنسانيًا آذلك اآتسبت المنتفعات سلوآًا. المشارآات في البرنامج مستويات أعلى من األصول والمدخرات

تنمية قدرات المراهقين والنهوض بموارد "وحقق برنامج مشابه بعنوان . بعد المشارآة في البرنامج تحررًا
     ٩٥.نتائج مماثلة في أوغندا" رزقهم

الذي تتضمنه المناهج الدراسية للتعليم  ،وال توجد أدلة عديدة على أنه بإمكان تعليم روح تنظيم المشاريع . ٢٤٢
وتشير دراسة . وح تنظيم المشاريع آبديل موثوق به للعمالة مدفوعة األجرأن يغير المواقف وينهض بر ،الثانوي

يات المتحدة أفادوا الصين والوالو ترآيا أن أآثر من ثلثي المستجوبين في إلى البارومتر األوروبي االستقصائية
ا التي أجريت وآشفت الدراسة االستقصائية نفسه. المدرسي وّلد لديهم سلوك روح تنظيم المشاريعبأن تعليمهم 

النرويج شعروا بأن التعليم المدرسي و البرتغال أن المستجوبين في بعض البلدان األوروبية مثل ٢٠٠٧في عام 
مسار االتجاه  آانو. هيأهم، بنسب أعلى من تلك المسجلة في الواليات المتحدة، ألن يصبحوا أصحاب مشاريع

حيث مّثل المستجوبون من الواليات المتحدة أعلى نسبة ، ٢٠٠٩في نتائج الدراسة االستقصائية لعام معكوسًا 
على تطوير روح تنظيم المشاريع في الواليات المتحدة المدرسي وعلى العموم، سّجل أعلى تأثير للتعليم . مئوية

 .  والصين

  

                               
  ILO: Youth Employment Inventory database: انظر   ٩٢
  : انظر   ٩٣

Making Cents International: State of the field in youth enterprise, employment and livelihoods development: A 
guide for programming, policy-making, and partnership building, Global Youth Enterprise and Livelihoods 
Development Conference, Washington, DC, 2010 

  ILO: Youth Employment Inventory database: انظر   ٩٤
  .المرجع نفسه   ٩٥
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  ١١-٢اإلطار 
  ة من برامج مشاريع الشباب الناجحةالعبر المستخلص

  .تعاني من عوائق محددة في السوق مثل النساءمن المعقول استهداف فئات محددة 
أو  اإلدارةوتوفير حزم تتضمن سلسلة واسعة من الخدمات قد يكون أآثر نجاعة من االآتفاء بتوفير التدريب على 

  .الدعم المالي
  .المراقبةوفي غياب األدلة الدامغة يجب توخي المزيد من الدقة في تقييمات التأثير القائمة على نهج مجموعة 

ويمثل إدراج روح تنظيم المشاريع في المناهج الدراسية المعتمدة في التعليم الثانوي والعالي طريقة فعالة لتغيير 
  .السلوك نحو روح تنظيم المشاريع

 .مكتب العمل الدولي، إدارة خلق الوظائف وتنمية المنشآت: المصدر

  النهوض بعمالة الشباب عن طريق التعاونيات  ٦- ٢
ورغم أنه من الصعب تحديد نسبة  ٩٦.مليون وظيفة عبر العالم ١٠٠تفيد التقديرات أن التعاونيات توفر  . ٢٤٣

وتزود التعاونيات . العمالة الستحداث مهمًا ، فإن التعاونيات تمثل بوضوح مصدرًابدقة الشباب في هذا المجموع
ونيات متطلبات رأس المال زايا التعاوتشمل م. الشباب بفرص إقامة مشاريعهم الخاصة والعمل للحساب الخاص

  . والجمع بين األهداف االقتصادية واالجتماعية القليلة والمسؤولية المحدودة

ونموذج مشاريع التعاونيات يناسب المناطق الحضرية والريفية وجميع مستويات المهارات، بما فيها  . ٢٤٤
وعلى سبيل المثال، يشّكل المتخرجون في . الذين تضيق آفاقهم في إيجاد وظيفة مهارات المتخرجين حديثًا

، زيادة النشاط قطاعاتالتعاونيات، الموجودة في جميع  وسجلت هذه. المغرب تعاونيات للمتخرجين الشباب
في المائة من الحرآة الوطنية  ٣٫٥نسبة  ٢٠١٠، ومثلت في عام ٢٠٠٥في المائة منذ عام  ٣٨بنسبة 

، توجد مؤشرات مماثلة على تزايد في الميدان االقتصادي وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية ٩٧.تعاونياتلل
مقدمو خدمات تكنولوجيا و المهندسون والمصممون(المهن الحرة تشكيل تعاونيات المهنيين الشباب في 

، بينما المشاريعصحاب أل، وعلى اتخاذها في بعض األحيان شكل تعاونيات .)والمحاسبون، الخ المعلومات
آما تميل المشاريع بالغة الصغر . تجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشكيل تعاونية من أجل تقاسم الخدمات

وعالوة على ذلك، أشارت  ٩٨.والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا إلى التسجيل آتعاونيات ألصحاب المشاريع
وآشفت دراسة . ومة واستدامة من باقي المشاريع االستهالليةأآثر مقا المنشآت التعاونيةالدراسات إلى أن 

ويستمر وجود . ما تدوم فترة أطول مقارنة بباقي المشاريع أجرتها حكومة آيبيك أن مشاريع التعاونيات غالبًا
مشاريع من  ةأربعتعاونيات فترة تتجاوز خمس سنوات، مقابل أقل من  عشرتعاونيات من أصل  ستأآثر من 

  . مشاريع في القطاع الخاص في آيبيك وآندا على العموم عشرةأصل 

في المائة من فروعها في  ٤٥ثاني أآبر شبكة مصرفية في العالم وتوجد  ٩٩وتشكل التعاونيات المالية . ٢٤٥
في  وأثبتت  هذه التعاونيات على مر التاريخ أن قوتها على المقاومة تكون عالية نسبيًا ١٠٠المناطق الريفية،

                               
  :انظر   ٩٦

International Cooperative Alliance and United Nations Department for Policy Coordination: The international 
cooperative movement and world summit for social development: The basis for an effective partnership, 
Background Information Note No. 1 (undated). 

  :انظر   ٩٧
H. Zouhir: “Les coopératives des jeunes diplômés: Une expérience d’auto-emploi qui s’affirme”, in Revue 
Marocaine des Coopératives, No. 1, 2011. 

 :انظر   ٩٨
N. Göter von Ravensburg: Enterprise future lies in cooperation: Entrepreneur cooperatives in Africa, 
CoopAFRICA Working Paper No. 2 (Geneva, ILO, 2009). 

  .على سبيل المثال، تعاونيات االدخار واالئتمان واتحادات االئتمان والمصارف التعاونية   ٩٩
 : انظر   ١٠٠

The Consultative Group to Assist the Poor/The World Bank: Financial Access 2010: The state of financial 
inclusion through the crisis (Washington, DC, 2010), p. 13. 
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فتئت التعاونيات المالية تقدم خدمات محددة لتمكين الشباب  وما ١٠١.قتصادية والماليةفترات األزمات اال
وفي أفريقيا، وضعت . وأصحاب المشاريع الشباب من إقامة مشاريعهم وتعاونياتهم والحفاظ عليها وتطويرها
  . بعض تعاونيات االدخار واالئتمان خطوط ائتمانية خاصة لفائدة أصحاب العمل الشباب

رك التعاونيات في مخططات توظيف الشباب وتدعم تعليم الشباب روح تنظيم المشاريع التعاونية وتشا . ٢٤٦
أآاديمية  الذآروتشمل بعض البرامج الجديرة ب. وتدريبهم عليها، بما في ذلك عن طريق برامج التلمذة الصناعية

ويزود هذا . التلمذة الصناعية في مجال التعاونيات، وهي مبادرة أطلقتها الحرآة التعاونية في المملكة المتحدة
وفي أنتاريو في آندا، آشفت دراسة . مهارة وآفاية وأهلية قابلة للنقل ٢٠٠٠البرنامج الشباب بما يعادل 

 في المائة ممن استفادوا من التمرس وجدوا عمًال ٦٠ي استقصائية أجرتها رابطة تعاونيات أنتاريو أن حوال
وفي إيطاليا، أفضى برنامج جديد . أسبوعًا ٢٦بعقد في التعاونيات بعد إتمام تمرس مدته  آامل الوقت أو عمًال

في  ١٠يوّظف الشباب في تعاونيات ومنشآت اجتماعية أخرى، آجزء من واجبهم في الخدمة المهنية، إلى إيجاد 
  . في التعاونية ن المشارآين عمًالالمائة م

الوظائف والحفاظ عليها في البرامج التي تزود الشباب  استحداثوتتجلى إمكانيات التعاونيات في  . ٢٤٧
 ٢٠٠٢مع توصية النهوض بالتعاونيات،  بمعارف حول التعاونيات في المناهج الدراسية الوطنية، تمشيًا

  . الرامية إلى إتاحة بيئة داعمة إلنشاء التعاونيات ، والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة)١٩٣ رقم(

وتتيح التعاونيات تدخالت عديدة فيما يتعلق بعمالة الشباب؛ لكن تقييمات البرامج لم تكتمل واألدلة المتعلقة  . ٢٤٨
   .بالتأثير محدودة

  برامج االستثمار العام والعمالة  ٧- ٢
ألزمة الوظائف والفقر، وبخاصة في المجتمعات يزيد زخم برامج االستثمار العام والعمالة عند التصدي  . ٢٤٩

ما ترتبط هذه البرامج بتطوير البنية  وغالبًا. المحرومة التي تنتشر فيها السمة غير المنظمة على نطاق واسع
ويهيمن الشباب على هذه البرامج التي تنتشر . األساسية ويمكنها أن تستهدف الفئات المحرومة على نحو ناجع

ويمكن أن تأخذ هذه البرامج شكل . في المائة ٦٠إلى  ٥٠لعالم األهداف المحددة المتمثلة في فيها على صعيد ا
األشغال العامة أو مخططات ضمان العمالة، أو بعض األشكال األخرى التي تضم شراآات بين القطاعين العام 

لية المحدودة التي تتاح في وتستمد هذه البرامج أهميتها من ضعف القدرات اإلدارية والتدبيرية والما. والخاص
، من أجل نشر التدخالت الموجهة نحو سياسات سوق العمل النشطة البلدان النامية، والسيما في أقل البلدان نموًا

قدرتها على التصدي لألزمة ودورها في  وأثبتت هذه البرامج أيضًا. التي استعرضت في الفقرات السابقة
فرص ل العالمي ميثاقالن التي لجأت إليها، بما فيها بعض البلدان التي تطبق معاآسة الدورة االقتصادية في البلدا

  ).   ١٣-٢انظر اإلطار ) (، إندونيسيا وجنوب أفريقيامثًال(العمل 

وفي البلدان النامية، يخصص جزء آبير من موارد الحكومات إضافة إلى موارد خارجية لتطوير البنية  . ٢٥٠
تخصيص ما يكفي من الموارد لمشاريع البنية األساسية المحلية منخفضة  ومن المهم في هذا السياق. األساسية

التكلفة التي تضاعف العمالة بقدر آبير وتلبي احتياجات الفقراء مثل مشاريع الري صغيرة النطاق ومشاريع 
العمل  وعندما تستخدم في هذه المخططات أساليب قائمة على. إدارة المياه وموارد األراضي في المناطق الريفية

والموارد المحلية، يمكن أن يفضي توليد العمالة المباشر وغير المباشر والعمالة الناتجة عن زيادة االستهالك 
وثبت أن االستثمارات العامة وسيلة . المحلي إلى زيادة آبيرة في فرص العمل وتأثيرات مضاِعفة في االقتصاد

   ١٠٢.االستثمار آثيفة العمالة هجالوظائف وفرص األعمال من خالل ُن الستحداثفعالة 

أعداد آبيرة من العمال الماهرين  ن فقط بل أيضًايوال يستفيد من برامج العمالة العامة العمال غير الماهر . ٢٥١
مشروع وآذلك أصحاب المشاريع والمهندسون وخبراء الوشبه الماهرين والتقنيين والعمال المجتمعيين في موقع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وموظفو القطاع المالي على مستوى  االقتصاديات االجتماعية وأخصائيو
ما تدرج  وآثيرًا. وبعبارة أخرى، تتيح هذه البرامج فرص عمل لجميع الشباب على اختالف آفاءاتهم. اإلدارة

وترتقي بمهارات ) ١٢-٢انظر اإلطار (برامج التدريب في برامج العمالة العامة آما هو الحال في مالي 
ع وإدارتها للشباب تجربة عملية فريدة ذات أهمية آبيرة لتطورهم اريويتيح االّطالع على تنفيذ المش. مشارآينال

                               
  .ILO: Resilience of the cooperative business model in times of crisis (Geneva, 2009): انظر   ١٠١
 :انظر   ١٠٢

ILO: Employment and social protection policies from crisis to recovery and beyond: A review of experience 
(Geneva, 2010), p. 78. 
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نحو  صائبًا ويمكن لهذه المشاريع آثيفة العمالة أن تولد فرص عمل ودخل للفقراء إذا ما وجهت توجيهًا. المهني
ا تنفذ عن طريق مخطط عام لضمان العمالة، وعندم). بواسطة استهداف فئات أو مناطق معينة(فئات خاصة 

نوقشت هذه المسألة في الفرع (يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتوفير مكون العمالة في أرضية الحماية االجتماعية 
١٠٣).٩-٢  

  ١٢-٢اإلطار 
  برامج االستثمار آثيفة العمالة لفائدة الشباب في مالي

في االقتصاد غير المنظم وثلث العمال من الشباب  ين اقتصاديًافي المائة من السكان النشط ٧٣في مالي، يعمل 
في المائة في  ١٢(ومعدل بطالة الشباب أعلى بصورة ملحوظة من المتوسط العام ).سنة ٣٩و ١٥تتراوح أعمارهم بين (

  ).في المائة في باماآو ٣٢البلد بكامله و
بإدماج الشباب في سوق العمل  متعلقًا مشروعًا وتقوم وآالة النهوض بعمالة الشباب بتنفيذ برنامج وطني يشمل

من أجل تمويل الصندوق  في المائة في جدول الراوتب ٢ة عمالة بنسبة وُفرضت ضريب. بواسطة نهج آثيفة العمالة
  .الوطني لعمالة الشباب

عامل  ٧٠٠في إدماج قرابة  وساهم مؤخرًا ٢٠٠٦يوم عمل منذ عام  ٧٠٥١٧وأّدى تنفيذ هذا البرنامج إلى خلق 
شاب في سوق العمل عن طريق تطوير الري وتسويق المنتجات الزراعية واستصالح الطرقات الريفية وصيانتها 

وتقنيات التعبيد واستخدام المواد المحلية مدرجة في برامج . واستخراج الحجارة من المقالع الستخدامها في تعبيد الطرقات
 وُعّممت تقنيات التنفيذ القائم على العمل في ميدان البناء تعميمًا. لبلدالتدريب المهني وفي جميع مخيمات الشباب في ا

  . على برامج استثمار أخرى مثل برنامج دعم القطاع الزراعي والمشروع الوطني لبناء الطرقات تدريجيًا
القيام بدراسات نموذجية  :وعملت منظمة العمل الدولية في إطار شراآة مع وآالة النهوض بعمالة الشباب بهدف

تعزيز قدرة المجتمعات المحلية واإلدارة المحلية على تحمل مسؤولية االستثمارات الممولة تتعلق بالتقنيات آثيفة العمالة؛ 
عن تلك إبرام اتفاق إطاري وطني يشجع الحوار بين الشرآاء الوطنيين المسؤولين ن الميزانيات الوطنية والمحلية؛ م

مرآزي، السيما ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل واإلدارات اإلقليمية ونواب لى مستوى الاالستثمارات ع
وتتولى تنفيذه وآالة . رغ الكبرىى آل من حكومة مالي ودوقية لكسمبوتمول هذا البرنامج في مرحلته األول. البرلمان

اون مع عدة شرآاء آخرين آالمدرسة التقنية النهوض بعمالة الشباب بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية وبالتع
  . لصيانة نظم الري ي وبرنامج دعم القطاع الزراعي ومكتب النيجرللهندسة والهندسة المعمارية والتخطيط الحضار

  :المصدر
ILO: Project “Mali : Insertion des jeunes dans la vie professionnelle à travers les investissements à haute 
intensité de main d’œuvre en milieu rural et en milieu urbain (PEJIMO)”. 

االستثمارات في البنية وبرامج العمالة العامة مناسبة للتعامل مع تبعات تغير المناخ؛ ويرجح أن تنمو  . ٢٥٢
وفي بلدان نامية آثيرة، سيتسبب تغير المناخ في تعرض الفقراء والمحرومين . األساسية استجابة إلى تغير المناخ

ويمكن . على موارد رزقهم للمزيد من مخاطر الفياضانات ونوبات الجفاف التي ستقلص المحاصيل وتؤثر سلبًا
في التصدي لتأثيرات تغير المناخ السلبية  رئيسيًا ية واألشغال العامة دورًاأن يؤدي تطوير البنية األساسية المحل

  ١٠٤.على فقراء األرياف والقيام في اآلن ذاته بتعزيز فرص العمل والدخل

وآمثال جيد لبرنامج عمالة عامة قائم على تطوير البنية األساسية، ُيذآر قانون مهاتما غاندي الوطني  . ٢٥٣
وهو . مليون شخص ٥٥قرابة  وينتفع منه حاليًا ٢٠٠٦الذي اعتمد في عام  ،الهندلضمان العمالة الريفية في 

يوم عمل في آل سنة مالية للكبار من أفراد أي أسرة معيشية ريفية إن آانوا  ١٠٠يتمثل في  قانونيًا ر ضمانًايوف
ومن األمثلة الجيدة  .مستعدين لمزاولة عمل يدوي غير ماهر في مجال األشغال العامة باألجر األدنى القانوني

ماليين فرصة عمل على  ٤٫٥الذي يتوخى توفير  ،األخرى برنامج األشغال العامة الموسع في جنوب أفريقيا
  .مدى السنوات الخمس المقبلة

مجال واسع لتنظيم برامج عمالة توفر  وإلى جانب األشغال العامة لتطوير البنية األساسية يوجد أيضًا . ٢٥٤
إلى الخدمات االجتماعية في مجاالت مثل  مستوفاةي بلدان آثيرة توجد حاجة آبيرة غير وف. الخدمات االجتماعية

                               
 :انظر   ١٠٣

M. Lieuw Kie-Song, K. Philip, M. Tsukamoto, M. Van Imschoot: Towards the right to work: Innovations in 
public employment programmes, Employment Sector Working Paper No. 69 (Geneva, ILO, 2010). 

