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 لأغر��ض هذ� �لموجز، ت�سير عبارة ’�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ‘ �إلى �لمنطقة �لتي ت�سّم 47 بلًد�، بالإ�سافة �إلى �لأر��سي �لفل�سطينية �لمحتّلة، بغ�ّض �لنظر عن م�ستوى �لدخل، بما فيها بلد�ن �سرق �آ�سيا، 

وجنوب �سرق �آ�سيا، وجنوب �آ�سيا، وبلد�ن جزر �لمحيط �لهادئ و�لدول �لعربية �لو�قعة في غرب �آ�سيا، ما لم ترد �إ�سارة �سريحة خالًفا لذلك. 

 �إّن م�سدر جميع �لبيانات �لمتعّلقة ب�سوق �لعمل هو ق�سم �لأبحاث في منظمة �لعمل �لدولية: �لنماذج �لقت�سادية �لقيا�سية لالّتجاهات )Trends Econometric Models(، ت�سرين �لأول/�أكتوبر 

2015، ما لم ُيذكر خالف ذلك.   

.)Key Indicators of the Labor Market، 9th edition( )منظمة �لعمل �لدولية: موؤ�سر�ت �سوق �لعمل �لأ�سا�سية، �لن�سخة �لتا�سعة )جنيف

ف �لعمال �لفقر�ء في هذ� �ل�سياق باعتبارهم ي�سملون هوؤلء �لذين يعي�سون في حالة فقر مدقع )�أي باأقّل من 1.90 دولر في �ليوم للفرد �لوحد( �أو فقر معتدل )�أي بما يتر�وح بين 1.90  ُيعرَّ

دولر و 3.10 دولر في �ليوم للفرد �لو�حد(. 

عمالة الشباب في آسيا والمحيط 
الهادئ والدول العربية

مقّدمة1

690 مليون  �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ و�لدول �لعربية نحو  ت�سّم منطقة 

تقريًبا  �لمائة  في   60 �أي  �سنة،  و24   15 بين  �أعمارهم  تتر�وح  ن�سمة 

�ل�سباب في منطقة  �ل�سباب. ويعي�ض هوؤلء  �لعالم  �إجمالي �سكان  من 

في طور �لزدهار، ينخف�ض فيها عدد �لعمال �لفقر�ء، ويتنامى حجم 

معّدلت  وت�سّجل  �لجن�سين،  بين  �لفجوة  وتتقّل�ض  �لو�سطى،  �لطبقة 

�لعمرّية  �ل�سريحة  هذه  تتاأّثر  لكن  ت�ساعدية.  �أنماًطا  �لعامة  �لعمل 

بعدد من تحّديات �سوق �لعمل بدرجات متفاوتة. وبالرغم مّما �سهدته 

�ل�سيا�سات من تطّور�ت ملحوظة رّكزت على مو�جهة تلك �لتحّديات، 

تطابق  وعدم  �لعمل  �إلى  �لمدر�سة  من  �لنتقال  �سعوبات  فيها  بما 

بذل  �إلى  �لحاجة  تدعو  �لمتاحة،  �لعمل  فر�ض  مع  �لعّمال  مهار�ت 

�سمان  دون  تحول  �لتي  �لعقبات  لتذليل  �لمن�ّسقة  �لجهود  من  �لمزيد 

عمالة منتجة وعمل لئق لجميع �ل�سباب، ومن هذ� �لباب، م�ساعدتهم 

على �إطالق �لعنان لقدر�تهم على �لنحو �لمالئم. 

ويرتبط تحقيق �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة على �ختالفها بتعزيز عمالة 

�ل�سباب بطرٍق ت�سمن �لتو�زن بين �ل�ستر�تيجيات �لمتكاملة للنمو وتوليد 

فر�ض �لعمل و�لتوظيف �لهادف، و�لتدريب وتد�بير �لحماية �لجتماعية، 

�أهد�ف  من  �ل�ساد�سة  �لغاية  �لثامن،  بالهدف  يتعّلق  فيما  ا  وخ�سو�سً

�لتنمية �لم�ستد�مة، �لذي يق�سي بـ«�لحد بدرجة كبيرة من ن�سبة �ل�سباب 

غير �لملتحقين بالعمالة �أو �لتعليم �أو �لتدريب«، و�لغاية 8 )باء(، �لتي 

وتنفيذ  �ل�سباب  لت�سغيل  عالمية  ��ستر�تيجية  وتفعيل  »و�سع  على  تن�ض 

�لميثاق �لعالمي لتوفير فر�ض �لعمل �ل�سادر عن منظمة �لعمل �لدولية«. 

االّتجاهات ال�سائدة 2

بطالة ال�شباب متدّنية وفًقا للمعايير الدولية

في عام 2015، بلغ عدد �ل�سباب �لعاطلين عن �لعمل في منطقة �آ�سيا 

�لقوة  من  �لمائة  في   12.0 �أي  مليوًنا،   40 حو�لى  �لهادئ  و�لمحيط 

بطالة  معّدل  من  �أقّل  كان  �لمعّدل  هذ�  �أّن  و�سحيح  �ل�سابة.  �لعاملة 

�ل�سباب �لعالمي �لذي بلغ 13.0 في �لمائة، �إّل �أّنه �سّجل تفاوًتا ملحوًظا 

ر  على �لم�ستوى دون �لإقليمي. على �سبيل �لمثال، في عام 2015، ُقِدّ

معّدل بطالة �ل�سباب بـ 12.9 في �لمائة تقريًبا في منطقة جنوب �سرق 

�آ�سيا و�لمحيط �لهادئ، مقابل 11.7 في �لمائة في �سرق �آ�سيا، و10.7 

ر بـ 28.6  في  في �لمائة في جنوب �آ�سيا. �أّما في �لدول �لعربية، فقد ُقِدّ

�لمائة في �لفترة عينها. وعلى �ل�سعيد �لقطري، كانت �لفو�رق �أكبر. 

�لمائة  3.4 في  بـ  �ل�سباب  بطالة  ر معّدل  ُقِدّ تايلند� وقطر،  مثاًل، في 

و1.1 في �لمائة على �لتو�لي، فيما و�سل معّدل بطالة �ل�سباب �إلى 54 

�آخر �سنو�ت  �ليمن في  �لمائة في  �لمائة في كيريباتي و33.7 في  في 

3
توّفرت لها �لإح�ساء�ت. 

وبالرغم من �لتدّني �لن�سبي في معّدلت بطالة �ل�سباب، ل يز�ل �ل�سباب 

�أكثر عر�سًة للبطالة من نظر�ئهم �لبالغين باأربعة �أمثال، وبـ 5.4 �أمثال 

في جنوب �سرق �آ�سيا )وباأكثر من �أربعة �أمثال في �لدول �لعربية وجنوب 

وعدم  �لالئقة،  �لوظائف  في  نق�ضٍ  على  �لتفاوت  هذ�  ويدّل  �آ�سيا(. 

تطابق �لمهار�ت مع فر�ض �لعمل �لمتاحة، وغيرها من �لتحّديات �لتي 

يو�جهها �ل�سباب خالل �نتقالهم من �لمدر�سة �إلى �لعمل. 

