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اإلدارة مجلس   ٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرین الثانيجنيف، 

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

للنقاش واالسترشاد 

 

 األعمال جدول من الرابع البند

 عمالة الشباب

 مقدمة
مارس  /مقدم إلى لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في آذارعرضه ال التنفيذي لقطاع العمالة في المدیراقترح  .١

برنامج عمل توسيع نطاق ، أنه یمكن ١عالمي بشأن تنفيذ برنامج العمالة ال"رؤیة "الوثيقة المعنونة في ٢٠٠٦
 مواصلة:  هيموضوعاتمجموعات من اللجنة العمالة والسياسة االجتماعية في المستقبل للنظر في ثالث 

س مناقشة الطرائق المقترحة استعراض الحاالت الوطنية لسياسات العمالة بموجب النظام المطور على أسا
 محددة وعية استعراض وتحدید نهج السياسات في مجاالت موضمواصلة ؛٢يعالملتقييم برنامج العمالة ال

العناصر األساسية لبرنامج العمالة عنصر من العمالة والسياسة االجتماعية في آل لجنة على حد ما قامت به (
واعتمدت . محددةبرنامجية األدوات المستخدمة في مجاالت استعراض حاالت تنفيذ السياسات و ؛)يالعالم
خاضع األول الالبرنامجي  عمالة الشباب المجال كونن تأاللجنة االقتراح ووافقت على مكتب هيئة 

  .لجنة العمالة والسياسة االجتماعيةل ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرین الثانيلالستعراض في دورة 

 عملية تعزیز:  هيبرنامجية تلك االستعراضات الهداف، فإن أ"ؤیةر" الوثيقة المعنونةوآما هو مقترح في  .٢
لسياسات ل أفضل وتقييم رصد  عملياتعليه بنىتس الذي األساس فير تو؛العالمي العمالة لبرنامج الجاریة التنفيذ

 ؛الالئقلعالقة بين عمليات التدخل السياسية المحددة ونتائج العمالة والعمل افهم تحسين  ؛واألدوات المستخدمة
إلى  الفرص ةدا من خالل زیوالمكتبعمالة والسياسة االجتماعية ال لجنة بين دنيامية عمل عالقة وءنشبالسماح 

  .يتوجيه السياساللتقاسم المعارف والتعاون وأقصى حد 

 من خالل استعراض تطبيق السياسات واألدوات هدافوترمي هذه الوثيقة إلى المساهمة في تحقيق تلك األ .٣
التابع لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك ة الشباب خدمة لتعزیز عمالة الشباب في سياق برنامج عمالالمست

 . الشبابتشغيلسيما شبكة  الشراآات الرئيسية التي تشارك فيها المنظمة في هذا المجال وال

 بشأن أنشطة برنامج ًایثللموضوع، تحدمعلومات أساسية  القسم األول، آفرفيو.  الوثيقة إلى ثالثة أقسامتنقسمو .٤
الشراآات وبعض القضایا أهم  إلي أولویات البرنامج ومشيرًاالعمل الدولية، عمالة الشباب التابع لمنظمة 

لمحة عامة عن المعارف ویتضمن القسم الثاني . ، فضًال عن أهم أنشطة أمانة شبكة تشغيل الشبابوالتحدیات
نواتج عمالة الشباب عن طریق اتباع مجاالت مختارة بشأن سياسية الخاصة بكفاءة أدوات وعمليات تدخل 

 القسم صفوی. GB.295/ESP/1/1السياسة الرئيسية المحددة في القائمة المرجعية التي قدمت في الوثيقة 
 .بلدینفي على المستوى الوطني نشاط منظمة العمل الدولية مؤخرًا الثالث 
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GB.297/ESP/4 

 

2 GB297-ESP-4-2006-10-0068-Ar.doc 

 ة األخيراتتحدیث بشأن اإلجراء -أوًال 

إن خطة عمل منظمة عمالة الشباب، فبشأن  ٢٠٠٥قرار مؤتمر العمل الدولي لعام الواردة في إلرشادات ل وفقًا .٥
رف والتوعية ابناء المع: ائمعدالشباب إلى عمل الئق ترتكز على ثالث وصول لتعزیز سبل العمل الدولية 

وآذلك بشأن المذآورة  من المجاالت  بشأن األنشطة الرئيسية في آلًاویقدم هذا القسم تحدیث. والمساعدة التقنية
  .  الشبابتشغيلأمانة شبكة أهم أنشطة 

  العمل الدوليةبرنامج عمالة الشباب التابع لمنظمة "١"

 عمل مشترك بين ؛ السياسي والحوار السياسي المرتكز على نهج متكاملاإلرشاد  : عمل البرنامج هيطرائق .٦
العمل لمنظمة مكونة  مشارآة وثيقة بين الهيئات الوالميدان؛رئيسي  التعاون بين المقر القطاعات؛اإلدارات وال

الوطنية على األصعدة ، والسيما مع األمم المتحدة والبنك الدولي وشبكات الشباب اتوتنمية الشراآالدولية 
 . الشبابتشغيلالمؤسسات األخرى، وعلى األخص من خالل شبكة مع واإلقليمية والعالمية و

 رفابناء المع

 : ما یلي األولویات الرئيسية آانت واألبحاث، ا یتصل بتوسيع نطاق المعارففيم .٧

بشأن مؤشرات فحسب  الثاني تحدیثات هذا العددوال یقدم . اتجاهات العمالة العالمية للشبابإعداد ونشر  !
أبعد  ى، بل یذهب إل، التي آانت واردة في العدد األولسوق عمل الشباب على الصعيدین اإلقليمي والعالمي

 بقاء أعداد آثيرة من سببفهو یستقصي العالقة بين نقص فرص العمالة الالئقة وبين الفقر لتفسير . من ذلك
ًا من أجل  الشباب ویضع إطارنسبة تعطل زیادة للوآذلك یح. الشباب في الفقر بالرغم من آونهم یعملون

 في تهممن شأنها أن تضر بتنميأوضاع سوق عمل أمام البقاء أسرى  تحدید الشباب األآثر استضعافًا
 راساتوفي نهایة األمر، یلخص النتائج واالتجاهات الخاصة بالد. یة عمومًاالقتصادلتنمية االمستقبل وبا

   ؛ بلدانية في ثمانستقصائية بشأن االنتقال من المدرسة إلى العملاال

رف ا وبناء المعالعملستقصائية بشأن االنتقال من المدرسة إلى ا وتحليل دراسات مواصلة إجراء !
لمنظمة ستقصائية وتساعد  تلك الدراسات اال. عمالة الشباب التابعة للمنظمةالمتعلقة بداة األبخصوص 

وتعطي الدراسات . ظروف عمل الشبابالوضع الخاص بعلى إلقاء المزید من الضوء على العمل الدولية 
 عقود دونأو قصيرة األمد  بعقود عملون غالبًا على أن الشباب یبرهانًا ٣حتى اليوماالستقصائية المحللة 

واستنادا إلى الدروس المستفادة من .  في العادةةعلى اإلطالق وتكون أجورهم ورضاهم الوظيفي منخفض
إعداد مجموعة أدوات منهجية لتلك الدراسات في طور تطبيق األداة المذآورة، فإن منظمة العمل الدولية 

للمنظمة في إدارتها وتحليل نتائجها وتنظيم نشرها بحيث تؤدي إلى مكونة اللمساعدة الهيئات ستقصائية اال
 ؛ قائمة على المشارآةصياغة سياسة 

 البيانات في الوقت المناسب لرصد االتجاهات الرئيسية فيرزیادة تطویر مؤشرات سوق عمل الشباب وتو !
ألمم المتحدة، شارك لاب التابع مؤشرات تنمية الشبالمعني بفریق الوبناء على طلب . في عمالة الشباب

من أجل  مجموعة مؤشرات لتنمية الشباب وضع فيما بين الوآاالت والمعني بمشترك الفریق الفيمكتب ال
إلى إنشاء  ذلك، من جملة األمور، ىوأفض. لألمم المتحدة التابع  العمل العالمي للشباببرنامجتنفيذ 

سوق عمل عن  صورة أشمل تكوینوالتي ستسمح بمجموعة من المؤشرات المتعلقة بعمالة الشباب 
تقریر تنمية الشباب وضع وستدرج تلك المؤشرات في قاعدة بيانات مختصة ستستخدم في . الشباب

 ؛ ٢٠٠٧األمم المتحدة لعام الصادر عن 

سوق العمل لضمان تدفق دائم للمعلومات بشأن وضع العمالة، والرصد المتعلقة بمعلومات نظم التعزیز  !
، تم نشر ئوعلى المستوى اإلقليمي، في أسيا والمحيط الهاد. وجه الخصوص عمالة الشبابوعلى 

معلومات عن مؤشرات سوق عمل الشباب واستعراض تحليلي لعمالة الشباب على المستوى اإلقليمي في 

 

) صربيا(   یمكن االطالع على تحليل أولي للدراسات االستقصائية التي أجریت في أذربيجان والصين ومصر واألردن وآوسوفو  3
 :  وجمهوریة إیران اإلسالمية ونيبال والجمهوریة العربية السوریة في

ILO: Global employment trends for youth, Geneva (forthcoming), section 5. 
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د وفي الدول العربية، توجد خطط قي. ٤ العمل الدوليةسيوي الرابع عشر لمنظمةآلاالجتماع اإلقليمي ا
العمل و.  عمالة الشبابمعلومات عنتشمل اإلعداد إلنشاء قاعدة بيانات لمؤشرات سوق العمل اإلقليمي 

، ٢٠٠٧ الجزء األول من عام أثناءو. إلقليم اإلفریقيل قاعدة بيانات مشابهةجاٍر على قدم وساق إلنشاء 
ء من برنامج عقد تعزیز للنهوض بعمالة الشباب آجز" عملالبانورما "مجلة من خاص عدد سيتم تكریس 

