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 مقدمة 

ب  لدعم حوار سياسة الجوار األوروبية وزيادة أعضاء االتحاد األوروبي في مجال تنمية رأس المال البشري، أطلقت المؤسسة األوروبية للتدري

  ب في منطقة جنوب وشرق المتوسط".دراسة بعنوان "الشباب خالل مرحلة االنتقال: تحديد مالمح وخصائص ضرورة االستفادة من قدرات الشبا

يقي ِّم هذا التقرير وضع الشباب 
مع أخذ الوضع   في ما يتعلق بتغير أسواق العمل والظروف االجتماعية من منظور منطقة جنوب وشرق المتوسط. 1

حيث   الشباب حاليًا بعين االعتبار، ينظر جزء كبير من التحليل في وضع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب.  الصعب الذي يواجهه 

ولكن،   أو العاطلين عن العمل. - الذين ال يبحثون عن أي فرص عمل  - تتألف هذه المجموعة الكبيرة على نحو رئيسي من الشباب غير النشطاء 

من لديهم وظيفة من وضع غير مستقر، ينظر التقرير أيًضا في وضع الشباب العاملين، لتقييم    -من األحيان في هذه المنطقة في كثير  - حيث يعاني 

  حالتهم وظروف عملهم، وكذلك معرفتهم بالمهارات ومدى استفادتهم منها. 

رتفاع أعداد الشباب وانتشار البطالة في شتى بلدان  حيث يمثل الشباب مجاالً ذا أولوية كبيرة في جميع بلدان جنوب وشرق المتوسط، نظًرا ال 

كما أن جودة الوظائف المتوافرة تثير القلق أيًضا؛ حيث ينتهي األمر بالعديد من الشباب للعمل في االقتصاد غير الرسمي، الذي يتسم   المنطقة.

لذلك، يجد الكثير من الشباب وظائف أقل من مؤهالتهم؛   .بظروف غير مستقرة، وأجور متدنية، وفرص تدريب قليلة، وانعدام الحماية االجتماعية 

يم  ما يؤدي في كثير من األحيان إلى عدم الرضا واإلحباط )ويسري ذلك على المتعلمين تعليًما عاليًا، وكذلك على الشباب ذوي مستويات التعل

  دة أسباب مختلفة. ومن ناحية أخرى، ينقطع آخرون كثيرون عن سوق العمل، طوعًا أو كرهًا، لع األدنى(.

ن  يشير مفهوم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب على وجه التحديد إلى الشباب العاطلين حاليًا وغير المسجلين في تدريب وال المصنفي

ون إلى فرص  لذلك، فهو يركز على "الشباب المعرضين للخطر" العاطلين عن العمل و/أو غير الباحثين عن وظائف و/أو الذين يفتقر كطالب.

كما يساعد على مراقبة سوق العمل   ويقيسه. -وربما من المجتمع ككل  - وبهذه الطريقة، فهو يشير إلى انسحاب الشباب من سوق العمل  التعلم.

قضايا الشباب  )بتكملة مؤشرات سوق العمل التقليدية لمعدالت للعمالة والبطالة ومدى النشاط( والوضع االجتماعي للشباب، وبالتالي يعطي 

إن الميزة الرئيسية لهذا المفهوم هي وضع الشباب العاطلين عن العمل وليست لديهم فرص تعلم في دائرة   حضوًرا أكبر على األجندة السياسية.

  االهتمام، بدالً من زيادة تهميشهم بوصمهم باالسم التقليدي "غير نشطاء".

الشباب، إال أن كثيًرا من البلدان لديها معلومات محدودة وفهم ضيق لمفهوم الشباب خارج دائرة    وعلى الرغم من األهمية المتزايدة لهذه الفئة من

فغالبًا ما ال توجد بيانات أو تكون محدودة،   وهذا هو الحال أيًضا بالنسبة لبلدان جنوب وشرق المتوسط. العمالة والتعليم والتدريب وسماتهم المحددة. 

إن تكريس مزيد من   ف المجموعات الفرعية للشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب المعرضة للمخاطر.وال يُعرف سوى القليل عن مختل

االهتمام لمجموعات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، وبالتالي تكوين فهم أكبر لخصائصها وخصوصياتها، هو مفتاح توفير  

 ثر استهدافًا للسياسة. استجابات وتدابير فعالة وذات صلة وأك

أعداًدا كبيرة من "الشباب المعرضين للخطر"، أي العاطلين عن العمل و/أو    2015أظهر تحليل أولي أجرته المؤسسة األوروبية للتدريب لعام 

الشباب خارج دائرة   ومن بين األسباب الرئيسية الرتفاع معدالت  (.ETF, 2015bغير النشطاء و/أو الذين يفتقرون إلى فرص تعلم في المنطقة )

العمالة والتعليم والتدريب في بلدان جنوب وشرق المتوسط انخفاُض التحصيل التعليمي، والجنس والعمر، وكذلك عدم النشاط بسبب مسؤوليات  

النسبة لخريجي  يمكن أن يكون ارتفاع معدل عدم تطابق المهارات )الُمدرك( عامالً آخر، على األقل ب رعاية األسرة، وخصوًصا بين الفتيات. 

ومع ذلك، فهي غالبًا ما تكون ذات طبيعة   ( في بلدان مختلفة لعدد من السنوات. ALMPلقد ُوجدت سياسات سوق العمل النشطة ) الجامعات. 

ل  عامة، وتعجز عن معالجة األسباب الجذرية إلقصاء مجموعات فرعية مختلفة )على الرغم من افتقار هذه البرامج إلى تقييمات صارمة بشك

  عام(.

، حظيت قضايا الشباب بقدر كبير من االهتمام من المؤسسات  2011ونظًرا الحتاللها مرتبة عالية في األجندة السياسية، خصوًصا بعد عام 

تأثير   ولكن، كما تم التخطيط لمبادرات رئيسية جديدة في السنوات القادمة، بما في ذلك من االتحاد األوروبي.  الوطنية والدولية على حد سواء.

ًرا لعدم  التدخالت السابقة لم يكن واضًحا دائًما، حيث كانت البرامج تميل إلى أن تكون واسعة من حيث الفئات المستهدفة والتدابير المنفذة، ونظ 

ب، ونتائجهم  يهدف تحليل المؤسسة األوروبية للتدريب إلى توفير فهم أكثر تفصيالً لفئات مختلفة من الشبا  وجود تقييمات منتظمة لتأثيرها.

من   ثوقية.واحتياجاتهم، فضالً عن العوائق التي يواجهونها لدخول السوق ومساراتهم االنتقالية في المنطقة؛ لتقديم أدلة لسياسات أكثر فعالية ومو

التعليم والتدريب  خالل تركيز أكثر عمقًا على مصر واألردن، سيتم أيًضا توفير معلومات مفصلة حول مجموعات الشباب خارج دائرة العمالة و

 الفرعية المختلفة وأسباب استبعادها. 

 

ف الشباب بأنهم من تتراوح أعمارهم بين   1  عاًما.  29و 15ألغراض هذا التقرير، يُعر 
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)مصر(، إلى جانب   Arab African Advisers)األردن( و To Excel، و Oxford Research A/Sكتب التقرير فريٌق من الخبراء من 
 Sherif Fawzi (Arab و  ،Radoslaw Antczak (Oxford Research)ق وقد ضم هذا الفري خبراء المؤسسة األوروبية للتدريب. 

African Advisers) و ، Maggie Kamel (Arab African Advisers)و ، Rani Khoury (To Excel) اإلشراف واإلدارة  ، مع
وقد نسَّقت عمليةَ الصياغة الشاملة خبيرة المؤسسة األوروبية للتدريب   .Bart Romanow (Oxford Research)ل الشاملة من قب

Francesca Rosso  مع إسهامات قي مة قامت بها كل من ،Floriana Folisi وNicola Scarrone.   كما قدَّم خبراء المؤسسة األوروبية
-Elenaومسؤولة المشروع   Cristina Mereutaو Elena Carrero Perezو Thierry Foubertو Sabina Nariللتدريب 

Venera Ionita .دد من خبراء المؤسسة األوروبية للتدريب اآلخرين وكذلك األطراف المعنية الوطنية،  كما أُخذت مشورة ع إسهاماٍت مفيدة
  وأسهموا في التقرير. 

التعليمية  يسر المؤلفين االعتراف بالدور المهم للغاية الذي أداه األفراد والخبراء الذين أسهموا في عملية جمع البيانات: سوق العمل والمؤسسات  

فما كان لهذا التقرير أن يرى النور لوال   كذلك الشباب من األردن ومصر، الذين قدموا رؤى قيمة حول أوضاعهم.والمتخصصون من المنطقة و 

 مشاركاتهم. 

وبالتالي، ال   . 19-، وقد أُجريت معظم األبحاث قبل اندالع األزمة الصحية العالمية لتفشي كوفيد2020ويوليو  2019أجريت الدراسة بين أكتوبر 

ومع ذلك، شمل التقرير بعض   يعكس هذا التقرير ما ترتب على الجائحة من عواقب؛ حيث لم تكن توجد إحصاءات وطنية وقت كتابة التقرير. 

قد   19-ال شك في أن كوفيد تى أمكن، كما أُضيفت بعض األفكار والرؤى في نهاية التقرير.، م19-األمثلة على استجابات البلدان لتفشي كوفيد

 حياة. أضاف تحديات أخرى، سواء بالنسبة للشباب الباحثين عن عمل أو العاملين بالفعل، ال سيما في مجاالت التكيف مع المهارات والتعلم مدى ال

في   19-ثية موازية ومتميزة ونوعية لتقييم التأثير االجتماعي واالقتصادي الذي خلفه تفشي كوفيدوقد أطلقت المؤسسة األوروبية للتدريب عملية بح

  بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، والتي ستكون تكملة لهذا التقرير.

 من دراستي حالة، هما  ينقسم التقرير إلى ثالثة أجزاء: لمحة عامة عن المنطقة )شرح لواقع منطقة جنوب وشرق المتوسط(؛ رؤى أكثر تفصيالً 

 مصر واألردن؛ وأخيًرا، انعكاسات األوضاع السياسية في المنطقة. 
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  موجز تنفيذي

وهي تعتمد على   المتوسط، وتقدم رؤى من حيث توجيهات السياسة لتحسينها.تبحث هذه الدراسة في النظرة الحالية للشباب في بلدان جنوب وشرق 

ي  أبحاث مكتبية مكثفة، ومقابالت مع جهات فاعلة رئيسية واختصاصيين، إلى جانب استقصاءات آلراء الشباب في البلدان المعنية، وكذلك دراست

 حالة مفصلتين لمصر واألردن. 

 الوضع في منطقة جنوب وشرق المتوسط

وفي الوقت الذي تشمل فيه هذه البلدان   عدًدا كبيًرا من البلدان التي لها حدود مع االتحاد األوروبي من الجنوب والجنوب الشرقي. 2تضم المنطقة 

  خلفيات ومناخات اجتماعية وثقافية واقتصادية متباينة، إال أنها تشترك في الكثير من تحديات توظيف الشباب. 