عمالة ال�شباب تّت�شم بوظائف ذات نوعية مترّدية

يوؤّدي �نت�سار ظاهرة ��ستخد�م �ل�سباب على نحو غير كاٍف �إلى لجوء 

و�نخر�طهم  �لنظامي،  غير  �لقت�ساد  في  �لعمل  �إلى  منهم  �لماليين 

�أو كعاملين  �لخا�ض  �لعمالة، كعاملين لح�سابهم  �أ�سكال ه�ّسة من  في 

من �أفر�د �لأ�سرة �لم�ساهمين. وتّت�سف هذه �لوظائف بتدّني �لأجور، 

على  الح�صول  اإمكانية  ومحدودية  العمل،  و�صروط  ظروف  وترّدي 

�لعّمال  من  �لماليين  يبقى  لذ�،  ُوِجَدت.  �إن  �لجتماعي،  �ل�سمان 

�ل�سباب و�أ�سرهم عالقين في قب�سة �لفقر. 

في  و�أ�سرهم  �ساب  عامل  مليون   94 حو�لى  كان   ،2015 عام  وفي 

3.10 دولر في �ليوم للفرد �لو�حد، وفًقا  باأقّل من  �لمنطقة يعي�سون 

في  هوؤلء  ثلثي  من  �أكثر  ويقيم   
4

�ل�سر�ئية.  �لقوة  تعادل  لمقيا�ض 

جنوب �آ�سيا. وقد �سهد معّدل �لعّمال �ل�سباب �لفقر�ء في منطقة �آ�سيا 

و�لمحيط �لهادئ )ن�سبة �لم�ستخدمين �لذين يعي�سون دون خط �لفقر 

ا طويل �لأمد خالل �لعقود  بـ3.10 دولر في �ليوم( �نخفا�سً �لمحّدد 

�أعلى  د�ئًما  يز�ل  ل  �لعاملين  �لفقر�ء  معّدل  �أّن  مع  �لما�سية،  �لقليلة 

لدى �ل�سباب بالمقارنة مع نظر�ئهم �لبالغين )�لر�سم 1(.
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5( منظمة �لعمل �لدولية: �أزمة عمالة �ل�سباب: دعوة �إلى �ّتخاذ �لإجر�ء�ت، �لقر�ر و�لخال�سات، موؤتمر �لعمل �لدولي، �لدورة �لأولى بعد �لمئة، جنيف، 2012.

الر�شم 1. معّدالت الفقراء العاملين، لل�شباب والبالغين، 

2015 )بالن�شب المئوية(
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الم�شدر: تحديث ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2015 للنموذج �لو�رد في �ض. 

كاب�سو�ض و �إ. بورمبول: �لعمالة و�لطبقة �لقت�سادية في �لعالم �لنامي، 

 S. Kapsos and E.(  6 رقم  �لبحثية  �لورقة  �لدولية،  �لعمل  منظمة 

Bourmpoula:  Employment and economic class in the develop-

ing world( )جنيف، منظمة �لعمل �لدولية، 2013(؛ وق�سم �لأبحاث 
في منظمة �لعمل �لدولية: �لنماذج �لقت�سادية �لقيا�سية لالّتجاهات 

)Trends Econometric Models(، ت�سرين �لأول/�أكتوبر 2015.

�ساب  عامل  مليون   57 حو�لى  كان  �لعاملين،  �لفقر�ء  �إلى  وبالإ�سافة 

»�سبه  �أنهم  على  فو�  ِنّ و�سُ بقليل  �لفقر  خط  فوق  يعي�سون  و�أ�سرهم 

فقر�ء«، �أي �لأ�سر �لتي تعي�ض بما يتر�وح بين 3.10 دولر و5 دولر في 

�ليوم للفرد �لو�حد. كذلك، بلغ عدد �ل�سباب �لعاملين �لفقر�ء �أو �سبه 

�لفقر�ء حو�لى 141 مليوًنا في منطقة �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ.

ارتفاع معّدالت االأ�شخا�ص خارج دائرة العمالة والتعليم 

والتدريب في بع�ص بلدان المنطقة

باإمكان  �لهادئ،  و�لمحيط  �آ�سيا  منطقة  في  �لبيانات  تتوّفر  حيث 

و�لتدريب  و�لتعليم  �لعمالة  د�ئرة  خارج  هم  �لذين  �لأ�سخا�ض  ن�سبة 

�أن ت�ساهم في ت�سليط �ل�سوء على تحّديات �سوق �لعمل �لتي يو�جهها 

�ل�سباب في هذه �لمنطقة. وينطوي معّدل �لأ�سخا�ض �لذين هم خارج 

د�ئرة �لعمالة و�لتعليم و�لتدريب على عنا�سر كثيرة ومختلفة، ت�سمل 

و�لمحبطين  �لدر��سة  و�لمنقطعين عن  �لعمل،  �لعاطلين عن  معّدلت 

من �لبحث عن فر�ض �لعمل. و�سُي�ستخَدم معّدل �لأ�سخا�ض �لذين هم 

�لتقّدم  خارج د�ئرة �لعمالة و�لتعليم و�لتدريب للم�ساعدة على قيا�ض 

�لُمحَرز نحو بلوغ �لهدف �لثامن من �أهد�ف �لتنمية �لم�ستد�مة، ومن 

ا في مكافحة �سّح �لبيانات �لمتعّلقة بالأ�سخا�ض  �ساأنه �أن ي�ساعد �أي�سً

�لذين هم خارج د�ئرة �لعمالة و�لتعليم و�لتدريب. 

�لعمالة  د�ئرة  خارج  هم  �لذين  �لأ�سخا�ض  معّدلت  في  �لنظر  ولعّل 

و�لتعليم و�لتدريب لل�سريحة �لعمرية 29-15 �سنة ي�ساعد على تكوين 

�سيما  ل  �لر�سد،  �سنو�ت  مطلع  في  هم  �لذين  �ل�سباب  حول  فكرة 

�لخّريجين، �لذين يعجزون عن �إيجاد فر�ض عمل منا�سبة. وفيما يتعّلق 

بهذه �ل�سريحة �لعمرية في بلد�ن مختارة تتوّفر فيها �لبيانات، تتر�وح 

الر�شم 2. معّدالت ال�شباب الذين هم خارج دائرة العمالة 

والتعليم والتدريب )ال�شريحة العمرية من 15 اإلى 29 �شنة(، 

لل�شنة االأخيرة المتاحة )بالن�شب المئوية( 

معّدلت �لأ�سخا�ض �لذين هم خارج د�ئرة �لعمالة و�لتعليم و�لتدريب 

 40% 10 في �لمائة في كمبوديا، و�لنيبال، وفييتنام، و�أكثر من  بين 

2(. وفي كٍلّ من �لبلد�ن �لع�سرة �لتي  في بنغالد�ض و�سامو� )�لر�سم 

توّفرت فيها �لبيانات، كان معّدل �لن�ساء خارج د�ئرة �لعمالة و�لتعليم 

و�لتدريب �أعلى بالمقارنة مع �لرجال. 
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و�لتعليم  �لعمالة  د�ئرة  خارج  عبارة  تعني  ماذ�  �إلدر:  �ض.  الم�شدر: 

 S. Elder: What does( و�لتدريب ولماذ� ُي�ساء تف�سير هذ� �لمفهوم ب�سهولة

 ،)NEET mean and why is the concept so easily misinterpreted
منظمة �لعمل �لدولية، �لإيجاز �لتقني رقم 1، برنامج ت�سغيل �ل�سباب، ق�سم 

�سيا�سات �ل�ستخد�م )جنيف، منظمة �لعمل �لدولية، 2015(.

