
  

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٢الخميس، 

  

  ٢٠١٠ - للشباب االستخدام العالمية اتجاهات

  األزمة االقتصادية العالمية أدت إلى تفاقم قياسي للبطالة: تحذّرة العمل الدولية منظّم

، ومن المتوقّع أن  العالمية لدى الشباب أعلى مستوياته سجل معدل البطالة– )د ع أخبار م(بيروت 
 ليصادف مع إطالق ،، بحسب تقرير جديد صادر عن منظّمة العمل الدولية٢٠١٠ العام يرتفع خالل

  . أغسطس/ آب١٢ في ١السنة الدولية للشباب

 أنّه من "٢٠١٠للشباب للعام اتجاهات االستخدام العالمية "بعنوان ويظِهر تقرير منظّمة العمل الدولية 
 ٨١ عاما، بات ٢٤ و١٥ العمرية المتراوحة بين الفئةضمن  مليون شاب ناشط اقتصاديا ٦٢٠بين 

، وهذا الرقم هو األعلى حتى اآلن بحيث يفوق المعدل ٢٠٠٩مليون منهم في حالة البطالة في نهاية العام 
وبالتالي، ارتفع معدل بطالة الشباب من .  مليون شاب عاطل عن العمل٧،٨ بـ٢٠٠٧المسجل في العام 

  . ٢٠٠٩ بالمئة في العام ١٣،٠، إلى ٢٠٠٧ بالمئة في العام ١١،٩

تِبعات خطيرة على فئة الشباب مع انضمام الداخلين "ويضيف التقرير أن هذه االتجاهات سيكون لها 
الجيل "إرث من أزمة التقرير ويحذّر " حديثًا إلى سوق العمل إلى صفوف العاطلين عن العمل مسبقًا

  . مل فاقدين أي أمل بالتمكن من العمل لتأمين عيش الئقالمؤلّف من شباب تسربوا من سوق الع" الضائع

العام ووفقًا لتوقّعات منظّمة العمل الدولية، قد يتفاقم معدل البطالة العالمية لدى الشباب صعودا في خالل 
 كما.  بالمئة١٢،٧ يبلغ ٢٠١١يعود ويسجل انخفاضا طفيفًا في العام  بالمئة، كي ١٣،١، ليبلغ ٢٠١٠
قرير إلى أن معدالت البطالة لدى فئة الشباب أثبتت تأثرها باألزمة االقتصادية أكثر من معدالت يشير الت

البطالة لدى فئة الراشدين، وأن إمكانية انتعاش سوق عمل الشبان والشابات تتخلّف وراء إمكانية انتعاش 
  . سوق العمل لدى الراشدين

قتصادات الناشئة وفي تلك المتقدمة النمو،  بعض االفيوجاء في التقرير أن أثر األزمة على الشباب 
يتجسد في ارتفاع نسبة البطالة وفي المخاطر االجتماعية المرتبطة باإلحباط والتوقّف عن العمل لفترة 

  .طويلة

،  بالمئة من الشباب٩٠ويشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أنه في االقتصادات النامية، حيث يعيش 
وأما في البلدان المنخفضة الدخل، فإن أثر األزمة .  والفقرالجزئيةللبطالة أكثر عرضةً ه الفئة تُعتَبر هذ

االقتصاية أكثر ما يتَرجم في تقليص ساعات العمل وتخفيض األجور للقالئل الذين احتفظوا بالوظائف 
  .قم االكتظاظ متفافي اقتصاد غير نظامي الوظائف الهشّة المدفوعة األجر والرواتب، وفي زيادة
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 بالمئة من مجموع العاملين الشباب في العالم، ظلّوا ٢٨ مليون شابا أو حوالى ١٥٢ويقدر التقرير أن 
 دوالر أميركي يوميا للشخص الواحد في ١،٢٥يعانون فقرا مدقعا في أسر معيشية تكافح للبقاء بأقل من 

  .٢٠٠٨العام 

األزمة تجتاح حياة الفقراء اليومية في البلدان فان " سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية خوانحسب و
. آثار األزمة االقتصادية والمالية بتفاقم العجز الموجود في العمل الالئق لدى الشبابفتهدد . النامية

 الفقراء الكادحين واستمرت دورة كدح الفقراء لتمتد على مدى جيل آخر ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الشبان
  ."قلعلى األ

اب على على الشبويفسر تقرير منظمة العمل الدولية كيفية تأثير البطالة والعمل الجزئي واإلحباط سلبيا 
كما تسلط الدراسةُ الضوء على ثمن الفراغ والبطالة الذي .  عملهم المستقبليمساوما بآفاقالمدى البعيد، 

ها في التعليم، والحكومات تفشل في الحصول المجتمعات تفقد استثمار" الشباب غاليا وتعتبر أن هيدفع
 إلى زيادة اإلنفاق على الخدمات العالجيةعلى المساهامات في أنظمة الضمان االجتماعي فتُضطر".  