كما أنها تضم أعداًدا هائلة من   عموًما بفئات عمرية كبيرة جًدا من الشباب يقابلها نقص في الفرص االقتصادية.وشرق المتوسط تتسم بلدان جنوب 

  كما ال يُحَسن استغالل مؤهالت التعليم العالي غالبًا، إما لعدم وجود العمل المناسب أو بسبب انسحاب الفتيات  الشباب خارج دائرة التعليم أو العمل.

كما تكون فرص العمل للشباب أيًضا أقل جاذبية في الغالب، حيث   الحاصالت على شهادات جامعية من سوق العمل تماًما بمجرد تكوين أسر لهن. 

 يخلق معظَم الوظائف االقتصادُ غير الرسمي، الذي يعاني من سوء ظروف العمل واألمان والحماية. 

باستثناء إسرائيل واألردن، ظلت هذه النسبة   في البلدان التي يتناولها التحليل. 4ي سن العمل % من السكان ف 34% و22ما بين  3يشكل الشباب 

لقد ظل النمو في المنطقة متواضعًا، ال سيما مقارنة باالتجاهات الحديثة في بقية العالم، ومن النوع   تسير في منحنى هابط يُتوقَّع أن يستمر أكثر. 

 فرص العمل. الذي يخلق عدًدا قليالً جًدا من 

ها  معدالت بطالة الشباب في جميع البلدان أعلى بكثير منها بالنسبة لمجموع السكان، وعلى العكس من ذلك، فإن معدالت التوظيف أقل بكثير من 

رتفاعُ  لكن ما يميز المنطقة عن معظم أجزاء العالم األخرى ا ومعدالت توظيف اإلناث منخفضة على وجه الخصوص. بالنسبة إلجمالي السكان.

  مستوى البطالة بين الشباب الحاصلين على التعليم العالي.

األول عدُم قدرة   ويبدو أن هذا يرجع في المقام األول إلى عاملين؛ تتسم المنطقة بأعداد كبيرة من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. 

ني يتعلق بالدور المستمر للمرأة كمقدمة للرعاية؛ ما يعني أنها تنسحب غالبًا  والثا االقتصادات على خلق فرص عمل رسمية كافية تليق بالشباب.

ونتيجة لذلك، فإن نسبة كبيرة ممن هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب من النساء   من سوق العمل لتولي واجبات األسرة والواجبات المنزلية.

 المتعلمات غير العامالت، أي في سوق العمل. 

  دد من األسباب وراء ارتفاع معدالت بطالة الشباب في المنطقة. ويوجد ع

لمية  ترددت أصداء األزمة المالية التي حدثت قبل عقد من الزمن هنا أكثر من أي مكان آخر، كما أدت االضطرابات األخيرة في أسواق النفط العا

  لى أسواق العمل داخل البالد.إلى منع أنماط هجرة العمالة التقليدية للشباب، ما شكَّل زيادة الضغط ع

وال تزال الصناعات الكبرى   كما أن نمو القطاع الخاص، الذي يعد محركًا مهًما لتوظيف الشباب في أماكن أخرى من العالم، متأخر في المنطقة. 

لبًا في االقتصاد غير الرسمي، وال  التي تمت خصصتها مؤخًرا فقط تحاول إيجاد طريقها في بيئة دولية تنافسية، بينما تعمل الشركات الصغيرة غا 

فعلى نحو عام، تتقلص قدرات القطاع العام   يمتلك أيُّ نوع من أرباب العمل الموارد الالزمة لمساعدة الشباب على االنتقال من المدرسة إلى العمل.

 الكبيرة، وبالتالي تقدم فرص عمل جديدة قليلة للشباب. 

متطلبات أسواق العمل المتغيرة بسرعة لم يسبق لها مثيل؛ ما يتسبب في عدم مطابقة التعليم   بل وتجد المدارس نفسها صعوبة في مواكبة 

  الحتياجات سوق العمل.

 

 ويتناول هذا التقرير الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.  منطقة جنوب وشرق المتوسط من المغرب إلى سوريا. تمتد   2
ف "الشباب" و"الفتيات" على أنهم من تتراوح أعمارهم بين   3  عاًما )إجماالً(.  29و 15لغرض هذه الدراسة، يُعرَّ
 عاًما )إجماالً(.  64و 15من تتراوح أعمارهم بين  4
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تُحرز التقنيات الجديدة وأشكال التوظيف المبتكرة تقدًما سريعًا في المنطقة، وفي هذين الجانبين يكون الشباب   ولكن ليس كل شيء قاتم السواد. 

  ل.عموًما في وضع أفض

 دراسة حالة مصر 

% فقط من الشباب عاملين،  29.6، كان 52016ففي عام  بالنسبة للكثير من الشباب في مصر، يعد العثور على فرصة عمل صراعًا شاقًا.

  % على التوالي.12.9% و40.9أما بالنسبة إلجمالي السكان، فقد كان هذان الرقمان  % عاطلين عن العمل. 26.6و

فعدد الفتيات العامالت، على سبيل المثال، يمثل   تخفي هذه اإلحصاءات االختالفات األساسية التي تجعل الوضع أسوأ بالنسبة لبعض المجموعات.

(  29إلى  25فمعدل التوظيف بين الثلث األكبر من الفئة العمرية ) بشكل كبير مع العمر. كما يزيد التوظيف أيًضا  فقط ثلث عدد الشباب العاملين. 

  يكاد يكون ضعف المتوسط. 

فنسبة العاملين بين هؤالء هي   يتمتع الشباب الحاصلون على تعليم عاٍل، مقسَّمين على التحصيل التعليمي، بأفضل التطلعات في التوظيف.

كما يؤدي حجم األسرة أيًضا دوًرا   في مصر ال يزال عامل نجاح، يؤدي إلى فرصة أفضل في العثور على عمل.  ويعني هذا أن التعليم %.54.4

  مهًما: فأعلى نسبة من العاملين من بين الذين يعيشون في أسر يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد. 

، زادت نسبة الطالب والعاطلين  2010ءات تتغير: فمنذ عام ومن بين الشباب غير النشطاء، معظمهم ربات منازل أو طالب، لكن هذه اإلحصا

 عن العمل، بينما انخفض عدد العاملين وربات المنازل. 

، إال أن بعض التحوالت العامة في سوق العمل خالل هذه الفترة  2016و 2010على الرغم من أن وضع الشباب لم يتغير بشكل كبير بين عامي 

%  12.5%، بينما ارتفع ذلك المعدل بالنسبة للنساء من 43.8% إلى 56.5خفض معدل توظيف الرجال من وقد ان تُعطي لمحة عما ينتظرهم.

د عدد الطالب الذكور بشكل   10نقطة مئوية( إلى التعليم العالي )+ 15-كما خرجت النساء من المنازل ) %.15.2إلى  نقاط مئوية(، بينما لم يزِّ

 قد تشير هذه التغييرات إلى تغييرات كبرى في سوق العمل، مع زيادة دخول الفتيات إلى سوق العمل واألهم إلى التعليم.  كبير. 

%(، والتصنيع  14.9يها البناء والتشييد )%(، يل29.2القطاعات االقتصادية الرئيسية التي توظف الشباب هي الزراعة والغابات وصيد األسماك )

يهيمن القطاع الخاص بشكل كامل على   والقليل جًدا من الشباب العاملين يباشرون أعماالً حرة. %(.12.3%(، وتجارة الجملة والتجزئة )12.3)

، 2016و 2010بين عامي  العام.% فقط في القطاع 7.5% من الشباب في هذا القطاع، بينما يعمل 90.5عمالة الشباب في مصر: حيث يعمل 

 مدة عمل الشباب في الوظائف انخفاًضا كبيًرا. انخفض متوسط  

يعمل من يعيشون   للشباب( إلى ظروف عمل محفوفة بالمخاطر وعمل كثيف.  42.8عدد ساعات العمل المرتفع في األسبوع )حيث يشير متوسط 

ن يعيشون في منا % فقط من  54.3يعمل  طق ريفية، بينما يعمل الرجال أيام عمل أطول من النساء. في المناطق الحضرية لساعات أطول ممَّ

تختلف هذه النسب تماًما بالنسبة   % منهم في وظائف غير منتظمة أو موسمية. 32.8الشباب بدوام كامل، وليس باختيارهم عادةً، بينما يعمل 

  دى الشباب.لمجموع السكان، ما يشير إلى قدر أكبر بكثير من عدم االستقرار ل

% من  35.2وشكَّلت البطالة طويلة األمد  ، وزاد هذا الرقم بكثير بين النساء مقارنة بالرجال.2016% في عام 26.6لقد بلغ معدل بطالة الشباب 

 إجمالي البطالة بين الشباب. 

على   ثانوي العام، والذي لديه أدنى معدل بطالة.ومن المثير لالهتمام أن معدل البطالة يرتفع بارتفاع مستوى التحصيل التعليمي فوق المستوى ال

الرغم من أن هذا قد يكون بسبب تسجيل المزيد من الخريجين كعاطلين عن العمل، وحيث يصبح الخريجون أكثر تمييًزا عند البحث عن عمل  

ضالً عن عدم قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل  يتناسب مع تعليمهم، إال أنه يشير أيًضا بالتأكيد إلى عدم مطابقة التعليم لتوقعات سوق العمل، ف 

 كافية تنال رضا جميع الداخلين الجدد ذوي المهارات العالية في السوق. 

وال يتم استغالل مكاتب   الطريقة الرئيسية للعثور على وظيفة من خالل األصدقاء واألقارب، تليها إعالنات الوظائف وتقديم طلبات بال دعوة.

 التوظيف الحكومية. 

 

%، بينما بلغ معدل  9.8، انخفض إجمالي معدل البطالة إلى 2019في عام  عاًما. 24إلى  15، ال تتوفر سوى البيانات المصنفة للفئة العمرية من 2016وبعد   5
 %. 24.7عاًما  24و 15البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 
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 المحتملون.  تقد الغالبية العظمى من الشباب الذين شملهم المسح أن المنظومة التعليمية في البالد ال توفر المهارات التي يحتاج إليها أرباب العملتع

  % منهم مشاكل البحث عن عمل مثل اشتراط أرباب العمل خبرة سابقة، وقلة أعداد الوظائف المناسبة وسوء جودتها،70وقد حدد أكثر من 

  وصعوبات االنتقال إلى مواقع العمل، والتقاليد واألعراف االجتماعية السائدة. 

  كما كان بدء عمل تجاري خاص أمًرا صعبًا، مع صعوبة العثور على الدعم. 

البحث عن فرص  %( مستعدين لالنتقال إلى محافظات أخرى، بينما قلة فقط ترغب في  83وبدت الغالبية العظمى من الشباب الذين شملهم المسح )

  عمل في الخارج.