الفجوات بين الجن�شين ال تزال منت�شرة في الدول العربية 

وجنوب اآ�شيا

ي�سارك حو�لى 43.9 في �لمائة من �ل�سباب في منطقة �آ�سيا و�لمحيط 

�لمعّدل  من  طفيف  بفارق  �أقّل  ن�سبة  وهي  �لعاملة،  �لقوة  في  �لهادئ 

�لعالمي �لذي ي�سل �إلى 45.9 في �لمائة. وتّت�سم عادًة �لمناطق �لتي 

تكون فيها ن�سب �لم�ساركة في �لقوة �لعاملة بانخفا�ض حاّد في م�ساركة 

�لإناث من �ل�سباب. ففي �لدول �لعربية مثاًل، لم ت�سّجل ن�سبة �ل�سابات 

45.9 في �لمائة  13.5 في �لمائة، مقابل  �لنا�سطات �قت�سادًيا �سوى 

�ل�سابات  م�ساركة  كانت  �آ�سيا،  جنوب  في  كذلك،  �لذكور.  لل�سباب 

�لمتدّنية في �لقوة �لعاملة )19.9 في �لمائة( �أقّل من م�ساركة �لذكور 

40 نقطة مئوية. وخالل �لعقد �لمن�سرم،  )53.0 في �لمائة( بفارق 

�ّت�سعت �لفجوة بين �لجن�سين على �سعيد معّدلت �لم�ساركة في �لقوة 

�لعاملة في جنوب �آ�سيا، فيما تقّل�ست في �لدول �لعربية. 

التطّورات االأخيرة على م�ستوى ال�سيا�سات

�ل�سيا�سات  على  طر�أت  �لتي  للتطّور�ت  تف�سيٌل  �لق�سم  هذ�  في  يرد 

�لعقد  خالل  في  �لعربية  و�لدول  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  منطقة  في 

في  �لمحّددة  �لخم�سة  �ل�سيا�سات  لمجالت  وفًقا  َمت  وُنِظّ �لمن�سرم. 

دعوة منظمة �لعمل �لدولية �إلى �ّتخاذ �لإجر�ء�ت ب�ساأن عمالة �ل�سباب 

في  �لدولي  �لعمل  لموؤتمر  �لمئة  بعد  �لأولى  �لدورة  في  �عُتِمدت  �لتي 

5
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�شيا�شات اال�شتخدام وال�شيا�شات االقت�شادية الخا�شة بعمالة ال�شباب

لم تنجح معّدلت �لنمو �لقت�سادي �لمرتفعة في �لمنطقة في تحقيق 

مكا�سب مو�زية لمعظم �ل�سكان. �أّما �سيا�سات �ل�ستخد�م و�ل�سيا�سات 

�لقت�سادية �لتي ترّكز على خلق فر�ض �لعمل و�إيجاد �لظروف �لموؤ�تية 

�أ�سا�سية  ب�سورة  ت�سمل  فهي  لل�سباب،  ومنتجة  كامة  عمالة  ل�سمان 

في  �ل�سباب  ت�سغيل  خطط  و�إدماج  �ل�سباب  ت�سغيل  ��ستر�تيجيات 

��ستر�تيجيات �لتنمية �لوطنية. 

و�ل�سركاء  �لحكومات  دعم  على  �لدولية  �لعمل  منظمة  د�أبت  وقد 

�سيا�سات  ��ستجابات  وتنفيذ  لت�سميم  �لمنطقة  في  �لجتماعيين 

�لدول  من  عدد  وبادر  �ل�سباب.  عمالة  لتحّدي  �لمتكاملة  �ل�ستخد�م 

ة بعمالة �ل�سباب:  �لأع�ساء �إلى و�سع خطط عمل وطنية خا�سّ

�لمّتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لدولية  �لعمل  �ليمن، دعمت منظمة  •���في 
لفترة  �ل�سباب  لعمالة  �لوطنية  �لعمل  خطة  �سياغة  �لإنمائي 

 .2014-2016
�ل�سباب في  �لعمل �لوطنية لعمالة  2015 خطة  عام  في  طِلَقت 

ُ
•���و�أ

�سامو�. 

عام  في  لال�ستخد�م  وطنية  �سيا�سة  �أّول  طِلَقت 
ُ
�أ كمبوديا،  •���وفي 

2015 ورّكزت ب�سورة خا�سة على �ل�سباب ذكوًر� و�إناًثا.
طِلَقت في 

ُ
�أ �لتي  لل�سباب  �لوطنية  �ل�سيا�سة  �أفغان�ستان، كانت  •���وفي 

2014 �ل�سيا�سة �لأولى من نوعها في �لبلد وت�سّمنت تركيًز�  عام 

ا على ت�سغيل �ل�سباب.  خا�سً

•���ونّفذت �لفيليبين برنامًجا م�سترًكا ب�ساأن عمالة �ل�سباب و�لهجرة كما 
�أطلقت خطة �لعمل و�ل�ستخد�م �لفيليبينية لفترة 2011-2016. 

�ل�سباب  لت�سغيل  �لوطنية  �لعمل  خطة  بتحديث  �سريالنكا  •���وقامت 
في عام 2015. 

عمالة  تعزيز  على  ترّكز  �لتي  �لقطاعية  �ل�سيا�سات  �نت�سرت  كذلك، 

�ل�سباب. و��ستهدف عدد من �قت�ساد�ت جنوب �آ�سيا وجنوب �سرق �آ�سيا 

قطاع �لزر�عة. فقد �أطلقت ماليزيا، و�لنيبال، و�لفيليبين، و�سريالنكا 

وفانو�تو مبادر�ت �سيا�سية في هذ� �لمجال. في �سريالنكا مثاًل، تدعم 

�ل�سيا�سة �لوطنية للمو�رد �لب�سرية و�ل�ستخد�م �لتي �عُتِمَدت في عام 

2012 �لمز�رع �لتجارية ومكننة �لوظائف �لزر�عية وتحديثها لجعلها 
�أكثر جذًبا لل�سباب. 

وت�سمل �لقطاعات �لأخرى ذ�ت �لأولوية في �لمنطقة قطاع تكنولوجيا 

و�لت�سنيع.  �لأ�سماك،  وم�سائد  و�ل�سياحة،  و�لت�سالت،  �لمعلومات 

على �سبيل �لمثال، �سعت �لحكومة �لكمبودية �إلى تح�سين بيئة �لأعمال 

نمو  عجلة  دفع  على  �لم�ساعدة  بهدف  �لألب�سة،  ل�سناعة  �لتجارية 

�لت�سدير وخلق فر�ض �لعمل للن�ساء �ل�سابات.