 :انظر   ١٠٤
M. Harsdorff, M. Lieuw-Kie-Song and M. Tsukamoto: Towards an ILO approach to climate change adaptation, 
Employment Sector Working Paper No. 104 (Geneva, ILO, 2011). 
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 على تخفيضاتالوتتفاقم الثغرات القائمة بسبب . الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين وترفيه الشباب
ماعية لضغوط أدت إلى السياقات، يخضع تقديم الخدمات االجت من وفي عديد. اإلنفاق االجتماعي في بلدان آثيرة

وعلى سبيل المثال، تواجه مناطق آثيرة من العالم . استكمال الطرف األآثر مهارة من الطيف بالعمل الثانوي
  .المستضعفينخدمات الرعاية المنزلية ورعاية اليتامى واألطفال  نطاق أزمة اإليدز، مما زاد الحاجة إلى توسيع

وال توجد سوى أمثلة قليلة لبرامج عمالة . ذا المجال ليس بعتيدغير أن سجل برامج العمالة العامة في ه . ٢٥٥
ون يتعلق بالقطاع االجتماعي وفي جنوب أفريقيا، ُأدرج مك. عامة ذات ترآيز مدروس على القطاع االجتماعي

المجتمعية للمصابين  /الرعاية المنزلية )١(: ويرآز على مجالين هما ،برنامج األشغال العامة الموسعفي 
سيما عن طريق  باألطفال الصغار ال مبكرًا النهوض )٢( ؛بداء السل أو اإليدز /س نقص المناعة البشريةبفيرو

. ةوفي حين آانت النتائج مختلطة، تقدم خدمات اجتماعية آثيرة بواسطة برنامج األشغال المجتمعي. الحضانات
 العامة شارآة الشابات أآثر من األشغالوهذا قطاع واعد يتسم باعتماده الكبير على اليد العاملة ومالءمته لم

 .    التقليدية

  ١٣-٢اإلطار 
  برامج األشغال العامة الموسعة في جنوب أفريقيا

إلى جانب ارتفاع  - في المائة من الشباب العاطلين عن العمل، تفشي البطالة  ٥٠تشهد جنوب أفريقيا، التي تضم 
آثيف  ا برنامج األشغال العامة الموّسعاعتمدت جنوب أفريقي، ٢٠٠٤في عام و. مستويات الفقر والمهارات غير الكافية

من أجل توفير إغاثة الدخل عن طريق العمل المؤقت والمساهمة في بلوغ الهدف الوطني  )البرنامج الموّسع( العمالة
  . المتمثل في التخفيف من حدة الفقر

ت العامة بصورة منهجية، والسيما االستثمارات على هو برنامج وطني يستخدم االستثماراالبرنامج الموّسع و
فرص العمل وتطوير المهارات القابلة للتسويق وتوفير قدرات إقامة المشاريع بالنسبة  استحداث، من أجل البلدياتصعيد 

) ٢٠١٠ديسمبر  /في آانون األول(ومسار النمو الجديد الذي اعتمدته الحكومة . إلى شرائح المجتمع المهمشة المستهدفة
وحدَّد . ٢٠٢٠نقاط مئوية بحلول عام  ١٠فرص العمل؛ ويهدف إلى تقليص البطالة بنسبة  الستحداثيعطي األولوية 

ويؤدي البرنامج . فرص العمل باستحداثتطوير البنية األساسية آواحد من المجاالت الستة ذات األولوية فيما يتعلق 
فرص العمل، ويساهم بنشاط في النمو االقتصادي  استحداثاألساسية و في الربط بين تطوير البنية مهمًا الموسع دورًا

آشبكة لتأمين العمالة من أجل  ٢٠٠٧وأنشأت الحكومة برنامج األشغال المجتمعية في عام . الشامل والتنمية المستدامة
متوقعة في تكملة استراتيجيات آسب الرزق القائمة عن طريق الوصول إلى حد أدنى من فرص العمل العادية وال

  . القطاعات االجتماعية
 ٦٠، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٢٠٠٩عام و ٢٠٠٥ مليون فرصة عمل ما بين عام ١٫٦وأنشأ البرنامج أآثر من 

 مشروعصاحب  ٢٥٠وخالل هذه الفترة، اسُتهدف حوالي . مليون فرصة عمل ١في المائة مقارنة بهدفه المتمثل في 
 ٢٠٠٠٠٠أنشأ البرنامج الموّسع حوالي  ،٢٠١١- ٢٠١٠وفي الفترة . ء تدريبمدير وتقني وحرفي إلجرا ١٥٠٠٠و

. في المائة ٦٠في المائة، فيما بلغت مشارآة النساء فيها نسبة  ٥٠وظيفة بدوام آامل، بلغ نصيب الشباب منها نسبة 
هدف البرنامج إلى بلوغ وي). في المائة ٢(استهداف األشخاص ذوي اإلعاقة  اشتراطوتتأآد السمة االجتماعية من خالل 

مليوني وظيفة بدوام آامل خالل فترة خمس سنوات،  استحداث ماليين فرصة عمل في مرحلته الثانية، أي ما يعادل ٤٫٥
ما يقارب  ٢٠١١أبريل  /وأنشأ برنامج األشغال المجتمعية بحلول نيسان. مليون فرصة عمل للشباب ١بما في ذلك زهاء 

مليون منصب في الفترة  ١وسيرفع البرنامج من عدد المناصب إلى . عات التسعة آافةفرصة عمل في المقاط ١٠٠٠٠٠
٢٠١٤-٢٠١٣.  

وتتلقى الحكومة الدعم التقني من منظمة العمل الدولية لتصميم وتنفيذ البرنامج الموّسع على الصعيد الوطني وعلى 
 تنفيذ وصيانة على زيادة آثافة اليد العاملة في ةويرآز الدعم التقني المقدم من منظمة العمل الدولي. صعيد المقاطعات
  .  المشاريع الحكومية

  :المصدر
L. Gamoo and B. Johannessen: Study on enhancing the labour intensity in the Expanded Public Works 
Programme road infrastructure projects, (South Africa, ILO, 2011). 
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  العمل الدولية وعمالة الشبابمعايير   ٨- ٢
. في حماية حقوق العمال الشباب وتحسين فرصهم في سوق العمل مهمًا ية دورًارتؤدي معايير العمل الدو . ٢٥٦

  ١٠٥.عمالة الشباب بمجموع معايير العمل الدولية ذات الصلة بعمالة الشباببشأن  ٢٠٠٥ويذّآر قرار عام 

الدول األعضاء إلى بلوغ عمالة آاملة ومنتجة  ،العمالة وتدعو االتفاقيات والتوصيات المتعلقة بتعزيز . ٢٥٧
وهنالك أربع اتفاقيات وتوصيتان . لتحسين آفاق العمال الشباب ةحيوي بوصف ذلك مسألة ،ومختارة بحرية

  :بصكوك منظمة العمل الدولية بشأن العمالة، وهي آالتالي عمومًا ُتعرف

 ؛)١٢٢رقم ( ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،  

 ؛)١٤٢رقم ( ١٩٧٥فاقية تنمية الموارد البشرية، ات 

 ؛)٨٨رقم ( ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف،  

 ؛)١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة،  

 ؛)١٨٩رقم ( ١٩٩٨توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  

 ).١٩٣رقم ( ٢٠٠٢توصية تعزيز التعاونيات،  

دراسة  )لجنة الخبراء( ، أجرت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات٢٠٠٩وفي عام  . ٢٥٨
مؤتمر العمل الدولي الدراسة ل التابعة معاييرالوناقشت لجنة تطبيق . ةاستقصائية عامة بشأن صكوك العمالة الست

  ٢٠١٠.١٠٦يونيه  /االستقصائية العامة في حزيران

ية العامة، تطلب صكوك العمالة في مجموعها من الدول األعضاء اتخاذ وآما ورد في الدراسة االستقصائ . ٢٥٩
تهدف إلى االلتزام هي و. ثالث خطوات أساسية لبلوغ عمالة آاملة ومنتجة ومختارة بحرية وللحفاظ عليها

 ببلوغ عمالة منتجة وببناء، أو بالسعي إلى بناء، المؤسسات الالزمة لكفالة تحقيق هذا الهدف، وبذل سياسيًا
بناء يتبعه إذ يجب أن . لكنه غير آاف بديهيةوااللتزام السياسي ضروري ألسباب . قصارى الجهود لبلوغه

؛ ونظام التعليم ١٨١ورقم  ٨٨المؤسسات الالزمة مثل نظام إدارات التوظيف آما تنص على ذلك االتفاقيتان رقم 
العمالة من خالل المنشآت والتعاونيات  باستحداث؛ والنهوض ١٤٢والتدريب آما تنص على ذلك االتفاقية رقم 

وبالتالي يجب دعم ذلك بأقصى . ١٩٣ورقم  ١٨١الصغيرة والمتوسطة، آما تنص على ذلك التوصيتان رقم 
الجهود الممكنة من أجل تخصيص الموارد الكافية وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج متسقة وفعالة لبلوغ هدف 

  . العمالة الكاملة

العمالة إرشادات إلى الدول األعضاء بشأن المبادئ األساسية لسياسة العمالة، وآذلك تقدم صكوك  ،وهكذا . ٢٦٠
عالوة على ذلك، تتيح التقارير  .لرصد األداء وتزويد الدول األعضاء بالمعلومات ،تتمثل في لجنة الخبراء آلية

المقدمة من الدول األعضاء إلى لجنة الخبراء، إلى جانب إسهامات الشرآاء االجتماعيين وتعليقات اللجنة نفسها، 
ويمكن أن يستخدم ذلك آأساس لتبادل المعلومات . للمعلومات بشأن سياسات العمالة في العالم ثمينًا مصدرًا

  . الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشأن مسائل العمالةوللحوار السياسي فيما بين 

، ينطوي بلوغ العمالة أوًال: وتنقسم أهمية هذه المعايير بالنسبة إلى عمالة الشباب إلى أجزاء عديدة . ٢٦١
، تقر وثانيًا. لحل مشكلة عمالة الشباب قصوى، على أهمية ١٢٢الكاملة، آما تنص على ذلك االتفاقية رقم 

، تنطوي وثالثًا. مالة بالمشاآل الخاصة التي تواجه الشباب وبالحاجة إلى وضع سياسات لمعالجتهاصكوك الع
أن  نظرًا إلىالصكوك المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وخدمات التوظيف على أهمية خاصة بالنسبة إلى الشباب 

 ساعد على ضمان الدخول، يفوإلى خدمات التوظي لالستخدامالوصول إلى فرص اآتساب المهارات القابلة 
في بطالة خريجي الجامعات  تزايدًا ١٠٧وسجلت لجنة الخبراء في مالحظاتها الختامية. إلى سوق العمل الناجح

ذلك مشكلة بالنسبة إلى اقتصادات  ثّلوم. الشباب، الذين لم يستطيعوا إيجاد وظائف تناسب مستويات مهاراتهم

                               
ة ذات الصلة بالعمل والشباب      -ملحق : "انظر   ١٠٥ دولي      في  " معايير العمل الدولي ؤتمر العمل ال دها م ي اعتم رارات الت ؤتمر  الق ، م

  .١٣و ١٢، الصفحتان ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣العمل الدولي، الدورة 
ة    ٢٠٠٨الدراسة االستقصائية العامة المتعلقة بصكوك العمالة في ضوء إعالن عام : مكتب العمل الدولي   ١٠٦ ة االجتماعي بشأن العدال

  .٢٠١٠، جنيف، ٩٩، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ) باء١(التقرير الثالث  ،من أجل عولمة عادلة
  .٨٠٠المرجع نفسه، الفقرة    ١٠٧
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استخدام مهارات العمال الشباب  نقصوال يقتصر األمر على . بلدان الناميةبالنسبة إلى ال السوق المتقدمة وأيضًا
  . بتقدم مسارهم على مدى الحياة العارضة،فقط، بل قد يضر هذا النمط المتمثل في الوظائف 

 فحسب،إلعالن االلتزام الوطني وتحديد األهداف السياسية الرئيسية  وال تتيح معايير العمل الدولية إطارًا . ٢٦٢
وإلى جانب ذلك، تؤدي آليات  ١٠٨.في حماية الحقوق في سياق سياسات سوق العمل النشطة تساعد أيضًاوإنما 

في مواصلة تشجيع الدول األعضاء  آبيرًا اإلشراف والمساعدة التقنية التي تتيحها منظمة العمل الدولية دورًا
مة العمل الدولية والحقوق في هذه اإلجراءات مع مبادئ منظ تماشيعلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة وآفالة 

  . العمل

وآما أشير إلى ذلك في مقدمة التقرير، رّآز عمل منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالشباب على وضع  . ٢٦٣
ومنذ ذلك الوقت زاد عدد االتفاقيات المتعلقة بهذه المسألة ليشمل الحد األدنى . معايير بشأن حماية العمال الشباب

وظروف  ر الصناعية والعمل تحت سطح األرض والعمل الليليالة الصناعية والعمالة غيلسن االستخدام في العم
وتذآر من بين هذه المعايير االتفاقيتان المتعلقتان بعمل  ١٠٩.والقضاء على عمل األطفال مال الشباباستخدام الع

 ،)١٨٢رقم ( ١٩٩٩األطفال، واتفاقية أسوأ أشكال عمل ) ١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، (األطفال 
إذ يحول القضاء على عمل األطفال دون إلحاق . في ضمان حياة آريمة للشباب مهمًا وقائيًا اللتان تؤديان دورًا

  .ضرر غير قابل لإلصالح بفرص توظيف الشباب قبل أن يبلغوا الحد األدنى لسن العمل

لكنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة بقدر أآبر لإلصابة ويتعرض العمال الشباب الذين جاوزوا الحد األدنى للسن  . ٢٦٤
. والمواد السامة واإلشعاع ارةفي حوادث أماآن العمل آما يتأثرون بقدر أآبر بالتأثيرات السلبية للضجيج والحر

وعلى غرار العمال دون الحد األدنى للسن يتعرض هؤالء لخطر التأثر بصفة دائمة باألضرار الصحية والنفسية 
أضف إلى ذلك ضياع فرص االستفادة من مواصلة التعليم والتدريب . ية الناجمة عن العمل الخطراالجتماع

وتفيد التقديرات . واستهالل حياتهم المهنية بعمل الئق، مما يضعف إلى حد آبير فرصهم في سوق العمل مستقبًال
آانوا  ،٢٠٠٨وا يعملون في عام الذين آان ،سنة ١٧و ١٥في المائة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين  ١٧بأن 

 ،الفئة العمرية هذهعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن عدد األطفال من . في الواقع مستخدمين في عمل خطر
. ٢٠٠٨عام و ٢٠٠٤في المائة في الفترة ما بين عام  ٢٠زاد بنسبة  ،الذين آانوا مستخدمين في عمل خطر

وينبغي القيام بذلك . أآبر لمحنة هذه الفئة مل وسياسات عمالة الشباب اهتمامًافمن المهم أن تولي معايير الع ،لذلك
  . تكميليةمتماثلة و بالتنسيق مع برامج عمل األطفال بما أن هذه المشاآل متداخلة بوضوح وتقتضي حلوًال

لعمل وإلى جانب معايير العمل الدولية الخاصة بالعمال الشباب، لقائل أن يقول إن مجموعة معايير ا . ٢٦٥
وينطبق هذا بصفة خاصة على . الدولية برمتها مفيدة لتحسين رفاه جميع العمال بصرف النظر عن أعمارهم

بشأن الحرية  ٩٨ورقم  ٨٧المعايير المتصلة بالحقوق األساسية في العمل، السيما االتفاقيتان األساسيتان رقم 
لمعايير الكاملة، ينطبق البعض بصورة خاصة ومن بين مجموعة ا. وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية النقابية

وعلى سبيل المثال، توفر اتفاقية . بصورة خاصةن أحكامها تتناول مشاآل يتعرضون لها ألعلى العمال الشباب 
تدابير حماية من التمييز على أساس السن في الحصول على ) ١١١رقم ( ١٩٥٨والمهنة،  االستخدامفي (التمييز 

) ١٣١رقم ( ١٩٧٠آذلك تساعد اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، . يف والعملالتدريب وخدمات التوظ
 حتى وإن آان أدنى من أجر البالغين عندما يكون ذلك مبررًا منصفًا على ضمان تقاضي العمال الشباب أجرًا

ستخدام، عالوة على ذلك، تنطبق توصية عالقة اال. كفل صاحب العمل بتوفير التدريببظروف خاصة مثل ت
  . بصورة خاصة على الشباب) ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦

  الحماية االجتماعية للعمال الشباب  ٩- ٢
ويكمن أحد المشاآل . يواجه العمال الشباب صعوبات خاصة في الحصول على الحماية االجتماعية . ٢٦٦

آاف للدخل األساسية في أن الباحثين عن أول عمل ومعظمهم من الشباب، يفتقرون في معظم البلدان إلى دعم 
  . ما يكون البحث عن أول وظيفة عملية بطيئة وشاقة وآما تقدم ذآره، غالبًا. أثناء فترة البحث عن العمل

   

                               
  ".عقد الوظيفة األولى"انظر مثًال قرار المحكمة العليا الفرنسية بشأن    ١٠٨
لكن  . اآتفت صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام أو العمل بمعالجة قطاعات محددة ١٩٧٣قبل عام    ١٠٩

  ).مع بعض المرونة(، تنطبق على جميع القطاعات )١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، 
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وعادة ما ال يتمتع الباحثون عن أول عمل بتغطية مخططات إعانات البطالة، لكنهم قد يكونون مؤهلين  . ٢٦٧
-٢وعلى النحو المبين في الشكل . اعدة العاطلينشتراآات مثل إعانات مسالإلعانات البطالة غير القائمة على ا

 بلدًا ١٦(، يوجد في أقلية من البلدان شكل من أشكال التغطية القانونية بإعانات البطالة للباحثين عن أول عمل ٥
وفي عدد من البلدان، يحق ). بلدًا ٧٨إلعانات البطالة، وعددها  قانونيًا من أصل البلدان التي تطّبق مخططًا

 آما هو الحال مثًال(ين عن أول عمل تلقي إعانات مساعدة العاطلين إن لم يكونوا مؤهلين إلعانات التأمين للباحث
وفي بلدان أخرى، تقدم إعانات البطالة غير القائمة على ). رغانستان وفنلندا ولكمسبفي البحرين وترآم

وعادة ما يتعين على ). ا ونيوزلنداأسترالي(شتراآات بواسطة برنامج شامل لمساعدات الضمان االجتماعي الا
الباحثين عن عمل أن يسجلوا في مكتب خاص بالبطالة وأن يكونوا قادرين على العمل ومستعدين له آي يحق 

، يتعين )سنة ٢٤مثل فنلندا في حالة الباحثين عن عمل دون سن (وفي بعض البلدان . لهم الحصول على إعانات
يكونوا قد أآملوا برنامج تدريب مهني قبل أن يحق لهم الحصول على  أن على الباحثين عن أول عمل أيضًا

عمل الحصول على اإلعانات بعد إآمال أول وفي بلدان أخرى آإستونيا، يحق للباحثين عن . إعانات البطالة
 فترات تعتبر معادلة للعمل طيلة األشهر االثني عشر السابقة؛ ويمكن أن يشمل ذلك التفرغ للتعليم أو الخدمة

العسكرية أو تربية طفل دون سن السابعة أو تلقي العالج في مستشفى أو رعاية مريض أو فترات اإلعاقة أو 
وفي بلدان . ال تدفع اإلعانات إال بعد فترة انتظار معينة) مثل إستونيا وبلجيكا(وفي بعض البلدان . االحتجاز

مثل أستراليا ( بإثبات الحاجةوطة أخرى، تكون إعانات البطالة الخاصة بالباحثين عن أول عمل مشر
 بصرف النظر عن موارد الباحث عن عمل لكن بمستوى أدنى أحيانًا أخرى ، في حين توفرها بلدان)ونيوزيلندا

تقتصر على حالة دخل  إثبات الحاجةمختلفة لتحديد ما إذا آانت شروط  لوائحوتوجد ). رغمثل رومانيا ولكسمب(
  . دخل والديه عين االعتبار أيضًاالشاب الباحث عن عمل أو تأخذ ب

  تغطية الباحثين عن أول عمل في المخططات القانونية إلعانات البطالة، بحسب مستوى دخل البلدان  :٥-٢الشكل 

  
  .)تستبعد مكافأة إنهاء الخدمة(ال تأخذ بعين االعتبار سوى اإلعانات النقدية الدورية : مالحظة
الرابطة الدولية للضمان االجتماعي،  /منظمة العمل الدولية، باالستناد إلى إدارة الضمان االجتماعيفي  االجتماعيحسابات إدارة الضمان : المصدر
  . ٢٠١١و ٢٠١٠- ٢٠٠٩

وتشمل تدابير تشجيع تغطية الشباب بالتأمين من البطالة ضمان اشتراك الشباب المنخرطين في برامج  . ٢٦٨
 ،أو غيرها من برامج التوظيف العامة في التأمين من البطالةالتدريب المهني أو مخططات اإلدماج في العمل 

بحيث يحق لهم الحصول على إعانات التأمين من البطالة عندما يتعّذر عليهم إيجاد عمل بعد إآمال تدريبهم، آما 
 . هو الحال في عدة بلدان منها ألمانيا
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  المهنيةتغطية الشباب العاطلين من ذوي التجربة : إعانات البطالة  ١-٩-٢
من التجربة المهنية في التمتع بالمخططات  تكون حظوظ العاطلين الشباب الذين اآتسبوا بالفعل قدرًا . ٢٦٩

أولها أن . ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل. القانونية إلعانات البطالة ضئيلة مقارنة بالعمال األآبر سنًا
في الواقع إلى استبعاد الشباب الذين يصبحون  فترات االشتراك الدنيا في برامج التأمين من البطالة تفضي

