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  :مقدمة
  

. لم يحدث من قبل أن حظي جيل من الشباب العربي بالتعليم الذي ناله الشباب العربي اليوم                 
ويقوم هذا الجيل، ذو التعليم الجيد، بدور هام في بناء مستقبل بالده، حيث إنهم يمثلون أحد المـوارد                  

 – إلى حد معين     –الهائلة تتبدد   ولكن في نفس الوقت نجد أن هذه اإلمكانية         . العظيمة للمنطقة العربية  
ارتفاع معدالت البطالة، وخصوصا بين المتعلمين تعليماً عالياً، والعمـل        : في كثير من البلدان العربية    

 غير المنتج بين من هم أقل تعليماً، وهذا ال يعوق فحسب عملية النمو، ولكنة يدمر تطلعات كثير                  الغثّ
الشباب أحد األصول الكبرى، ونتيجة لذلك، راحـت تـرّد    وتعترف حكومات اإلقليم بأن     . من الشباب 

ولكن هـل تكفـي هـذه       . على تحدي عمالة الشباب، من خالل التدخل على مستويات مختلفة للتدخل          
اإلجراءات؟ وهل يمكن أن تكون هنالك أساليب أكثر كفاءة للتعامل مع ذلك التحدي؟ وكيـف تواجـه                 

لبطالة الجزئية؟ وما هي الحلول المقترحة من جانب منظمة         بلدان أخرى في العالم بطالة الشباب، أو ا       
  العمل الدولية؟ 

  
ولإلجابة على هذه األسئلة، تتصدى هذه الورقة لتحليل اتجاهات أسواق العمل على الصعيدين   

، ثم تتطرق إلى مناقشة ضرورة إدراج قضايا عمالـة الـشباب ضـمن              ]2جزء  [اإلقليمي والعالمي   
، يتم التعرف على    3 & 2وبناء على ما يتجلى من حقائق في الجزءين         . الوطنيةاستراتيجيات التنمية   

 من الورقة، فيستلهم الدروس المستفادة من أجل        5أما الجزء   ). 4جزء  (التحديات الرئيسية في اإلقليم     
 مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى مزيد مـن          6ويطرح الجزء   . اإلقليم العربي على وجه التحديد    

  .شة والتحليلالمناق
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  :)1(حقائق رئيسية
  

إن العجز في العمل الالئق أمام الشباب في اإلقليم العربي مسألة تبعث على القلق، وهو أكبر                 •
 نـسبة   -ويوجد باإلقليم العربي اآلن معدالت إعالة عاليـة للغايـة         . منه في األقاليم األخرى   

ذلك أساساً إلى معدالت النمـو       ويرجع   -السكان النشطين اقتصادياً إلى السكان غير النشطين      
السكاني المتسارعة في اإلقليم، أثناء العقود األخيرة، وضعف مشاركة المرأة، وعدم قـدرة             

  .الدول على خلق فرص عمل
إن اقتصاديات اإلقليم تتضرر أيضا من جراء الصراع واالحتالل، وعانت مـن صـدمات               •

ومـن  . والبطالة الجزئيـة، والفقـر   متعددة نالت من استقرارها، وفاقمت من بطالة الشباب،         
األمثلة على ذلك، الجزائر، وجيبوتي، والعراق، ولبنان، واألراضي الفلـسطينية المحتلـة،            

ولقد أدت تلك الظروف إلى هشاشة وضع الشباب، ألن انتقالهم إلـى            . والصومال، والسودان 
جتمـاعي  عالم العمل بات يتعرض لبعض المعوقات من عوامل عدم اليقـين الـسياسي واال             

وفـي كثيـر مـن       . وفي أغلب األحوال، فإنه ال يمكن إدراك إمكانياتهم كاملة        . واالقتصادي
الحاالت، فإن الثمن قد يكون تورطهم في تصرفات خطرة وضارة اجتماعياً، منها اللجوء إلى 

 .العنف
اً وفي جانب العرض، يجد كثير من الشباب العرب أنفسهم اليوم، غير ُمَعّدين إعـداداً جيـد                •

لسوق العمل، وهذا نتيجة لالختالل البنياني بين مخرجات التعليم ونظام التدريب وبين الطلب             
 وهى سمة متواترة في أإلقليم، أسفرت عن وافدين جدد إلي سوق العمـل              -في سوق العمل  

 .غير قابلين لالستخدام
 .كل تلك األسباب تجعل السياسات والمداخالت المبتكرة أمراً ال مناص منه •
ي التحليل النهائي، فإن النجاح في التعامل مع التحديات الكثيرة لعمالة الـشباب، والتـي               وف •

تواجه اإلقليم العربي، سوف يتوقف على اقتصاد متنوٍع ومتناٍم، كما يعتمد أيضا على تصميم              
 .مداخالت السياسات

ـ             • ب أن  وهذه المداخالت يجب أن تعالج االعتبارات المتعلقة بجانبي الطلب والعـرض، ويج
 .تتضمن السياسات العامة، ومجاالت البرامج التفصيلية

أن معالجة المفاهيم والمواقف المتعلقة بالعمالة ال بد أن تشكل جزءاً ال يتجزأ من مواجهـة                 •
 .التحديات

 .أنه ال يجب التقليل من شأن قيمة الشراكة الفعالة في وضع سياسات وبرامج العمالة •
لمشكلة النوع االجتماعي، فإنه يجب إيـالء اهتمـام خـاص           وبالنظر إلى المدلوالت القوية      •

 .للمبادرات الرامية إلى اندماج المرأة في سوق العمل
  
  :االتجاهات اإلقليمية مقارنة باالتجاهات العالمية في أسواق عمل الشباب. 2
  

ها على الرغم من خصوصيات الدول، والتنوع فيما بين األقاليم داخل العالم العربي، نجد تشاب        
شديداً بين محصلة أسواق عمل الشباب، في معظم اقتصاديات اإلقليم، ولم تجد معظم الـدول َبْعـُد،                 

إن معدالت النمو السكاني المرتفعة، وارتفاع معدالت البطالة، وقلة الفرص أمام . حلوالً لتلك التحديات

                                                 
 فضال عـن    " الشباب لعمالةبرنامج منظمة العمل الدولية     "كبير، من عدة وثائق قام بنشرها        تستمد هذه الورقة معلوماتها، إلى حد        )1

، الذي  والعمالة، والمنتدى العربي بشأن التنمية      "لشباب والشابات في اإلقليم العربي    ا عمالةتعزيز فرص   :" تقرير طارق حق، بعنوان   
منظمـة  : فإن تحليل االتجاهات في األقاليم قد استقيناه أساساً من        وأخيرا،  . 2008 نوفمبر   16-15 قطر يومي    -عقد بمدينة الدوحة  

ميثاق فرص : القضايا األساسية للسياسات، المنتدى العربي للعمالة: ، والعمل الالئق في اإلقليم العربيوالعمالةالنمو، : العمل الدولية 
ستفادت الورقة استفادة كبيرة من المالحظـات التـي   ولقد ا. 2009 أكتوبر 21-19العمل من أجل االنتعاش والنمو؛ بيروت، لبنان      

 .، التى تعمل كموظفة مقيمة في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة]وكالة المعونة األلمانية" [تانجالوهمان"أبدتها 
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 العربـي بأسـره،     الشابات للمشاركة في أسواق العمل، هى جميعاً من الصفات المالزمة للمغـرب           
والمشرق، واألقاليم الفرعية في الخليج، حتى على الرغم من أن السكان الشباب أكثر تعليماً عما كان                

وتصبح ضخامة التحدى واضحة عند مقارنة الوضع في اإلقلـيم العربـي مـع              . علية الحال من قبل   
اب في العالم العربي، أكبر منه      ونجد أن العجز في العمل الالئق أمام الشب       . األقاليم األخرى في العالم   

  .في أى مكان آخر
  
  
  : االتجاهات الديموجرافية2-1
  

 مليون نسمة فـي عـام       229كان العدد اإلجمالي للسكان في سن العمل، في اإلقليم العربي،             
 70ومـع وجـود     . من عدد سكان العالم في سن العمل      % 4.6وعلى هذا، فإن اإلقليم يمثل      . 2008

  .من شباب العالم، وهذا مؤشر لبنية السكان الثرية بالشباب% 5.8إلقليم يمثل مليون شاب، فإن ا
  

وتعزى هذه  . 2008-1998فيما بين   % 34.2وقد زاد إجمالي السكان في سن العمل بنسبة           
مقارنة بــ   % 38.4الزيادة إلى زيادة السكان في سن العمل في منطقة الشرق األوسط، التي بلغت              

، بل زادوا أكثر من ذلـك فـي    %23.6ولقد زاد السكان الشباب بنسبة      . )2(افي شمال إفريقي  % 29.8
ويمكن تفسير الفارق بين اإلقليمـين  %). 19(عنه في شمال افريقيا %) 25.3(منطقة الشرق األوسط   

. بأن التراجع الملحوظ في معدالت الخصوبة بدأ متأخرا في الشرق األوسط عنه في شـمال إفريقيـا                
 التراجع، كان السكان في سن العمل، وكذلك الشباب، يتزايدون بطريقة أسـرع             وعلى الرغم من هذا   

  ).1انظر جدول (من أى مكان آخر في العالم، باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء 

                                                 
كويت، ولبنـان،  الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، واألردن، وال:  دولة هى22يضم اإلقليم العربي     )2

وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، واألراضى المحتلة، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والـسودان، وسـوريا،               
 الدول االثنتين والعشرين    - حينما يكون ذلك ممكنا    –وتشمل التقديرات لإلقليم العربي     . وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن    

فقد أخذت بقائمة منظمة    [أما قائمة بلدان شمال إفريقيا والشرق األوسط        .  وهى التقديرات التي أعدت خصيصا لهذه المطبوعة       جميعا،
فهي ليست مطابقـة  ]  بالنسبة لمجموعة الدول2008اتجاهات العمالة العالمية، يناير  : العمل الدولية للبلدان في كل إقليم، انظر مثالً         

 .ي، وهذا هو السبب في أن العدد اإلجمالي لكال اإلقليمين ال يمثل الرقم الصحيحتماماً لإلقليم العرب
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   في سن العمل، في أقاليم العالم– والسكان الشباب – إجمالي السكان -1جدول 
 

1998 2008 
  التغير فيما بين

 % في 2008- 1998 
 )باأللف(إجمالي السكان في سن العمل 

 19.7 4.991.468 4.170.917 العالم
الدول ذات االقتصاديات المتقدمة واالتحاد     

 األوربي
810.056 883.267 9.0 

الـدول غيـر    (وسط وجنوب شرق أوربا     
االتحـاد  &األعضاء في االتحاد األوربي     

 )الروسي

284.814 306.797 7.7 

 16.8 1.148.638 983.803 شرق أسيا
 23.2 423.799 344.103 جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي

 26.6 1.084.512 856.592 جنوب أسيا
 21.4 418.967 344.993 أمريكا الالتينية والكاريبي
 32.0 448.349 339.585 افريقيا جنوب الصحراء

 34.3 228.453 170.156 اإلقليم العربي 
 38.4 136.346 98.489     الشرق األوسط
 29.8 140.792 108.482     شمال إفريقيا
 السكان البالغون 

 21.5 3.782.996 3.114.375 العالم
الدول ذات االقتصاديات المتقدمة واالتحاد     

 األوربي
680.163 754.386 10.9 

واالتحـاد  & وسط وجنوب شرق أوربـا      
 الروسي

223.114 242.461 8.7 

 17.3 904.875 771.705 شرق أسيا
 29.1 314.741 243.747 جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي

 29.9 770.660 593.200 جنوب أسيا
 27.5 314.184 246.432 امريكا الالتينية والكاريبي
 32.4 289.981 219.028 إفريقيا جنوب الصحراء

 39.6 158.203 113.317 اإلقليم العربي
 45.4 93.568 64.343     الشرق األوسط

 35.1 98.141 72.643 مال إفريقيا    ش
 السكان الشباب

 14.4 1.208.472 1.056.542 العالم
الدول ذات االقتصاديات المتقدمة واالتحاد     

 األوربي
129.894 128.881 -0.8 

واالتحـاد  & وسط وجنوب شرق أوربـا      
 الروسي

61.700 64.335 4.3 

 14.9 243.763 212.097 شرق أسيا
 8.7 109.059 100.357 حيط الهاديجنوب شرق أسيا والم

 19.2 313.853 263.392 جنوب أسيا
 6.3 104.783 98.560 امريكا الالتينية والكاريبي
 31.4 158.368 120.557 إفريقيا جنوب الصحراء

 23.6 70.250 56.839 اإلقليم العربي
 25.3 42.779 34.147     الشرق األوسط
 19.0 42.651 35.839     شمال إفريقيا

 من تقرير منظمـة     1انظر ملحق   . 2009منظمة العمل الدولية، االتجاهات نماذج االقتصاد القياسي، سبتمبر         : المصدر
  . للحصول على معلومات بشأن المنهاجية2008، أكتوبر 2008العمل الدولية بشأن اتجاهات العمالة العالمية للشباب 
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  : اتجاه قوة العمل ومشاركة قوة العمل2-2
  

في اإلقليم، هى األدنى من نوعها      % 50.9 التي تبلغ    – )3(إن معدالت مشاركة القوى العاملة      
 2.5، كان هناك 2008وفي عام . في العالم، وهى ناجمة عن المعدالت المتدنية للغاية لمشاركة المرأة

 نساء  7 نساء يعملن في أسواق العمل، أو بمعنى آخر، كان هناك أكثر من              10امرأة فقط من بين كل      
 رجال في سن    10فمن بين كل    : أما عن الرجال، فإن األرقام مغايرة     .  نساء 10عاطالت من بين كل     

، ونجد أن معدالت مشاركة المرأة أعلى قلـيال         )1انظر شكل   ( عاطلين   2.5 عاملين،   7.5العمل نجد   
ى العاملـة   في شمال إفريقيا منها في الشرق األوسط، وهو اإلقليم الذي يشهد أدنـي مـشاركة للقـو                

وتتفاوت تقديرات معدالت مشاركة القوى العاملة النسائية على الصعيد القطرى،          . النسائية، في العالم  
في الصومال، كما أن التباينـات فـي        % 54.3في األراضى المحتلة،    % 14بين ما يزيد قليالً على      

% 90ى ما يزيد عن     في اليمن إل  % 65.9معدالت عمالة الذكور ملحوظة أيضا، وهى تتراوح ما بين          
  )4 (]2008وتتعلق جميع التقديرات بعام [في قطر واإلمارات العربية المتحدة 

، )1انظر شكل (إال أنه أثناء الِعقد الماضى تزايد معدل مشاركة قوة العمل النسائية باضطراد   
 المرأة   دولة في اإلقليم، وقد لوحظت أعلى زيادة لمعدالت مشاركة         22 من بين    20ويْصدق ذلك على    

  .في الجزائر، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة
  

  .2008 معدالت مشاركة قوة العمل، -1شكل 
  

إن معدل مشاركة الشباب بصفة عامة، أقل منه عند الكبار، ألنه من المفتـرض أن جـزءاً                 
تبرنـا  وإذا مـا اع ]. ولهذا يتم حسابهم على أنهم غير نشطين[معيناً من الشباب منخرطون في التعليم     

دول االقتصاديات المتقدمة، وإقليم االتحاد األوربي، نقطة مرجعية، الستطعنا أن نتبين حجم التحـدى              
فـي عـام    % 46.9[فبينما نجد أن معدل اشتراك القوة العاملة للـشباب          : الذي يواجه اإلقليم العربي   

نجـد أن   %] 52.7[بـي   يقترب كثيراً من نظيره في الدول المتقدمة اقتصاديا، واالتحاد األور         ] 2008
فـي  % 48.2 مقارنـة    2008في عام   % 21.6معدل مشاركة القوة العاملة للشابات أقل بكثير جدا،         

وُيقَدَّر معدل مشاركة القوة العامة للشابات، بأقـل مـن          . الدول المتقدمة اقتصاديا، واالتحاد األوربي    
  .عراقفي قطر، واألراضى المحتلة، والمملكة العربية السعودية، وال% 10
  

. وبمرور الزمن، تناقصت معدالت مشاركة قوة العمل للشباب، بينما زادت نظيرتها للشابات             
ويمكن تفسير التناقص أساساً في معدالت مشاركة الشباب، بزيادة التحاقهم بالتعليم، وال سـيما فـي                

                                                 
ويتم حـساب معـدل     . في أسواق العمل  " نشطتين"وهاتان الفئتان هى اللتان تعتبران      . قوة العمل هى مجموع العاملين والعاطلين      )3

ويشير المعدل المحسوب لمشاركة قـوة      . في سن العمل  مشاركة قوة العمل بأن نقسم عدد هؤالء النشطين على إجمالي عدد السكان             
والجزء المغاير هو معدل عدم النشاط وهو يعنى جميـع  . العمل إلى عدد السكان النشطين، داخل إجمالي عدد السكان في سن العمل 

مكانيات البشرية التي   ويعطى هذا الرقم مؤشراً أولياً لإل     . السكان غير النشطين في أسواق العمل كشريحة من السكان في سن العمل           
ومع ذلك، ال بد للمرء من توخى الحذر، حيث أن األشخاص الملتحقين بالتعليم، والذين ال ينخرطون طواعية                 . يستفيد منها االقتصاد  

لقوة العمل، ولكن توجد معدالت يمكن اعتبارهـا        " صحيح"وال يوجد معدل مشاركة     . في أسواق العمل، يعتبرون أيضا غير نشطين      
] وهذا هو حال البلدان الفقيرة في الغالب، حيث يتعين على جميع الناس أن يعملوا لكي يعيشوا، ويقوموا بأي عمل متاح     [ للغاية   عالية

 .وتُتَّخذ االقتصاديات الصناعية المتقدمة كنقطة مرجعية. كما توجد معدالت يمكن اعتبارها متدنية للغاية
عندما ال تقدم إحدى الـدول بيانـات        . 2009، الطبعة السادسة، جنيف     " ة لسوق العمل  المؤشرات األساسي "منظمة العمل الدولية،     )4

. حقيقية عن معدالت  مشاركة قوة العمل، تقوم منظمة العمل الدولية بوضع تقدير لمعدل المشاركة، بناء على نموذج اقتصاد قياسي                   
؛ منظمة العمل الدوليـة،  "المناهج والنتائج األساسية:  العملاالتجاهات العالمية واإلقليمية في مشاركة قوة : "steve kapsosانظر 

 .2007أوراق سوق العمل، مكتب العمل الدولي، جينيف 
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ة للـشابات،   ولقد زادت فرص الحصول على التعليم أيضاً بالنـسب        ). 2انظر شكل   (المرحلة  الثانوية    
ولكن كثيرات منهن دخلن أسواق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدالت مشاركتهن فـي قـوة العمـل                  

وتعزى المشاركة العالمية لإلناث في قوة العمل إلى عوامل الدفع والجذب، بما فيهـا              . بمرور الزمن 
تعددة، وزيادة عـدد    التحول من نموذج أسرة الرجل المعيل، إلى نموذج أسرة استراتيجية المعيشة الم           

، وخصوصا في القطاعات التي تشهد نمو مثـل         ]الوظائف اإلدارية : مثل[فرص العمل المتاحة للمرأة     
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وغيرها من الخدمات

  
  .معدالت االلتحاق بالتعليم: 2شكل 

  
التعلـيم العـالي فـي      وعلى الرغم من الخطوات اإليجابية والكبيرة في تحسين فرص الوصول إلى            

اإلقليم، للذكور واإلناث على السواء، إال أن معظم العاطلين في عدة دول ، هم في حقيقة األمر، مـن                 
ولقد أسفر هذا التوسع في التأهيل الجامعي عن منافسة قوية بين الخريجين علـى              . خريجي الجامعات 

 إلـى قبـول     –ن الحاالت    في كثير م   –الوظائف التخصصية، حتى إن شباب الخريجين، يضطرون        
ونجد أن عرض العاملين المؤهلين يفوق بكثير الزيادة فـي العـدد            . أعمال أقل من مستوى مهاراتهم    

