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الرشوط املسبقة:

ال يحتاج قارئ هذه املالحظة ألي معرفة سابقة لفهمها، إذ تُبني للقارئ اإلجراءات واألدوات الالزمة 
لتشخيص حالة أسواق العمل، وصياغة آلية للتدخل محورها االحتياجات املتصلة بتوظيف الشباب.

أهداف التعلم املرجوة:

بنهاية هذه املالحظة، سيكون القارئ:

W  ،ملم بالخطوات الرئيسية لوضع برنامج توظيف الشباب وتخطيطه، ابتداًء من تشخيص االحتياجات
مروراً بتحديد األهداف، وانتهاًء باختيار آليات التدخل.

W  قادر عىل االستعانة بالُنهج املناسبة لتقييم سوق العمل بغية تحديد قيود العرض والطلب التي
تواجه الشباب يف سوق العمل، مبا يف ذلك الدراسات املسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل، 

وتحليل سلسلة القيمة، وبيئة التمكني للمؤسسات املستدامة.

W .عىل علم بطريقة استخدام قاعدة األدلة الحالية لربط وضع توظيف الشباب بنوع التدخل املناسب

الكلامت الرئيسية:

تحليل سوق العمل، تشخيص االستخدام، التصميم التشاريك، بطالة الشباب، نقص عاملة الشباب، فقراء العاملني، 
القطاع غري املنظم، العاملة الهشة، الطلب عىل العامل، أهداف التنمية املستدامة، الربنامج القطري للعمل الالئق، 

تدريب املهارات، برامج العمل العام، خدمات العاملة، ترويج ريادة األعامل.
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يجدر بالقامئني عىل توظيف الشباب اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية استخدام املوارد 
املحدودة ملساعدة الشباب يف االنتقال إىل عامل العمل، وهنا تتجىّل أهمية فهم السياق 
الخاص والعوائق التي تؤثر عىل الشباب للمساعدة يف إيجاد الحلول املناسبة. وقبل صياغة 
نظام للمتابعة والتقييم، يجب أن نتأكد من التخطيط بعناية لتدخلنا، ويشمل هذا ما ييل:

W هل لدينا معرفة جيدة باحتياجات األشخاص الذين نحاول إسنادهم؟

W هل نفهم األسباب الكامنة لوجود ظروف معينة، مثل بطالة الشباب؟

W هل لدينا هدف واضح نسعى إىل تحقيقه؟

W  هل نعتمد عىل الخربة واألدلة املتوفرة لدينا اآلن عند وضع آلية تدخلنا لتحقيق هذا
الهدف؟

يشري قرار صياغة اسرتاتيجيات جديدة لدعم الشباب الباحثني عن عمل إىل وجود فارق 
بني الوضع الراهن وما ميكن أن يكون، أو ما يجب أن يكون عليه الوضع مستقبالً. ويشار 
عادة إىل الفجوة بني الظروف القامئة والوضع املرغوب يف تحقيقه باسم "الحاجة"، لذا 

يجب أن نفهم الحاجة أوالً قبل وضع آلية التدخل.

التشـــخيص: فهـــم عوائـــق ســـوق العمـــل التـــي تعـــرتض 
الشـــباب

تقييم أوضاع سوق العمل املحيل

ــن  ــكل م ــي ل ــم منهج ــراء تقيي ــا إج ــنى لن ــي يتس ل
التــي  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  والبيئــة  الحاجــة 
تحليــل  يتعــنّي  العمــل،  إىل  الشــباب  فيهــا  ينتقــل 
أوضــاع ســوق العمــل. ويشــمل هــذا تشــخيص حالــة 
لالقتصــاد،  العــام  الوضــع  إىل  اســتناداً  التوظيــف، 
ــل  ــة، مث ــل املحيط ــن العوام ــة م ــن مجموع ــالً ع فض
الرتكيبــة الســكانية والنظــم التعليميــة وقاعــدة املــوارد 
ــة.  ــراف االجتامعي ــي واألع ــار التنظيم ــة واإلط البرشي
ويف هــذا اإلطــار، تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة 
ــدويل GIZ، اثنتــني مــن  ــة للتعــاون ال ــة األملاني والوكال
أدوات تحليــل ســوق العمــل التــي مــن شــأنها أن 

ــىل  ــباب ع ــف الش ــني بتوظي ــه املعني ــاعد يف توجي تس
ــة  ــم لســوق العمــل: أداة تشــخيص العامل إنجــاز تقيي
)EDA( )ILO, 2012a( أو تحليــل العاملــة وســوق 

.)GIZ, 2014(  )ELMA( العمــل 

إن النقطــة املحوريــة لتقييــم العاملــة هــي ســوق 
العمــل، إذ يجــب فحــص العاملــة املطلوبــة والعاملــة 
املعروضــة بعنايــة. كــام ميكــن اســتخدام التقييــم 
ــا يســهم يف التوصــل  ــد احتياجــات الشــباب، م لتحدي
إىل القــرارات الخاصــة باختيــار أنــواع التدخــل املناســبة 

ــتهدفة. ــات املس والفئ
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ـــوق  ـــم أن أداء س ـــدء، أن نفه ـــادئ ذي ب ـــم، ب ـــن امله م
ـــة واســـعة  ـــرياً بعوامـــل اقتصادي ـــراً كب ـــر تأث العمـــل يتأث
ـــاد  ـــات واالقتص ـــروف املؤسس ـــك ظ ـــا يف ذل ـــاق، مب النط
ــرص  ــأن فـ ــدرك بـ ــك أن نـ ــن ذلـ ــم مـ ــكيل، واألهـ الـ
العاملـــة املنتجـــة وعوائدهـــا تعتمـــد إىل حـــد كبـــري 
عـــىل قـــدرة االقتصـــاد عـــىل إيجـــاد فـــرص العمـــل. 
النمـــو  قـــدرة  تختلـــف  أن  ذلـــك، ميكـــن  ومـــع 
ـــرياً،  ـــاً كب ـــج اختالف ـــل منت ـــاد عم ـــىل إيج ـــادي ع االقتص
ـــف  ـــو االقتصـــادي إيجـــاد وظائ ـــق النم ـــن أن يراف وميك
كثـــرية أو قليلـــة، مـــع مـــا يرتتـــب عـــىل ذلـــك مـــن آثـــار 

ســـلبية أو إيجابيـــة عـــىل الشـــباب.

املربع 1-1: أمثلة عىل تشخيص عاملة محورها الشباب

الصومال: دراسة مسحية لتوظيف الشباب وسبل املعيشة يف ضوء املهارات وفرص السوق
أعدت منظمة العمل الدولية واليونيسيف "دراسة مسحية لتوظيف الشباب وسبل املعيشة يف ضوء املهارات وفرص 
السوق" لدعم إعادة دمج األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة والجامعات املسلحة يف الجنوب األوسط من الصومال. 
ويكمن الغرض من هذه الدراسة يف توفري معلومات للشباب عن الفرص الواعدة لبدء األعامل التجارية والحصول عىل 

الوظائف يف مقديشو، مع تقديم املشورة لهم بشأن املهارات الالزمة لتحقيق ذلك )فورسري وغريه، 2013(.

اختيار السبيل للحصول عىل وظائف أكرث وأفضل: تقرير اختيار القطاع يف مرشوع السبيل للحصول عىل الوظائف يف 
شامل أفغانستان

مرشوع السبيل إىل الوظائف )R2J( هو مرشوع تتوىل إنجازه منظمة العمل الدولية مدته ثالث سنوات يرمي إىل إيجاد 
وظائف أكرث وأفضل يف واليتي سمنكان وبلخ يف شامل أفغانستان. ويتبع املرشوع نهج نظم السوق ملعالجة العراقيل 
األساسية التي تعوق تحقيق نتائج أفضل للنمو والوظائف، والتي تساهم بدورها يف تحسني سبل العيش والحد من الفقر. 
ويوثق التقرير عملية اختيار القطاع التي نفذها فريق املرشوع خالل مرحلة تصميمه. وقد اشتملت عملية االختيار عىل 
ثالثة عنارص رئيسية: )1( التقييم التشاريك للمزايا التنافسية )PACA®(، و )2( التقييم الرسيع للسوق )RMA(، و )3( 

.)ILOa، 2015( التقييم الداخيل للنتائج

بنغالديش النظر إىل آفاق أخرى بخالف صناعة املالبس الجاهزة، دراسة تشخيصية للتوظيف
تُلقي الدراسة التشخيصية للتوظيف، وهي مثرة التعاون بني منظمة العمل الدولية والبنك اآلسيوي للتنمية، الضوء عىل 
اتجاهات سوق العمل الرئيسية يف بنغالديش وتحدياته، وتعمل عىل تحليل القضايا الرئيسية املتعلقة بالتوظيف، وتقدم 
التوصيات للحكومة والجهات املعنية. لقد أجرى فريق الدراسة سلسلة من املشاورات مع ذوي املصلحة الرئيسيني، مبا 
يف ذلك الحكومات ومنظامت أصحاب العمل والعامل وأبرز األكادمييني والرشكاء يف التنمية بشأن إطار الدراسة ونهجها 
ونتائجها. ومن خالل املشاورات، تم تحديد عدد من تحديات التوظيف الرئيسة، وكان من ضمن املوضوعات األساسية 
التي شملتها الدراسة )1( تنويع االقتصاد، )2( تنمية املهارات، )3( دور املرأة يف العمل، )4( العاملة يف الخارج )منظمة 

العمل الدولية، البنك األسيوي للتنمية، 2015(.

معلومة اسرتشادية  
مثــل  الدوليــة  املؤسســات  تتمتــع 
منظمــة العمــل الدوليــة بالقــدرة عــىل 
إجــراء تقييــامت مفصلــة وشــاملة قبــل 
ــبة  ــا بالنس ــة. أم ــالت وطني ــرشوع يف أي تدخ ال
ــة  ــات الصغــرية واملنظــامت غــري الحكومي للكيان
وفــرق البحــث املســتقلة، أو بالنســبة للفــرق 
الصغــرية داخــل املنظــامت الدوليــة، قــد يُشــّكل 
هــذا التقييــم تحديــات مــن حيــث الوقــت 
هــذه  تُنصــح  ال  لذلــك  املاليــة.  والتكاليــف 
لســوق  كامــل  تشــخيص  بإجــراء  املنظــامت 
ــتفادة  ــم االس ــك، ميكنه ــن ذل ــدالً م ــل. وب العم
مــن البيانــات التــي توفرهــا التحليــالت الحاليــة 
والتــي تتــوىل املؤسســات البحثيــة أو املنظــامت 
ــك دراســات ســوق  ــة إنجازهــا، مبــا يف ذل الدولي

العمل الوطنية وتقارير الشباب.
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 1.  تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

التشاور مع ذوي املصلحة

التشــاور عــىل نطــاق واســع مــع املجموعــات ذات 
املصلحــة مــن العنارص الهامــة خالل مرحلة التشــخيص، 
بغــض النظــر عــن عمــق التحليــل. وينبغــي أن يكــون 
ــة  ــات العاملي الحــوار االجتامعــي والتشــاور مــع النقاب
ومنظــامت أربــاب العمــل املشــاركني يف عمليــة تشــكيل 
السياســة عنــراً أساســياً يف هــذه العمليــة. إن اتســاع 
ــة مفادهــا  ــة إىل حقيق نطــاق هــذه املشــاورات، إضاف
ــًة  ــل مجتمع ــاب العمــل والعــامل متث أن منظــامت أرب
نســبة كبــرية مــن الســكان ميكــن أن تســفر عــن وضــع 
سياســات وتدخــالت مســتدامة وميكــن تقبلهــا بســهولة. 
كــام أن إرشاك الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين 

ميكــن أن يعــزز رشعيتهــا وفعاليتهــا.

وال بـّد مـن االسـتامع إىل صوت الشـباب، فمـن األهمية 
بهـا  أدلـت  التـي  اآلراء  أن  باعتبارنـا  نضـع  أن  مبـكان 
املنظـامت املذكـورة أعـاله - ال سـيام منظـامت أربـاب 
العمـل والعـامل - تبـنّي وجهـات نظر الجهـات الفاعلة، 
والراسـخة بالفعـل، يف االقتصـاد، بينام يكافح الشـباب - 
الجهـة التـي ستشـق طريقها مسـتقبالً يف السـوق - من 
أجـل االنتقـال إىل االقتصـاد، أو العثـور عـىل فرص عمل 
جديـدة، أو إيجاد مكان لهـم يف عمل ذي نوعية جيدة. 
وعـىل هـذا النحـو، فـإن اهتامماتهـم واحتياجاتهـم ال 
تنعكـس بالـرورة يف اآلراء التـي عـربت عنهـا األجيـال 
األكـرب سـناً، والتـي غالبـاً مـا متثلهـا هذه املنظـامت، بل 
يعتـرب إرشاك آراء الشـباب عامـالً مهـامً لضـامن مالمئـة 

الربامـج الحتياجاتهـم وتوقعاتهم.

وضع سوق العمل للشباب

ــة  ــن كيفي ــامالً ع ــالً ش ــة دلي ــذه املالحظ ــدم ه ال تق
غــري  العمــل،  ســوق  يف  الشــباب  وضــع  تحديــد 
ــىل  ــباب ع ــف الش ــىل توظي ــني ع ــاعد القامئ ــا تس أنه
اســتيعاب بعــض املفاهيــم األساســية. وميكــن االطــالع 
ــوق  ــؤرشات س ــأن م ــادات بش ــن اإلرش ــد م ــىل مزي ع
ضمــن  املــرشوع  نتائــج  ملتابعــة  كأســاس  العمــل، 

سلســلة النتائــج، يف املالحظــة 2.

غالبــاً مــا تركــز سياســات وبرامــج الشــباب عــىل بطالــة 
ــدان ذات الدخــل  الشــباب. فبالنســبة للشــباب يف البل
املتــدين والبلــدان ذات الدخــل املتوســط، متثــل مشــاكل 
ــة الفقــرية  ــة الهشــة والعامل ــة الناقصــة والعامل العامل
تحديــاً أكــرب بكثــري مــن البطالــة نفســها. فالكثــري مــن 
ــا  ــاً م ــاع عــن العمــل، وغالب الشــباب ال ميكنهــم االمتن
ــودة  ــة الج ــل مرتدي ــواء عم ــر يف أج ــم األم ــي به ينته
أو خطــرية. ولذلــك، ينبغــي أن يركــز تقييــم وضــع 
توظيــف الشــباب عــىل أبعــاد العاملــة املرتبطــة بالفقر 

ــة. ــة إىل البطال والنقصــان، باإلضاف

ــد  ــل يف بلـ ــن العمـ ــكان يف سـ ــف السـ ــن تصنيـ ميكـ
مـــا عـــىل أســـاس إن كان األفـــراد ضمـــن القـــوى 
العاملـــة مـــن عدمـــه، وطريقـــة اســـتغالل الوقـــت، 
ـــة  ـــدى نظامي ـــة، وم ـــودة الوظيف ـــة، وج ـــع العامل ووض
ــري  ــل غـ ــة إىل عمـ ــة الناقصـ ــري العاملـ ــل. وتشـ العمـ
ـــني  ـــل العامل ـــم، مث ـــري منظ ـــزيئ وغ ـــدوام ج ـــاري ب اختي
ـــاص  ـــابهم الخ ـــني لحس ـــم أو العامل ـــاعدين ألرسه املس
ــمية، وال  ــل رسـ ــات عمـ ــم ترتيبـ ــس لديهـ ــن ليـ ممـ
ـــة.  ـــة اجتامعي ـــج حامي ـــع أو برام ـــىل مناف ـــون ع يحصل
ــة تجـــري  ــري املنظمـ ــات العمـــل غـ ــراً ألن عالقـ ونظـ
أحيانـــاً يف ظـــل ظـــروف محفوفـــة باملخاطـــر، فثمـــة 
ـــة غـــري املنظمـــة والهشاشـــة،  ـــني العامل ـــة ب ـــط قوي رواب
إذ يكـــون العـــامل غـــري النظاميـــني أكـــرث عرضـــة للخطـــر 
مـــن تأثـــري الـــدورات االقتصاديـــة، كـــام أن العاملـــة 
ــن  ــرية مـ ــبة كبـ ــب - نسـ ــكل - يف الغالـ ــة تشـ الهشـ
العـــامل الفقـــراء. ويتـــم تعريـــف هـــؤالء األشـــخاص 
ـــر  ـــىل أج ـــول ع ـــل الحص ـــون مقاب ـــراد يعمل ـــم أف بأنه
لحســـابهم الخـــاص أو ملســـاعدة أرسهـــم دون أجـــر، 
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ـــط  ـــاوز خ ـــم لتج ـــم وأرسه ـــم لدفعه ـــي دخله وال يكف
الفقـــر )منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 2012 أ(.