 ؛ ٢٠٠٦مایو / أیارالعمل الالئق في األمریكتين والذي بدأ العمل به في 

 بشأن عمل األطفال والصالت بينه وبين عمالة التجریبية األدلةتحدید وتطویر وتنسيق األبحاث لجمع  !
 في  على عمل األطفال الدولي للقضاءلبرنامجا هذا المجال بالتعاون معفي  األبحاث استهاللوتم . الشباب

دراسة استقصائية تتعلق بتأثير التوقف المبكر عن الدراسة أول وأجریت . سيا وأفریقياآبلدان مختارة في 
 ؛ ٥اسييأداء العمالة في المستقبل وتم نشرها في أندونوعمل األطفال على 

. األحداث الدولية الكبرى في وثائق والمساهمة في تقدیم مكتب العمل الدولي المدخالت التقنية لوثائق فيرتو !
التنمية : ٢٠٠٧تقریر التنمية العالمي " الفصل المتعلق بسوق العمل في علىمكتب تعليقات مسهبة وقدم ال

ت حلقة دراسية برعایة قدمو. لموضوع الشبابالصادر عن البنك الدولي والمكرس  ،"واألجيال القادمة
 قاعدة مفيدة للمزید من ،لشباب في المقر الرئيسي للمنظمة اتشغيلمشترآة بين البنك الدولي وأمانة شبكة 
 ؛ المناقشات وتبادل اآلراء بشأن التقریر

منظمات العمال منظمات أصحاب العمل و مع على نحو مشترك أدوات بناء القدرات تكييفأو /تطویر و !
  .٢٠٠٧ بند العمل هذا في عام يلصستفاض في تفوسي. تطبيقهاذه المنظمات والتي یمكن له

 العمل الترويجي والتوعية

 : ما یليفيما یتعلق بأنشطة الترویج والتوعية، تشتمل مجاالت األولویة الرئيسية على .٨

 للمجلسالتابع  المستوى الرفيع الجزءعمالة الشباب في نشطة في رسم معالم القضایا المتصلة بالمساهمة ال !
 ؛ ٦ الخاص بذلكوآذلك اإلعالن الوزاري ٢٠٠٦ لعام واالجتماعي االقتصادي

ي تستضيفه حكومة آينيا ذوال) ٢٠٠٦سبتمبر /أیلول(  عمالة الشبابالثالث لقمة مؤتمر الالمشارآة في  !
سيما  والالعمل الدولية عمل منظمة إطاللة على  هذا الحدث منحو. ٧وحملة قمة عمالة الشباب في نيروبي

 ؛ عمالة الشبابالهياآل األساسية ومالءمتها لاليد العاملة لتنمية فة ينهج آثال ونشآتفي مجال تنمية الم

، حيث تم )٢٠٠٦أآتوبر / تشرین األول(ألمم المتحدة مؤتمر القيادات بشأن الشباب التابع لالمشارآة في  !
 ؛ ٨بشأن عمالة الشبابمن مطبوعات مكتب العمل الدولي نشر مطبوعين 

القادمة التابعة للمنظمة، أي األخيرة وقليمية  أولویة في آل االجتماعات اإلذاتتحدید عمالة الشباب آمسألة  !
 ئآسيا والمحيط الهادفي ، و)٢٠٠٦مایو / أیار٥ ـ ٢البرازیل، (األمریكيتين في االجتماع اإلقليمي 

). ٢٠٠٧أثيوبيا، ربيع (أفریقيا في ، و)٢٠٠٦سبتمبر  / أیلول٢أغسطس ـ /  آب٣١جمهوریة آوریا، (
 

 :    انظر 4
ILO: Labour and social trends in Asia and the Pacific 2006: Progress towards decent work, Bangkok, 2006 
available at http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/14arm/download/labour.pdf. 

 :    انظر 5
ILO: Draft report on the relationship between early school drop out, child labour and youth employment, 
Jakarta, 2006. 

 .http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2006/hls2006/index.shtml:      انظر6

 . http://www.yesweb.org/2006 :      انظر7

 :     انظر 8
ILO: Global employment trends for youth, op. cit, G. Di Cola (ed.): Beyond the scoreboard. Youth 
employment opportunities and skills development in the sport sector, ILO, Geneva, 2006.  

 .http://www.un.org/youthsummit/regions.asp: انظرلالطالع على المزید من المعلومات عن القمة، 



GB.297/ESP/4 

 

4 GB297-ESP-4-2006-10-0068-Ar.doc 

التوعية بشأن عمالة یقوم به المكتب على مستوى السياسة العامة ووآان ذلك ثمرة العمل الدؤوب الذي 
 ؛الشباب في العدید من بلدان تلك األقاليم

سبعة بلدان من أجل على المستوى دون اإلقليمي، تم تنظيم مؤتمر ثالثي دون اإلقليمي بشأن عمالة الشباب  !
ء بشأن الخطوات الرئيسية التي یجب رافي اآلوتوصل المشارآون إلى اتفاق . ٩سيا الوسطى والقوقازفي آ

 لتخطيط العمل في م ستستخد،قليمإلعمالة الشباب في دون اوضع استراتيجية خاصة باتخاذها حيال 
دعم للقيام بتحاليل مكتب الالمتابعة، یقدم آنشاط و.  للعمل الالئقةالقطری البرامجالمستقبل في سياق 

 خدم هذه التحاليل لتقييم وتقویة المبادرات الموجودة وآذلكوستست.  لعمل الشبابةالوطنيألوضاع األسواق 
 ، في نهایة المطاف؛  بشأن عمالة الشبابالعمل الوطنية خططلوضع 

لسياسة التي توجه ا بشأن أولویات عمالة الشباب المتعلقة باٌألطر الرئيسية يسياسحوار المشارآة في  !
ة الوطنية أو ورقات استراتيجية الحد من الفقر أو خطط التنميآانت على المستوى الوطني، سواء العامة 

هو وظيفة وسيزداد هذا النمط من عمل التوعية في المستقبل و. إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
  .رئيسية من الوظائف التي تضطلع بها إدارة سياسات العمالة

 المساعدة التقنية

تحتوي على استراتيجية خالل الشهور المنصرمة على صياغة  سواد األعظم من عمل المكتبز اليرآانصب ت .٩
موجهة إلى  عمليات تدخل لصالح بلدان معينة في مجال المساعدة التقنية أولویات محددة بشكل جيد وعلى

 : ولهذه االستراتيجية مكونات عدة منها. ةلموستحقيق نتائج م

بشأن األولویات التابعة لمنظمة العمل الدولية نية مكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطالالتشاور مع  )١(
للفترة ميزانية اللبرنامج ولعمالة الشباب وإدارجها في وحدة اإلدارة االستراتيجية لدعم النهوض ب

٢٠٠٧ - ٢٠٠٦. 

 من ٣)أ(٢لنتيجة ل بلدا لهدف االمتثال ١٥تحدید واختيار، بالتشاور الوثيق مع الشرآاء االجتماعيين،  )٢(
لبلدان تشمل هذه اتدخل الن عمليات أ اإلشارة إلى تجدرو. ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ للفترةمج والميزانية البرنا

 . دون أن تقتصر عليها

في عملية إعداد خطط اآلخرین  الحكومات والشرآاء االجتماعيين وأصحاب المصالح عمإعداد دليلين لد )٣(
 ومجاالت  الالزمفي اإلعداد للتشخيصالالزمة إلرشادات دليل موضوعي یزود با) أ: (العمل الوطنية

عن إجراءات حسن دليل ) ب (؛ المشاریعمعالماألولویة الممكنة وعمليات التدخل واألدوات و
 تشغيلان لشبكة تشریكوآالتان األساسيتان ال التوساهم. عداد خطط العمل الوطنيةإممارسات من أجل ال

مرجعية  آأداة ااد هذین الدليلين بغية استخدامهم في إعد)وهما األمم المتحدة والبنك الدولي(الشباب 
 األخرى وآاالت األمم المتحدة والبنك الدولي والماستخدمهت الشباب تشغيللشبكة  نهج عامآومشترآة 

مشترآة ووضع  على المستوى الوطني، مما یؤدي إلى تسهيل التعاون والبرمجة الافي إطار عمله
 .مرجعية للخبرات الوطنيةالمعالم ال

تحسينها  وأنهج مرحلي في إعداد خطط العمل الوطنية بموجب بلدان مختارة ومستهدفة تقدیم الدعم إلى  )٤(
 ، الشبابتشغيلشبكة في  والعدید من هذه البلدان هي بلدان رائدة .١٠)آما یتطلب وضع البلد(أو تنفيذها 

قد نفذ و. تلك البلدانل لدعمقدیم ا على أسس مستمرة مع أمانة الشبكة لتشتركتنسيق وثيق وعمل مثمة و
یطبق المنهجية المذآورة في الفقرة أولي عمل ) ياصرب(أذربيجان ومصر واإلآوادور وآوسوفو في 

في جمهوریة یدعمها المكتب  خطط العمل الوطنية التي جاري بشأن العمل الىهذا باإلضافة إل. السابقة
وما أن یصبح لكل بلد . النكا وفيتنام نغال وسري وناميبيا ورواندا والساالكونغو الدیمقراطية وأندونسي
یمكن أن  األولویات واألنشطة، یحدد المكتب أي من العناصر بوضوحخطة عمل وطنية تحدد فيها 

،  هذهوفي مرحلة التنفيذ. ت المانحةمؤسسا المعطاة من الالمواردموارده الخاصة ویدعمها استنادًا إلى 

 

 .    أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، آازاخستان، قيرغيزستان، االتحاد الروسي، أوزبكستان9

دارة تقدیم المساعدة والدعم، عند الطلب، إلى الحكومات    یستجيب العمل الذي یقوم به المكتب في هذا المجال إلى طلب مجلس اإل10
 . GB.286/ESP/5الوثيقة : انظر. في مجال وضع خطط العمل الوطنية
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الشبكة إلیجاد سبل الشریكة في وآاالت ال الشباب وتشغيلانة شبكة  أممعوثيق على نحو تنسيق الیعتزم 
 . خطة العمل الوطنية لكل بلدعم من أجل تقدیم الموارد المالية والبشریة لدةابتكاری