حيث يهاجر  " واستنزاف العقول "المتاح من فرص العمل التخصصية والفنية، مما يفضى إلى البطالة،           
 العربي للتنمية البـشرية     ولقد اكتشف التقرير  . المتعلمون المتخصصون بحثا عن فرص عمل أفضل      

 عربي من خريجي الجامعات يقيمون في الـدول األوربيـة   450.000أن ثمة ما يزيد على  ) 2002(
من الشباب العربي ممن شملهم أحد األبحاث، يريدون        % 50، وأن   2001والواليات المتحدة في عام     

  .الهجرة،  وخصوصا إلى الدول الصناعية المتقدمة
  
  
  لة اتجاهات العما2-3
  

 التضحت لنا االتجاهـات  - العاملة والعاطلة–إذا ما نظرنا عن كثب إلى عناصر قوة العمل            
  )5(التالية خالل العقد الماضى

    

                                                 
. يمكن تحليل اتجاهات العمالة بطريقة أمثل باستخدام معدالت نمو العدد اإلجمالي للعاملين، وكذلك معدالت العمالة إلى الـسكان                  )5

تشير معدالت العمالة إلى السكان، إلى كفـاءة        " المؤشرات األساسية لسوق العمل   : "عمل الدولي وكما هو مبين في مطبوعة منظمة ال      
وتّعبر معدالت العمالة إلى السكان، عن عدد النـاس الـذين   . االقتصاد وقدرته على توفير فرص العمل ألولئك الذين يريدون العمل        

" صـحيح "وال يوجد معدل    ].  سنة أو أكثر حتى مرحلة الشباب      15[اظرة  يعملون كنسبة مئوية من السكان بالنسبة للفئة العمرية المن        
، واتجاهات مواتية لها تأثير إيجابي على تقليص العجز في فرص العمل الالئق في              "اسس للمقارنة "للعمالة إلى السكان، ولكن توجد      

بة للشباب منها إلجمالى السكان، ألن هنالك       أن المعدالت يجب أن تكون أقل بالنس      ) 1: وعلى سبيل المثال  .األجلين القصير والطويل  
وأيضا يمكن اعتبـار االنخفـاض فـي      . منخرطة في التعليم، مقارنة بالكبار    ) كشريحة من الفئة العمرية   ( أعداداً كبيرة من الشباب     

ويقتـضي  ) 2. التعلـيم معدالت العملة إلى السكان، بالنسبة للشباب، مع أنه عالقة إيجابية إذا كان السبب في ذلك زيادتهم في حقل                   
األمر بذل جهود لزيادة معدالت العمالة إلى السكان، عندما تكون البطالة مرتفعة جدا في البالد، بما يشير إلى أن الناس تبحث عـن               

كما يقتضي األمر بذل الجهود لزيادة المعدالت أيضا عندما تكون منخفضة نتيجة لتثبيط الهمـة، بمـا                 ) 3. العمل ولكنهم ال يجدونه   
أن معدالت عمالة المرأة يمكن أن تكون أقـل مـن   ) 4. يعنى أن الناس قد فقدوا األمل، على األرجح، في العثور على فرصة عمل          

إال أنه إذا كان    . مثيلتها لدى الرجل طالما كان ذلك نتيجة اختيار المرأة طوعاً المكوث في البيت، وعدم المشاركة في أسواق العمل                 
ومن الناحيـة األخـرى، فـإن       ) 5. كة المرأة العاملة، قسراً، فإن المعدالت يجب أن تزيد مع الزمن          االختالف نتيجة ضعف مشار   

، مثال، غالبا ما تحـدث فـي الـدول        %80معدالت العمالة إلى السكان يجب أال تكون عالية جدا، ذلك أن المعدالت التي تزيد عن                
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكـون الزيـادات فـي           ) 6. متدنية الجودة الفقيرة جداً، وعادة ما تشير إلى وفرة في فرصة العمالة ال          

 .معدالت العمالة إلى السكان، معتدلة ألن الزيادات الحادة يمكن أن تكون نتيجة االنخفاض اإلنتاجية
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، فإن العمالة   2008-1998، فيما بين    %34.3إذا كان السكان في سن العمل قد زادوا بنسبة            
ودي في نسبة العمالة إلى السكان،      أثناء نفس الفترة، وهذا يوضح االتجاه الصع      % 38.8زادت بنسبة   

ولقد استفادت المرأة أكثر من الرجـل، مـن   . 2008في عام % 46 إلى   1998في عام   % 44.5من  
، بينما كانت الزيادة بالنسبة للرجـل       %56حيث زادت فرص عمل المرأة بنسبة       : زيادة فرص العمل  

، فيما يتعلق بمعدالت العمالة إلى      ولقد أدى ذلك إلى تقليص الفجوة، بين المرأة والرجل        . فقط% 34.1
السكان، ولكن الفجوة بالمقارنة باألقاليم األخرى في العالم ، ال تزال هى األكبـر وإذا كـان معـدل                   

فقط بالنسبة للمرأة، فإن ذلك أقل بدرجة ملحوظة من نسبة الرجل وهـى             % 22.7العمالة إلى السكان    
68.3.%  

  
رص العمل، ذلك أن نمو فرص العمل أمام الشباب كان          ولقد استفاد الشباب أيضاً من زيادة ف        

، وكذلك نجد أن فرص العمـل أمـام         ]مقارنة بجميع األقاليم األخرى   [هو األكبر في الشرق األوسط      
  ).3انظر شكل (الشباب في شمال إفريقيا قد زادت زيادة ملحوظة 

  
  .اب في عمالة الشب2008 – 1998تغيرات النسبة المئوية فيما بين  : 3شكل 

  
  

 2انظر حاشـية    . 2008منظمة العمل الدولية ، اتجاهات نماذج االقتصاد القياسي، أبريل          : المصدر  
  .لتعريف اإلقليم العربي

  
ومـرة  %. 48.4في الشرق األوسط، زادت فرص العمل لإلناث الشابات زيادة مؤثرة بلغت              

ومع ذلك، فإذا .  من استفادة الشبابأخرى، استفادت اإلناث الشابات، في كال اإلقليمين الفرعيين، أكثر     
فإن ]. في الشرق األوسط  % 25.3في شمال إفريقيا،    % 19% [23.6كان جيل الشباب قد زاد بنسبة       

وكانت الفوارق ضخمة، على الـصعيد      %. 17.1فرص العمالة أمام جيل الشباب، زادت فقط بنسبة         
دة فرص العمل للشباب ال تتجاوز       اإلقليمي، بالنسبة لخلق فرص عمل للشباب، حيث كانت زيا         –دون

ومن ثم كان إيجاد فرص عمـل       . في الشرق األوسط  % 28.6في شمال إفريقيا، بينما بلغت      % 13.8
للشباب أقل من الزيادة في عدد الشباب في شمال إفريقيا، ولكنها كانت أعلى بشكل ملحوظ في الشرق                 

الكلية إلى السكان، تشير معدالت عمالة      وكما هو الحال مع معدالت العمالة       ]. 2انظر جدول   [األوسط  
، ومع ذلك، فإن معدل عمالة اإلناث إلى السكان         genderالشباب إلى تناقص فجوة النوع االجتماعي       

 فقـط   1.5 شابات في اإلقليم العربي نجد أن        10فمن بين كل    : ال يزال هو األقل من نوعه في العالم       
  .ن الشباب م10 من بين كل 4لديهن فرصة عمل، مقارنة بـ 

  
  

  . عمالة الشباب ومعدالت عمالة الشباب إلى السكان-2جدول 
)         باأللف(الشباب  

 العمالة
معدل عمالة الشباب إلى 

 السكان
 2008 1998 2008 1998 إجمالي الشباب

 557.941 519.059 44.6 47.6 العالم
ــة   ــصاديات المتقدم ــدول ذات االقت ال

 واالتحاد األوربي
45.8 43.9 59.467 56.555 

الدول غيـر   (وسط وجنوب شرق أوربا     
واالتحاد & األعضاء في االتحاد األوربي     

 )الروسي

34.7 33.3 21.387 21.427 

 129.235 130.701 53.0 61.6 شرق أسيا
 49.293 47.352 45.2 47.2 جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي



 9

 131.897 116.828 42.0 44.4 جنوب أسيا
 47.343 45.931 45.2 46.6  الالتينية والكاريبيأمريكا

 79.281 61.451 50.1 51.0 افريقيا جنوب الصحراء
 18.850 16.095 26.8 28.3 اإلقليم العربي 

 12.842 9.987 30.0 29.2     الشرق األوسط
 11.218 9.861 26.3 27.5     شمال إفريقيا
 السكان البالغون 

 315.142 293.515 51.4 54.9 العالم
ــة   ــصاديات المتقدم ــدول ذات االقت ال

 واالتحاد األوربي
48.4 45.3 32.108 29.896 

واالتحـاد  & وسط وجنوب شرق أوربا     
 الروسي

39.4 38.2 12.319 12.477 

 62.282 63.709 48.7 58.3 شرق أسيا
 28.777 26.914 52.0 53.2 جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي

 95.536 82.520 58.6 60.5 جنوب أسيا
 29.017 29.405 55.0 59.4 امريكا الالتينية والكاريبي
 43.640 34.487 55.0 57.3 إفريقيا جنوب الصحراء

 13.518 12.054 37.7 41.6 اإلقليم العربي
 9.291 7.595 42.5 34.4     الشرق األوسط
 7.765 7.117 35.9 39.2     شمال إفريقيا
 السكان الشباب

 218.740 205.697 37.5 40.0 العالم
ــة   ــصاديات المتقدم ــدول ذات االقت ال

 واالتحاد األوربي
43.0 42.4 27.359 26.659 

واالتحـاد  & وسط وجنوب شرق أوربا     
 الروسي

29.8 28.3 9.068 8.950 

 66.953 66.991 57.8 65.2 شرق أسيا
 20.516 20.438 38.2 41.1 جنوب شرق أسيا والمحيط الهادي

 36.361 34.309 24.1 27.0 جنوب أسيا
 18.326 16.526 35.2 33.7 امريكا الالتينية والكاريبي
 35.641 26.964 45.1 44.7 إفريقيا جنوب الصحراء

 5.332 4.041 15.5 14.5 اإلقليم العربي
 3.551 2.392 17.0 14.4     الشرق األوسط
 3.453 2.744 16.4 15.5     شمال إفريقيا

 من  1انظر ملحق   . 2009العمل الدولية، اتجاهات نماذج االقتصاد القياسي، سبتمبر        منظمة  : المصدر
 للحـصول   2008، أكتوبر   2008تقرير منظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات العمالة العالمية للشباب          

  .على معلومات بشأن المنهاجية
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  : اتجاهات البطالة2-4
  

ة المتزايدة بسرعة، على البطالة؟ ال زال المعدل الكلـي          ما هو أثر زيادة قوة العمل، والعمال        
، وكان معـدل    2008في عام   % 9.7 هو أعلى معدل بطالة في العالم، حيث بلغ          )6(للبطالة في اإلقليم  

وقد شهد معدل البطالة انخفاضـا طفيفـاً        %. 9، وفي الشرق األوسط     %10البطالة في شمال إفريقيا     
  ). 3انظر جدول (خالل العقد األخير 

  
  

 2006المستوى الثانوي  1999المستوى الثانوي 
 2006المستوى الثالث  1999المستوى الثالث 

  
  أسيا الواسطة              وسط وشرق أوربا     الدول العربية 

  أمريكا الشمالية وغرب أوربا    أمريكا الالتينية والكاريني    شرق أسيا والمحيط الهادي
   نوب الصحراء  أفريقيا ج    جنوب وغرب أسيا

. UNESCO:Source
182=Reportld?aspx.tableView/TableViewer/unesco/org.unesco.uis.stats://http 

and 
167=Reportld?aspx.tableView/TableViewer/unesco/org.unesco.uis.stats://http   

  
أقاليم اليونسكو ليست مطابقة لألقاليم المستخدمة في هذا التقرير؛ انظر المصدر المشار إليـه أعـاله                

  .لالطالع على قائمة الدول المدرجة في كل إقليم
يانات أيضاً استمرار صعوبة أمام المرأة لكي تجد عمالً مقارنة بالرجل على الرغم من أن توضح الب

فمن بين البلدان االثنتي عشرة التي تتوافر لديها . عدداً أقل من النساء هن الناشطات في أسواق العمل
 للمرأة عنها بيانات أكثر حداثة عن معدالت البطالة، عشر منها ترتفع معدالت البطالة فيها بالنسبة

وفي حالة مصر وسوريا نجد أن الفارق في النسبة المئوية بين معدالت الرجال . بالنسبة للرجل
وهذا الفارق من شأنه أن يثبط النساء بسهولة ويؤدي إلى خروجهن من قوة % 15والنساء أكثر من 

هذا قد يكون و. العمل وهكذا يمحو التقدم الذي كان قد أحرز على صعيد خفض عدم نشاط المرأة
بمثابة خسارة هائلة لالستثمارات التي خصصت من أجل تعليم المرأة، حيث كان معدل بطالة المرأة 

  .بالنسبة للرجل في المنطقة بكاملها% 8.2 مقارنة بنسبة 2007في عام % 13.8بنسبة 

                                                 
انوا يبحثون عن يتم حساب معدل البطالة على أساس حصة السكان في قوة العمل، الذين لم يعملوا أكثر من ساعة واحدة ولكنهم ك                    )6

: ولمزيد عن التفاصيل، انظـر    . وهذا هو تعريف منظمة العمل الدولية المتعارف عليه عالميا        ). العاطلون(عمل أثناء فترة األساس     
 .2009، الطبعة السادسة ، جينيف "المؤشرات األساسية في سوق العمل"منظمة العمل الدولية، 
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  البطالة ومعدالتها: 3الجدول 

 
عدد غير العاملين 

 (%) نسبة البطالة )باأللف(
 2008 1998 2008 1998 الياإلجم
 5.9 6.3 188,326 170,165 العالم

 6.1 7.1 30,865 33,779 االقتصاديات المتقدمة واالتحاد األوروبي
خارج االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 

 9.0 12.2 15,978 20,506 وكومنولث الدول المستقلة) األوروبي
 4.3 4.7 36,154 35,366 شرق آسيا

 5.5 4.8 16,142 11,485 ا ودول الباسيفيكجنوب شرق آسي
 4.9 4.1 31,789 20,867 جنوب آسيا

 7.2 8.4 19,787 18,155 أمريكا الالتينية ودول الكاريبي
 7.6 7.7 24,191 18,499 إفريقيا جنوب الصحراء

 9.7 11.2 11,238 9,570 المنطقة العربية
 9.0 9.4 6,312 4,600 الشرق األوسط
 10.0 12.8 7,111 6,908 جنوب إفريقيا

     )باأللف(غير العاملين من الرجال 
 5.7 6.0 108,022 98,178 العالم

 6.0 6.6 16,800 17,609 االقتصاديات المتقدمة واالتحاد األوروبي
خارج االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 

 9.1 12.0 8,809 10,998 وكومنولث الدول المستقلة) األوروبي
 4.9 5.4 22,405 22,102 شرق آسيا

 5.1 4.5 8,678 6,255 جنوب شرق آسيا ودول الباسيفيك
 4.6 3.9 20,976 14,382 جنوب آسيا

 5.7 6.9 9,170 9,281 أمريكا الالتينية ودول الكاريبي
 7.2 7.2 12,792 9,806 إفريقيا جنوب الصحراء

 8.2 10.0 7,160 6,580 المنطقة العربية
 8.0 8.4 4,292 3,259 الشرق األوسط
 8.0 11.1 4,100 4,488 جنوب إفريقيا

     )باأللف(غير العاملين من النساء 
 6.2 6.7 80,304 71,986 العالم

 6.1 7.8 14,065 16,169 االقتصاديات المتقدمة واالتحاد األوروبي
خارج االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 

 8.8 12.4 7,169 9,509 وكومنولث الدول المستقلة) األوروبي
 3.6 3.9 13,749 13,264 شرق آسيا

 6.1 5.2 7,464 5,230 جنوب شرق آسيا ودول الباسيفيك
 5.7 4.4 10,813 6,486 جنوب آسيا

 9.4 11.0 10,616 8,874 أمريكا الالتينية ودول الكاريبي
 8.1 8.4 11,398 8,693 إفريقيا جنوب الصحراء

 13.8 15.5 4,078 2,990 المنطقة العربية
 12.3 13.3 2,019 1,341 الشرق األوسط
 15.1 18.0 3,010 2,420 جنوب إفريقيا

 منظمة العمل –) 1(أنظر الملحق . 2009 سبتمبر –منظمة العمل الدولية، نماذج اتجاهات القياس االقتصادي : المصدر
   المعلومات والمنهجية لإلطالع على2008، أكتوبر 2008 اتجاهات التشغيل العالمية لشباب –الدولية 
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في شمال إفريقيا % 24.4% (22.1معدل بطالة الشباب مرتفع جداً في المنطقة العربية حيث يبلغ 

. ومعدل شمال إفريقيا هو األعلى على مستوى العالم) 4أنظر الجدول ) (في الشرق األوسط% 18.8و
فمن بين كل . بالنسبة للشابومرة أخرى فإن الحصول على عمل بالنسبة للمرأة الشابة أصعب منه 

عشر نساء قادرة على العمل في سوق العمل، ثالث منهن تقريباً يبحثن عن عمل ولكن ل ينجحن في 
وهذا يمثل فاقداً هائالً للقدرات بالنظر . أما بالنسبة للرجال فالعدد أقل من اثنين من كل عشرة. ذلك

  .ي جيل آخرإلى أنه يمثل أكثر األجيال حصوالً على التعليم من أ
مشكلة تحتاج إلى تحليٍل متأٍن ألن التحديات تختلف باختالف ) 4الجدول (مشكلة بطالة الشباب 

ففي معظم البلدان نجد أن العاملين الذين حصلوا على قسٍط محدود من التعليم أو . مستويات التعليم
، نجد أنهم يواجهون قدراً الذين لم يحصلوا على أي قسٍط منه أو أولئك الذين نالوا الحظ األوفر منه

فمعظم المتعطلين عن العمل إما أنهم شبه مؤهلين مهارياً أو حاصلين على . أقل من خطر البطالة
ومع . التعليم اإلعدادي أو الثانوي، وهذه إشارة إلى عدم تقدير تدريبهم التقدير الصحيح في االقتصاد

ففي . اهاً نحو االرتفاع في بعض البلدانذلك فإن معدالت البطالة بين خريجي الجامعات تبرز اتج
وهناك أسباب عدة لهذا . مصر على سبيل المثال، هناك مشكلة البطالة على جميع مستويات التعليم

خريجو الجامعات هم أسرع المجموعات نمواً بين الداخلين الجدد في أسواق العمل . االتجاه األخير
وكما كانت . ال ينمو بنفس السرعة بل أنه يتناقص ذيوهم األكثر اعتماداً على التشغيل الحكومي ال

الحال في الماضي، فالشباب الحاصلين على درجات جامعية يريدون عمالً في القطاع العام ويتوقعون 
ونظراً ألن أولئك الشباب في األغلب األعم من األحوال يأتون . أن توفر لهم الحكومات تلك الوظائف
استعداٍد لالنتظار لمدد أطول للحصول على وظيفة بدالً من أن من أسر ميسورة الحال فهم على 

وبدالً من أن يسد القطاع الخاص فجوة التشغيل نجده يستمر . يشرعوا في العمل لدى القطاع الخاص
في التمييز بين الشباب وعلى وجه الخصوص يأتي تمييزه ضد الشابات ألسباب مثل التكلفة اإلضافية 

طفل، وهي تكلفة تتردد الشركات في تحملها، ويضاف إلى ذلك ما قد يتوقع إلجازة الوضع ورعاية ال
ويشكو القطاع الخاص أيضاً من عدم توافر النوع من . من المحدودية الجغرافية لتحرك المرأة
  .المهارات التي يحتاج إليها لدى الخريجين