ميكـــن الكشـــف عـــن أبعـــاد إضافيـــة ملشـــاكل 
ـــات  ـــب عـــىل صف ـــن كث ـــك باالطـــالع ع ـــف، وذل التوظي
ــوى  ــة القـ ــت مظلـ ــوبني تحـ ــري املحسـ ــخاص غـ األشـ
العاملـــة. ففـــي حـــني أنـــه ميكـــن اختيـــار عـــدم 
ـــباب  ـــإن الش ـــة، ف ـــوى العامل ـــطة يف الق ـــاركة النش املش
ــا يظلـــون خـــارج مظلـــة القـــوى  ــاً مـ والنســـاء غالبـ
ــود  ــدم وجـ ــا عـ ــالت مفادهـ ــبب تخيّـ ــة بسـ العاملـ
وظائـــف لهـــم، أو نظـــراً لتثبيـــط عزامئهـــم يف الحصـــول 
ــاركة  ــدم املشـ ــة عـ ــت حالـ ــا كانـ ــل. وملـ ــىل عمـ عـ
ـــر  ـــوع األج ـــري مدف ـــل غ ـــراط يف العم ـــة أو االنخ الفعال
ـــة يف  ـــن الرغب ـــيل ع ـــة التخ ـــو نتيج ـــط ه ـــزل فق يف املن
ـــب  ـــاً، فيج ـــراراً اختياري ـــس ق ـــل ولي ـــن عم ـــث ع البح
ـــك  ـــة، وذل ـــة مقنع ـــة بطال ـــة مبثاب ـــذه الحال ـــار ه اعتب

ـــدم  ـــة وع ـــة املقنع ـــني البطال ـــز ب ـــة التميي ـــم صعوب رغ
املشـــاركة الفعالـــة بصـــورة اختياريـــة.

ــخاص  ــري إىل األش ــذي يش ــدل NEET )ال ــن ملع  وميك
خــارج دائــرة العاملــة والتعليــم والتدريــب( - حســب 
عــىل  أيضــاً  الضــوء  يلقــي  أن   - والجنــس  العمــر 
االحتياجــات التــي ينبغــي مراعاتهــا، إذ ميكــن أن يكــون 
ــدم  ــه ع ــن كون ــرث م ــش أك ــكال التهمي ــن أش ــكالً م ش
ــس  ــه يعك ــام أن ــل. ك ــوق العم ــة يف س ــاركة فعال مش
حالــة يتعــرض فيهــا العــامل املحتملــني النخفــاض 
مســتوى مهاراتهــم وانحســارها، فمــن خــالل عــدم 
املشــاركة الفعالــة يف العمــل أو التحضــري للعمــل، 
يصبــح هــؤالء األفــراد أكــرث عرضــة لعــدم االنتقــال إىل 
العمــل بنجــاح دون دعــم مبارش.عنــد تشــخيص حالــة 
عمــل الشــباب، تظهــر أهميــة االســتعانة مبصــادر 
ــم  ــة، وأول خطــوة يتعــني اتخاذهــا لتقيي ــات كافي بيان

موظف
 )يعمل بأجر 

أو ملنفعته الخاصة(

غري موظف 
)متاح ويبحث عن عمل(

 متاح وال يسعى 
للحصول عىل عمل

 غري متاح 
يف سوق العمل

ومن ذلك مثالً:
عمل منظم أو غري منظم  •

عمل بأجر أو عمل حر  •
عاملة هشة  •

عاملة ناقصة حسب الوقت  •
عامل فقراء  •

ومن ذلك مثالً:
طالب أو منخرطون يف طلب   •

العلم

أفراد األرسة العاملون بدون   •
أجر

األفراد غري املؤهلني للعمل  •

 فراد محبطون 
من البحث عن عمل الباحثون عن عمل

خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب: نسبة الشباب خارج دائرة 

التعليم والعاملة والتدريب هي إجراء احتياطي للداخلني املحتملني لسوق 

العمل من الشباب، وتشمل كذلك الشباب خارج القوى العاملة غري 

املدرجني يف أي تعليم أو تدريب )مثل الطالب(.

خارج القوى العاملةالقوى العاملة

الشكل 1-1 ملحة عامة عن مؤرشات سوق العمل للشباب

ب
شبا

 ال
ض

عرت
ي ت

الت
ل 

عم
 ال

ق
سو

ق 
وائ

 ع
هم

 ف
ص:

خي
ش

الت



6
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الجدول 1-1: وصف مؤرشات سوق العمل للشباب

هــم جميــع األشــخاص يف ســن العمــل ممــن شــاركوا خــالل فــرتة مرجعيــة قصــرية يف أي نشــاط العاملة
إلنتــاج أي ســلع أو لتقديــم أي خدمــات مقابــل أجــر أو الحصــول عــىل منفعــة؛ ويشــمل هــذا 
ــىل  ــاعة ع ــدة س ــة مل ــأي وظيف ــوا ب ــن التحق ــني"، أي م ــني "العامل ــخاص املوظف ــف األش التعري
األقــل؛ واألشــخاص املوظفــني "غــري العاملــني" بســبب الغيــاب املؤقــت عــن الوظيفــة، أو بســبب 
ــة  ــة، واإلجــازة التعويضي ــات، وأوقــات العمــل املرن ــل عمــل النوب ــات أوقــات العمــل )مث ترتيب

بــدالً مــن األجــر اإلضــايف(.

هــم جميــع األشــخاص يف ســن العمــل العاطلــني عــن العمــل ممــن بذلــوا جهــوداً للحصــول عــىل البطالة
وظيفــة خــالل فــرتة معينــة قريبــة، وكانــوا متاحــني حينهــا لشــغل أي وظيفــة لــو توفــرت فرصــة 

عمــل مــا.

تشــمل جميــع األشــخاص يف ســن العمــل ممــن يشــكلون عاملــة معروضــة إلنتــاج أي ســلع أو القوى العاملة
لتقديــم أي خدمــات خــالل فــرتة زمنيــة مرجعيــة معينــة. وتشــري إىل جميــع األشــخاص يف ســن 

العمــل ســواًء أكانــوا عاملــني أم عاطلــني عــن العمــل.

هــم األشــخاص املؤهلــني للعمــل ممــن أرادوا - خــالل فــرتة مرجعيــة قصــرية - العمــل لســاعات العاملة الناقصة
إضافيــة وكان إجــاميل وقــت عملهــم يف جميــع الوظائــف أقــل مــن الســاعات املحــددة، وكانــوا 

متاحــني للعمــل لســاعات إضافيــة لــو أتيحــت لهــم الفرصــة ألداء املزيــد مــن ســاعات العمــل.

ــدى العاملة الهشة ــا يكــون ل ــاً م ــني املســاعدين ألرسهــم، وغالب ــني لحســابهم الخــاص والعامل تشــمل العامل
ــل  ــن رشوط العم ــون ع ــا يتنازل ــرياً م ــم كث ــذا فه ــة، ول ــل منظم ــات عم ــني ترتيب هــؤالء العامل
الالئــق واشــرتاطات الضــامن االجتامعــي املناســبة، ويظهــر وجودهــم مــن خــالل التمثيــل الفعال 

مــن قبــل النقابــات العامليــة.

هــم مــن يعيشــون يف أرس فقــرية )أي األرسة التــي يقــل مســتوى دخلهــا أو اســتهالكها عــن خــط  العاملة الفقرية
الفقــر( رغــم كونهــم عاملــني.

تشــمل أي شــخص كان يف عملــه الرئيــيس: )أ( عامــل لحســابه الخــاص أو صاحــب عمــل أو عضــو العاملة غري املنظمة
يف جمعيــة منتجــني تعمــل يف مؤسســة ضمــن قطــاع غــري منظــم؛ )ب( أو عامــل لحســابه الخاص 
يعمــل يف إنتــاج ســلع لالســتخدام الشــخيص ألرستــه فقــط؛ )ج( أو عامــل مســاهم لــأرسة بــرف 
النظــر إن كان يعمــل ضمــن مؤسســة يف قطــاع منظــم أو غــري منظــم؛ )د( أو موظــف يف وظيفــة 
غــري منظمــة، ســواًء أكانــت املؤسســة ضمــن قطــاع منظــم أم قطــاع غــري منظــم، أم كان عامــل 

منــزيل مقابــل أجــر.

األفراد   )NEET )معدل 
خارج دائرة التعليم والعاملة 

والتدريب

ــدد  ــة لع ــبة املئوي ــب النس ــة والتدري ــم والعامل ــرة التعلي ــارج دائ ــباب خ ــبة الش ــح نس يوض
الشــباب غــري املشــاركني يف أي تعليــم أو عاملــة أو تدريــب مقارنــة مــع إجــاميل عــدد الســكان 
مــن الشــباب. كــام يبــني نســبة الشــباب غــري املشــاركني يف منظومــة التعليــم أو يف أي تدريــب أو 
عمــل، ولــذا فهــو معيــار أوســع للداخلــني املحتملــني مــن الشــباب يف ســوق العمــل وليــس نســبة 
بطالــة الشــباب، ألنــه يشــمل الشــباب غــري املحســوبني يف القــوى العاملــة وغــري املشــاركني يف أي 
تعليــم أو تدريــب. ويقــدم هــذا املــؤرش معيــاراً أفضــل لإلجــاميل الحــايل للداخلــني املحتملــني إىل 
ســوق العمــل مــن الشــباب مقارنــة مــع نســبة عــدم املشــاركة الفعالــة للشــباب، نظراً ألن نســبة 
عــدم املشــاركة الفعالــة تشــمل األشــخاص غــري املشــاركني يف القــوى العاملــة ولكنهــم مقيديــن 

ضمــن منظومــة التعليــم وال ميكــن اعتبارهــم متاحــني حاليــاً للعمــل.

www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/metadata :املصدر

http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/metadata
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حالــة عمــل الشــباب هــي الرجــوع إىل أحــدث دراســة 
مســحية للقــوى العاملــة عــىل مســتوى البلــد. وتغطــي 
ــوى  ــريات الق ــة متغ ــوى العامل ــحية للق ــة املس الدراس
العاملــة األساســية، مثــل حالــة العمــل الراهنــة )عامــل، 
اقتصاديــاً(  العمــل، أم غــري فاعــل  أم عاطــل عــن 
وســاعات العمــل، واألجــور، ومــا إىل ذلــك. ويف الغالــب، 
ميكــن العثــور عــىل مــؤرشات مفيــدة تســتند إىل نتائــج 
ــع وكاالت اإلحصــاء  ــة عــىل مواق ــوى العامل مســح الق

ــة.1 ــل الدولي ــة العم ــالل منظم ــن خ ــة وم الوطني

لكـن، إذا كان الغـرض هـو تقييـم وضـع الشـباب عـىل 
وجـه الخصـوص، فـإن مسـح القـوى العاملـة لـن يفـي 
بالغـرض نظـراً لكونـه أكـرث شـمولية، إذ ال يحتـوي عىل 
معلومات أساسـية بشـأن االنتقال إىل العمـل. وللتغلب 
عـىل هـذا األمـر، طـورت منظمـة العمـل الدوليـة آليـة 
مسـح تشـخيصية باسـم مسـح االنتقال من املدرسة إىل 
العمـل )SWTS، انظـر املربـع 1-2 ملعرفـة التفاصيـل( 
سـوق  حالـة  عـن  تفصيليـة  معلومـات  تجميـع  بغيـة 
التعليـم،  منظومـة  مغـادرة  بعـد  للشـباب  العمـل 
والبحـث عـن وظيفة، وخربتهـم العملية مبـرور الوقت، 

وكذلـك عـدد مـن العوامـل املصاحبـة.

انظر إحصائيات منظمة العمل الدولية )ميكن االطالع عليها من   1
)http://www.ilo.org/ilostat :خالل

ميكن العثور عىل مجموعات البيانات الجزئية ملسح القوى العاملة 
يف مستودع البيانات الجزئية ملنظمة العمل الدولية )ميكن 

.)http://www.ilo.org/surveydata/ :االطالع عليها من خالل

املربع 1-2: دراسات مسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل

الدراسة املسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل هي إحدى األدوات املسحية التي توفر معلومات عن سوق عمل الشباب 
من املرحلة العمرية 15 إىل 29 عاماً، مبا يف ذلك معلومات عن املدد الزمنية لالنتقال يف سوق العمل. كام تتيح تلك 

الدراسة املسحية استكشاف املسارات غري املبارشة التي تعرتض شباب اليوم للحصول عىل عمل مناسب ومنتج.

من املزايا املهمة لبيانات الدراسة املسحية لالنتقال من املدرسة للعمل أنها تطبق تعريفاً صارماً "للعاملة املستقرة" أكرث 
مام هو مستخدم يف هذا النوع، انطالقاً من افرتاض أن أي شخص لن "ينتقل" من العمل ما مل يجد وظيفة تلبي املعايري 
األساسية "اللياقة" - وخاصة إذا وجد عمالً مينحه االحساس باألمان )مثل عقد دائم( أو وظيفة يشعر فيها العامل بالرضا 

الشخيص- لذلك تقدم منظمة العمل الدولية عنراً نوعياً جديداً بشأن التعريف القيايس لالنتقال يف سوق العمل.

يف إطار تشخيص العوائق التي تعرتض عمل الشباب، يساعد هذا العامل النوعي يف تجاوز الفارق املزدوج بني البطالة 
والعمل، وميكن الكشف عن حاالت نقص العمل الالئق وحينها ميكن وضع آليات التدخل لعالج تلك املشكالت مبارشة.

ويف الفرتة بني عامي 2012 و2016، أجريت الدراسات املسحية لالنتقال من املدرسة إىل العمل يف أكرث من 30 بلداً. وميكن 
http://www.ilo.org/w4y :االطالع عىل قامئة كاملة بالبلدان املشمولة وملفات البيانات الجزئية عرب اإلنرتنت من خالل

معلومة اسرتشادية  
قــد يشــمل إطــار العمــل التحليــيل 
ــاركني يف  ــن للمش ــذي ميك ــيط ال البس
الشــباب  عمــل  بيانــات  فحــص 

استخدامه ما ييل:

املرحلــة •  )يف  الشــباب  مــؤرشات  مقارنــة 
حســب   24-15 أو   24-15 مــن  العمريــة 
نطــاق العمــر املحــدد( مــع أرقــام ســوق 
ــن  ــة م ــة العمري ــل للكبــار )يف املرحل العم

 )64-30 أو   46-26

فحــص متغــريات ســوق العمــل الرئيســية • 
ملجموعــات مختلفــة مــن الشــباب: الشــباب 
والشــباب  الذكــور،  والشــباب  الكبــار، 
ــر،  ــباب الح ــف، وش ــباب الري ــاث، وش اإلن
اإلثنيــة،  واألقليــات  اإلثنيــة،  واألغلبيــات 
واألفــراد الحاصلــني عــىل مســتوى تعليــم 
منخفــض، واألفــراد الحاصلــني عــىل مســتوى 

ــاٍل ــم ع تعلي

ــىل •  ــباب ع ــل الش ــؤرشات عم ــم أداء م تقيي
مــدار الزمــن، وقيــاس أداء مــؤرشات الشــباب 
ــق  ــاورة و/أو املناط ــدول املج ــبة إىل ال بالنس

ــة والعــامل اإلقليمي

يُســهم •  املنتــج:  الشــباب  عمــل  تحديــد 
العمــل  عــن  العاطلــني  الشــباب  إحصــاء 
والعــامل الفقــراء يف تقديــر مــدى نقــص 
العمــل املنتــج، متــى كانــت العاملــة الناقصة 
أو األجــور املتدنيــة ســبباً لفقــر العــامل.
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لعرض والطلب عىل العامل

شــّحة  يف  العــامل  عــىل  والطلــب  العــرض  يســهم 
كال  تحليــل  ويتعــني  للشــباب،  املنتــج  التوظيــف 
ــف  ــية لتوظي ــق األساس ــدد العوائ ــي نح ــن ل العنري

الشــباب.

الطلب عىل العامل

لتقييــم مســتوى الطلــب عــىل العــامل الشــباب، يتعــني 
ــا يف  ــني: القطــاع الخــاص مب ــن التالي ــة العنري مراجع

ذلــك العمــل الحــر، والقطــاع العــام.