 البرامج التنفيذیة وعمليات التدخل العملية  في سياق البرامج القطریة وضعمن أجل عم المقدم ما زال الد )٥(
سيا آفعلى سبيل المثال، اسٌتهل برنامج جدید في بعض بلدان .  في العدید من البلدانتمرًا مسقللعمل الالئ

 عن مراهقينإجراءات متعلقة بإبعاد األطفال والعلى اتخاذ قدرة ال من أجل زیادة ئوالمحيط الهاد
مية بمشارآة السلطات المحلية واإلقليیسعى إلى تحقيق ذلك و. األعمال الخطرة وحثهم على التعلم

  المجتمع المدنيمجموعاتالعمال والمربين ومنظمات والحكومات الوطنية ومنظمات أصحاب العمل و
 . ١١تأثرةوآذلك األطفال والشباب وأسرهم من المجتمعات الم

عمالة الشباب في في مجال نتائج قدرة المكتب على تحقيق التم االضطالع بمبادرات جدیدة لتوسيع  )٦(
 وذلك عن طریق ،موارد من خارج الميزانيةحشد ال للعمل الالئق، من خالل البرامج القطریةإطار 

 األمم المتحدة اإلنمائي برنامج ،على سبيل المثال( مع وآاالت األمم المتحدة األخرى التداؤبتعزیز 
 القطاعين العامقدر أآبر من الشراآات بين  إقامةو) )اليونيدو (األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمةو

وهذا المشروع هو . ة في أمریكا الالتينيPREJALوالخاص في المستقبل وذلك باتباع المشروع الرائد 
البلدان المانحة من لوآاالت الحكومية وشرآات العمل الدولية مع اآيفية مشارآة منظمة عن  مثال مبتكر

تقني التعاون لل  مشروعًاالمنظمةاألولى التي تضع فيها مرة آانت هذه الو. عمالة الشبابالنهوض ببغية 
وآان الدور الذي لعبته منظمة أصحاب العمل . یضم المنشآت آشرآاء منفذین ومانحين على حد سواء

 يإعداد إطار سياسقوم المكتب بوی. ١٢ لضمان مشارآة الشرآات في المشروعلبلد المانح أساسيًافي ا
 تقدیم ، بهدف ومعایير اختيار الشریكةزمشراآة بين القطاعين العام والخاص واللوائح القانونية الاللل

 .  ةعنيإلى هيئات صنع القرارات المألفكار آل هذه ا

وتنفيذ برنامج عمالة الشباب، في تصميم مكتب العمل على نحو وثيق مع الشرآاء االجتماعيين ال واصلی )٧(
الجتماعيين بشأن اختيار  الشرآاء ااستشارة تفعلى سبيل المثال، تم. مقر الرئيسي والميدانالفي آل من 

الشرآاء رك اشیوعلى المستوى الوطني، .  لخطط العمل الوطنيةاألدلةعداد إ وبشأن ًا مستهدف بلدًا١٥
 . األخرى بشأن عمالة الشبابة القطریةنشطاألإعداد خطط العمل الوطنية وفي على نحو وثيق 

عملية وشاملة، وتتفق مع قرار مؤتمر ویرى المكتب أن االستراتيجية المحددة أعاله هي مجموعة أنشطة  .١٠
 .في هذا المجال الهامالعمل الدولية  منظمة هدافلتحقيق أتوخيًا  بشأن عمالة الشباب ٢٠٠٥العمل الدولي لعام 
، فالقيود األساسية التي یواجهها على الصعيد التنظيميلتحسن ل مجاًالأن هناك على الدوام وعلى الرغم من 

موارد من خارج حشد ال فإن ولذا.  عمالة الشباب متعلقة بالموارد البشریة والماليةالمكتب في تنفيذ برنامج
  .المحدودةالعادیة  الستكمال موارد الميزانية أمر أساسي الميزانية

   الشبابتشغيلشبكة  "٢"

لشباب،  اتشغيل السابقة، فإن برنامج عمالة الشباب ینسق آل أنشطته مع أمانة شبكة ات في الفقرواردآما هو  .١١
وأهم الوظائف األساسية . نتكامل وتعاون وثيقيإطار ، في اوجود تقسيم واضح ومتزاید للعمل بينهموذلك ب

تسهيل تنسيق المراسالت واألنشطة بين منظمة العمل الدولية ) أ: (هي آالتاليتشغيل الشباب ألمانة شبكة 
. بلدان محددةفي  ويمستوى العالمالعلى  المعنيينواألمم المتحدة والبنك الدولي وآذلك أصحاب المصالح 

 ويهتمام وتسهل التزامات أصحاب المصالح ذتستثير االوفيما یتعلق بخطط العمل الوطنية، فإن أمانة الشبكة 
في إدارة المعارف مع الترآيز ) ب (؛رصد التقدم في تنفيذهاتالصلة، وتنسق توزیع المهام بين المؤسسات و

أصًال ضمن مسؤولية الوآاالت  الوظائف التقنية قع وت- لممارساتا أفضل سمتقا على جمع والمقام األول
 . المواردحشد) د (؛التوعية) ج (؛لشبكةالشریكة األساسية ل

 

 :     لالطالع على المزید من المعلومات عن هذه المبادرة، انظر11
Youth training and employment to combat the worst forms of child labour, Bangkok (forthcoming). 

   تستمد دروس للمشاریع المماثلة في المستقبل من بعض التحدیات المتصلة بالصعوبات اإلداریة األولية الناشئة عن حداثة 12
 . المشروع وعن تغطيته الجغرافية واسعة النطاق
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 تسهيل تنسيق المراسالت واألنشطة الخاصة بعمالة الشباب )أ(

على أعلى مستوى بعد أن عمالة الشباب  التي قطعتها في مجال تعهداتالبلدا في إعادة تأآيد عشر  تسعة ىانبر .١٢
 .٢٠٠٥١٣في عام عمل الدولي  منذ مؤتمر الاوتضاعف عددهفي شبكة تشغيل الشباب  رائدة  بلدانًاتأصبح

، َقدم تقریر لالمين العام لألمم المتحدة ٢٠٠٥وفي عام . وتمثل تلك البلدان تنوعا اقتصادیا وإقليميا واسعا
 وشارك الشرآاء .١٤وًا عضةدول ٣٩معلومات قدمتها  على  لخطط العمل الوطنية معتمدايمًاي وتقتحليًال
داخل دعمهم باإلضافة إلى ذلك زاد الشرآاء . ن للشبكة بفاعلية في صياغة العدید من تلك الخططوالرئيسي

أدوات من شأنها استنباط  وذلك من خالل المساعدة التقنية و، على حد سواءهاوخارج البلدان الرائدة للشبكة
 . لدیهاالوطنية العمل ن في إعداد خططمساعدة البلدا

  ونشرهالممارساتاأفضل المعلومات عن جمع :  إدارة المعارف )ب(

سوق العمل، على االنتقال إلى تدابير لمساعدة الشباب إلى إیجاد  فيه صناع القرارات سعىفي الوقت الذي ی .١٣
في األوضاع  الفعالة لن الحلوالمتاحة وععن الخيارات نقص المعلومات بفعل المعوقات فإنهم یواجهون 

   :استجابة لذلكو. عن األساليب التي جربت وأخفقتالمختلفة و

 وعن طریق توثيق هذه .١٥قائمة عالمية لعمليات التدخل لدعم العمال الشبابميع جي بتدولیقوم البنك ال !
هذا  سيتمكن  وتجميع الدروس المستفادة من خالل تقاریر إقليمية مستخلصة من تلك الخبرات،التجارب

  ؛١٦عمالة الشبابسياسات ولغيرهم من المعنيين بالمشروع من بناء قاعدة معارف ستكون متاحة لصانعي ال

  الشباب تقریرًاتشغيلون االجتماعية واالقتصادیة لألمم المتحدة بالتعاون مع أمانة شبكة ؤأعدت إدارة الش !
ویقدم هذا . وضع التعهدات حيز التنفيذ: استعراض خطط العمل الوطنية بشأن عمالة الشباب:  بعنوان

م إلى أي مدى قد تأصلت تلك ، ویقّي١٧ترآيزهاموضوع التقریر تفصيال عن جوهر خطط العمل الوطنية و
 يدرجة التنسيق بين الوزارات المختلفة في التصدي إلى التحدآما یقّيم االستراتيجيات في السياسات 

حات تهدف إلى تحدید المعالم المرجعية لتقييم التقدم حيال هدف واشتمل على اقترا. الخاص بعمالة الشباب
  والشبان؛تمنتج للشاباوخلق فرص عمل الئق 

 لكي تسترشد  الشبابتشغيلشبكة في  بشأن الموارد للبلدان الرائدة دليًالشبكة تشغيل الشباب أعدت أمانة  !
لتقدیم لى المستوى الوطني والعالمي، وآذلك  تجاه عمالة الشباب عا بتعهداتهافائهوبه هذه البلدان في عملية 

كتب التي أعدها مالعامة ویكمل هذا الدليل المبادئ التوجيهية . في تقویة مجتمع البلدان الرائدةالمساعدة 
 . الرائدةلى خبرات العدید من البلدانالعمل الدولي باالستناد إ

ة تعزیز مشارآة الشباب من خالل إنشاء الطابع المؤسسي على تعهداتها بغيتشغيل الشباب وأضافت شبكة  .١٤
 الخاصة ت سيكون لها حق المشارآة الكلية والمتساویة في اللقاءا،هيئة مكونة في داخل مجتمع الشباب

وهذه المجموعة تعمل باالشتراك مع أمانة .  للشبابدائمة آمجموعة استشاریة رفيعة المستوى مجموعاتب
 .ت الخاصة بعمالة الشبابسياسافيز مشارآتهم في عملية صنع الالشبكة إلعداد دليل للشباب لتسهيل وتح

 

، جمهوریة إیران اإلسالمية،    أذربيجان، البرازیل، جمهوریة الكونغو الدیمقراطية، إآوادور، مصر، جورجيا، إندونيسيا 13
 .  جامایكا، ناميبيا، نيجيریا، مالي، رواندا، السنغال، سري النكا، الجمهوریة العربية السوریة، ترآيا، أوغندا، المملكة المتحدة

 :     انظر 14
United  Nations : Global analysis and evaluation of national action plans on youth employment, Report of the 
Secretary-General, (A/60/133), July 2005. 