  
  بطالة الشباب ومعدالتها: 4جدول 

 
عدد الشباب غير 

 )باأللف(العاملين 
نسبة الشباب غير 

 (%)العاملين 
 2008 1998 2008 1998 اإلجمالي
 12.3 12.3 69,194 64,810 العالم

 13.1 13.9 8,532 9,591 االقتصاديات المتقدمة واالتحاد األوروبي
خارج االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 

 18.5 22.6 4,857 6,236 وكومنولث الدول المستقلة) األوروبي
 9.1 9.5 12,997 13,760 شرق آسيا

 16.0 12.7 9,375 6,880 جنوب شرق آسيا ودول الباسيفيك
 10.1 9.0 14,797 11,594 جنوب آسيا

 15.2 15.7 8,499 8,534 أمريكا الالتينية ودول الكاريبي
 11.3 11.8 10,139 8,215 إفريقيا جنوب الصحراء

 22.1 23.3 5,362 4,877 المنطقة العربية
 18.8 19.5 2,972 2,415 سطالشرق األو

 24.4 26.4 3,613 3,545 جنوب إفريقيا
  الشباب 
 12.1 12.2 39,892 37,378 العالم

 13.9 13.8 4,833 5,142 االقتصاديات المتقدمة واالتحاد األوروبي
 18.1 22.2 2,751 3,520خارج االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 
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 وكومنولث الدول المستقلة) األوروبي
 10.8 11.2 7,528 8,058 شرق آسيا

 15.1 12.4 5,122 3,799 جنوب شرق آسيا ودول الباسيفيك
 9.7 9.0 10,308 8,171 جنوب آسيا

 12.1 12.8 3,987 4,317 أمريكا الالتينية ودول الكاريبي
 10.9 11.2 5,363 4,371 إفريقيا جنوب الصحراء

 19.5 21.3 3,266 3,270 المنطقة العربية
 16.7 17.5 1,861 1,607 لشرق األوسطا

 20.6 23.9 2,016 2,241 جنوب إفريقيا
  )باأللف(الشابات غير العامالت 

 12.7 12.5 29,302 27,433 العالم
 12.2 14.0 3,698 4,449 االقتصاديات المتقدمة واالتحاد األوروبي

خارج االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 
 19.1 23.1 2,107 2,717  المستقلةوكومنولث الدول) األوروبي
 7.6 7.8 5,469 5,702 شرق آسيا

 17.2 13.1 4,253 3,082 جنوب شرق آسيا ودول الباسيفيك
 11.0 9.1 4,489 3,422 جنوب آسيا

 19.8 20.3 4,511 4,217 أمريكا الالتينية ودول الكاريبي
 11.8 12.5 4,776 3,845 إفريقيا جنوب الصحراء

 28.2 28.4 2,096 1,606 ربيةالمنطقة الع
 23.8 25.2 1,112 808 الشرق األوسط
 31.6 32.2 1,597 1,304 جنوب إفريقيا

 منظمة العمل –) 1(أنظر الملحق . 2009 سبتمبر –منظمة العمل الدولية، نماذج اتجاهات القياس االقتصادي : المصدر
   لإلطالع على المعلومات والمنهجية2008 ، أكتوبر2008 اتجاهات التشغيل العالمية لشباب –الدولية 

  
  
  التحول من الزراعة إلى الخدمات :  اتجاهات التشغيل القطاعية2-5

المناطق دون اإلقليمية في شمال أفريقيا والشرق األوسط هي مناطق تتقارب فيما بينها تاريخياً من 
، وال بد، له أثر على ومع ذلك، فهناك اختالف واحد الفت للنظر كان. حيث اتجاهات سوق العمل

القطاع الزراعي في شمال أفريقيا، على وجه . صياغة سياسات الشباب في جميع أنحاء المنطقة
  . الخصوص، ال يزال يلعب دورا حيوياً وهو تشغيل ما يزيد عن ثلث إجمالي العاملين

 الخدمات هو ، فإن قطاع)4انظر شكل (وكما يتضح من البيانات الخاصة بالتوزيع القطاعي للتشغيل 
وهو أيضا القطاع الذي شهد أكبر زيادة في حصته ما . جهة التشغيل األكبر إلى حد بعيد في المنطقة

من إجمالي الوظائف في % 49.5، وفر قطاع الخدمات 2008ففي عام . 2008-1998بين عامي 
صته من ، حيث ارتفعت ح2008-1998كما شهد قطاع الصناعة نموا طفيفا ما بين عامي . المنطقة

ويلعب هذا القطاع دورا أكبر بكثير في . من إجمالي الوظائف في المنطقة% 22.8إلى % 19.1
 منهم يعملون 23 رجل عامل في المنطقة نجد 100فمن بين كل . توفير وظائف للرجال عنه للسيدات

وفي .  منهن فقط يعملن في قطاع الصناعة9 سيدة نجد 100في قطاع الصناعة، ومن بين كل 
، 2008ففي عام . نهاية، شهد القطاع الزراعي انخفاضاً في حصته من التشغيل مع مرور الوقتال

 حيث كانت 1998من إجمالي الوظائف في المنطقة بانخفاض عن عام % 27.8وفر القطاع الزراعي 
من إجمالي % 39.3ومع ذلك، فهو قطاع هام للغاية بالنسبة للمرأة حيث وجد أن %. 33.0النسبة 
وبالنسبة .  المرأة تنتمي إلى هذا القطاع كما أن حصته قد شهدت زيادة طفيفة مع مرور الوقتوظائف

، كانت الحصة قد استقرت عند 1998ففي عام . للرجال، يتواصل انخفاض أهمية هذا القطاع بسرعة
  %. 21.8 إلى 2008، بينما انخفضت النسبة في عام 31.3%
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ليمي ينبغي أال يخفي وراءه الحقائق المتباينة في الشرق ومع ذلك فإن المتوسط على الصعيد اإلق
من : ففي شمال أفريقيا، ال تزال الزراعة تمثل قطاعا هاما من حيث التشغيل. األوسط وشمال أفريقيا

 شخصا فقط 18وفي الشرق األوسط نجد .  منهم يعملون في هذا القطاع33 عامل نجد 100بين كل 
وتلعب الخدمات دورا أصغر في توفير الوظائف في . هذا القطاع عامل يعملون في 100من بين كل 

 وظيفة تنتمي إلى الخدمات بينما نجد في 100 وظيفة من بين كل 44شمال أفريقيا حيث نجد أن 
ومن حيث الصناعة، نجد .  وظيفة تنتمي إلى الخدمات100 وظيفة من بين كل 54الشرق األوسط أن 

في الشرق % 28.1في شمال أفريقيا وتمثل % 22.6ل النسبة أن الحصص متقاربة للغاية حيث تمث
- 1998ولكن في حين أن هذه الحصة قد ارتفعت في شمال أفريقيا في الفترة ما بين عامي . األوسط
  . ، إال أنها قد انخفضت في الشرق األوسط2008

  
  

  ) 2008(حصص التشغيل حسب القطاع : 4شكل 
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 لتعريف 2، انظر الحاشية نقطة 2008 العمل الدولية، اتجاهات نموذج القياس االقتصادي سبتمبر منظمة: المصدر
  . المنطقة العربية

  
  

البيانات القطاعية المتاحة، لألسف، غير مقسمة حسب العمر، لكن يتضح بالدليل من البلدان التي لديها 
بة للسكان البالغين مع اختالف طفيف في بيانات أن االتجاهات بالنسبة للشباب تطابق مثيالتها بالنس

  . قطاع الخدمات حيث أن هذا القطاع يجذب المزيد من الشباب بوجه عام
من الواضح في البلدان التي يلعب القطاع الزراعي فيها دورا حيويا أن السياسات والبرامج التي تعد 

هدف تعزيز اإلنتاجية من أجل تعزيز تشغيل الشباب يجب أن تركز على القطاع الزراعي وذلك ب
وجودة الوظائف كوسيلة لتفادي هجرة الشباب المتزايدة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية 
المكتظة بالسكان بحثا عن وظائف وبهدف خفض معدالت الفقر في المناطق الريفية في نفس الوقت 

من المفيد جعل هذا القطاع ولنفس السبب، حتى في البلدان التي لديها حصص زراعية أصغر، . أيضا
تظهر أزمة الغذاء األخيرة مدى األهمية التي يصبح عليها القطاع الزراعي . جذابا بالنسبة للشباب

  . النشط من أجل خفض اعتماد بلد ما على الواردات من األغذية

وسط 
وجنوب 
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   اتجاهات في حالة التشغيل 2-6
اب العمل، والعاملون لحسابهم الخاص، الموظفون، وأصح: تنقسم حالة التشغيل إلى أربع فئات متميزة

ويعمل أغلب الناس في المنطقة العربية كموظفين ). 5انظر الشكل (والعاملون المساهمون من األسرة 
 وكانت تلك 2008في عام % 60وكانت حصة الموظفين ما يقرب من . نظير تقاضي أجر وراتب

. رق األوسط منها في شمال أفريقياوهذه الحصة أعلى في الش. الحصة قد ارتفعت مع مرور الوقت
وعند المقارنة بالمناطق األخرى، نجد أن أصحاب العمل يمثلون حصة كبيرة للغاية بنسبة تصل إلى 

ويمثل العاملون المساهمون من % 18.5ويمثل العاملون لحسابهم الخاص . من جميع الوظائف% 6.6
  . 2008-1998ة ما بين عامي وقد انخفضت الحصتان األخيرتان في الفتر%. 16.5األسرة 

  
  ) 2008(حصص التشغيل حسب الحالة : 5شكل 

     
، انظر الحاشية 2009منظمة العمل الدولية، اتجاهات نماذج القياس االقتصادي سبتمبر : المصدر
  .  لتعريف المنطقة العربية2نقطة 

  
ون من األسرة، إذا ما جمعا سوياً، مؤشراً تقريبياً يشكل العاملون لحسابهم الخاص والعاملون المساهم

فالعاملون في التشغيل غير المستقر هم األكثر احتماال الستخدامهم . 7"التشغيل غير المستقر"على 
والعاملون . تحت ظروف غير مستقرة نسبيا واألكثر احتماال الستخدامهم في االقتصاد غير الرسمي

لحسابهم الخاص هم أقل احتماال ألن يكون لديهم ترتيبات عمل المساهمون من األسرة والعاملون 
فيما يتعلق " عرضة للخطر"رسمي أو أن يحصلوا على إعانات أو برامج حماية اجتماعية وهم أكثر 

وقد انخفضت حصة التشغيل غير المستقر في المنطقة في الفترة ما بين . بالدورة االقتصادية المتقلبة
تقريبا، وال تزال تترك أكثر من ثلث العاملين في % 35إلى % 40ن  بمعدل م2008-1998عامي 

  . ظروف غير مستقرة

                                                 
مجموع العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين من األسرة آنسبة مئویة من  یحسب معدل التشغيل غير المستقر على أنه  7

والمؤشر له قيوده، فبعض الموظفين قد یتعرضون لخطر اقتصادي عال وبعض العاملين لحسابهم الخاص قد تكون . إجمالي التشغيل
، فإن حصص التشغيل غير المستقر تدل على ولكن على الرغم من القيود. حالتهم متيسرة وغير معرضين لمخاطر على اإلطالق

لمزید من التفاصيل بشأن المؤشر وتفسيره إلى جانب التدابير األخرى، انظر منظمة العمل الدولية، . التشغيل في االقتصاد غير الرسمي
 .   ، الفصل األول2007المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، الطبعة الخامسة، منظمة العمل الدولية، جنيف 
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المؤشر عالي الحساسية للنوع االجتماعي وذلك نظرا ألن العمل المساهم من األسرة، من الناحية 
فنصيب : وكذلك الحالة أيضا في المنطقة العربية. التاريخية، كان وضعا سيطرت عليه السيدات

وحيث %). 12.2(وهو أعلى بكثير من نصيب الذكور %) 30(في العمل المساهم من األسرة اإلناث 
أن العمل المساهم من األسرة أكثر احتماال ألن يوجد في الزراعة، فال عجب أن يلعب دورا أكبر في 

  . شمال أفريقيا منه في الشرق األوسط
فإذا كانت نسبة العاملين غير : مليوجد ارتباط قوي بين التشغيل غير المستقر والفقر رغم الع

وينشأ االرتباط . المستقرين كبيرة إلى حد ما، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى انتشار الفقر رغم العمل
ألن العاملين في أوضاع غير مستقرة يفتقرون إلى الحماية االجتماعية وشبكات األمان الالزمة 

تصادي وغالبا ما يكونون غير قادرين على إنتاج لحمايتهم من األوقات التي ينخفض فيها الطلب االق
ولكن هل يفضي عدم االستقرار دائما إلى . مدخرات كافية ألنفسهم وألسرهم لموازنة هذه األوقات

يعتمد هذا على مستويات إنتاجية العمل، فكلما كانت مستويات اإلنتاجية أعلى كان . الفقر رغم العمل؟
ويرجع السبب في ذلك إلى أن مستويات اإلنتاجية األعلى تتحول . االرتباط بالفقر رغم العمل أضعف

بالطبع ليس األمر على هذا النحو بالنسبة للجميع كما أنه ال ينفذ على الفور ولكن (إلى أجور أعلى 
وفي حالة المنطقة العربية، فإن عدم االستقرار مرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر رغم ). ذلك في المتوسط

 دوالر 1الر أمريكي في اليوم وغير مرتبط بدرجة كبيرة بالفقر رغم العمل نظير  دو2العمل نظير 
وتلك هي الحال تماما بالنسبة ألي منطقة ذات مستويات إنتاجية تقترب من . أمريكي في اليوم

حيث (ويؤكد هذه العالقة حقيقة أنه في الشرق األوسط . مستويات إنتاجية منطقة ذات دخل متوسط
فإن معدل التشغيل غير المستقر يبلغ حوالي ) اجية أعلى مقارنة بالمتوسط اإلقليميمستويات اإلنت

، أما في شمال %20وهي نسبة تأتي في انسجام مع حصة الفقر رغم العمل التي تقترب من % 30
أفريقيا حيث مستويات اإلنتاجية أقل، فإن حصة التشغيل غير المستقر المماثلة تقريبا تبلغ حوالي 

 دوالر أمريكي في 2عند مستوى (نسبة تأتي في انسجام مع حصص الفقر رغم العمل وهي % 35
  . 8%40تبلغ حوالي ) اليوم

مرة أخرى، فإن بيانات وضع التشغيل تكاد أال توجد دون أن تكون مقسمة حسب الجنس، ولكن إن 
، ولكن وجدت مقسمة على ذلك النحو يصبح من الواضح وجود اختالف طفيف بين الكبار والشباب

وبسبب معدالت البطالة العالية، ال يجد الشباب غالبا بديال عن االضطرار إلى . ليس لصالح الشباب
ويصدق ذلك على وجه الخصوص بالنسبة للشباب ممن لديهم خلفية . االلتحاق بوظيفة غير مستقرة

أعلى وأسر أيسر أما بالنسبة لمن لديهم خلفية تعليمية . تعليمية منخفضة وهم على وشك تأسيس أسرة
حاالً، غالبا ما تكون لديهم القدرة على البقاء دون عمل أو البقاء خارج القوى العاملة لفترة أطول أمال 

  . في الحصول على وظيفة الئقة
  
   االتجاهات في اإلنتاجية 2-7

 بالطبع ال توجد بيانات متوفرة بشأن اإلنتاجية مقسمة حسب العمر، ومع ذلك تظهر مناقشة موجزة
بشأن اإلنتاجية بشكل جلي أن نقص النمو في اإلنتاجية يعوق خفض العجز في األعمال الالئقة بالنسبة 

  . للشباب
، ولكن )2008-1998في الفترة ما بين عامي % 21.4بلغ (وقد شهدت المنطقة نموا في اإلنتاجية 

النمو كان صغيرا نسبيا مقارنة بالمناطق التي حققت نجاحا في خفض العجز في األعمال الالئقة، فإن 
  ). 6انظر الشكل (خصوصا في الشرق األوسط 

وتتغير البلدان بدرجة كبيرة مع مرور الوقت من حيث مستوى اإلنتاجية لديها وكذلك من حيث 
 أيضاً النمو البطيء في السنوات األخيرة في أغلبية البلدان في 6ويوضح الشكل . اتجاهات اإلنتاجية
  . نتاجية المنخفض هو واحد من أكبر التحديات في المنطقةنمو اإل. الشرق األوسط

، 1990ثبات سعر الدوالر األمريكي في عام (اإلنتاجية مقاسة على أنها ناتج الفرد الموظف : 6شكل 
  ) تعديل المشاركة بين القطاعين العام والخاص

                                                 
 . 2008، جنيف 2008منظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العالمية، ینایر :  انظر 8
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  .2009 الرئيسية لسوق العمل، الطبعة السادسة، جنيف منظمة العمل الدولية، المؤشرات: المصدر

  
   
   ترتيب أولويات تشغيل الشباب في جداول أعمال التنمية الوطنية -3
   مقدمة 3-1

يجد الشباب أنه من الصعب، حتى في أوقات الرخاء، أن يحصل على موطئ قدم صحيح في سوق 
فهم آخر من يستخدم أثناء : ة االقتصاديةوالعاملون الشباب هم األكثر عرضة للتأثر بالدور. العمل

الفترات التوسعية وأول من يسرح من العمل أثناء التراجع االقتصادي، بمعنى أنهم المعرضون ألن 
وقد زاد انتشار األزمة االقتصادية عام . يكونوا آخر من يدخل سوق العمل وأول من يخرج منه

وسوف يستغرق األمر وقتا أطول ). 1 انظر المربع( وضع الشباب سوءا في سوق العمل 2008
  .        بالنسبة للشباب كي يستفيد من استرداد االقتصاد لعافيته

  
         
  الشباب في األزمة االقتصادية والمالية : 1المربع 

قبل بدء األزمة، كان عدد الشباب العاطلين، على األرجح، أعلى بثالثة أضعاف مقارنة بنظرائهم من 
العام الماضي، ارتفعت بطالة الشباب بخطى أسرع مقارنة بإجمالي البطالة، في حين وخالل . الكبار

  . أنه قبل األزمة كان عدد الشباب العاطلين أعلى بثالثة أضعاف تقريبا مقارنة بالعاطلين من الكبار
، 2009 مليون شاب بنهاية عام 90-78ومن المتصور وصول عدد الشباب العاطلين إلى ما بين 

وفي دول االتحاد األوروبي، ازدادت .  مليون شاب72 حيث كان 2007وق العدد في عام وهذا يف
، 2009وفي الربع األول من عام . تقريبا عن العام الماضي% 4بطالة الشباب بنسبة وصلت إلى 

وفي الصين، يقدر عدد الخريجين الجدد الداخلين .  مليون شاب عاطل4.9وصلت هذه الدول إلى عدد 
 مليون خريج لينضموا إلى األربعة ماليين خريج الذين تخرجوا 6.1لعمل هذا العام بنحو إلى سوق ا

  . في األعوام السابقة وما زالوا يبحثون عن عمل
وفي العديد من البلدان، تزداد صورة البطالة المروعة هذه قتامة بسبب العدد الهائل من الشباب 

دة ومنخفضة العائد وذات أنظمة عمل متقطعة وغير العاملين الذين يستخدمون في وظائف رديئة الجو
في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كان أكثر من . آمنة، السيما في االقتصاد غير الرسمي
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وفي البلدان النامية، يشكل الشباب، . 20089ثلث الشباب العاملين يعمل في وظائف مؤقتة عام 
 الفقراء العاملين والمستخدمين في وظائف أدنى في االقتصاد خصوصا اإلناث منهم، الجزء األكبر من

معظم الشباب فقراء أو . 10غير الرسمي في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على حد سواء
 مليون شاب 125فهناك : يستخدمون في وظائف أدنى خالفا لما كان عليه الحال دائما من قبل