القطــاع الخــاص والعمــل الحــر: تشــمل العنــارص التــي 
يتعــني مراعاتهــا عنــد تقييــم الطلــب عــىل العــامل يف 
القطــاع الخــاص لوائــح العمــل والعاملــة، ورأس املــال 
وإمكانيــة الحصــول عــىل التمويــل، ووضــع البنيــة 
املعلومــات وغريهــا  تقنيــة  ذلــك  التحتيــة، مبــا يف 
ــة مؤسســات  ــق بيئ ــي تســهم يف تحقي ــا الت ــن املزاي م

مســتدامة )انظــر املربــع 1-3(. ومــن األهميــة مبــكان 
ــامل  ــاً لأع ــد فرص ــي توج ــتثامر الت ــة االس ــم سياس فه
للتوســع مــن خــالل التصديــر والحوافــز الريبيــة، 
فعنــد التحــدث عــن املؤسســات الصغــرية واملؤسســات 
متوســطة الحجــم كمصــدر للتوظيــف، فــإن توفــري 
ومــع  دقيقــاً.  تحليــالً  يســتلزم  املناســب  التمويــل 
ــرية،  ــرشكات الكب ــاً لل ــون متاح ــد يك ــال ق أن رأس امل
ــات  ــي تنظــم الضامن فقــد تشــكل رشوط اإلقــراض الت
اإلضافيــة والضامنــات األخــرى تحديــاً للمؤسســات 

معلومة اسرتشادية  
لسوق  مفصل  تحليل  عىل  لالطالع 
العمل  منظمة  دليل  يقدم  العمل، 
التوظيف  نقص  فهم  بعنوان  الدولية 
املنتج ووضع األهداف )ILO, 2012b( خطوات 
إرشادية بشأن عدد حاالت نقص التوظيف املنتج 

يف املايض ويف الوقت الحايل.

املربع 1-3: بيئة التمكني للمؤسسات املستدامة

للمؤسسات  بيئة متكني  إيجاد  إىل  الدولية  العمل  منظمة  املتبعة من  املستدامة  للمؤسسات  التمكني  بيئة  أداة  ترمي 
املؤسسات.  عىل  الرسمي  الطابع  بإضفاء  املتعلقة  اإلجرائية  والصعوبات  الروتينية  للعوائق  تقييامً  تشمل  املستدامة 
ومن األهمية مبكان توفري بيئة متكني مناسبة إذ تتضاءل احتاملية منو أي مؤسسة إليجاد وظائف أكرث وأفضل يف بيئة 
تتسم بالعداوة تجاه الرشكات الناشئة، ويرتبط ذلك بشكل كبري بالرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم التي تترر من 
جراء تكاليف اإلجراءات واللوائح املرهقة مقارنة باملؤسسات األكرب حجامً، إذ أن األخرية يف وضع أفضل الستيعاب تلك 
التكاليف. ولتحفيز تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إليجاد فرص عمل، فمن الروري أن نوفر مناخاً مهيئ للمنافسة 

بني الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم والرشكات الكربى. 

بيئة التمكني للمؤسسات املستدامة هي منهجية شاملة تم تطويرها لتقييم ودعم وإصالح البيئة التي تنشأ بها الرشكات 
وتنمو. 

بيئة التمكني للتنمية املستدامة:

تسمح لذوي املصلحة التعرف عىل العوائق األساسية التي تعرقل تنمية األعامل  )1(

تعزيز الحوار بني العامل وأرباب العمل والحكومة للتوصل إىل توصيات السياسة املشرتكة  )2(

دعم تبني إصالحات فعالة  )3(

االنفتاح عىل إمكانات ريادة األعامل وتعزيز االستثامر لتحقيق منو اقتصادي شامل وإيجاد وظائف أفضل والحد من   )4(
الفقر.

.www.ilo.org/eese ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع عىل

http://www.ilo.org/eese
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الصغــرية، وتحــّد مــن احتامليــة منوهــا، مــام يؤثــر عــىل 
ــك  ــني كذل ــدة. ويتع ــف جدي ــاد وظائ ــا إليج مقدرته
ــري  ــة وغ ــات النظامي ــبي للقطاع ــم النس ــاة الحج مراع
النظاميــة، ومعرفــة أي القطاعــات أو الصناعــات أو 
املناطــق الجغرافيــة أكــرث عرضــة لزيــادة الطلــب عــىل 
العاملــة واستكشــاف التوجهــات الصناعيــة وعــدد 

ــال. ــا يف كل مج ــع ظهوره ــف املتوق الوظائ

ــن القطــاع  ــام ع ــف القطــاع الع ــام: يختل القطــاع الع
الخــاص مــن حيــث مســتويات األجــور وضغــط األجــور 
وحاميــة العمــل والضــامن االجتامعــي والنقابــات. 
ومتيــل األجــور يف القطــاع العــام إىل االنخفــاض، وعــادة 
ــه يف  ــي علي ــام ه ــل م ــور أق ــادة األج ــون زي ــا تك م
القطــاع الخــاص )مــام يعنــي أن العــامل لديهــم فــرص 
أقــل لزيــادة دخلهــم مــع مــرور الوقــت(. ومــع ذلــك، 
ــان  ــن األحي ــري م ــام يف كث ــاع الع ــف القط ــر وظائ توف
مســتويات عاليــة مــن املزايــا األخــرى بخــالف األجــر، 
ــادة األمــن  ــل برامــج ضــامن اجتامعــي أفضــل وزي مث
ــاكل األجــور  ــب وهي ــام أن خطــط الروات ــي. ك الوظيف

أكــرث شــفافية داخــل القطــاع العــام وميكــن التنبــؤ بهــا. 
ــاع  ــل يف القط ــل العم ــل لجع ــذه العوام ــع ه وتجتم
العــام أكــرث جاذبيــة مــن القطــاع الخــاص عــىل الرغــم 

مــن انخفــاض مســتويات األجــور. 

املربع 1-4: تشخيص توظيف الشباب باستخدام نهج سلسلة القيمة

لي يتسنى لنا تعزيز إيجاد وظائف الئقة، من الروري أن ندرك أن أسواق العمل ليست موحدة يف جميع القطاعات، 
إذ توفر أمناط النمو واالستثامر يف مختلف املجاالت فرصاً متنوعة للشباب للحصول عىل عمل منتج. ويقدم دليل منظمة 
العمل الدولية لـ "تنمية سلسلة القيمة للحصول عىل عمل الئق" )2015( نظرة عامة عىل معايري اختيار القطاعات ذات 

اإلمكانات الكبرية إليجاد فرص عمل الئقة وإطار عمل لتحليل القيود القطاعية التي تعرتض النمو الشامل.

قبل وضع آلية التدخل، يلزم تحديد القطاع )القطاعات( الذي ميكن فيه تحقيق أكرب قدر من التأثري. وميكن استخدام 
ثالثة معايري: 

الصلة املحتملة للقطاع بالفئات املستهدفة من الشباب  )1(

األهمية النسبية للقطاع ملساعدة الشباب عىل "االرتقاء" )تحسني اإلنتاجية أو جودة العمل(، أو "املشاركة" )شغل   )2(
وظائف جديدة أو دخول أسواق جديدة( أو "الحفاظ عىل املنجزات" )الحفاظ عىل مصادر رزقهم ودخلهم الحايل(

جدوى تحفيز التغيري، بالنظر إىل الوقت واملوارد املتاحة للتدخل ومستوى الطموح.   )3(

ميكن أن يساعد تحليل سلسلة القيمة يف تحديد "الوظائف" ضعيفة األداء )الخدمات الداعمة، مثل الوصول إىل املعلومات 
أو التقنية أو التمويل( و"قواعد اللعبة" )اللوائح والقوانني واألعراف(. وميكن بعد ذلك وضع آليات التدخل للمساعدة يف 

التغلب عىل إخفاقات األسواق العامة والخاصة وتحسني نتائج التوظيف للشباب.

 ميكن االطالع عىل معلومات موجزة عن النهج يف تقرير ناتز وسيفرز 2015.

معلومة اسرتشادية  
تعد  للمؤسسات:  املسحية  الدراسات 
الدراسات  من  املستخلصة  البيانات 
أيًضا  )وتعرف  للمؤسسات  املسحية 
باسم "الدراسات املسحية للرشكات"( أكرث مالءمة 
لتحليل الطلب عىل العامل من بيانات الدراسات 
املسحية للقوى العاملة، إذ تركز هذه الدراسات 
وعملياتها.  الرشكات  خصائص  عىل  املسحية 
للمؤسسات  املسحية  الدراسات  وتتضمن 
االنتاج  عن  بيانات  مثل  معينة  معلومات 
والصادرات والواردات وتكاليف العامل والتوظيف 
الوظيفة  مستوى  )حسب  األرباح  ومتوسط 
وإجراءات  الشاغرة،  والوظائف  واملهارة(، 
التوظيف  وتوقعات  والفصل،  التوظيف 

املستقبلية.
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http://دليل منظمة العمل الدولية لـ "تنمية سلسلة القيمة للحصول على عمل لائق" (2015)
http://دليل منظمة العمل الدولية لـ "تنمية سلسلة القيمة للحصول على عمل لائق" (2015)
http://دليل منظمة العمل الدولية لـ "تنمية سلسلة القيمة للحصول على عمل لائق" (2015)
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املالحظة 1.  تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

وحســب الوضــع املحــيل، ميكــن أن يرتتــب عــىل العمــل 
يف القطــاع العــام آثــار مختلفــة عــىل توظيف الشــباب؛ 
ــاع  ــة يف القط ــا املقدم ــؤدي املزاي ــد ت ــة، ق ــن ناحي فم
العــام إىل ارتفــاع جــودة العمــل بشــكل عــام مــن 
حيــث أوقــات العمــل الالئقــة والســالمة املهنيــة، مــام 
ســيدفع أربــاب العمــل يف القطــاع الخــاص إىل تقديــم 
ــني.  ــامل املؤهل ــىل الع ــول ع ــية للحص ــروض تنافس ع
ــل يف  ــن العم ــج ع ــن أن ينت ــرى، ميك ــة أخ ــن ناحي وم
القطــاع العــام تهميــش القطــاع الخــاص وعــدم إقبــال 
العــامل عليــه مــام يحــول دون تحقيــق أي توســع 
اقتصــادي. كــام أن إغــراء العمــل يف القطــاع العــام 
ــي ينبغــي  ــارات الت ــد امله اآلمــن يلعــب دوراً يف تحدي
أن يركــز عليهــا الشــباب: فــإذا كان اإلقبــال كبــرياً، قــد 
ينتــج عــن ذلــك تركيــز الشــباب يف تعليمهــم عــىل مــا 
يســاعدهم يف الحصــول عــىل وظائــف يف القطــاع العــام 
اآلمــن بــدالً مــن اكتســاب املهــارات التــي يســعى إليهــا 

ــاب العمــل يف القطــاع الخــاص.  أرب

عرض العاملة

ــامت  ــا الس ــىل أنه ــة ع ــرض العامل ــف ع ــن تعري ميك
ــم  ــل - التعلي ــىل العم ــباب ع ــدرة الش ــدد ق ــي تح الت
واملهــارات والصحــة والقــدرات املعرفيــة ومــا إىل ذلــك 
- وقدرتهــم عــىل االلتحــاق بوظيفــة منتجــة. وينبغــي 
أن يــدرس تحليــل عــرض العاملــة ثالثــة جوانــب، هــي 

االجتامعــي  واإلطــار  الجغــرايف  والتوزيــع  املهــارات 
لســبل معيشــة الشــباب.

املهــارات: مــن الــروري النظــر يف توزيــع مســتويات 
التعليــم واملهــارات باملقارنــة مــع إجــاميل الســكان 
والقــوى العاملــة، فضــالً عــن إجــراء مقارنــات نســبية 
ــم  ــمل التقيي ــن أن يش ــني. وميك ــباب والبالغ ــني الش ب
التعليــم  أكملــت  التــي  الســكان  نســبة  األســايس 
ــر  ــب العم ــة حس ــايل، مصنف ــوي والع ــدايئ والثان االبت
والنــوع االجتامعــي. وعنــد تطبيــق البيانــات التعليميــة 
عــىل فئــات الســكان أو القــوى العاملــة، يتعــني النظــر 
يف كل مــن املعــدالت والتوزيعــات، فعــىل ســبيل املثال، 
قــد تكــون معــدالت البطالــة أعــىل بــني خريجــي 
الجامعــات، ولكــن غالبيــة العاطلــني عــن العمــل قــد 
ــن الحاصلــني عــىل الثانويــة إذا كان هــذا  ــوا م يكون
ــات.  ــي الجامع ــدد خريج ــن ع ــري م ــرب بكث ــدد أك الع
ــل إىل عنــر مهــم هــو  وميكــن أن يشــري هــذا التحلي
ــام  ــبة إمت ــع نس ــة م ــم مقارن ــاق بالتعلي ــبة االلتح نس
التعليــم، إذ ميكــن أن تختلــف هاتــان النســبتان بشــكل 
حــاد حســب معــدالت التــرسب املــدريس، كــام ميكــن 
ملســتوى اإلنفــاق العــام وكفــاءة طاقــم التدريــس 

ــم. ــودة التعلي ــن ج ــض اآلراء ع ــم بع تقدي

تعتــرب أنظمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهني – يف 
العديــد مــن البلــدان – بديــالً مهــامً للتعليــم الثانــوي 

املربع 1-5: أفضل املواقع اإللكرتونية للرشكات وبيانات االقتصاد الجزيئ

أطلس التعقيد االقتصادي: أداة تفاعلية قوية متكن املستخدمني من تصور التجارة اإلجاملية لبلد ما، وتتبع كيف تتغري 
هذه الديناميات مع مرور الوقت، واستكشاف فرص النمو ألكرث من 100 بلد.

بيانات صندوق النقد الدويل: مصدر رئييس ملعلومات املؤرشات االقتصادية الرئيسية لكل بلد يف العامل. ويتضمن املوقع 
بيانات حول الديون وتدفقات رأس املال، باإلضافة إىل معلومات نوعية عن التطورات السياسية واالقتصادية الرئيسية.

قاعدة بيانات البنك الدويل بشأن مامرسة أنشطة األعامل: مصدر سهل االستخدام غني مبعلومات عن العديد من مؤرشات 
بيئة األعامل وبيانات ممتازة قابلة للمقارنة حول التكاليف الفعلية للتجارة. ويضم املوقع أدوات تسمح للمستخدمني 

بتقييم كيف ميكن للتغيريات التي تطرأ عىل أنظمة معينة أن تتسبب يف تحسني بيئة األعامل العامة.

مؤرشات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل: تشتمل مؤرشات التنمية العاملية الصادرة عن قاعدة البيانات املركزية 
للبنك الدويل عىل مئات املؤرشات مثل عدد الهواتف املحمولة لكل 1000 شخص وعدد األطفال غري امللتحقني باملدارس، 
وتعرض تلك املؤرشات بيانات اجتامعية - اقتصادية من مجموعة من املصادر املحلية والدولية التي يتم اإلبالغ عنها عىل 

املستوى املحيل وكإجامليات إقليمية ودولية.

http://atlas.cid.harvard.edu/
http://atlas.cid.harvard.edu/
http://atlas.cid.harvard.edu/
http://atlas.cid.harvard.edu/
https://www.imf.org/en/Data
https://www.imf.org/en/Data
https://www.imf.org/en/Data
قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال: مصدر سهل الاستخدام غني بمعلومات عن العديد من مؤشرات بيئة الأعمال وبيانات ممتازة قابلة للمقارنة حول التكاليف الفعلية للتجارة. ويضم الموقع أدوات تسمح للمستخدمين بتقييم كيف يمكن للتغييرات التي تطرأ على أن
قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال: مصدر سهل الاستخدام غني بمعلومات عن العديد من مؤشرات بيئة الأعمال وبيانات ممتازة قابلة للمقارنة حول التكاليف الفعلية للتجارة. ويضم الموقع أدوات تسمح للمستخدمين بتقييم كيف يمكن للتغييرات التي تطرأ على أن
قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال: مصدر سهل الاستخدام غني بمعلومات عن العديد من مؤشرات بيئة الأعمال وبيانات ممتازة قابلة للمقارنة حول التكاليف الفعلية للتجارة. ويضم الموقع أدوات تسمح للمستخدمين بتقييم كيف يمكن للتغييرات التي تطرأ على أن
قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال: مصدر سهل الاستخدام غني بمعلومات عن العديد من مؤشرات بيئة الأعمال وبيانات ممتازة قابلة للمقارنة حول التكاليف الفعلية للتجارة. ويضم الموقع أدوات تسمح للمستخدمين بتقييم كيف يمكن للتغييرات التي تطرأ على أن
مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي: تشتمل مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي على مئات المؤشرات مثل عدد الهواتف المحمولة لكل 1000 شخص وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعرض تلك المؤشرات بيانات اجتماعية
مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي: تشتمل مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي على مئات المؤشرات مثل عدد الهواتف المحمولة لكل 1000 شخص وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعرض تلك المؤشرات بيانات اجتماعية
مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي: تشتمل مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي على مئات المؤشرات مثل عدد الهواتف المحمولة لكل 1000 شخص وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعرض تلك المؤشرات بيانات اجتماعية
مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي: تشتمل مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي على مئات المؤشرات مثل عدد الهواتف المحمولة لكل 1000 شخص وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعرض تلك المؤشرات بيانات اجتماعية
مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي: تشتمل مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن قاعدة البيانات المركزية للبنك الدولي على مئات المؤشرات مثل عدد الهواتف المحمولة لكل 1000 شخص وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعرض تلك المؤشرات بيانات اجتماعية
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التعليــم  جــودة  تقييــم  ينبغــي  وبالتــايل  والعــايل، 
والتدريــب التقنــي واملهنــي. وتتطلــب أنظمــة التعليــم 
ــبب  ــاً بس ــاً خاص ــي اهتامم ــي واملهن ــب التقن والتدري
ــا  ــن أن تتخذه ــي ميك ــة الت ــكال التنظيمي ــوع األش تن
عــرب البلــدان، فقــد يكــون التعليــم والتدريــب التقنــي 
ــه  ــدان، إال أن ــاً ومدرســياً يف بعــض البل ــي نظامي واملهن
ال ميكــن متييــزه عــن وضــع العمــل املعتــاد يف حــاالت 
أخــرى )أي التدريــب املهنــي والتدريــب الداخــيل(. 
ــة  ــر أنظم ــد أث ــر يف تحدي ــذا األم ــة ه ــىل أهمي وتتج
ــتوى  ــىل مس ــي ع ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري التعلي
مهــارات الســكان وبالتــايل عــىل هيــكل عــرض العاملــة 