% أيًضا أن  70%( أن تخصصهم التعليمي ودراساتهم يؤهالنهم لدخول سوق العمل، لكن ذكر ما يقرب من 88رأى معظم المشاركين )حوالي 

  مهاراتهم تجاوزت المتطلبات الفعلية لوظائفهم.

%( نساء، ومعظمهن  71.4وغالبية هؤالء ) ماليين شخص(. 8والعمالة والتدريب )وما يقرب من ثلث الشباب في مصر خارج دائرة التعليم 

  متزوجات، لكن الفجوة بين الجنسين تضيق. 

وقد كشف أصحاب خبرات في العمل   معظم الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين شملتهم هذه الدراسة كانوا من خريجي الجامعات. 

ولكنهم أشاروا أيًضا إلى أن عدم مطابقة   ظائف الشاغرة كان السبب الرئيسي لقبول عمل ال يتناسب مع مجال دراستهم.أن محدودية نطاق الو

%( متحمسين لمواصلة التعليم أو التدريب بهدف تحسين فرص  91وقد كان جميعهم تقريبًا ) تعليمهم لطبيعة العمل كان سببًا في ترك الوظيفة. 

دا أن جميع الذين ليست لديهم خبرة في العمل تقريبًا على استعداد لقبول أي نوع من الوظائف، بما في ذلك العمل  وعلى عكس هؤالء، ب عملهم.

 الموسمي، كما كانوا على استعداد لقبول مساوئ مثل ساعات العمل الطويلة. 

 األردن دراسة حالة

% من الشباب الذكور، أما بالنسبة للفتيات فالرقم ال  42.5حيث يعمل  . في األردن أيًضا، يتباين معدل التوظيف على نحو كبير حسب النوع والعمر

% لمن تتراوح أعمارهم بين  52تزداد نسبة الشباب العاملين مع تقدم العمر، لتصل إلى أكثر من  [(.LFS% )مسح القوى العاملة ]12.3يتجاوز 

%(، بينما ثاني أعلى معدل لوحظ بين الذين لم  45.8تعليم العالي )لقد لوحظ أعلى معدل عمالة بين الشباب الحاصلين على ال عاًما.  29و 25

وبشكل عام، فالتعليم في األردن أيًضا يؤتي ثماره: فقد أظهر المنحَدر اللوجيستي الذي أُجري لهذه الدراسة أن التعليم   يكملوا تعليمهم االبتدائي.

الية التوظيف )يليه التعليم العالي(: فالحاصلون على تعليم ثانوي مهني لديهم  والتدريب المهني هو المسار الذي يحقق أكبر عوائد من حيث احتم 

 % مقارنة بغير الحاصلين على هذا التعليم. 349احتمالية أعلى للعمل بمقدار 

كثر توافًرا في قطاع  في األردن، المهن األ %(، وجزء منهم فقط يباشر أعماالً حرة.94.7الغالبية العظمى من الشباب العاملين يعملون في وظيفة )

وهذه   % من مجموع الشباب العاملين. 73.4حيث يوظف القطاع الخاص  %(.35.9الخدمات، وخصوًصا عمال البيع في المتاجر واألسواق )

 النسب ال تنحرف بشدة عن النسب في مجموع السكان. 

المواطنين يعملون أطول ساعات ويصعب على النساء العثور على  ال يحظى العمل بدوام جزئي بشعبية كبيرة بين الشباب، لكن النساء وغير 

  وظائف مثل الرجال. 

وقد زاد هذا الرقم بشكل حاد في   وثلث جميع الشباب خارج دائرة التعليم أو العمل أو التدريب، وتقريبًا ثالثة أرباع هذه المجموعة من النساء.

تعليمي يمثل أيًضا عامالً رئيسيًا يؤدي دوًرا هنا: فاألشخاص الذين تسربوا من التعليم  التحصيل ال السنوات األخيرة لكل من النساء والرجال.

 ي. االبتدائي قبل نهايته أكثر عرضة بخمس أضعاف ألن يكونوا خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب من أولئك الذين أنهوا تعليمهم الثانو

التعليم العالي ال يحمي الناس   ، وبمعدل أعلى بقليل بين النساء مقارنة بالرجال. 2016عام   % في24.5لقد بلغ متوسط معدل البطالة بين الشباب 

ومع ذلك، يبدو أن التعليم العالي له تأثير   تجد الفتيات على وجه الخصوص صعوبة في الحصول على وظيفة بعد التخرج.  من البطالة في األردن.

 ا إلى مستوى أعلى من المشاركة في الحياة العامة. إيجابي على معدل نشاط الفتيات، مما يشير أيضً 

بينما  ما يقرب من ثالثة أرباع جميع الشباب الباحثين عن عمل يحاولون العثور على وظيفة من خالل التقدم مباشرة إلى أرباب العمل المحتملين، 

ما تبحث نسبة أقل عن الوظائف من خالل قنوات  ك  يسعى نصفهم للحصول على مساعدة األصدقاء واألقارب أو يستعينون بإعالنات الوظائف.

 رسمية، مثل مكاتب التشغيل. 

% تبحث عن  15.8شهًرا، بينما ظلت نسبة  12% من جميع الشباب العاطلين عن العمل كما هي ألكثر من 41.4، ظلت نسبة 2016في عام 

 األردن. وبشكل عام، تعد البطالة طويلة األمد مهيكلة وكبيرة في  عمل ألكثر من عامين. 
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حيث يعتقد ثلثهم   فقد ذكر جميع المشاركين في المسح أنه ال يوجد دعم حكومي كاٍف لمساعدة الشباب في العثور على وظيفة أو بدء نشاط تجاري.

أنهم كانوا   ومع ذلك، قال أكثر من نصفهم فقط أن نظام التعليم في األردن يزود الشباب بمستوى معقول من المهارات التي يتطلبها أرباب العمل.

هذا، إلى جانب حقيقة أن عرض الوظائف ببساطة قليل، ما يعد العقبة الرئيسية أمام الشباب الباحثين   سيختارون بالتأكيد مجال دراستهم مرة أخرى. 

 عن عمل في األردن. 

ي ما يتعلق باألجور، اعتقد جميع  ف  يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين أن أرباب العمل ينظرون إلى الشباب على أنهم ذوو مهارات متدنية.

 المشاركين تقريبًا أن الشباب يحصلون على رواتب أقل من الموظفين اآلخرين. 

ومن المثير لالهتمام، أن   %( من الشباب العاملين الذين شملتهم العينة يعملون بالقطاع الخاص، في قطاعات فرعية مختلفة. 94فالغالبية العظمى )

وقد وصف المشاركون من الشباب   ين حصلوا على وظيفتهم األولى إما في أثناء تعليمهم أو خالل ستة أشهر من تخرجهم. غالبية المشاركين العامل

وقد كان نصف المشاركين   كما أفاد ما يقارب ربع المشاركين بأنه ليس لديهم عقد عمل. العاملين ظروف عملهم بأنها جيدة، مع بعض االستثناءات. 

وظائف أخرى، وذلك بشكل أساسي لتدني رواتبهم و/أو عدم مطابقة تعليمهم لمتطلبات الوظيفة و/أو عدم وجود مستقبل   من العاملين يبحثون عن 

 مهني لوظائفهم الحالية. 

ركين أنهم  مشاومن بين عينة الشباب الذين أجريت معهم مقابالت لهذه الدراسة والذين كانوا خارج دائرة التعليم أو العمل أو التدريب، أفاد غالبية ال

% فقط من  16وجد  وقد كان الباقون غير نشطاء اقتصاديًا ألنهم يفتقرون إلى المهارات الالزمة أو ألنهن ربات منازل. كانوا عاطلين عن العمل.

لى لتحمل مسؤوليات  كما أن النساء الالتي تركن وظائفهن قد فعلن ذلك بالدرجة األو هذه المجموعة أن تعليمهم كان مفيًدا جًدا في إعدادهم للعمل. 

 أسرية أو لسوء ظروف العمل. 

يلهم  لم يكن لدى هؤالء المشاركين أي تفضيل واضح في ما يتعلق بما إذا كانوا يريدون وظيفة في القطاع الخاص أو العام: حيث أعرب ثلثهم عن م

ومن حيث القطاعات الفرعية،    يُهم في أي قطاع يعملون.للعمل في القطاع العام، وثلث آخر في القطاع الخاص، بينما أشار الثلث الباقي إلى أنه ال

ومن غير المستغرب أن كان   كان الثلث يبحث في قطاع الكهرباء والمياه، والربع في قطاع التعليم، وما يقرب من الُخمس يبحث في القطاع المالي. 

 النصف أنهم يبحثون عن وظيفة تتماشى مع تعليمهم. كما ذكر أكثر من  غالبية الراغبين في العمل في قطاع التعليم من اإلناث.

 انعكاسات السياسة 

وقد حاولت برامج وطنية ودولية مختلفة   يحتل تشغيل الشباب مكانة عالية في األجندات السياسية في جميع بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط.

ففي حين أن   لف المبادرات أمًرا بالغ األهمية، لكن ثبت أنه صعب المنال. فقد كان التنسيق بين مخت  معالجة هذه المشكلة، لكن نجاحها كان محدوًدا.

حيث تركزت هذه المبادرات في األساس على   هذا أثر سلبًا على نتائج البرامج المختلفة، ظهرت أيًضا عدة مبادرات سياسية ناجحة في المنطقة. 

  مجاالت مهارات الشباب وانتقالهم من المدرسة إلى العمل. 

فعلى الرغم من أن تأثيرات الجائحة تحديًدا على سوق العمل غير معروفة حتى   زاد من صعوبة الوضع المعقد بالفعل.  19-ظهور كوفيدولكن، 

 ولية.اآلن، إال أن المؤسسة األوروبية للتدريب تُجري دراسات موازية لفهم الظاهرة بشكل أفضل وتوفير األدلة لصانعي السياسات والمنظمات الد

( واألمم المتحدة ومنظمة العمل  OECDبحاث عالمية أجرتها بالفعل منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )تُظهر أ

 ، مع فقدان عدة ماليين من الوظائف في جميع أنحاء العالم.19- الدولية أن الشباب يتأثرون وسيظلون يتأثرون على نحو متفاوت بجائحة كوفيد

كما ستكون هناك حاجة إلى دعم خاص للخريجين الجدد والفتيات   هناك حاجة إلى تدابير استثنائية لمواجهة وضع غير عادي.  لذلك، ستكون 

  والشابات.