عاطلين قبل إآمال فترات االشتراك الدنيا تلك تارآة أمر هؤالء العاطلين الشباب لمخططات مساعدة العاطلين 
وثانيها أنه يرجح أن يعمل الشباب في أشكال العمالة غير المشمولة بالتأمين من البطالة، بما في . حيثما وجدت
  . لمؤقتة والعمل بعض الوقت وأشكال العمالة الهشة أو غير المنظمةذلك العقود ا

ويؤدي اجتماع هذه العوامل إلى تخفيض احتمال حصول الشباب على إعانات البطالة القانونية مقارنة  . ٢٧٠
  ).٦- ٢انظر الشكل (بالبالغين 

  النسبة المئوية للعاطلين الحاصلين على إعانات البطالة، بحسب الجنس والسن، في بلدان مختارة     :٦-٢الشكل 

  
الحاصلون على إعانات . مكتب اإلحصاءات: إستونيا. تشمل إعانات البطالة العاطلين الذين يتلقون إعانات البطالة والمساعدة االجتماعية: مالحظة

  . ، مكتب اإلحصاءات المرآزي Statline: هولندا). إحصاءات شهرية(لفئة العمرية التأمين من البطالة بحسب الجنس وا
: العاطلون عن العمل بحسب الجنس والسن: شيلي. تقديرات استقصاء القوة العاملة ٢٨٢-٠٠٤٧ لاإلحصاءات الكندية، الجدو: آندا: المصادر

Laborsta  والسن؛ العاطلون الحاصلون على إعانات البطالة بحسب الجنس :Superintendencia de Pensiones .الدانمرك :Statbank ، 
العاطلون عن العمل بحسب المنطقة ونوع اإلعانات وصندوق تأمين البطالة : AUF02البطالة المسجلة  -سوق العمل . صندوق التأمين من البطالة

  . والسن والجنس

. أقل من الشبان في جميع البلدان المذآورة وفيما عدا إستونيا، تحصل الشابات على إعانات البطالة بقدر . ٢٧١
  . ويرجح أن تكون هذه الفوارق مقترنة باألنماط الجنسانية لعمالة الشباب

وبالنظر إلى تعرض الشباب بصفة خاصة إلى صدمات البطالة، اتخذت بلدان آثيرة تدابير لتعزيز  . ٢٧٢
سبيل المثال، قلصت عدة بلدان منها وعلى . حصول الشباب على إعانات البطالة في أعقاب األزمة العالمية

للحصول على إعانات التأمين من البطالة  فرنسا واليابان عدد أشهر االشتراآات الالزمة ليكون الشاب مؤهًال
   ١١٠.إلى تحسين استفادة الشباب من دعم الدخل ومنع انزالقهم في أشكال العمالة غير المنظمة سعيًا

                               
  :انظر   ١١٠

S. Scarpetta et al: Rising youth unemployment during the crisis: How to prevent negative long-term consequences 
on a generation? (Paris: OECD, 2010). F. Bonnet, E. Ehmke, and K. Hagemejer: “Social security in times of 
crisis”, in International Social Security Review, No. 63:2, 2010, pp. 47-70 
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  ات سوق العمل النشطةبسياس الصالت :إعانات البطالة  ٢-٩-٢
بين بتعزيز جهودها من أجل الجمع بين إعانات دعم الدخل وخدمات التوظيف و قامت بلدان آثيرة أيضًا . ٢٧٣

وتساعد  لالستخدامإعانات دعم الدخل وتدابير التدريب وإعادة التدريب وغير ذلك من التدابير التي تزيد القابلية 
أي  - اإلعانات  ، تبين التجربة أن نوعي١-٤-٢فرع آر في الما ذوآ. مل في إيجاد وظيفة جديدةالباحثين عن ع

تقلص  لالستخدامفخدمات التوظيف الفعالة وتدابير دعم القابلية . ينبغي أن يتوافرا بالتوازي -النقدية والعينية 
دخل إلى إعانات دعم ال الناسومن جهة أخرى، يحتاج . فترات البطالة ومن ثم ضرورة االعتماد على اإلعانات

  . ليتسنى لهم الترآيز على البحث عن عمل أو التفرغ للتدريب وإعادة التدريب

  البطالة غيرمخاطر أخرى ل درءًااالجتماعي  بالضمانتغطية الشباب   ٣-٩-٢
للشباب عدا إعانات البطالة الموجهة  ال يوجد الكثير من برامج الضمان االجتماعي المصممة خصيصًا . ٢٧٤
غير أن الشباب، شأنهم في ذلك شأن فئات عمرية أخرى، يحتاجون إلى . وق العملس إلىالجدد  الوافدينإلى 

الحصول على مجموعة أساسية من إعانات الضمان االجتماعي تحميهم من شتى طوارئ الحياة والطوارئ 
  .االجتماعية

وتظهر صعوبات خاصة في حالة . الحصول الفعال على الرعاية الصحيةويحتاج الشابات والشبان إلى  . ٢٧٥
سيما في البلدان  ، الالتأمين الصحيالشابات والشبان الذين يجدون أنفسهم في العمالة الهشة دون تغطية آافية من 

وما لم تتوافر خدمة صحية وطنية تكفل حصول الشباب . التي يتولى فيها أصحاب العمل توفير هذه التغطية
اشتراآات التأمين  أو جزئيًا ينبغي عند االقتضاء وضع برامج تدعم آليًا ،ةبصورة فعالة على الرعاية الصحي

  . الصحي للشباب العاطلين

 األطفالؤدي حماية األمومة والوصول إلى مرافق رعاية وت. مسؤوليات أسريةوقد يكون للشباب بالفعل  . ٢٧٦
ء الشبان في العمالة الالئقة والمنتجة في دعم وتيسير اندماج األمهات الشابات واآلبا رئيسيًا بتكلفة مقبولة دورًا

أن تكفل سياسات الضمان االجتماعي إتاحة  من إضافة إلى ذلك، ال بد. وضمان أمن الدخل لألسر الشابة
وقد يتعين تطبيق سياسات خاصة في البلدان التي ترتبط فيها اإلعانات . اإلعانات األسرية النقدية لألسر الشابة

). يقدمها صاحب العمل وإما تقدم عن طريق التأمين االجتماعي القائم على االشتراآات إما أن(األسرية بالعمالة 
وفي تلك البلدان، قد تكون اإلعانات النقدية الخاصة الممولة من الضريبة وبرامج الخدمات االجتماعية المناسبة 

  . ضرورية لدعم األسر الشابة

 منظمةالبلدان المتسمة بتشيخ سكانها في في حصر، وال ال المثالسيما على سبيل  وفي بلدان آثيرة، ال . ٢٧٧
بحيث تصبح  شتراآاتاالنظم المعاشات القائمة على التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي يجري إصالح 

وآلما تأخر . برمتها ةالمعاشات في المستقبل معتمدة بقوة على مدة االشتراك ومقداره على مدى الحياة المهني
العمالة المنظمة، آلما تدنت معاشاتهم، بل إنها قد ال تكون آافية لحمايتهم من الفقر في سن الشباب في دخول 

الحماية االجتماعية عند إصابة المعيل  ما يغفل أن تأمين المعاشات يوفر أيضًا إضافة إلى ذلك، آثيرًا. الشيخوخة
. ة إلى المعرضين إلى تلك المخاطر، وهو ما يجعلها ذات أهمية حاسمة بالنسبفي العمل أو إعاقته أو وفاته

عن العمل أو يشارآون في  يكونون عاطلينوعندما ينشغل الشباب بالتعليم أو التدريب أو برعاية األطفال أو 
من فعليًا برامج أخرى تتعلق بسوق العمل، ال بد من توافر طائفة آاملة من إعانات االشتراآات الممولة 

إلى تأمين مستوى معقول من الحماية، يجب أن  وسعيًا. االشتراآات اتاعتمادالضرائب أو أشكال أخرى من 
  . )ما ال يقل عن الحد األدنى لألجور(أعلى من قيمة اإلعانات المقدمة  المعتمدةيكون أساس حساب االشتراآات 

بمخططات الضمان االجتماعي القائمة على تغطية الشابات والشبان  ٨- ٢و ٧-٢ويبين الشكالن  . ٢٧٨
االجتماعي آنسبة من العاملين، يتضح  التأمينإلى المشترآين في  إذا نظرناو. في بلدان مختارة شتراآاتاال

) سنة ٢٩و ١٥سنة أو  ٢٤و ١٥المتراوحة أعمارهم بين (وجود فارق شاسع بين معدالت تغطية الشباب 
 ١٥أعمارهم بين ويرجح أن يساهم الشباب المتراوحة . ومجموع السكان العاملين في بعض البلدان المذآورة

االجتماعي في الكاميرون وإآوادور والسلفادور ونيبال وباراغواي التأمين سنة بقدر أقل بكثير في  ٢٤و
ويتقلص الفرق بين الشباب . في فيتنام في حين يالحظ فارق صغير نسبيًا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا

  . سنة ٢٩و ١٥راوحة أعمارهم بين ومجموع السكان عندما يتعلق األمر بفئة الشباب المت
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في بلدان ) التأمين االجتماعي(شتراآات االعلى  ةتغطية الشباب بمخططات الضمان االجتماعي القائم  :٧-٢الشكل 
  بأجر العمالةمختارة، آنسبة مئوية من 

  
  . يمكن أن تختلف التغطية المحددة من بلد إلى آخر: مالحظة
  :المصدر

Cameroon: ECAM3 2007. Ecuador: SIEH-ENEMDU – December 2009. El Salvador: CSES 2009. Paraguay: EPH 
2010. Nepal: Labour force survey 2008. United Republic of Tanzania (mainland): Integrated labour force survey, 
2005. Viet Nam: Labour force survey, 2009. Zambia: Labour force survey, 2009. 

في بلدان ) التأمين االجتماعي(شتراآات االعلى  ةتغطية الشباب بمخططات الضمان االجتماعي القائم  :٨-٢الشكل 
  ة، آنسبة مئوية من مجموع العمالةمختار

  
  .يمكن أن تختلف التغطية المحددة من بلد إلى آخر: مالحظة
  :المصدر

Cameroon: ECAM3 2007. Ecuador: SIEH-ENEMDU – December 2009. El Salvador: CSES 2009. Paraguay: EPH 
2010. Nepal: Labour force survey 2008. United Republic of Tanzania (mainland): Integrated labour force survey, 
2005. Viet Nam: Labour force survey, 2009. Zambia: Labour force survey, 2009. 
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مرة أخرى وجود فارق واسع ) ٨- ٢الشكل ( العمالةوتبين تغطية التأمين االجتماعي آنسبة من مجموع  . ٢٧٩
بين الشباب وإجمالي السكان البالغين في الكاميرون وإآوادور والسلفادور ونيبال وجمهورية تنزانيا المتحدة 

ما في باراغواي وفيتنام، حيث تسجل بعض فئات الشباب معدالت تغطية أعلى  ويختلف الوضع شيئًا. وزامبيا
مهمة عن تفاعل هياآل  ويمكن أن يكشف تحليل أعمق لهذه األمثلة دروسًا. من معدالت تغطية العمال البالغين

  .تماعيالعمالة وتغطية الضمان االجتماعي وعن السبل الفعالة لكفالة تغطية العمال الشباب بالتأمين االج
توفر تغطية آافية لجميع  البطالةعانات إلنظم  إرساءيتمثل أحد التحديات السياسية الكبرى في  ،وهكذا . ٢٨٠

بطالة ذلك في االنتقال إلى نظام إعانات  تحقيقويتمثل أحد سبل . العمال المحتاجين بصرف النظر عن سنهم
على  باحتمال خفض الحافزأعلى  رصديف لكن هذا النظام يمكن أن يقترن بتكال. مقترن بشرط إثبات الحاجة

أن يقدم بواسطة  من ،دعم دخل الشباب الباحثين عن عمل والمحتاجين لهذا الدعمل ال بد ،وفي النهاية. العمل
للحاالت  ونظم ضمان العمالة وتدابير أخرى مصممة وفقًا البطالةتوليفة تضم التأمين من البطالة ومساعدات 

باالقتران مع برامج سوق  - ١١١مفهوم أرضية الحماية االجتماعية يرد ضمنما آ - الخاصة لمختلف الفئات 
أن المزيد من الحكومات  ، نظرًا إلىمن هذا التقرير ٣- ٢آر في الفرع وهذا بالفعل اتجاه متنام، آما ذ .العمل

ة في أحد بالبحث النشط عن عمل أو المساهم االجتماعية مشروطًا المساعدةتعتمد سياسات لجعل الحصول على 
بيد أن هذه المخططات يجب أن تكون شاملة بما يكفي لتغطية جميع الشباب . برامج سوق العمل النشطة

سيما المعرضون  أن تتضمن تدابير خاصة لتعزيز مشارآة الشباب المحرومين، المن  أيضًالها وال بد . العاطلين
  . لخطر االنفصال الدائم عن سوق العمل

  والحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعيةمشارآة الشباب   ١٠- ٢
مسألة  إذ تطرح أوًال. يوجد بعدان مهمان على األقل عند الحديث عن الحوار االجتماعي وعمالة الشباب . ٢٨١

فالحوار االجتماعي . مشارآة الشباب وتمثيلهم في المؤسسات وفي الحوار المتعلق بالمسائل والخيارات السياسية
حق الفئات الممثلة في التعبير عن آرائها  يجّسدوهو . ساسي من مبادئ الديمقراطيةمبدأ أ في المقام األولهو 

في صياغة السياسات بجدية بشأن السياسات العامة التي تؤثر على مصالحها والحرص على مراعاة تلك اآلراء 
في صفوف ممثلي  ويشمل الحوار االجتماعي آل أنواع التفاوض أو التشاور أو مجرد تبادل المعلومات. وتنفيذها

وفي حين ال توجد معلومات . الحكومات وأصحاب العمل والعمال أو فيما بينهم بخصوص االهتمامات المشترآة
عن مشارآة الشباب، فمن الواضح أن الشباب ال يحظون بتنظيم جيد في بلدان آثيرة وأن  منتظمةوبيانات 

وتبرز احتجاجات . لتي تؤثر على حياتهم ومستقبلهممنظماتهم قّلما تستشار أو تمثل في المناقشات السياسية ا
مواطن القصور  ،وغيرها من الظواهر المذآورة في مقدمة التقرير التي يقودها الشباب حاليًا ،"الغاضبين"

  . التعبير والمشارآةب ةهم الملحتلباطمالخطيرة في هذا الصدد 
إذ يؤدي الحوار بين الحكومات والشرآاء  .مبررات أساسية قوية للحوار االجتماعي ، توجد أيضًاوثانيًا . ٢٨٢

االجتماعيين إلى تحسين السياسات ألنه يفتح المجال أمام المزيد من المعلومات والمقترحات التي ستكون مفيدة 
بما في ذلك اإلسهامات  ،فباالستناد إلى معارف وتجارب الشرآاء االجتماعيين. في تصميم السياسات وتنفيذها

ن شبكات النقابات الشبابية وأصحاب المشاريع الشباب، يكّون صناع السياسات فكرة أآثر اإلبداعية المقدمة م
المصالح المتأثرة عن دقة عن طبيعة المشاآل الواجب معالجتها بالتشريعات أو السياسات المقترحة، و

وار االجتماعي إضافة إلى ذلك، يوفر الح. واالحتياجات الواجب تلبيتها والتأثيرات المحتملة لتلك السياسات
منتدى يمكن فيه التفاوض على حلول ُمرضية في حاالت تنازع المصالح وتسويتها بما يحقق المصلحة الوطنية 

للتدابير المقترحة ويحول من ثم دون معارضتها والتنازع فيها  دعمًا ويولد الحوار االجتماعي أيضًا. العامة
  . من فعاليتها ، لوال ذلك،، وهو ما يحدمستقبًال
آلمتهم  ،ومن المهم من هذا المنطلق أن يكون لممثلي الشباب المتأثرين مباشرة بسياسات عمالة الشباب . ٢٨٣

لذلك ينبغي إقرار آليات تتيح مراعاة تطلعات فئات الشباب المختلفة . في تصميم هذه السياسات وتنفيذها
كفل ذلك الشرآاء االجتماعيون ويمكن أن ي. واحتياجاتها ومشاآلها الخاصة في تصميم سياسات عمالة الشباب

جهود لتحسين  وتبذل حاليًا. لمنظمات الشبابية في عملية المشاورة السياسيةل بواسطة التمثيل المباشرأنفسهم أو 
حملة لربط العمل النقابي  ٢٠١٠وعلى سبيل المثال، باشر االتحاد الدولي لنقابات العمال في عام . تنظيم الشباب

   ١١٢.ب وتنظيمهمالعالمي بانتداب الشبا

                               
ة   ان   ١١١ ة االجتماعي اعي  (ظر االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن الحماي دولي      )الضمان االجتم ؤتمر العمل ال دها م ي اعتم ، الت

  . ٢٠١١يونيه / خالل دورته المائة في حزيران
  :انظر   ١١٢

International Trade Union Confederation (ITUC): New ITUC Campaign on Organising Young People, online 
news item, 23 March 2010. 
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وتوجد عناصر إيجابية وأخرى سلبية في الحالة الراهنة لمكانة الحوار االجتماعي في تصميم سياسات  . ٢٨٤
وتفيد دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بأن أقل من نصف البلدان التي اعتمدت . عمالة الشباب وتنفيذها
  . ن في مناقشة تلك السياسات وصياغتهاتفاعل بنشاط مع الشرآاء االجتماعيي ،سياسات لعمالة الشباب

فمن بين . ويختلف الوضع إلى األحسن عند النظر إلى دمج عمالة الشباب في سياسات العمالة الوطنية . ٢٨٥
البلدان التي وضعت سياسات عمالة شاملة وأدمجت عمالة الشباب فيها آأحد محاور االهتمام الرئيسية، تشاور 

وعند التماس دعم منظمة العمل . لشرآاء االجتماعيين في عملية اإلدماج تلكأآثر من ثالثة أرباعها بنشاط مع ا
الشرآاء االجتماعيين والتشاور  مشارآة، تقوم المنظمة بتشجيع وتيسير الدولية لوضع خطط عمل متكاملة مثًال

  . مع مجموعة واسعة من المنظمات والشبكات الشبابية

لكنه يالحظ بذل . هي البلدان التي آلفت مؤسسات وطنية رسمية بمعالجة قضايا عمالة الشباب وقليلة جدًا . ٢٨٦
لجنة ثالثية لعمالة الشباب باعتبارها هيئة استشارية  ٢٠٠٦سبانيا، أنشئت في عام اففي . جهود في بعض البلدان

 ٢٠٠٨رئاسي صادر في عام  وفي باراغواي، أنشئت بموجب مرسوم. تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
بما يشمل الشرآاء (مؤسسة  ٢٦وتقوم هذه الهيئة على المشارآة وتضم . هيئة وطنية معنية بعمالة الشباب

للحوار  لجنةوفي بيرو، أنشئت . ُتعنى بتصميم سياسات وبرامج عمالة الشباب وتنفيذهاو) االجتماعيين
  . عن الشبابثلون االجتماعي المتعلق بعمالة الشباب ويشارك فيها مم

مؤسسات معنية بالحوار االجتماعي المتعلق ببرامج عمالة الشباب  على من األمثلة غير أن هناك مزيدًا . ٢٨٧
وتشمل األمثلة الخطة المحلية إلدماج الشباب في فرنسا، وميثاقين ثالثيين لعمالة الشباب . على المستوى المحلي

. آليات مخصصة وظهرت في بعض البلدان أيضًا ١١٣.في ألبانيا بهًامشا الصعيد اإلقليمي في بلغاريا وميثاقًا على
تدابير االستجابة إلى األزمة بواسطة الحوار االجتماعي في  على أظهرت األزمة االقتصادية الحالية عدة أمثلةو

  .آل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وجمهورية آوريا

 فيما يتصل صل بالسياسات الشاملة لعمالة الشباب فحسب بلوالحوار االجتماعي ضروري ال فيما يت . ٢٨٨
وتشمل . عملهم ظروفعلى فرص عمالة الشباب و مهمًا بتدخالت سوق العمل الخاصة التي تؤثر تأثيرًا أيضًا