  . م دوالر أمريكي في اليو1يكسبون أقل من 
للحد من التأثير المستمر لفترات طويلة الناجم عن نقص التشغيل المالئم والبطالة على الحياة العملية 

لمساعدة ) أو توسع الحالي منها(للجيل الحالي من الشباب، تصمم بلدان عديدة حاليا برامج تشغيل 
 .    الشباب، خصوصا األكثر حرمانا منهم، على البقاء داخل سوق العمل

  
. لخص هذا الفصل األساليب الرئيسية للتعامل مع تشغيل الشباب من خالل التدخالت المستمرةي

.  بهذا الفصل أمثلة ملموسة للسياسات والبرامج التي أثبتت نجاحا بارزا في الماضي1يعرض الملحق 
لفصل كما يقدم ا. وتتجسد هذه األمثلة في اقتراحات بشأن وصف الشروط الالزمة للتدخالت الناجحة

أيضا استعراضا مقارنا وجيزا للمبادرات الوطنية والممارسات التي وضعتها الحكومات من أجل 
  . 11التعامل مع األزمة، ويختتم الفصل ببعض القضايا المطروحة للمناقشة

  
   تشجيع تشغيل الشباب من خالل تكامل وترابط السياسات  3-2

فهذا . لشباب من خالل تدابير منعزلة ومجزأةال يمكن تحقيق تشغيل كامل ومربح ومنتقى بحرية ل
األمر يحتاج إلى عمل طويل األجل ومترابط ومتسق عن طريق سلسلة عريضة من السياسات 

فالسياسات والبرامج الوطنية التي تعزز تشغيل الشباب تكون أكثر فاعلية إذا . االقتصادية واالجتماعية
 1كما يوضح مثال الممارسة المثلى ( وقطاعية ما كانت متكاملة ضمن سياسات اقتصاد كلي شاملة

ولقد تزايد إدراك واضعي السياسات أن الوصول إلى عمل الئق ومربح ). 1انظر ملحق ). مصر(
وهذا األمر . للشباب يستلزم عمال طويل األجل عبر سلسلة من السياسات االقتصادية واالجتماعية

تدخل على مستوى االقتصاد الكلي واالقتصاد يتطلب وجود طريقة متكاملة ومترابطة تجمع بين ال
الجزئي وتركز على العمل من حيث الطلب والعرض وتتعامل مع الجوانب الكمية والكيفية 

  . 12للتشغيل
وحيث أن تشغيل الشباب يعتمد بدرجة كبيرة على إجمالي التشغيل، فإن السياسات التي تسعى إلى 

 فاعلية إذا ما كانت جزءا من سياسات أوسع تزيد من تحسين إمكانية تشغيل الشباب إنما تكون أكثر
ويجب أن يكون التشغيل قضية مركزية بالنسبة للسياسات االقتصادية واالجتماعية . إجمالي الطلب

). 1، ملحق )جيبوتي (2انظر مثال الممارسة المثلى (وذلك لضمان ترجمة النمو إلى وظائف الئقة 
 مع تشغيل الشباب من خالل أسلوب متكامل للعمل على زيادة وهذا أمر يتطلب إطارا شامال للتعامل

  . 13)2004منظمة العمل الدولية (التشغيل 
ورغم أن تكامل السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للتشغيل ضمن سياسات االقتصاد الكلي والجزئي 

مل مثل العمر فإمكانيات تشغيل الشباب تتنوع وفقا لعوا. الشاملة هو شرط ضروري فهو ليس كافيا
. والنوع االجتماعي واألصل العرقي والطبقة االجتماعية وحجم األسرة والمستويين التعليمي والتدريبي

                                                 
 تساعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الشباب على إیجاد موطئ قدم ثابت في سوق العمل، الوثيقة اإلضافية الجتماع لجنة  9

برجاء التأآد من . (2009، باریس، یوليو )2009سبتمبر  29-28(التشغيل والعمل والشؤون االجتماعية على المستوى الوزاري 
 ).    العنوان

 مليون شاب، 125 دوالر أمریكي في اليوم بنحو 1 یقدر عدد فقراء الشباب العاملين الذین یعيشون في فقر مدقع ویكسبون أقل من  10
 . مية بالنسبة للشباب، انظر المرجع سالف الذآرمنظمة العمل الدولية، اتجاهات التشغيل العال. أي واحد من آل خمسة شباب عاملين

 یستمد الفصل معلومات من العمل السابق لبرنامج توظيف الشباب التابع لمنظمة العمل الدولية ال سيما االستعراض الحدیث لتأثير  11
قضایا :  واالقتصادیة على تشغيل الشبابتأثير األزمة المالية: منظمة العمل الدولية. األزمة االقتصادیة الحالية على نتائج تشغيل الشباب

 ). ، مسودة لم تنشر2009جنيف (أساسية 
جنيف، منظمة (، مذآرة بشأن اإلجراءات 15/10/2004، جنيف في "التقدم: نتائج االجتماع الثالثي حول توظيف الشباب" انظر  12

 على الموقع 17، الفقرة 18/2/2005ابست في ، والنتائج، االجتماع األوروبي اإلقليمي السابع، بود)2005العمل الدولية، 
http://www.ilo.org/youth.     

 15-13التقدم، : وثيقة إضافية أعدت لالجتماع الثالثي حول توظيف الشباب. عمل الئق للشباب: نقطة البدء:  منظمة العمل الدولية 13
 ).  2004جنيف (، 2004أآتوبر 
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وبناء على ذلك، فمن الضروري للغاية إتمام سياسات تشغيل وسياسات اقتصادية واجتماعية أخرى 
هها العديد من الشباب عند أوسع مع اتخاذ إجراءات مستهدفة للتغلب على العيوب المحددة التي يواج

  . الدخول إلى سوق العمل أو للبقاء داخله
للحكومات دور هام تضطلع به في خلق بيئة داعمة تعزز النمو الكثيف للتشغيل وتدعم القطاع الخاص 

فالسياسات التي تسعى إلى تسهيل الحصول على قروض على سبيل المثال يمكنها . وتخلق الوظائف
واإلجراءات المالية التي تتخذ . سيع قدرة النظام االقتصادي على خلق وظائفتشجيع االستثمار وتو

لخفض الضرائب على المرتبات واألجور يمكنها تعزيز التشغيل أكثر من تلك التي تتخذ لدعم استثمار 
اإلجراءات الداعمة األخرى هي تلك التي تبسط اللوائح التي تحكم بدء وتوسيع . رؤوس األموال
 جاكوبس إي أل (اإلضافة إلى تلك التي توفر البنية األساسية والخدمات بأسعار تنافسية المشروعات ب

والنقطة األجدر بالمالحظة هي أن تبني ذلك األسلوب المتكامل يتطلب عمال متسقا ومنسقا . 14)2000
 مثل وزارات الصناعة والمالية والتجارة والتشغيل والتعليم والتدريب(من الوزارات ذات الصلة 

كما أنه يتطلب تنسيقا فعاال بين المؤسسات المركزية والمحلية باإلضافة إلى ). وشؤون الشباب، الخ
كما أن ). مثل مقدمي خدمات التشغيل والتعليم والتدريب(التنسيق بين الهيئات العامة والخاصة 

ل الشباب، للشركاء االجتماعيين دورا أساسيا يضطلعون به في إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات تشغي
فاشتراك هؤالء الشركاء يحسن االستجابة لالحتياجات ). 1، األردن، ملحق 3انظر الممارسة المثلى (

  . االجتماعية االقتصادية ويدعم جودة الوظائف ويساعد في تشكيل تدخل عادل وشامل
لى الرغم وع. خالل العقود الثالثة الماضية، سعت بلدان عديدة إلى التعامل مع تحدي تشغيل الشباب
وهناك عدد . من هذه الجهود، لم تتحسن إمكانيات تدبير تشغيل كامل ومربح ومنتقى بحرية للشباب

أول هذه األسباب أن معظم هذه المبادرات . من األسباب التي تعلل األثر المحدود لهذه المبادرات
الشباب وركزت بدال أبدت اهتماما متواضعا فقط بتطوير السياسات واإلستراتيجيات الداعمة لتشغيل 

وثاني . من ذلك على برامج محددة كان العديد منها ضيقا من حيث النطاق ومحدودا من حيث الوقت
هذه األسباب كان منح أولوية عشوائية لهذه التدخالت في المقام األول وكانت تلك األولوية مرتبطة 

بالركود االقتصادي وآخر من في الغالب بالدورة التجارية حيث يكون الشباب عادة أول من يتأثر 
وثالث هذه األسباب أن التركيز في المقام األول كان على برامج ما . يستفيد من التوسع االقتصادي

قبل التشغيل مع اهتمام ضئيل بظروف العمل السيئة التي يعاني منها الكثير من العاملين الشباب 
وآخر هذه األسباب هو .  وظائف مؤقتةالمستخدمين بأعداد هائلة في االقتصاد غير الرسمي أو في

عدم تعامل العديد من البرامج مع الجوانب المتعددة لتحدي تشغيل الشباب والتركيز إما على خلق 
  . وظائف أو على تعزيز قابلية الشباب للتشغيل

  
   إعطاء أولوية للقطاعات ذات القدرة العالية على تشغيل الشباب 3-3

تصاد الكلي على إجمالي الطلب الكلي والفرص الكبرى الناتجة بالنسبة عالوة على تأثير سياسات االق
دعم القطاعات ذات ". قبوال لدى الشباب"لتشغيل الشباب، هناك مجال لجعل سياسات معينة أكثر 

مثل تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت والزراعة (القدرة العالية على تشغيل الشباب 
يمكنه تحسين إمكانيات تشغيل ) ادق والسياحة والتوزيع بالتجزئة وبالجملةوصناعات النسيج والفن
تعمل السياسات القطاعية عن طريق فتح . 15) ب2004منظمة العمل الدولية (الشباب بدرجة كبيرة 

كالحوافز المالية من جانب المالية العامة وتطوير البنية األساسية واللوائح (قنوات لحزم من التدابير 
ويشترط أن يكون . والموارد للسير نحو قطاع واحد أو قطاعات لها أولوية)  والتدريب، الخالداعمة

لدى القطاع أو القطاعات المختارة إمكانية مالئمة للنمو، فحينئذ يمكن لتلك السياسات توليد طلب هائل 
شغيل على العمل على المدى المتوسط إلى الطويل خصوصا عندما تستهدف قطاعات تتمتع بمرونة ت

عالية وتطبيق أساليب التشغيل الكثيف وإذا كانت تلك السياسات مرتبطة بتطوير الموارد البشرية 
ففي بعض البلدان . ويتفاوت اختيار القطاع بدرجة كبيرة من بلد إلى آخر. وإستراتيجيات التدريب

االتصاالت بسبب على سبيل المثال يمثل الشباب نسبة هائلة من العاملين في تكنولوجيا المعلومات و
                                                 

یمكنك تحميل البحث من الموقع . ث في المنهجيات قدم في قمة تشغيل الشباببح: نحو تشغيل آامل: جاآوبس إي أل جي 14 
htm.YES20%for20%Approach/employment/org.icpd.www://http)2009-10-29visited , 2000 ( 

 ). 2004جنيف . (دليل تشغيل الشباب: ات الشابات والشباب في عالم العملتحسين إمكاني:  منظمة العمل الدولة 15
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ومن المتعين أيضاً عند التطوير القطاعي مراعاة الجوانب النوعية . حداثة المهارات المطلوبة
وما دام الشباب يستخدم بأعداد هائلة في االقتصاد غير الرسمي، على سبيل المثال في . للتشغيل

 فإن أي سياسة قطاعية البلدان التي تنتمي الزراعة فيها بدرجة كبيرة إلى االقتصاد غير الرسمي،
تركز على اإلنتاجية وظروف العمل في الزراعة يمكنها مساعدة الشباب على التحول إلى االقتصاد 

  . الرسمي
استعراض وتقييم تأثير سياسات االقتصاد الكلي السابقة والحالية على التشغيل قد يكون خطوة أساسية 

كما يتعين على ذلك االستعراض أن يقيم . ل الشباببالنسبة للدول التي التزمت بإيالء األولوية لتشغي
مستوى تكامل وتنسيق سياسات التشغيل مع السياسات االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى تقييم 

وقد تساعد هذه الممارسة في تقييم خلق الوظائف عموما وتحديد . تأثير وفاعلية السياسات المستهدفة
 الوظائف على المستوى الوطني باإلضافة إلى قصر التركيز وسائل السياسة لتحسين وتعزيز خلق

على الخطوط العريضة للسياسة واإلستراتيجيات الوطنية واألهداف وخطط العمل المتاحة لتطوير 
  . البلدان وتحويلها إلى بلدان صناعية لدعم تشغيل الشباب

  
  تشجيع  التوسع فى فرص العمل الالئق  3-4

وفير عمل الئق ومربح للشباب وضع وإعداد سياسات وبرامج ليس لدعم يتطلب أي أسلوب متكامل لت
وغالبا ما يتجسد تحدي تشغيل . توفير مزيد من الوظائف فقط بل لدعم توفير وظائف ذات جودة أيضا

وهذه دون شك خاصية أساسية لسوق عمل الشباب في معظم البلدان . الشباب في خفض البطالة فقط
عدد الشباب المتزايد في نظم العمل المتقطعة وغير اآلمنة في بعض . لوحيدةإال أنها ليست الخاصية ا

البلدان واستخدامهم بأعداد هائلة في االقتصاد غير الرسمي في بلدان أخرى يتطلب اتخاذ إجراء 
ويتعين أن يتبع هذا اإلجراء وضع قوانين . عاجل لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق في العمل

تنادا إلى الحوكمة الرشيدة لسوق العمل ومعايير العمل الدولية التي تدعم الحقوق في وطنية مالئمة اس
أجور الشباب وقوانين الحماية أثناء . العمل والتشغيل المربح والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي

 الشباب التشغيل هما القضيتان اللتان دار حولهما الجدل المرة تلو األخرى في الحوار بشأن تشغيل
  ).  الوارد أدناه2انظر المربع . (خالل العقدين الماضيين

  
  األجور وقوانين الحماية أثناء التشغيل : 2المربع 

إحدى . ركز الحوار بشأن أجور الشباب على العالقة بين الحد األدنى لألجور وتشغيل الشباب
 األدنى لسلم المرتبات الوظائف األساسية لوضع حد أدنى لألجور هي حماية المكاسب عند الحد

. واألجور عن طريق إعادة توزيع الدخل وذلك لتعزيز الطلب اإلجمالي من خالل األثر المضاعف
واألهم أن وضع حد أدنى لألجور يمنع تمييز سوق العمل على أي أسس منها العمر أو النوع 

حد أدنى لألجور على وال يوجد اتفاق عام حول تأثير وضع . االجتماعي أو األصل العرقي أو العجز
ويشير بحث بشأن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى أن أي آثار سلبية . تشغيل الشباب

لوضع حد أدنى لألجور تكون صغيرة مقارنة بعوامل أخرى مثل الظروف االقتصادية والسكانية 
فض الحد األدنى ألجور باختصار، يعتقد العديد من الباحثين أن هناك أسس قليلة لضرورة خ. العامة

وقد . الشباب كأن يكون ذلك وسيلة لخفض معدل بطالة الشباب أو زيادة الطلب على العاملين الشباب
يكون لتطبيق الحد األدنى ألجور الشباب العاملين مبرراً عندما تتطلب الوظيفة المعروضة مهارات 

وهو تشجيع المشروعات على وفي هذه الحالة، قد يكون لوجود أجر متفاوت غرض محدد . عالية
وإذا ما طبق حد أدنى . االستثمار في التدريب والمشاركة في تحمل التكاليف مع العاملين الشباب

فرعي لألجور، تكون القضية الحاسمة هنا هي تحديد مقدار االنخفاض الذي يستقر عنده الحد األدنى 
م دور في تحديد المستوى المناسب من والشركاء المجتمعيين له. من أجل تعويض اإلنتاجية المنخفضة

عالوة على ما تقدم، يتعين مراقبة تقديم وجودة التدريب لضمان عدم استغالل المعدالت . األجور
  . المتدنية في إخفاء األيدي العاملة الرخيصة

ف وهناك خال. العاملين" توظيف وإنهاء خدمة"ترتبط قوانين الحماية أثناء التشغيل بالقواعد التي تحكم 
حول ما إذا كان الشباب الذي يسعى للحصول على أول وظيفة له تعاقبه قوانين الحماية أثناء التشغيل 

وبالتالي فإن قوانين . الصارمة التي تجعل من الصعب عليهم منافسة العاملين المستخدمين فعالً
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ود مؤقتة والباحثين الحماية أثناء التشغيل قد تؤدي إلى وجود تأثير داخلي وخارجي بين العاملين بعق
الدراسات بشأن تأثير قوانين ).  أ204: منظمة العمل الدولية(عن وظائف والعاملين بصفة مؤقتة 

الحماية أثناء التشغيل على العاملين الشباب التي أجريت في المقام األول على بلدان منظمة التعاون 
ولقد أدى القدر . اضحاً بشأن التكاليفاالقتصادي والتنمية وبلدان أوروبا الشرقية ال توفر مؤشراً و

األكبر من المرونة في استخدام عقود محددة األجل في العديد من البلدان إلى زيادة استخدام العاملين 
تظهر التقييمات وجود صورة مختلطة مع عدم وجود نتائج . الشباب بموجب هذا الشكل من العقود

ية مرحلة انتقالية نحو تشغيل مستقر أو أنها شرك واضحة من حيث ما إذا كانت هذه النظم التعاقد
على . يقود الشباب إلى دوامة من العمل قصير األجل المرتبط بفترات بطالة طوال حياتهم العملية

سبيل المثال، ثلث الموظفين الشباب في أعمال مؤقتة في االتحاد األوروبي وجد وظيفة أكثر استقرارا 
من العاملين بعقود غير مستقرة ال يزالون في % 16سنوات كان ومع ذلك، بعد ست . بعد عام واحد

  . كانوا قد تركوا وظائفهم% 20نفس الموقف و 
  

التشغيل الالئق : الحق في بداية األلفية الجديدة: "مأخوذة بتصرف من روزاس وروزيجنوتي: المصدر
، الصفحات 144جلد ، الم)2005جنيف، منظمة العمل الدولية، ( مجلة  العمل الدولية –" للشباب

139-160) 2    .( 
      

   معالجة العرض والطلب على العمل بتدابير التشغيل التي تستهدف الشباب3-5
ينبغي أن تهدف السياسات والبرامج إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب وزيادة فرص تشغيلهم، ومن ثم 

، 1انظر المحلق (العمل ينبغي على تلك السياسات والبرامج أن تعني بالعرض والطلب على 
  ).اليمن): 7(الممارسات الفضلى 

على (البعض من تلك المبادرات له منظور طويل األجل ويطبق على عدة مراحل من دورة الحياة 
). سبيل المثال، سن قوانين العمل والتعليم والتدريب ومعرفة سوق العمل واإلرشاد إلى الوظائف

جه قصير األجل إلى تصحيح أوجه القصور في التعليم وسوق تهدف األشكال األخرى من التدخل المو
  .العمل وذلك عن طريق توجيه العناية بمرحلة خاصة من مراحل الحياة

وتشتمل . بالنسبة لجانب الطلب، تهدف تلك السياسات والبرامج إلى زيادة توفير العمل الالئق للشباب
 على تشغيل الشباب واألنشطة مثل األعمال تلك السياسات على تعزيز القطاعات ذات القدرة العالية

العامة كثيفة العمالة وتنظيم سوق العمل ونظم التسكين في الوظائف المناسبة والمشروعات الخاصة 
  .السيما التعاونيات والمشروعات الخاصة االجتماعية

ح أوجه وبالنسبة لجانب العرض، تهدف السياسات والبرامج المعنية بتعزيز تشغيل الشباب إلى إصال
 وزيادة القدرة على تشغيل الشباب، مثل الخبرة العملية ذات 16القصور في إجادة القراءة والكتابة