ــد. يف البل

مــع  املحتملــني  العــامل  مهــارات  تتطابــق  مل  إذا 
متطلبــات الهيــكل االقتصــادي والطلــب عــىل العــامل، 
ميكــن أن تظهــر البطالــة يف بعــض القطاعــات بالتــوازي 
ــاغرة يف  ــف الش ــن الوظائ ــري م ــدد كب ــود ع ــع وج م
قطاعــات أخــرى. وتعالــج فجــوة املؤهــالت بــني العرض 
والطلــب عــىل العــامل يف املقــام األول مــن خــالل 
اإلصالحــات التعليميــة واملؤسســية لضــامن معرفــة 
ــي السياســات التعليميــة  ــالب واملعلمــني وصانع الط
وأوليــاء األمــور باملهــارات املطلوبــة لســوق العمــل يف 
ــل  ــبة للعم ــال بالنس ــو الح ــام ه ــاص. وك ــاع الخ القط

ــه أعــاله، ميكــن أن  ــم بيان يف القطــاع العــام حســبام ت
يكــون للمعايــري املؤسســية الحاليــة تأثــرياً جوهريــاً عىل 
هــذا التــوازن، مــا يــؤدي إىل انحــراف النتائــج للرتكيــز 

ــة.  ــارات معين ــىل مه ع

التوزيــع الجغــرايف: إذا كان العمــل متوافــراً بصفــة 
رئيســية يف املراكــز الحريــة يف أحــد البلــدان مــع 
تركــز عــرض العاملــة الزائــدة يف املناطــق الريفيــة 
ــف الشــاغرة  ــة والوظائ فقــط، ميكــن أن توجــد البطال
املســتوى  نفــس  تتطلــب  كانــت  معــاً، حتــى وإن 
ــذه  ــؤدي ه ــان، ت ــن األحي ــري م ــارات. ويف كث ــن امله م
ــة، ويف  ــز للهجــرة الداخلي ــالالت إىل إيجــاد حواف االخت
ــدم  ــة ع ــاعد يف معالج ــن أن تس ــرة ميك ــني أن الهج ح
ــة  ــة والعامل ــىل العامل ــب ع ــرايف للطل ــق الجغ التطاب
املعروضــة، إال أنهــا ميكــن أن توجــد تحديــات وثغــرات 
ــباب  ــىل الش ــاص ع ــكل خ ــك بش ــق ذل ــك. ينطب كذل
الذيــن يشــكلون غالبيــة املهاجريــن ألســباب اقتصادية، 
وعــىل الرغــم مــن أن الشــباب يواجهــون عقبــات أقــل 
مــام يواجهــه البالغــون الراشــدون عنــد الهجــرة، فهــم 
ــان  ــبكات أم ــدون ش ــاً. فب ــك باهظ ــن ذل ــون مث يدفع
ــال إىل  ــون االنتق ــن أن يك ــيل، ميك ــم عائ ــة ودع فعال
ــن ضــامن الحصــول  ــراً للشــباب، وال ميك ــة مدم املدين
عــىل فــرص عمــل أو مســتقبل اقتصــادي أكــرث إرشاقــاً.

املصدر: هيمبل وفياال )2011(.

الشكل 1-2: بيئات الشباب

حالة الفقر، والتعليم، والعاملة، والصحة، والتكوين 
األرسي، واملواطنة، والفئات الضعيفة، والتصورات 

والتطلعات

األرسة، واملدرسة، والجريان، والخدمات املوجهة للشباب

االقتصاد املحيل، والحكومة املحلية، والتكنولوجيا، واإلعالم

الدميوغرافيات، واإلطار القانوين، والعقائد واأليديولوجيات 
املنترشة )مبا يف ذلك نظام القيم والهيكل االجتامعي 

وأمناط الزواج وما إىل ذلك(

تصنيفات التحليل البيئة االجتامعية

البيئة املحلية

البيئة املبارشة
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ــد  ــباب: يؤك ــة الش ــبل معيش ــي لس ــار االجتامع اإلط
االختــالل االجتامعــي املحتمــل للشــباب املهاجريــن 
عــىل أهميــة تضمــني اإلطــار االجتامعــي األوســع ضمن 
ــوالت  ــا أن التح ــل. ومب ــوق العم ــامل لس ــم الش التقيي
يف ســوق عمــل الشــباب تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل 
ــات  ــيل واملؤسس ــع املح ــران واملجتم ــل األرسة واألق مث
املحليــة والوطنيــة واألعــراف االجتامعيــة، فينبغــي 
ــات املبــارشة  ــل البيئ ــة أن يحل ــم الفعــال للعامل للتقيي
واملحليــة واملجتمعيــة التــي يعيــش فيهــا الشــباب 
)انظــر برونفنربيــر، 1979(. ويشــمل ذلــك مســائل 
ــن األرسة  ــة(، وتكوي ــدية والعقلي ــة )الجس ــل الصح مث
واملواطنــة، فضــالً عــن قضايــا ذات أهميــة خاصــة 
للمجموعــات الفرعيــة ضمن الشــباب )األشــخاص ذوي 
ــة،  ــات املهمش ــاث، واملجتمع ــابات اإلن ــة، والش اإلعاق
ومــا إىل ذلــك(. ســيقدم التقييــم الشــامل صــورة غنيــة 
باالحتياجــات والتحديــات التــي تعــرتض الشــباب، مــام 
سيســمح بتكييــف آليــات التدخــل لتتناســب مــع 

ــرب )انظــر الشــكل 2-1(.  ــة أك ــع املحــيل بدق الواق

معلومة اسرتشادية  
تقييم إمكانية إيجاد فرص عمل الئق

احتياجات  تقييم  يقتر  أال  ينبغي 
تعرتضهم  التي  والعوائق  الشباب 
عىل  الحصول  يستطيعون  كانوا  إن  تحديد  عىل 
كان  إن  ليبني  ذلك  يتجاوز  بل  فحسب،  عمل 
عدمه.  من  الئقاً  عليه  الحصول  تم  الذي  العمل 
للنساء  منتج  "عمل  بأنه  الالئق  العمل  ويُعرّف 
واألمن  واإلنصاف  الحرية  توفري  مع  والرجال 
الدولية،  العمل  )منظمة  اإلنسانية"  والكرامة 
1999(. والعمل الالئق مفهوم ذو أبعاد متعددة، 
وسنناقش املؤرشات املستخدمة لقياسه مبزيد من 

التفصيل يف املالحظة 2.

املربع 1-6: مواقع االطالع عىل بيانات عرض العاملة

إحصائيات منظمة العمل الدولية: قاعدة بيانات معلومات سوق العمل املدارة من قبل منظمة العمل الدولية.

املوجز التعليمي العاملي الصادر عن اليونسكو: مصدر تفصييل لبيانات قابلة للمقارنة عىل مستوى العامل بشأن التعليم 
والعلوم والثقافة واالتصاالت.

دليل التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ: يجمع هذا الدليل مجموع الدخل القومي اإلجاميل للفرد ومتوسط 
العمل ومؤرشات التعليم العايل لتكوين أداة مفيدة إلجراء مقارنات بني البلدان. 

برنامج قياس مهارات العمل واإلنتاجية التابع للبنك الدويل: هذه هي املبادرة األوىل لقياس املهارات يف البلدان ذات 
الدخل املتدين والبلدان ذات الدخل املتوسط.

برنامج التقييم الدويل ملهارات البالغني: يقيس هذا الربنامج كفاءة البالغني يف املهارات األساسية لتجهيز املعلومات: اإلملام 
القراءة والكتابة، ومعرفة األرقام، والقدرة عىل حل املشكالت.

نظام تحديد املواقع بالنسبة للتعليم: يوفر بيانات وتحليالت قابلة للمقارنة عىل مستوى العامل بشأن سياسات التعليم 
واملامرسات والفرص والعوائد مثل برنامج التقييم الدويل للطلبة.

http://www.ilo.org/ilostat
http://www.ilo.org/ilostat
الموجز التعليمي العالمي الصادر عن اليونسكو: مصدر تفصيلي لبيانات قابلة للمقارنة على مستوى العالم بشأن التعليم والعلوم والثقافة والاتصالات. 
الموجز التعليمي العالمي الصادر عن اليونسكو: مصدر تفصيلي لبيانات قابلة للمقارنة على مستوى العالم بشأن التعليم والعلوم والثقافة والاتصالات. 
الموجز التعليمي العالمي الصادر عن اليونسكو: مصدر تفصيلي لبيانات قابلة للمقارنة على مستوى العالم بشأن التعليم والعلوم والثقافة والاتصالات. 
دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يجمع هذا الدليل مجموع الدخل القومي الإجمالي للفرد ومتوسط العمل ومؤشرات التعليم العالي لتكوين أداة مفيدة لإجراء مقارنات بين البلدان.  
دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يجمع هذا الدليل مجموع الدخل القومي الإجمالي للفرد ومتوسط العمل ومؤشرات التعليم العالي لتكوين أداة مفيدة لإجراء مقارنات بين البلدان.  
دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يجمع هذا الدليل مجموع الدخل القومي الإجمالي للفرد ومتوسط العمل ومؤشرات التعليم العالي لتكوين أداة مفيدة لإجراء مقارنات بين البلدان.  
برنامج قياس مهارات العمل والإنتاجية التابع للبنك الدولي: هذه هي المبادرة الأولى لقياس المهارات في البلدان ذات الدخل المتدني والبلدان ذات الدخل المتوسط. 
برنامج قياس مهارات العمل والإنتاجية التابع للبنك الدولي: هذه هي المبادرة الأولى لقياس المهارات في البلدان ذات الدخل المتدني والبلدان ذات الدخل المتوسط. 
برنامج قياس مهارات العمل والإنتاجية التابع للبنك الدولي: هذه هي المبادرة الأولى لقياس المهارات في البلدان ذات الدخل المتدني والبلدان ذات الدخل المتوسط. 
http://www.oecd.org/skills/piaac/
http://www.oecd.org/skills/piaac/
http://www.oecd.org/skills/piaac/
نظام تحديد المواقع بالنسبة للتعليم: يوفر بيانات وتحليلات قابلة للمقارنة على مستوى العالم بشأن سياسات التعليم والممارسات والفرص والعوائد مثل برنامج التقييم الدولي للطلبة.
نظام تحديد المواقع بالنسبة للتعليم: يوفر بيانات وتحليلات قابلة للمقارنة على مستوى العالم بشأن سياسات التعليم والممارسات والفرص والعوائد مثل برنامج التقييم الدولي للطلبة.
نظام تحديد المواقع بالنسبة للتعليم: يوفر بيانات وتحليلات قابلة للمقارنة على مستوى العالم بشأن سياسات التعليم والممارسات والفرص والعوائد مثل برنامج التقييم الدولي للطلبة.
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ــد يتضــح  ــة األوســع للشــباب، ق ــد النظــر إىل البيئ عن
ــوى  ــت س ــل ليس ــرص العم ــة ف ــكلة محدودي أن مش
ــي  ــات الت ــن التحدي ــد م ــني العدي ــن ب ــٍد واحــد م تح
ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــا، وه ــكان م ــباب يف م ــرتض الش تع
ــى  ــا حت ــة تدخلّن ــف آلي ــع وتكيي ــرق لوض ــا بط يلهمن
يتســنى لهــا معالجــة أكــرث مــن مشــكلة يف نفــس 
ــم إن  الوقــت. وميكــن أن يســاعد هــذا النهــج يف تقيي
كانــت هنــاك، عــىل ســبيل املثــال، عوائــق قانونيــة أو 
ــباب  ــن الش ــة م ــات معين ــرتض مجموع ــة تع اجتامعي
ــوع االجتامعــي أو التوجــه  عــىل أســاس العــرق أو الن

ــل. ــوق العم ــح( س ــن )رشائ ــم م ــيس، بإقصائه الجن

ــا  ــد مجموعتن ــك عــىل تحدي ــم كذل وسيســاعدنا التقيي
ــع  ــاً م ــرث توافق ــا أك ــن أن نهجن ــد م املســتهدفة والتأك
هــذا الهــدف. وســندرك هــل نحــن مهتمــون بجميــع 
الشــباب، أم مهتمــون بغــري امللتحقــني باملــدارس فقــط؟ 
ــا؟ هــل  ــز عليه ــد الرتكي ــي نري ــة الت ــة العمري ــا الفئ م
هنــاك اعتبــارات جنســانية أو عرقيــة نــود أن نعطيهــا 
األولويــة؟ مــا املناطــق الجغرافيــة التــي سنســتهدفها؟  
فنظــراً ملحدوديــة املــوارد املتاحــة لنــا، لــن ميكننــا 

ــع الشــباب.  خدمــة جمي

املربع 1-7: تقييم السوق للوظائف الالئقة يف أفغانستان

إيجاد وظائف أكرث وأفضل يف واليتي  الوظائف )R2J( هو مرشوع مدته ثالث سنوات يرمي إىل  السبيل إىل  مرشوع 
سمنكان وبلخ يف شامل أفغانستان. ويتبع املرشوع نهج نظم السوق ملعالجة العوائق األساسية التي تعرقل تحقيق نتائج 

أفضل للنمو والوظائف، والتي تساهم بدورها يف تحسني سبل العيش والحد من الفقر.

احتل مرشوع السبيل إىل الوظائف مكانة هامة بالنسبة ألثر الوظائف املستدامة من خالل إجراء عملية شاملة الختيار 
القطاع، وكان الهدف من هذا املرشوع استهداف القطاعات ذات العاملة املكثفة والتعويل عىل مدخالت العمل املأجور. 
أجريت ستة تقييامت للسوق الرسيع )RMAs( ملنح مطوري الربامج "نظرة أولية" عن األسواق ذات اإلمكانات العالية 

لتحديد مدى ارتباطها املحتمل باملجموعات املستهدفة والقدرة عىل التغيري اإليجايب يف التوظيف.

ُسجلت تقييامت السوق الرسيعة وُصنفت القطاعات املحتملة عىل أساس معايري اختيار موحدة للقطاعات:

الصلة باملجموعات املستهدفة )أ( 

املعيار األول: عدد أعضاء املجموعة املستهدفة النشطني يف هذا القطاع

املعيار الثاين: طبيعة مشاركة املجموعة املستهدفة يف القطاع

املعيار الثالث: نقص العمل الالئق الذي تواجهه الفئات املستهدفة يف هذا القطاع

)ب( احتاملية النمو

املعيار الرابع: احتاملية منو القطاع

املعيار الخامس: نطاق تحسني فرص العمل يف القطاع املستهدف يف هذا القطاع

)ج( جدوى تحفيز تغيري نظام السوق

املعيار السادس: قدرة الجهات الفاعلة يف السوق

املعيار السابع: رغبة الجهات الفاعلة يف السوق يف التغيري

املعيار الثامن: احتامل التشويه

واستناداً إىل هذا التحليل، اختار مرشوع السبيل إىل الوظائف مجموعة أولية من ثالثة قطاعات لرتكيز الجهود الربنامجية 
عليها وهي: القطن، والدواجن، والعنب والزبيب.