في  �ل�سباب  عمالة  تعزيز  �إلى  ترمي  ومالية  �سريبية  تد�بير  وُطّبَقت 

عدد من �لبلد�ن. مثاًل، �عتمدت �ل�سين تد�بير �سريبية ومالية لدعم 

ت�سغيل �لخّريجين. و�أ�سبح با�ستطاعة �لم�ساريع �لتجارية �لتي توظف 

ن�سبة معّينة من �لخّريجين �لجدد �لعاطلين عن �لعمل �أن تتقّدم بطلب 

على  وتح�سل   )RMB( رنمينبي  مليوَني  �إلى  ي�سل  �أن  يمكن  قر�ض 

ح�سم �سريبي. �إ�سافًة �إلى ذلك، ي�ستفيد �لخّريجون �لجدد �لعاملون 

�لثالث  �ل�سنو�ت  خالل  �سريبية  تخفي�سات  من  �لخا�ض  لح�سابهم 

�ل�سريبي  نظامها  مر�جعة  كوريا  جمهورية  تعتزم  كذلك،  �لأولى. 

�لخا�ض بالم�ساريع �لنا�سئة في �إطار �سيا�سة »�لتد�بير �ل�ساملة لت�سغيل 

�ل�سباب« �لتي �عتمدتها. 

قابلية اال�شتخدام: التعليم، والتدريب، والمهارات، واالنتقال 

من المدر�شة اإلى العمل

�لتعليم  م�ستوى  على  ا  وخ�سو�سً �رتفاًعا،  بالتعليم  �للتحاق  ي�سهد 

�لتقنية  �سّيما  )ل  �لمهار�ت  نق�ض  لكّن  �لعالي.  و�لتعليم  �لثانوي 

و�لمهنية منها( ل يز�ل �سائًد�، ما يوؤّدي �إلى �نت�سار �لعمالة �لجزئية 

و�لبطالة. وي�سمل ذلك عدم تطابق �لمهار�ت �لمهنية مع فر�ض �لعمل 

�لمتاحة، حيث ل تتو�فق مهار�ت �لعامل �أو طالب �لعمل مع متطّلبات 

�لتمّهن  مثل  �لعمل  على  �لقائمة  �لتدريب  بر�مج  �ساأن  ومن  �لوظيفة. 

�لتحّديات، وقد �رتفع عدد هذه  �أن ت�ساهم في مو�جهة هذه  و�لتدّرج 

�لبر�مج في �لمنطقة في �لآونة �لأخيرة. 

�لتعليم  وقيمة  دور  تح�سين  في  حالًيا  �لأولويات  �إحدى  تكمن  لذ�، 

من  عدد  عزم  وقد  �لتعليمية.  �لأنظمة  في  و�لمعني  �لتقني  و�لتدريب 

�لربط  �أجل  من  �لقائمة  و�لأنظمة  �ل�سيا�سات  تح�سين  على  �لبلد�ن 

بين �لتعليم و�لتدريب �لتقني و�لمهني وما يحتاجه �لقطاع من عّمال 

ماهرين، ومن �أجل تعزيز فعالية ومالءمة معايير �لمهار�ت و�لمناهج 

�لتدريبية. وت�سمل �لأمثلة على ذلك ما يلي: 

�ل�سباب ب�سكل كامل في �ل�ستر�تيجية  �أدِمَجت عمالة  •���في �لأردن، 
��ستر�تيجية  و�لتقني وفي  �لمهني  و�لتدريب  للتعليم  �لأردنية 

�ل�ستخد�م  �سندوق  �إن�ساء  �ساعد  فيما  �لوطنية،  �ل�ستخد�م 

�لو�سول  �إمكانية  تح�سين  على  و�لمهني  �لتقني  و�لتدريب  و�لتعليم 

مر�جعة  في  �لدولية  �لعمل  منظمة  �ساهمت  وقد  �لتدريب.  �إلى 

و�لتعليم  �ل�ستخد�م  بنظام  ة  �لخا�سّ �لأ�سا�سية  �لأد�ء  موؤ�سر�ت 

و�لتدريب �لتقني و�لمهني وقّدمت �لدعم لت�سميم و�عتماد �لمبادئ 

�لتوجيهية �لخا�سة بالمتحانات ومنح �ل�سهاد�ت. 

�أولويات  باإدماج  �لدولية  �لعمل  منظمة  �سركاء  قام  كمبوديا،  •���وفي 
�ل�ستخد�م  �سيا�سة  في  و�لمهني  �لتقني  و�لتدريب  �لتعليم  �سيا�سة 

�لوطنية  �لموؤهالت  �إطار  تطبيق  على  يعملون  وهم  �لوطنية، 

�لمرتبط بتلك �ل�سيا�سة. 

�إ�سافًة �إلى ذلك، �أثِبَتت �أهّمية �لبر�مج �لقائمة على �لعمل مثل بر�مج 

�إلى  �لمدر�سة  من  ب�سال�سة  �لنتقال  على  للم�ساعدة  و�لتدّرج  �لتمّهن 

عدد  لإتاحة  �لخطو�ت  من  مجموعة  عّدة  بلد�ن  �ّتخذت  وقد  �لعمل، 

�أكبر من تلك �لبر�مج، مثاًل: 

ذلك  في  بما  �لعمل،  خالل  �لتدريب  ي�ستهدف  باك�ستان،  •���في 
�ل�سباب  �لخّريجين  و�حدة،  �سنة  لمّدة  �لوطني  �لتدّرج  برنامج 

قابلية  تعزيز  �إلى  ويهدف  �لعمل.  عن  عاطلين  يز�لون  ل  �لذين 

��ستخد�مهم و�لتخفيف من عدم ن�ساطهم في �لوقت عينه.

�لتقني  �لتعليم  و�لت�سغيل وهيئة  �لعمل  وز�رة  تدير  �لفيليبين،  •���وفي 
لم�ساعدة  و�ل�ستخد�م  �لتمّهن  برنامج  مًعا  �لمهار�ت  وتنمية 

�لو�فدين �لجدد �إلى �سوق �لعمل على �كت�ساب �لمهار�ت �لأ�سا�سية 

وخبرة �لعمل �لالزمة لتلبية �حتياجات �ل�سوق ومتطّلباتها. 

�لمبادر�ت  من  �لكثير  في  �أ�سا�سي  بدور  �لخا�ض  �لقطاع  ��سطلع  وقد 
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في  و�لتدريب  �ل�سف  قاعات  في  �لمهني  �لتعليم  بين  تجمع  �لتي 

�لموؤ�س�سات، ف�ساًل عن تنفيذ بر�مج �لتدريب، وفي بلد�ن مثل �لهند، 
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قيادة �لممار�سات �لمبتكرة. 