تغطي تلك السياسات بعض القضايا مثل االلتحاق بالتعليم األساسي العام . القيمة العالية في سوق العمل
ابير وأشكال المشاركة لربط والتعليم المهني ذو الجودة العالية والتدريب والتعلم المستمر والتد

  . المدارس بعالم العمل وخدمات التشغيل واإلرشاد إلى الوظائف ومعلومات سوق العمل
سياسات سوق العمل النشطة هي مثال على المبادرات الموجهة التي تعني بكل من العرض والطلب 

  .على العمل من خالل الجمع بين عدة مبادرات
ضية، تزايد استخدام سياسات سوق العمل النشطة من أجل زيادة على مدى السنوات العشرين الما

وتهدف تلك السياسات إلى تحقيق التناسب . الطلب على العاملين من الشباب وتعزيز قابليتهم للتشغيل
بين العرض والطلب على العمل والحد من أوجه القصور في التعليم وسوق العمل وتعزيز الكفاءة 

وتلك السياسات تتمة لسياسات علم االقتصاد الكلي وليست بديال . االجتماعيةوالجودة والنمو والعدالة 
عنها، وإذا ما وضعت تلك السياسات ونفذت على نحو مالئم، فستستهدف على نحو مؤثر الشباب 

  .األكثر حرمانا
                                                 

 على الرغم من العالقة المتبادلة بين انخفاض إجادة القراءة والكتابة عند الشباب وارتفاع البطالة بينهم، فهناك العدید من الدول النامية  16
إذا لم تتضاعف االستثمارات ) MDG2 (2015األساسي بحلول عام لن تصبح قادرة على تحقيق هدف ضمان االلتحاق الكلي بالتعليم 

أحيانا ما یكون سبب اإلبعاد من التعليم هو عمل األطفال ووجود وظائف ذات أجر . الحالية في التعليم إلى أربعة أضعاف ما هي عليه
 .اعي المتوارث بين األجيالمنخفض وجودة ردیئة وتجزئة سوق العمل ووجود الحلقة المفرغة من الفقر واإلبعاد االجتم
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تحولت عدة دول في السنوات األخيرة من السياسات السلبية تجاه سوق العمل إلى السياسات النشطة، 
في محاولة منها لزيادة فرص التشغيل لغير العاملين وتخصيص مبالغ اإلنفاق العام على نحو منتج 

  .Auer et al., 2004(17) (2004أور وآخرون (
وعلى الرغم من أن الشباب مؤهلون لالستفادة من معظم سياسات سوق العمل النشطة، فإن الحصة 

التي (في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المخصصة في الميزانية للبرامج الموجهة للشباب 
من إجمالي الناتج % 0.01تتراوح بين %) 15تتجاوز فيها معدالت البطالة بين الشباب أكثر من 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (في فرنسا % 0.04المحلي في بلجيكا وجمهورية سلوفاكيا إلى 
لب الحاجة إلى زيادة اإلنفاق وتحسين استهداف وهذا يتط. 18)319-27، الجدول ح، ص 2004

  .سياسات سوف العمل النشطة بشأن الشباب
أظهرت عدة دراسات عن برامج تشغيل الشباب أن بعض البرامج ناجحة في حين أن غيرها قد أخفق 

  .في إحداث تغيير لدى المشاركين في تلك البرامج للحصول على وظيفة
  ).3انظر المربع رقم (جاز في المربع التالي تظهر بعض خصائص تلك البرامج بإي

  
  

  19المزايا والعيوب: جدول برامج تشغيل الشباب: 3المربع 
أظهرت عدة دراسات عن برامج تشغيل الشباب أن بعض البرامج ناجحة في حين أن غيرها قد أخفق 

 تلك تظهر بعض خصائص. في إحداث تغيير لدى المشاركين في تلك البرامج للحصول على وظيفة
 .البرامج بإيجاز في الجدول التالي

 العيوب المزايا نوع البرنامج
يحقق هذا النوع من البرامج  التدريب في سوق العمل

قدراً أكبر من النجاح مع المزيد 
من المهارات االحترافية 
والقابلية للتوظيف المطلوبة 
ويتضمن خبرة العمل وخبرات 

 .التشغيل

ها قد يوفر حلوال مؤقتة عن كون
دائمة، وإذا لم تكن موجهة 
توجيها سليما فسيستفيد منها 

قد . بالفعل" األيسر حاال"هؤالء 
يكون التدريب وحده ليس كافيا 

 .لزيادة إمكانية تشغيل الشباب
اإلرشاد إلى (خدمات التشغيل 

الوظائف والبحث عن الوظائف 
 )ومعلومات سوق العمل

تساعد الشباب على االختيار 
 طموحاتهم تتفق العقالني وجعل

مع فرص التشغيل والتدريب؛ 
تحسين المعرفة بالوظائف 
المتوقعة ومدى كفاءة المبادرات 
وتأثيرها وصلتها بتشغيل 

كما يمكن لتلك البرامج . الشباب
أيضا أن تزيد من صحة وضع 
السياسات وتنفيذها ووفائها 

 .بالغرض

قد تخلق توقعات غير عقالنية 
إذا لم ترتبط بسوق العمل، 
وغالباً ما تغطي المناطق 
الحضرية واالقتصاد الرسمي 

 . فقط

التشغيل في األعمال العامة 
كثيفة العمالة وخدمات المجتمع  

تساعد الشباب على االلتحاق 
بسوق العمل وفي نفس الوقت 
تحسين البنية األساسية المادية 
واالجتماعية، خاصة إذا ما 
اقترنت باستراتيجيات التطوير 

تزيد . يجيات القطاعيةواالسترات

ضعف القدرة على االندماج في 
سوق العمل؛ قد يقع العاملون 

البرامج  من الشباب في دوامة
المؤقتة لألعمال العامة؛ وغالباً 
ما تكون متحيزة من حيث النوع 
االجتماعي، والعمل غير 

                                                 
17  P.Auer et al. :2004جنيف، منظمة العمل الدولية، . (التعامل مع نتائج العولمة: سياسات سوق العمل الفعالة حول العالم.( 
 )2004باریس،  (2004 تشغيلمستقبل ال:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 18
 )2005(ي، روسيجنوت/ روساس، والسيدة/  مقتبس من السيد 19
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من القابلية للتشغيل إذا ما 
 .اقترنت بالتدريب

المناسب في شركات القطاع 
 .صالخا

تخلق فرصاً لتشغيل الشباب إذا  دعم التشغيل
ما وجهت الحتياجات محددة 

على سبيل المثال، لتعويض (
اإلنتاجية والتدريب األولي 

ولمجموعات الشباب ) المنخفض
 .المحروم

تسبب خسائر الحمل الميت 
العالية واآلثار الناجمة عن 

؛ )إذا لم تكن مستهدفة(اإلحالل 
دوام قد يدوم التشغيل فقط ب

 .الدعم

تساعد على رفع إمكانية التشغيل  تعزيز المشروعات الخاصة
وتتفق مع طموحات الشباب 

على سبيل المثال، بسبب (
؛ وتكون )المرونة واالستقاللية

أكثر تأثيرا إذا ما اقترنت 
بخدمات مالية وغيرها من 
الخدمات، بما في ذلك تقديم 

 .اإلرشاد العملي

العمل قد تخلق آثاراً ناتجة عن 
في المجال غير المناسب وقد 
ينتج عنها معدالت عالية من 
اإلخفاق، األمر الذي يحصر 
قدرتها على خلق تشغيل 

وأحيانا ما تكون تلك . مستمر
البرامج صعبة بالنسبة للشباب 
المحروم ويعزى ذلك إلى نقص 
شبكات المعرفة والخبرة 

 .والمعرفة الفنية والضمان
  

من ذلك التقييم أن سياسات سوق العمل النشطة التي استهدفت الشباب توضح الدروس المستفادة 
  :تصبح أكثر تأثيرا عندما تكون

 التي النشطة العمل سوق وسياسات. الفردية االحتياجات حسب ومقدمة سليما توجيها موجهة •
 االجتماعي والنوع السن المثال، سبيل على (الفردية الخصائص من كال وتستهدف تحدد

 كانت الشباب يواجهها التي العمل سوق وعيوب) الثقافية االجتماعية والخلفية تعليمال ومستوى
 عوامل أيضا هي التعليم إلى أخرى مرة العودة من الشباب تمكن التي والسبل. نجاحا أكثر
 .نجاح

 ويحسن العمل لسوق مستجيباً تصميماً يكون وأن العمل، سوق متطلبات تلبي كي موضوعة •
 المبادرات وضع أجل من أساسي شيء العمل سوق معرفة. للمشاركين التشغيل فرص من

 ومالءمتها، التكاليف فاعلية مدى تقييم أجل من أساسي شيء التقييم فإن وكذا. ومراقبتها
 .المستقبلية البرامج أجل من الدروس استخالص وكذلك

 داخل التدريب ال،المث سبيل على (العمل بعالم المرتبطة البرامج تزيد. العمل بخبرة مرتبطة •
 النشطة العمل سوق سياسات تضع. التشغيل فرص من) المناسب العمل وتحديد الشركات
 وظائف لهم توفر أن من بدال الخاص القطاع في العمل أصحاب مع المشاركين نجاحا األكثر
 . العام القطاع مشروعات في مؤقتة

 من كل تستهدف متنوعة عناصر وتتابع اندماج. الخدمات من شاملة مجموعة من جزءا •
 المثال، سبيل على (والعرض) الذاتي والتشغيل الضريبية الحوافز المثال، سبيل على (الطلب
 أكثر تكون) وظيفة عن البحث في األخرى المساعدة ووسائل الوظائف إلى واإلرشاد التدريب
 .العمل إلى المدرسة من التحول تسهيل في تأثيرا

 في الشباب مساعدة والعاملين العمل أصحاب شركات ستطيعت. االجتماعيين الشركاء تشرك •
 التي والبرامج السياسات وتنفيذ وضع في الشركات تلك بإشراك وذلك العمل، بعالم االتصال
 .الشباب تستهدف
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 االقتصادية األهداف على تركز التي النشطة العمل سوق سياسات حول للنقاش مثيرة  •
 وأرباحه، العمل سوق إلى الدخول على الدراسات ممعظ تركز سواء، حد على واالجتماعية

 التكلفة عن يخبر الذي الدراسات تلك من وقليل. االجتماعية النتائج عن الطرف وتغض
 المضاد السلوك بانخفاض المثال، سبيل على يتعلق، فيما اإلجراءات لتلك االجتماعي والعائد
 .والجريمة والعنف 20للمجتمع

ة، والتي يتزايد انتشارها أيضاً، بشأن برامج تشغيل الشباب، بعض التدعيم تقدم بعض الكتابات الجديد
لبرامج االنتقال من المدرسة إلى العمل، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التي تستهدف الشباب المحروم 

 وفي العقدين الماضيين هجر العديد من تلك 21.، كما سماه بعض االقتصاديين"النصف المنسي"أو، 
ل يكاد أن يكون كامالً والتوجه إلى إصالحات التعليم المعتمدة على التجربة بديالً عن تلك البرامج بشك

أظهر تحليل أجري مؤخراً على نتائج المسح الطولي الجديد للشباب الذي أجري في الواليات . البرامج
ي تعزيز ، أن برامج االنتقال من المدرسة إلى العمل مؤثرة بشكل واضح ف1997المتحدة ابتداء من 

 وعلى الرغم من أن قياس التأثيرات طويلة المدى لتلك 22.تشغيل الشباب المحروم وزيادة إيراداته
البرامج أمر مبكر جدا، إال أن التحليل السابق ذكره يشير إلى تأثير المؤسسات والبرامج في تحسين 

في سوق العمل وتكوين االنتقال من المدرسة إلى العمل والتمتع بالمزايا في ما يتعلق باالندماج 
  .المهارات واألجور واإليرادات المرتفعة

وهناك برنامج آخر كان ناجحا في تعزيز اندماج الشباب المحروم الذي كان يطالب بمزايا االستقرار 
  ).1، الملحق 9انظر الممارسة الفضلى (االجتماعي في البرنامج الحكومي الجديد للشباب 

اب التي نفذت على مدى السنوات األخيرة، أوضح أن معظم أوضح تحليل لبرامج تشغيل الشب
التدخالت التي جرى تقييمها أثناء مراجعة تلك البرامج لها تأثير إيجابي على سوق العمل بالنسبة 
للشباب المشاركين، وأكثر من ذلك أن ذلك التأثير يظهر أكثر في الدول ذات الدخل المنخفض 

 على سبيل المثال، أوضحت برامج المناطق العشوائية 23.قتصادياوالمتوسط عنه في الدول المتقدمة ا
ة الثالثة، التي نفذت في عدة دول من أمريكا الالتينية في الفترة بين أواسط التسعينيات وأوائل األلفي

تأثيرا إيجابيا بالنسبة لتوقعات تشغيل الشباب المحروم، على الرغم من أن البعض كان يرى أنها كانت 
  24.باهظة التكاليف

، قدرت )2007( برنامجاً من برامج تشغيل الشباب التي راجعها بيتشيمرمان وآخرون 172من بين 
وعندما . التشغيل واإليرادات بعد تنفيذ البرنامجمنها على أن لها تأثير إيجابي فيما يتعلق ب% 78نسبة 

وضع عنصر تكلفة تلك البرامج في االعتبار، انخفض عدد البرامج التي اجتازت اختبار تأثير التكلفة 
  25.إلى ما يقل عن نصف التدخالت التي جرت مراجعتها

، فيما يتعلق بكل من تبين نتائج التحليل السابق ذكره أنه ليس ثمة فروق كبيرة بين أقسام التدخالت
أوضحت المراجعة أنه ال جدال حول عدم استخدام برامج تشغيل . تأثير تلك البرامج وتأثير تكلفتها

ومع ذلك، ينبغي أن تستند تلك البرامج إلى تحليل دقيق لسوق عمل الشباب وأوجه الحرمان . الشباب
نفيذ سليم لتلك البرامج وتكوين كما أن توفير مخطط صحيح وت. التي يواجهها العاملون من الشباب

  .نظام رقابة محكم، كلها أمور أساسية لتعديل تلك البرامج عند الحاجة
   تدابير استهداف تشغيل الشباب لمقاومة أثر األزمة االقتصادية الحالية3-6

 تتوسع. تتنوع استجابات الدول لتشغيل الشباب تنوعاً كبيراً في مواجهة األزمة االقتصادية الحالية
مثل، التدريب المهني والتدريب العملي قبل التخرج (دول عديدة في برامجها التدريبية القائمة 

                                                 
، على النحو الذي استخدم به في هذه المقالة، یقصد به تغطية نطاق واسع من "السلوك المضاد للمجتمع" یقصد بذلك المصطلح  20

 .األنشطة، بدءا من استنشاق الغراء وصاعدًا إلى إساءة استخدام العقاقير بدرجة آبيرة وارتكاب جرائم خطيرة
فرض أجور أعلى ودعم التشغيل وزیادة اإلنتاجية، : لعمل البدیلة لزیادة االآتفاء الذاتي االقتصاديسياسات سوق ا: نيومارك.  انظر د 21

 ).2009آامبریدج،  (14807المكتب الوطني للبحوث االقتصادیة، سلسلة أوراق العمل رقم 
 . انظر الموضع السابق 22
واشنطن العاصمة، البنك الدولي، ( تقييم تشغيل الشباب، نتائج: عرض التدخالت لتدعيم العمال الشباب:  بيتشيمرمان وآخرون 23

2007( 
انظر .  دوالر أمریكي2000 دوالر أمریكي و700 تقدیرات صادرة عن شيلي واألرجنتين عن التكلفة لكل مشارآة حيث تتراوح بين  24

 .12، ص 2008مة، دیسمبر ، برامج سوق العمل التي أحدثت فارقا في أوقات األزمة، واشنطن العاص)2008(البنك الدولي 
 . بعض الضوء على نتائج مراجعة تشغيل الشباب2 وذلك باإلضافة إلى أمثلة الممارسات الناجحة، یلقي الملحق  25
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. وذلك لزيادة القدرة على تشغيل الشباب وفرص تشغيلهم حال انتهاء األزمة) والتدريب أثناء الوظيفة
تجدين الزائدين وتتنوع البرامج في العديد من الدول ما بين إجراءات تقدم فرصة إلكمال تدريب المس

، والتدريب على المهارات بالنسبة للشباب ذوي المستوى )على سبيل المثال، أيرلندا(عن الحاجة 
على سبيل المثال، األرجنتين وألمانيا والمجر والمملكة (المنخفض من التعليم أو الذين تركوا المدارس 

على (ات محددة من الشباب تركز البرامج في الدول ذات الدخل المنخفض على مجموع). المتحدة
صناعة (أو على قطاعات يتوقع فيها زيادة الطلب على العمل ) سبيل المثال، شباب الريف في نيبال

كما ازداد تمويل برامج تدريب الشباب القائمة، مثل ). السيارات والوظائف الخضراء في باكستان
على سبيل المثال، ( )المنزلتدريب ذوي االحتياجات الخاصة على العمل من (التدريب السكني 

) على سبيل المثال، ألمانيا وايرلندا والمملكة المتحدة(والتدريبات المهنية ) الواليات المتحدة وكندا
يصاحب برامج التدريب في ). على سبيل المثال، األرجنتين(وأساليب اكتساب مؤهالت أعلى للوظيفة 

دورات ممارسة العمل والتدريبات العملية قبل العديد من الدول دعم للتشغيل وذلك لزيادة تقديم 
وتلك هي الحال، على سبيل المثال، . التخرج، أو مخططات تدعيم الدخل، أو كليهما، أثناء التدريب

في برنامج الشباب من أجل توفير فرص عمل أكثر في األرجنتين وبرنامج تنمية الشباب في 
  .باكستان

لعمل لتوظيف الشباب في البرامج التي وضعت لمقاومة يتضح ازدياد العوامل المحفزة ألصحاب ا
تركز تلك . التأثير السلبي لألزمة على تشغيل الشباب، خاصة في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط

البرامج على تقديم إعفاءات من الضرائب أو دعم للتشغيل ألصحاب األعمال الذين يوظفون الشباب 
وعلى تقديم تمويل للبرامج التي توفر التشغيل الصيفي ) جنتين وكنداعلى سبيل المثال، األر(المحروم 

يقدم العديد من ). على سبيل المثال، كندا وماليزيا والفلبين وصربيا(المدفوع األجر وتدريب الخريجين 
دول وسط وشرق أوروبا إعفاءات كلية أو جزئية من اشتراكات  التأمين االجتماعي للمؤسسات التي 

كما يستخدم دعم التشغيل في تشجيع أصحاب العمل على تحويل العمل المؤقت إلى . توظف الشباب
  ).على سبيل المثال، فرنسا(عمل دائم 

على (يضع العديد من الدول ذات الدخل المنخفض برامج لألعمال العامة أو توسع ما لديها من برامج 
الدخل المتوسط والمرتفع عناصر األعمال ، بينما تدرج الدول ذات )سبيل المثال، كينيا ونيبال وتايالند

في " السبيل إلى العمل"على سبيل المثال، برنامج (العامة داخل برامجها المجمعة لتشغيل الشباب 
وقد يسهم خلق الوظائف عن طريق األعمال ). في المملكة المتحدة" قوة عمل المجتمع"المجر وبرنامج 

اب ممن ليس لديهم أي وسيلة لوقاية أنفسهم من خطر العامة في تخفيف حدة فقر العاملين من الشب
إذا ما وجهت األعمال العامة توجيها سليما، فستقدم استجابة مرنة وسريعة للمشاكل المفاجئة، . البطالة

  .وستسهم، إذا ما اقترنت بالتدريب على المهارات، في تعزيز قابلية المشاركين للتشغيل
تتمثل تلك .  الذاتي وإشراك الشباب في مشروعات العمل الحرتنفذ عدة دول برامج تعزز من التشغيل