  .هذه التدخالت التعليم والتدريب المهنيين وتحديد األجور الدنيا وسياسات سوق العمل النشطة وتشريعات العمل

وعلى سبيل المثال، . أمثلة الحوار االجتماعي بالقدر األآبر في مجال التعليم والتدريب المهنيينوتنتشر  . ٢٨٩
في بلورة وإدارة نظم التلمذة الصناعية  وآبيرًا رسميًا يؤدي الشرآاء االجتماعيون في االتحاد األوروبي دورًا

ا تقوم على نظام المنح الضريبية، يساهم آذلك في البلدان التي أنشأت صناديق تدريب عادة م. والتدريب المهني
مساهمة الشرآاء االجتماعيين على أمثلة آثيرة  وتوجد أيضًا. الشرآاء االجتماعيون في إدارة هذه المخططات

بلدان المتقدمة والبلدان الوينطبق ذلك على . في تصميم محتوى التدريب المهني ونظم التصديق على المهارات
على سبيل المثال، تمكن االتحاد األلماني لعمال الصناعات الكيميائية وأصحاب العمل، و. نامية على حد سواءال

فرص التلمذة الصناعية التي أتاحتها  دزيادة عد، من "مستقبل الشباب من خالل التدريب"بواسطة اتفاق 
ينية يساهم وفي بلدان آثيرة في أمريكا الالت ١١٤.في المائة ٨بنسبة  ٢٠٠٨-٢٠٠٣الشرآات على مدى الفترة 

في حين تقوم المجالس االستشارية الوطنية للقوة العاملة،  ،الشرآاء االجتماعيون في إدارة نظم التدريب الوطنية
في  قويًا إضافة إلى ذلك، تؤدي المشارآة الثالثية دورًا. سيوية وأفريقية، على مشارآة ثالثيةآفي عدة بلدان 

وموريشيوس وجنوب أفريقيا وسري وماليزيا ت في آل من شيلي تصميم النظم الوطنية للتصديق على المهارا
  . النكا وتونس وترآيا

. في تصميم برامج سوق العمل النشطة لفائدة الشباب تحديدًاوفي حاالت قليلة ساهم الحوار االجتماعي  . ٢٩٠
ن، لكن هذا ال يتجزأ من إدارة العمل في عدة بلدا وبالمثل، يشكل الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي جزءًا

  . الشباب ما يرآز على قضايًا التعاون نادرًا

أدنى وقد اعتمد قرابة نصف هذه  تحدد أجرًا بلدًا ١١٨وفي حالة األجور الدنيا، تجدر اإلشارة إلى أن  . ٢٩١
غير أن هذا األجر دون األدنى الخاص بالشباب يحدد . دون األجر األدنى فيما يخص الشباب محددًا البلدان أجرًا

                               
  .D. Rei: Social dialogue on youth employment, draft (Geneva, ILO, 2011): انظر   ١١٣
  : انظر   ١١٤

ITUC and Trade Union Advisory Committee (TUAC): Investing in quality jobs, better coherence and social 
protection: Trade union statement to the G20 high level experts’ seminar on employment policies, Paris, 7 April 
2011. 
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وال تعرف حالة جرى فيها تحديد األجر دون الحد األدنى . ر عملية تحديد األجر األدنى العام إجماًالفي إطا
  .الخاص بالشباب في إطار عملية على حدة بواسطة الحوار االجتماعي

ويتضح مما سبق أن من الممكن تعزيز الحوار االجتماعي فيما يتصل بسياسات عمالة الشباب وضمان  . ٢٩٢
تحسين وال بد من تدارك هذا النقص المزدوج بغية . تمثيلهم بفعالية في القرارات السياسيةمشارآة الشباب و

إنشاء منظمات عمال  :ويقتضي ذلك. تصميم السياسات وزيادة فعالية تنفيذها لمجابهة أزمة عمالة شباب
شارآة في الحوار وأصحاب عمل قوية وواسعة القاعدة وتمثيلية ومستقلة تكون لها قدرة تقنية عتيدة على الم

االجتماعي؛ تعزيز التزام جميع األطراف بالحوار االجتماعي؛ ضمان االحترام الكامل للحقين األساسيين 
وال بد من التشجيع بنشاط على تدعيم تمثيل الشباب في . المتمثلين في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

  .أصحاب العملمنظمات منظمات العمال و

  المفاوضة الجماعية والشباب  ١-١٠-٢
ومن المفيد دراسة آيفية تصدي . من أشكال الحوار االجتماعي خاصًا تمثل المفاوضة الجماعية شكًال . ٢٩٣

أن  نظرًا إلىوتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة . المفاوضة الجماعية لشروط توظيف الشباب وظروف عملهم
  . بلدان لتقصيرهم في تمثيل مصالح العمال الشبابفي بعض ال آانوا موضع انتقادالشرآاء االجتماعيين 

ويبين استعراض للتطورات المتصلة . والمفاوضة الجماعية من التقاليد العريقة في البلدان األوروبية . ٢٩٤
عمالة الشباب تعالج في  بالمفاوضة الجماعية مع صاحب عمل واحد ومع أصحاب عمل متعددين أن قضايًا

وعادة ما تتناول االتفاقات الجماعية على . ب نوع نظام العالقات الصناعيةاتفاقات متعددة المستويات بحس
مستويات مختلفة أربع فئات من القضايا، أولها دخول الشباب سوق العمل، وما يتصل بذلك من سياسات وتدابير 

ت عمالة فئات يوتتعلق القضية الثانية بتثب. اعيةالتمرس والتلمذة الصنفي لتشجيع استخدام عمال شباب ال سيما 
العمال الشباب،  استخداموترتبط القضية الثالثة بتحسين شروط وظروف . بما فيها الشباب المستضعفة،العمال 

وتتناول القضية الرابعة في بعض االتفاقات ). يستعاض عنه بأجر أدنى(بما يشمل إلغاء األجر الخاص بالشباب 
 ). ٤-٢انظر الجدول (التدريب األحكام المتفاوض بشأنها فيما يتعلق ب ،المبتكرة

  االتفاقات الجماعية المتعلقة بعمالة الشباب في بلدان مختارة  :٤- ٢الجدول 

 المصدر  التاريخ  المشارآون  األحكام الرئيسية  نوع االتفاق  البلد المحتوى

دخول 
 سوق العمل

اتفاق وطني مشترك بين   الدانمرك
  القطاعات

إصالح نظام التعويض ليسهل 
على الشرآات تقديم عمليات 

وليعود عليها ذلك بمزيد  التمرس
تكثيف الجهود الرامية  ؛المنفعة

  التمرسإلى زيادة عدد عمليات 

 يةنقابة العمال الدانمرآ
واتحاد أصحاب العمل 

  يينالدانمرآ

/ نيسان ١٤
  ٢٠٠٩أبريل 

EIRO, 
2011 

اتفاق وطني بشأن قطاع   فرنسا 
  المعادن

لتزام باإلبقاء على عدد التالمذة ا
الصناعيين عند المستوى الذي 
آان عليه قبل األزمة وتعزيز 

  في مكان العمل المرشددور 

مايو / أيار ٧ –
٢٠٠٩  

EIRO, 
2011 

اتفاق على مستوى   فرنسا 
  الشرآة

عامل  ٧٣٠٠لتزام باستخدام ا
شاب، آتالمذة صناعيين 

  باألساس

Peugeot  وCitroen  مع
CGT, CFDT, CFTC, 

CFE-CGC و GSEA 

آانون  ١٢
يناير / الثاني
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

دخول 
 سوق العمل

اتفاق على مستوى   فرنسا
  الشرآة

المائة من  في ٥٥التزام باستبدال 
القوة العاملة المتقاعدة بالشباب 
وبزيادة نسبة الشباب العاملين 

  .دائمةبعقود 

Bayard مع CGT, CFDT, 
CFTC, CFE-CGC  وSNJ 

آانون  ٢٠
يناير / الثاني
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

اتفاق على مستوى   فرنسا 
  الشرآة

إعطاء األولوية للعمال الشباب 
  في سياسات التوظيف

La Poste مع CGT, 
CFDT, CFTC, CFE-CGC 

مايو / أيار ١٥
٢٠٠٨  

EIRO, 
2011 

اتفاق وطني بشأن قطاع   ألمانيا  
  الكيميائيةالمواد 

منصب  ٩٠٠٠ باستحداثالتزام 
 ٢٠١١تدريب جديد بين عامي 

  ٢٠١٣و

IG BCE and BAVC ٢٠١٠  EIRO, 
2011 

 ,EIRO  ٢٠١٠ Volkswagen and IGمنصب  ١٧٥٠لتزام بتوفير ااتفاق على مستوى   ألمانيا  
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بما في ذلك  تدريب في السنة،  الشرآة
  منصب للطلبة الجامعيين ٣٠٠

Metall 2011 

اتفاق على مستوى   ألمانيا  
  الشرآة

لتزام بالحفاظ على مناصب ا
في  ٢٫٩التدريب في حدود 

 وتوظيفالمائة من القوة العاملة، 
عامل على أساس دائم  ٤٧٠٠

  ٢٠١٣بحلول عام 

Deutsche Telekon and 
Ver.di 

٢٠١٠  EIRO, 
2011 

اتفاق إقليمي بشأن   ألمانيا  
قطاعات الغاز والماء 

والكهرباء في ويستفاليا 
  ين ارالشمال 

التزام أصحاب العمل بالحفاظ 
على مستوى التالمذة الصناعيين 

آما آان عليه قبل األزمة، 
 شهرًا ١٢وبتوظيفهم في غضون 

  بعد انتهاء تدريبهم

يوليه / تموز  –
٢٠١١  

ETUI 
Newslett
er, 2011 

اتفاق على مستوى   إيطاليا  
  الشرآة

في لتزام بإعطاء األولوية ا
الباحثين عن عمل "إلى التوظيف 
من ) سنة ٢٩دون " (ألول مرة

خالل عمليات التلمذة الصناعية 
  المهنية

Intesa San-Paolo and 
Dircredito, Fabi, CISL, 
Silcea, Sinfub, UGL, 
Credito و Uilca 

فبراير / شباط
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

اتفاق على مستوى   إيطاليا  
  الشرآة

بما  مبكرًا متقاعدًا ٥٠تعويض 
لدى  ًاشاب عامًال ٧٥يعادل 
  العمل المؤقت وآاالت

El-Ital سبتمبر / أيلول
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

اتفاق جماعي بشأن قطاع   هولندا  
الدهان والتشطيب 
  والتزويد بالزجاج

التزام بالحفاظ على نفس عدد 
  المتمرسين

خريف   –
٢٠٠٩  

EIRO, 
2011 

اتفاق جماعي بشأن قطاع   هولندا  
  الترفيه

التزام بإعطاء األولوية لمغادري 
المدارس في عملية االستخدام 

  مستقبًال

 ,EIRO  ٢٠١٠ربيع   –
2011 

اتفاق جماعي بشأن قطاع   هولندا  
  العقاقير

منصب تدريب  ١٠٠ استحداث
  للشباب العاطلين عن العمل

 ,EIRO  ٢٠١٠ربيع   
2011 

اتفاق وطني بشأن   هولندا  
قطاعات التعدين والهندسة 

  الكهربائية

مليون يورو للحفاظ  ٣٠توفير 
. على نفس عدد مناصب التدريب

دعم دخول الشباب لالجهود بذل و
في سوق العمل من خالل 
  ترتيبات التقاعد المبكر

FNV Bondgenoten فبراير / شباط
٢٠١٠  

ETUI 
Newslett
er, 2010 

إقليمي بشأن قطاع اتفاق   روسيا  
  الزراعة

إنشاء لجان قطاعية لدعم 
مثل حصص (سياسات العمالة 

لفائدة المزارعين ) الوظائف
 . سنة ٣٥الشباب الذين لم يبلغوا 

الزراعي  المجّمعنقابة 
والصناعي، واتحاد 

المنظمات الفالحية في 
آوزاس واإلدارة اإلقليمية 

  للزراعة

/ تشرين األول
أآتوبر 
٢٠١١  

bakutod
ay.net 

اتفاق جماعي بشأن قطاع   السويد  
  الخشب

الستخدام  التسريح تبسيط لوائح
  العمال الشباب

نقابة عمال قطاع األحراج 
والخشب والتصميم واالتحاد 

السويدي لقطاع الخشب 
  واألثاث

٢٠١٠  EIRO, 
2011 

اتفاق إقليمي بشأن قطاع   ألمانيا  العمالة
المعادن والصناعة 

  الكهربائية

التزام بتوظيف المتدربين مدة ال 
بعد نهاية فترة  شهرًا ١٢تقل عن 
  تدريبهم

IG Metall and 
Gesamtmetall 

فبراير / شباط
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

يمكن للعمال الشباب الذين ال   قطاع المعادن في بافاريا  ألمانيا  
يعملون بعقود دائمة العودة بعد 

فترة تدريبهم إلى صاحب عملهم 
عمل  آعامل لدى الوآالة السابق

IG Metall and 
Industriegewerkschaft 
Metall 

–  EIRO, 
2011 
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  مؤقت

اتفاق على مستوى   إيطاليا  
  الشرآة

. تلميذ صناعي ١١٠٠تثبيت 
 جديدًا عامًال ١٢٠وتوظيف 

، ٢٠١٠بحلول نهاية عام 
عامل جديد بحلول عام  ١٠٠٠و

٢٠١٣.  

Unicredit تشرين األول /
أآتوبر 
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

اتفاق على مستوى   بولندا  
  الشرآة

العمالة  شاب من ١٠٠انتقال 
محدودة األجل إلى العمالة 

  الدائمة 

General Motors 
Manufacturing Poland 
and Independent and 
Self-Governing Trade 
Union Solidarity GMMP 

سبتمبر / أيلول
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

األجور 
 اإلعاناتو

  أخرى

اتفاق على مستوى   أستراليا
  الشرآة

إلغاء سلم األجور الخاص 
  بالشباب

ACTU and SAD مع IKEA يوليه / تموز
٢٠٠٩  

Unions 
Australia 

اتفاق على مستوى   أستراليا  
  الشرآة

تقديم إعانات إلى العمال الشباب 
 المنضمين إلى مؤسسة المحبطين

"Youth Outreach Australia :"
 سنوية ، وإجازةعلىأ أجور

  .ومرافق إسكانأطول، 

 Mission Australia منظمة
مع نقابة الخدمات البلدية 

واإلدارية والمكتبية؛ ونقابة 
قطاع المشروبات 

والضيافة؛ ونقابة الخدمات 
الصحية؛ واتحاد الممرضين 
األستراليين؛  واتحاد التعليم 

  المستقل 

اتفاق   ٢٠٠٨
 جماعي

اتفاق وطني بشأن قطاع   بلجيكا  
  الكيميائية المواد

إلغاء سلم األجور الخاص 
  بالشباب

ABVV/FGTB and 
ACV/CSC  

أبريل / نيسان
٢٠١١  

ETUI 
Newslett
er, 2011 

اتفاق إقليمي بشأن القطاع   آندا  
  العام

 العارضينإدماج العمال الشباب 
في خطط التأمين الجماعي على 

  أساس أجرة العامل

الحكومة اإلقليمية لجزيرة 
برينس إدوارد ونقابة برينس 

إدوارد المعنية بموظفي 
  القطاع العام 

يوليه / تموز
٢٠١١  

اتفاق 
 جماعي

بتنفيذ  التزام مقاطعة آيتيمات  اتفاق إقليمي  آندا  
الشباب على  مشاريع عمالة

  المقاطعة واالتحاد  صعيد

نقابة رجال اإلطفاء في 
  آيتيماتآيتيمات ومقاطعة 

اتفاق   ٢٠٠٩
 جماعي

اتفاق وطني بشأن قطاع   الدانمرك  
  التصنيع

زيادات عالية في األجور وتوفير 
التأمين من اإلعاقة لفائدة التالمذة 

  الصناعيين

الدانمرآية  العمالنقابة 
العمل  أصحاب واتحاد

  الدانمرآيين

 ,EIRO  ٢٠١٠أوائل 
2011 

اتفاق وطني بشأن قطاع   ألمانيا  
  الكيميائية المواد

زيادة أجور التالمذة الصناعيين 
  يورو في الشهر ٣٥يعادل  بما

IG BCE  واالتحادات الممثلة
  ألصحاب العمل

أبريل / نيسان
٢٠١١  

ETUI 
Newslett
er, 2011 

اتفاق وطني بشأن قطاع   هولندا  
  الصحية الرعاية

إلغاء سلم األجور الخاص 
  بالشباب

Abvakabo FNV  أبريل / نيسان
٢٠١١  

ETUI 
Newslett
er, 2011 

اتفاق وطني بشأن قطاع   هولندا  
  الصحية الرعاية

 ٣٠٠٠٠زيادة أجور زهاء 
. عامل شاب في قطاع الصحة
تتعلق  آما يتضمن االتفاق أحكامًا

  بالتدريب والحراك

FNV Abvakabo and CNV 
Publieke Zaak  مع

ألصحاب   MOgroepمنظمة
العمل في مجال رعاية 

  الشباب

/ األولتشرين 
أآتوبر 
٢٠١٠  

ETUI 
Neslette
r, 2010 

اتفاق وطني بشأن قطاع   هولندا  
وقطاع الهندسة  المعادن

  االلكترونية

إلغاء سلم األجور الخاص 
  بالشباب

FME-CWM and FNV 
Bondgenoten, CNV 
Vakmensen, De Unie 
and VHP2 

أبريل / نيسان
٢٠١١  

ETUI 
Newslett
er, 2011 
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بتوفير  التزام أصحاب العمل  اتفاق على صعيد القطاع  السويد  التدريب
تجارب تعليمية وتدريبية لفائدة 

سوق  نوالذين يدخل الشباب
  العمل

IF Metall  والرابطة
الصناعية والكيميائية 

السويدية، ورابطة أصحاب 
العمل في قطاع المعادن 
والفوالذ، واتحاد التجارة 

وأصحاب العمل في هندسة 
لصناعات اللحام، ورابطة ا

الهندسية السويدية، ورابطة 
أصحاب العمل في قطاع 

  التعدين

/ تشرين الثاني
نوفمبر 
٢٠١٠  

EIRO, 
2011 

 .مكتب العمل الدولي، إدارة العالقات الصناعية وعالقات االستخدام: المصدر

  السياسات وتنسيقها وتقييمها اتساق  ١١- ٢
للطائفة الواسعة من المواضيع السياسية التي  مختصرًامن هذا التقرير  ١٠- ٢إلى  ٢-٢قدمت الفروع من  . ٢٩٥

من خالل خلق فرص العمل وحماية الحقوق والنهوض بنوعية العمل  -تؤثر على العمل الالئق للشباب 
القيام بتشخيص جيد للعقبات المطروحة في : وتعتمد فعالية هذه التدابير على عدة عوامل أساسية هي. والمعيشة

على وجه بفئات معينة من الشباب؛ مستوى الموارد المخصصة؛ نوعية التنفيذ؛  أي سياق وفيما يتصل
  . والتفاعل بين المجاالت السياسية الخصوص، االتساق

وتشمل . السياسات وتنسيقها في التصدي ألزمة عمالة الشباب اتساقأن يتوافر قدر آبير من  من وال بد . ٢٩٦
قتصاد آلي واستراتيجيات قطاعية وسياسات اجتماعية حزم السياسات الالزمة لمعالجة المشكلة سياسات ا

للسياسات بين الوزارات المسؤولة عن السياسات االقتصادية  قويًا ويقتضي هذا تنسيقًا. وتدخالت اقتصاد جزئي
سوق العمل  ةؤولة عن التعليم والتدريب وسياسآالتخطيط والمالية والتجارة والصناعة من جهة، وتلك المس

وعلى مستوى تدخالت االقتصاد الجزئي، يشارك عدد أآبر من الوآاالت . ماعية من جهة أخرىوالحماية االجت
ومن بينها الوآاالت المسؤولة عن تيسير االنتقال من . في البرامج والمشاريع المتعلقة بعمالة الشباب الضالعة

الموجهة إلى لبرامج الخاصة بما فيها ا(المدرسة إلى العمل، وعن طائفة واسعة من سياسات سوق العمل النشطة 
تشجيع عن المباشرة في المناطق الريفية، و العمالة، وعن مشاريع خلق )فئات مختلفة من الشباب المحرومين