ويظهر ارتباط �صببي مبا�صر بين عدم تطابق المهارات مع فر�ص العمل 

المتاحة، واأنماط النزوح من المناطق الريفية اإلى المناطق الح�صرية 

واأنماط النزوح االإقليمي ب�صورة عاّمة بحًثا عن العمل المربح، ال �صّيما 

في ظّل �إهمال �لمناطق �لريفية في �سيا�سات �لتعليم. في جمهورية كوريا، 

ل تز�ل �ل�سهاد�ت �لعلمية في مجال �لزر�عة نادرة في �لنظام �لتعليمي؛ 

لكّن يتز�يد عدد �لجامعات، بما فيها جامعة �سول �لوطنية، �لتي تقّدم 

   
7
بر�مج تعليمية ُتعنى بالعلوم �لقت�ساد �لزر�عي و�لتنمية �لريفية. 

توجد �أطر للموؤهالت �لوظيفية، ومعايير للمهار�ت و�أنظمة لالعتر�ف 

تز�ل في  �لبلد�ن، فيما ل  بع�ض  �لوطني في  �ل�سعيد  بالمهار�ت على 

بر�مج  متز�يدة  ب�سورة  وتبرز  �أخرى.  بلد�ن  في  �لتخطيط  مرحلة 

معرفة  في  �ل�سباب  كفاء�ت  تنمية  بهدف  و�لم�سورة  �لمهني  �لتوجيه 

ل�سيرتهم  و�لتخطيط  و�لمهنية  �لتعليمية  �لفر�ض  و�كت�ساف  �لذ�ت 

�لمهني  للتوجيه  نموذجية  �أدو�ت  موؤخًر�  فييتنام  و�أطلقت  �لمهنية. 

ت�ستهدف �لمد�ر�ض �لثانوية �لريفية. 

�شيا�شات �شوق العمل

ت�سمل �لخيار�ت �لمتوفرة في �لمنطقة �سيا�سات �سوق �لعمل �لتي تتطّرق 

�إلى تحّديات عمالة �ل�سباب، وت�ساعد على ت�سهيل ولوج �ل�سباب �إلى �سوق 

�نت�ساًر�، بما فيها  �أقّل  �لعمل. لكن تبقى �سيا�سات �سوق �لعمل �لفاعلة 

�لعامة  �لوظائف  خطط  �أو  �لجتماعي  و�لدعم  �لمد�خيل  دعم  بر�مج 

ا عن ذلك، رّكزت  �لم�سّممة لخدمة �ل�سباب على وجه �لخ�سو�ض. عو�سً

حكومات �لمنطقة معظم ��ستثمار�تها على معلومات �سوق �لعمل وعّززت 

خدمات �ل�ستخد�م �لعاّمة، عن طريق �لتعاون بين بلد�ن �لجنوب في 

بع�ض �لحالت. على �سبيل �لمثال، ت�ساطرت �ل�سين تجربتها في مجال 

خدمات �ل�ستخد�م مع كمبوديا وجمهورية لو �لديمقر�طية �ل�سعبية. 

ت�ساهم خدمات �ل�ستخد�م في تح�سين تقنيات �لمطابقة بين �لوظائف 

و�لتحاليل  و�لمعلومات  �ل�ستخد�م،  ب�ساأن  و�لم�سورة  �لعمل،  وطالبي 

وكالت  وتنظيم  �لعمل  �سوق  بر�مج  و�إد�رة  �لعمل،  ب�سوق  �لمتعّلقة 

�لتوظيف �لخا�سة ومر�قبة عملها. ف�ساًل عن ذلك، ي�ستعمل عدد من 

�لبلد�ن �لتكنولوجيات �لحديثة لتو�سيع رقعة �نت�سار �لو�ساطة �لتقليدية. 

�سوق  بمعلومات  �لخا�سة  �لبّو�بة   ،PhilJobNet �لمثال،  �سبيل  على 

على  قائمة  �إلكترونية  منظومة  هي  �لفيليبينية،  �لحكومة  لدى  �لعمل 

�إلى  وتهدف  �لعمل،  وطالبي  �لوظائف  بين  للمطابقة  �لإنترنت  �سبكة 

عن  �لعمل  �أ�سحاب  وبحث  �لوظائف،  عن  �لعمل  طالبي  بحث  ت�سريع 

�لعّمال. وت�سمل مبادر�ت �أخرى ما يلي: 

تقديم  على  ت�ساعد  �لتي  كمبوديا  في  �لوطنية  �ل�ستخد�م  •���وكالة 
في  فّعال  نحو  على  و�لمعلومات  و�لم�سورة  �لعمل  �سوق  خدمات 

مختلف �لمحافظات، عن طريق مر�كز �لتوظيف �لتابعة لها. 

خطة  وهو  �ليابان،  في   Wakamono Hello Work •���برنامج 
وطنية متطّورة للم�سورة �لمهنية و�لإحالة �لوظيفية ت�ستهدف �ل�سباب. 

على  �لمنت�سرة  �ل�سين  في  �ل�ستخد�م  خدمات  مر�كز  •����سبكة 
ح�سول  ت�سّهل  �لتي  مختلفة،  جغر�فية  مو�قع  في  و��سع  نطاق 

�سريحة كبيرة من �ل�سباب �لمهاجرين على وظائف �أف�سل.  

وقطاعات  �ل�سناعية  �لقطاعات  فيها  ت�سهد  �لتي  �لقت�ساد�ت  في 

وخدمات  �لعمل  عن  �لبحث  في  �لم�ساعدة  باإمكان  تو�ّسًعا،  �لخدمات 

لل�سباب بكلفة  �أن تح�ّسن نوعية �ل�ستخد�م و�لعائد�ت  دعم �لتوظيف 

دِمج دعم 
ُ
متدّنية ن�سبًيا. �أّما في �لقت�ساد�ت ذ�ت �لدخل �لمرتفع، فاأ

�لبحث عن �لعمل بوتيرة متز�يدة في مجموعة من �لخدمات �لمتكاملة 

و�لم�سورة  �لعمل،  فر�ض  �إلى  للو�سول  �لعامل  �سمات  تحديد  مثل 

على  بعيد  حّد  �إلى  يعتمد  �ل�سيا�سات  هذه  نجاح  �أّن  غير  و�لتدريب. 

�لقدرة �لتقنية و�لموؤ�س�سية لخدمات �ل�ستخد�م �لعاّمة. 

وغالًبا ما ت�ستهدف �لم�سورة �لوظيفية و�لمهنية �لتي تقّدمها خدمات 

يو�جهون  �لذين  �ل�سباب  من  محّددة  مجموعات  �لعاّمة  �ل�ستخد�م 

برنامج  ي�ساعد  �لمثال،  �سبيل  على  �لعمل.  �سوق  في  ة  خا�سّ �سعوبات 

�لخطة �لأ�سا�سية للعّمال �ل�سباب في �ليابان �سريحة �ل�سكان �ل�سباب 

�لذين هم خارج د�ئرة �لعمالة و�لتعليم و�لتدريب على �لعودة �إلى �لعمل. 