البرامج في توفير التدريب على إقامة مشروعات العمل الحر واالستشارات التجارية والوصول إلى 
قد يخفف تدعيم منح االعتمادات للتشغيل الذاتي من حدة التشويهات التي تنشأ عن . الخدمات المالية

على سبيل المثال، وسعت إيطاليا من طاقة برنامجها . سببتها األزمة الماليةالقيود االئتمانية التي 
 عام، بينما قدمت نيبال تمويال 35ليشمل الشباب حتى سن " برنامج مشروعات األعمال الحرة للشباب"

  .إضافيا لصندوق تنمية مشروعات الشباب
طائها التأميني ليشمل العاملين من وسع عدد من الدول التي لديها أنظمة قائمة للتأمين ضد البطالة غ

ممن هم عادة ليسوا أهال للتمتع ) على سبيل المثال، العاملين المؤقتين الزائدين عن الحاجة(الشباب 
على سبيل المثال، تقدم كندا مزايا أوسع، مع تقديم شروط استحقاق أقل . بمزايا التأمين ضد البطالة

 في األقاليم التي تعاني من معدالت بطالة عالية بصفة عامة، تقييدا ومدد زمنية أطول للتمتع بالمزايا
وعلى نحو مماثل، وسعت الواليات المتحدة . أو معدالت بطالة عالية لمجموعات محددة من السكان

الغطاء التأميني لمزايا التأمين ضد البطالة للشباب والعاملين غير المتفرغين وأولئك الذين يدخلون 
  .العاملة وتارة يخرجون منهاتارة في دائرة القوة 

  . التدخالت المعنية بالشباب التي أجريت لمقاومة األزمة حسب المناطق الجغرافية7يوضح الشكل 
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  2009-2008تدخالت السياسة الموجهة للتعامل مع التراجع االقتصادي في : 7الشكل 

 
 تستند التفاصيل إلى بيانات مأخوذة من قاعدة بيانات تشغيل :مصدر منظمة العمل الدولية: المصدر

  .الشباب لدى منظمة العمل الدولية

                                                 
 یعتبر دعم التدریب العملي قبل التخرج أو التدریب بعد التخرج، أو آليهما، جزءا من التدعيم من جانب القطاع الخاص في ذلك  26

وعلى النقيض فإن جميع التدخالت التي تؤثر على التدریب المهني دائما ما تعتبر . م من أن طبيعة ذلك الدعم متناقضةالشكل، على الرغ
تشمل أوجه التدخالت األخرى في قسم التدعيم من جانب القطاع الخاص اإلعفاءات من الضرائب واألوجه ". التدریب"جزءا من 

 .يم االئتمانياألخرى لدعم األجور والدعم المالي والتدع
 . التدخالت الشاملة هي التدخالت التي تشمل أآثر من إجراء تدعيم وعلى وجه الخصوص التي تستهدف مجموعة واحدة من الشباب 27

                      التشغيل العام واألعمال العامة
                                          

 26التدعيم من جانب القطاع الخاص

  
 27التدخالت التكاملية والشاملة التدريب على المهارات
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  لرئيسية في المنطقة العربية التحديات ا-4

على الرغم من األعداد المتزايدة من أمثلة الممارسات الجيدة في المنطقة العربية، إال أن قص نجاح 
وذلك بسبب مجموعة من . 2 كما يشير التحليل إلى ذلك في الفصل –تلك التدخالت الزالت محدودة 

تأتي الحاجة . ة العربية التي تتباين فيها األوضاعالتحديات الهيكلية، التي يشيع العديد منها عبر المنطق
تتضح . إلى برامج جيدة اإلعداد وتدخالت السياسة لدراسة تلك التحديات حتى تصبح ناجحة ومستمرة

  :التحديات الرئيسية فيما يلي
  جودة التعليم

يم في السنوات فيما يتعلق بالتعليم، استمر ازدياد معدالت التسجيل في المستويات المرتفعة من التعل
ازدادت . القليلة الماضية، ولكن الجودة العامة للتعليم ومدى صلته بتشغيل الشباب تنخفض تدريجيا

، واستمرت في 2000 وعام 1990معدالت التسجيل، في المعدل المتوسط، بنسبة ثلثين بين عام 
  .2003 وعام 2000الزيادة بين عام 

يخفق التعليم المبكر بدرجة كبيرة في . الستثماراتانخفضت جودة التعليم على الرغم من بعض ا
. إكساب المهارات الهامة للتعامل مع الحياة للشباب دون الخامسة عشرة أثناء تلك السنوات التأسيسية

باإلضافة إلى ذلك العيب، أخفق التعليم الثانوي والجامعي في تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة التي 
  .ا في سوق العمليحتاجون إليها كي ينجحو

  جودة التشغيل
أوضحت الشواهد أن الحجم الحالي للوظائف الجديدة التي توفرت في المنطقة هو حجم مؤقت وغير 
رسمي، وأن تلك الوظائف إما أنها تجبر الشباب على العمل بأجور منخفضة أو أنها تخلق عندهم 

  .الحافز لالصطفاف في انتظار التشغيل في القطاع العام
ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المنطقة توفير عمل أفضل لمدد زمنية أطول وآليات مستمرة يتطلب 

  .أكثر من أجل حماية المجتمع
  تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بينما تبذل جهود فعالة في بعض الدول لتعزيز تطوير العمل الحر والمشروعات الصغيرة 
عرفة الفنية واألسواق في مجال العمل الحر في معظم الدول والمتوسطة، فال يزال الوصول إلى الم

  .محدودا، وكذلك ال تزال إمكانية الوصول إلى االئتمان ورأس المال ضعيفة
  التدخالت في سوق العمل

في ست دول " صلتك"أوضحت دراسة أجرتها مؤخراً منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة 
عامة أو (حت أنه بينما تقوم مجموعات متنوعة من المنظمات ، أوض28مختلفة في المنطقة العربية

بتنفيذ أعمال كبيرة بخصوص تشغيل الشباب، فإن استجابات سوق العمل تتسم ) خاصة على حد سواء
بمحدودية التعاون المؤسسي واالتصال بين األطراف الرئيسية المعنية وعدم وضوح األدوار 

ناقضة أو المزدوجة، وأحيانا ما تعزز تلك التدخالت فرصا والمسؤوليات وعدم كفاءة التدخالت المت
وكثيرا ما يظهر ذلك في تقديم خدمات التشغيل، من . لتشغيل الشباب والفتيات في المنطقة العربية

. أجل التسجيل الذي يقوم به الباحث عن وظيفة وتحديد المكان المناسب، واإلرشاد إلى الوظائف الخ
لشباب في الدول الست التي جرت دراستها إلى التركيز على الشباب تهدف معظم تدخالت تشغيل ا

المتوسط وتعالج على نحو ضعيف احتياجات الشباب المعرض للخطر أو المهمش والذي يستمر وضع 
  .تشغيلهم في التراجع
   القيود المؤسسية

 تشريعات العمل غير المرنة هي عامل غير حافز للشركات كي تضفي الصبغة الرسمية على
إجراءات تعيين هيئة العاملين لديها عبر بلدان المنطقة؛ معظم قوانين العمل قديمة وسيئة اإلعداد بقدر 

وقليل من الدول هو الذي حدث . ال يجعلها تتفاعل مع األحوال االقتصادية سريعة التغير في المنطقة

                                                 
، تقاریر تخطيط تنمية تشغيل الشباب والمشروعات في البحرین والمغرب وقطر )2008قریبا، بيروت، ( منظمة العمل الدولية  28

 .يمنوسوریا وتونس وال
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األعمال بل ويضمن تلك القوانين بشكل ناجح من أجل ضمان تشريع يوفر المرونة المطلوبة لنمو 
  .القدر األساسي من األمان للعاملين

إشراك : أي(هناك عجز في هياكل الحوكمة الثالثية الشاملة في سوق العمل بشأن صنع القرارات 
ومن ثم فإن . ومشاركة الشباب في عملية صنع القرار تلك) ممثلين عن العاملين وأصحاب األعمال
  .ر متطورة بما يكفيحقوق العاملين من الشباب ال تزال غي

  تقاسم الدروس المستفادة عبر المنطقة العربية:  ختام-5
نظراً للتحديات الملحة بشأن التشغيل التي تواجه الشباب العربي، هناك حاجة ماسة للبلدان في المنطقة 

ويجب أن ترتكز السياسة على بيانات . ألن تضع وتنفذ سياسات تشغيل شاملة تركز على الشباب
ة وبيانات سوق العمل التي يمكن التعويل عليها إلى جانب التحليل الذي يحدد االحتياجات اقتصادي

كما يتعين أن تنفذ بشكل صحيح التدابير التي تم اتخاذها . واالحتماالت والتحديات التي تواجه الشباب
ويجب . لمعالجة العرض والطلب في سوق العمل، كما يجب أن تخضع تلك التدابير للرصد والتقييم

أيضاً أن توضع السياسات وتعد البرامج بصورة أفضل من حيث صياغتها الدقيقة من أجل تشجيع 
وهذه السياسات والبرامج . القابلية للتشغيل وتشجيع التشغيل وتحسين غطاء التأمين االجتماعي للشباب

مثلين عن يتعين تنفيذها من خالل المشاركات بين الحكومات والشركاء المجتمعيين مع إشراك م
كما ينبغي أن تتضمن سياسات سوق العمل برامج تستهدف . الشباب الذين سيتأثرون بتلك التدابير

خصيصاً جميع الشباب، وهذه البرامج تتضمن إنشاء خدمات تشغيل تعمل بشكل وظيفي جيد من أجل 
لمعروض من الباحثين عن عمل وتعزيز مهارات القوة العاملة وسد فجوة المهارات من أجل مواءمة ا

قوة العمل بالطلب عليها وربط برامج التدريب بالتشغيل وتقدير التدريب على إدارة المشروعات 
ومن . الخاصة وذلك في مجال المهارات األساسية لألعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى االئتمان

على ( المحرومين الممكن أن يؤخذ في االعتبار أيضاً أشكال الدعم الخاصة بالتشغيل من أجل الشباب
سبيل المثال المتسربين من التعليم، والشباب المعرضين للخطر، والشباب ذوي أوجه العجز المختلفة، 

  .)إلخ
ليس هناك من فاعٍل واحٍد وال سياسة واحدة تستطيع مواجهة هذا التحدي المتمثل في زيادة الطلب 

مع ما ينشأ عن ذلك من ارتفاع على عدد كبير من الشباب لدخول سوق العمل كل عام والتماشي 
ولقد عبرت بلدان مثل مصر . معدالت الشباب المتعطلين وحالة اإلحباط التي تنتشر عبر المنطقة

وسوريا عن قلقها من خالل العضوية النشطة كبلدان رائدة في شبكة تشغيل الشباب، وهي مشاركة 
 تهدف بعض السياسات إلى خلق بيئة .أوجدتها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي واألمم المتحدة

مواتية للقطاع الخاص من أجل تدعيم تشغيل الشباب والبعض اآلخر منها يشجع على المشاريع 
ورغم ما تقدم ذكره فإن التدخل العام بمفرده . الخاصة التي يقوم بها الشباب كأحد خيارات التشغيل

كفل التدابير النمو المستدام في المنطقة حتى يمكن أن يكون جزًء فقط من الحل، فمن المهم أيضاً أن ت
الزيادة في اإلنتاجية . ال يكون االعتماد على النتائج اإليجابية التي يمكن أن تكون ذات حياة قصيرة

لضمان خلق الوظائف، ليس خلق الوظائف ) على الرغم من أنه غير كاٍف في ذاته(أمر ضروري 
ع الخاص هو أيضاً مسألة هامة من أجل نشر تشغيل إشراك القطا. فحسب ولكن الوظائف الالئقة

إن الجمع بين تلك التدابير هو فقط الذي يكفل استخداماً أفضل لطاقات الشباب غير المستغلة . الشباب
  .في المنطقة

يتوقف النجاح في التعامل مع تحدي تشغيل الشباب متعدد األوجه الذي يواجه المنطقة العربية، يتوقف 
ويتعين أن تعالج التدخالت اعتبارات جانبي العرض والطلب . لمتنوع دائم النموعلى االقتصاد ا

. ويتعين أيضاً أن تأخذ بين دفتيها أسلوبي السياسة من القاعدة إلى القمة والبرامج من القمة إلى القاعدة
 ويجب ويجب أن يكون التعامل مع المفاهيم واالتجاهات بشأن التشغيل جزًء ال يتجزأ من هذا التعامل
ونظراً . أيضاً عدم التقليل من شأن قيمة المشاركة الفعالة في وضع سياسات وبرامج التشغيل

لإليحاءات القوية بشأن النوع االجتماعي التي تنطوي عليها المشكلة فيتعين إيالء اهتمام خاص 
  .بالمبادرات التي تدعم إدماج الشابات في سوق العمل

  السياسة
بية بأن تضع وتنفذ وترصد أطر عمل سياسات اجتماعية اقتصادية متكاملة هناك حاجة للبلدان العر

على المستوى القطري، ومن بينها استراتيجيات التشغيل الوطني إلى جانب خطط العمل التي تركز 
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على سبيل المثال سياسات االستثمار (على تشغيل الشباب، وكذلك السياسات القطاعية المناسبة 
يتعين أن ترتكز تلك السياسات على الدليل ). مشروعات الصغيرة والمتوسطةوالسياسات الخاصة بال

وهذا يسلط الضوء على حاجة متزامنة لتقوية وتدعيم جمع معلومات سوق العمل في جميع أنحاء 
من خالل (ومن الضروري أيضاً التحديث المنتظم إلحصائيات سوق العمل . المنطقة ونشرها وتحليلها

جرى على القوة العاملة وأعمال المسح الخاصة بجانب الطلب التي ترتكز على أعمال المسح التي ت
وذلك ) المنشأة، إضافة إلى أعمال المسح التي تجرى على نحو خاص للتحول من المدرسة إلى العمل

. من أجل التمكين من الرصد األفضل لسوق العمل وكذلك تحسين وضع سياسات التشغيل وتقييمها
سات التعليم تعديل المناهج التي عفا عليها الزمن من أجل تلبية احتياجات يجب على واضعي سيا

السوق وهذا يستلزم تعميق المهارات األساسية والمهارات ذات الصلة بسوق العمل في جميع 
وجهود السياسات بشأن إصالح التعليم الفني والتدريب هي أيضاً جهود . مستويات التعليم ومراحله
ويتعين على المؤسسات التي تقدم . التعليم مالئماً لمتطلبات سوق العملمحورية من أجل جعل 

ومن . المهارات ذات الصلة أن تطبق أنظمة موحدة لالعتماد بشأن مراقبة جودة تقديم التدريب
المطلوب أيضاً التنسيق المؤسسي األفضل في غالبية البلدان العربية وعلى وجه الخصوص عند وجود 

  .اختصاصات متداخلة أو مترابطةمؤسسات متعددة ذات 
  وضع البرامج

 جزًء -1: تظهر الدروس المستفادة من التقييم أن برامج تشغيل الشباب تكون أكثر فاعلية عندما تكون
 موجهة ومعدة إعداداً خاصاً على نحو جيد لتلبية االحتياجات -2من حزمة شاملة من الخدمات، و

 مصاغة -5 مربوطة بخبرة العمل، و-4 سوق العمل، و مصممة لالستجابة لمتطلبات-3الفردية، و
ومن المطلوب أيضاً خدمات أفضل وصديقة للشباب بشأن الوساطة . ومنفذة مع الشركاء المجتمعيين

ويوجد في غالبية الدول العربية خدمات التسكين في . في سوق العمل في غالبية بلدان المنطقة
دمات تفتقر إلى الموارد والعاملين المؤهلين والتنسيق الوظائف على المستوى القطري ولكن تلك الخ

ويتعين اتخاذ المبادرات نحو تدعيم . والربط بأنشطة تطوير المهارات واالستشارات بشأن الوظائف
خدمات التشغيل العامة وتشجيع وكاالت التشغيل الخاصة التي يمكنها أن تقدم معلومات أفضل عن 

ويتعين .  وإرشاد الوظائف ودعم الشباب بشأن القابلية للتشغيلسوق العمل، وخدمات توفيق الوظائف
من أجل خلق الوظائف عن طريق مبادرات العمل الحر والعمل الذاتي تقديم المزيد من المساعدة 
للشباب بصدد الوصول إلى رأس المال إلى جانب خدمات تطوير األعمال األخرى ومن بينها 

وهنا فللقطاع الخاص دور ذو أهمية .. األعمال واألسواق إلخالوصول إلى المعرفة الفنية الخاصة ب
خاصة يجب عليه أن يلعبه، فهناك في المنطقة بكاملها نطاقاً متسعاً من المنظمات غير الحكومية 
الفعالة ونظم تطوير القابلية للعمل في القطاع الخاص وإقامة المشروعات الخاصة حتى وإن كان 

فمن المتعين دعم تلك النظم وتوسيع نطاقها والعمل . ارها محدوداًنطاق تلك المنظمات ومدى انتش
هناك مؤسسات وبرامج إقليمية مختلفة تهدف إلى تشجيع تشغيل . على التنسيق األفضل فيما بينها

  الشباب في العالم العربي، وهي تصلح تماماً ألن تقوم بدوٍر في هذا المجال
  التوجهات

عمقة بشأن التشغيل إلى خلق تحيز نحو التشغيل في القطاع العام لقد أدت التوجهات والمفاهيم الم
وبعض المهن، وتغيير تلك التوجهات والمفاهيم، ليس بالنسبة للشباب فحسب ولكن لدى األسر 
والمدرسين والمجتمع ككل قد يكون عملية طويلة تحتاج ليس إلى مجرد المناصرة والتأييد ولكن أيضاً 

إن إعادة توجيه أسواق العمل العربية من أسواق يسيطر . ليب التعليميةإلى نقالت جذرية في األسا
عليها إلى حد بعيد القطاع العام إلى أسواق يكون للقطاع الخاص فيها دور يلعبه كمحرك لنمو التشغيل 
تتطلب تدعيماً أكبر لثقافة القطاع الخاص وثقافة المشروعات الخاصة أيضاً، ويتعين تعميق دراسة 

ي النظم التعليمية الثانوية والثالثية ونظم التعليم الفني، وبالتوازي مع ذلك يتعين مواصلة األعمال ف
  .الحمالت اإلعالمية من أجل الوقوف أمام القوالب النمطية للتشغيل

وباإلضافة إلى ما تقدم، يتطلب تعزيز القابلية للتشغيل لدى الشباب العربي تطوير مهارات الحياة 
 مرة –إن تحقيق ذلك، يتطلب .  مفاهيم المسئولية المدنية بدًء من المرحلة االبتدائيةاألساسية واستيعاب

، إصالحاً لنظام التعليم، كما يساعد في تحسين االتجاهات نحو التشغيل ورفع درجة القابلية -أخرى
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 للتشغيل لدى الشباب وتوسيع نطاق التدريب العملي على المهنة ونظام التدرج، وغير ذلك من نظم
  .ربط التعليم بسوق العمل

  
   نقاط مقترحة للمناقشة-6

 على الحصول حيث من المنطقة بلدان في الشباب يواجهها التي الرئيسية العيوب هي ما -1
 بها؟ واالحتفاظ الئقة وظيفة

 التشريعات بينها ومن القطري، الصعيد على السياسات أن ضمان أجل من المطلوب هو ما -2
 أن لضمان عمله يمكن الذي وما وكيفاً؟ كما الشباب تشغيل ليةبفاع تعالج بالعمل، الخاصة
 االجتماعي؟ النوع السياسات تلك تراعي

 رصد يجري وكيف بلدك؟ في الشباب تشغيل وبرامج لسياسات الرئيسية المالمح هي ما -3
 والبرامج؟ السياسات تلك وتقييم

 الشباب من أكبر أعداداً لتغطي نطاقها ومدى المستهدفة التدخالت تحسين يمكن كيف -4
 والفقر؟ االجتماعي للتهميش المعرضون الشباب بينهم ومن المحرومين،