ميكن العثور عىل املجموعة الكاملة من النصائح والحيل واألدوات الختيار سلسلة القيمة - باالستناد إىل تجربة مرشوع 
http://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_563289/lang--en/index.htm :السبيل إىل الوظائف - عىل
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املالحظة 1.  تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

األهداف والتصميم: ماذا نريد أن نحقق؟ وكيف ميكننا 
تحقيقه عىل أكمل وجه؟

بعــد تحديــد العوائــق التــي تعــرتض الشــباب والفــرص 
ــع  ــدء يف وض ــا الب ــق، ميكنن ــل الئ ــاد عم ــة إليج املتاح
ــة.  ــرتاتيجيات املحتمل ــار االس ــج واختي ــداف الربنام أه
ــد تحقيقــه بوضــوح  سيســاعدنا التعــرف عــىل مــا نري

ــا والتواصــل مــع  ــج املرجــوة لربنامجن ــد النتائ يف تحدي
الجهــات املانحــة وذوي املصلحــة وإدارة التدخــالت 

ــا وتقييمــه. ــة عملن ومراقب

اإلطار االسرتاتيجي واملؤسيس

ـــاة  ـــني مراع ـــاريع، يتع ـــداد املش ـــات إع ـــع عملي يف جمي
اإلطـــار االســـرتاتيجي واملؤســـيس رفيـــع املســـتوى. 
ــف  ــيس موقـ ــرتاتيجي واملؤسـ ــار االسـ ــي باإلطـ ونعنـ
الدوليـــة تجـــاه االســـرتاتيجيات  العمـــل  منظمـــة 
العامليـــة والوطنيـــة واملحليـــة املتعلقـــة بتوظيـــف 
ـــب  ـــية يج ـــة رئيس ـــر تنموي ـــة أط ـــة ثالث ـــباب. ومث الش
مراعاتهـــا عنـــد وضـــع تدخـــالت توظيـــف الشـــباب: 
ـــايئ  ـــاون اإلمن ـــر التع ـــتدامة وأط ـــة املس ـــداف التنمي أه
ـــة  ـــة ملنظم ـــق التابع ـــل الالئ ـــة للعم ـــج الُقطري والربام

العمـــل الدوليـــة.

حــددت   :)SDGs( املســتدامة  التنميــة  أهــداف 
ــي  ــي ينبغ ــداف الت ــتدامة األه ــة املس ــداف التنمي أه
ــة يف املجتمــع اإلمنــايئ مجتمعــة  ــات الفاعل عــىل الجه
ــة  ــة التنمي ــز خط ــام 2030. وترك ــول ع ــا بحل تحقيقه
املســتدامة لعــام 2030 عــىل النــاس والكوكــب بشــكل 
الــالزم  الزخــم  الــدويل  املجتمــع  أســايس، وتعطــي 
ــة  ــات الهائل ــدي للتحدي ــبيل التص ــاً يف س ــل مع للعم

ــل  ــص العم ــاالت نق ــل ح ــة، مث ــه البرشي ــي تواج الت
ــباب. ــن الش ــد م ــا العدي ــاين منه ــي يع ــق الت الالئ

ــق  ــل الئ ــري عم ــألة توف ــام 2030 مس ــة ع ــع خط تض
للجميــع يف قلــب سياســاتها لتحقيــق النمــو والتنميــة 
املســتدامني والشــاملني. الهــدف الثامــن "العمــل الالئق 
والنمــو االقتصــادي" يحــث عــىل تحقيــق منــو اقتصادي 
شــامل ومســتدام، وتوظيــف منتــج وكامــل ومســتدام، 
وتوفــري العمــل الالئــق للجميــع، ويرمــي الهــدف 6-8 
إىل "تخفيــض نســبة الشــباب غــري املدرجــني يف العمــل 

أو التعليــم أو التدريــب بحلــول عــام 2020".

 تشــمل الُنهــج املتبعــة ملعالجــة حــاالت نقــص العمــل 
الالئــق يف توظيــف الشــباب مــا يــيل:

W  وضــع اســرتاتيجيات لتعزيــز توظيــف الشــباب
ــو  ــة للنم ــوازن االســرتاتيجية املتكامل ــن خــالل ت م
وإيجــاد الوظائــف مــع التدخــالت املســتهدفة مثــل 

ميثل الهدف من الربنامج ما يسعى التدخل إىل تحقيقه، وكلام كان الهدف أكرث تحديداً من حيث السكان 
املستهدفني وحجم التغريات املتوقعة وتوقيتها، سيكون من األسهل رصد التقدم وإجراء التقييم.

تعريف
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املســاعدة يف البحــث عــن عمــل أو إجــراءات دعــم 
رواد األعــامل الشــباب

W  معالجــة عــدم توافــق املهــارات مــن خــالل ضــامن
تلبيــة برامــج التدريــب الحتياجــات ســوق العمــل 
التعليــم  يف  العمــل  خــربة  مكّونــات  وإدخــال 

ــي ــي واملهن ــب التقن والتدري

W  االســتثامر يف أشــكال مبتكــرة للحاميــة االجتامعيــة
لتحســني أمــن الدخــل للعاملــني يف الوظائــف غــري 

املســتقرة

مــن  مجموعــة   2030 عــام  خطــة  حشــدت  وقــد 
ــي  ــي والوطن ــتوى العامل ــىل املس ــة ع ــات الفاعل الجه
واملحــيل للعمــل معــاً بالتعــاون فيــام بينهــم لتحقيــق 
الهــدف الثامــن. كــام تــم الــرشوع يف رشاكــة متعــددة 
األطــراف املبــادرة العامليــة لتوفــري وظائــف الئقــة 
ــىل  ــباب ع ــف الش ــدي توظي ــة تح ــباب - ملواجه للش
نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة )راجــع املربــع 8-1(.

أُطــر التعــاون اإلمنــايئ: ينبغــي أن ترتكــز اســرتاتيجيات 
اإلمنائيــة  االســرتاتيجيات  عــىل  الشــباب  توظيــف 
الوطنيــة وأطــر التعــاون الوطنيــة والدوليــة، مثــل 
اســرتاتيجية الحــد مــن الفقــر وإطــار عمــل األمــم 
وتــويل   .)UNDAF( اإلمنائيــة  للمســاعدة  املتحــدة 
توجيهــات إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة 
متكامــل  بنهــج  خاصــاً  اهتاممــاً  األخــرية  اإلمنائيــة 
للربمجــة يجمــع ركائــز األمــم املتحــدة معــاً مثــل 

اإلنســان  وحقــوق  اإلنســانية  والخدمــات  التنميــة 
والســالم واألمــن، اســتناداً إىل اســرتاتيجية مشــرتكة 
لدعــم التنفيــذ الفعــال واملتامســك لخطــة عــام 2030، 
ــرتاتيجية  ــار MAPS )اس ــت اختص ــك تح ــرف ذل ويع
وتــريس  السياســات(.  ودعــم  والترسيــع  التعميــم 
اســرتاتيجية التعميــم والترسيــع ودعــم السياســات 
إطــاراً ملشــاركة األمــم املتحــدة مــع النظــراء الوطنيــني 
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مبــا يف ذلــك 
ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــط أه ــم تخطي ــة دع عملي
الوطنيــة، علــامً بــأن وضــع هــذه االســرتاتيجيات نصــب 
ــز  ــمح بتعزي ــل سيس ــط ألي تدخ ــد التخطي ــا عن أعينن

ــآزر. الت

الربامــج الُقطريــة للعمــل الالئــق ملنظمــة العمــل 
ــيس  ــار املؤس ــام يف اإلط ــر ه ــر آخ ــة عن ــة: مث الدولي
لتوظيــف الشــباب هــو الربامــج الُقطريــة للعمــل 
الالئــق )الربامــج الُقطريــة للعمــل الالئــق(، إذ تشــكل 
هــذه الربامــج اإلطــار الرئيــيس لدعــم منظمــة العمــل 
الدوليــة للهيئــات التــي تتألــف منهــا مثــل الحكومــات 
ــىل  ــامل ع ــامت الع ــل ومنظ ــاب العم ــامت أرب ومنظ
املســتوى الُقطــري. ويجــب أن نضــع يف االعتبــار آليــة 
الربمجــة الُقطريــة املســتندة إىل الربمجــة القامئــة عــىل 
ــي  ــل الوطن ــوق العم ــد لس ــخيص األكي ــج والتش النتائ
والتشــاور الوثيــق مــع ذوي املصلحــة الُقطريــني عنــد 
صياغــة اســرتاتيجيات وتدخــالت توظيــف الشــباب 
ــات  ــا جه ــع به ــي تضطل ــع األنشــطة الت ــا م ومواءمته

ــايئ. ــع اإلمن ــرى يف املجتم أخ
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املربع 1-8: املبادرة العاملية لتوفري وظائف الئقة للشباب

الرفيع  املستوى  ذات  املتحدة  األمم  لجنة  اختارت   ،2014 األول  أكتوبر/ترشين  يف 
املعنية بالربامج توظيف الشباب كنموذج أويل ملبادرة قامئة عىل قضايا من شأنها 
أن تحشد قدرة األمم املتحدة وغريها من الجهات العاملية الفاعلة امللتزمة بتوفري 
فرص عمل أكرث وأفضل للشباب. وأمثر التعاون اإليجايب للعديد من الكيانات التابعة 
لأمم املتحدة عن تطوير املبادرة العاملية لتوفري وظائف الئقة للشباب، وأقرها مجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم 

املتحدة املعني بالتنسيق، ثم أطلقتها منظمة العمل الدولية يف فرباير/شباط 2016. 

التنمية املستدامة لعام 2030،  الشباب يف إطار خطة  لتعزيز توظيف  املركزية والشاملة  املنصة  العاملية هي  املبادرة 
باإلضافة إىل كونها الذراع التنفيذية إلجراءات توظيف الشباب يف إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة الجديدة للشباب التي 

وضعتها شبكة النهوض بالشباب املشرتكة بني الوكاالت.

ُوضعت املبادرة استناداً إىل أربعة عنارص اسرتاتيجية مرتابطة:

التحالف - يتحمل تحالف ذوي املصلحة االسرتاتيجي والشامل أعباء الدفاع واملنارصة، ويتأكد من تقارب السياسات، • 
ويحفز التفكري اإلبداعي، ويحشد املوارد من أجل استثامرات أكرث وأفضل لتوظيف الشباب. ويتألف التحالف من 
والقطاع  األخرى  األطراف  املتعددة  واملنظامت  املتحدة  األمم  ومنظومة  االجتامعيني  والرشكاء  الحكومية  الوكاالت 

الخاص والربملانيني والشباب واملجتمع املدين واملؤسسات واألوساط األكادميية واإلعالم.

العمل - تعمل املبادرة العاملية عىل توسيع نطاق العمل القائم عىل األدلة عىل املستويني اإلقليمي والُقطري، مبا • 
واملؤسسات  االجتامعيني  والرشكاء  الحكومات  التزام  الوطنية. ومع  التنمية  أولويات  والتامسك مع  الوحدة  يضمن 
اإلقليمية ودعم فرق األمم املتحدة الُقطرية، تحمل املبادرة العاملية مجموعة متنوعة من الرشكاء الوطنيني واملحليني 
عىل املشاركة يف عدد من املوضوعات مثل: املهارات الرقمية، والتدريب املهني النوعي، والوظائف الخراء للشباب، 
وانتقال الشباب إىل االقتصاد املنظم، وعمل الشباب يف االقتصاد الريفي، وعمل الشباب يف األوضاع الهشة، وريادة 

األعامل للشباب، والعمل الحر، وعمل الشباب يف سن 15-17 يف املهن الخطرة.

املعرفة- سينهض املرفق العاملي للمعارف مبهام استيعاب وتحليل ومشاركة أفضل املامرسات واالبتكارات وتعزيز • 
تنمية القدرات وتيسري التعلم من األقران ملعرفة الطرق الفعالة لتحسني نتائج سوق العمل للشابات والشبان.

املوارد من خالل •  لزيادة  الفاعلة املحلية والدولية  الجهات  الكامل من  االلتزام  العاملية إىل  املبادرة  تدعو   - املوارد 
تسهيالت التمويل الحالية واملستقبلية لتمكني أنشطة التوسع لتوفري وظائف الئقة للشابات والشبان عىل نحو أكرث 

شمولية وشفافية.

ملحوظة: ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات عن املبادرة العاملية لتوفري وظائف الئقة للشباب عىل املوقع 
https://www.decentjobsforyouth.org/ أو www.ilo.org/decentjobsforyouth

https://www.decentjobsforyouth.org/
http://www.ilo.org/decentjobsforyouth
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وضع هدف أعىل

ــدف  ــم اله ــاً باس ــروف أيض ــىل )املع ــدف األع ورد اله
أنــه  عــىل  الشــباب  توظيــف  للتدخــل يف  اإلمنــايئ( 
النتيجــة التــي نطمــح إىل تحقيقهــا، وميثــل الغايــة التــي 
يرمــى التدخــل إليهــا. ويعــرض الهــدف مفهومــني: )1( 
التأثــري عــىل الشــباب املســتفيد النهــايئ نتيجــة التدخــل 
ــد  ــا بع ــتطيعون تقدميه ــي يس ــات الت ــوع الخدم أو ن
ــة  ــياق التنمي ــج، و )2( مســاهمة التدخــل يف س الربنام
ــك املســاهمة مــن خــالل  ــدد تل ــة املســتوى. وتُح عالي
السياســات املتبعــة عــىل املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي 
واســرتاتيجيات الــوكاالت املطبقــة، فعــىل ســبيل املثــال، 
ــي  ــف الشــباب الت ــدف النموذجــي ملشــاريع توظي اله

ــل  ــاد "عم ــو إيج ــة ه ــل الدولي ــة العم ــا منظم تنفذه
ــع الشــباب". ــة لجمي ــق وأكــرث إنتاجي الئ

مــن األخطــاء الشــائعة عنــد تحديــد الهــدف هــو 
ــز عــىل  ــدالً مــن الرتكي ــه، ب ــا ســنقوم ب ــز عــىل م الرتكي
مــا نعتــزم تحقيقــه )انظــر النقطــة 1 يف الشــكل 3-1(. 
إذا كان الســبب النهــايئ لتدخلنــا هــو تحســني الظــروف 
املعيشــية للشــباب، فينبغــي أن ينعكــس ذلــك يف هدفنا 
األعــىل، والطريقــة التــي نحقــق بهــا ذلــك - مثــال عــن 
طريــق توفــري الدعــم النفــيس االجتامعــي، أو التدريــب، 
أو رأس املــال األويل، أو خدمــات أخــرى- هــي "طريقــة 

تحقيــق ذلــك" وليــس الهــدف الفعــيل مــن ورائهــا.

الشكل 1-3: كيف تصل لتطوير أهداف أعىل

يف ضوء املشاكل والعوائق املبينة:

حدد النتيجة املتوقعة - ماذا نرجو تحقيقه، وليس ماذا نريد أن نفعله.. 1

حدد السكان املستهدفني.. 2

 حدد اتجاه وحجم التغريات املرجوة.. 3

حدد املدة الزمنية التي ستحدث فيها التغريات املرجوة.. 4

تأكد من أن الهدف قابل للقياس.. 5

تأكد من إمكانية ربط الهدف بالتدخل.. 6

أمثلة عىل األهداف العالية يف توظيف الشباب
"بحلول عام 2019، املشاركة يف الرتويج لوظائف أكرث وأفضل أللف شاب يف املرحلة العمرية من 18 - 29 يف رصبيا."• 
"دعم الجهود الوطنية لدمج أولويات توظيف الشباب والهجرة مع اسرتاتيجيات التنمية الوطنية والتوظيف يف رصبيا بحلول • 

عام 2020."
"املشاركة يف تسهيل االنتقال من املدرسة إىل العمل لعدد 20,000 شاب يف البوسنة والهرسك."• 

الفرتة الزمنية
السكان املستهدفون

النتيجة املتوقعة  •
التوجه ومداه  •

القابلية للقياس  •
القابلية لإلسناد  •

خيار "الكيفية"

Example

بحلول 2020، مضاعفة دخل 1,000 
شاب خارج املدارس ترتاوح أعامرهم بني 
18-29 عاًما يف ليام، بريو، من خالل )1( 
تعليمهم مهارات العمل، )2( توفري رأس 
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املشاركة الفعالة يف تحديد األهداف2

بناًء عىل تطوير سلسلة القيمة للعمل الالئق )منظمة العمل   2
الدولية، 2015(.

ينبغي أن يكون تصميم الربنامج ذا طابع تشاريك ألن هذا 
نفسه  الوقت  ويف  للمبادرة،  محلية  ملكية  يُنشئ  النهج 

يعزز التعاون بني مختلف الجهات الفاعلة يف السوق.

ميكن التوصل إىل مدخالت تحديد األهداف باستخدام 
عدد من طرق البحث:

W  ،املقابالت واملشاورات مع الجهات الفاعلة يف السوق
الحكومية،  والسلطات  الرائدة،  الرشكات  مثل 
فاعلة  وجهات  ذلك،  إىل  وما  الخدمات،  ومقدمي 
مختارة أصغر حجامً يف السوق ممن نهتم مبراكزهم

W  مناقشات جامعية مركزة مع مجموعات من الجهات
الفاعلة يف السوق التي يسهل تنظيمها )مثل صغار 
املنتجني أو الرشكات الصغرية واملتوسطة أو مقدمي 

الخدمات املحليني(
W  مالحظات عن املامرسات التجارية واملعامالت )مثل

ظروف مكان العمل، وإنتاجية العمل، وما إىل ذلك(.