ویتلقى هذا المشروع .    تقوم بتنفيذ هذا المشروع شبكة التنمية البشریة، وحدة الحمایة االجتماعية، برعایة شبكة تشغيل الشباب 15
 .   الدعم المالي من الحكومة األلمانية

 .     ستكون متوفرة قبل نهایة السنة 16

 ". تحليل وتقييم عالميان لخطط العمل الوطنية بشأن عمالة الشباب"  باالستناد إلى معلومات مقدمة إلى تقریر   17
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 التوعية )ج(

منظمات عدد أآبر من الت وذلك من خالل توطيد مشارآة اشبكال الشباب بناء وتوسيع تشغيل شبكة تواصل .١٥
عددي أمتد مجال الشراآة ليشمل البلدان الرائدة والشرآاء متقد و. تقنيينالشرآاء الجتماعية ووالفاعليات اال

العمال ممثلي األطراف والقطاع الخاص ومجموعات الشباب والمجتمعات األآادیمية وممثلي أصحاب العمل و
مع الشبكة، بما عملية  أنشطة تنفيذفي الجدد  األطراف وشرآاء متعددالستمر یو.  المجتمع المدنيمجموعاتو

 ومكتب األمم حدة للتنمية الصناعية؛منظمة األمم المت، والالجئين مفوضية األمم المتحدة لشؤونفي ذلك 
 .المتحدة لغرب أفریقيا

ووزعت إصدارات للتوعية وإلذآاء الوعي على نطاق واسع، ومنها على سبيل المثال نشرات المعلومات،  .١٦
 ٢٠٠٥ أوراق عمل في عام سلسلةواستهلت . وأوراق عمل الشبكة ومجموعة معلوماتها ورسائل أخبارها

. ١٨بشأن عمالة الشبابمنظمة العمل الدولية ة من عمل ستمدادة من الدروس المدراسة تسعى إلى االستفب
 .وسترآز ورقة العمل الثانية على رسائل البنك الدولي الخاصة بعمالة الشباب

 تعبئة الموارد )د(

ت مجموعة واسعة من الشرآاء، بما في ذلك الدول الرائدة وشرآاء الوآاالت األساسية ومنظمات الشباب قام .١٧
 وتعزیزها وحشدها )والتقنية والسياسيةمنها المالية ( الموارد فيرن والمجتمع المدني، بتوولشرآاء االجتماعيوا

التي تهدف إلى تعزیز األنشطة األموال أو / وةوتوسعت المساعد. من أجل األنشطة الخاصة بعمالة الشباب
 تشغيلة لغرب أفریقيا من أمانة شبكة فعلى سبيل المثال، طلب مكتب األمم المتحد. الخاصة بعمالة الشباب

 .الشباب أن تعمل آآلية منسقة للعمل من أجل األمن اإلقليمي وعمالة الشباب

 وبوجه ،أو مالي إلى مسألة عمالة الشباب بوجه عام/ سياسي وتقني وقدیم دعموتعهد العدید من البلدان بت .١٨
ایرلندا وألمانيا وفنلندا والصين وفي ذلك آندا  الشباب، بما تشغيلخاص إلى البلدان الرائدة في إطار شبكة 

 وعلى ، المالي من طرف فنلندا وایرلنداعمواستمر الد. السوید والمملكة المتحدةوسبانيا وإالبرتغال وهولندا و
 آل من أمانة عموتعهدت السوید بد. ةلألمانوجه الخصوص استمرت السوید في تمویل العمليات األساسية 

 إلى ٢٠٠٦من منتصف عام (الثالثة القادمة األعوام  واألنشطة في البلدان الرائدة في فترة  الشبابتشغيلشبكة 
تشغيل  لشبكة ةكیوتمول آندا مبادرة لوضع شباب آندیين في ثمانية بلدان رائدة آشر). ٢٠٠٩منتصف عام 
 . الوطنيةا خطط عملهضعتلك البلدان في والشباب دعمًا ل

 :لخاصة بعمالة الشباباألدوات السياسية ا -ثانيًا 
 الدروس المستمدة

حصائل الیتضمن هذا الجزء لمحة عامة عن المعارف المتعلقة بفعالية األدوات السياسية المختارة بشأن  .١٩
مصنفة تحت مجاالت السياسة الرئيسية المحددة في القائمة المرجعية وهي  ؛عمالة الشبابالمحرزة في مجال 

 . GB. 295/ESP/1/1 المعروضة في الوثيقة لتنفيذ برنامج العمالة العالمي،

 السياسات االقتصادیة من أجل توسيع نطاق العمالة

إن وجود سياسات فلى أن عمالة الشباب مرهونة إلى حد آبير بوضع العمالة العام في بلد من البلدان، إنظرًا  .٢٠
دوات أساسية إلدماج الشباب ترمي إلى حفز النمو االقتصادي المولد للوظائف واستدامة هذا النمو إنما هي أ

وتتجه األعمال البحثية واإلرشادیة العامة التي یقوم بها المكتب نحو مساعدة . على نحو ناجح في سوق العمل
 بما یشكل األساس ، صميم السياسات االقتصادیة واالجتماعيةیحتلتوليد العمالة المنتجة هدف البلدان في جعل 

 . و الشبابعمالة وموجهة نحالستحداث أي عملية تدخل خاصة بال

 

 :    انظر18
D. H. Freedman: Youth employment promotion: A review of ILO work and lessons learned, YEN Papers No. 1, 
ILO, Geneva, 2005. 
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وعلى مدى العقدین الماضيين، آانت السياسات االقتصادیة الكلية في العدید من البلدان النامية مرهونة إلى حد  .٢١
آبير باعتبارات التثبيت والتكيف الهيكلي وآانت أقل اهتمامًا باألهداف الرامية إلى تعزیز نمو مستدام وثابت 

. تدابير التقشف إلى تقييد نطاق السياسات الرامية إلى النهوض بعمالة الشبابوأدى اعتماد . وخلق العمالة
وتوفر بحوث منظمة العمل الدولية الحجج الداعية إلى ضرورة تصميم سياسات اقتصادیة آلية ترمي إلى 

أحدث البحوث عن أمریكا وتفيد . ١٩ وتوليد العمالةضمان توازن بين أهداف االستقرار االقتصادي الكلي
مثل هذه السياسة من جانب الحكومات لالتينية بأن الشباب یمكن أن یستفيدوا من السياسة المالية إذا صممت ا

 . ٢٠تمول سياسات سوق العمل النشطةبحيث 

 تدل على أن ارتفاع الضرائب على األجور أميل ووجدت بحوث أخرى بشأن أوروبا الوسطى والشرقية بينات .٢٢
إلى الدور الذي تقوم به عمليات التدخل الحكومية ویشير هذا األمر . ٢١لشبابإلى أن تزید من معدالت بطالة ا

مثل اإلعفاءات الضریبية أو التخفيضات في اشتراآات التأمين (أو حوافز أخرى في شكل إعانات لألجور 
ومن شأن هذه الحوافز أن تعوض تكلفة . نسبة للمنشآت التي تستخدم الشباببال)  لفترة محددةاالجتماعي

وتجد عمليات . وتتيح استهداف الشباب المحرومين بصورة خاصةلتدریب األولي المطلوب للشباب العمال ا
تقييم نظم إعانة األجور في البلدان األوروبية وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن أثرها 

رورة إیالء االهتمام إلى مدة اإلعانات على العمالة ولكن الدرس األساسي المستمد منها هو ضآبير الفائدة 
 . ٢٢ وإلى استهدافها للجماعات األآثر حرمانًا لتجنب آثار اإلزاحة المحتملة وفقدان الفعاليةومستواها

طلبًا ویمكن للسياسات القطاعية أن تولد . ٢٣وترآز بعض البلدان على التنمية القطاعية لزیادة العمالة للشباب .٢٣
قطاعات تتسم بقدر آبير من  في المدیين المتوسط والبعيد، وال سيما عندما تستهدف آبيرًا على اليد العاملة

المرونة في العمالة أو بقطاعات تتسم بأثر قوي لخلق العمالة في قطاعات أخرى من االقتصاد، آما یمكن أن 
وتتسم بعض . تطبق أساليب آثيفة العمالة وهي تجمع بين استراتيجيات تنمية الموارد البشریة والتدریب

مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفنادق والسياحة (القطاعات بإمكانيات آبيرة لعمالة الشباب 
ومن شأن تطویرها أن یوفر آفاقًا حقيقية لتوسيع نطاق ) والتوزیع بالتجزئة والجملة وغير ذلك من الخدمات

 التنمية القطاعية والنهوض بعمالة الشباب ومن الجدیر إجراء فحص متعمق للتفاعل بين. فرص العمل للشباب
 . بإجراء بعض البحوث الجدیدة في هذا المجالوسيقوم المكتب . في البلدان النامية

وإلى جانب إطار سياسي اقتصادي آلي مؤات للعمالة، ال بد من وضع سياسات تكميلية لتعزیز مضمون النمو  .٢٤
ید بأهمية االستثمارات في الهيكل األساسي، بما في ذلك وتقر حكومات آثيرة على نحو متزا. من حيث العمالة

من خالل األشغال العامة القائمة على اليد العاملة، آجزء من استراتيجياتها للنهوض بعمالة الشباب فيما بين 
 التي ،وتشير تجربة البرامج القائمة على اليد العاملة. ٢٤الشباب ذوي الدخل المنخفض والمهارات المتدنية

 إلى فعاليتها في رفع مستوى اإلنتاجية وجودة العمل بالنسبة للشباب العاطلين ، منظمة العمل الدوليةتشجعها
أو الذین یعانون من العمالة الناقصة، ألنها تجمع بين فرص العمالة والتدریب وممارسات العمل عن العمل 