 الذكر؟ سالفة التدابير وتنفيذ صياغة في المجتمعيين الشركاء دور هو ما -5

 الخبرات وتبادل اإلقليمي الحوار تدعيم أجل من إنشاؤها يمكن التي التعاون آليات هي ما -6
  المنطقة؟ بلدان عبر الشباب تشغيل بشأن
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  .أمثلة على الممارسات الجيدة من المنطقة العربية ومن أنحاء العالم): 1(الملحق 

هذه القائمة باألمثلة ليست بحال من األحوال قائمة كاملة مستفيضة، ولكن وقع االختيار على األمثلة 
  .طبقاً للنقاط التي أثيرت في الورقة

  مصر): 1(الممارسة الفضلى 
 التشغيل على الصعيد القطري في مصر على الشباب تأثيراً غير متناسب، وعلى تؤثر خطورة مشاكل

تقريباً من % 90وجه الخصوص على الشابات، والنسبة التقديرية لغير المشتغلين من الشباب هي 
إجمالي غير المشتغلين، ومن ثم فإن التعامل مع بطالة الشباب هو مجال عمل له األولوية بالنسبة 

  . الدوليةلمنظمة العمل
وكانت منظمة العمل الدولية قد دعيت لتقديم المشورة بشأن قضايا السياسات والقضايا المؤسسية 
الرئيسية ذات الصلة بوضع أجندة تشغيل وطنية لمعالجة نسبة البطالة المرتفعة التي ال تتزحزح في 

غير المشتغلين، فلقد وبالنظر إلى ارتفاع نسبة المتعطلين عن العمل من الشباب بين إجمالي . مصر
وأجرت منظمة العمل الدولية مراجعة .  برنامجاً شامالً لتشغيل الشباب2001أطلقت الحكومة عام 

التدريب وخلق الوظائف في الورش الحرفية، بغرض تقديم : الثنين من مكونات هذا البرنامج، وهما
  .التوصيات بشأن التطوير

ليمي في القاهرة التابعان لمنظمة العمل الدولية، ولقد ساند قطاع التشغيل والمكتب دون اإلق
وبالمشاركة مع أمانة شبكة تشغيل الشباب، حكومة جمهورية مصر العربية في إعداد خطة العمل 

. 2009الوطنية لمصر بشأن تشغيل الشباب، ولقد تم اعتماد هذه الخطة والتصديق عليها في مايو 
وصفها دولة رائدة في شبكة تشغيل الشباب كخطوة هامة وتأتي هذه الخطة التي تتفق والتزام مصر ب

  .على طريق جهود مصر لمواجهة تحدي تشغيل الشباب
دليل إعداد خطط العمل "لقد وضعت تلك الخطة بإتباع منهجية منظمة العمل الدولية الواردة في 

 وتنفيذها هي وكانت المؤسسة الرائدة التي اضطلعت بوضع تلك الخطة". الوطنية بشأن تشغيل الشباب
وزارة القوى العاملة والهجرة التي تعمل بالتشارك الكامل مع الشركاء المجتمعيين وبالتعاون الوثيق 
مع األطراف المعنية على الصعيدين القطري والدولي، السيما منظمات الشباب ووكاالت التنمية 

  .والجهات المانحة
  جيبوتي): 2(الممارسة الفضلى 

العامل ) 1: (وتي لخفض الفقر أن بطالة الشباب تنتج عن مجموعة من العواملتالحظ إستراتيجية جيب
السكاني الذي يفسر النمو السريع في عدد أفراد القوة العاملة، ونسبة الشباب إلى الكبار، والعدد الكبير 

مال إخفاقات نظام التعليم والمستوى المنخفض بوجه عام لرأس ال) 2(لألسر الفقيرة والشديدة الفقر، و
البشري الذي يفسر انتشار الشباب غير العاملين في سوق العمل الذين لم يتلقوا أي تعليم في المدارس، 

: وفيما يتعلق بوفرة الوظائف، تالحظ اإلستراتيجية األسباب الهيكلية التالية. واألنكى أنهم غير مؤهلين
مية في المشروعات الخاصة ارتفاع تكلفة العمل مع ضعف اإلنتاجية، وهما عقبتان تواجهان التن

والتشغيل المنتج في القطاع غير الرسمي، وعدم كفاية البنية األساسية والبيئة غير المواتية لالستثمار 
الخاص، وهو ما يحد من قدرة جيبوتي على منافسة تدعيم فرص التشغيل للشباب ذكوراً وإناثاً في 

. ق العالمية، وضعف القدرة على التشغيل الذاتيالمنطقة العربية في مجال االستثمار األجنبي في السو
ويعاني سوق الوظائف أيضاً من الضغوط المرتبطة بالتدفق الشديد للهجرة، وهناك بعض تدابير 

ومن أجل التعامل مع تلك العناصر، . التثبيت التي أسهمت أيضاً في هذا االختالل للتوازن العام
تي لسياسة تشغيل متماسكة متكاملة بغية رفع درجة في جيبو" ورقة إستراتيجية خفض الفقر"روجت 

تنافسية االقتصاد ونموه كوسيلة لخلق فرص العمل، ووضع سياسة فعالة لتطوير الموارد البشرية عن 
طريق تطوير التعليم ونشر مبادئ القراءة والكتابة وتدعيم التدريب على الوظائف، وتنفيذ برامج 

 ودعم التشغيل الذاتي والتمويل األصغر والمشروعات المتناهية البرامج المكثفة(التشغيل المستهدف 
  ).الصغر واستهداف شرائح معينة من السكان مثل العاطلين عن العمل غير المؤهلين والمرأة

  األردن): 3(الممارسة الفضلى 
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 بتمويل مبدئي من الوكالة 1999عام " إنجاز"في األردن مؤسسة " أنقذوا األطفال"أنشأ مشروع 
إنجازات الشباب "مريكية للتنمية الدولية وأصبحت منظمة غير ربحية مستقلة وعضواً في جمعية األ

، وهي اآلن مملوكة لصاحبة الجاللة الملكة رانيا 2001عام ) جونيور أتشيفمنت ورلد وايد" (في العالم
تحولهم من تهدف هذه المؤسسة إلى رفع مهارات وقدرات شباب األردن وتيسير . آل عبد اهللا الثاني

أنه عن طريق زيادة " إنجاز"وترى مؤسسة . طلبة إلى أعضاء نشطين ومساهمين في االقتصاد
ومن أجل تحقيق ذلك . معارف الشباب وتعليمهم يمكن زيادة الطلب على الشباب في سوق العمل

ال الشباب المشاركين فيها في أنشطة من شأنها تدعيم مهارات القيادة وأعم" إنجاز"الهدف تشرك 
  .المشروعات الخاصة، وحل المشكالت ومهارات االتصال

 عندما تجاوزت مشاركة الشباب فيها ما توقعته المؤسسة 2007 – 2006عام " إنجاز"ولقد تأكد نجاح 
عام " إنجاز"وكان من أكثر تلك البرامج نجاحاً البرنامج الذي أدخلته . ذاتها وتم إدخال برامج جديدة

وهذا البرنامج بدأته صاحبة الجاللة الملكة رانيا آل عبد اهللا ". المدارسبرنامج تبني " وهو 2006
لتحسين نظام التعليم يشترك " إنجاز"وهدف . الثاني من أجل خلق الفرص االقتصادية للشباب األردني

في تحقيقه وزارة التعليم والقطاع الخاص، والغرض من هذا التعاون هو تطوير نظام التعليم من أجل 
ويتمحور دور . ريجين يكونون على القدر األكبر من المالءمة الحتياجات القطاع الخاصتوفير خ

في هذه المبادرة حول التنسيق بين المدارس المتبناة والراعين من أجل فعالية تخصيص " إنجاز"
  .األموال لتدعيم مرافق المدرسة وجودة التعليم وبيئة التعلم

ن حيث التعامل اليومي مع المدارس وبناء عالقات قوية مع أكثر م" إنجاز"وهذه الخبرة التي اكتسبتها 
من مائة شريك من القطاع الخاص وحشد وتخصيص األموال، هذه الخبرة تزيد من احتمالية استمرار 

  .نجاحها
   المغرب–مؤسسة التعليم من أجل التشغيل ): 4(الممارسة الفضلى 

 غير ساعية للربح ولها فروع منتشرة في الشرق مؤسسة التعليم من أجل التشغيل هي مؤسسة إقليمية
وفي كل البلدان التي توجد فيها هذه المؤسسة تقيم عالقات المشاركة مع قادة . األوسط وشمال إفريقيا

الكثير من الخريجين المغاربة . األعمال المحليين، والمسئولين عن التعليم والمسئولين الحكوميين
وعلى ضوء هذه الحقيقة تقدم مؤسسة التعليم من أجل . زمة للنجاحتعوزهم المهارات االحترافية الال

  .التشغيل في المغرب التدريب وبرامج التسكين في الوظائف للشباب المغاربة
، قدمت مؤسسة التعليم من أجل التشغيل في المغرب برنامج التدريب ذائع الشهرة 2008في يوليو 

 اشتمل على تسع دورات في المهارات االحترافية، الذي" برنامج التدريب للنجاح في العمل"وهو 
  .والعمل الجماعي، واالتصال، وتحديد األهداف، والسلوك المهني

من % 83لقد أظهرت النتائج أن مؤسسة التعليم من أجل التشغيل في المغرب قد نجحت في تشغيل 
ل سيتم إدخال برامج وعلى مدى العام المقب. خريجيها في وظائف أو برامج تدريب عملي على المهنة

 خريجاً إضافياً ومن بين 125جديدة، ولقد وافق أصحاب األعمال من القطاع على دعم تشغيل 
أصحاب األعمال من القطاع الخاص المشاركين في برنامج مؤسسة التعليم من أجل التشغيل في 

شركات في المغرب البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة ينا القابضة وهما من كبريات ال
  .المغرب

وفي مجال إصالح التعليم، تتعاون مؤسسة التعليم من أجل التشغيل في المغرب مع جامعة الحسن 
الثاني في الدار البيضاء من أجل إدخال برنامج النجاح في العمل ضمن منهج الجامعة وبذلك يتاح هذا 

ادي مؤلف من ثالث دورات ولقد انتهى مؤخراً برنامج استرش. البرنامج لسبعة وعشرين ألف طالب
  .29 طالباً في األقسام األدبية والعلمية من الجامعة52لتدريب 

  صلتك ): 5(الممارسة الفضلى 
على الصعيد اإلقليمي قررت مؤخراً برامج ومؤسسات خيرية متعددة الوقوف أمام تحدي تشغيل 

درة إقليمية جديدة تركز التي تأسست كمبا" صلتك"الشباب، ومن بين تلك البرامج والمؤسسات مؤسسة 
فقط على تشغيل الشباب عن طريق تطوير المشاركات اإلستراتيجية لخلق الوظائف على نطاق واسع، 

أسست . وكذلك إقامة المشروعات الخاصة والوصول إلى رؤوس األموال واألسواق من أجل الشباب
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، مقرها الدوحة، بدعم "صلتك" مؤسسة 2008سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند من قطر في يناير 
  .من قادة آخرين على الصعيدين اإلقليمي والدولي

إلى ربط شباب العرب بالفرص االقتصادية عن طريق تحقيق أهداف واضحة " صلتك"تهدف مؤسسة 
توفير مكاتب االستشارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم التقنيات المتقدمة لتيسير : منها

عمال، ومنح إمكانية الوصول إلى خدمات تطوير األعمال ورأس المال من أجل االتصال بأصحاب األ
تشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة أصحاب المشروعات الخاصة من الشباب 
على إقامة مشروعاتهم وإزالة الحواجز التي تحول دون اإلقدام على المخاطرة وروح إقامة 

  .المشروعات الخاصة
الهدف اإلستراتيجي األول يركز على . من ثالثة أهداف إستراتيجية طويلة المدى" صلتك"دة تتألف أجن

إتاحة الطريق إلى الوصول إلى التدريب على مهارات السوق وخدمات التسكين في الوظائف 
ووصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رؤوس األموال وخدمات تطوير األعمال 

والهدف اإلستراتيجي الثاني يركز على السياسة وذلك عن . لك كله على الشبابواألسواق، ويسري ذ
طريق تشجيع تبني السياسات البناءة على الصعيدين اإلقليمي والقطري من أجل تدعيم الدمج 

أما الهدف اإلستراتيجي الثالث واألخير فهو يعالج الثقافة . االجتماعي وزيادة فرص التشغيل للشباب
نية السائدة، وذلك عن طريق رفع الوعي وتدعيم االعتراف العام بإسهام الشباب في والصورة الذه

  .النواحي االقتصادية واالجتماعية العربية
البحث اإلقليمي وتحليل التدخالت الفعالة بشأن : ثالثة أساليب وهي" صلتك"تستخدم إستراتيجيات 

نة، واالستثمار واسع النطاق في تشغيل الشباب من أجل الوقوف على مجاالت االستثمار الممك
  .المشروعات اإلقليمية، والمبتكرات التقنية

 بين قادة وخبراء وشركاء من ذوي 2008جمعت قمة الدوحة التي عقدت في الثاني عشر من يونيو 
النفوذ من القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة النظم المبتكرة الممكنة التي تستهدف خلق فرص 

بوصفها " صلتك"وكان الهدف الرئيسي لهذه القمة هو تقديم مؤسسة . ثمار في المنطقةالعمل واالست
  .30مؤسسة كبرى لخلق فرص العمل للشباب في المنطقة

  سلطنة عمان): 6(الممارسة الفضلى 
 بهدف 2001في سلطنة عمان عام "  سند-العمل للذات والتنمية الوطنية المستقلة "أطلق برنامج 

 وتوفير فرص العمل للقوة العاملة العمانية وعلى وجه الخصوص الشباب، وتوسيع تشجيع العمل الحر
وتشجيع التنمية ) من أجل توفير التشغيل ألبناء عمان(نطاق القطاع الخاص، وتدعيم خطة التنظيم 

  .المستدامة
فير يعمل برنامج سند على نشر ثقافة المبادرة والتشغيل الذاتي بين أوساط العمانيين عن طريق تو

تقدم القروض عن طريق . المساعدات المالية والتدريب على العمل الحر ومتابعة تنفيذ المشروعات
تستخدم لسداد تكلفة الخدمة % 2بنك عمان للتنمية بحد أقصى خمسة آالف ريال عماني بفائدة قدرها 

أحد . سنواتيبدأ سداد القرض بعد انقضاء عام واحد على التشغيل ومدة السداد هي ست . المصرفية
ويقوم على %. 100المعايير الرئيسية للموافقة على تمويل مشروع ما هو أن يكون الشخص عمانياً 

تنفيذ برامج التدريب على المهارات مراكز التدريب المهني العامة إلى جانب مؤسسات التدريب 
  .الخاصة كما تقدم خدمات اإلرشاد والمشورة للمستفيدين من البرنامج

 عاماً 40 – 18خدمات المتقدم ذكرها مجاناً ألبناء عمان الذين تتراوح أعمارهم ما بين تقدم كل ال
خلق ) 2007-2002(ولقد تم خالل السنوات الخمس األولى من تشغيل البرنامج . والذين ال يعملون

 من أصحاب المشروعات لبدء أعمالهم 8000 ألف فرصة عمل، ومساعدة أكثر من 17ما يزيد عن 
 3000، كما تم أيضاً تدريب أكثر من %80 -% 70معدل سداد للقروض يتراوح بين الخاصة ب

  .رجل وامرأة على المهارات الفنية
  اليمن): 7(الممارسة الفضلى 

 على اإلستراتيجية الوطنية لتطوير المشروعات 2005 يناير 17في اليمن وافق مجلس الوزراء في 
تراتيجية على إنشاء وكالة وطنية من أجل الترويج تشتمل هذه اإلس. الصغيرة والمتناهية الصغر
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خدمة ترويج المشروعات الصغيرة والمتناهية "للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهي 
 هذه الوكالة 2006ولقد أنشأ الصندوق االجتماعي للتنمية وهو هيئة حكومية مستقلة في عام ". الصغر

ئولة عن توجيه وتنسيق األنشطة من أجل تحسين تقديم وهذه الوكالة مس. كأحد الفروع التابعة له
الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تخطيط وتوجيه وتنسيق 

وتهدف تلك البرامج إلى دفع النمو والتنوع داخل . ومتابعة برامج متعددة مع المؤسسات الشريكة
  .رقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغ

أطلقت وكالة خدمة ترويج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من جديد برنامج تدريب مؤسسة 
 حيث طلبت دعماً مالياً من سفارة المملكة 2006في يناير " بيزنس إيدج"التمويل الدولية بعنوان 

دعم وهو  أصبح البرنامج ليس بحاجة إلى 2007وبحلول عام . الهولندية للمساعدة في تدعيم الطلب
  .يعمل اآلن دونما مساعدة مالية
اتسع نطاقه الجغرافي ليشمل إلى جانب صنعاء تعز وعدن " بيزنس إيدج"ومنذ أن أعيد إطالق برنامج 

 متدرباً من مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتناهية 3800ولقد نجح البرنامج في ضم . والمكالة
دمات التدريب كشركاء عمل ويتمتع أيضاً بامتياز وهذا البرنامج يضم سبعة من مقدمي خ. الصغر

وبمرور الوقت يتزايد عدد المتدربين الذين يقوم . الوصول إلى مصادر التدريب وفرص بناء القدرات
  .على تدريبهم كل من أولئك الشركاء في العمل بشكل مطرد

د اهتمام عدد أكبر ومن بين دالئل النجاح توسع خمسة من شركاء العمل السبعة في مدن أخرى وتزاي
بيزنس "ففي عدن جذب فتح برنامج . من خريجي برنامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أكثر من ستمائة مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خالل ستة أيام فقط، وهذا " إيدج
بيزنس إيدج "و" لإلعالنبيزنس إيدج "البرنامج يطور أيضاً مجموعة المناهج الخاصة به ومن بينها 

  ".لصناعة المستحضرات الصيدلية
وهناك شكل آخر من أشكال تدخل وكالة خدمة ترويج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتيسير 
الروابط السوقية بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ويشمل ذلك نشر تعليم مشروعات األعمال 

وتتعاون الوكالة .  على اختالف أنواعها وفي الجامعات اليمنيةالحرة والتدريب عليها في المدارس
في التعليم المهني اعتباراً " تعرف على عملك"حالياً مع منظمة العمل الدولية من أجل إدخال حزمة 

  .2008من يوليو 
  البحرين): 8(الممارسة الفضلى 

 مليون دينار بحريني، 30ها أطلقت وزارة العمل في البحرين برنامجاً وطنياً للتشغيل بتكلفة قدر
ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب وتشغيل المواطنين البحرينيين في القطاعين العام والخاص على حد 

 ألف فرصة عمل للمواطنين البحرينيين وذلك بتسجيلهم في 20يهدف هذا البرنامج إلى خلق . سواء
ولقد . ب جميع مستويات التعليمبرامج تدريب مهنية وفنية وحرفية متخصصة عالية الجودة تناس

وضعت نظم التدريب ضمن هذا البرنامج بما يالئم أفضل مالءمة متطلبات واحتياجات القطاع 
وزارة العمل البحرينية مسولة تماماً عن تنفيذ هذا البرنامج واإلشراف عليه على جميع . الخاص

. عدة في عملية توظيفهمالمستويات، وهي مسئولة أيضاً عن تسجيل الباحثين عن عمل والمسا
وباإلضافة غلى ذلك فلقد تعاونت الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في تدعيم هذا 

  .البرنامج
في المرحلة األولى من تنفيذ البرنامج تم تسجيل كل المتعطلين الراغبين في المشاركة في هذا 

وفي المرحلة .  في جميع أنحاء المملكةولقد انتشرت مراكز التسجيل. البرنامج واالستفادة مما يقدمه
الثانية أجريت مقابالت شخصية مع المشاركين المسجلين وتم اختبارهم لتقرير مدى قدراتهم 

وفي المرحلة األخيرة قام فريق التوظيف بمطابقة الوظائف الشاغرة بالمرشحين . ومهاراتهم المهنية
يق يتولى أيضاً إجراءات التوظيف مع المؤسسات وهذا الفر. المسجلين استناداً إلى تحليل سوق العمل