  . تقديم المساعدة االجتماعية إلى األسرعن إقامة المشاريع، و

اع الخاص على الدور األساسي للقط ١-٢في الفرع  انصب الترآيزوإضافة إلى الوآاالت العامة،  . ٢٩٧
 وتشارك في مخططات عمالة الشباب أيضًا. والشراآات بين القطاعين العام والخاص إلى جانب دور النقابات

  . بما فيها المنظمات الشبابية ،فاعلة متنوعة من المجتمع المدني هيئات

وبالنظر  .السياسات وتنسيقها باتساقوهو متصل  ،يجب مع ذلك مواجهته معّقدًا ويطرح هذا األمر تحديًا . ٢٩٨
ال بد من ضمان أقصى قدر من التأثير عن طريق  ،إلى ندرة الموارد المتاحة لمعالجة مشكلة عمالة الشباب

السياسات وتنسيقها سيأتي بفوائد من حيث استغالل أوجه التآزر الممكنة  اتساقوتحسين . السياسات تنسيقتعزيز 
  . ار غير ضروري للجهودبين مختلف السياسات وتجنب تكاليف سياسات متعارضة وتكر

وال بد من إدراج عمالة الشباب بصورة محورية وفعالة في الخطط اإلنمائية وسياسات العمالة الوطنية  . ٢٩٩
إلى الدور الحاسم الذي يؤديه إجمالي معدل النمو وأنماط نمو الناتج والعمالة  ذا أولوية، نظرًا باعتبار ذلك هدفًا

لوغ معدل مرتفع من نمو الناتج والعمالة، سيكون من الصعب تخفيض ودون ب. في تحديد آفاق عمالة الشباب
تصميم وتنفيذ سياسات جانب العرض من قبيل سياسات حسن مهما يكن  ،مهمًا فعليًا بطالة الشباب تخفيضًا

ويتوقف نجاح هذه السياسات، وهي ضرورية في حد ذاتها، بقدر آبير على . التدريب وسوق العمل النشطة
  . إجمالي مستوى خلق فرص العمل في االقتصاد وأنواع الوظائف المستحدثة

وعلى المستوى القطري، يتمثل أحد . لشبابالنماذج المؤسسية المعنية بعمالة ا شتى ١-٢وناقش الفرع  . ٣٠٠
وينبغي أن يعهد إليها . الشروط األساسية في وجود وآالة تقنية حكومية مختصة تعنى بمسألة عمالة الشباب

بصياغة مقترحات سياسية عتيدة من الناحية التقنية بخصوص آيفية دمج البعد المتعلق بالشباب في هدف العمالة 
وسيقتضي ذلك أن تكون لتلك الوآالة قدرة آبيرة على . قترحاتمتلك ال لقبولالترويجي  والقيام بالعمل إجماًال

البحث وتحليل السياسات آي تتصف بالمصداقية عند معالجة مسائل من قبيل تحديد السياسات القائمة التي تعوق 
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طلب على العمال الشباب عمالة الشباب، والقطاعات والصناعات التي يمكن أن تساهم بالقدر األآبر في زيادة ال
وموقع تلك الوآالة من . وآيفية تشجيعها، والسياسات التي يرجح أن تكون األآثر فعالية في زيادة عمالة الشباب

  .السياسي الالزم ألداء واليتها المرآزتمتعها بالقدرة التقنية الكافية و أهمية بقدر الهيكل الحكومي ليس مهمًا

برامج العمل والمشاريع الرئيسية الرامية إلى  اتساقدور مراقبة لمدى  وينبغي أن يكون لتلك الوآالة . ٣٠١
  .تذليلهاوسيشمل هذا تحديد المشاآل القائمة وصياغة مقترحات بشأن آيفية . عمالة الشبابتحقيق 

ونقص اليد العاملة في قطاعات " المهارات مطابقةسوء "وما . السياسات على اتساقوتوجد أمثلة أخرى  . ٣٠٢
. العمل واألجور، وال يمكن معالجة ذلك بتحسين التدريب ظروفانعكاس لتدني  سوى قتصاد أحيانًامعينة من اال

 وال بد من وجود أوجه تآزر وثيقة بين تدابير دعم الدخل وتدابير التنشيط، آما شدد عليه هذا التقرير مرارًا
  . وتكرارًا

وغداة األزمة . ى اإلدارة العالميةعلى بعد رئيسي على مستو سياسات العمالة أيضًا اتساقوينطوي  . ٣٠٣
السياسات بين المنظمات متعددة األطراف وتأثيرها على  اتساقالعالمية، نوقشت وُوّثقت على نطاق واسع مسألة 

   ١١٥.حيز السياسات على الصعيد القطري

 لضمان دمج ُبعد عمالة الشباب بصورة فعالة في طريقةويتمثل السؤال المطروح اآلن في تحديد أفضل  . ٣٠٤
وإذ تبلغ أزمة عمالة . للشراآات العالمية المرآزة على عمالة الشباب استعراضًا ٣ويتضمن الفصل . هذا اإلطار

 جديدًا الشباب مستوى ال يمكن التسامح معه، قد يكون الوقت حان لمراجعة اإلجراءات وتدعيمها وإعطائها زخمًا
  . قليمية والعالميةوالشراآات اإل االئتالفاتبسبل منها  ،على جميع المستويات

  الرصد والتقييم  ١-١١-٢
لتحقيق األثر األقصى من الموارد المخصصة  إن توخي الدقة في رصد وتقييم األداء والنواتج مهم أيضًا . ٣٠٥

وينبغي أن تهدف عملية رصد وتقييم السياسات والبرامج وتنفيذ المشاريع إلى تحديد . لتشجيع عمالة الشباب
ويتيح ذلك استخالص . مواطن اإلخفاق الرئيسية وآيفية تصحيحها وإلى معرفة عوامل النجاح الرئيسية

وفي اآلن ذاته، سيوفر الترآيز . لسياسات والبرامج والمشاريع في المستقبلمعلومات أساسية لتحسين تصميم ا
إلعادة توزيع الموارد على نحو مفيد ونقلها من برامج أقل  على تقييم نتائج أنواع مختلفة من التدخالت أساسًا

  . فعالية إلى برامج أآثر فعالية

عمل الشباب، فإن تقييمات استدامتها وفي حين توجد بعض التقييمات آلثار تدخالت موجهة نحو سوق  . ٣٠٦
سيما حيثما آانت برامج عمالة  ، الوتكتسي هذه التقييمات أهمية آبيرة ١١٦.المالية والضريبية تبدو محدودة جدًا

 .ي أفريقيا جنوب الصحراءشبه آامل على التمويل الخارجي آما هو الحال ف الشباب تعتمد اعتمادًا

  

                               
  .، مرجع سابقILO and IMF: The challenges of growth, employment and social cohesionانظر مثًال،    ١١٥
دخالت الم     ٢٥توجد تقديرات بشأن صافي تأثير    ١١٦ ة فقط من الت ة         في المائ ة البالغ واردة في الحاالت الموثق ة الشباب ال ة بعمال تعلق
  .والمذآورة في النص ٢٨٩
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  ٣الفصل 

 دعم منظمة العمل الدولية لعمالة الشباب
  والشراآات العالمية

يناقش هذا الفصل النهج الذي تتبعه منظمة العمل الدولية في تعزيز العمل الالئق لصالح الشباب من  . ٣٠٧
وقد أظهرت أمثلة . خالل توفير الدعم إلى هيئاتها المكونة، ومن خالل استثارة التوعية على المستوى العالمي

آما يستعرض هذا الفصل . البعد المشترك لهذا النهج وعالقاته ببرنامج العمل الالئق ٢آثيرة في الفصل 
  .الشراآات القائمة على المستويين العالمي واإلقليمي للتصدي ألزمة عمالة الشباب

  منظمة العمل الدوليةب الخاصة استراتيجية الدعم  ١- ٣

طة في المسائل المتعلقة بعمالة آانت منظمة العمل الدولية نشلما سبقت اإلشارة إليه، لطا على حد ما . ٣٠٨
وقد تطورت هذه الُنهج . الشباب من خالل نشاطها المعياري واألنشطة التي تضطلع بها في مجال التعاون التقني

جّل  وحتى مطلع السبعينات، ترّآز. مع السنين استجابة للبيئة االقتصادية المتغيرة والحتياجات الهيئات المكونة
الشباب، على حماية العمال الشباب، وتطور أساسًا ب فيما يتصلالنشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية 

على نحو ومنذ السبعينات، بدأ تعزيز عمالة الشباب يظهر . من خالل اعتماد معايير العمل وقرارات المؤتمر
  .تها ذات الصلة بالتعاون التقنيوبحوثها وأنشطالعمل الدولية في تحليالت سياسة منظمة  أبرز

ويسترشد عمل المكتب حاليًا ببرنامج العمل الالئق وبكافة األطر ذات الصلة، بما فيها برنامج العمالة  . ٣٠٩
) ٢٠١٠(استنتاجات المؤتمر بشأن المناقشة المتكررة عن العمالة و الميثاق العالمي لفرص العملو العالمي

  .بشأن عمالة الشباب ٢٠٠٥وقرار عام 

وبغية . نشاط منظمة العمل الدولية في هذا المجالل حداثةاإلطار األآثر شمولية و ٢٠٠٥ويشكل قرار عام  . ٣١٠
بناء  " ١: "، وضع المكتب استراتيجية تقوم على ثالث دعائم هيالمذآور عمل الصادرة عن القرارالإنفاذ خطة 
وفير المساعدة التقنية لدعم الهيئات ت " ٣"التوعية وتعزيز العمل الالئق لصالح الشباب؛  " ٢"المعارف؛ 

 ١-٣ويبرز الشكل . لشبابلصالح اتحسين آمية الوظائف ونوعيتها إلى  المكونة لمنظمة العمل الدولية في سعيها
ويقوم فريق عالمي . هدف النهج المتكامل لنشاط منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب ونتائجه ووسائل عمله

  .ين في المقر وفي المكاتب الميدانية بتطبيق النهج ثالثي الدعائممن األخصائيين التقني
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  الشبابعمالة منظمة العمل الدولية لصالح الخاصة ب استراتيجية الدعم  :١-٣الشكل 

  الدخل بحصول الشابات والشبان على العمالة الالئقة وفرص آس: الهدف

  النتائج

  وفي سياسات العمالةتدرج عمالة الشباب في األطر اإلنمائية الوطنية 

  توضع وتنفذ خطط عمل وطنية بشأن عمالة الشباب

  توفير العمل الالئق للشباب، بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيينلتنفذ الحكومات برامج وطنية 

  بشأن عمالة الشباب توعية استراتيجية نشر المعلومات أو استثارة الوعي أو التدريب أو

  المساعدة التقنية  التوعية  المعارف

منهجيات واألدوات التي ال 
فيما  يستخدمها صانعو السياسات

  يتصل بعمالة الشباب
البحوث وعمليات التقييم التي  

لتحديد أثر السياسات  تجري
  والبرامج المتعلقة بعمالة الشباب

االضطالع بأنشطة التوعية  
 من أجلواألنشطة الترويجية 
  شبابلتوفير العمل الالئق ل

إقامة شراآات بشأن عمالة الشباب  
على المستوى العالمي واإلقليمي 

  والوطني

إدراج عمالة الشباب في األطر  
  اإلنمائية الوطنية وفي سياسة العمالة

اعتماد وتنفيذ سياسات وخطط عمل  
قوم على البينات بشأن عمالة توطنية 
  الشباب

تنفيذ وتقييم عمليات التدخل الرامية  
  الشباب  ودخل تحسين عمالةإلى 

  .برنامج عمالة الشباب: مكتب العمل الدولي: المصدر

وعلى المستوى القطري، يدمج الدعم التقني الذي توفره منظمة العمل الدولية بين الخدمات االستشارية  . ٣١١
أجل الرامية إلى تعزيز عملية صنع السياسات واإلصالحات المؤسسية وبين عمليات التدخل المباشرة، من 

ويشرك هذا النهج الوزارات ). ٢- ٣انظر الشكل (إظهار الفعالية التي تتسم بها سياسات وبرامج عمالة الشباب 
وبالرغم من أّن . المعنية والشرآاء االجتماعيين، وفي بعض الحاالت، منظمات أخرى تمثل مصالح الشباب

 :ما يلي أو السياقات أو السلطات، فإنه يشمل عادة الدعم المقدم إلى عمالة الشباب يتكّيف وفقًا للبلد أو األقاليم
بناء قدرات الحكومات ومنظمات  " ٢"تحليل فعالية السياسات والبرامج القطرية بشأن عمالة الشباب؛  " ١"

أصحاب العمل ومنظمات العمال وتوفير المساعدة التقنية لها في صياغة وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات بشأن 
 خدمات التوظيفو التدريبو النشطة وضع برامج مستهدفة، بما فيها سياسات سوق العمل  "٣"؛ عمالة الشباب

التوعية   "٤"االنتقال إلى السمة المنظمة وروح تنظيم المشاريع لدى الشباب؛ و االستثمار آثيف العمالةو
ية من خالل شراآة شبكة توفير الخدمات االستشار " ٥"وأنشطة استثارة الوعي لتعزيز العمل الالئق للشباب؛ 

  . تشغيل الشباب، بما في ذلك عيادات التقييم وتوفير الدعم للبلدان الرائدة في مجال شبكة تشغيل الشباب

  عمالة الشباببشأن المساعدة التقنية  من أجل تقديمنموذج على المستوى القطري   :٢-٣الشكل 

  
  .برنامج عمالة الشباب: منظمة العمل الدولية: مصدر

جمع وتحليل البيانات بشأن 
سوق عمل الشباب

تصميم ورصد وتقييم البرامج 
المستهدفة بشأن عمالة الشباب

إدراج عمالة الشباب 
في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية 

وفي سياسات العمالة، ووضع 
سياسات واستراتيجيات وخطط عمل 

بشأن عمالة الشباب

تحديد المشاآل المتعلقة 
بعمالة الشباب واألولويات 

السياسية

استعراض السياسات واألطر 
المؤسسية التي تؤثر على 

عمالة الشباب

1لخطوة ا

5الخطوة 

4الخطوة 

3لخطوة ا

2الخطوة 

االجتماعي الحوار

بناء 
القدرات
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بلدًا دعم منظمة العمل الدولية لوضع وتنفيذ استراتيجيات  ٦٠وخالل السنوات الست األخيرة، تلقى قرابة  . ٣١٢
الطلب على مساعدة منظمة العمل الدولية  تزايدونتيجة لألزمة العالمية، ). األولانظر الملحق (الشباب  لصالح

دولة عضوًا الدعم من  ٤٧ تحيث طلب ،٢٠١١- ٢٠١٠في فترة السنتين  تزيدًا آبيرًابشأن عمالة الشباب 
 الممنوحةالمشاآل التي يواجهها الشباب في سوق العمل، وزيادة األولوية  جسامةويعكس هذا األمر . المنظمة

إلى عمالة الشباب في معظم استراتيجيات التنمية الوطنية، باإلضافة إلى تجدد االلتزام من طرف الهيئات المانحة 
والمنظمات الدولية، لدعم عمليات التدخل المعنية بعمالة الشباب في البلدان متدنية  ثنائية ومتعددة األطراف

  .ومتوسطة الدخل

في  آذلك تتجلى األولوية العالية التي تمنحها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى عمالة الشبابو . ٣١٣
 ٦٦لالئق، البالغ عددها لقطرية للعمل افي المائة من البرامج ا ٧٠وأآثر من . البرامج القطرية للعمل الالئق

عدد في آسيا وأفريقيا وسجل أعلى أو نتائج عمالة الشباب، /شملت أولويات و ،٢٠١٠والمطبقة في  برنامجًا
  ).٣-٣انظر الشكل (

  )بحسب اإلقليم(البرامج القطرية للعمل الالئق، بما فيها نتائج عمالة الشباب   :٣-٣الشكل 

  
  .برنامج عمالة الشباب: الدوليمكتب العمل : المصدر

قرابة  يضم ، آان برنامج التعاون التقني التابع لمنظمة العمل الدولية٢٠١١نوفمبر / في تشرين الثانيو . ٣١٤
وتدعم معظم هذه المشاريع تنفيذ أولويات ). الثانيانظر الملحق (مشروعًا بشأن عمالة الشباب قيد التنفيذ  ٥٣

وهي ترّآز على مختلف الجوانب المهمة لمواجهة التحدي الذي تطرحه . تائجهاالبرامج القطرية للعمل الالئق ون
عدد متزايد من هذه المشاريع بين التنمية المؤسسية وتنفيذ البرامج الرائدة التي ترمي  جمعوي. عمالة الشباب

جرى تقييمها دخل التي تأمثلة عمليات ال لالطالع على ١-٣انظر اإلطار (مباشرة إلى تحسين سبل عيش الشباب 
 ).مؤخرًا

  ١-٣اإلطار 
 نتائج مستقاة من مشاريع مختارة لمنظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب

بّينت نتائج عمليات التقييم متوسطة المدة، التي أجريت مؤخرًا لمشاريع عمالة الشباب، األثر الذي خّلفته من حيث 
  :وبشكل أآثر تحديدًا. المتخذة لتحسين عمالة الشباب التغير السياسي والمؤسسي، باإلضافة إلى اإلجراءات

استفاد أآثر "  ١: "النتائج التالية عمالة الشباب في إندونيسيا لصالحمشروع التعليم والتدريب على المهارات حقق 
شاب وشابة من خدمات المشورة في مجال الوظائف والتعليم والقابلية لالستخدام وروح تنظيم المشاريع، من  ٧٠٠٠٠من 

في المائة من الشباب الذين حضروا دورات التدريب على  ٦٥قرابة "  ٢"خالل نظام التعليم ومراآز التوظيف؛ 
أدخلت وزارة "  ٣"في المائة منهم؛  ٤٧فة أو أصبحوا يعملون لحسابهم الخاص، وتشكل النساء المهارات وجدوا وظي

التربية الوطنية إصالحات على التدريب غير الرسمي القائم على المهارات، الذي توفره جهات من القطاع الخاص 
 .ومنظمات غير حكومية
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األمريكتان أفريقيا آسيا الدول العربية أوروبا

عدد البرامج القطرية للعمل الالئق   البرامج القطرية للعمل الالئق حيث عمالة الشباب من األولويات   
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. شخصًا في المناطق الريفية ٣٥٥٣٣يوم عمل لقرابة  ١٠٤٦٠١٤ ليشتي - برنامج عمالة الشباب في تيمورووّلد 
في المائة من الشباب الذين شارآوا في المشاريع آثيفة العمالة حسنوا مهاراتهم في القراءة والكتابة  ٧٠وحوالي 
 والمساعدة في التمرسعن عمل المشورة وخدمات التوظيف ووشابة يبحثون شاب  ١٢٠٠٠وتلقى أآثر من . والحساب

الذي أنشئ لدعم الشباب  ،وأتى جزء من التمويل من صندوق العمالة والتدريب. مجال العمل للحساب الخاص
  .المحرومين

برامج العمالة والتدريب المجدية من  النهوض بعمالة الشباب في أمريكا الالتينيةووفر البرنامج اإلقليمي بشأن 
هذا في  واستطاع العنصر الخاص بالتنمية المؤسسية. مينمن المحروشاب وشابة  ١٧٠٠٠حيث التكاليف ألآثر من 

تغييرًا تلقائيًا بإدراج عمالة الشباب في صدارة برنامج التنمية الخاص بالبلدان الثمانية المعنية في  يحدثالبرنامج أن 
  . أمريكا الالتينية

م تقني من منظمة العمل التي وضعتها الحكومة بدع )٢٠١٢-٢٠٠٩( الشباب عمالةوفي بيرو، خطة العمل بشأن 
وتمشيًا مع خطة العمل، . إليجاد وظيفة من المحرومينشاب وشابة  ٢٦٠٠٠٠الدولية، قدمت المساعدة إلى أآثر من 

دائرة  اعتمادخفض الشكليات والتكاليف المرتبطة بطلبات العمل من خالل : أدخلت الحكومة اإلصالحات المؤسسية التالية
؛ تحديث خدمات )Certi Joven(مجانية تشمل آافة المعلومات وشهادة وحيدة " خدمات واحدشباك "التوظيف العامة 