جتماعي  ومع ذلك، فإن تأثير العودة لما قبل الجائحة يمكن أن يوفر أيًضا فرصة لتسريع االنتقال إلى نماذج تنمية جديدة، بناًء على التحول اال

  قتصادي والبيئي الذي يضع األفراد على قمة أولويات األجندات السياسية، والذي يحترم رفاهية اإلنسان والبيئة. واال

ظهور  تعد األشكال الجديدة الناشئة من توظيف الشباب )الوظائف الجديدة، واقتصاد المنصات، والتحوالت الثقافية، وغيرها(، جنبًا إلى جنب مع 

جديدة، والرقمنة المتسارعة للوظائف واألشكال المبتكرة للتعلم الرقمي، جميعًا فرًصا تحتاج الحكومات إلى استيعابها  قطاعات جديدة وتقنيات 

 ويأتي تسريع التحرك نحو أنظمة أكثر اتجاهًا نحو الرقمنة ومراعاة البيئة مصحوبًا بفرص وشكوك في آن معًا. لتوفير آفاق أفضل لألجيال الشابة.

قدرة األفراد والشركات، ووضع سياسات عامة مرنة ومنسقة وهادفة، عامالً أساسيًا في معالجة البطالة بين الشباب وتحسين جودة  إذ سيكون بناء 

 الوظائف الحالية. 

من هذا   يشير القسم األخير  عالوة على ذلك، يمكن للممارسة الحالية في المنطقة أن تقود اإلجراءات الجديدة وتسلط الضوء على القيود الحالية. 

  التقرير إلى عدد من اإلجراءات المتعلقة بالطلب والمتعلقة بالعرض وتلك التي تشمل االثنين، كما يتم تلخيصها هنا. 
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 اإلجراءات المتعلقة بالطلب 

يؤدي  حيث يمكن أن  ويجب أن تدعم السياسات تنميتها. تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر مصدر لفرص توظيف الشباب في المنطقة. ■

 القيام بذلك بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين إلى إطالق الكثير من اإلمكانات غير المستغلة. 

كما يوفر الدمج اإلستراتيجي في سالسل القيمة العالمية فرصة يمكن أن تساعد االقتصادات في المنطقة على خلق وظائف كافية الستيعاب   ■

يجب إجراء تقييمات متأنية من ناحية   وكلمة اإلستراتيجي هي المفتاح هنا.  سوق العمل كل عام.العدد الكبير من الشباب الذين ينضمون إلى 

  إعطاء األولوية لبعض القطاعات الواعدة على قطاعات أخرى، وتقديم الدعم الشامل الحقًا لهذه القطاعات، من التعليم إلى التشريع.

وار بين القطاعين العام والخاص والدخول في شراكات يمكنها مواكبة المنظومة  وفي ما يتعلق بهذا الجانب، توجد حاجة إلى تعزيز الح ■

إن تعزيز الشراكات بين الشركات   التعليمية بما يالئم سوق العمل، وتسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل، واستعادة الثقة في الحكومة. 

ركات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى زيادة انتشار التعلم القائم على  التجارية والتعليم مع دعم النظم الصناعية الرئيسية وشبكات الش

 العمل ضمن البرامج الحالية، يمكن أن يعزز صلة التعليم بالعمل بشكل كبير. 

  يجب أن تولد أنظمة ذكاء المهارات تدفقات معلومات موثوقة ومستدامة، يمكن أن تدعم توظيف الشباب.  ■

حيث يمكن لمثل هذه التدخالت أن يكون لها   لقطاع الخاص لتوظيف الشباب في تسهيل إدماجهم في سوق العمل. كما قد يساعد تقديم حوافز ل  ■

 فعالية خاصة في قطاعات معينة أو تعزيز توظيف مجموعات معينة. 

 اإلجراءات المتعلقة بالعرض 

لحادي والعشرين، والتركيز على القطاعات التي تتمتع  كما يجب القيام بذلك بغرض بناء الكفاءات للقرن ا يجب تحسين صلة التعليم بالعمل.  ■

يجب أن يركز التدريب الحالي على موضوعات تقنية محددة، فضالً عن المهارات الحياتية واإلبداع والتفكير   بقدرات في خلق فرص عمل.

 ا خاًصا. كما يتطلب تدريس المهارات الرقمية األساسية اهتمامً  النقدي والتعاون والتكنولوجيا الرقمية.

يمكن أن يساعد   فمن المهم اعتماد تدابير تحد من معدالت التسرب من المدرسة، وتوفر برامج تعليمية كفرصة ثانية لمن تسربوا من التعليم. ■

  رفع سن التعليم اإللزامي في تقليل عدد المتسربين والمتغيبين عن المدارس. 

 جميع المستويات وعبر جميع أنواع التعليم، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني.  يجب تقديم التوجيه المهني المناسب في سن مبكرة، وعلى ■

كما يجب زيادة جاذبيته من خالل المناهج الحديثة، ومعلمين   يجب توسيع رقعة التعليم والتدريب المهني بشكل كبير في الكثير من البلدان.  ■

الت قوية بعالم األعمال. مجهزين بمهارات وقدرات أفضل، وورش عمل ومعدات حديثة، وم  دارس ومرافق تقديم تدريب تتمتع بصِّ

يمكن أن تساعد برامج النظام   ينبغي زيادة تطوير التعلم القائم على العمل، والذي أثبت نجاحه الكبير في البلدان التي طُبق فيها بشكل منهجي.  ■

الت بالشركات، وبالتالي اكتساب خبرة عمل   حقيقية ومهارات ذات صلة. المزدوجة الشباب على إقامة صِّ

يمكن أن تشمل برامج ريادة   وهذا بدوره يمكن أن يدعم توظيف الشباب.  يساعد تعلم ريادة األعمال الشباب على تطوير مساراتهم الوظيفية. ■

 األعمال لدى الشباب تطوير مهارات غير معرفية، مثل االبتكار واتخاذ القرارات والعمل الجماعي والمرونة. 

د من شباب المنطقة في القطاع غير الرسمي، الذي يوفر بشكل أساسي وظائف تتطلب مهارات منخفضة وإنتاجية منخفضة  يعمل العدي ■

على الرغم من أن العمل غير الرسمي يمثل حالً قصير األجل لبطالة الشباب، إال أنه غالبًا ما يكون له تأثير   وموجهة لتوفير حد الكَفاف.

وقد أصبحت آثار ذلك أكثر وضوًحا في ظل الجائحة الحالية، حيث كان الشباب العاملون   ة توظيف الشباب. سلبي طويل األجل على إمكاني

  في القطاع غير الرسمي من بين أكثر المتضررين ألنهم يفتقرون إلى الحماية االجتماعية أو مزايا التوظيف.

لتمكينهم من الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب والفئات العرضة   يحتاج الكثيرون إلى بناء القدرات يجب تعزيز خدمات التوظيف العامة. ■

 للمخاطر، وتقديم المزيد من الدعم المستهدِّف لألفراد. 

حيث يوفر هذا النوع من العمل فرًصا كبيرة   على الصعيد العالمي، تشهد األشكال غير القياسية للعمالة )غالبًا األعمال الحرة( ارتفاعًا هائالً. ■

نه يمثل أيًضا مخاطر كبيرة بسبب االفتقار الكامل لألمان، وزيادة المخاطر الصحية في أثناء العمل، وغيرها من الظروف  للشباب، ولك

وعمل المنصات، يجب أن يتحلى األفراد بالخبرة الفنية والمهارات الشخصية،   6لتسخير إمكانات اقتصاد العمالة المؤقتة  المحفوفة بالمخاطر. 

كما يجب على الحكومات أيًضا اتخاذ تدابير لتحسين ظروف عمل   مثل إدارة الذات والتنظيم الذاتي وإدارة الوقت ومهارات التواصل. 

  العاملين في مجال عمل المنصات. 

 إجراءات تتعلق بكل من العرض والطلب  

فالبداية الجيدة االلتزاُم بخطط واقعية تضع أهدافًا يمكن تحقيقها بما   ود سياسات صحيحة شيء، وتنفيذها بنجاح شيء مختلف تماًما.وج ■

قد يكون أسلوب اإلطار المنطقي الصلب لتخطيط البرامج وتنفيذها حالً للبلدان من حيث التأثير على أوضاع   يتماشى مع قدرة الدولة.

  الشباب.

حيث تؤدي ممارسات   لذلك، يصعب تقييم فعاليتها وتأثيرها. جد نقص في المراقبة والتقييم )الخارجي( الدوريين للسياسات والبرامج. لكن يو ■

  المراقبة والتقييم السليمة إلى برامج أكثر فاعلية وتحسن إمكانية استنساخها وتوسيع نطاقها.

 

 القتصاد على مقاولين مستقلين وعمال منصات عبر اإلنترنت. اقتصاد العمالة المؤقتة: يعتمد جزٌء من ا  6
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ليل الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة نشاطها  فال بد من وضع برامج تراعي الفوارق بين الجنسين لتق ■

  كما يجب أن تستهدف مشاريع وتدخالت معينة الشباب في المناطق الريفية والمناطق المحرومة.  االقتصادي. 

 لتي غالبًا ما تكون ضعيفة الصلة.وهي تتأثر بعدد كبير من مشاريع التنمية ا تعد قابلية توظيف الشباب قضية سياسية تشمل عدة قطاعات. ■

توجد حاجة إلى تنسيق عمل المؤسسات الحكومية وغيرها من األطراف المعنية ذات الصلة، وتعزيز الحوار المجتمعي، وإشراك السلطات  

 لمراكز البحثية. والشركاء المجتمعيين والشركات والغرف التجارية والمناطق والمنظمات الشبابية ومقدمي التعليم والتدريب المهني وا 

لذلك تدعو الحاجة إلى   في حدوث اضطراب كبير في وصول الشباب إلى التعليم وفرص العمل، فضالً عن الدخل. 19-تسببت جائحة كوفيد ■

ا وكيفًا على الشباب، وال سيما من هم خارج دائرة العمالة والتعليم وا لتدريب،  إجراء أبحاث نوعية لقياس التأثير الفوري والطويل األجل كمًّ

كما يجب أن تضمن الحكومات مواكبة السياسات واإلجراءات التي تتخذها لتحفيز االقتصاد لألهداف   إلثراء صنع السياسات في هذا المجال. 

  يجب أن تؤدي المهارات دوًرا رئيسيًا في هذا، بدعم وإجراءات من جانب جميع األطراف المعنية الطموحة لتغير المناخ وحماية البيئة ككل. 

 يتركز على مساعدة األشخاص على االنتقال من المدرسة إلى العمل، أو من وظيفة إلى أخرى. 
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 نظرة عامة على المنطقة .1

 أبرز السمات  

(، لكن من المتوقع أن  29و 15يشمل مجموع سكان بلدان جنوب وشرق المتوسط نسبة كبيرة من الشباب )بين سن  ■

 ينخفض هذا العدد ببطء خالل السنوات العشر القادمة.