واستناداً إلى نتائج االختبار وطلب سوق العمل توفر الوزارة برامج . الشريكة والشركات الخاصة
ويحصل المشاركون على بعض المزايا المالية . التدريب المهني الالزمة من اجل مساعدة المشاركين

  .خالل دورات التدريب
 بحريني 17433 في تدريب وتوظيف 2007-2005 على مدى السنوات الثالث ولقد نجح البرنامج

وهذا بدوره اقترن بانخفاض عام في البطالة من . غالبيتهم من الشباب في القطاعين العام والخاص
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من إجمالي % 4.9 (5559إلى ) 2005من إجمالي القوة العاملة في عام % 16بما يمثل  (17594
  .31)2007القوة العملة في 

  المملكة المتحدة: برنامج الصفقة الجديدة للشباب): 9(الممارسة الفضلى 
هو برنامج توظيف متكامل تم تنفيذه في المملكة المتحدة لتعزيز " الصفقة الجديدة للشباب"برنامج 

وقد قدم البرنامج حزمة من الخدمات تشمل مهارات البحث عن . إدماج الشباب في سوق العمل
شورة المهنية، والتعليم األساسي، والتدريب على المهارات، واكتساب خبرة العمل، وظيفة، وتقديم الم

كذلك كان يقدم المعاونة في تحديد الوظائف المناسبة . أو إتاحة مزيد من االختيارات المتعلقة بالتعلم
  . وتوفير الدعم الالحق، باإلضافة إلى منح المعونات إلى الشركات التي تُوظف الشباب المحروم

كان هذا البرنامج عبارة عن إستراتيجية لالنتقال من االعتماد على الضمان االجتماعي إلى ممارسة 
 24 و 18، وكان يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين سن )welfare‐to‐work(العمل 

وكان المشارك في هذا . والذين كانوا يحصلون على معونة لمدة ستة أشهر من أجل البحث عن عمل
كما كان ُيطلق عليها، تستمر لمدة تصل إلى " مرحلة البوابة"البرنامج يدخل في مرحلة انتقالية، أو 

أربعة أشهر ويحصل خاللها على معاونة لتأهيله وإعداده لوظيفة ما، أو فيما يتعلق بالحصول على 
  . عمل، مع إتاحة الخيار له للحصول على مزيد من المساعدة والتدريب

ستشار شخصي يكون عادة من موظفي الخدمة العامة، ويعمل بمثابة نقطة االتصال كان لكل شاب م
وبالنسبة للمشاركين الذين ال يستطيعون الحصول على عمل خالل . مع الشاب طوال مدة البرنامج

وظائف مدعمة، أو تعليم وتدريب متفرغ، أو : المرحلة االنتقالية، كانت تُعرض عليهم البرامج التالية
  ".فريق عمل بيئي"ي قطاعات الخدمة الطوعية، أو االشتراك في العمل ف

  . 32، استطاع البرنامج توفير وظائف عمل ألكثر من نصف مليون شاب2005في منتصف سنة 
  

  برنامج التوفير والقروض الصغيرة للشابات في كينيا): 10(الممارسة الفضلى 
هو برنامج لتحسين ظروف المعيشة،  برنامج الوصول إلى الشابات وتعديل أوضاعهن في كينيا 

المستفيدون من . ويستهدف مجموعات من السكان التي تعيش في ظروف غير مستقرة بدرجة كبيرة
هذا البرنامج هم الفتيات المراهقات الالتي يعشن في المناطق الحضرية وال يدرسن في المدارس 

دأ البرنامج في العمل كمشروع وقد ب. 22 و 16وأيضا الشابات الالتي تتراوح أعمارهن بين سن 
للقروض الصغيرة ثم تطور خالل مدة عمله وأصبح يقدم للمستفيدات منه دعما اجتماعيا مع إمكانية 

تجدر مالحظة أن األعمال الحرة واالقتراض المتكرر بالنسبة لغالبية . التوفير الفردي الطوعي
أساسية، بل تتمثل احتياجاتهن األساسية الشابات في المناطق الحضرية من كينيا ال تمثل لهن مشاغل 

في الحصول على رأس المال االجتماعي بما في ذلك الوصول إلى مجموعات الدعم والمحافظة على 
فإذا . سالمتهن، وأن تكون لهن القدرة على توفير نقودهن وإيداعها في مكان آمن يمكن الوصول إليه

. ن األعمال الحرة واالستفادة من فرص االقتراضحدث استيفاء لهذه االحتياجات يصيب النجاح امتها
" النماذج"وتوفر خبرة البرنامج التي تربو على العشر سنوات فرصة لتعلم الدروس بشأن كيفية تعديل 

  . لتتواءم مع االحتياجات الخاصة للفتيات المراهقات والشابات الكينيات وما يواجهنه من قيود وعقبات
تالفات كبيرة من الناحية اإلحصائية بين المشاركات في البرنامج أظهر تقييم البرنامج حدوث اخ

ومجموعة مراقبة مطابقة في الظروف، وذلك فيما يتعلق باألصول التي تمتلكها األسر والمكاسب من 
وكانت النتائج الخاصة باألصول والمكاسب تميل إلى صالح مجموعة . العمل المدفوع والتوفير
 سنة، بينما زادت نسب التوفير فقط 22 و 20التي تتراوح أعمارهن بين المستفيدات األكبر سنا وال

  . 33)  سنة19-16(بالنسبة للمجموعة األصغر سنا 
  األراضي الفلسطينية المحتلة): 11(الممارسة الفضلى 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ليتعامل مع القضايا التي تطرأ على " منتدى شارك الشبابي"تم إنشاء 
ع الفلسطيني، ويميز المنتدى أن من يديره هم من الشباب النشط الذي يكرس جهده للتعامل مع المجتم
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 مركز شباب في مناطق 20" شارك"وقد أنشأت منظمة . موضوع إشراك الشباب في المجتمع المدني
الضفة الغربية وقطاع غزة لتقديم مختلف األنشطة والمشروعات للشباب في المناطق الريفية 

  . مةوالمحرو
للتعامل مع الصراعات المتولدة " خطوة إلى األمام"كما أقامت منظمة شارك برنامج الشباب المسمى 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتولد من هذه البيئة غير المستقرة عقبات تحول دون نمو 
 من تفاقم ويهدف البرنامج إلى الحد. وتطور الشباب الفلسطيني ويمنعهم من الدخول في سوق العمل
  . ظاهرة البطالة بين الشباب من خالل التدريب وتطوير المهارات

بإجراء سلسلة من األنشطة تستهدف إعداد الشباب " خطوة إلى األمام"ولتحقيق هذا الهدف يقوم برنامج 
االستشارات المهنية واإلعداد للعمل، : وتتكون تلك األنشطة من مكونات عدة، وهي. لعالم األعمال

وجيا المعلومات من أجل العمل، والتدريب في العمل الميداني والتدريب العملي على المهنة، وتكنول
  . واالستشارات األكاديمية للشابات الريفيات، ووحدة دعم األعمال الخاصة للشباب

 كمشروع مستقل في كل 2006وقد بدأ مكون العمل الميداني والتدريب العملي على المهنة في سنة 
غربية وقطاع غزة، حيث منح ثالثة آالف شاب فلسطيني في المناطق المستهدفة فرص من الضفة ال

تدريب مدفوعة في كل من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وذلك لمدد مختلفة 
 منظمة 850 شاب قد وقعوا عقودا مع 2206وتبين نتائج المشروع أن . تتراوح بين ثالثة وستة أشهر

، و الشباب ذوي %47، ونسبة الشباب %57نصيب الشابات من هذه العقود مضيفة، وكان 
من حملة % 20وكان نصف المشاركين من حملة البكالوريوس، و%. 3االحتياجات الخاصة 

من الناحية . من خريجي المدارس الثانوية% 18من خريجي المدارس المهنية، و % 12الدبلومات، و
يقطنون في مناطق % 34د يقطنون في مناطق حضرية، بينما من الشباب المتعاق% 58الجغرافية، 
وقد بلغ عدد المستفيدين منه حتى اآلن حوالي عشرة آالف، . منهم في معسكرات الجئين% 8ريفية، و

وقد ساهم في ذلك .  تقريبا في الضفة الغربية6500منهم أكثر من ثالثة آالف في قطاع غزة، و
   .البرنامج أكثر من ألف شركة ومنظمة
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التطورات : ، سوريا" تعرف إلى عالم األعمال‐كاب"برنامج شباب ): 12(الممارسة الفضلى 
  المستقبلية والفرص

بموجب اتفاقية أبرمت مع وزارة التربية والتعليم السورية، لدى برنامج كاب خطة إستراتيجية مدتها 
. 280ي سوريا وعددها ثالث سنوات لالنتشار في كافة المدارس المهنية والمعاهد المتوسطة ف

 ألف 30، مع استهداف الوصول إلى 440ويتضمن هذا تدريب عدد إضافي من المدرسين قدره 
وتتوافر لدى برنامج شباب االعتمادات الالزمة لدعم هذا التوسع ويمكنه أن يعتمد على توافر . طالب

ية البرنامج إلى الوزارة التي وبعد الخطة الثالثية، ستؤول ملك. دعم مستمر من وزارة التربية والتعليم
  . ستقوم بتوسعته ليشمل المدارس المهنية والمعاهد المتوسطة المتبقية

وقد قرر . ويقوم برنامج شباب حاليا بالتفاوض مع وزارة التعليم العالي إلعادة إطالق برنامج كاب
 في كافة الجامعات المجلس األعلي للتعليم العالي مؤخرا االشتراك في هذا البرنامج كشرط للتخرج 

 على أساس طوعي، ثم يصبح 2009 -2008العامة، علما بأن التنفيذ سيبدأ من العام األكاديمي 
ويتعاون برنامج شباب مع وزارة التعليم العالي وممثلين من خمس جامعات عامة، . إجباري بعدها

معة دمشق على تنفيذ وقد تم االتفاق أيضا مع جا. وذلك من أجل تصميم خطة انتشار يمكن تطبيقها
 بالنسبة لطالب السنة النهائية بكليتي اآلثار وتكنولوجيا 2008البرنامج باللغة العربية في صيف 

  . المعلومات أيضا
مما (وإذا كان هناك دعم من الحكومة لتوسعة برنامج كاب ونشره في كافة الجامعات والكليات 

 من كبار المدربين، باإلضافة إلى 50 طالب، و ألف144يستلزم تلبية االحتياجات التدريبية لعدد 
  . ، سيتعين مراجعة قدرة برنامج شباب على تغطية التكاليف المقترنة بهذه التوسعة)المدرسين
  :سوريا

أسماء األسعد، سيدة سوريا األولى، في / انطلق برنامج شباب في سوريا بمبادرة من السيدة الفاضلة
وهذا . عداد للعمل في القطاع الخاص أو بدء أعمالهم الخاصةصورة مشروع يساعد الشباب في االست

البرنامج يسد الفجوة بين العرض الناتج عن النظام التعليمي والطلب في سوق العمل، وذلك عن 
بدعم الكثير من الشباب " شباب"طريق إشراك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، قام برنامج 

ية ودير الزور والمناطق الريفية في دمشق والقنيطرة، وذلك من من دمشق وحلب وحمص والالذقي
أحد هذه البرامج، والتي . 24 إلى 15خالل مجموعة متنوعة من البرامج المخصصة للشباب من سن 

الذي يستهدف "  تعرف إلى عالم األعمال-برنامج كاب"نفذت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، 
  . 19 إلى 16الشباب من سن 

 إلى 80تبنى برنامج كاب منهج أعدته منظمة العمل الدولية يعتمد على المحاضرات ويتكون من وي
 ساعة تدريس تهدف إلى تعظيم مهارات الشباب فيما يتعلق باألعمال الحرة، مع تشجيعهم على 100

 مدرسة عامة ومهنية 19 في 2007-2006وقد انطلق البرنامج خالل السنة الدراسية . العمل الخاص
 طالب من الصف الحادي عشر 370كما تطوع ما يقرب من . حول دمشق والمناطق الريفية بها

وخالل نفس السنة، تم تدريس منهج كاب باللغة اإلنجليزية في . والثاني عشر لالشتراك في البنرامج
، توسع 2008-2007وفي سنة .  طالباً في دمشق وحلب والالذقية وحمص120أربع جامعات لعدد 

ويصل عدد المشتركين في .  مدرسة مهنية عامة في خمس محافظات في سوريا58مج لتتبناه البرنا
 ساعة من المحاضرات لمدة سنتين، األولى يتم 100 طالب يحضرون 6000البرنامج اآلن إلى 

  . التركيز فيها على مهارات األعمال الخاصة، والثانية على كيفية بدء عمل خاص
امج كاب، وأظهرت النتائج أن البرنامج كان له تأثير على أفكار المشاركين وقد أجرى تقييم لتأثير برن

كما كان له تأثير كبير على . نحو األعمال الحرة  والجوانب المتعلقة ببدء هذا النوع من العمل
  %.14المعرفة الذاتية للمشاركين بشأن األعمال الخاصة، والتي زادت بنسبة 

الث سنوات لالنتشار في كافة المدارس الفنية والمعاهد المتوسطة  وقد أعد برنامج كاب خطة لمدة ث
  .  ألف طالب سوري30والهدف النهائي لهذا البرنامج هو أن يستفيد منه . 280وعددها 
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  منظمة العمل الدولية وتوظيف الشباب: 2ملحـــق 
دولية وكذلك من منظمة العمل ال" أجندة العمل الالئق"يحتل موضوع تشغيل الشباب الصدارة في 

الوثائق األخرى التي تشكل رسالة تلك المنظمة، ومنها إعالن فيالدلفيا، وأجندة العمل العالمي 
)GEA( وتقرير اللجنة الدولية عن البعد االجتماعي للعولمة، وقرار مؤتمر العمل الدولي سنة ،

  . ، ومؤخرا، إعالن العدالة اإلجتماعية2005
إطارا شامال للتعامل مع موضوع عمل الشباب من خالل منهج ) GEA( تتضمن أجندة العمل العالمي 

متكامل يهدف إلى تنمية فرص العمل ويقوم على أساس عدد من العناصر الجوهرية التي تؤدي إلى 
أي التجارة، واالستثمار، والتغير التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وسياسة (خلق فرص عمل 

جنبا إلى جنب مع السياسات في إدارة التغيير بأسلوب مقبول على ،  والتي تشترك )االقتصاد الكلي
المستوى االجتماعي وغير قائم على التمييز، وذلك من خالل ممارسة األعمال الخاصة وتطوير 
المهارات وتبنى السياسات النشطة والحماية االجتماعية ومراعاة أصول الصحة والسالمة المهنية 

كما تشير األجندة إلى أهمية الحوار . بة الفقر ورفع نسبة التنميةوالعمل المنتج من أجل خفض نس
وتبرز . المجتمعي من أجل خلق اإلجماع الالزم على السياسات واإلجراءات المتعلقة بعمل الشباب

وفي هذا الصدد، تقترح أال . موضوعين رئيسيين لتشجيع العمل المالئم للشباب على المستوى القومي
كما تدعو إلى القضاء على .  عبارة عن مخرجات فحسب، ولكن عامل منتج أيضايكون العمل المالئم

التمييز في سوق العمل، وتؤكد على أن التمييز ألي سبب من األسباب هو انتهاك لحقوق اإلنسان، 
  .  ومن ثم، فهو يتسبب في تكبد تكاليف على المستوى اإلنساني واالقتصادي

 على األهداف الرئيسية 2005 في سنة 93ل الدولي في جلسته رقم يقوم القرار الذي تبناه مؤتمر العم
ويتضمن إستراتيجية وخطة تنفيذية من منظمة العمل . والعناصر الجوهرية في أجندة العمل العالمي

وتركز تلك اإلستراتيجية الضوء على منهج ذي شقين يستهدف . الدولية في مجال عمل الشباب
ألول هو دمج عمل الشباب في اإلطار الوطني للتنمية، والثاني هو الشق ا: التعامل مع هذا المجال

كذلك تنادي بالتنسيق بين أعمال الحكومات والشركاء . إعداد برامج تستهدف الشباب المحروم
وختاما، تقترح أن تتعامل برامج . المجتمعيين بغرض تحسين كمية ونوعية الوظائف المتاحة للشباب

وبالنسبة للخطة التنفيذية  لمنظمة العمل الدولية . طلب في سوق العملتشغيل الشباب مع العرض وال
الخاصة بتشغيل الشباب، فإنها تقوم على أساس العمل في مجاالت تنمية المعرفة، والمعاونة الفنية 

وبتحديد أكثر، تدور المجاالت التي يكثر تكرارها فيما تقدمه منظمة العمل الدولية للدول . والمناصرة
  : حول ما يلياألعضاء

 جمع المعلومات عن طبيعة وأبعاد تشغيل الشباب والبطالة والبطالة المقنعة •

تحليل مدى فاعلية سياسات وبرامج الدول فيما يتعلق بتشغيل الشباب والمعاونة الفنية في  •
 صياغة وتنفيذ السياسات والخطط التنفيذية ذات الصلة وكذا تطوير األدوات والمواد التدريبية

المشورة بشأن السياسات والبرامج القومية لسوق العمل والخاصة بتشغيل الشباب وبناء تقديم  •
 القدرات للحكومات وأصحاب االعمال والمنظمات العمالية

األنشطة الخاصة بالمناصرة وزيادة التوعية لتعزيز العمل المالئم للشباب مع التركيز على  •
 قابلية التوظف، وخلق فرص العمل، وحقوق العامل

إقامة شراكات إستراتيجية بشأن توظيف الشباب بين القطاع الخاص والعام على المستوى  •
 . الدولي واإلقليمي والقومي

تعزيز الشبكات الموجودة في الدولة الواحدة والشبكات المناظرة العالمية لتحقيق أداء أفضل،  •
ولية واألطراف وتبادل الخبرات الخاصة بالممارسات الجيدة بين أعضاء منظمة العمل الد

 المعنية األخرى

التعاون مع المؤسسات المتعددة األطراف والمؤسسات الدولية األخرى لضمان تناسق  •
 السياسات وعدم تضاربها في البرامج الوطنية التي تؤثر على عمل الشباب
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يتم تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من خالل برامج تعاون تمتد لعدة سنوات وتحدد األولويات 
ويركز ما . النتائج المتفق عليها بالجهة التأسيسية لمنظمة العمل الدولية والمكونة من ثالثة أطرافو

وتساعد منظمة . يقرب من نصف البرامج القطرية للعمل المالئم على أولويات ونتائج عمل الشباب
م تفعيل تلك العمل الدولية الدول في إعداد برامج متماسكة ومتناسقة بشأن تشغيل الشباب، حيث يت

المعاونة من خالل شبكة عالمية من المتخصصين الفنيين الموجودين في مقرها في جنيف، وفي أكثر 
وكثير من البرامج  التي يتم تنفيذها حاليا على مستوى الدول تركز .  مكتبا منتشرة حول العالم60من 

لك من خالل البرامج على تحديد أولويات تشغيل الشباب في عملية صنع السياسات الوطنية، وذ
ويتم ذلك أيضا من خالل إعداد خطط تنفيذية وبرامج قومية لتشغيل الشباب .  34المتناسقة والمتكاملة

  . 35أو تنفيذ سياسات وخدمات سوق العمل التي تيسر انتقال الشباب إلى العمل الالئق /تدعم وضع و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  مشروعًا للتعاون الفني بشأن تشغيل الشباب64، شارآت منظمة العمل الدولية في تنفيذ أآثر من 2004 منذ سنة  34
وفي المنطقة تبنت مصر خطة .  خطة تنفيذیة على مستوى العالم تتعلق بتشغيل الشباب31على ، تم إعداد ما یزید 2006 منذ سنة  35

 .  ، بينما تقوم سوریا حاليا بإعداد خطة تنفيذیة خاصة بها2009عمل وطنية في مایو 