وإن التخلّي عن هذه القوة ما هو إلّا . إن الشباب هم رواد التنمية االقتصادية"ويعبر السيد سومافيا قائالً 
تتيح أمامنا فرصة إعادة فاألزمة . ة من شأنه أن يقوض االستقرار االجتماعيتبديد وخسارة اقتصادي

وال بد من . تقييم اإلستراتيجيات لمعالجة السلبيات الخطيرة التي تواجه الشباب لدى دخولهم سوق العمل
 والتدريب من جهة وسياسات التركيز على استراتيجيات شاملة ومتكاملة تجمع بين سياسات التعليم

  . " المستهِدفة للشباب من جهة أخرىتوظيفال

وسنتمكّن، من خالل . تطلق منظمة األمم المتحدة اليوم السنة الدولية للشباب " السيد سومافياوأضاف
توليف سياسات قابلة لالستمرار، ومستجيبة مواضيع الحوار المطروحة هذا العام، من والتفاهم المشترك 

  ."لالئقلحاجات الشباب وتوقهم إلى العمل ا

   في اتجاهات سوق عمل الشباب على المستوى العالمياالستنتاجات الرئيسية

 مليون في العامين ١،١( مليون ٧،٨ زيادة بطالة الشباب بتفاقمت، ٢٠٠٩ و٢٠٠٧بين العامين  �
وبالمقارنة مع فترة العشر سنوات ). ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ مليون في العامين ٦،٧، و٢٠٠٨ و٢٠٠٧

، )٢٠٠٦/٢٠٠٧ وصوالً إلى العامين ١٩٩٦/١٩٩٧أي من العامين (السابقة لألزمة الحالية 
 . ألف شاب بالسنة الواحدة١٩١ازداد عدد الشباب العاطلين عن العمل بمعدل 

. ٢٠٠٩ و٢٠٠٧ بالمئة بين العامين ١٣،٠ إلى ١١،٩ارتفع معدل بطالة الشباب العالمي من  �
، ارتفع هذا المعدل بنقطة مئوية واحدة مسجالً التغير السنوي األكبر ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وبين عامي 

من اإلحصاءات العالمية المتوفّرة، وعاِكسا اتجاه معدالت بطالة الشباب على مدى عشرين سنة 
 .٢٠٠٢المتراجع السائد في فترة ما قبل األزمة، منذ العام 

 بالمئة، مقابل ٩،٠ارتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل بنسبة ، ٢٠٠٩ و٢٠٠٨بين العامين  �
لكن في ما يخص معدالت .  بالمئة في عدد الراشدين العاطلين عن العمل١٤،٦زيادة بنسبة 

فقد ارتفع معدل الشباب نقطة . البطالة، ظهر أن أثرها على الشباب يفوق أثرها على الراشدين
 . ٢٠٠٨/٢٠٠٩دل الراشدين في فترة  نقطة لمع٠،٥مئوية واحدة مقابل 



 بالمئة من ١٨،١مقابل  بالمئة من فقراء العالم الكادحين، ٢٤ الشباب ، شكّل٢٠٠٨في العام  �
 .البطالة العالمية اإلجمالية

وقد سجل معدل البطالة لدى الشابات . تواجه الشابات صعوبة أكبر من الشبان في إيجاد عمل �
ة بالمقارنة مع معدل البطالة لدى الشباب الذكور الذي سجل  بالمئ١٣،٢ نسبة ٢٠٠٩في العام 
 نقطة مئوية، وقد سجلَت الفجوة ذاتها بين الجنسين في ٠،٣وهذه فجوة ( بالمئة ١٢،٩بدوره 
 ).٢٠٠٧العام 

تُظِهر اإلسقاطات الحاجة إلى فترة انتعاش أطول لدى الشباب بالمقارنة مع الراشدين، وال يتوقّع  �
 منظمة العمل الدولية زيادة مستمرة في وتتوقّع. ٢٠١١ة الشباب قبل العام ت بطالانخفاض معدال