 لم يترَجم تحسن مستويات التعليم لدى السكان إلى نتائج أفضل في سوق العمل في معظم البلدان.  ■

%(  20-40%(، وارتفاع معدالت البطالة )15-22ير مستقر، مع انخفاض التوظيف )إن وضع الشباب بشكل عام غ ■

  %(.22-38)وارتفاع معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

  جميع البلدان تقريبًا )باستثناء إسرائيل( لديها معدالت بطالة عالية بين الشباب ذوي المستوى التعليمي العالي، ما يدل على ■

 وجود عالقة عكسية بين التحصيل التعليمي والتوظيف. 

يعد النمو االقتصادي المتواضع )دون وظائف(، وعدم مطابقة المهارات لسوق العمل، وتصلب سوق العمل من بين الدوافع   ■

 الرئيسية الرتفاع معدالت البطالة بين الشباب. 

ير ومعدالت بطالة ومعدالت الشباب خارج دائرة العمالة  كما يوجد تحيز بسبب الجنس، فمع مالحظة معدالت توظيف أقل بكث ■

والتعليم والتدريب أعلى بالنسبة للنساء )الالئي ال يزلن أقل احتماالً بثالث مرات من الرجال ألن يكُّن ناشطات في القوى  

 العاملة وتقريبًا ضعف احتمال أن يكُّن عاطالت عن العمل(. 

في من فرص العمل الرسمي الالئق وهيمنة األدوار التقليدية للمرأة كربات منازل  إن عدم قدرة االقتصادات على خلق ما يك ■

 من العوامل الرئيسية المحددة الرتفاع نسبة معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. 

نمية في المناطق الفرعية  يواجه الشباب صعوبات في الوصول إلى التعليم والعمل بناًء على المنطقة الجغرافية )أي حالة الت ■

 للبلد(. 

توجد في المنطقة نسبة عالية من العمالة غير الرسمية، مع وظائف ذات جودة رديئة، كما ال توجد حماية أو مزايا  ■

 اجتماعية، خصوًصا بين الشباب ذوي المستوى التعليمي المنخفض. 

توظيف عاٍل، وأرقام بطالة منخفضة بين الشباب،   تعد إسرائيل استثناًء لهذه القاعدة، مع تطور اقتصادي مرتفع، ومعدل ■

 لكن توجد اختالفات بين الفئات المختلفة. 

حيث تشمل التغييرات الرئيسية الجارية في أوضاع الشباب؛ العولمة وتأثير التقنيات الجديدة وظهور أشكال جديدة من   ■

 العمل، فضالً عن النزاعات والهجرة، ال سيما في حالة لبنان واألردن. 

 ما تستمر صعوبات االنتقال من المدرسة إلى العمل، والتي تظهر في طول فترات ذلك االنتقال. ك ■

 والسياسات بشكل عام غير كافية لمواجهة حجم التحديات المحددة التي يواجهها الشباب.  ■

 لمحة عامة على أوضاع الشباب في بلدان جنوب وشرق المتوسط  1.1

كبيرة من الشباب بين السكان، ما يعني أن بلدان هذه المنطقة لديها تدفق كبير من الشباب الساعين إلى دخول سوق  تتميز المنطقة بوجود نسبة  

عاًما، وهو رقم من المتوقع أن   29و 15مليون شخص بعمر يتراوح بين  54، كان أكثر من 2020فمن حيث األرقام المطلقة، في عام  العمل. 

(، والذي يشكل ما يقرب من نصف  2020مليونًا عام  25.2كما لوحظ أكبر عدد من الشباب في مصر ) .2030مليونًا في عام  62يصل إلى 

عاًما بين    64إلى  15تتراوح نسبة الشباب من إجمالي السكان القادرين على العمل في الفئة العمرية  (.UN, 2019aالشباب في المنطقة )

، يمكن مالحظة أن هذه  2010و 2018ومع ذلك، عند المقارنة بين عامي  .( 1.1 شكلال)انظر  7% في فلسطين. 33.8% في الجزائر و22.6

باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر نسبة الشباب في االنخفاض في   النسب قد تراجعت في معظم بلدان المنطقة، باستثناء إسرائيل واألردن. 

 )المرجع نفسه(. غالبية البلدان، باستثناء إسرائيل واألردن مرة أخرى 

عن  لسوء الحظ، فإن وضع الشباب في المنطقة محفوف بالمخاطر ويتسم بنقص الفرص االقتصادية؛ مما يدفع بالكثير من الشباب إلى الهجرة بحثًا 

بل الربيع العربي  لقد أثرت االضطرابات االجتماعية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك موجات االحتجاج ق لقمة العيش خارج بلدانهم األصلية.

كما أسهمت هذه االضطرابات وعدم االستقرار، إلى   وبعده، على جميع دول المنطقة تقريبًا، بشكل مباشر وغير مباشر وعلى مستويات مختلفة. 

 

يُشار إليها فيما بعد باسم   - ال يجوز تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين، وبما ال يخل بالموقف الفردي للدول األعضاء بشأن هذه المسألة   7
 "فلسطين". 
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الشباب   يوصف جانب عدم اليقين بشأن المستقبل، في زيادة موجات الهجرة الواسعة النطاق، مع بحث أولئك المهاجرين عن فرص في الخارج. 

إن االفتقار إلى فرص   .8الذين ال يزالون يقيمون في هذه البلدان )ال سيما في لبنان وفلسطين( بأنهم محرومون من حقوقهم ومهمشون إلى حد كبير 

باإلضافة   ن.% في غالبية البلدا3أقل من  -العمل في المنطقة يرجع في جزء كبير منه إلى النمو االقتصادي المتواضع على مدى العقد الماضي  

 إلى ذلك، معظم الوظائف الجديدة تنشأ في االقتصاد غير الرسمي، ذي ظروف العمل السيئة وعدم األمان والحماية. 

 2018و 2010نسبة الشباب من إجمالي السكان النشطاء في بلدان جنوب وشرق المتوسط،  1.1الشكل 

 

 (، التي قام بتجميعها المؤلفون. KIESEالمؤسسة األوروبية للتدريب، قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية حول التعليم والمهارات والتوظيف ) المصدر:

ات  حققت بلدان المنطقة تقدًما كبيًرا في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم على مدى العقود الماضية، وخصوًصا بين النساء، كما تحسنت مستوي

ومع ذلك، في حين أن سنوات التعليم المدرسي   معرفة القراءة والكتابة، والتحصيل التعليمي العام ومعدالت التعليم العالي خالل السنوات األخيرة.

األخرى، وتوجد  للشباب قد زادت بشكل كبير ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، فإن متوسط مدة التعليم ال يزال أقل بكثير مما هو عليه في المناطق 

 عالوة على ذلك، فإن التحصيل التعليمي شديد االختالف بين البلدان. (.UNDP, 2016تحديات مستمرة من حيث الوصول إلى التعليم وجودته )

( يتمتعون بمستوى عاٍل  2015% في الجزائر )12.5( و2015عاًما في المغرب )  15% فقط من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 7.9فنسبة 

 ,ETF% )49 %، وفي إسرائيل الرقم قريب من33(، بينما في األردن، يتجاوز هذا المؤشر 8إلى  5من   ISCEDمن التعليم )مستويات  

2019c). 

ء  )باستثناعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن تحسُّن المستوى التعليمي للسكان لم يُترجم إلى نتائج أفضل في سوق العمل في معظم البلدان 

فهو   وقد كان "عدم التطابق" الملحوظ هذا بين العرض والطلب على العمالة دافعًا رئيسيًا وراء البطالة في العديد من بلدان المنطقة. إسرائيل(. 

ل مفارقة ال تؤدي فيها معدالت التعليم األكاديمي األعلى إلى نتائج توظيف أعلى. بلدان،  وينطبق هذا بشكل خاص على النساء في هذه ال يشك ِّ

ء  والالئي يتمتعن بمستوى تعليمي أعلى من الرجال، لكنهن يفشلن في ترجمة ذلك إلى نتائج أفضل في سوق العمل؛ حيث تجاوز معدل بطالة النسا

%(، بينما  3%( وإسرائيل )24% في جميع بلدان جنوب وشرق المتوسط، باستثناء الجزائر )30نسبة  2019الحاصالت على تعليم عاٍل عام 

إن اتجاه مزيد من الشباب بشكل عام لالنخراط في التعليم الثانوي والعالي   (.ETF, 2019c% في فلسطين )48إلى نسبة مرعبة بلغت  وصل

ًدا رئيسيًا النخفاض معدالت المشاركة في القوى العاملة بين الشباب في المنطقة. ففي حين أن غالبية العاطلين عن العمل لديهم   يمثل أيًضا محد ِّ

وتؤكد ذلك   (.ILO, 2017يات أقل من التعليم، إال إن أسواق العمل في المنطقة تتسم باستمرار بارتفاع معدالت البطالة بين الشباب المتعلم ) مستو

النسبة  ب  البيانات الوطنية )من مسوح القوى العاملة( في كل دولة مما يشير إلى أن معدل البطالة لألشخاص ذوي المستوى التعليمي العالي أعلى منه

 .(1.2 الشكلللذين لديهم تحصيل تعليمي منخفض، باستثناء إسرائيل ولبنان )انظر  

 

 UNFPA (2017 .)طين، انظر (؛ وبالنسبة لفلس2015) UNDPبالنسبة للبنان، انظر  8
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 أو آخر سنة متاحة   2019معدل البطالة حسب التحصيل التعليمي في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، لعام 1.2 الشكل  

 

 (. 2016( والمغرب )2018باستثناء مصر ) 2019تشير جميع الدول إلى عام 
  .ETF, KIESE 2020 المصدر:

حيث يتراوح هذا من   يتعلق بالشباب في العديد من بلدان المنطقة في وجود عدم مساواة بين األقاليم المختلفة. يتمثل موضوع آخر مشترك في ما

بكثير من  االختالفات في مستويات التنمية بين المناطق الفرعية لبلد ما )مثل األردن، وأيًضا الجزائر أو تونس، حيث المناطق الداخلية أقل نماء 

الساحلية( إلى الفصل الجغرافي الكبير، كما هو الحال في فلسطين )فيما يخص الضفة الغربية وقطاع غزة(، والذي تنتج عنه غالبًا  المناطق 

وتعزى عدم المساواة هذه إلى عدد من المشكالت؛ فهي جزئيًا نتيجة األوضاع   مستويات مختلفة من المشاركة المدنية واالقتصادية بين الشباب. 

  واالقتصادية الصعبة، لكنها تنبع أيًضا من تفتت تنفيذ سياسات وبرامج الشباب.  االجتماعية

حيث تؤثر األعراف   كذلك بعض األعراف والقيم المتعلقة بالجنس شائعة بين دول المنطقة. كما لوحظ وجود انقسامات بارزة بين الجنسين. 

ع النساء على اختيار أنواع الشهادات التي   عمل.االجتماعية على قرارات المرأة وفرصها لالنخراط في التعليم وال  وفي كثير من األحيان ال تُشجَّ

عالوة على ذلك، تشارك نسبة عالية من النساء في   يطلبها القطاع الخاص؛ باإلضافة إلى ذلك، يوجد إحجام في القطاع الخاص عن توظيف النساء.