 بّسطامج تدريب لصالح أصحاب المشاريع الشباب، إلى جانب نظام معلومات ينالمسار المهني؛ وضع بر اإلرشاد في
هاجرون الشباب الذين يعيشون في عمليات تقييم السوق؛ خدمة توفير المعلومات والتوجيه على الشبكة، يستفيد منها الم

  .الخارج والبيروفيون الشباب الذين يسعون إلى العمل في الخارج
 .برنامج عمالة الشباب: المصدر

بّين أّن النهج  ،تقييم مستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب ٢٠٠٩وأجري في عام  . ٣١٥
أولويات الهيئات المتعلقة بالعمالة والبرامج الوطنية للعمل الالئق واجات الشباب حتيال مالئمةوالمبادرات 

وحّث التقييم المكتب على دعم الُنهج المتكاملة لعمالة الشباب على الصعيد  ١.المكونة لمنظمة العمل الدولية
  .القطري، بما في ذلك من خالل تنسيق أفضل بين اإلدارات والبرامج

بها هذا التقييم، شدد المكتب على البرمجة المشترآة بشأن عمالة الشباب  وبغية إنفاذ التوصيات التي خرج . ٣١٦
تعيين نقاط اتصال و أدوات اإلدارة والتخطيطعلى المستوى القطري، بما في ذلك من خالل وضع مجموعة من 

. فتراضيةتنفيذ األحداث المتعلقة بتقاسم المعارف والمنصات االو الشباب في آل إقليم وبلد مستهدف معنية بعمالة
وقد عزز هذا األمر التعاون والتآزر بين الخبراء والمهنيين المختصين في مجال عمالة الشباب، داخل منظمة 

وجهًا لوجه  ذات تواصل مرفق عالمي إلدارة المعارف، يشمل أحداثًا أقاليمية أدىآما . العمل الدولية وخارجها
  .التعاون فيما بين البلدان حسينإلى ت ومنتديات على شبكة الويب ومجتمعات ممارسات،

منشورًا بشأن مواضيع مختلفة تتعلق بطبيعة  ٦٠وفي مجال تطوير المعارف، أعد المكتب أآثر من  . ٣١٧
تشمل بيانات عن المؤشرات األساسية لسوق عمل الشباب، هي و. وأبعاد التحدي الذي تطرحه عمالة الشباب

وآانت هذه التحليالت بمثابة  ٢.استعراض األطر المؤسسيةو تقييم السياسات والبرامج القطريةباإلضافة إلى 
 ٣.وثائق مرجعية للمناقشات السياسية والتوعية خالل األحداث المنظمة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

بالنسبة الجديد بشأن سياسات االقتصاد الكلي المؤاتية للعمالة، بأهمية خاصة  البحث المواضيعي والقطريويتسم 
  ٤.عمالة الشبابلى إ

                               
تقييم مستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية لزيادة قدرات الدول األعضاء على وضع سياسات وبرامج : مكتب العمل الدولي   ١

  .GB.306/PFA/13/3، الوثيقة  ٢٠٠٩نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٣٠٦، مجلس اإلدارة، الدورة عمالة الشباب ترآز على
   .www.ilo.org/youth:  انظر الصفحات المعنية ببرنامج عمالة الشباب لمنظمة العمل الدولية على الموقع التالي   ٢
ة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن عمالة من األمثلة األخيرة الدراسة المشترآة بين منظمة العمل الدولي   ٣

الشباب لدعم مناقشات وزراء العمل واالستخدام في مجموعة العشرين، والتي دفعت بمجموعة العشرين إلى إنشاء فريق عمل يعنى 
  :التالي على الموقع" آان"انظر اإلعالن الختامي لمؤتمر قمة مجموعة العشرين في . ٢٠١١بالعمالة عام 

http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-press/news-releases/cannes-summit-final-
declaration.1557.html. 

 ١١) إدارة سياسة العمالة(، استهلت منظمة العمل الدولية )٢٠١٠(في متابعة االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن العمالة    ٤
وقد استخدمت الدراسات هذا . آافة األقاليم، قّيمت إطار االقتصاد الكلي السائد من حيث أثره على العمالة والفقردراسة قطرية في 

وجرى . التقييم القتراح مجموعة من توصيات السياسة العامة التي بإمكانها أن تفضي إلى إطار لالقتصاد الكلي يكون مؤاتيًا للعمالة
ل ورشات عمل تقنية ُنظمت إما على المستوى الوطني أو في جنيف، ويجري نشرها تدريجيًا التأآد من صحة جميع الدراسات خال

  .على أنها منشورات لمنظمة العمل الدولية من شأنها أن تكون بمثابة أساس للمزيد من الحوار السياسي
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إطالق مبادرات جديدة لوضع قاعدة بيانات عالمية بشأن سياسات عمالة الشباب، ترتبط بقاعدة  يجريو . ٣١٨
من البرنامج المتعلق ببوابة المعلومات الموحدة الجديدة  تكون جزءًاالبيانات بشأن سياسات العمالة الوطنية، و

ة من الدراسات االستقصائية بشأن االنتقال من المدرسة دورات جديد تنظيمومن المزمع . على مستوى المكتب
الناشئة إلدماج الشباب في أسواق العمل، بما في ذلك طبيعة العقود  األنماطوتجرى البحوث بشأن  .العملإلى 

  .واألجور وهجرة الشباب

اهات اتجو. ، تصدر بشكل منتظم االتجاهات العالمية واإلقليمية بشأن عمالة الشباب٢٠٠٤ومنذ عام  . ٣١٩
التي تصدرها منظمة العمل الدولية، أصبحت المرجع العالمي األساسي فيما يتعلق  ،العمالة العالمية للشباب

آما تم وضع عدد من األدوات والمنهجيات لدعم المساعدة التقنية المقدمة إلى . باإلحصاءات بشأن عمالة الشباب
لى تنفيذ الدراسات االستقصائية بشأن االنتقال من وتشمل هذه األخيرة المنهجيات الرامية إ. الدول األعضاء

صياغة خطط عمل وطنية بشأن عمالة الشباب وتصميم وتنفيذ و، )٢-٣انظر اإلطار (المدرسة إلى العمل 
التدريب من أجل التمكين االقتصادي في األرياف، باإلضافة إلى مختلف األدوات واألدلة بشأن التلمذة الصناعية 

 . عمل والحقوق في العمل وروح تنظيم المشاريع لدى الشبابومهارات البحث عن 

  ٢-٣اإلطار 
 ستقصائية بشأن انتقال الشباب من المدرسة إلى العملاالدراسات ال

لقد أفضت القيود الحالية المفروضة على معلومات سوق العمل إلى وضع من الصعب فيه إعطاء إجابة مرضية 
االنتقال من المدرسة إلى العمل طويلة وصعبة بالنسبة إلى الكثير من الشباب على مسألة معرفة لماذا تكون مسارات 

ولمواجهة هذه الثغرة الواضحة في المعلومات، أعدت منظمة العمل الدولية دراسة استقصائية بشأن االنتقال من . اليوم
 ٢٨الدراسات االستقصائية في بغية تنفيذ " العمل من أجل الشباب"المدرسة إلى العمل، وهي تشارك حاليًا في مشروع 

نتقال من المدرسة إلى االستقصائية بشأن االدراسات وتضم ال. بلدًا في آافة أنحاء العالم خالل السنوات الخمس القادمة
ويتيح النهج المزدوج أمام بلٍد . األولى موجهة إلى الشباب والثانية موجهة إلى المنشآت: دراستين استقصائيتين العمل

وّلد مجموعة واسعة من البيانات بشأن خصائص الشباب وتعلقهم بسوق العمل، باإلضافة إلى احتياجات بعينه أن ي
والبيانات بحد ذاتها ليس فريدة من نوعها، بالرغم من أنها تميل . المنشآت والفرص المتاحة أمامها المتصاص اليد العاملة

ستقصائية بشأن اال الدراسات والفريد في. قوى العاملةإلى أن تكون أآثر شمولية من أي دراسة استقصائية عادية لل
" العمل الالئق"تطبيق )  ٢(وضع مؤشرات تحدد مراحل االنتقال ونوعيته، )  ١(هو  نتقال من المدرسة إلى العملاال

  .عملنتقال من المدرسة إلى الاالستقصائية بشأن االدراسات آمفهوم يتعين إدراجه في اإلطار التحليلي القائم حول ال
أوًال، إنها تكشف . عددًا من األغراض نتقال من المدرسة إلى العملاالستقصائية بشأن اال ةدراسوتخدم ال

وهذا األمر يكون بدوره أساسيًا في وضع استجابة . الخصائص الفردية للشباب، التي تحدد مواطن ضعفهم في سوق العمل
بير الرامية إلى التصدي لهذه العوامل التي تؤثر سلبًا على سياسية من أجل منع ظهور عوامل الخطر، إلى جانب التدا

ثانيًا، إنها تحدد سمات الطلب على اليد العاملة الشابة، وذلك في مجاالت محددة، مما يساعد . االنتقال إلى العمل الالئق
ًا، في البلدان التي تعاني ثالث. على تحديد حاالت انعدام التطابق التي يمكن التصدي لها من خالل تدخالت السياسة العامة

من قصور في نظام معلومات سوق العمل، تكون هذه الدراسة االستقصائية بمثابة أداة لتوليد بيانات موثوقة لصنع 
وفي البلدان التي تتمتع بنظام متطور بشكل معقول لمعلومات سوق العمل، تساعد الدراسة االستقصائية على . السياسات

ال تتجلى عادة في الدراسات االستقصائية القائمة على األسر المعيشية، مثل ظروف عمل  تسليط الضوء على مجاالت
الشباب واألجور والدخل والمشارآة في االقتصاد غير المنظم والحصول على المنتجات المالية والصعوبات التي يواجهها 

ت إلى الحكومات والشرآاء االجتماعيين وأخيرًا، توفر الدراسة االستقصائية المعلوما. الشباب عند إدارة مشاريعهم
  .والمجتمع اإلنمائي بشأن مجاالت عمالة الشباب، التي تستلزم اهتمامًا عاجًال

وعلى سبيل المثال، أشار توليف أجري مؤخرًا للنتائج المستمدة من دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية  
  :وتناولت ثمانية بلدان، إلى أّن

في حين بلغت هذه . لثي الشباب العاطلين عن العمل في مصر ونيبال يفكرون في الهجرة بحثًا عن العملأآثر من ث 
في المائة في بلدان أخرى مثل أذربيجان والصين وجمهورية إيران اإلسالمية  ٤٠النسبة في المتوسط حوالي 

  .ومنغوليا
  .أسهل من المدرسة إلى العمل ال يضمن لألشخاص الذين حّصلوا تعليمًا عاليًا عملية انتقال 
بالنسبة إلى الشباب (أو مرضية /يمضي الشباب المصري بين مغادرة مقاعد الدراسة والحصول على وظيفة دائمة و 

شهرًا مقابل  ٣٢(وتكون مراحل االنتقال أطول مدة للذآور منها لإلناث . شهرًا ٢٩ما متوسطه ) في مرحلة االنتقال
شهرًا بالنسبة إلى الشباب  ٩٦(تتقلص المدة تدريجيًا نظرًا لتزايد مستوى تعلم الشباب و) شهرًا على التوالي ٢٠

وحتى الشباب المصري الذي ). شهرًا بالنسبة إلى حملة الشهادات الجامعية ١٩الذي حّصل تعليمًا ابتدائيًا مقابل 
 .شهرًا بعد التخرج ٣٣حّصل تعليمًا جامعيًا يبقى في مرحلة انتقال تدوم 
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غير أنه لم يالَحظ أي عالقات واضحة . تشكل العالقة المتوقعة بين ساعات العمل والمداخيل منحنى صعوديًا 
آانت هذه العالقة إيجابية فقط في أذربيجان ومصر، و. بالنسبة إلى الشباب في بيانات الدراسة االستقصائية المتوفرة
وقد يعزى ذلك إلى أخطاء جسيمة في اإلبالغ إما عن  .في حين لم تكن هناك أي روابط جلية في البلدان األخرى

من  آبيرساعات العمل العادية أسبوعيًا أو المداخيل الشهرية، أو قد يعود ذلك إلى أّن ساعات العمل تختلف بشكل 
وهناك داللة واحدة تفيد بأّنه بغض النظر عن الوقت الذي يقضيه الشباب في العمل، فإّن إجمالي . أسبوع آلخر

ويرَجح أن يكون هناك قسم آبير من الشباب العاملين في وظائف متدنية . آثيرًايلهم في نهاية الشهر ال يتغير مداخ
  .  اإلنتاجية، حيث أّن ذلك هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم لكسب بعض الدخل

  : انظر
M. Matsumoto and S. Elder: Characterizing the school-to-work transitions of young men and women: Evidence 
from the ILO School-to-work transition surveys, Employment Paper No. 51 (Geneva, ILO, 2010). 

 .برنامج عمالة الشباب: العمل الدولي مكتب: المصدر

من أجل تعزيز القرار الصادر عن المؤتمر  ٢٠٠٦تم االضطالع بالكثير من مبادرات التوعية منذ عام و . ٣٢٠
، من خالل األحداث الوطنية واإلقليمية والدولية، بما فيها االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية ٢٠٠٥عام 

ى تنفيذ عدد من الحمالت لتعزيز القابلية وجر. واألحداث الثالثية بشأن عمالة الشباب والمؤتمرات الوزارية
، أقامت منظمة العمل الدولية شراآة مع ٢٠٠٦ يوليه/ وفي تموز. لالستخدام وخلق الوظائف والحقوق في العمل

MTV Europe Foundation  لنشر المعلومات والرسائل الرئيسية بشأن توفير العمل الالئق للشباب تحت
في صربيا، الذي حضره قرابة  Exitإطالق هذه الحملة أثناء تنظيم مرجان  وقد تم". القيام بعمل ما"شعار 

آما ُنفذت حمالت مشابهة بمساعدة شبكات الشباب في نقابات . شاب وشابة من آافة أنحاء أوروبا ١٥٠٠٠٠
  .العمال في العديد من البلدان، من خالل تنظيم أحداث مخصصة أو خالل اليوم العالمي للعمل الالئق

  عمالة الشبابلصالح شراآات عالمية   ٢- ٣
الدور الريادي الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية في الشبكات الدولية، بما في  أدىمنذ عهد قريب،  . ٣٢١

فرص جديدة لبناء توافق  إلى إتاحةذلك شبكة تشغيل الشباب وشبكات األمم المتحدة المشترآة بين الوآاالت، 
  .العمل الالئق للشباب لتوفيرالدولي دولي والتأثير على جدول األعمال 

  إعالن األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفية ومنظومة األمم المتحدة  ١-٢-٣
وسّلم . على ضرورة إقامة شراآات لصالح عمالة الشباب ، للمرة األولى٢٠٠٠عام  فيقمة األلفية  شددت . ٣٢٢

وضع وتنفيذ استراتيجيات "لشباب ودعا إلى إعالن األلفية بالسمة الملحة للتصدي للتحدي الذي تطرحه عمالة ا
وهذا النداء الذي وجهته الدول  ٥."تتيح للشباب في آل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل الئق ومنتج

). ٨الهدف (األعضاء أصبح هدفًا من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن إقامة شراآات عالمية من أجل التنمية 
من األهداف اإلنمائية  ١لمنظمة العمل الدولية، يشمل الهدف  الحثيثةالتوعية ، وبفضل ٢٠٠٨وبدءًا من عام 

تتعلق بتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل ) باء١(لأللفية بشأن القضاء على الفقر المدقع والجوع، غاية جديدة 
  .الالئق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

رآة لألمم المتحدة على المستوى القطري بمثابة منصة إلقامة وآانت الممارسة األخيرة للبرمجة المشت . ٣٢٣
شراآات داخل منظومة األمم المتحدة وفيما بين المؤسسات الوطنية والشرآاء الوطنيين والفرق القطرية لألمم 

 في صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية الشباب وحفزت نافذة عمالة الشباب وهجرة. المتحدة المعنية بعمالة الشباب
األولويات الوطنية لعمالة الشباب في إطار المفهوم الشامل للعمل  تقوم بتفصيللأللفية، ُنهجًا أآثر تكامًال وتكافًال 

  ).٣-٣انظر اإلطار (الالئق 
   

                               
  ).٢٠٠٠نيويورك، ( ٢٠، الفقرة ٢٠٠٠بر سبتم/ أيلول ١٨، A/RES/55/2، الوثيقة إعالن األلفية لألمم المتحدة: األمم المتحدة   ٥
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  ٣-٣اإلطار 
  تحسين التنسيق واالتساق بشأن: صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 لألمم المتحدةعمالة الشباب من خالل البرمجة المشترآة 
تتبوأ منظمة العمل الدولية الصدارة في تنفيذ البرامج المشترآة لألمم المتحدة بشأن عمالة األطفال إلى جانب العديد 

، تحت إشراف صندوق تحقيق األهداف الشباب من الفرق القطرية للعمل الالئق، مثل تلك المعنية بعمالة الشباب وهجرة
انيا بتمويل هذا الصندوق؛ وهو يشمل إجراءات مشترآة فيما بين مختلف وآاالت األمم وتقوم اسب. اإلنمائية لأللفية

األولويات الوطنية لعمالة الشباب في إطار المفهوم الشامل  تقوم بتفصيلالمتحدة، وقد أفضى إلى ُنهج أآثر تكامًال وتكافًال 
وتمتد هذه البرامج عبر الدعائم . الشباب ب وهجرةبرنامجًا مشترآًا بشأن عمالة الشبا ١٤ويوجد حاليًا . للعمل الالئق

المبادرات المتكاملة بشأن عمالة ب ومرورًااألربع التي يقوم عليها برنامج العمل الالئق، ابتداًء من الحقوق في العمل 
رات وتشمل األمثلة مباد. ظروف العمل وسياسات هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرينوصوًال إلى الشباب و
تقديم الدعم إلى الدول  " ٢"السيما بالنسبة إلى العمال الشباب المهاجرين؛  -  تعزيز الحقوق في العمل " ١: "ترمي إلى

إدارة   "٣"األعضاء في صياغة سياسات عمالة الشباب التي تراعي نوع الجنس وخطط العمل الوطنية أو اإلقليمية؛ 
الشرآاء االجتماعيين والجهات تضم إقامة شراآات وطنية  " ٤"عناصر؛ برامج عمالة الشباب االبتكارية ومتعددة ال

ويجري حاليًا تنفيذ برامج مشترآة أخرى تضم منظمة العمل الدولية، بالشراآة مع منظمة األمم المتحدة . الفاعلة األخرى
) ليبيريا، صربيا، سيراليون لبنان،(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) الصومال(واليونيسف ) نيبال(لألغذية والزراعة 

  ).غينيا، ليبيريا، سيراليون(ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 .برنامج عمالة الشباب: المصدر

، واعترافًا بتزايد حجم أزمة عمالة الشباب، قام اجتماع األمم المتحدة رفيع ٢٠١١ يوليه/ في تموزو . ٣٢٤
الدول األعضاء ومنظمات "إقامة شراآة عالمية وشجع  إلىالنداء  باستعراضالمستوى المعني بالشباب، 

أصحاب العمل ونقابات العمال والقطاع الخاص والمؤسسات التربوية على آافة المستويات ومنظمات الشباب 
  .على التصدي للتحدي الذي تطرحه عمالة الشباب على مستوى العالم ،"والمجتمع المدني

  شبكة تشغيل الشباب  ٢-٢-٣
بالشراآة بين منظمة العمل الدولية واألمم  ٢٠٠١آانت شبكة تشغيل الشباب، التي أبصرت النور عام  . ٣٢٥

التزام مؤتمر قمة  العمل سعيًا إلى تحقيقالمتحدة والبنك الدولي، أول شراآة عالمية بشأن عمالة الشباب تستقطب 
منظمة العمل الدولية أمانة  تستضيف، ٢٠٠٢ سبتمبر/ ومنذ أيلول. األلفية بالعمل الالئق والمنتج لصالح الشباب

على  للترآيزبالعمل الذي تضطلع به أمانة شبكة تشغيل الشباب  أعيد تنظيم، ٢٠٠٧وفي  ٦.شبكة تشغيل الشباب
 ).٤-٣انظر اإلطار (تقديم خدماتها على أساس المنتجات األساسية األربعة 