ويتيح �لبرنامج لل�سباب �لم�سورة و�لقدرة على �لو�سول �إلى م�ست�سارين 

لل�سباب  �إطار �لتنمية  مهنيين محترفين. وفي �سنغافورة، تقّدم خطة 

مجموعة من خدمات �لدعم لل�سباب �لمعّر�سين للخطر. 

تحويالت  ب�سكل  كانت  �سو�ء  و�لتدريب،  �لأجور  دعومات  �ساأن  ومن 

م�ساهماتهم  �أو  �سر�ئبهم  في  تخفي�سات  �أو  �لعمل  لأ�سحاب  مبا�سرة 

�ل�سباب  �لعّمال  توظيف  على  �لعمل  �أ�سحاب  ت�سّجع  �أن  �لجتماعية، 

طويلة  فترة  منذ  �لعمل  عن  �لعاطلين  �أولئك  ا  وخ�سو�سً وتدريبهم، 

دعومات  �ساعدت  منغوليا،  وفي  �لمحرومين.  �ل�سباب  من  و�سو�هم 

�لأيتام  دور  من  �لقادمين  �ليافعين  �لعّمال  �لموؤ�س�سات  في  �لتدريب 

على تح�سين مهار�تهم �لمرتبطة بالعمل، ما يوؤّدي بدوره �إلى تح�سين 

حظوظهم في �لح�سول على وظيفة.

الريادة والعمل الحّر لدى ال�شباب

يجب ت�سميم �سيا�سات �لعمل �لحّر و�لريادة لل�سباب على نحو يهدف 

في �لوقت عينه �إلى تعزيز ثقافة �لريادة ومو�جهة �ل�سعوبات �لكامنة 

في �إن�ساء م�سروع تجاري في �سّن مبكرة، بما فيها تلك �لمرتبطة بقّلة 

�لخبرة و�لفتقار �إلى �لمو�رد �لمالية. وعليه، فاإّن تعزيز عمل �ل�سباب 

لح�سابهم �لخا�ّض يجب �أن ي�سمل تعليم �لريادة، وتدريب �ل�سباب غير 

�لملتحقين بالدر��سة على �إن�ساء �لم�ساريع �لتجارية، و�لإر�ساد وغيره 

من تدابير دعم الم�صاريع التي تعّزز الن�صاط الريادي وتح�ّصن قابلية 

�ل�ستخد�م في �آٍن مًعا. 

ت�سمل �لعو�ئق �لتي يو�جهها �لرو�د �ل�سباب عادًة محدودية �لو�سول �إلى 

و�لإد�رة،  �لتجارية  بالأعمال  �لمتعّلقة  �لمهار�ت  و�نعد�م  �لمال،  ر�أ�ض 
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ف اإلى عالم االأعمال )كاب(«    المرّبع 1. برنامج »تعَرّ

ف �إلى عالم �لأعمال« )كاب( �لتابع لمنظمة �لعمل �لدولية هو  برنامج »تعَرّ

رزمة تدريبية تهدف �إلى م�ساعدة �لطالب/�لمتدّربين على بناء مهار�تهم 

�لريادية و��ستيعاب �لمفاهيم �لأ�سا�سية �لمتعّلقة باإد�رة �لأعمال، وقد �عُتِمد 

دِمج في مناهج �لمد�ر�ض �لثانوية، و�لموؤ�س�سات �لمهنية/�لتقنية وكليات 
ُ
و�أ

وجمهورية  و�لعر�ق،  �إندوني�سيا،  فيها  بما  �لمنطقة،  في  �لعالي  �لتعليم 

و�لفيليبين،  �لمحتّلة،  �لفل�سطينية  و�لأر��سي  �ل�سعبية،  �لديمقر�طية  لو 

و�ل�سعودية، و�لجمهورية �لعربية �ل�سورية، وتيمور-لي�ستي، وفييتنام و�ليمن. 

و�أّثر �لبرنامج كذلك على تعليم وتنمية �لأعمال في كمبوديا، وفيجي، وبابو� 

غينيا �لجديدة وتايلند�. و�ساهمت �ل�سر�كات مع وز�ر�ت �لعمل و�لتعليم 

ومنظمات �لعّمال و�أ�سحاب �لعمل في ت�سهيل هذ� �لم�سار.

وغياب �لدعم �لإر�سادي. وتجدر �لإ�سارة �إلى �أّن �ل�سيا�سات �لر�مية �إلى 

تعزيز �لعمل �لحّر و�لريادة لدى �ل�سباب �أكثر �نت�ساًر� في �لبلد�ن ذ�ت 

�لدخل �لمتدّني. ويكمن �لتدبير �لأكثر �سيوًعا في توفير �آليات �لتمويل 

�لمي�ّسرة.  �لقرو�ض  �أو  �لدعومات  �أو  �لمنح،  �أو  �ل�سغري،  �لتمويل  مثل 

وبالرغم من وجود بع�ض �لخطط �لتمويلية �لمفتوحة �أمام جميع �ل�سباب 

معظمها  ي�ستهدف  مثاًل(،  �سريالنكا  )في  م�سروًعا  ين�سئون  �لذين 

�لدر��سة،  عن  �لمنقطعين  �ل�سباب  مثل  لله�سا�سة  �لمعّر�سين  �ل�سباب 

و�لعاطلين عن �لعمل، و�لمعوقين )مثاًل في فانو�تو، ومنغوليا وفييتنام(. 

من جهة �أخرى، يدعم بع�ض �لبر�مج تعاونيات �ل�سباب؛ فيما ت�ستهدف 

بر�مج �أخرى �ل�سباب في مناطق �أو قطاعات معّينة، كما يلي: 

•���برنامج تنمية �لمز�رع لل�سباب في �لفيليبين �لذي �ساعد �ل�سباب 
�لريفيين على �قتنا�ض �لفر�ض �لتي يتيحها تحديث �لقطاع. 

في  ودعمها  �لأ�سماك  وم�سائد  �لزر�عية  �لموؤ�س�سات  تعزيز  •���قانون 
متدّنية  بفائدة  قرو�ض  تقديم  على  ين�ّض  �لذي  كوريا،  جمهورية 

و�لتدريب على �لأعمال �لتجارية للرو�د �ل�سباب في مجال �لزر�عة، 

و�لبنى �لتحتية، و�لأعمال �لتجارية �لزر�عية، وخدمات �لم�سورة. 

•����سبكة تمكين �ل�سباب )AyeNet( �لمدعومة من �لمنظمة �لعربية 
لتكنولوجيات �لت�سال و�لمعلومات، �لتي ت�سّجع روح �لريادة وح�ّض 

و�لمرتبطة  �لتقنية  �لقطاعات  في  �لعربي  �ل�سباب  لدى  �لإبد�ع 

بتكنولوجيا �لمعلومات و�لت�سالت �لتي تنمو بوتيرة �سريعة. 

كذلك، تبّين �أّن �إدخال مناهج تعليم �لريادة �إلى �لمد�ر�ض وموؤ�س�سات 

ثقافة  لتر�سيخ  فّعالة  و�سيلة  هو  و�لمهني  �لتقني  و�لتدريب  �لتعليم 

�لريادة )�لمرّبع 1( وتعزيز �لعمل �لحّر كخيار مهني محتمل لل�سباب. 