وعند وضع الهدف األويل للربنامج، ميكن تنظيم ورشة 
لذوي  ميكن  إذ  منه،  والتحقق  الهدف  ملراجعة  عمل 
توازن  إن كان  التحقق  النهائيني  املصلحة واملستفيدين 
وتقديم تعليقات حول نطاق  العرض والطلب صحيحاً 
من  وتيسريها،  العمل  لحلقة  التخطيط  عند  الربنامج. 
األهمية مبكان تهيئة بيئة يشعر فيها املشاركون بالراحة 
عند تحديد اهتامماتهم والتعبري عنها، وبرغم ذلك، قد 

ال تكون ورشة عمل ذوي املصلحة هي الخيار األنسب 
دامئاً. وعىل الرغم من أن النهج التشاريك يؤدي إىل زيادة 
النتائج، مثة خطر يتمثل يف أن تزايد املشاركة قد يؤدي 

إىل فقدان العمق التحلييل و/أو "تبسيط" األهداف.

ال يوىص بإنشاء ورشة عمل لذوي املصلحة عندما يكون 
هناك خطر من:

W  عدم إملام الجهات الفاعلة باملعرفة الالزمة و/أو فهم
السوق؛

W  املناطق يف  العوائق  تجاه  املشاركني  تحيّز  إمكانية 
السببية ألنهم  تتبع  التي يكونون مسؤولني عنها عند 
يعتقدون أن تبني هذا النهج سيكسبهم موارد املرشوع؛

W وجود مناخ سيايس مشحون للغاية؛
W  احتاملية تركيز املناقشات عىل العوائق التي تتجاوز

نطاق املرشوع والتي ميكن أن تزيد التوقعات التي ال 
ميكن تلبيتها أو تخلق مشاعر اإلحباط بني املشاركني 

بضياع وقتهم؛
W  نظرة الفاعلني يف السوق إىل عاملة الشباب وظروف

العمل واملساواة بني الجنسني عىل أنها مسائل ليست 
ملجابهة  األولوية  يعطون  ال  قد  لذا  أولوية،  ذات 

العوائق التي قد تؤدي إىل تحسني هذه املجاالت؛
W  عدم حضور الجهات الفاعلة يف السوق املمثلة لبعض

املجموعات، وحينها فإن الحارضين ال ميثلون مصالح 
املجموعات األخرى يف منظومة السوق.

تحديد النتائج

املحددة  التغريات  املبارش(  الهدف  )أو  النتيجة  توضح 
وكميتها  املقدمة  الخدمات  بنوعية  تلحق  أن  املتوقع 
املبارشين من جراء  للمستفيدين  تقدميها  و/أو طريقة 
تدخل توظيف الشباب يف نهاية فرتة تنفيذها، ويجب 
أن يتم بيانها من حيث الهدف الالزم تحقيقه )النتيجة( 
النتيجة  وترتبط  اتخاذها.  الواجب  اإلجراءات  من  بدالً 
باملشاكل التي تم تحديدها خالل مرحلة تشخيص سوق 
العمل وعالقة السبب بالنتيجة. كام أن تحليل املشكلة 

مشمول يف األهداف )مبعنى أن املشكلة املحددة، وهي 
وتصبح  عكسها  يتم  األسباب،  من  لعدد  املشرتك  األثر 
الهدف املطلوب تحقيقه(، فعىل سبيل املثال، إذا كانت 
املشكلة هي وجود نسبة كبرية من الشباب يف االقتصاد 
غري املنظم، تصبح نتيجة املرشوع "تقليل حاالت العمل 
غري املنظم بني الشباب"، وإذا كانت املشكلة هي نقص 
"زيادة  النتيجة  تصبح  الشباب،  عاملة  عىل  الطلب 

الطلب عىل عاملة الشباب" وهكذا.
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اختيار الشباب

ــس  ــه "لي ــدرك أن ــاج أن ن ــم التدخــل، نحت ــد تصمي عن
هنــاك مقــاس واحــد مناســب للجميــع"، فالشــباب 
مختلفــون حســب العمــر، والنــوع االجتامعــي، والحالة 
االجتامعيــة االقتصاديــة، واملوقــع، واملهــارات، والوضــع 
ــك.  ــا إىل ذل ــة، وم ــامءات الديني ــني(، واالنت )أي الالجئ
ــزة أو  ــوق املتمي ــوب الس ــباب عي ــض الش ــه بع ويواج
ــؤدي إىل  ــا ي ــني م ــباب املعاق ــل الش ــدة، مث ــرث ح األك
تفاقــم تحدياتهــم يف العثــور عــىل وظائــف ذات نوعيــة 

جيــدة،

ــتويات  ــم مس ــالل تقيي ــن خ ــال، م ــبيل املث ــىل س فع
ــص  ــد الخصائ ــرء تحدي ــن للم ــباب، ميك ــارات الش مه
ــر  ــل )انظ ــوق العم ــن س ــباب م ــتبعاد الش ــدى اس وم
تكييــف  الــروري  فمــن  لذلــك   .)2-1 الجــدول 
تدخــالت توظيــف الشــباب ملواجهــة تحديــات ســوق 
الشــباب مبختلــف  التــي تواجــه  العمــل املحــددة 

فئاتهــم.

الجدول 1-2: التصنيف األسايس ملستوى مهارات الشباب
عاملة عالية املهارةعاملة شبه ماهرةعاملة غري ماهرةمستوى املهارة

وظائف مؤقتة، وغري منظمة، وغري • الصفات
مستقرة

وظائف عرضية، ومتدنية اإلنتاجية• 

العمل بأقل تدريب يف ظروف خطرة • 
)خدم املنازل، والعاملون يف البستنة، 

وغريهم(

 عمل دون أجر• 

املناطق الحرية أو املناطق املحيطة • 
باملناطق الحرية

شباب شبه متعلم/ماهر • 
)ارتفاع نسبة الترسب 

املدريس(

العامل املرسحون• 

عامل باحثون عن • 
وظائف مستقرة أو 

عمل حر

 املناطق الحرية• 

مدرجون يف التعليم • 
العايل أو حاصلون عىل 
التعليم العايل وباحثون 

عن عمل بدوام كامل أو 
راغبون يف إنشاء أعاملهم 

الخاصة

 املناطق الحرية• 

األفراد خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب

)NEET(: األفراد خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب• 

مهمشون من املجتمع• 

الشباب املستبعدون من منظومة املدارس والقادمون من املناطق املحيطة باملناطق الحرية• 
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 1.  تشخيص تدخالت توظيف الشباب وتخطيطها وتصميمها

تحديد التدخل

بعـد أن نضـع هـدف واضـح يف االعتبـار، ميكننـا تحديد 
نطـاق التدخـل )أو مجموعـة مـن التدخـالت املتعددة 
إىل  سـتؤدي  والتـي  الربنامـج(  باسـم  أيضـاً  املعروفـة 
تحقيـق األهـداف املحـددة. وبطبيعـة الحـال، ينبغـي 
املبينـة  بالعوائـق  التدخـل مدفوعـاً  اختيـار  أن يكـون 
يف البنـد السـابق؛ أي يجـب أن نختـار تدخـالً يتعلـق 
رصاحـة باألسـباب الكامنـة وراء عرقلة قدرات الشـباب 

وفرصهـم يف كسـب عيـش كريـم لهـم وألرسهـم.

يركــز هــذا الدليــل عــىل التدخــالت التــي تعــزز 
توظيــف الشــباب وتهــدف إىل زيــادة فرصــة الشــباب 
يف الحصــول عــىل عمــل الئق، لذلــك، يســتهدف الدليل 
 .)ALMPs( املقــدم برامــج ســوق العمــل النشــطة
وتعــد برامــج ســوق العمــل النشــطة تدخــالت تهــدف 
إىل توظيــف املجموعــات الهشــة يف املجتمــع، وتعالــج 
ــم  ــىل تقدي ــل ع ــام يعم ــب م ــرض والطل ــاكل الع مش
ــف  ــل توظي ــي تعرق ــق الت ــن العوائ ــدد م ــول لع حل
الشــباب. ونؤكــد عــىل أن برامج ســوق العمل النشــطة 
تتميــز بأنهــا تشــجع الحــوار االجتامعــي وتســمح بــه؛ 
ــزءاً ال  ــة ج ــاومة الجامعي ــات املس ــون آلي ــىل أن تك ع
يتجــزأ مــن الربامــج ويجــب عــدم املســاس بهــا بســبب 
ــل  ــوق العم ــج س ــالل برام ــن خ ــة م ــز املقدم الحواف
الفعالــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2003، ص 3 - 5(.

ــف برامــج ســوق العمــل  وبصفــة عامــة، ميكــن تصني
النشــطة إىل أربعــة أنــواع مــن الربامــج: التدريــب عــىل 
ــج العمــل  ــادة األعــامل، وبرام ــارات، وتشــجيع ري امله

العــام، وخدمــات التوظيــف.

ــق  ــوع العوائ ــتناداً إىل ن ــارات: اس ــب عــىل امله التدري
ــة دورات  ــراء أربع ــن إج ــباب، ميك ــرتض الش ــي تع الت
تدريبيــة مختلفــة للتدريــب عــىل املهــارات وهــي: 
ــارات  ــاب، ومه ــة والحس ــراءة والكتاب ــة الق ــو أمي مح
واملهــارات  محــددة،  وظيفــة  مهــارات  أو  العمــل 
عــىل  والتدريــب  الحياتيــة،  واملهــارات  الشــخصية 
ــرون، 2017، ص 30(.  ــوف وآخ ــة )كل ــامل التجاري األع
وبشــكل عــام، ال يهــدف هــذا التدريــب إىل االســتعاضة 
عــن التعليــم الرســمي بــل مــلء فجــوات املعرفــة 

ــن  ــباب م ــال الش ــول دون انتق ــي تح ــتيعاب الت واالس
ــباب،  ــة الش ــجل عامل ــاً لس ــل. ووفق ــم إىل العم التعلي
يعــد هــذا هــو الشــكل األكــرث شــيوعاً لربامــج ســوق 

ــباب. ــىل الش ــز ع ــي ترك ــطة الت ــل النش العم

ــج  ــن الربام ــواع م ــذه األن ــادة األعــامل: له تشــجيع ري
هــدف مــزدوج يتمثــل يف توفــري العمــل ألصحــاب 
املهــن الحــرة أو أصحــاب األعــامل وإيجــاد املزيــد مــن 
فــرص العمــل مــن خــالل إيجــاد فــرص العمــل داخــل 
ــتخدم  ــية تس ــارص رئيس ــة عن ــدة. ومث ــرشكات الجدي ال
كثــرياً يف تدخــالت ريــادة األعــامل وهــي: أوال، الحصــول 
عــىل رأس املــال وميكــن معالجــة ذلــك مــن خــالل 
توفــري املنــح والقــروض لأفــراد أو مــن خــالل تعاونيــات 
االدخــار، ثانيــاً، غالبــاً مــا يكــون التدريــب عــىل األعــامل 
واإلدارة مرتافقــاً مــع الجــزء املــايل مــن الربنامــج، وأخرياً، 
يســاعد توجيــه وتدريــب رواد األعــامل الشــباب الذيــن 
قامــوا بالفعــل بتأســيس أعاملهــم عــىل التغلــب عــىل 
ــوف وآخــرون، 2017،  ــامل )كل ــامل األع ــات يف ع التحدي
ص 35(. واســتناداً إىل حجــم ونطــاق الربنامــج، يتعــني 
عــىل املنظــامت التفكــر يف نهــج أكــرث عمقــاً واســتدامة 
الــرشكات  ومســاعدة  الناشــئة  الــرشكات  الحتضــان 
ــرأس املــال  ــدة لالســتفادة مــن الوصــول األويل ل الجدي
مــن خــالل الجهــود املبذولة لتأمــني االســتثامر الخارجي 
- عوامــل هامــة يف مســاعدة الــرشكات الناشــئة لتصبــح 

ــو. رشكات صغــرية تســعى إىل النم

وعنــد مناقشــة برامــج ريــادة األعــامل، مــن الــروري 
الجربيــة،  األعــامل  وريــادة  االختيــار  بــني  التمييــز 

معلومة اسرتشادية  
 تناقش مناذج التدخل ومؤرشات األداء 
التابعة  الصغرية  املشاريع  لوحدة 
ملنظمة العمل الدولية من إعداد فياال 
Fiala وبيلغريم Pilgrim )2013( أنواع محتملة 
من  مأخوذة  أمثلة  مع  األعامل  ريادة  لتدخالت 
مشاريع منظمة العمل الدولية لتوضيح كل منها. 
تدخالت  عىل  األول  املقام  يف  الدليل  هذا  ويركز 

ريادة األعامل بدخل الكفاف.
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املربع 1-9: مبادرة ابدأ وحّسن مرشوعك )SIYB(: مثال عىل تدخل ريادة األعامل للشباب

مبادرة ابدأ وحّسن مرشوعك هي برنامج تدريب إداري. ومع األخذ بالحسبان الحاجة إىل إيجاد عمل أكرث وأفضل يف 
االقتصادات النامية واالنتقالية، يركز هذا الربنامج عىل بدء األعامل التجارية الصغرية وتحسينها، باعتباره نظام من حزم 
التدريب املرتابطة واملواد الداعمة لرّواد األعامل الصغرية. ُصمم الربنامج من قبل منظمة العمل الدولية ونُفذ بدعم من 
مدربني معتمدين يف مؤسسات رشيكة يف أكرث من 100 دولة حره ما يقرب من 6 ماليني متدرب، وقد ُوضع ألول مرة 

يف مثانينيات القرن العرشين، ومتت ترجمته إىل أكرث من 40 لغة.

تضم حزمة ابدأ مرشوعك )SYB( دورة تدريبية ملدة خمسة أيام لرّواد األعامل املحتملني لتقديم أفكار تجارية فعلية 
ومجدية، وتويص بربنامج متابعة، مبا يف ذلك جلسات لتقديم املشورة.

تساعد مبادرة ابدأ عملك املشاركني عىل تطوير خطة عمل مع وضع اسرتاتيجية للتسويق وخطة توظيف وخطة تكلفة. 
.www.ilo.org/siyb ميكن االطالع عىل تفاصيل املواد التدريبية عىل املوقع

توصلت دراسة الرصد العاملية ملبادرة ابدأ وحسن عملك لعام 2011 إىل أنه لكل عمل جديد بدأ بعد التدريب، ظهرت 
ثالث وظائف يف املتوسط. ففي أوغندا، أظهرت تجربة موجهة باستخدام بيانات عشوائية )فياال، 2015( معنية يف األساس 
أو مزيج من هذه  ابدأ مرشوعك  نقدية ومنوذج وحدة تدريب  لديهم قروض ومنح  الشباب ممن  األعامل  بأصحاب 
املكونات، أنه بعد ستة وتسعة أشهر من التدخالت، حقق األفراد الذين أتيح لهم الحصول عىل قروض وخضعوا لتدريب 

املهارات التجارية أرباح أكرب بنسبة %54 مقارنة باملجموعة.

ملزيد من املعلومات انظر ماجورين )2014(.

فأولئــك املجربيــن عــىل العمــل الحــر نظــراً لعــدم 
ــا  ــم أيض ــق عليه ــرى، يطل ــل أخ ــارات عم ــود خي وج
رواد أعــامل بدخــل الكفــاف. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــىل  ــرب ع ــراً أك ــو أث ــات النم ــون ملرشوع ــن أن يك ميك
العاملــة والدخــل وميكــن أن تعــزز االبتــكار واملنافســة 

يف القطــاع الخــاص.