ليم والرعاية الصحية وأنشطة الرعاية األخرى، مما يحد من فرص عملهن المستقبلية  أعمال عائلية غير مدفوعة األجر وفي وظائف معينة مثل التع

، مما يعني أن  9وبذلك في بعض األحيان "يصبح تعليم المرأة أكثر من مجرد شرط اجتماعي أساسي"  (.ETF, 2015aوقدرتهن على الكسب )

لى ذلك، تعاني دول المنطقة من انخفاض معدالت المشاركة في سوق العمل، مع  عالوة ع النساء يسعين إلى التعليم كدليل على المكانة االجتماعية.

 ( مما يؤدي إلى انخفاض الرقم اإلجمالي. 1.3 الشكل% في جميع البلدان، باستثناء إسرائيل، انظر 30معدالت منخفضة للغاية لإلناث )أقل من 

يسية وراء انخفاض معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة، ولكن تؤدي عوامل  يشار إلى األعراف االجتماعية عموًما على أنها أحد األسباب الرئ

ة  أخرى أيًضا دوًرا محوريًا، بما في ذلك مستوى المواصالت العامة في هذه البلدان، وضعف رعاية الطفولة المبكرة أو انعدامها، ونقص مرون

تغطية الحماية االجتماعية بسبب التفاوت على أساس الجنس في التوظيف   يؤدي هذا في النهاية إلى فجوة في شروط العمل أو محدوديتها، إلخ. 

ات  وجودة العمل، حيث تحصل النساء عادةً على معدالت منخفضة من األجور الرسمية والعمالة بأجر، فضالً عن العمل لساعات أكثر تقييًدا وسنو

، تواجه النساء أكثر المساوئ في بيئة العمل  2020للفجوة بين الجنسين التقرير العالمي وفق   (.Badran, 2017أقل في العمل المغطى بتأمين ) 

 (. WEF, 2019في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) 

 

 اقتباس من مقابلة مع خبير في لبنان.  9
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  2019سنة فأكثر( حسب الجنس،   15نسبة المشاركة في القوى العاملة )1 .3الشكل 

 
 .قاعدة بيانات المؤسسة األوروبية للتدريب ، مستخرجة من ILOSTAT, Trends Econometric Models 2019 المصدر:

 العمل للشبابأوضاع سوق  1.2

 أوضاع الشباب العاطلين  1.2.1

وتعد معدالت بطالة   يتسم وضع سوق العمل في بلدان جنوب وشرق المتوسط )باستثناء إسرائيل( بارتفاع مستمر في معدالت بطالة الشباب. 

 لصانعي السياسات في هذه االقتصادات. الشباب في جميع أنحاء المنطقة من بين أعلى المعدالت في العالم، ما يشكل تحديًا كبيًرا  

فعلى سبيل  لقد ظلت معدالت بطالة الشباب تقليديًا أعلى من معدالت الفئات العمرية األخرى، ومن الواضح وجود بعض العوامل القوية وراء ذلك. 

اب أكثر تركيًزا في قطاعات اقتصادية معينة، في  وذلك ألن الشب المثال، بطالة الشباب أكثر استجابة لدورة األعمال مقارنة بالبطالة بين البالغين. 

وبذلك، فهم أيًضا أكثر تضرًرا بفترات التباطؤ االقتصادي وغالبًا ما   حين أن عدًدا متفاوتًا منهم يعمل في وظائف بدوام جزئي وبعقود مؤقتة. 

 يكونون من بين أول من يفقدون وظائفهم. 

 أو آخر سنة متاحة  2019سنة(،   24-15معدالت بطالة الشباب ) 4.1الشكل 

  

 
 .ETF, KIESE 2020 المصدر:

ويرتبط معدل   .2010، باتجاه تصاعدي منذ عام 2019% في عام 40.1ترتفع بطالة الشباب بشكل خاص في فلسطين، حيث وصلت إلى 

 ل عام. البطالة المرتفع هذا بين الشباب بالوضع الفريد لفلسطين، حيث أسهم معدل بطالة الشباب في غزة المحاصرة في ارتفاع معدالت البطالة بشك
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كما لوحظ ارتفاع معدالت بطالة   ، وازداد أيًضا خالل السنوات الخمس الماضية. 2019% في عام 40.6لغ معدل بطالة الشباب وفي األردن، ب

أما في لبنان،   (. 1.4 الشكل ( )انظر 2018% في 24.7( ومصر )2019% في 26.9( والجزائر )2019% في 34.4الشباب في تونس )

داللة؛ ومع ذلك، وفقًا لبيانات مسح ظروف القوى العاملة وظروف المعيشة األسرية، بلغ أحدث رقم متاح   فتعيق عدم موثوقية البيانات أي مؤشر ذا 

  .CAS & ILO, 2018/19)) %23.3نسبة  2019لبطالة الشباب في لبنان في عام 

نسبة   2019عدل البطالة بين الفتيات في عام ففي فلسطين، بلغ م  البطالة بين الفتيات في المنطقة أعلى بكثير مقارنة بما هي عليه بين الشباب.

يمكن أيًضا   % للشباب الذكور. 34.8% مقابل 58.6وفي األردن، بلغت نسبة بطالة الفتيات  % للرجال. 34.7% مقابل 67.1مذهلة بلغت 

والنساء في كل من المغرب وتونس ولبنان  ومن ناحية أخرى، تتشابه المعدالت بين الرجال  مالحظة اختالفات كبيرة بالنسبة لمصر والجزائر.

(ETF, 2020b.)  

حيث يسير معدل بطالة الشباب في إسرائيل في اتجاه   وفي حين ينطبق ما سبق على غالبية بلدان المنطقة، تتميز إسرائيل بظروف مختلفة للغاية. 

يًا لبطالة الشباب بين اإلناث والذكور )بيانات البنك  ، مع معدالت مماثلة نسب2018% فقط في عام 7.2، حيث بلغ 2020هابط منذ منتصف عام 

 ومع ذلك، توجد اختالفات كبيرة بين مختلف المجموعات السكانية.  الدولي(. 

وبعبارة   ، تُظهر جميع بلدان المنطقة )باستثناء إسرائيل( ارتباطًا عكسية بين التحصيل التعليمي والتوظيف.1.2 الشكلكما سبق التوضيح في  

وهذا يعني أن التعليم ال يرتبط بنتائج أفضل في سوق العمل للشباب، وأن   ل مستويات التعليم المتزايدة إلى زيادة ارتفاع معدالت البطالة. أخرى، تمي

 الطالب ال يتلقون عائًدا مناسبًا على استثماراتهم في التعليم. 

ويتم أدناه تناول القوى الرئيسية بالتلخيص والمناقشة، مع   ء المنطقة.توجد عدة قوى مختلفة تدفع نحو ارتفاع معدالت بطالة الشباب في جميع أنحا

 مالحظة أن هذه العوامل ال تنطبق دائًما على إسرائيل. 

 الديموغرافيا والنمو االقتصادي المتواضع 

الشباب، ما يُترَجم إلى وجود أعداد كبيرة  أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نحو ارتفاع بطالة الشباب في المنطقة يتمثل في ارتفاع وتزايد أعداد 

فيؤدي هذا إلى وضع   وفي الوقت نفسه، ال تنمو اقتصادات المنطقة بمعدل كاٍف لخلق العدد المطلوب من الوظائف الالئقة.  تدخل إلى سوق العمل.

  بين الشباب، الذين يدخلون سوق العمل حديثًا.يفوق العرض فيه الطلب على العمالة بكثير، مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة، ال سيما 

ل  وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة بروكينغز، يمكن القول إن عدم قدرة االقتصادات الوطنية على خلق فرص عمل الئقة كافية )على الرغم من تسجي

في الواقع، تم   (.Kabbani, 2019ة في المنطقة" )نمو معتدل لعدة سنوات( هو "العامل األكثر أهمية وراء ارتفاع معدالت بطالة الشباب والبطال 

تسليط الضوء على مشكلة عدم القدرة على تحقيق النمو االقتصادي الالزم لخلق فرص عمل كافية في جميع المناقشات التي أجريت مع الخبراء  

دي يعد وسيظل المحرك الرئيسي لخلق فرص  وعلى حد تعبير أحد المتخصصين، "النمو االقتصا الذين طُلبت مشورتهم لطرحها في هذا التقرير.

 العمل، ودون النمو الكافي، ال يمكن أن توجد فرص عمل كافية لسكان المنطقة من الشباب". 

 عدم مطابقة المهارات لسوق العمل  

إلى مسألة عدم تطابق    غالبًا ما يُشار10على الرغم من ارتفاع مستويات التحصيل التعليمي بشكل سريع في البلدان التي شملتها المراجعة،  

يُنظر إلى عدم التطابق هذا على مستويات   المهارات كأحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدل البطالة في المنطقة، وخصوًصا بين الشباب. 

)عدم التطابق   11العمل   فأوالً، يوجد عدم تطابق بين التخصصات التي يتم تقديمها في المستوى الثانوي والجامعي وتلك المطلوبة في سوق متعددة.

على سبيل المثال، أكد أحد الخبراء الذين جرت معهم مقابالت من أجل هذه الدراسة وجود فائض في العرض من الُمعل ِّمات في بلدان   األفقي(.

رض مقابل طلب  "فصحيح أن النساء يصبحن أكثر تعليًما من الرجال، لكن معظمهن خريجات من التعليم، ما يخلق الكثير من الع  المنطقة:

وتشمل التخصصات األخرى المشبعة بعض المواد اإلنسانية مثل األدب والتاريخ والدراسات الدينية، والتي ينتج عنها العديد من   .12محدود" 

تعليم عاٍل   نتيجة لذلك، يتعين على العديد من الخريجين الحاصلين على الباحثين عن عمل الذين يتعذر عليهم العثور على عمل يناسب مؤهالتهم. 

كما ينعكس أيًضا عدم التطابق الرأسي في الزيادة الكبيرة في االلتحاق   قبول وظائف دون مستوى مؤهالتهم الرسمية أو البقاء عاطلين عن العمل. 

 بالجامعة، والذي ال يتوافق على نحو كاف مع الطلب على المهن التي تحتاج مستويات أعلى من التعليم. 

 

، تعد إلى حد بعيد أكبر زيادة في النسبة المئوية بين  2010سنة في  7.5إلى  1970سنة في  2.3إن الزيادة في التحصيل التعليمي في المنطقة، من متوسط  10
  Iqbalانظر   منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. ، كانت مستويات التحصيل التعليمي في المنطقة نفسها تقريبًا بالنسبة إلى 2010فبحلول عام  جميع البلدان النامية. 