منظمة العمل الدولية تقييمًا إیجابيًا أجرى استعراض ثالثي حدیث لبرنامج التعاون التقني لوفي مالي، . الجيدة
للوآالة الوطنية لعمالة الشباب، مشيرًا بصورة خاصة إلى اآلثار اإلیجابية التي تخلفها تنمية الهياآل األساسية 

االستعراض إلى أن من شأن األشغال القائمة على اليد وخلص . القائمة على اليد العاملة على عمالة الشباب
 

 . GB.291/ESP/1:     انظر الوثيقة 19
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 S. Cazes and A. Nesporova: Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe, ILO, 2003. 
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World Bank: World Development Report 2007: Development and the Next Generation, Chapter 4, Washington 
D.C., 2006; ILO: Starting right: Decent work for young people, Geneva, 2004. 
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فقط فرص عمالة فوریة للشباب في شتى القطاعات بل من شأنها أن تؤدي أیضًا إلى فرص العاملة أال تخلق 
عمل طویلة األجل من خالل التعاونيات أو المنشآت الصغيرة في قطاعات شدیدة التنوع من قبيل الري وإنتاج 

سيع نطاقها من وتوخيًا لتكرار المشاریع الناجحة ولتو.  في القرى وصيانة الطرقاتالمشاتلحجارة الرصف و
أجل تحقيق أثر أآبر على النمو االقتصادي آثيف العمالة، سيقوم المكتب بتكثيف جهوده إلعادة تقييم أثر 

 . برامج االستثمار العام الشاملة في البلدان على العمالة، بما في ذلك عمالة الشباب

 المهارات والتكنولوجيا والقابلية لالستخدام

فالتعليم األساسي یمثل األساس الذي تقوم . انيات عمالة شخص شاب وبين التعليمهناك ارتباط وثيق بين إمك .٢٥
وهناك اآلن تسليم . لمكافحة عمل األطفال واستئصال الفقرعليه قابلية الشباب لالستخدام آما أنه وسيلة فعالة 

عزیز إنتاجية واسع النطاق بأن االستثمارات طویلة األجل في رأس المال البشري تضطلع بدور رئيسي في ت
وتقدم البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا في أندونيسيا بّينة على أن األطفال . ٢٥العمل والنمو

 نهم األآثر احتماًال من أندادهم الذیالذین یتخلون عن الدراسة قبل إنجاز تعليمهم الثانوي ویبدأون العمل 
 وأن یكونوا أآثر عرضة للبطالة وللمعاناة من العمالة األقل أمنًا یستكملون تعليمهم، بأن یكون آسبهم أقل بكثير

وسيواصل المكتب توسيع قاعدة معارفه بشأن الصالت بين التعليم وعمل األطفال . ٢٦فيما بعد في حياتهم
 . وعمالة الشباب آأساس إلرشاد سياسي مستنير للهيئات المكونة في هذا المجال

وغالبًا ما یكون عدم العثور على وظيفة .  العمل مشكلة بالنسبة للعدید من الشبابمن التعليم إلىویمثل االنتقال  .٢٦
وقد تبّين أن الجمع بين التعليم والتدریب .  الحصائل التعليمية ومتطلبات سوق العملمرتبطًا بإنعدام التماثل بين

وقد اعتمدت بعض . والعمل إنما هو نهج فعال لمساعدة الشباب على آسب موطئ قدم لهم في سوق العمل
وتستخدم بلدان أخرى التوجيه . ٢٧البلدان برامج تربط بين التعليم الرسمي والتدریب والتمرن أثناء الوظيفة

وقد آشف استعراض . والمشورة في المسار الوظيفي آأداة هامة لتسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل
المسار الوظيفي عن وجود نهج متنوعة في هذا أجرته منظمة العمل الدولية مؤخرًا ألنشطة اإلرشاد في 

وباالقتران بهذا البحث، جرى وضع مواد محسنة لإلرشاد في المسار الوظيفي في مشاریع منظمة . المجال
وتعتبر التلمذة الصناعية أسلوبًا فعاًال آخر إلعداد الشباب . ٢٨العمل الدولية في إثيوبيا وأندونيسيا والفلبين

ن البلدان النامية، ال تزال التلمذة الصناعية التقليدیة أآبر مورد للمهارات بالنسبة للشباب وفي العدید م. للعمل
على المهارات العملية إال أنه في العدید من الحاالت، یحتاج التدریب . وال سيما في سوق العمل غير المنظم

نظيم المشاریع وبمهارات غير لى أن یستكمل باطالع أآثر انتظامًا وبمهارات تتعلق بتإفي المهن المحلية 
وال بد من . للعمل ذي القيم المضافة رفيعة المستوى وللتغيرات التكنولوجيةتقليدیة بحيث یكون الشباب مهيئين 

وهي تشمل االقرار . المزج بين مختلف النهج لتوسيع نطاق فرص العمل للشباب خارج االقتصاد غير المنظم
ة وبالشراآة بين القطاعين العام والخاص في تصميم التدریب وتقدیمه بالمهارات المكتسبة بصورة غير رسمي

وتقوم بحوث منظمة العمل الدولية في الهند وفي غانا اآلن . وبتحسين نظم التلمذة الصناعية التقليدیة
باستكشاف الطریقة التي یمكن بها استخدام الهيكل األساسي للتدریب، في القطاعين العام والخاص على 

وسيقوم المكتب آذلك .  على أفضل وجه من أجل رفع مستوى المهارات في االقتصاد غير المنظمالسواء،
 وهو أمر ،باستخالص العبر في السياسة العامة من نتائج استقصاءات عمليات االنتقال من المدرسة إلى العمل

 . سيكون مفيدًا في المساعدة التقنية والعمل اإلرشادي السياسي في المستقبل

لتعليم المهني والتعلم المتواصل اللذین یستجيبان لتطور الطلب على المهارات في سوق العمل هما اإن  .٢٧
وتشير البحوث التي تجریها منظمة العمل الدولية حول . عنصران أساسيان لتحسين قابلية الشباب لالستخدام
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 وال سيما ،عدد من العواملالمتخرجين المهنيين في الهند إلى أن قابلية الشباب لالستخدام محدودة بسبب 
ولقد آانت . ٢٩انخفاض المرونة التشغيلية والقابلية لالستجابة في نظم ومؤسسات التعليم والتدریب المهنيين

الثغرات في المهارات الناشئة عن تباطؤ استجابة نظام التعليم والتدریب المهنيين للطلب المتغير على 
 ،راضات القطریة لسياسة العمالة في بلدان ميثاق االستقرارالمهارات، هي األخرى نتيجة رئيسية لالستع

مثل العمل ( المهارات الرئيسية أو غير المهنية نميةوت. ٣٠ویجري التصدي لها في توصيات التقاریر القطریة
 عنصر هام في إصالحات نظام يه) ضمن فریق وتسویة المشاآل واستخدام التكنولوجيا وتعلم طریقة التعلم

 نميةوفي آسيا والمحيط الهادئ، حددت الدول األعضاء ت. تدریب المهنيين في العدید من البلدانالتعليم وال
 ونظرًا إلى أنه. ٣١مهارات القابلية لالستخدام هذه بوصفها من قضایا المهارات ذات األولویة في اإلقليم

ُیعرف الشيء الكثير عن المهارات األساسية في سياق بلد نام، یقوم المكتب بتوثيق بعض تجارب البلدان  ال
لتقييم طریقة إدماج هذه المهارات في إصالحات سياسات التدریب، فضًال عن تحدید اآلليات المؤسسية 

شأن الحاجة إلى إدماج وسيسهم هذا البحث في استثارة الوعي ب. والفاعليات المشارآة في هذه العملية
المهارات األساسية في سياسات وبرامج تنمية المهارات فضًال عن استفادة المكتب فيما یقوم به من عمل 

 . استشاري في السياسة العامة في المستقبل

وأشد االحتمال أن تكون برامج التعليم والتدریب المهنيين فعالة حيثما تكون حسنة االستهداف وتستوفي  .٢٨
وقد شجع المكتب منهجية التدریب من أجل التمكين االقتصادي . ت محددة لدى المستفيدین المقصودیناشتراطا

 وال سيما ،الریفي في منظمة العمل الدولية لخلق فرص العمالة وتوليد الدخل من أجل المجموعات المستضعفة
مفيدًا في وضع سياسة وطنية وفي باآستان، آان نهج التدریب من أجل التمكين االقتصادي الریفي . ٣٢الشباب

لزیادة فرص الحصول على التدریب على المهارات أمام الشباب الذین ُیحرمون في العادة من الحصول على 
وفي بعض البلدان، استخدم التدریب من أجل التمكين . مثل هذا التدریب بسبب وجودهم في المناطق الریفية

أنشيء التدریب من أجل التمكين االقتصادي في الفلبين، و. االقتصادي الریفي بنجاح في أعقاب األزمات
 افي مجتمعاتهم المحلية ویبنو من جدید االریفي لمساعدة الشباب العائدین من النزاعات المسلحة آي یندمجو

المكتسبة في إطار مشاریع التدریب من أجل التمكين وأفضت التجربة . منتجًا ألنفسهم وألسرهممستقبًال 
وسيجري استحداث . یفي إلى مجموعة من اإلجراءات واألدوات العامة لتسهيل تنفيذ المنهجيةاالقتصادي الر

مجموعة عامة للتدریب من أجل التمكين االقتصادي الریفي لتشمل آتيبًا عامًا ودليًال سهل االستخدام وأدوات 
يق المنهجية في عدد أآبر وستكون هذه المنتجات بمثابة دعم لتطب. ترویجية فضًال عن دليل لصانعي السياسات

 . من البلدان

. ویضطلع حشد هياآل الحوار االجتماعي والهياآل الثالثية بدور رئيسي في تشجيع قابلية الشباب لالستخدام .٢٩
وفي . وتعتبر مشارآة الشرآاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج التعليم والتدریب أمرًا حاسمًا