  ٤-٣اإلطار 
 ئيسيةمجاالت األنشطة الر: شبكة تشغيل الشباب

البرنامج الرائد عبارة عن شبكة لصانعي السياسات من مختلف بلدان العالم، تعهدوا بإيالء : شبكة البلدان الرائدة  )١(
وتشارك البلدان األعضاء في إجراء القياس بالمقارنة . األولوية لعمالة الشباب في جداول أعمال السياسيات الوطنية

مالة الشباب ولكي تكون نقطة انطالق لتحليل القوة الدافعة لهذه من أجل تحسين القدرة على رصد نتائج ع
 وتشكل االجتماعات السنوية للبلدان الرائدة وتقاريرها آليات الستعراض األقران بهدف التعلم وتقاسم. االتجاهات
  .المعارف

تزود عيادات التقييم صانعي السياسات والمهنيين المختصين بالدعم التقني والمالي لمساعدتهم على  :عيادات التقييم  )٢(
وتحاول مجموعة المعارف التي يتم التوصل إليها أن تجيب على أسئلة مهمة . القيام بعمليات تقييم صارمة لبرامجهم

  . بشأن األساليب الناجحة وغير الناجحة في مجال عمالة الشباب
مساهمات ملموسة إلى المنظمات التي  هاوغربأفريقيا يقدم هذا الصندوق في شرق  :الشباب ألجل الشبابصندوق   )٣(

يديرها الشباب، من أجل المشارآة في توليد العمالة، في الوقت الذي يقوم فيه بتعليم الشباب على المهارات في 
  . مجال إدارة المشاريع

يستخدمه المجتمع العالمي المعني بعمالة الشباب  الكترونيباب عبارة عن موقع إّن سوق شبكة تشغيل الش :السوق  )٤(
والسوق . لتبادل أو تقديم األفكار االبتكارية وأفضل الممارسات والخبرة والمشورة، باإلضافة إلى التعاون والشراآة

وساطة في الشراآة وتبادل هو الموقع المرآزي الذي تضطلع من خالله شبكة عمالة الشباب بأنشطتها المتعلقة بال
  .المعلومات

 .www.ilo.org/yen: انظر الموقع التالي: برنامج عمالة الشباب: المصدر

                               
  .تقوم إدارة سياسة العمالة التابعة لقسم العمالة باستضافة ودعم أمانة شبكة تشغيل الشباب   ٦
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تقيم منظمة العمل الدولية شراآة مع وآاالت أخرى من األمم المتحدة لضمان االتساق والتنسيق بشأن و . ٣٢٦
عمالة الشباب ضمن النظام متعدد األطراف، من خالل شبكة النهوض بالشباب المشترآة بين وآاالت األمم 

مع منظمة األغذية والزراعة باإلضافة إلى ذلك، تتعاون منظمة العمل الدولية ). ٥-٣انظر اإلطار (المتحدة 
ومع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل تعزيز العمل الالئق لصالح الشباب في ) الفاو(لألمم المتحدة 

المناطق الريفية، ومع اليونسكو بشأن التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، ومع منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 . وح تنظيم المشاريع لدى الشباببشأن ر) اليونيدو(الصناعية 

  ٥-٣اإلطار 
 شبكة النهوض بالشباب المشترآة بين وآاالت األمم المتحدة

آيانًا تابعًا لألمم  ٣٠إّن شبكة النهوض بالشباب المشترآة بين وآاالت األمم المتحدة هي شبكة تضم أآثر من 
دارة الشؤون الشبكة بشكل دائم برنامج الشباب التابع إلويترأس هذه . المتحدة يتعلق عملها بمسائل النهوض بالشباب

وتهدف الشبكة إلى زيادة فعالية . االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة، وتشارك منظمة العمل الدولية حاليًا في الرئاسة
ت نفسه احترام العمل الذي تضطلع به األمم المتحدة في تنمية الشباب من خالل تعزيز التعاون والتبادل، وفي الوق

  .التي تتمتع بها الكيانات وتسخير المنافع المتأتية عن مواطن القوة الفردية والُنهج والواليات الفريدة
وفي إطار برنامج العمل العالمي لصالح الشباب، تؤيد الشبكة التقدم المحرز بشأن تنفيذ قرارات األمم المتحدة 

آما تساهم . ا دوليًا والمرتبطة بالشباب، وتدعم هذا التقدم وتقوم باستعراضهواالتفاقيات واألهداف اإلنمائية المتفق عليه
  .األمم المتحدة في تنمية الشبابمنظومة الذي تضطلع به  النشاطالشبكة في زيادة فهم وإطاللة 

وليه ي/ تموز(والمتابعة الفعالة والمنسقة للوثيقة الختامية الصادرة عن االجتماع رفيع المستوى بشأن الشباب 
ويشمل ذلك وضع مجموعة من المؤشرات لرصد . هي من األولويات الحالية للشبكة المشترآة بين الوآاالت) ٢٠١١

  . التقدم الذي تحرزه البلدان في تنفيذ برنامج العمل العالمي لصالح الشباب
 .إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة: المصدر

  وعمالة الشباب مجموعة العشرين  ٣-٢-٣
قامت مجموعة العشرين، في إطار استجابتها لألزمة، بتكليف العديد من المنظمات الدولية، بما فيها  . ٣٢٧

البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية 
العالمية وآيف يساهم إطار النمو المتين والمستدام والمتوازن  تقديم التقارير إلى وزراء المالية بشأن آفاق العمالة

مؤتمرات قمة مجموعة  على دعم منظمة العمل الدولية دأبتوبشكل أآثر تحديدًا، . في استحداث فرص العمل
انظر اإلطار (والحماية االجتماعية ) سيما استراتيجية التدريب ال(العشرين في مجاالت ترتبط بالنمو والوظائف 

 ).بشأن استراتيجية التدريب لمجموعة العشرين ٦-٣

  ٦-٣اإلطار 
  : قوة عاملة ماهرة من أجل تحقيق نمو متين ومستدام ومتوازن

 استراتيجية التدريب لمجموعة العشرين
، على أهمية بناء ٢٠٠٩سبتمبر / الزعماء خالل انعقاد مؤتمر قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في أيلول اتفق

استراتيجية  تضعوطلبوا من منظمة العمل الدولية أن . لنمو االقتصادي في المستقبلمن أجل اإطار موجه نحو العمالة 
اتيجية التدريب إطارًا استراتيجيًا لبناء الجسور بين عالم وتعرض استر. تدريب لدعم النمو المتين والمستدام والمتوازن

. وسّلمت هذه االستراتيجية بمختلف الوقائع وبالتحديات المشترآة والمختلفة في الوقت نفسه .العمل وعالم التعليم والتدريب
 ،ج شمولي ومنظور دورة الحياةوهي تقدم إطارًا مشترآًا لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات، باستخدام نه

  :التالية السماتيشمالن  وهما
  ؛واسع القاعدةوتعليم عام جيد النوعية  
  ؛مسارات سلسة من التعليم إلى التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وصوًال إلى عالم العمل 
التعلم المستمر وإمكانية نقل المهارات، مما يمّكن العمال والمنشآت والقابلية لالستخدام من خالل المهارات األساسية  

  ؛التغيير مع تكيفالمن 
  ؛للتغيير آدافععملية إنمائية دينامية؛ استخدام المهارات  دعم 
 .آليات االتساق والتنسيق على مستوى السياسات العامة 
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وخالل انعقاد مؤتمر . ظهرت عمالة الشباب بشكل بارز في مناقشات قادة مجموعة العشرين ومداوالتهمو . ٣٢٨
تمثلت أولويته المباشرة لعام ، أنشأ قادة مجموعة العشرين فريق عمل بشأن العمالة، ٢٠١١في " آان"قمة 

العشرين، ودعمت منظمة  وقد اجتمع فريق العمل هذا برئاسة المكسيك في مجموعة. عمالة الشباب في ٢٠١٢
استعراض سياسات وبرامج عمالة الشباب في بلدان مجموعة  آانو. مع الشرآاء اآلخرين هالعمل الدولية نشاط

من بين األولويات التي ناقشها فريق العمل الذي اجتمع  ،العشرين والمقترح المعني باستراتيجية عمالة الشباب
؛ وهذه المسألة مدرجة أيضًا في جدول أعمال اجتماعه المزمع )٢٠١١ديسمبر / آانون األول(في مكسيكو سيتي 
لمجموعة العشرين في  ، قبل انعقاد اجتماع وزراء العمل واالستخدام)٢٠١٢مارس / آذار(عقده في جنيف 

  .٢٠١٢يونيه / حزيران

  شراآات أخرى  ٤-٢-٣
لمانية للتعاون والتنمية في المجال في إطار المجتمع اإلنمائي، تتعاون منظمة العمل الدولية مع الوزارة األ . ٣٢٩

االقتصادي والبنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، على إعداد جرد لعمالة الشباب وتحديثه بشكل 
عالمي يوفر معلومات مقارنة بشأن تدخالت عمالة الشباب في آافة أنحاء  مستودعمنتظم، وهو عبارة عن 

الدولية مع المفوضية األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  آما تتعاون منظمة العمل ٧.العالم
االقتصادي، على تنظيم منتديات السياسة العامة بشأن عمالة الشباب، وعلى إجراء بحوث مشترآة بشأن عمالة 

  .الشباب

ة وهي جهة فاعلة غير حكومي -  MasterCard مؤسسةوأقامت منظمة العمل الدولية مؤخرًا شراآة مع  . ٣٣٠
تشارك في تعزيز عمالة الشباب، السيما في البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء، إلعداد منتج 
عالمي يرمي إلى تحسين المعارف وفهم التحدي الذي تطرحه عمالة الشباب واستثارة الوعي بشأن العمل الالئق 

 ).٧-٣انظر اإلطار (لصالح الشباب من خالل حملة توعية عالمية 

  ٧-٣اإلطار 
 العمل لصالح الشباب

من أجل التصدي ألزمة عمالة الشباب وتعزيز  MasterCard مؤسسةأقيمت شراآة بين منظمة العمل الدولية و
إلى تحسين سياسات وبرامج عمالة " العمل لصالح الشباب" مشروعويهدف . العمل الالئق لصالح الشابات والشبان

معرفة أفضل للتحدي الذي تطرحه عمالة الشباب على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، تحقيق الشباب من خالل 
  .تطبيق الممارسات الجيدة ومن خالل

بلدًا، وقاعدة بيانات عالمية تشمل معلومات  ٢٨دراسة استقصائية وطنية تجرى في  ٥٦وسوف يعد المشروع 
ية تشمل معلومات وممارسات جيدة بشأن سياسات وبرامج عمالة ومؤشرات الدراسات االستقصائية، وقاعدة بيانات عالم

ُتنشر وتقارير تلخص اتجاهات العمالة واالنتقال لدى الشباب على المستوى اإلقليمي وتغطي خمسة أقاليم  ١٠الشباب، و
في  شباباتجاهات العمالة العالمية لصالح ال، ومنشورين عن )٢٠١٥وعام  ٢٠١٣في أوائل عام (مرتين في آل إقليم 

 ،، وخمسة تقارير عالمية مواضيعية بشأن مسائل أساسية تتعلق بانتقال الشباب إلى العمل الالئق٢٠١٤و ٢٠١٢عامي 
. ٢٠١٥، وتقريرًا عن األهداف اإلنمائية لأللفية والعمل الالئق لصالح الشباب، ُينشر في ٢٠١٥ُتنشر بحلول نهاية عام 

على خلق الوظائف وحقوق العمال  الترآيزل النهوض بالعمل الالئق مع حملة اتصاالت عالمية من أج استهلتآما 
 .وقابليتهم لالستخدام، آما يرد تفصيل ذلك في قرار المؤتمر بشأن عمالة الشباب

الشباب  تشغيلالشباب العالمية وشبكة  مؤسسةبين  ٢٠٠٨وأقيمت شراآة بشأن عمالة الشباب عام  . ٣٣١
ونشر البينات بشأن برامج عمالة  إرساءوالمعهد العربي للتنمية الحضرية ومشروع فهم عمل األطفال، من أجل 

بشأن عمالة الشباب دعمًا ماليًا من مرفق المنح اإلنمائية التابع للبنك الدولي العالمية وتتلقى هذه الشراآة . الشباب
  .وترّآز على أفريقيا والشرق األوسط

الشراآة العالمية لالستثمار في الشباب عبارة عن تحالف بين أصحاب المشاريع االجتماعيين و . ٣٣٢
وترآز هذه . والمستثمرين والمؤسسات المالية ووسائط اإلعالم ومنظمات أخرى تعمل معًا لتحسين حياة الشباب

وواسعة النطاق تعزز الشراآة على المراهقات والشابات، وتعمل على وضع استراتيجيات استثمار ابتكارية 
  .فرص التنمية أمام الشباب في جنوب شرق آسيا وأفريقيا الجنوبية والشرق األوسط وشمال أفريقيا

                               
  .www.youth-employment-inventory.org: انظر   ٧



 حان وقت العمل: أزمة عمالة الشباب

ILC.101/V 88  

أآتوبر / جوهانسبرغ، تشرين األول(وخالل االجتماع اإلقليمي الذي عقدته مؤخرًا منظمة العمل الدولية  . ٣٣٣
األفريقي واالتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية  ، أطلق أربعة شرآاء في التنمية، السيما مصرف التنمية)٢٠١١

  ٨.شراآة إقليمية جديدة بشأن عمالة الشباب في أفريقيا ألفريقيا ومنظمة العمل الدولية،

وتنشأ شراآات إقليمية مماثلة مع هيئة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ للتصدي لمشكلة أسوأ  . ٣٣٤
الالئق لصالح الشباب؛ ومع االجتماع األوروبي اآلسيوي ومع اجتماعات أشكال عمل األطفال والنهوض بالعمل 

أمريكا الالتينية وأوروبا من أجل تعزيز عمالة الشباب والتماسك االجتماعي؛ ومع رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
وق الستكشاف االستراتيجيات الرامية إلى النهوض بالمنشآت التي يقيمها الشباب في آسيا؛ ومع الس ٣زائد 

  .المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي إلعداد خطة إقليمية لصالح عمالة الشباب

اتخاذ مبادرات عدة على المستويين الدولي واإلقليمي، من الواضح أّن عمق أزمة عمالة  بالرغم منو . ٣٣٥
 عها يدعوان إلى تعزيز الشراآات وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني واإلقليمياساتالشباب الحالية و

وحشد الموارد التي تتناسب مع  اتوالعالمي، بغية حشد الدعم السياسي وتجميع الخبرات وتعزيز اتساق السياس
 .الطلباتاالحتياجات و

  

                               
اني عشر      : مكتب العمل الدولي   ٨ اع اإلقليمي األفريقي الث تنتاجات االجتم وبر  / تشرين األول  ١٤-١١، جوهانسبرغ،  اس ، ٢٠١١أآت

  : على الموقع التالي
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-12/reports/WCMS_165250/lang--
en/index.htm. 
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  ٤الفصل 

  مالحظات موجزة والسبل الممكنة للمضي قدمًا
لبطالة وتدني في االمقيسة من حيث االرتفاع الكبير  -  لقد أظهر التحليل السابق أّن أزمة عمالة الشباب . ٣٣٦

تهميش الشباب وفيما بينهم واالنتقال غير اآلمن والبطيء  تزايدالوظائف الجيدة بالنسبة إلى من يجدون عمًال، و
هذه  أدتو. بلغت أبعادًا ال تطاق -  الشباب عن سوق العمل انفصاللمدرسة إلى العمل، واألهم من ذلك من ا

القائمة بين تطلعات الشباب وإمكانياتهم والفرص المتاحة أمامهم في سوق العمل وفي  إلى تعميق الهوةاألزمة 
  .المجتمع

وهي تخفض إمكانيات . لتماسك االجتماعي واالستقرار السياسيإنما هي تهديد لعمالة الشباب  وأزمة . ٣٣٧
مة التضامن بين األجيال وخطط المعاشات النمو والتنمية وتقلل من االبتكار واإلبداع في االقتصاد وتهدد استدا

تقّوض ثقة الشابات والشبان في نماذج السياسة العامة الحالية وفي إمكانية التطلع إلى مستقبل أنها آما . التقاعدية
  .أفضل

 أمام بوجه خاص مستضعفوناألزمة العالمية الراهنة درس أساسي مفاده أّن الشباب  انبثق عنوقد  . ٣٣٨
أآثر من أي جيل  حالكة آفاق حياةاليوم ويواجه جيل آامل من الشباب . القتصادية المتقلبةألوضاع المالية واا

  .أن يحدث ذلك مرة أخرىب السماح ومن غير المعقول. سابق

حدوث من في بلدان عديدة في آافة أنحاء العالم، مع المخاوف  ٢٠١٢لقد تراجعت توقعات النمو لعام و . ٣٣٩
 الالزمةوفي األجلين القصير والمتوسط، ال بد من اتخاذ آل التدابير . فقرآود آخر في أوروبا يلوح في األ

 تحول دونأو /مالية السياسات والبرامج التي تعزز عمالة الشباب والتقشفية التدابير التقوض  ّالأضمان ل
 العالمي وهو في جدول األعمالبل األهم من ذلك، وجود بند أساسي . عن سوق العمل نفصالهمتهميشهم وا

معاودة مثل هذه األزمات في  تحمي منإصالح أطر السياسة العامة، بما فيها الُنظم المالية، إلرساء ضمانات 
  .حد من امتدادها عند حدوثهاتالمستقبل و

وتم . لقد فاقمت األزمة العالمية من أزمة العمالة القائمة أصًال، والتي يشكل الشباب مكونًا أساسيًا فيهاو . ٣٤٠
في العديد من  ،التوصل إلى نموذج سياسي جديد لتعزيز النمو الشامل والغني بالوظائف التأآيد على ضرورة

تقارير منظمة العمل الدولية واجتماعاتها، بما فيها المنتديات متعددة األطراف ومن خالل المبادرات المشترآة 
الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات  ،عمالة الشبابأزمة ومن المهم أن يعزز هذا الترآيز الجديد على  ١.بين الوآاالت

  .في السياسات االقتصادية واالستراتيجيات اإلنمائية من األهداف األساسيةلجعل العمالة والحماية االجتماعية 

ويظهر التحليل الوارد في التقرير أّن فتور الطلب اإلجمالي على المستوى العالمي وفي أوضاع قطرية  . ٣٤١
وعلى نقيض ذلك، فإّن معظم البرامج والخطط . وراء أزمة عمالة الشباب، يشكل قوة دافعة رئيسية آذلكمحددة 

وبما وعمليات التدخل هذه، . الوطنية بشأن عمالة الشباب تشدد أساسًا على عمليات التدخل من جانب العرض
  .تحل األزمة فإنها لنفي حد ذاتها،  آانت مهمة

                               
ام، الت االنتعاش والنمو بالترافق مع العمل الالئق: مكتب العمل الدولي   ١ ر األول  ، تقرير المدير الع يم (قري دولي،    )ج ؤتمر العمل ال ، م

، مؤتمر )ألف(التقرير األول  ، تقرير المدير العام،حقبة جديدة من العدالة االجتماعية: ؛ مكتب العمل الدولي٢٠١٠، جنيف، ٩٩الدورة 
تقرير ، في كررة عن العمالةالقرار واالستنتاجات بشأن المناقشة المت: ؛ مكتب العمل الدولي٢٠١١، جنيف، ١٠٠العمل الدولي، الدورة 

دورة    اللجنة المعنية بالمناقشة المتكررة عن العمالة دولي، ال ف،  ٩٩، مؤتمر العمل ال ؛ مكتب العمل   ١١٦-٩٤الصفحات   ٢٠١٠، جني
رات   : تسريع وتيرة االنتعاش الغني بالوظائف في بلدان مجموعة العشرين : الدولي ى الخب تناد إل ر صادر عن مكتب العمل      االس ، تقري

اع وزراء العمل واالستخدام     الدولي، إلى جانب مساهمات جوهرية من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مقدم إلى اجتم
ة االجتما   : ؛ مكتب العمل الدولي٢٠١٠أبريل / نيسان ٢١-٢٠في مجموعة العشرين، واشنطن العاصمة،  ة والحماي ة  سياسات العمال عي