  Kiendrebeogo  (2014 .)و
 UN  (2017 .)انظر، مثالً،  اعتبر الكثير من التقارير أن عدم تطابق المهارات عامل أساسي وراء بطالة الشباب. 11
 في فلسطين. مقابلة مع خبير  12
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وبعبارة أخرى، فإن نواتج مجال دراسة معين ال يلبي متطلبات أرباب العمل   م تطابق المهارات داخل تخصصات معينة.يوجد مستوى آخر من عد

غالبًا ما يُشار إلى ضعف االتصال أو انعدامه في كثير من األحيان بين القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية، فضالً عن عدم   في هذا المجال.

كما   .13ذه البلدان على التكيف مع متطلبات بعض التخصصات، على أنها الدوافع الرئيسية وراء عدم تطابق المهارات قدرة أنظمة التعليم في ه

 يوجد عامل مهم آخر وهو انخفاض مستوى المهارات الشخصية التي يتمتع بها الخريجون الجدد، مثل االلتزام بالمواعيد والتواصل. 

 عوامل جمود سوق العمل وضعف اإلنفاذ

اني عدد كبير من بلدان المنطقة من عدم مرونة أسواق العمل واألطر التنظيمية الصارمة، مما يجعل من الصعب على أرباب العمل توظيف  يع

وفي حين أن بعض اللوائح ضرورية لسير سوق العمل بسالسة، فإن اإلفراط في التنظيم قد يشكل ضغطًا على القطاع الخاص،   عمال أو تسريحهم. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن أنظمة اإلنفاذ غير قادرة على التعامل مع تعقيد اللوائح بين مختلف   ر إليه على أنه المحرك الرئيسي للتوظيف.والذي يُنظ

ولهذا عواقب   بلدان المنطقة، وبالتالي يصعُب تطبيق قانون العمل بالكامل، أو قد يتم تطبيقه بشكل ضيق للغاية في بعض األمور مع إهمال أخرى. 

كما لهذا أيًضا تداعيات على أرباب العمل، إذ قد   باشرة على فرص عمل الشباب، ألنه يعني عدم ضمان مناسبة ظروف العمل في سوق العمل. م

 يحجمون عن تعيين موظفين نظًرا لجمود سوق العمل. 

 القطاعات العامة الكبرى وتفضيل وظائف القطاع العام 

وينعكس ذلك في فواتير األجور المرتفعة   وًما بقطاعات عامة متضخمة توظف غالبية القوى العاملة.تتميز بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط عم

باإلضافة إلى ذلك، أدت النماذج االجتماعية واالقتصادية التي اتبعتها   لمعظم بلدان المنطقة، مما يحد من حيز السياسة المالية المتاح للحكومات. 

ولطالما أدت مثل هذه   الماضي إلى وضع تقدم فيه الحكومة وظائف في القطاع العام كوسيلة لتوفير الدعم االجتماعي.العديد من هذه البلدان في 

وقد أدى   السياسات إلى اليأس من التوظيف في القطاع الخاص وإعاقة تنمية المهارات، فضالً عن تقييد مرونة القوى العاملة وقدرتها على التكيف. 

إلى ارتفاع أجور القطاع العام في المتوسط عن األجور التي يقدمها القطاع الخاص، ما أدى في النهاية إلى ارتفاع األجور  ذلك في بعض البلدان  

 التي يقبل بها الشباب في سوق العمل. 

وهذا   لقطاع العام كل عام. وفي الوقت نفسه، أدت تدابير التقشف التي تنفذها حاليًا معظم البلدان إلى تقليص عدد الوظائف الجديدة التي يوفرها ا

وينطبق هذا بشكل خاص   بدوره يشك ِّل ضغطًا إضافيًا على سوق عمل الشباب، حيث يبحث الكثير من المرشحين المحتملين عن عدد وظائف أقل. 

  على النساء، نظًرا التجاههن الشديد للعمل في القطاع العام.

فقد كشفت   طاع العام وتفضيل وظائف القطاع العام قد أثرا سلبًا على فرص العمل للشباب.عالوة على ذلك، فإن النصيب األكبر من العمالة في الق

عن مثل هذه التفضيالت للوظائف المستقبلية بين الطالب الشباب في المنطقة، وخصوًصا في   2016دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 

 ,.Dimova et al%( )36.1)%( وفلسطين 39.4في لبنان ) %( وبدرجة أقل57.9%( واألردن )65.7%( وتونس )72.0مصر )

لطالما كانت وظائف القطاع العام أكثر جاذبية للشباب في المنطقة؛ نظًرا ألنها توفر مزايا محددة من حيث، على سبيل المثال، ساعات   .(2016

 ,World Bankى، والتي قد ال يوفرها القطاع الخاص ) العمل، والحوافز والعالوات، واألمان الوظيفي، وفي كثير من الحاالت، األجور األعل

يستدعي هذا الوضع تعزيز دور شركاء المجتمع والشركات بشكل عام في رفع جودة الوظائف في القطاع الخاص، فضالً عن حد   (.2013

 الحكومات من الروتين وتخفيف القيود المفروضة على األعمال التجارية ونزع سمة عدم النظامية عنها. 

 الة إسرائيل الخاصة  ح

إلجمالي:  كما ذكرنا سابقًا، ال تنطبق العوامل المذكورة أعاله على إسرائيل، التي تتمتع باقتصاد حديث ومتقدم )فنصيب الفرد من الناتج المحلي ا

بسوق عمل أكثر   وبالتالي، تسمح الظروف هنا (.World Bank databaseأعلى بكثير من متوسط المنطقة( )  - دوالًرا أمريكيًا  41614

ل مستويات منخفضة، واألجور تواصل ارتفاعها. تطوًرا وكفاءة.  في إسرائيل، المشاركة االقتصادية آخذة في االرتفاع، والبطالة تنخفض لتسج ِّ

على   لعقد الماضي. باإلضافة إلى ذلك، يتزايد عدد الوظائف التي يوفرها االقتصاد عاًما بعد آخر على خلفية النمو االقتصادي القوي على مدى ا

عالوة على ذلك، من حيث ريادة األعمال،   عكس بقية دول المنطقة، عانت إسرائيل بالفعل من نقص في العمالة في عدد من القطاعات والمهن. 

 .14التجارية   ُصن ِّفت إسرائيل باستمرار بين الدول األولى في العالم في التقارير العالمية حول القدرة التنافسية وسهولة ممارسة األعمال

في   إن معدالت توظيف الشباب والتحصيل التعليمي في البالد مرتفعة، في حين أن نظام التعليم يستجيب بشكل عام لمتطلبات سوق العمل، ال سيما 

وهناك عامل نوعي آخر يؤثر على الشباب في إسرائيل أال وهو الخدمة العسكرية اإلجبارية التي يجب على   مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. 

 

% من الشركات التي شملتها الدراسة إن نظام  37وقد ذكر خبير أُجريت معه مقابلة في المغرب أنه وفقًا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، أفادت  13
% من الشركات من نقص العمالة المؤهلة(  52 الصناعة )حيث تشكو التعليم والتدريب المهني الحالي ال يمك نها من العثور على مرشحين مناسبين في سوق العمل. 

 هي القطاع األكثر معاناة من عدم التطابق هذا. 
 انظر تقرير "التنافسية" الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي وتقرير "ممارسة األعمال التجارية" الصادر عن البنك الدولي.  14
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وبالتالي، فإن الجيش بمثابة مرحلة انتقالية بين التعليم وسوق العمل، حيث يقدم تدريبًا عالي   عاًما. 23و 21كل مواطن الخضوع لها بين سن 

  .15دائرة العمالة والتعليم والتدريب المستوى ويقلل من عدد الشباب خارج 

، إحدى القضايا الرئيسية التي تؤثر على سوق عمل الشباب في إسرائيل هي النسبة العالية من االنقسام بين مجموعات فرعية مختلفة  16وفقًا لكتابات 

سيم إلى سوق عمل ثانوية توفر عمالً غير مستقر  عالوة على ذلك، يمكن أن يؤدي هذا التق من القوى العاملة، إلى جانب عدم المساواة في الدخل. 

 ومنخفض األجر مع قدر ضئيل من القدرة على التنقل إلى القطاع األولي، مما يؤثر على الجودة اإلجمالية للوظائف في إسرائيل. 

 أوضاع الشباب العاملين  1.2.2

% فقط في  14.0( و2016% في المغرب )22.1قلة قليلة فقط من الشباب في بلدان المنطقة )باستثناء إسرائيل( يعملون: بمعدالت تتراوح بين 

لون، على سبيل   i9وبالنسبة لغالبية الشباب في المنطقة، فإن وضعهم الوظيفي  (. 1.5 الشكل ( )انظر 2019األردن ) "العاملين بأجر وراتب"، يشك ِّ

% من الشباب  50في المغرب فقط، أقل من  (.2019% في فلسطين )71.4( و2018% من الشباب العاملين في األردن )85.2المثال، 

  (.ETF, 2019cن في األسرة )موظفون، بينما تعمل البقية أعماالً حرة أو يعملو

 2011و 2015سنة(، األحدث،   24-15معدالت توظيف الشباب )1 .5الشكل 

 
 .ETF, KIESE 2020 المصدر:

  من منظور قطاعي، ازدادت نسبة العمالة في قطاع الخدمات على مر السنين في جميع البلدان، وكان ذلك في الغالب على حساب انخفاض العمالة

العاملين في   وينطبق هذا أيًضا على الشباب: ففي الواقع، غالبية الشباب  الزراعية )ولكن في بعض الحاالت أيًضا على حساب قطاع التصنيع(.

وفقًا لدراسات استقصائية حول االنتقال من   األردن ولبنان وفلسطين يعملون في قطاع الخدمات، مع نسبة منخفضة جًدا يعملون في الزراعة.

% من الشباب العاملين في األردن يعملون في قطاع الخدمات، وتبلغ  82في هذه البلدان، نسبة  17المدرسة إلى العمل أجرتها منظمة العمل الدولية 

من حيث المهن، تعمل غالبية   وداخل قطاع الخدمات، يتركز الشباب في تجارة الجملة والتجزئة.  % في فلسطين.56% في لبنان و84هذه النسبة 

يعمل غالبية الشباب في فلسطين "عمال مبيعات وخدمات"  الشباب في األردن ولبنان "في وظائف مهنية" و"عمال خدمات ومبيعات"، بينما 

 و"عمال صنائع وحرف ذات صلة". 

يتولى الكثير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل وظائف عرضة للمخاطر، تتسم بظروف محفوفة بالمخاطر ومحدودة من حيث التأمين  

(، بينما في فلسطين ومصر تتجاوز  2016% في 48بشكل خاص في المغرب )ونسبة العمالة العرضة للمخاطر مرتفعة  االجتماعي والحماية.

20% (ETF, 2019c) .  