 من أجل العمال الشباب الوافدین ومن �االجتماعات الثالثية التدریب أثناء الوظيفة منغوليا، حددت سلسلة من 
 بوصفه شاغًال سياسيًا مرآزیًا ال بد من التصدي له من خالل �أجل العمال الذین یحتاجون إلى إعادة تدریب 

ن الهيكل الثالثي  بشأ٢٠٠٢رائد من أجل متابعة قرار مؤتمر العمل الدولي لعام وآبلد . التعاون الثالثي
 بدعم جهود الشرآاء االجتماعيين الستنباط استراتيجيات والحوار االجتماعي، قامت منظمة العمل الدولية

التي تقوم وتواصل هذا الجهد المشترك من خالل التوعية النشطة والفعالة . فعالة لتنمية المهارات اثناء الوظيفة
 أجل سياسة وطنية شاملة تستهدف الشباب وتتمشى مع بها منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل من

ویندرج هذا العمل في إطار .  بشأن عمالة الشباب٢٠٠٥التوصيات الواردة في قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 
الجهود الجاریة التي یبذلها المكتب لدعم عمالة الشباب في منغوليا، بما في ذلك من خالل وضع خطة عمل 

 . وطنية

 

 .ILO: Industrial training institutes of India: The efficiency study report, Geneva, 2003:     انظر 29

عمالة التي تواجهها بلدان ميثاق    تشارك منظمة العمل الدولية ومجلس أوروبا في جهد تعاوني إقليمي للتصدي لتحدیات ال 30
وقد شملت البلدان المستعرضة حتى . وآانت الحصيلة الرئيسية لهذه العملية سلسلة استعراضات قطریة لسياسة العمالة. االستقرار

 . اآلن ألبانيا وآرواتيا وجمهوریة مولدوفا وصربيا

 .ILO/SKILLS-AP: Developing skills through partnerships in Asia and the Pacific, Bangkok, 2006:      انظر 31

   التدریب من أجل التمكين االقتصادي الریفي هو مجموعة تدریب شاملة قائمة على المجتمع المحلي تساعد المجتمعات المحلية  32
محلي وتوفير مجموعة على تحدید وتقييم الفرص االقتصادیة المحلية وتصميم وتقدیم تدریب على المهارات قائم على المجتمع ال

 . واسعة من خدمات ما بعد التدریب
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 منشآتتنمية ال

نمو القطاع الخاص هو محرك رئيسي لخلق فرص العمل، آما أن روح المبادرة لدى الشباب هي عنصر  .٣٠
وفي معظم البلدان التي تشهد نسبًا مرتفعة من السكان الشباب، تكون . مكون هام من عناصر سياسات العمالة

منشآت ویشجع الخروج على النطاق العقبات أمام اطالق المشاریع مرتفعة ویؤدي هذا األمر إلى إعاقة خلق ال
ویتقاسم الشباب العدید من التحدیات التي یشهدها السكان عامة في تنمية . ویقوض اإلدارة السدیدةالمنظم 

مثل االفتقار إلى (المشاریع الصغيرة ولكنهم غالبًا ما یواجهون باإلضافة إلى ذلك مشاآل خاصة بسنهم 
ذلك من فرص الوصول المحدودة إلى شبكات المشاریع واالفتقار التجربة في مجال المشاریع وما یالزم 

وتبّين خبرة منظمة العمل الدولية أنه ال بد للسياسات واالستراتيجيات والبرامج ). الملحوظ إلى الموثوقية
السليمة لتشجيع منشآت الشباب من أن تكون مندرجة في بيئة سياسية مؤاتية وبيئة أعمال تنظيمية وأن ترآز 

 . لوقت ذاته على الفرص والمشاآل الخاصة بالشابات والشبان الوافدین إلى مجال العمل للحساب الخاصفي ا

وعليه، یعتبر إدخال التحسينات على بيئة األعمال أمرًا أساسيًا لمساعدة األسواق آي تسير على نحو أفضل  .٣١
نظمي المشاریع والمستخدمين من ولتحسين مناخ االستثمارات الذي یعتبر أساسيًا لتوسيع فرص العمل أمام م

وتشير بحوث منظمة العمل الدولية إلى أن التحدي یكمن في ضمان أن تكون بيئة العمل أآثر مؤاتاة . الشباب
لخلق ونمو منشآت مستدامة في آامل طيف المجتمع بحيث تتم االستفادة إلى أقصى حد من اإلمكانيات المتاحة 

وجود عدد فإن األمر بالبيئة القانونية والتنظيمية لألعمال، وعندما یتعلق . أمام المنشآت لخلق الوظائف الالئقة
ولكن إذا أرید تعزیز .  وجود قطاع خاص أآثر دینامية وآفاءةیعني في العادة أقل وأبسط من القوانين واللوائح

كتب جهودًا ترمي ویبذل الم. ٣٣المنشآت المستدامة، ینبغي باإلطار التنظيمي أال یمس بمعایير العمل الدولية
إلى دعم الهيئات المكونة في الدعوة إلى تصميم تشریعات العمل بحيث ال تستبعد تطبيق أحكامها واالمتثال لها 

 . ٣٤في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، حيث توجد غالبية الشباب الوافدین إلى سوق العمل

جية ترمي إلى تشجيع نشاط تنظيم المشاریع فيما ویعتبر بناء ثقافة منشآت عنصرًا مكونًا أساسيًا ألي استراتي .٣٢
وفي العدید من البلدان، تقوم الخطوة األولى على تغيير السلوك الثقافي في المدارس في اتجاه . بين الشباب

أجرته مؤخرًا منظمة العمل ویشير استعراض . ار الوظيفيسروح المبادرة عن طریق تشجيع ذلك آخيار للم
رامج التعليمية الخاصة بروح المبادرة في جميع أنحاء العالم إلى أهميتها من حيث الدولية واليونسكو للب

إسهامها في التعلم وفي ممارسات التعليم وفي اآتساب مهارات تنظيم األعمال واالستعداد للحياة النشطة، وتقر 
 ببطالة الشباب في الوقت ذاته بأن هذه البرامج ال تستطيع في حد ذاتها أن تحل جميع المشاآل المتصلة

 وهي �وقد وضعت منظمة العمل الدولية أداة مخصصة لتشجيع ثقافة المنشآت بين الشباب . ٣٥وفقرهم
 حدیث العهد إلى درجة ال یمكن "آن على درایة بمشروعك"وبرنامج . "آن على درایة بمشروعك"مجموعة 

وحتى اليوم، أدرجت . نتائج الواعدةمعها تقييم أثره على المنشآت البادئة، رغم أن تطبيقه قد حقق بعض ال
 وهي تخضع الختبار رائد في ،المجموعة في المناهج الوطنية للتدریب المهني في آازاخستان وقيرغيزستان

وسيواصل المكتب دعم تشجيع هذه األداة مع مراعاة .  بلدًا٢٠التعليم المهني والثانوي والعالي فيما یزید على 
 أجل تقييم ثقافة روح من آما أنه سيستهل دليًال مرجعيًا ابتكاریًا. ت المكونةارتفاع الطلب من جانب الهيئا

المبادرة في مجال معين وتقدیم اإلرشاد لصانعي السياسات بشأن تصميم عمليات التدخل لزیادة إمكانيات روح 
 . المبادرة، بما في ذلك بين الشباب، نساًء ورجاًال

 هو أداة أخرى ،"آيف تبدأ وتحسن مشروعك"یب واإلدارة بعنوان إن برنامج منظمة العمل الدولية للتدر .٣٣
وقد جرى . ترآيز على بدء المشاریع الصغيرة وتحسينهاالیستخدمها المكتب لتشجيع روح المبادرة من خالل 

 منظمة شریكة تقدم ٦٠٠ بلدًا وهو یعمل من خالل شبكة تضم ما یزید على ٩٠البرنامج فيما یقرب من تطبيق 
 "آيف تبدأ وتحسن مشروعك"وتفيد الدروس المستمدة من تنفيذ برنامج .  جيدة للوصول إلى الشبابإمكانيات

بأن برامج تنمية روح المبادرة المخصصة للشباب تحتاج إلى أن تكون جزءًا من مجموعة شاملة من التدابير 

 

 :    انظر 33
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التعليم والتدریب على روح  مثل(الرامية إلى تسهيل األمور أمام الشباب الستهالل وإدارة مشاریع خاصة بهم 
 والمساعدة والدعم في مجال األعمال والحصول على يالمبادرة واإلطار اإلداري والتنظيمي المؤات

 بغية جعله جذابًا بصورة "آيف تبدأ وتحسن مشروعك"ویعمل المكتب على تكييف برنامج . ٣٦)التمویل
يا المعلومات والتعلم عن ُبعد ووسائط خاصة لمنظمي المشاریع من الشباب عن طریق استخدام تكنولوج

 . اإلعالم

. والحصول على التمویل البدئي هو عقبة رئيسية أمام الشباب الراغبين في الضلوع في العمل للحساب الخاص .٣٤
أنشطة التعميم ال تزال محدودة؛ : وتشمل الدروس المستمدة من البرامج التي توفر رأس المال للشباب ما یلي

في التقييد تضيق المجال أمام تنوع المخاطر التي ال ترغبها المصارف ما لم یكن هناك األهداف المغرقة 
إلى " العمل للحساب الخاص"ترآيز بارز للغایة على تعویض آلي عن ارتفاع التعرض للمخاطر؛ قد یؤدي 

لة ذاتيًا خفض التمویل من أجل العمل بأجر عن طریق المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تعاني المشاریع المستق
وسيقوم المكتب بتوثيق ُحسن الممارسات في مجموعات . فعالية طویلة األجلالتقييد ومحدودة من استدامة 

 . مستهدفة بصورة خاصة لمساعدة المقترضين الشباب في الضلوع في العمل للحساب الخاص

 سياسات ومؤسسات سوق العمل

ي التوفيق بين جانبي العرض والطلب في سوق تضطلع لوائح وسياسات ومؤسسات سوق العمل بدور حاسم ف .٣٥
ویقتضي تزاید عدد الشباب الذین یعملون في وظائف متقطعة وغير آمنة ومنخفضة األجر في بعض . العمل