برامــج التوظيــف يف القطــاع العــام: ميكــن أن تشــمل 
ــغال  ــج األش ــام برام ــاع الع ــف يف القط ــج التوظي برام
العامــة وإعانــات الحكومــة لأجــور لدعــم التوظيــف 
ــة أداة  ــغال العام ــد األش ــل. وتع ــاء العم ــم أثن والتعل
يســتخدمها واضعــو السياســات ملعالجــة عــدم توافــق 
ــات،  ــات األزم ــامل يف أوق ــىل الع ــرض ع ــب والع الطل
التوظيــف  اســرتاتيجيات  أساســياً يف  ومتثــل عنــراً 
غــري  الفئــات  اســتهداف  عنــد  وخاصــة  الوطنــي، 
املســتقرة بشــكل خــاص )ليو-يك-ســونج وآخريــن، 
ــات األجــور  ــة أخــرى، تهــدف إعان 2010(. ومــن ناحي
ــاد  ــل يف إيج ــدى الطوي ــىل امل ــب ع ــز املكاس إىل تعزي
ــق  ــل العوائ ــاص، وتقلي ــاع الخ ــل يف القط ــرص العم ف
ــف  ــض تكالي ــالل خف ــن خ ــباب م ــرتض الش ــي تع الت

ــات  توظيفهــم. وميكــن أن يحصــل الشــباب عــىل إعان
ــص  ــل تقلي ــن أج ــف م ــارشة للتوظي ــور مب ــم األج دع
ــة.  ــني األجــور املعروضــة واألجــور التحفظي الفجــوة ب
كــام ميكــن دفــع إعانــات دعــم األجــور مبــارشة ألرباب 
العمــل، إمــا بشــكل مبــارش يف صــورة إعانــات، أو 
بشــكل غــري مبــارش عــن طريــق التخفيضــات الريبية. 
فعنــد تطبيــق إعانــات دعــم األجــور، يتمثــل الهدف يف 
ــام يجعــل  ــة عــىل صاحــب العمــل م ــض التكلف تخفي
ــة  ــة املالي ــن الناحي ــاً م ــراً مجدي ــباب أم ــف الش توظي
وتقديــم تدريــب أثنــاء العمــل واإلبقــاء عــىل عملهــم 
بعــد انتهــاء التدخــل. وغالبــاً مــا تكــون إعانــات دعــم 
ــة  ــرث فعالي ــباب أك ــارشة إىل الش ــة مب ــور املدفوع األج
عندمــا تكــون مســتويات األجــور قضيــة حاســمة، 
بينــام تكــون إعانــات األجــور املدفوعــة ألصحــاب 
العمــل أكــرث فعاليــة عنــد الرتكيــز عــىل دعــم تكاليــف 

ــل. ــاء العم ــب أثن ــم والتدري التعل

خدمــات التوظيــف: تشــمل هــذه الربامــج االستشــارة 
الوظيفيــة، وبرامــج التوظيــف، وخدمــات املســاعدة يف 
البحــث عــن عمــل. وتقــر برامــج التوظيــف بــأن 
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العــرض والطلــب عــىل  هنــاك عــدم توافــق بــني 
ــف  ــن الوظائ ــات ع ــباب مبعلوم ــزود الش ــامل، وت الع
ــن لديهــم معلومــات  الشــاغرة وأصحــاب العمــل الذي
عــن الشــباب العاطــل عــن العمــل. تســتهدف خدمات 

ــط يف  املســاعدة يف البحــث عــن عمــل الشــباب املحب
املقــام األول والذيــن يواجهــون صعوبــات يف الوصــول 
للفــرص املوجــودة يف ســوق العمــل )منظمــة العمــل 

الدوليــة، 2003، الصفحــات 6–8(.

الجدول 1-3: برامج سوق العملة النشطة التي تركز عىل الشباب

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت عىل برامج توظيف الشباب نجاح بعضها وإخفاق البعض اآلخر يف تحسني فرص املشاركني يف 
الحصول عىل عمل، ونوجز بعض مزايا هذه الربامج فيام ييل.

العيوباملزاياالعائقنوع الربنامج

التدريب عىل 
املهارات

نقص عرض العاملة 
و/أو جودة عرض 

العاملة

تتناسب بشكل أكرب مع املهارات 
املهنية واملهارات القابلة للتوظيف 

املطلوبة وتشمل خربة العمل وخدمات 
التوظيف

قد ينتج عنها حلول مؤقتة وليست حلول 
مستدامة، وإذا مل تستهدف بشكل صحيح، 
فقد يستفيد منها "ميسوري الحال". رمبا ال 

يكون التدريب كافياً وحده لزيادة احتاملية 
توظيف الشباب

خدمات 
التوظيف

عدم توافق العرض 
والطلب عىل العاملة

تساعد يف توصيل الشباب للبحث عن 
عمل يف الوظائف الشاغرة وعروض 

العمل. يف حال نجاحه، يعّد هذا 
التدخل معقوالً جداً من حيث التكلفة. 

ميكنه توجيه الشباب للمسارات 
الوظيفية املرغوبة، ولكنها غري واضحة 

يف الوقت الحايل

 قد تدفع الشباب تجاه وظائف وعمل ال 
يتناسب مع طموحاتهم األصلية، وقد ينتج 

عنها توقعات عالية أو منخفضة

تشجيع ريادة 
األعامل

مهارات أعامل 
منخفضة ونسبة 

إخفاق عالية لأعامل 
الجديدة

ميكن أن تتضمن احتاملية توظيف 
عالية وتلبي طموحات الشباب 

)بالنسبة للمرونة واالستقاللية(. أكرث 
فعالية عند دمجها مع الخدمات املالية 

والخدمات األخرى مبا يف ذلك التوجيه

من املحتمل وجود فجوات عمل الئق يف 
الوظائف رمبا يكون مستوى اإلخفاق عاٍل، 
مام يحد قدرتها عىل إيجاد عمل مستدام. 

غالباً ما يكون شغل الوظيفة صعباً بالنسبة 
للشباب املحرومني نظراً لنقص شبكات 

املعارف والدراية الفنية والضامن

برامج التوظيف 
يف القطاع العام

إعانات التوظيف: 
طلب متدين عىل 
عاملة الشباب يف 

القطاع الخاص/
ارتفاع تكلفة العاملة 

والتدريب

ميكن أن توجد وظائف إذا استهدفت 
حاجات معينة )مثل تعويض مستوى 

التدريب واإلنتاجية املتدين يف البداية( 
ومجموعات من الشباب املحرومني

خسائر عالية غري مضمونة وآثار التبديل )ما مل 
تستهدف بعناية(؛ وقد يدوم التوظيف طوال 

مدة اإلعانة

األشغال العامة 
املكثفة والخدمات 

املجتمعية:

طلب متدين عىل 
عاملة الشباب/طلب 
متدين عىل االستثامر 

املجتمعي

مساعدة الشباب يف االرتباط بسوق 
العمل وتحسني البنية التحتية والبيئة 

االجتامعية واملادية يف نفس الوقت 
وتعزيز قابلية التوظيف، يف حال 

دمجها مع التدريب

طلب متدين عىل الدمج يف سوق العمل؛ وقد 
يقع العامل الشباب يف مصيدة تكرار برامج 

األشغال العامة؛ وغالباً ما يكون متحيز جنسياً؛ 
وميكن أن ينتج عنه ابتعاد رشكات القطاع 

الخاص

املصدر: استناداً إىل تصنيف التدخالت يف تقرير كلوف وآخرين  )2017(.
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املربع 1-10: مصادر أدلة توظيف الشباب

التدخالت املطلوبة لتحسني نتائج سوق العمل للشباب: املراجعة املنهجية للتدريب، وتشجيع ريادة األعامل، وخدمات 
التوظيف، وتدخالت التوظيف املدعوم )كلوف وآخرون، 2017(. واستناداً إىل مجموعة من 1114 سجل منتقى للفحص، 

تم تحليل 107 تدخالً لتوظيف الشباب لتقييم التوظيف واملكاسب وتدخالت األعامل )يف تدخالت ريادة األعامل(.

عمل؟  فرص  إيجاد  واملتوسطة  الصغرية  والرشكات  الصغرية  املشاريع  أصحاب  إىل  املوجهة  التدخالت  تُستهدف  هل 
مراجعة منهجية لألدلة ولتصاميم التقييم البديلة )غريم وبافهاوسن، 2015(. يجمع كل من غريم وبافهاوسن األدلة 

الحالية بشأن تأثري التوظيف عىل 60 تدخالً موجهاً إىل املؤسسات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

أجرت مجموعة التقييم املستقل )2013( تقييامً لجميع برامج توظيف الشباب التابعة للبنك الدويل ومؤسسة التمويل 
الدولية بني عامي 2010 و2011. وشملت الدراسة مراجعة منهجية لثامنية وثالثني تقييم أثر. وخلصت الدراسة إىل أن 
هناك نقص يف بيانات آثار مشاريع توظيف الشباب، وغالبية مشاريع البنك الدويل ال تصنف البيانات حسب العمر، 
كام أن تقييامت اآلثار السبعة الصادرة عن مشاريع البنك الدويل الخاصة بالشباب غري قابلة للتعميم. ودعت مجموعة 

التقييم املستقل إىل اتباع نهج قائم عىل األدلة لتحديد عمليات توظيف الشباب.

أصدر أولينيك، وفاوسيت، وبويسون )2013( دراسة حديثة تتناول تطوير القوى العاملة الشابة. استندت الدراسة إىل 54 
دراسة معلنة تم نرشها يف الفرتة من 2001 إىل 2012، ومقابالت مع مخربين رئيسيني من امليدان وخرباء من هيئة املعونة 
األمريكية، ومراجعة لعدد 23 منظمة مانحة رئيسية يف هذا املجال واستعرضت الدراسة اآلثار التي قد تحدث لنتائج 
إمنائية محددة، وكذلك السكان املستهدفني األكرث عرضة للتأثري. كام حدد التقرير الفجوات يف األدلة الحالية مثل الحاجة 

إىل معلومات أفضل عن فعالية تكلفة عنارص التدخل.

وضع الربامج القامئة عىل األدلة

مــن العنــارص األساســية يف وضــع أي تدخــل مراجعــة 
للربنامــج  املختلفــة  بالبدائــل  الحاليــة  معرفتنــا 
قــد  املثــال،  ســبيل  فعــىل  املحتملــة،  وفعاليتهــا 
نرغــب يف تنفيــذ برنامــج لتعزيــز مؤسســات الشــباب 
ــدء  ــد ب ــي تعــرتض الشــباب عن ــق الت ملعالجــة العوائ
ــدو  ــذي يجــب أن يب ــا ال ــن م ــة. لك ــامل التجاري األع
عليــه التدخــل؟ لنفــرتض أننــا نؤكــد أن العوائــق 
املاليــة هــي العقبــة الرئيســية التــي تحــول دون بــدء 
النشــاط التجــاري. هــل ينبغــي عــىل الربنامــج تقديــم 
منــح أو قــروض؟ هــل ينبغــي أن يســتهدف الشــباب 
الصغــار أم الكبــار؟ األقــل تعليــامً أم األفضــل تعليــامً؟ 
وهــل ســيكون الدعــم املــايل كافيــاً، أم ينبغــي دمجــه 
مــع خدمــات دعــم أخــرى مثــل التدريــب والتوجيــه 

ــامل؟ ــر األع ــم تطوي ودع

لإلجابــة عــىل هــذه األســئلة الصعبــة، سيســتفيد مديرو 
الربامــج مــن الرجــوع إىل قاعــدة األدلــة املوجــودة. ويف 
كثــري مــن األحيــان، مييــل املنفــذون إىل تفضيــل أنــواع 

ــة مــن املشــاريع حســب االســتعدادات والخــربة  معين
ــة  ــكان أخــذ املعرف ــة مب ــن األهمي ــه م الســابقة، إال أن
ــف  ــج توظي ــول برام ــة ح ــة الحالي ــة والتجريبي النظري
الشــباب يف الحســبان لتطويــر مشــاريع مبتكــرة عاليــة 
ــا أن  ــا، ميكنن ــة املتاحــة ميلن ــدت األدل الجــودة. إذا أك
ــت  ــم معــني، ولكــن إذا كان ــة لتصمي ــة قوي ــذ حال ننف
املعرفــة الحاليــة تشــري إىل قيــود شــديدة مؤثــرة عــىل 
التدخــل، فســوف توفــر الوقــت واملــال إلدراج الــدروس 

ــدة. ــادرة الجدي املســتفادة يف املب

معلومة اسرتشادية  
 What Works in Youth تعد منصة
  )www.wwinye.org( Employment
يسهل  خدمات  لتقديم  فعالة  منصة 
قاعدة  فهم  للمستخدمني  وتسمح  إليها  الوصول 
األدلة العاملية بشأن فعالية تدخالت التشغيل، إذ 
الباحثني  تضم  فيديو  ومقاطع  املشورة  تقدم 
األدلة  يف  الفجوة  وخريطة  السياسات  وصانعي 
ونتائج  النشطة  العامل  برامج سوق  نوع  حسب 

سوق العمل.
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الجدول 1-4: مثال لقامئة التدخالت القامئة عىل األدلة مصنفة حسب العائق
 تدخالت بأدلة منوعةتدخالت بأدلة قويةالعائق

تنمية املهارات
برامج "الفرصة الثانية" التعليمية• معلومات عن أهمية التعليم• مهارات أساسية غري كافية

برامج تدريب "إضافية"/شاملة• قصور املهارات الفنية

 معلومات عن املنفعة التي تعود عىل • 
التخصصات الفنية

تدريب أثناء العمل• 

التدريب عىل مهارات سلوكية/حياتية• ال ينطبقعدم توافق املهارات السلوكية
إثبات املهارات• ال ينطبق كفاءة املؤرشات

اعتامد مركز التدريب• 

تشجيع ريادة األعامل
التدريب عىل ريادة األعامل• ال ينطبققصور مهارات ريادة األعامل

انعدام الوصول للموارد املالية والطبيعية 
واالجتامعية

التمويل البالغ الصغر• برامج ريادة أعامل شاملة• 

خدمات التوظيف
اإلعانات املقدمة ألصحاب العمل ممن • برامج العمل اإليجايب• متييز صاحب العمل

يعينون املجموعات املستهدفة

إرشاد املوظفني• 
مشاركة املعلومات التقنية• خدمات التوظيف• مطابقة الوظائف

برامج التوظيف يف القطاع العام
برامج العمل يف القطاع العام• إعانات دعم األجور أو التدريب• اقتصاد يتسم بنمو بطيء للوظائف

أعامل عامة كثيفة العاملة• 
عوائق الفئات املستبعدة )عرق أو نوع 

اجتامعي أو غري ذلك(
استهداف مشاركة املجموعات • 

املستبعدة يف الربامج

تدريب املهارات غري التقليدية• 

مساحات التدريب/العمل اآلمن • 
ملجموعات معينة

محتوى/تصميم برنامج معدل ليتالءم • 
مع حاجات معينة ملجموعة مستبعدة

املصدر: مقتبس من كانينغهام، وسانشيز-بويرتا، وويرميل )2010(.

ال تعنــي قاعــدة األدلــة الهشــة أو املفقــودة أن التدخل 
املقــرتح قــد بــاء بالفشــل، ففــي الواقــع ســتفتقد الُنهــج 
املبتكــرة، بحكــم تعريفهــا، إىل ســجل لأعــامل، إال أنــه 
يتعــني علينــا عنــد إجــراء تدخــالت تفتقــر إىل قاعــدة 
ــا  ــة بطبيعته ــىل دراي ــاً ع ــون دامئ ــدة أن نك ــة جي أدل

التجريبيــة وال نعتمــد النتائــج اإليجابيــة كأمــر مســلم 
ــة  ــة خاص ــة أهمي ــج، فثم ــذه الربام ــبة له ــه. وبالنس ب
للتعلــم الخارجــي مــام يجعــل النتائــج متاحــة ملديــري 

الربامــج واملامرســني اآلخريــن.
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النقاط الرئيسة

ــك . 1 ــب ذل ــباب. يتطل ــات الش ــم احتياج ــدأ بفه اب
تقييــامً متكامــالً لســوق العــرض والطلــب يجســد 
االجتامعيــة  العوامــل  مــن  معقــدة  مجموعــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تؤثــر عــىل راحــة 
الشــباب والعوائــق التــي تعــرتض الشــباب الذيــن 
يحاولــون الحصــول عــىل وظائــف الئقــة. انظــر إىل 
مــا هــو أبعــد مــن البطالــة مــع مراعــاة العاملــة 
الناقصــة والعاملــة الهشــة والفقــراء العاملــني. مــا 
ــي تحــد  ــع العوامــل الت ــم بجمي مل نكــن عــىل عل
مــن فــرص الشــباب، ســيكون مــن املســتحيل 

ــم. ــي احتياجاته ــل يلب ــع تدخ وض

رســخ املــرشوع ضمــن األطــر املؤسســية الرفيعــة . 2
املســتوى – عــىل املســتوى الــدويل يف أهــداف 
التنميــة املســتدامة وعــىل الصعيــد الوطنــي يف 
ــة  ــد صياغ ــق. عن ــل الالئ ــة للعم ــج الُقطري الربام
ــرتاتيجياً  ــة اس ــا متوافق ــن أنه ــد م ــداف، تأك األه

ــاً. تأكــد مــن التشــاور عــىل نطــاق  ومرتابطــة فني
واســع بــني ذوي املصلحــة مبــا يف ذلك املســتفيدين 

ــباب(. ــل )الش ــن التدخ م

ــطة . 3 ــل النش ــوق العم ــج س ــف برام ــن تصني ميك
التوظيــف يف  الربامــج:  أنــواع مــن  أربعــة  إىل 
القطــاع العــام، وتنميــة املهــارات، وتعليــم ريــادة 
األعــامل، وخدمــات التوظيــف. حــدد مجموعــات 
التدخــل مــن خــالل مراجعــة األدلــة الحاليــة 
وفعاليتهــا  للربنامــج  املختلفــة  البدائــل  بشــأن 
املحتملــة. إذا أكــدت األدلــة املتاحــة اختيارنــا، 
ميكننــا أن ننفــذ حالــة قويــة لتصميــم معــني، 
ولكــن إذا كانــت املعرفــة الحاليــة تشــري إىل قيــود 
ــا  ــد وفرن ــرة عــىل التدخــل، نكــون ق شــديدة مؤث
الوقــت واملــال عنــد إدراج الــدروس املســتفادة يف 
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دراسة حالة: 
تشخيص سوق العمل لتحسني ظروف 

معيشة شباب الريف بزامبيا

تستند دراسة الحالة املاثلة إىل تقرير املرحلة األولية لياباسا ووثيقة الربنامج، 2013
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مقدمة وسياق دراسة الحالة

مؤسسة شباب الريف لأمن الغذايئ )أو "ياباسا"( هي 
سبل  تعزيز  إىل  يهدف  املتحدة  لأمم  مشرتك  برنامج 
العيش املستدامة للشابات والشبان يف املناطق الريفية 
العمل  منظمة  قبل  من  الربنامج  تنفيذ  يتم  بزامبيا. 