 بالمئة في ١٣،١ مليون شاب، ومعدل ٨١،٢بطالة الشباب العالمية لتبلغ ذروتها وتصل إلى 
أما في السنة التالية، فمن المتوقع انخفاض عدد الشبان العاطلين عن العمل ليبلغ . ٢٠١٠العام 
 ٢٠٠٩في حين يرتفع معدل البطالة لدى الراشدين في العام .  بالمئة١٢،٧ومعدل  مليون ٧٨،٥
 على ٤،٧ و٤،٨فيبلغ  (٢٠١١ و٢٠١٠ نقطة مئوية في العامين ٠،١ بالمئة لينخفض ٤،٩بنسبة 
 ). التوالي

  ليميةاالتجاهات اإلق

دول االتحاد  والبلدان المتقدمة النمو نقاط مئوية في ٤،٦ارتفعت معدالت بطالة الشباب  �
ول الد( نقاط مئوية في وسط وجنوب شرق أوروبا ٣،٥، و٢٠٠٩ و٢٠٠٨األوروبي بين عامي 
إشارة إلى أن هذه الزيادة . واتحاد الدول المستقلة) التحاد األوروربيغير األعضاء في ا

أما معدل بطالة .  في العالممعدالت أخرىأي في معدالت بطالة الشباب هي أعلى من السنوية 
 ١٧،٧ والذي بلغ ٢٠٠٩ ودول االتحاد األوروبي في العام البلدان المتقدمة النموشباب في ال

أي منذ العام (بالمئة، فهو المعدل األعلى الذي تشهده المنطقة منذ توفّر اإلحصاءات اإلقليمية 
١٩٩١.( 

دان المتقدمة النمو تشكل النساء الفئة األكثر تأثرا بالبطالة في غالبية مناطق العالم باستثناء البل �
، ٢٠٠٩ و٢٠٠٧فبين عامي . ودول االتحاد األوروبي، حيث الشباب الذكور هم األكثر تأثرا

 نقاط مئوية لدى ٣،٩ نقاط مئوية مقابل ٦،٨بلغت نسبة زيادة معدل البطالة لدى الشباب الذكور 
 .الشابات

 عن العمل في صفوف الشباب في بعض الدول كإسبانيا والمملكة المتّحدة، تفاقمت مشكلة التوقف �
وقد تأتّى عن هذه الحالة المزيد من اإلحباط، فيما دفع تفاقم . في خالل السنة التي شهدت األزمة

 .البطالة ببعض الشبان إلى التوقف عن البحث عن عمل

 ية المزيد من الشباب إلى صفوف الوظائففي االقتصادات النامية، تضيف األزمة االقتصاد �
والدليل القاطع على هذه الزيادة يكمن في أميركا الالتينية حيث . ع غير النظامي والقطاةالهشّ

 بالمئة وعدد العمال المساهمين ١،٧ارتفع عدد العمال الذين يعملون على حسابهم الخاص بنسبة 
كما شهدت المنطقة زيادة في حصة المراهقين العاملين في .  بالمئة٣،٨من األسرة بنسبة 
 . امي أثناء األزمةالقطاع غير النظ



 بالنسبة ٢٠١٠سنة ( من المتوقع حدوث تحسنات طفيفة بالمقارنة مع سنوات الذروة في البطالة  �
في غالبية أقطاب العالم باستثناء الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقّع ) لغالبية البلدان

األكبر في معدالت أما االنخفاض . ٢٠١١استمرار ارتفاع معدالت بطالة الشباب في العام 
الدول (فمن المتوقع تسجيله في وسط وجنوب شرق أوروبا ) نقطة مئوية واحدة(بطالة الشباب 

وفي االقتصادات المتقدمة . المستقلةكومنولث الدول و) غير األعضاء في االتحاد األوروبي
 ٠،٩ بـ االتحاد األوروبي من المتوقع تسجيل انخفاض في معدالت بطالة الشبابدول النمو و

 بالنسبة إلى السنة المنصرمة، غير أن معدل البطالة المتوقع والذي ٢٠١١نقطة مئوية في العام 
رة أي في فت( نسبةً إلى فترة ما قبل األزمة سيظل ارتفاعه منقطع النظير بالمئة ١٨،٢يبلغ 
٢٠٠٧-١٩٩١.(     
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