البلدان ومن وجودهم على نحو مغالى فيه في االقتصاد غير المنظم في بلدان أخرى، اتخاذ إجراءات عاجلة 
 .  في العمل قدمًالتحسين ظروف عملهم ولدفع حقوقهم

. في السياسات الهادفة إلى تشجيع الكفاءة واإلنصاف في سوق العملولوائح سوق العمل هي عنصر أساسي  .٣٦
ما فتئت تثير الجدل حولها في النقاش بشأن عمالة إال أن الحد األدنى لألجور وتشریعات حمایة االستخدام 

وليس هناك دليل .  معًا سبب ارتفاع بطالة الشباب الحجج القائلة بإن هذین العنصرین هماتقسيو. الشباب
أن تخفيض الحد األدنى ألجور الشباب هو وسيلة لتخفيض بطالة الشباب أو لزیادة الطلب على على قاطع 

وعلى غرار ذلك، لم توفر دراسات التقييم التي أجریت بصورة رئيسية في بلدان منظمة . ٣٧العمال الشباب
ان االقتصادي داللة واضحة على اثر تشریعات حمایة االستخدام على العمال التعاون والتنمية في الميد

فضي إلى ارتفاع بطالة الشباب مشكوك في یوالحجة القائلة بان التشدد في تشریعات حمایة االستخدام . الشباب
عرفة  ولكنها مسألة ملوائح أو عدم وضع لوائحوليست المسألة مسألة وضع . ٣٨صحتها في الدراسات األخيرة

لشباب الذین غالبًا ما یعملون في إطار لحمایة النوع ومستوى اللوائح المناسبة للحصول على أفضل أشكال 
ومن المطلوب أدلة إضافية .  دون أن یؤدي ذلك إلى إثباط الشرآات عن استخدامهم،ترتيبات عمل غير آمنة

النطالق لعمالة مستقرة أم أنها فخ یفضي لتحسين فهم ما إذا آانت ترتيبات التعاقد األآثر مرونة هي نقطة ا
وقد بدأ . من العمل قصير األمد مقرون بفترات من البطالة طوال حياتهم العمليةبالشباب إلى حلقة لولبية 

المكتب بإجراء بعض األعمال البحثية حول الترتيبات التعاقدیة للشباب وحصائل سوق العمل الناتجة عنها 
 . مل إدارة البحوث والتحاليل المتعلقة باالستخدامبوصف ذلك مجاًال هامًا من ع

دخول الشباب وإعادة دخولهم إلى سوق من شأن برامج وسياسات سوق العمل النشطة أن تسهل إلى حد آبير  .٣٧
وتشير دراسات أجرتها منظمة العمل الدولية وغيرها من الدراسات إلى أن برامج وسياسات سوق . العمل

 ونفذت على النحو الصحيح، یمكن أن تعود بالنفع فعليًا على أآثر الشباب حرمانًا العمل النشطة، إذا استهدفت
وسوق العمل وفي الوقت ذاته تعزیز الكفاءة والنمو والعدالة وذلك عن طریق تخفيف مواطن قصور التعليم 
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من إلى عدد ) صربيا(وفي هذا الصدد، یشير مشروع لمنظمة العمل الدولية في آوسوفو . ٣٩االجتماعية
أوًال، إن أحد عوامل نجاح برامج وسياسات سوق العمل النشطة التي تستهدف الشباب . ٤٠الدروس المستمدة

إذ یتعذر دون هذه البيانات الكشف عن المشاآل التي یواجهها العدید من . المحرومين هو توافر بيانات أساسية
امج فعالة تتغلب على الحرمان الذي هم فيه، واستحداث برئأو بقا/الشباب عند دخولهم إلى سوق العمل و

ثانيًا، یتيح الرصد المنتظم لبرامج وسياسات سوق العمل النشطة والتدفق المتواصل للمعلومات . یعانون منه
آما . من المؤسسات المحلية إلى المؤسسات المرآزیة وإليها، التكيف في الوقت المناسب مع األهداف المقررة

ثالثًا، تكون فعالية وتأثير . تحسين األداء وتضييق نطاق التدابير األقل نجاحًاأنه یتيح توسيع نطاق تدابير 
فالسلطات المحلية على . برامج وسياسات سوق العمل النشطة أآبر إذا نفذت السلطات المحلية هذه البرامج

تكون إال أنه ال بد من أن . في السياق االجتماعي االقتصاديالموجودة درایة أفضل بالفرص والقيود 
رابعًا، من شأن إشراك الشرآاء .  مع التنسيق واإلرشاد الفعليين على المستوى المرآزيةمتزامنالمرآزیة ال

من قبيل االقتصاد غير المنظم وظروف العمل واحباط (االجتماعيين أن یجعل الترآيز ینصب على قضایا 
ویمكن . لى الدوام في برنامج الحكومةليست واردة ع) هم وتعزیز المنشآت المسؤولة اجتماعيًاتعطلالشباب و

المساعدة التقنية وال تزال . أن یساعد تصميم عناصر مكونة مستقلة في تقویة قدرتهم وتمكينهم إزاء الحكومة
المقدمة للبلدان لوضع وتنفيذ وتقييم برامج وسياسات سوق العمل النشطة من أجل الشباب، مجاًال ال بد للمكتب 

 . طاقهمن أن یزید من توسيع ن

إن أحد الحواجز التي تعيق تحقيق التناسب بين عرض اليد العاملة الشابة والطلب عليها هو االفتقار على  .٣٨
إدارات االستخدام العامة وتضطلع . السواء إلى معلومات عن سوق العمل ومهارات البحث عن وظائف

وفي العدید من البلدان . ق العملوالخاصة بوظيفة التوسط هذه ألنها الموردة الرئيسية لخدمات وسياسات سو
، لم تتمكن إدارات االستخدام العامة من مسایرة تغير متطلبات سوق العمل آما لم النامية والبلدان االنتقالية

وتشكل المساعدة الرامية إلى دعم . تتمكن من تقدیم مجموعات خدمات مستهدفة تستوفي احتياجات الشباب
ة إلدارات االستخدام العامة مجاًال حاسمًا من مجاالت عمل منظمة العمل اإلصالحات وتقویة القدرة المؤسسي

 وهي شبكة �الدعم إلنشاء برنامج شبكة الوظائف وعلى سبيل المثال، قدم المكتب في سري النكا . الدولية
ف مباشرة لتقدیم خدمات االستخدام موجودة في المرآز وتوفر صلة قائمة على شبكة الویب بين طالبي الوظائ

ورغم أنها ال تستهدف الشباب بصورة خاصة إال أن هؤالء هم من بين . ٤١وأصحاب العمل ومعاهد التدریب
وفي الفلبين، قدم المكتب . المستفيدین الرئيسيين ألنهم یشكلون أآبر نصيب من الوافدین الجدد إلى سوق العمل

لوظيفي سيستخدم لتعزیز قدرة مكتب  في المسار ايالدعم إلدارة العمل واالستخدام بهدف وضع آتيب إرشاد
وعلى الرغم . دعم االستخدام العام على صعيد البلد لتزوید الشباب بمساعدة أآثر فعالية في البحث عن وظائف

 االستخدام إداراتمن الجهود المتواصلة فإن العمل الحالي الذي یقوم به المكتب غير آاف الستيفاء احتياجات 
تعزیز خدماته االستشاریة التقنية وموارده في هذا المجال، بما في ذلك إلى  المكتب حتاجوی. العامة في الميدان

 . عن طریق العمل بالشراآة مع المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى

 اإلدارة السدیدة والتمكين ورأس المال التنظيمي

. ياجات جميع المواطنينیقوم أساس اإلدارة السدیدة على ُحسن سير نظام سياسي دیمقراطي یستجيب الحت .٣٩
تشمل الجوانب الرئيسية لإلدارة السدیدة سيادة القانون ومؤسسات لتمثيل جميع وعلى المستوى الوطني، 

ویقع هذا النهج في صميم برنامج عمالة الشباب التابع لمنظمة العمل . المصالح ومؤسسات للحوار االجتماعي
اسي إلى تقویة مشارآة وقدرة الهيئات المكونة لمنظمة العمل ویهدف عمل المكتب في هذا المجال السي. الدولية

 . الدولية في وضع سياسات وبرامج لعمالة الشباب وتنفيذها ورصدها

 

 :    انظر 39
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 إليه القرار الصادر عن مؤتمر العمل الدولي امن خالل نهج متكامل، على حد ما دعإن تعزیز عمالة الشباب  .٤٠
امة بل یقتضي مثل هذه اإلجراءات من جانب عدة هيئات ، یتالءم مع إجراءات منسقة ومستد٢٠٠٥في عام 
إال أن عمليات التدخل المتعلقة بعمالة الشباب غالبًا ما اقتصرت على برامج معينة ضيقة النطاق . فاعلة

وال بد من قدر أآبر من االتساق . ومحددة زمنيًا ومقصرة عن إقامة الصالت مع أطر إنمائية أوسع نطاقًا
وفي بلدان أخرى، ال یزال إشراك . ٤٢ الوآاالت الحكومية المعنية في العدید من البلدانوالتنسيق بين شتى

ویتبين أن خطط العمل الوطنية آلية مفيدة ووسيلة . ٤٣منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال غير آاف
بة المكتب وتشير تجر. لتقدیم الخدمات من أجل نهج متكامل وشامل لصنع السياسات المتعلقة بعمالة الشباب

من المثمر إقامة صالت بالخطط واألولویات الوطنية القائمة من حيث أوًال، . حتى اآلن إلى الدروس التالية
وعلى حد ما سبق ذآره، یسعى عمل المكتب الموجه إلى تعميم . دفع برنامج عمالة الشباب قدمًا ورسم معالمه

. لتصدي لهذه القضية وسيكثف هذا العمل في المستقبلقضایا الشباب في أطر السياسة الوطنية الرئيسية، إلى ا
وفي هذا . والملكية واسعة القاعدة واالستدامةثانيًا، المشارآة والحوار عنصران حاسمان لضمان االلتزام 