الدولية ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(.1

مؤسسة  تتبعها  التي  العملية  عىل  الحالة  دراسة  تركز 
توظيف  حالة  لتشخيص  الغذايئ  لأمن  الريف  شباب 
الشباب وتصميم تدخل يركز عىل االحتياجات. وخالل 
من  سلسلة  املؤسسة  أجرت  شهراً،   12 مدتها  مرحلة 
التحليالت واملشاورات مع ذوي املصلحة لتعزيز تصميم 
الربنامج والوصول إىل مجموعة من التدخالت اإلمنائية 

التي تتوافق مع تحديات وأولويات التنمية بزامبيا.

الجزء األول: هل ندرك احتياجات الشباب؟

يوجد يف زامبيا عدد كبري من الشباب إذ ترتاوح أعامر 
58.5 باملائة من سكانها بني 15 و35 سنة. هذه البنية 
لتحقيق  املبذولة  الجهود  عىل  تأثري  لها  الدميوغرافية 
هذا  وينعكس  للبالد.  االقتصادية  التنمية  أهداف 
اقتصادي  منو  اتجاهات  سجلت  زامبيا  أن  رغم  بالتايل: 
مثرية لإلعجاب يف املايض القريب، إال أنها مل ترتجم إىل 
مكاسب كبرية يف إيجاد الوظائف واملساواة والحد من 
الفقر. ففي املناطق الريفية بزامبيا، يبلغ معدل الفقر 

املناطق  باملائة يف  بنسبة 34  مقارنة  باملائة،  حوايل 80 
الحرية، ويبلغ دخل البلد بالنسبة ملعامل جيني 0.65، 
التفاوت  معدالت  ذات  البلدان  بني  زامبيا  يضع  مام 

األعىل يف الدخل.2

 يتأثر الشباب بشكل خاص بالفقر الريفي، وتبلغ نسبة 
البطالة املسجلة بني الشباب يف زامبيا 28 باملائة يف الفئة 
العمرية 20-24 سنة و16 يف املائة يف الفئة العمرية 25-

ميزانية الربنامج 7 مليون دوالر أمريي، ومدة تنفيذه أربع   1
سنوات بدأت يف 2013.

 Zambia Human .2016 2  انظر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
.)Lusaka( Development Report 2016

أهداف التعلم املرجوة 

بنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة، ســيتمكن القــارئ مــن 
اســتعراض نتائــج التعلــم التاليــة:

W  تطبيــق أدوات تقييــم مناســبة لتحديــد عوائــق
العــرض والطلــب التــي تعــرتض الشــباب يف ســوق 

العمــل

W  املصلحــة ذوي  مــع  التشــاور  فوائــد  فهــم 
يف  أخذهــا  يجــب  التــي  العمليــة  واالعتبــارات 
املصلحــة ذوي  مــع  التشــاور  عنــد  االعتبــار 

W  مــع تتــامىش  التــي  الربنامــج  أهــداف  وضــع 
الوطنيــة. االســرتاتيجية  األولويــات 
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29 سنة، ويف حني أن األدلة ذات الداللة اإلحصائية من 
املناطق الريفية نادرة، تشري أدلة محددة إىل أن أرقام 
البطالة يف املناطق الريفية أعىل. ويتفاقم الوضع بسبب 
ارتفاع مستويات العاملة الناقصة. وتشري املؤرشات إىل 
أن معدالت بطالة الشباب ستستمر يف االرتفاع إذ يدخل 
السوق كل عام بحثاً عن عمل.  وشابة  280 ألف شاباً 
من  يقرب  ما  عىل  املنافسة  يف  بشدة  محرومون  إنهم 
700,000 وظيفة يف االقتصاد الرسمي، نظراً الفتقارهم 
والشبكات  العمل  يف  والخربة  املهارات  إىل  عادة 
األكرب سناً. ونتيجة  أقرانهم  بها  يتمتع  التي  االجتامعية 
لذلك، ينتقل العديد من شباب الريف للبحث عن عمل 
يف العاصمة، لوساكا، إذا توجد هنا وظائف قليلة متاحة 

للشباب بأجر ضئيل يف الغالب ويف بيئات خطرة.

ويف ســوق العمــل، مــن املفــرتض أن هنــاك عــدم توافق 
بــني املهــارات الالزمــة لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة 
وزيــادة اإلنتاجيــة وبــني املهــارات التــي يقدمهــا نظــام 
ــاض  ــك إىل انخف ــد أدى ذل ــاً. وق ــايل حالي ــم الع التعلي
مســتويات الكفــاءة وأهليــة التوظيــف وضمــور ريــادة 
األعــامل بــني الشــباب الذيــن ال ميكنهــم االســتفادة مــن 

النمــو االقتصــادي للبلــد.

ميكــن تفســري ظاهــرة منــو البطالــة يف املناطــق الريفيــة 
ــز  ــا تركي ــن أبرزه ــل، م ــن العوام ــدد م ــالل ع ــن خ م
الصناعــات  عــىل  واحــد  جانــب  مــن  املســتثمرين 
ــبب  ــة بس ــد املالي ــاع العوائ ــراً الرتف ــتخراجية نظ االس
ــا  ــة احتياجه ــم قل ــاس رغ ــىل النح ــي ع ــب العامل الطل
للعاملــة. ومبقارنتهــا مــع مجــال الزراعــة، الركيــزة 
ــث  ــا حي ــي يف زامبي ــاد الريف ــية لالقتص ــة الرئيس الثاني
طــرق اإلنتــاج يف حاجــة لعاملــة كثيفــة، فقــد توســعت 
ــني  ــري. ويف ح ــأ بكث ــرية أبط ــة بوت ــطة االقتصادي األنش
ارتفــع اإلنتــاج مــن الــذرة بفضــل مجموعــة مــن 
ــالت  ــم املدخ ــل دع ــة ومتوي ــة املواتي ــروف املناخي الظ
واألســعار املضمونــة، فقــد ارتفــع اإلنتــاج التجــاري يف 

ــطء. ــرى بب ــة األخ ــة الزراعي ــات الفرعي القطاع

ترغــب مؤسســة شــباب الريــف لأمــن الغــذايئ يف 
يف  للشــباب  الئقــة  وظائــف  إيجــاد  عــىل  الرتكيــز 
املناطــق الريفيــة لدعــم جهــود الحكومــة يف مكافحــة 

االتجاهــات الــواردة أعــاله.

موضوعات للمناقشة

ــي ينبغــي . 1 مــا أوضــاع ســوق العمــل للشــباب الت
ــف  ــباب الري ــة ش ــل مؤسس ــا تحلي ــز عليه أن يرك

ــذايئ؟ ــن الغ لأم

ــاعد . 2 ــن أن تس ــي ميك ــخيصية الت ــا األدوات التش م
مؤسســة شــباب الريــف لأمــن الغــذايئ يف تحديــد 

"األســباب الجذريــة" لعوائــق ســوق العمــل التــي 
تعــرتض الشــباب؟

مــا نــوع )أنــواع( تدخــالت توظيــف الشــباب التــي . 3
ــتجابة  ــة يف االس ــرث فعالي ــا ســتكون أك ــد أنه تعتق

للحاجــة؟

الجزء الثاين: كيف ندير مشاورات ذوي املصلحة؟

بــدأت مؤسســة شــباب الريــف لأمــن الغــذايئ مبرحلــة 
بــدء الربنامــج ملــدة 12 شــهراً. باإلضافــة إىل إجــراء 
ــة  ــة األولي ــت أهــداف املرحل ــة، كان البحــوث التحليلي

مــا يــيل:

W وضع آليات إدارة الربنامج والتنفيذ؛

W  إجــراء مشــاورات أوســع نطاقــاً مــن أجــل ضــامن
أوســع  نطــاق  عــىل  املحــيل  الربنامــج  ملكيــة 
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ومواءمتــه مــع أولويــات ذوي املصلحــة الرئيســيني 
وأهــداف التنميــة؛

W  اختيــار يف  املصلحــة  ذوي  آراء  توافــق  ضــامن 
الربنامــج. لتدخــل  الزراعيــة  القيمــة  سالســل 

الــكايف  الوقــت  األوليــة إلتاحــة  املرحلــة  ُصممــت 
ــم  ــن لديه ــة الذي ــع ذوي املصلح ــع جمي ــاور م للتش
تأثــري عــىل الربنامــج. ووضعــت مؤسســة شــباب الريف 

ــن: ــون م ــارية تتك ــة استش ــذايئ عملي ــن الغ لأم

W  ــادة ــج وزي ــل اســتهاللية لعــرض الربنام ورشــة عم
ــني ذوي املصلحــة ــي حــول وجــوده ب الوع

W  ــر ــل املدي ــن قب ــع املســتوى م إطــالق برنامــج رفي
صــورة  لرفــع  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  العــام 

الربنامــج بــني الــرشكاء االجتامعيــني

W  ورشــة عمــل الختيــار القطــاع االستشــاري ســعياً إىل
ــات  ــار القطاع ــة يف اختي ــق آراء ذوي املصلح تواف

املســتهدفة للربنامــج

W  دورة تدريبيــة لتنميــة سالســل القيمــة لتوجيــه
ذوي املصلحــة إىل نهــج تنميــة سالســل القيمــة 

لريــادة األعــامل للشــباب

W  ورشــة عمــل الســتعراض الربنامــج إلعــالم ذوي
املصلحــة بأهــداف الربنامــج والخطــة طــوال فــرتة 

ــة ــذ املتبقي التنفي

موضوعات للمناقشة

ذوي . 1 مــن  الرئيســية  املجموعــات  هــم  مــن 
ــف  ــباب الري ــة ش ــاج مؤسس ــي تحت ــة الت املصلح

التعامــل معهــا؟ الغــذايئ إىل  لأمــن 

مــا هــي برأيــك أولويــات ذوي املصلحــة بالنســبة . 2
ــات  ــم توقع ــون له ــد أن يك ــل تعتق ــج؟ ه للربنام

ــج؟ ــة للربنام ــة أو مختلف مامثل

مــا الــذي ســتغريه بشــأن العمليــة التشــاورية . 3
ملؤسســة شــباب الريــف لأمــن الغــذايئ؟

الجـزء الثالـث: هـل ميكننا صياغة هـدف تنموي يتامىش مـع األولويات 
االسرتاتيجية؟

الغــذايئ  لأمــن  الريــف  شــباب  مؤسســة  متثــل 
ــا  ــل لزامبي ــل األج ــدف طوي ــق اله ــاهمة يف تحقي مس
كــام هــو موضــح يف الرؤيــة الوطنيــة 2030، يف أن 
ــول  ــط بحل ــل متوس ــرة ذات دخ ــة مزده ــح "دول تصب
عــام 2030". وتســاهم نتائــج الربنامــج بشــكل مبــارش 
ــة السادســة  ــة الوطني ــق هــدف خطــة التنمي يف تحقي
وإيجــاد  العاملــة  "تعزيــز  املعــدل:   )R-SNDP(
ــة مــن خــالل االســتثامرات  ــة الريفي الوظائــف والتنمي
ــوم  ــل العل ــات مث ــرتاتيجية يف قطاع ــتهدفة واالس املس

والتقنيــة والزراعــة وتنميــة الطاقــة".

تســهم أيضــاً يف رؤيــة الحكومــة عــىل النحــو املفصــل 
يف وثيقــة االســرتاتيجية الوطنيــة للتصنيــع وإيجــاد 
الوظائــف التــي تهــدف إىل إيجــاد مــا مجموعــه مليون 

ــدة. وظيفــة جدي

ــذايئ إىل  ــن الغ ــف لأم ــباب الري ــة ش ــاج مؤسس تحت
ــع  ــق م ــي تتواف ــج الت ــايئ للربام ــدف اإلمن ــد اله تحدي
أولويــات  إىل  باإلضافــة  الوطنيــة  األولويــات  هــذه 

املصلحــة: ذوي  مجموعــات 
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الهدف/الهدف االسرتاتيجياالسرتاتيجية/السياسة الوطنيةالوزارة الحكومية#

املحلية سياسة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة1 اإلنتاجية  للقدرات  الفعال  التطوير  دعم 
واستخدامها كوسيلة لزيادة اإلنتاج وفرص العمل

متناهية  املرشوعات  تنمية  سياسة 
الصغر والصغرية واملتوسطة

تسهيل إنشاء وتطوير مشاريع صغرية ومتوسطة الحجم 
قابلة للنمو تسهم بنسبة 30 يف املائة يف العاملة السنوية 
عام  بحلول  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   20 و 

2018

عن اسرتاتيجية التصنيع وإيجاد فرص العمل العاطلني  تستهدف  عمل  فرصة   1,000,000 إيجاد 
والعاملة  أجر  دون  العاملني  األرس  ومساعدي  العمل 

الناقصة

والرثوة 2 الزراعة  وزارة 
الحيوانية

من الخطة الوطنية لالستثامر الزراعي القيمة  وإضافة  وإنتاجيتها،  األسامك  إنتاج  زيادة 
خالل اإلدارة املستدامة والكفؤة لرتبية األحياء املائية

الزيادة  املستدامة إلنتاج املحاصيل واإلنتاجية، وإضافة 
التنافسية  املحاصيل  من  متنوعة  ملجموعة  القيمة 

باإلضافة إىل الذرة

الشباب وزارة الشباب والرياضة3 لتمكني  الوطنية  العمل  خطة 
والتوظيف

 تعزيز فرص العمل للشابات والشبان

والضامن 4 العمل  وزارة 
االجتامعي

إيجاد فرص عمل أكرث وأفضل مع الرتكيز عىل املجموعات الربنامج الُقطري للعمل الالئق
املستهدفة

هيئة التمكني االقتصادي 5
للمواطنني

تطوير سلسلة القيمةاسرتاتيجية التنفيذ 2016-2013

عــىل املســتوى املؤســيس، تحتــاج مؤسســة شــباب 
الريــف لأمــن الغــذايئ إىل املســاهمة يف تحقيــق نتائــج 
ــة 2،  ــاعدة اإلمنائي ــدة للمس ــم املتح ــل األم ــار عم إط
أي "حصــول الســكان املســتهدفني يف املناطــق الريفيــة 
والحريــة عــىل ســبل العيــش املســتدامة بحلــول عــام 
2015"، وبشــكل أكــرث تحديــداً، نتائج الربنامــج الُقطري 
2-2 - "توفــر الحكومــات والــرشكاء فــرص عمــل مربحة 
والئقــة ملجموعــات مســتهدفة )مثــل الشــباب( بحلــول 
عــام 2015 ". كــام سيســاهم الربنامــج بشــكل مبــارش يف 

نتائــج إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة 
)2( بشــأن ســبل املعيشــة املســتدامة واألمــن الغــذايئ، 
وعــىل وجــه الخصــوص، نتائــج الربنامــج الُقطــري 2-2 
ــي تهــدف إىل توفــري عمــل  ــق- الت بشــأن العمــل الالئ
ــز عــىل املرشوعــات  ــح والئــق ومجــزي مــع الرتكي مرب
متناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة، وال ســيام 
النســاء والشــباب، وتشــجيع نهــج قائــم عــىل الحقــوق 

يف التوظيــف وتبنيــه وتطبيقــه.

موضوعات للمناقشة

لأمــن . 1 الريــف  شــباب  تفتقــد مؤسســة  هــل 
مؤسســاتية  أو  اســرتاتيجية  أطــر  ألي  الغــذايئ 

مواءمتهــا؟ إىل  يحتاجــون  أساســية 

بنــاء عــىل مــا ســبق، هــل ميكنــك صياغــة هــدف . 2
إمنــايئ مناســب للربنامــج؟
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