في �سنغافورة، ت�سّجع �لحكومة على �إر�ساء برنامج �سامل وهيكلي لتعّلم 

�لريادة من خالل توفير �لدعم �لمالي للمد�ر�ض من �لمرحلة �لبتد�ئية 

�لمنح من خالل خطة  وتمويل  �لتقنية،  �لتطبيقية  �لفنون  �إلى معاهد 

�لرو�د �ل�سباب للمد�ر�ض.

حقوق ال�شباب

كانت تطّور�ت �ل�سيا�سات �لتي ت�سون حقوق �ل�سباب وتعّززها محدودة 

بالمقارنة مع تلك �لتي تتعّلق بقابلية �ل�ستخد�م، و�لعمالة و�سو�ها من 

�لتد�بير �لمماثلة. �إ�سافًة �إلى ذلك، ل تتو�فق �ل�سيا�سات ذ�ت �ل�سلة 

بعمالة �ل�سباب د�ئًما مع معايير �لعمل �لدولية. 

ول يز�ل تمثيل �أ�سو�ت �لعّمال �ل�سباب ذكوًر� و�إناًثا محدوًد� في �لكثير 

من �لبلد�ن حيث تقّيد �لأطر �لقانونية �لقائمة حّرية �لتنظيم �لنقابي 

�لتفاقات  تخ�سع  �لمقابل،  في  �لحقيقية.  �لجماعية  و�لمفاو�سة 

للعمل،  �لأدنى  �ل�سّن  فيها  بما  جّيد،  لتنظيم  لل�سباب  �لتعاقدية 
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و�إجر�ء�ت �لتوظيف، و�لفتر�ت �لتجريبية. 

من  �لوقاية  �إلى  �لر�مية  �لمهنيتين  و�ل�سحة  �ل�سالمة  تد�بير  �أّما 

ة  خا�سّ �أهّمية  فلها  �لعمل،  من  �لناتجة  و�لوفاة  و�لأمر��ض  �لإ�سابات 

بالن�سبة �إلى �لعّمال �ليافعين �لذين تتر�وح �أعمارهم بين 15 و18 �سنة. 

وترعى قو�عد �ل�سالمة و�ل�سحة �لمهنيتين �لقائمة ب�سكل �أ�سا�سي �لعمل 

و�أيام  �لعمل  �لمفرو�سة على �ساعات  و�لقيود  �لليلي،  و�لعمل  �لخطير، 

�لعمل لل�سباب �لذين هم بين 15 و 18 من �لعمر. وُتعَتَبر هذه �لتد�بير 

�لكثير من �لجهود على م�ستوى ن�سر  م�سّجعة، لكن ل يز�ل يجب بذل 

ثقافة مكان �لعمل �ل�سليم و�ل�سحي مع تركيٍز خا�ض على �لوقاية. 

كذلك، فاإّن حماية �لعّمال �لمنزليين، و�لمهاجرين وغيرهم من �لعّمال 

�ل�سباب �لم�ست�سعفين من مخاطر �لتعّر�ض لال�ستغالل و�لتمييز مهّمة 

�لفيليبين في  �لمثال، �سادقت  �سبيل  �ل�سباب. على  �إلى  بالن�سبة   � جًدّ

عام 2013 على �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن �لعمال �لمنزليين، 

2011 )رقم 189(، �إ�سافًة �إلى قانون �لعّمال �لمنزليين، لكّنها تبقى 
�لبلد �لوحيد �لذي �سادق على هذه �لتفاقية بين دول �آ�سيا و�لمحيط 

�لهادئ و�لدول �لعربية. 

وغالًبا ما تظهر هوة �سا�سعة بين �ل�سيا�سات �لمعتمدة و�لتطبيق �لعملي 

�لمنظمين  �ل�سباب  �لعمال  مجموعات  �أّن  حين  ففي  �ل�سباب.  لحقوق 

قادرون �أحياًنا على �لمطالبة بحقوقهم، ي�سعب على �لكثيرين �إي�سال 

�سوتهم و�لح�سول على �عتر�ف بحقوقهم. وتبقى حالت �لتمييز �سّد 

�لنقابات وحرمان �لعّمال من حّقهم في �لتنظيم �لنقابي و�لمفاو�سة 

�لجماعية ل تز�ل �سائعة.

وفي معظم �لحالت، يحظر �لقانون �لتمييز على �أ�سا�ض �ل�سّن، غير �أّن 

مدى فعالية تطبيق هذ� �لقانون تبقى مو�سع �لت�ساوؤل. ويّت�سم تفتي�ض 

�لعمل بال�سعف في �لكثير من �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �لمتدّني و�لمتو�ّسط، 

وغالًبا ما يكون �لمتثال لقو�نين �لعمل غير كاٍف. 

التو�سيات 

تقترح �لتطّور�ت �ل�سيا�سية �لمذكورة في �لجزء �ل�سابق �لتو�سيات �لتالية، 

�لتي تّت�سق مع مجالت �ل�سيا�سة �لمحّددة في �لدعوة �لتي �أطلقتها منظمة 

�لعمل �لدولية لّتخاذ �لإجر�ء�ت ب�ساأن عمالة �ل�سباب. 

�شيا�شات اال�شتخدام وال�شيا�شات االقت�شادية لت�شغيل ال�شباب.

يجب �أن تت�سّمن �سيا�سات �ل�ستخد�م و�ل�سيا�سات �لقت�سادية تركيًز� 
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مالئًما على خلق فر�ص العمل وتوفير ال�صروط والظروف الالزمة ل�صمان 

م�ستد�مة  مو�رد  تاأمين  ذلك  وي�سمل  لل�سباب.  ومنتجة  كاملة  عمالة 

�لتمويل،  على  �لحفاظ  خالل  من  مثاًل  �ل�سباب،  ��ستخد�م  ل�سيا�سات 

ل �سّيما حيث يكون ��ستخر�ج �لمو�رد �لطبيعية محّرًكا للنمو، كما هي 

�إلى  �إ�سافًة  وتيمور-لي�ستي.  �لجديدة  غينيا  وبابو�  منغوليا،  في  �لحال 

ذلك، ينبغي تعزيز �لإنتاجية �لزر�عية بهدف توفير �لفر�ض �لإنتاجية 

�لمالئمة لل�سباب في �لمناطق �لريفية. لتحقيق ذلك، ل بّد من �ل�ستثمار 

في ممار�سات زر�عية �أكثر فعالية لعتمادها في قطاع �لأعمال �لتجارية 

�لزر�عية، �أو �ل�سياحة �لزر�عية، �أو �إد�رة �لأر��سي �أو �لهند�سة �لزر�عية. 