وطنية، وال سيما العمل الالصدد، یجري بذل الجهود لدعم نهج قائم على تعدد أصحاب المصالح لوضع خطط 
ویساعد التنسيق مع أمانة شبكة تشغيل .  الوزارات الحكومية والشرآاء االجتماعيينمن خالل مشارآة شتى

 . الشباب على تسهيل مشارآة الشباب

إن الحوار االجتماعي عنصر مرآزي في وضع عمليات تدخل فعالة وذات مصداقية لتعزیز العمالة الالئقة  .٤١
ویتمثل مجال عمل هام . ٤٤ُحسن االطالعوهو یقتضي وجود شرآاء أقویاء ومستقلين ویتمتعون ب. للشباب

بالنسبة لمنظمة العمل الدولية في تقویة قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل المشارآة في 
. صنع السياسات المتعلقة بعمالة الشباب وتوسيع النطاق للوصول إلى العمال ومنظمي المشاریع من الشباب

زاء السابقة، ینصب ترآيز خاص على ضمان مشارآة الشرآاء  في األجعالجتهوعلى حد ما جرت م
فعلى . آما أن بعض األنشطة تستهدفهم بصورة خاصة. االجتماعيين في األنشطة التي یضطلع بها المكتب

سبيل المثال، قام المكتب في بيرو بتقدیم الدعم للحوار بين المراآز النقابية األربعة بغية وضع خطط عمل 
وهذا مجال یجدر أن . ویزمع القيام بعملية مماثلة في آولومبيا وإآوادور. شأن عمالة الشبابوأنشطة نقابية ب

 . یولى دعمًا أآثر انتظامًا في جميع أنشطة المكتب

 أمثلة عن عمليات تدخل منظمة العمل الدولية -ثالثًا 
 في بلدان مختارة

 مصر "١"

ثلثا العاطلين عن العمل هم من (واجهها مصر اليوم إن بطالة الشباب هي تحٍد من التحدیات الكبرى التي ت .٤٢
وفي الفصل الثاني من عام .  وهو تحد یحتل مرآزًا رفيعًا في برنامج السياسة العامة لدى الحكومة�) الشباب
، آانت منظمة العمل الدولية في مرآز الصدارة في تقدیم المساعدة لوضع خطة عمل وطنية بشأن ٢٠٠٦

وتم إنشاء لجنة تنظيمية .  التزام البلد بوصفه بلدًا رائدًا في شبكة تشغيل الشبابضيهقتعمالة الشباب، آما ی
علة وطنية رئيسية وشرآاء امتعددة أصحاب المصالح، ترأسها وزارة القوى العاملة والهجرة وتضم هيئات ف

 أنشئت لجنة تقنية آما. دوليين، بهدف تقدیم اإلرشاد وتوفير اإلشراف على تنقيح وتنفيذ خطة العمل الوطنية
 بوصفها آلية مشترآة بين المؤسسات ، الوزارات والشرآاء االجتماعيينفوطنية مؤلفة من ممثلين عن مختل

وتمشيًا مع منهجية منظمة العمل . تضطلع بمسؤولية صياغة خطة العمل الوطنية بالتعاون مع اللجنة التوجيهية
 العمل الوطنية، تقوم اللجنة التقنية بتحليل لوضع سوق طاد خطإعدمتعلقة بمنظمة الالالدولية الواردة في أدلة 

تقرر دعوة ولهذا الغرض، . العمل بالنسبة للشباب بوصف ذلك أول عنصر مكون لوثيقة خطة العمل الوطنية
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 وهو أمر مفيد في ،وسيقوم تحليل الوضع.  تتعمق في تحليل مجاالت سياسية معينةآي ٤٥عمل موضوعيةفرق 
عمالة الشباب والسياسات ذات المتصلة بمشاآل ال الالحقة من خطة العمل الوطنية، بتلخيص أهم إعداد األجزاء

وأسهمت أمانة شبكة تشغيل الشباب في تسهيل المشاورات مع المجتمع المدني، . األولویة لمعالجة هذه المشاآل
وقع أن توفر خطة العمل ویت.  وفي توثيق التعاون مع سائر وآالء التنمية،بما في ذلك مجموعات الشباب

الوطنية ُمدخًال لمعالجة وتقدیم دعم متكامل للسياسات والبرامج والرصد في ميادین العمالة العامة وسوق 
 . العمل

 فيتنام "٢"

ولقد تعاونت منظمة .  مليون شاب إلى سوق العمل آل سنة١٫٢ویدخل حوالي . تتسم فيتنام بشباب سكانها .٤٣
تين الماضيتين مع بقية الفریق القطري لألمم المتحدة المعني ببرنامج عنوانه العمل الدولية على مدى السن

 قانون خاص لالمساعدة من أجل صياغة أوآما أنها تعاونت مع اليونسيف لتقدیم اإلرشاد و. فيتنام الشابة
عتمدته الذي ا ،وینشيء قانون الشباب. بالشباب في البلد وتمكنت من ضمان إدماج عنصر بشأن عمالة الشباب

وقد أنشئت لجنة ثالثية .  الشبابنمية، بيئة قانونية مؤاتية لت٢٠٠٥نوفمبر / الجمعية الوطنية في تشرین الثاني
واحد، تضم ممثلين من الوزارات ذات الصلة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمجتمع زائد 

اء اللجنة معلمًا رئيسيًا ألنه جمع للمرة وآان إنش. المدني، لتسهيل قيام حوار سياسي بشأن عمالة الشباب
األولى بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في حوار رسمي بشأن عمالة الشباب مع الحكومة 

بشأن عمالة ياغة خطة عمل وطنية صوتمثلت نتيجة رئيسية لعمل اللجنة في . وسائر أصحاب المصالح
 ،٢٠١٠استراتيجية تنمية الشباب التابعة للحكومة بحلول عام وتسعى خطة العمل الوطنية إلى تفعيل . الشباب

 وخطة التنمية ٢٠١٠-٢٠٠١صادیة االجتماعية الوطنية للفترة وستنفذ ضمن سياق استراتيجيات التنمية االقت
وقد جرى تكييف أدوات التعلم على تنظيم األعمال، التي . ٢٠١٠-٢٠٠٦االجتماعية االقتصادیة للفترة 

آيف "للشابات في المنشآت وبرنامج "  قدمًامِضإ"العمل الدولية، من قبيل مجموعة التدریب وضعتها منظمة 
وجرى . ، من أجل االستخدام المحلي"آن على درایة بمشروعك"ومجموعة التدریب " تبدأ وتحسن مشروعك

 وأحادیث تشجيع استثارة الوعي بشأن عمالة الشباب من خالل حملة توعية، بما في ذلك مقاالت في الصحف
وقد استخدمت أسواق الوظائف آمنصات لتوفير المعلومات لطالبي الوظائف من . تلفزیونية وأفالم فيدیو
آما أسهم المشروع في تقویة القدرة المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات . الشباب ولتقاسم التجارب

في فيتنام في حوارات سياسية وفي أنشطة وشارآت غرفة تجارة وصناعة فيتنام واالتحاد العام للعمل . العمال
وأسهم هذا األمر بدوره في تعزیز فهم دور آل منها في قضایا عمالة الشباب . ابتكاریة بشأن عمالة الشباب

وسيكون أحد مجاالت العمل الرئيسية . فيما بين أصحاب المصالح على الصعيد الوطني والجمهور العام
ي المستقبل القریب هو مساعدة الحكومة والشرآاء االجتماعيين في مجال لمنظمة العمل الدولية في فيتنام ف

 . تنفيذ خطة العمل الوطنية ما أن تعتمد

 االستنتاجات
 ٢٠٠٥عرضت هذه الوثيقة موجزًا عن الجهود التي یبذلها المكتب في تنفيذ قرار مؤتمر العمل الدولي لعام  .٤٤

ت عن األنشطة الرئيسية المضطلع بها مؤخرًا وتقدیم بشأن عمالة الشباب، عن طریق تقدیم آخر المستجدا
بفعالية عمليات تدخل وأدوات سياسية مختارة المتعلقة لمحة عامة بصورة خاصة عن المعارف والخبرات 

 . عمالة الشبابفي مجال نتائج البشأن 

ة الشباب في مشاآل عمالطبيعة وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، یقتضي حجم وتعدد وجوه  .٤٥
ویعتبر . الميدان التزامًا مستدامًا آما یقتضي إجراءات متسقة وتكميلية داخل المنظمة وخارجها على حد سواء

برنامج ناجح فوجود . تحقيق النتائج بشأن عمالة الشباب، داخل المكتب، مسؤولية مشترآة بين القطاعات
لى قيم المنظمة وإلى ميزاتها النسبية، یستدعي استمرار وفعال لعمالة الشباب في منظمة العمل الدولية، یستند إ

آما أن . تخصيص الموارد وتنسيق الجهود فيما بين القطاعات واإلدارات في المقر وفي الهيكل الميداني
شراآة منظمة العمل الدولية مع األمم المتحدة والبنك الدولي وغير ذلك من المنظمات الدولية ومنظمات 

 . كة تشغيل الشباب، لهي جزء أساسي من البرنامجالشباب من خالل شب

 

تعليم والتدریب، تنمية المنشآت وتشریعات العمل، السياق االقتصادي الكلي، سوق عمل الشباب، ال:    تعنى فرق العمل بما یلي 45
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ویشكل . باإلضافة إلى ذلك، یعتبر من األساسي إجراء تقييم متعمق ألثر عمل المكتب على عمالة الشباب .٤٦
عمالة الشباب، مجاًال في مجال حصائل الاستحداث آليات فعالة لرصد وتقييم أثر السياسات واألدوات على 

 . هامًا للعمل في المستقبل

واللجنة مدعوة إلى أن تبدي تعليقاتها على هذا التقریر بهدف تقدیم اإلرشاد بشأن التطور المستقبلي لعمل  .٤٧
 . المكتب فيما یخص عمالة الشباب
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