ده  ا بع اش وم ى االنتع ة إل ن األزم ارب: م تعراض التج ل   اس اع وزراء العم ى اجتم دم إل دولي مق ل ال ب العم ر صادر عن مكت ، تقري
  .٢٠١٠أبريل / نيسان ٢١-٢٠واالستخدام في مجموعة العشرين، واشنطن العاصمة، 
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لدور الذي تؤديه إصالحات االقتصاد الكلي هتمام إلى إدارة الطلب وإلى ااالوقد حان الوقت إليالء  . ٣٤٢
وقد . المؤاتية للعمالة والنمو الموجه نحو العمالة لتعزيز خلق الوظائف الجيدة وضمان حيز مالي مالئم للشباب

استعرض هذا التقرير أمثلة محددة لمثل هذه اإلجراءات، بما فيها الدور الذي تضطلع به السياسات المعاآسة 
الحصول على التمويل والسياسات المناهضة النعدام المساواة من أجل محاربة تهميش سبل و للدورة االقتصادية

  .االستهالك وحفز الطلب تدعيمالشباب و

في عملية صنع  إدماجًا ثابتًا البعد الشبابي للسياسات الرامية إلى النهوض بالعمالة إدماجوال بد من  . ٣٤٣
وبالرغم من التقدم المحرز، . ارد المتسقة ومخصصات الميزانيةالسياسات العامة، ودعم هذا البعد من خالل المو

التصدي لهدف عمالة الشباب والتنفيذ الفعال بال يزال هناك بلدان عديدة غير ملتزمة سياسيًا بشكل آاٍف 
  .٢٠٠٥عمالة الشباب، التي اعتمدها المؤتمر عام  بشأنلمجموعة السياسات الشاملة المدرجة في االستنتاجات 

، فيما من استعراض تدابير وبرامج محددة نفذتها ٢العديد من الدروس القّيمة في الفصل  شفستوقد ا . ٣٤٤
  .٢٠٠٥البلدان منذ عام  نفذت،

في الحصول  آبرىفي التعليم األساسي، ال يزال هناك مواطن عجز  الكبير المحرزوبالرغم من التقدم  . ٣٤٥
لقيام به مما يتعين اوال يزال هناك الكثير . والمراهقينعلى التعليم وفي نوعيته بالنسبة إلى الكثير من األطفال 

آما . من المدرسة من خالل عمليات التدخل الوقائية المبكرة التسربلتوفير التعليم للجميع وخفض معدالت 
. من خالل مجموعة متسقة من السياسات المحرومينينبغي التصدي للحلقة المفرغة لعمل األطفال والشباب 

؛ ويمكن لبرامج الفرصة المحرومينون المدرسة في مرحلة مبكرة شريحة مهمة من الشباب ويمثل من يغادر
  .الثانية وسياسات سوق العمل النشطة أن تلعب دورًا مهمًا في إدماجهم

في  والنواقصال يشكل الشباب مجموعة متناسقة؛ وبالتالي، فإّن استهداف مجموعات محددة من العيوب و . ٣٤٦
لتوفير مثل هذه البرامج  مناسبة وقدرات إدارية آافيًاويستدعي ذلك تمويًال . أسواق العمل يكون أآثر فعالية

  .المستهدفة والمعقدة

 أنماطبشكل آبير على  الترآيزوحيث أّن الغالبية العظمى من الشباب تعيش في البلدان النامية، ينبغي  . ٣٤٧
ة في الجزء المنظم من االقتصاد، وعلى السياسات التي تسّهل االنتقال النمو التي توفر فرص عمالة أآثر إنتاجي

  .إلى السمة المنظمة بالنسبة إلى عدد آبير من الشباب المشارآين في االقتصادات الريفية وغير المنظمة

وينبغي أال تكون السياسات الرامية إلى تسهيل الحصول على . ويولى اهتمام قليل نسبيًا لنوعية الوظائف . ٣٤٨
لوظائف، بما في ذلك الحصول على وظيفة أولى وخوض تجربة أولى، على حساب حقوق العمال الشباب في ا

النوعية ومتدنية األجور،  سيئةتوقع الشباب في شراك الوظائف  أنماطًاوينبغي أال تضع هذه السياسات . العمل
ويستحق العمال الشباب فرصة عادلة للحصول على األمن . وأال تفضي إلى المزيد من التجزئة في أسواق العمل

مؤقتة أو دفع أجور منخفضة لهم مقارنة مع البالغين قد ال يكون  ًاومنح الشباب عقود. الئقالوظيفي وآسب أجر 
وهناك  .يكون له أثر سلبي على رفاههم وعلى آفاقهم المهنية في المستقبلأن  ويحتملالخيار السياسي األمثل، 

  .بدائل أفضل تتجلى في شكل إعانات أجور حسنة التصميم أو توفير إعانات أثناء العمل

أن من لجميع السياسات  ال بدفي آافة جوانب أزمة عمالة الشباب؛ و موجودة الفجوات الجنسانية ال تزالو . ٣٤٩
مع سياسات أوسع نطاقًا أن تجمعها ، وهاوتنفيذالسياسات لف باختالف الجنس في تصميم يخت ًاتدمج منظور

  .لتعزيز المساواة بين الجنسين

ويمكن أن تقوم البرامج الرامية إلى تعزيز روح تنظيم المشاريع لدى الشباب، بمساهمة مهمة في زيادة  . ٣٥٠
قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، الذي  امأم على التمويلوالحصول المحدود . فرص العمالة لصالح الشباب

خالل األزمة العالمية الحالية، يتطلب اهتمامًا ملحًا من خالل إصالحات مالية وإصالحات  ًاتضررازداد 
التعرض للمخاطر العالية التي تتعرض وينبغي تدريب أصحاب المشاريع الشباب وحمايتهم من . االقتصاد الكلي

  .المنشآت الناشئة لها

برامج التوظيف العامة المبتكرة فعاليتها في توفير العمالة والحماية االجتماعية للشباب آخر د أثبتت وق . ٣٥١
من خالل إنشاء بنية تحتية صغيرة النطاق لزيادة في الوقت نفسه عائدات اقتصادية عالية  وفي توليدالفقراء 

  . اإلنتاجية في االقتصادات المحرومة

تدريب المهنيين والتقنيين أآثر استجابة للتغيرات السريعة المتزايدة في الطلب وينبغي جعل ُنظم التعليم وال . ٣٥٢
فرص استخدام تكنولوجيات المعلومات  في التنامي السريع استغاللوينبغي . على المهارات في آافة أنحاء العالم

تسم الُنظم ويمكن أن ت. هجها الدراسية وتوسيع نطاق أنشطتهاانمواالتصاالت الجديدة، من أجل تحسين 
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ووضع المزيد من التشديد . المزدوجة للتلمذة الصناعية بالفعالية على وجه الخصوص، لربط الشباب بعالم العمل
  .لالستخدام على التعلم المتواصل والمهارات الخفيفة أمٌر أساسي لتحسين قابلية الشباب

مية خاصة بالنسبة إلى الشباب وهي ترتدي أه. أداة مهمة لجميع الشباب النشطة إّن سياسات سوق العمل . ٣٥٣
عن نظام التعليم والتدريب وعن سوق العمل على  المنسلخينعدد الشباب  المحرومين، ومن أجل آبح الزيادة في

من الخدمات وتكّيفها مع االحتياجات المتغايرة لزبائنها، إلى  رزمةوتنزع البرامج المتكاملة التي تقدم . حد سواء
من وسياسات سوق العمل النشطة مهمة أيضًا للتخفيف من حدة بطالة الشباب خالل أزمة . أن تكون أآثر نجاحًا

وتكون فعالية هذه السياسات في استحداث الوظائف أآثر محدودية حيث تكمن المشكلة األساسية في . األزمات
  .الراهنلطلب، آما هي الحال في السياق في اراجع الحاد الت

على النحو  وهناك العديد من الشباب الذين ال تشملهم الُنظم الحالية إلعانات البطالة والحماية االجتماعية . ٣٥٤
ومن النادر أن يحق للباحثين عن عمل للمرة األولى بإعانات البطالة، في حين يحق للشباب العاملين . المناسب
ومن الممكن إيجاد وسائل . ب عقود مؤقتة بإعانات محدودة بسبب الفترة القصيرة لدفعهم االشتراآاتبموج

درس مهم أال وهو الحاجة إلى  ُيستقىو. من الحماية االجتماعية لهذه المجموعات من الشباب قدر أآبرلتوفير 
  .ةودعم الدخل والتنشيط لتجنب اآلثار الضار تدابير الرعايةتآزر وثيق بين 

وتظهر التجارب أّن السياسات الفعالة بشأن عمالة الشباب تتطلب درجة عالية من التنسيق واالتساق  . ٣٥٥
  .الضروري، على المستويين الوطني والدولي وإنماالسياسي المعقد 

منظمة العمل الدولية وغير ذلك دراسات عن غيرها من الدروس المنبثقة وفي حين توفر هذه الدروس و . ٣٥٦
مستعرضة في هذا التقرير، معالم مهمة لتصميم سياسات عمالة الشباب، ال تزال هناك ثغرات من الدراسات ال

قليلة نسبيًا لجميع هذه السياسات والبرامج، وألثرها على صارمة وقد جرت عمليات تقييم . رئيسية في المعارف
ال بد و. ذلك في البلدان المتقدمة ، بما فيبالمنافع، ولتكاليفها النسبية مقارنة وعلى المدى الطويلالمدى القصير 

إيجاد حل لذلك إذ من شأن الدروس المستفادة والمستمدة من عمليات التقييم أن تفضي إلى المزيد من الفعالية  من
بشأن السياسات ويتسم البناء المتواصل لقاعدة المعارف . البرامج وإلى استهداف أفضل للموارد الشحيحة في

  .قصوىمجموعة التدابير المتخذة، بأولوية  أثر تقييمو والبرامج القطرية

وهناك فجوة رئيسية بين تطلعات الشباب إلى المشارآة في عمليات صنع السياسات العامة االجتماعية  . ٣٥٧
الذي توفره الُنظم السياسية ومؤسسات سوق العمل، بما في ذلك الحوار  عليفالواالقتصادية والسياسية والحّيز 

الم االجتماعي والشبكات االجتماعية وسيلة مهمة لحشد الشباب وإسماع صوتهم ويشكل اإلع. االجتماعي
  .، ولسياسات عمالة الشباب على وجه االحتمالهموتواصل

وهو تحٍد مشترك بين البلدان في آافة األقاليم  -  زمة عمالة شباب بهذا الحجمألال يمكن التصدي وأخيرًا،  . ٣٥٨
التنسيق والشراآات على المستوى العالمي، من ومن التعبئة آبير  بقدرإال  - مستويات التنمية على مختلفو

جانب مجموعة العشرين والمجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وغير ذلك من المنظمات 
ويقع على عاتق منظمة العمل الدولية المسؤولية . متعددة األطراف والمنظمات اإلقليمية ومنظومة األمم المتحدة

 .استقطاب دعمهااألساسية في 
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  نقاط مقترحة للمناقشة

 سياسات العمالة والسياسات االقتصادية  .١

ما الذي قامت به الحكومات والشرآاء االجتماعيون، على المستوى الوطني، لتنفيذ القرار الصادر   )أ(
، فيما يتعلق بالسياسات القطاعية ١الشباببشأن عمالة  ٢٠٠٥عن مؤتمر العمل الدولي في 

واالقتصادية وسياسات العمالة التي تؤثر على عمالة الشباب، بما في ذلك دور القطاع العام 
 واالقتصاد االجتماعي؟ وما هي الُنهج السياسية التي اتسمت بالفعالية؟

ات المكونة، وما آانت نتائج ما الذي قامت به منظمة العمل الدولية في هذا المجال لمساعدة الهيئ  )ب(
 النشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؟

 التدريب والمهارات واالنتقال من المدرسة إلى العملوالتعليم  -  القابلية لالستخدام  .٢

ما الذي قامت به الحكومات والشرآاء االجتماعيون، على المستوى الوطني، لتنفيذ القرار الصادر   )أ(
بشأن عمالة الشباب، فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والمهارات  ٢٠٠٥العمل الدولي في عن مؤتمر 

والقابلية لالستخدام لدى الشباب، باإلضافة إلى عمليات االنتقال الناجحة من المدرسة إلى العمل 
اسية ؟ وما هي الُنهج السي)بما في ذلك االعتراف بالتعلم األولي والمهارات المكتسبة أثناء العمل(

 التي اتسمت بالفعالية؟

ما الذي قامت به منظمة العمل الدولية في هذا المجال لمساعدة الهيئات المكونة، وما آانت نتائج   )ب(
 النشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؟

 سياسات سوق العمل  .٣

شأن عمالة الشباب، ب ٢٠٠٥ عامما الذي قامت به الحكومات والشرآاء االجتماعيون لتنفيذ قرار   )أ(
فيما يتعلق بسياسات سوق العمل النشطة والخامدة، بما في ذلك خدمات التوظيف والضمان 

 االجتماعي؟ وما هي الُنهج السياسية التي اتسمت بالفعالية؟

ما الذي قامت به منظمة العمل الدولية في هذا المجال لمساعدة الهيئات المكونة، وما آانت نتائج   )ب(
 ذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؟النشاط ال

 روح تنظيم المشاريع لدى الشباب والعمل للحساب الخاص  .٤

 عامما الذي قامت به الحكومات والشرآاء االجتماعيون، على المستوى الوطني، لتنفيذ قرار   )أ(
بشأن عمالة الشباب، فيما يتعلق بروح تنظيم المشاريع لدى الشباب والعمل للحساب  ٢٠٠٥

 خاص؟ وما هي الُنهج السياسية التي اتسمت بالفعالية؟ال

ما الذي قامت به منظمة العمل الدولية في هذا المجال لمساعدة الهيئات المكونة، وما آانت نتائج   )ب(
 النشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؟

 حقوق الشباب  .٥

 عامالمستوى الوطني، لتنفيذ قرار  ما الذي قامت به الحكومات والشرآاء االجتماعيون، على  )أ(
ظروف العمل وحقوق العمال؛ واألجور  "١": بشأن عمالة الشباب، فيما يتعلق بما يلي ٢٠٠٥

 التعاقدية؟ وما هي الُنهج السياسية التي اتسمت بالفعالية؟ الترتيبات "٢"
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مكونة، وما آانت نتائج ما الذي قامت به منظمة العمل الدولية في هذا المجال لمساعدة الهيئات ال  )ب(
 النشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية؟

 طريق المستقبل  .٦

، بما في ذلك تفاقم أزمة عمالة الشباب واألزمات المالية ٢٠٠٥نظرًا للتطورات التي حدثت منذ عام   
، ما الذي ينبغي القيام به ٥إلى  ١ من واالقتصادية التي شهدها العالم، وبالنظر إلى المناقشات بشأن النقاط

الشرآاء ) ب(الحكومات؛ ) أ: (على نحو أفضل من جانب ٢٠٠٥لتنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر في 
المؤسسات والحوارات متعددة ) د(مكتب العمل الدولي؛ وحسب مقتضى الحال، ) ج(االجتماعيون؛ 

 العمالة والعمل الالئق لصالح الشباب؟نتائج تحقيق األطراف بغية المساهمة على نحو أفضل في 
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  الملحق األول

  الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية إلى الدول األعضاء 
  ٢٠١١-٢٠٠٦بشأن عمالة الشباب، 

 عمالة الشباب  اإلقليم
 في االستراتيجيات 

  اإلنمائية وسياسات 
 الوطنية العمالة

 خطط العمل الوطنية 
 بشأن عمالة الشباب

  التدريب استراتيجية  برامج عمالة الشباب
أو التواصل واستثارة 

بشأن عمالة الوعي 
 الشباب 

جمهورية الكونغو   أفريقيا
، غانا، غامبيا، الديمقراطية

، ليبيريا، ليسوتو، آينيا
، السنغال، ناميبيا

جمهورية ، سيراليون
، أوغندا، تنزانيا المتحدة

 زمبابوي

جمهورية ، الرأس األخضر
، الكونغو الديمقراطية

، ليسوتو، آينيا، مصر
، رواندا، نيجيريا، مالوي

 أوغندا، توغو، سيراليون

آوت ، بوتسوانا، بنن
، بيساو - غينيا ، ديفوار
، مدغشقر، ليبيريا، آينيا
، موريتانيا، مالي

، السنغال، موزامبيق
، جنوب أفريقيا، سيراليون
جمهورية تنزانيا ، السودان
 زامبيا، تونس، المتحدة

جنوب ، سيراليون
 زمبابوي ،أفريقيا

، نيبال، منغوليا، إندونيسيا آسيا والمحيط الهادئ
  ليشتي - تيمور 

، آيريباتي، إندونيسيا
تيمور ، سري النكا، الفلبين

 فيتنام، فانواتو، ليشتي - 

جمهورية ، فيجي، الصين
، نيبال، إيران اإلسالمية

، سليمانجزر ، الفلبين
 فيتنام، ليشتي - تيمور 

، بروني دار السالم
، نيبال، إندونيسيا، فيجي

 ،بابوا غينيا الجديدة
، جزر سليمان، ساموا

 فانواتو، ليشتي - تيمور 

، صربيا، بلغاريا، ألبانيا ترآيا، صربيا، ألبانيا صربيا، أذربيجان أوروبا وآسيا الوسطى
 ترآيا

، أذربيجان ،ألبانيا
 ترآيا، صربيا

دولة بوليفيا ، األرجنتين أمريكا الالتينية والكاريبي
، المتعددة القوميات

، آوستاريكا، البرازيل
، السلفادور، اآوادور
 بيرو، باراغواي

، البرازيل، األرجنتين بيرو، هندوراس
، اآوادور، آوستاريكا
، هندوراس، السلفادور
 ، باراغواي، نيكاراغوا

 بيرو

، البرازيل، األرجنتين
الجمهورية ، آوستاريكا
، المكسيك، الدومينيكية
 بيرو ،نيكاراغوا

، لبنان، األردن، البحرين – األردن الدول العربية
الجمهورية العربية 

 السورية

 األردن

 .٢٠١١-٢٠١٠و ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقارير تنفيذ البرنامج للفترات : العمل الدولي مكتب: المصدر
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  الملحق الثاني

  أنشطة التعاون التقني التي تجريها منظمة العمل الدولية مجموعة 
  بشأن عمالة الشباب

 الميزانية الجهة المانحة البلد اإلقليم

الرأس ، بورآينا فاسو، بنن، الجزائر أفريقيا
، غينيا، مصر، جزر القمر، األخضر

، موزامبيق، مالي، مالوي، ليبيريا، آينيا
، السودان، الصومال، سيراليون، السنغال

، أوغندا، تونس، جمهورية تنزانيا المتحدة
 زمبابوي، زامبيا

، إيطاليا، ألمانيا، الدانمرك، آندا، بلجيكا
صندوق تحقيق ، لكسمبرغ، اليابان

األهداف اإلنمائية لأللفية، صندوق 
، الحساب التكميلي "توحيد األداء"

العادية، اسبانيا، السويد،  للميزانية
صندوق األمم المتحدة لبناء السالم، 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق 
األمم المتحدة للسكان، منظمة األمم 

 المتحدة للتنمية الصناعية

48 617 330 

الجمهورية العربية السورية واألرض  الدول العربية
 المحتلة الفلسطينية

 000 310 اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

، نيبال، آيريباتي، إندونيسيا، الصين آسيا والمحيط الهادئ
، ليشتي -تيمور ، سري النكا، الفلبين
 اليمن، فيتنام

أستراليا، صندوق اسبانيا لتحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية، هولندا، 

، برنامج األمم "توحيد األداء"صندوق 
 المتحدة اإلنمائي، اليونيسف

37 931 480 

 صندوق اسبانيا لتحقيق األهداف  ترآيا، صربيا، ألبانيا أوروبا وآسيا الوسطى
 اإلنمائية لأللفية

4 190 000 

، اآوادور، آوستاريكا، البرازيل أمريكا الالتينية والكاريبي
 بيرو، باراغواي، نيكاراغوا، هندوراس

 صندوق اسبانيا لتحقيق األهداف 
 اإلنمائية لأللفية

12 841 652 

 صندوق اسبانيا لتحقيق األهداف  متعدد البلدان على المستوى األقاليمي
، MasterCardاإلنمائية لأللفية، مؤسسة 

 السويد، سويسرا

19 145 623 

094 036 123 المجموع  
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