قابلية اال�شتخدام: �لتعليم، و�لتدريب، و�لمهار�ت و�لنتقال من �لمدر�سة 

بر�مج  مثل  �لعمل  على  �لقائمة  �لتدريب  بر�مج  ت�ساعد  �لعمل.  �إلى 

فر�ض  مع  �لمهار�ت  تطابق  تحّدي عدم  مو�جهة  على  و�لتدّرج  �لتمّهن 

ا تح�سين نوعية تدريب �لمهار�ت  �لعمل �لمتاحة. لكن ي�ستلزم ذلك �أي�سً

ومالءمته من خالل �لتوفيق بين �لتدريب على �لتعليم و�لتدريب �لتقني 

قيمة  وزيادة  �لعمل،  �أ�سحاب  �إليها  يحتاج  �لتي  و�لمهار�ت  و�لمهني 

موؤهالت �لتعليم و�لتدريب �لتقني و�لمهني و�لعتر�ف بها. وعليه، ل يز�ل 

�لمجال متاًحا لتوطيد �ل�سر�كات في �لتخطيط للتعليم و�لتدريب �لتقني 

و�لمهني وت�سميمه وتقديمه وتقييمه. لكن يجب توفير معلومات �إ�سافية 

طريق  عن  �لبيانات  جمع  وُيعّد  وتطبيقها.  منا�سبة  �سيا�سات  لت�سميم 

�لم�سوح طريقة من �لطرق �لممكنة لتحقيق ذلك. على �سبيل �لمثال، 

جِرَيت م�سوح لالنتقال من �لمدر�سة �إلى �لعمل في �إطار م�سروع عمالة 
ُ
�أ

Maste -( كارد”  “ما�ستر  موؤ�س�سة  من  بدعم   ،)W4Y )�ل�سباب 

Card(، في بنغالد�ض، وكمبوديا، و�لأردن، ولبنان، و�لنيبال، و�لأر��سي 
معلومات  با�ستقاء  �سمح  ما  وفييتنام،  و�سامو�،  �لمحتّلة،  �لفل�سطينية 

ومعرفة قّيمة من منظور �ل�سباب و�أ�سحاب �لعمل على حّد �سو�ء. 

معالجة  نحو  �لمماثلة  �ل�سيا�سات  توجيه  يمكن  العمل.  �شوق  �شيا�شات 

تحّديات عمالة �ل�سباب للم�ساعدة على ت�سهيل ولوج �ل�سباب �إلى �سوق 

ة، باإمكان �سيا�سات �سوق �لعمل �لفاعلة �أن تحّد من  �لعمل. وب�سورة خا�سّ

�لق�سور في �لتعليم وفي �سوق �لعمل، مع تعزيز �لكفاءة و�لنمو و�لعد�لة 

�لجتماعية. وفي �لوقت عينه، من �ساأن خدمات �ل�ستخد�م �أن ت�ساعد 

�لمتاحة،  �لعمل  وفر�ض  �لمهار�ت  بين  �لمطابقة  تقنيات  تح�سين  على 

وجمع  �لعمل،  �أ�سحاب  خدمات  ودعم  �ل�ستخد�م،  ب�ساأن  و�لم�سورة 

معلومات �سوق �لعمل وتحليلها، و�إد�رة بر�مج �سوق �لعمل وتنظيم وكالت 

ة ومر�قبة عملها.  �ل�ستخد�م �لخا�سّ

الريادة والعمل الحّر لدى ال�شباب. يجب ت�سميم هذه �ل�سيا�سات بحيث 

تن�سر ثقافة �لريادة، وتعّزز تعليم �لريادة و�لتغّلب على �ل�سعوبات )مثل 

م�سروع  �إن�ساء  في  �لكامنة  �لمالية(  �لمو�رد  �إلى  و�لفتقار  �لخبرة  قّلة 

�إلى قنو�ت مالئمة  تجاري في �سّن مبكرة. لذ�، يحتاج �لرو�د �ل�سباب 

ومنا�سبة للو�سول �إلى �لتمويل، كما يحتاجون �إلى بيئة محّفزة لالبتكار 

و�ل�ستثمار و�لعمل ب�سال�سة. ويلعب قطاع �لأعمال دوًر� حيوًيا على هذ� 

�لمهار�ت  وتدريب  �لإر�ساد،  تقديم  �لعمل  �أ�سحاب  وباإمكان  �ل�سعيد. 

و�لدعم لإن�ساء�أنظمة بيئية ريادية، فيما ت�ستطيع حا�سنات �لأعمال �أن 

ت�ساعد �لرو�د �ل�سباب على تذليل �لعقبات �لتنظيمية و�لت�سريعية. 

تعالج  �أن  �لمنطقة  في  �ل�سيا�سات  تد�بير  على  يجب  ال�شباب.  حقوق 

بفعالية �أكبر تنظيم �لتفاقات �لتعاقدية �لتي تحترم �إجر�ء�ت �لتوظيف، 

ومتطّلبات �لحّد �لأدنى لل�سّن و�لفتر�ت �لتجريبية. وتدعو �لحاجة �إلى بذل 

جهود �إ�سافية في �لمنطقة من �أجل توفير حماية �أف�سل للعّمال �لمنزليين 

تعّر�سهم  مخاطر  من  �لم�ست�سعفين  �لعّمال  من  و�سو�هم  و�لمهاجرين 

�لعّمال  حقوق  ب�ساأن  �لوعي  رفع  مجّرد  وي�سّكل  و�لتمييز.  لال�ستغالل 

�ل�سباب خطوًة في �لطريق �ل�سحيح. ومن �لأمثلة على هذه �لخطو�ت 

�لمطوية �لتي ن�سرتها وز�رة �لعمل في هونغ كونغ في عام 2011 تحت 

عنو�ن »�إعَرف هويتك وحقوقك« بهدف زيادة وعي �ل�سباب ب�ساأن حقوقهم 

في �لعمل. ومثاٌل �آخر على ذلك دليل تدريب منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن 

�لذي   ،)Rights@Work for youth( �لعمل«  في  �ل�سباب  »حقوق 

جرى �ختباره في عدد من �لبلد�ن �لمختارة. لكن يجب بذل مجهود �أكبر 

بكثير في �لمنطقة لحماية حقوق �لعمال �ل�سباب وتعزيزها. 

�سرورية  �ل�سباب  لعمالة  و�لدولية  �لإقليمية  �ل�سر�كات  ُتعتبر  لذ�، 

عمالة  تعزيز  �إلى  �لر�مية  �لمن�ّسقة  �لعالمية  �لجهود  في  للم�ساهمة 

�ل�سباب. و�ست�ساعد خطة �لتنمية �لم�ستد�مة لعام 2030 �لدول �لأع�ساء 

على ت�سميم وتن�سيق �سيا�سات ��ستخد�م �ل�سباب في �إطار ��ستر�تيجيات 

�لدولية  �لعمل  منظمة  �أطلقت  ذلك،  تحقيق  وبهدف  �لوطنية.  �لتنمية 

20 هيئة تابعة لالأمم  �أكثر من  2016 بالتعاون مع  في �صباط/فبراير 

تعزيز  �أجل  من  لل�سباب  �لالئقة  للوظائف  �لعالمية  �لمبادرة  �لمّتحدة 

9
�لعمل في مجال دعم عمالة �ل�سباب. 
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