 

 ا المشروع. أكده خبراء من إسرائيل أُجريت معهم مقابالت كجزء من هذ  15
  Neuman (2014.)انظر، مثالً،  16
والذي نُف ِّذ في  لمساعدة الدول األعضاء في بناء قاعدة معارف حول عمالة الشباب، أجرت منظمة العمل الدولية مسح انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل،  17

 . (2016) نتائج دراسات المسح في هذه البلدان الخمسة.  Dimova et alيوضح  مصر واألردن ولبنان وفلسطين وتونس. 
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فمن ناحية، تعد الوظائف في القطاع غير الرسمي بشكل عام رديئة؛ ومن ناحية أخرى،   يجب مناقشة مسألة جودة الوظيفة على مستويين مختلفين.

ر الالئقة في حالة وجود ضعف في منظومة التأمين االجتماعي والحماية االجتماعية في  حتى وظائف القطاع الرسمي قد تفشل في تلبية المعايي

  ويمكن أن يثب ِّط الوضعان كالهما في نهاية المطاف العمال الشباب، الذين قد ينتهي بهم األمر إلى ترك سوق العمل. البالد.

 المنطقة  درجات مختلفة من التأمين االجتماعي وحماية العمال في جميع أنحاء

ومع ذلك، طُب ِّق عدد من   ليست كل بلدان المنطقة على المستوى نفسه من ناحية التأمين االجتماعي وحماية العمال الرسميين.

على سبيل المثال، في إسرائيل ُوضع إطار حماية اجتماعية قوي، يشمل أيًضا الفئات العرضة   المبادرات لتحسين ظروف العمل.

ومن األمثلة على ذلك االتفاق الجماعي األخير المصمم إلجبار أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لديهم أكثر من   للمخاطر.

وفي األردن، تطور إطار التأمين االجتماعي على مدى العقد الماضي، وكان من   موظف على توظيف عمال من ذوي اإلعاقة.  100

كما أدخلت الدولة خطط تأمين   أمين األمومة في نظام الضمان االجتماعي العام. أهم اإلصالحات إدخال التأمين ضد البطالة وت

في لبنان، نظام التأمين االجتماعي أضعف، مع عدم وجود   اجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص، والتغطية اإلجمالية آخذة في التزايد.

لى ذلك، تُدفع معاشات التقاعد في لبنان كمبلغ مقطوع  عالوة ع  نظام يخدم العاملين لحسابهم الخاص، ومعدالت التغطية منخفضة. 

  يُدفع عند نهاية الخدمة، وال يوفر نظام التقاعد دعًما منتظًما للموظفين المتقاعدين.

في  و وبسبب محدودية عدد فرص العمل التي تُوفَّر في المنطقة، يجد معظم الشباب أنه من األسهل الحصول على وظائف في القطاع غير الرسمي. 

وفقًا لنتائج دراسات المسح حول انتقال   الواقع، معدالت عمالة الشباب في القطاع غير الرسمي مرتفعة بشكل عام في بلدان جنوب وشرق المتوسط. 

، وتشكل  ، فإن العمالة غير الرسمية في بلدان المنطقة كبيرة للغاية2015الشباب من المدرسة إلى العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 

% من الشباب العاملين في األردن يعملون في وظائف غير رسمية،  48حيث تُظهر نتائج ذلك العام أن حوالي  جزًءا مهًما من المشهد االقتصادي. 

وقد انعكس هذا الكم الهائل من النشاط غير   .18% في فلسطين 95% في تونس، و 86.1% في مصر، و92.2% في لبنان، و60مقارنة بنسبة 

مي في المناقشات مع الخبراء في فلسطين، الذين أكدوا أن غالبية الشباب يتنافسون على وظائف غير رسمية ذات جودة رديئة بعد إكمال  الرس 

كما أظهرت نتائج مسح حول انتقال الشباب من المدرسة الى العمل أجرته منظمة العمل الدولية أيًضا مدى وجود   تعليمهم، حتى يجدوا وظيفة الئقة.

بين التحصيل التعليمي والعمل غير الرسمي، حيث يُرجح أن ينتهي األمر باألقل تعليًما إلى العمل غير   - في مختلف بلدان المنطقة  -قة عكسية عال

  وينطبق هذا على جميع دول المنطقة باستثناء فلسطين، حيث من المرجح أن يدخل الشباب ذوو المستوى التعليمي العالي في العمل غير الرسمي.

 الرسمي بالمعدل نفسه الذي يدخل به من لديهم مؤهالت أقل. 

( من  0.4يعد الوصول إلى سوق العمل أمًرا صعبًا للغاية بالنسبة للنساء: ففي المتوسط هذه المجموعة لديها نسبة بطالة إلى التوظيف أعلى )

والوضع أسوأ   اع العام، ال سيما في مجاالت التعليم والصحة.وفي معظم بلدان المنطقة، تتركز عمالة الفتيات أكثر في القط  .19( 0.12الرجال )

  بالنسبة للنساء في الفئات العمرية األصغر، مما يشير إلى صعوبة العثور على عمل؛ ويدفع بالكثيرات إلى الخروج من سوق العمل.

من حيث عدم التطابق المهني، تُظهر البيانات   هالتهم. كما ينتهي األمر أيًضا بالكثير من الشباب في وظائف ال تتماشى مع مستويات مهاراتهم ومؤ 

  64و 15، على سبيل المثال، ارتفاع معدل عدم مطابقة المهارات لسوق العمل بين من تتراوح أعمارهم بين 2016المتاحة عن مصر، من عام 

كما يوجد تفاوت إضافي بين الجنسين، حيث   %(.10.4%( مقارنة بأولئك الحاصلين على تعليم ثانوي )18.7عاًما الحاصلين على تعليم عال )

% للنساء(، بينما لوحظ أثر عكسي للحاصلين  9.8% للرجال مقابل 22.9تكون نسبة الرجال الحاصلين على تعليم عاٍل أعلى بكثير من النساء )

تصاد على خلق وظائف كافية الستيعاب المزيد  وقد يكون هذا بسبب عدم قدرة االق % للنساء(. 17.2% للرجال مقابل 9.8على التعليم الثانوي )

م للوفاء  من الداخلين الجدد إلى سوق العمل ذوي التعليم العالي، مما يدفع أولئك الحاصلين على تعليم عاٍل إلى شغل وظائف ال تتناسب مع مؤهالته

 بالتزاماتهم المالية. 

( العوائق التالية التي يواجهها الشباب في البحث عن  ILO, 2016دولية ) حددت دراسات االنتقال إلى سوق العمل الصادرة عن منظمة العمل ال

عمل: طلب مؤهالت عالية؛ ونقص الخبرة في العمل؛ والنظر إليهم على أنهم صغار جًدا؛ واعتبارات الجنس؛ والتحيزات التمييزية؛ وانخفاض  

والعقبة الرئيسية التي أبلغ عنها   (.Dimova et al., 2016األجور في الوظائف المتاحة؛ وسوء ظروف العمل؛ ونقص التوجيه الوظيفي ) 

 الشباب العاطلون عن العمل عبر بلدان جنوب وشرق المتوسط هي قلة الوظائف المتاحة. 

 

  Sadeq (2016 .)انظر  بناًء على نتائج مسح حول االنتقال من المدرسة إلى العمل.  18
 (. ETF, 2019dويعني ذلك وجود ارتفاع أكبر في عدد العاطالت عن العمل مقارنة بالعامالت ) 19
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الشباب العمل  في معظم بلدان المنطقة )باستثناء الجزائر والمغرب ولبنان(، يفضل   يمكن ربط هذا الوضع بالسياق المعقد لظروف السوق العامة.

ومع قيام القطاع العام   في القطاع العام بدالً من اختيار العمل الحر أو العثور على عمل في القطاع الخاص، شريطة توفر أجور وظروف مماثلة. 

بيل المثال، طبقت  بدور أكبر رب عمل في العديد من بلدان المنطقة، أصبحت تلبية فاتورة األجور عبئًا على المالية الحكومية؛ ففي مصر، على س

ويجبرهم ذلك   ونتيجة لذلك، يقل عدد الشباب الذين لديهم فرصة التقدم لوظائف القطاع العام. الحكومة برنامًجا لتقليل عدد موظفي القطاع العام. 

يمكن أن   كون غير رسمية.أيًضا على العثور على وظيفة في القطاع الخاص )مثل المشاريع األسرية(، على الرغم من أن هذه الوظائف غالبًا ما ت

اجز  يُعزى انخفاض نسبة العمل الحر ليس فقط إلى تفضيالت الناس، ولكن أيًضا إلى عدم كفاية الترويج لريادة األعمال من جانب الحكومات، وحو 

  (.Stevenson, 2010الدخول العالية )كاإلجراءات اإلدارية واألنظمة الضريبية المعقدة( ) 

وتواجه الشركات، التي اعتادت على   ففي معظم بلدان المنطقة، يعاني القطاع الخاص من تخلف في النمو.  االقتصاد. وعامل مهم آخر هو هيكل

 ,Stevensonالعمل في ظل أنظمة حكم توفر لها الحماية، صعوبات في التطوير وكذلك التغلب على تحديات المنافسة في السوق الحرة )

كما أن الحصة الكبيرة من االقتصاد   خاص بقدرة محدودة للغاية على دعم انتقال الشباب إلى سوق العمل. لذلك، تتمتع شركات القطاع ال (.2010

غير الرسمي في المنطقة لها تأثير على إمكانات الشباب؛ حيث ال تنوي الشركات التي تقدم فرص عمل غير رسمية تزويد الشباب بتدريب مهني  

 أو غيره من أنواع الدعم. 

أن يكون وضع الشباب العاملين في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط صعبًا، حيث يشغل الكثير منهم وظائف ذات جودة رديئة  ومن ثم، يمكن 

عالوة على ذلك، ونظًرا ألن العديد من اقتصادات المنطقة غير قادرة على خلق وظائف تتطلب مهارات تكفي لتلبية الطلب، فمن   مع قلة اإلمكانات.

 الخريجون وظائف ال تتناسب مع مهاراتهم، وينتهي بهم األمر إلى التنافس مع الباحثين عن عمل من ذوي المهارات األقل. المرجح أن يقبل  

 أوضاع الشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب  1.2.3

الناس غير نشطاء أو غير مشاركين في سوق  في الواقع، كثير من   ال يُعطي الحديث عن البطالة صورة كاملة عن ظروف الشباب في المنطقة. 

وبهذا المعنى، فإن مؤشر من هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )الذي يجمع كل تلك الفئات غير المتجانسة( يوفر   العمل أو مستبعدين منها.

  فكرة أفضل عن األوضاع الحقيقية للشباب في هذه البلدان.

في العقد الماضي، كانت   رائيل، جزء كبير من السكان الشباب ضمن من هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب.ففي جميع البلدان، باستثناء إس 

بير بين  نسب الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب مستقرة تماًما في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء إسرائيل، حيث انخفض الرقم بشكل ك

 .2017و 2011ردن، التي شهدت زيادة كبيرة في نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بين عامي ، واأل 2018و 2011عامي 

، فإن هذا التوسع في العمل غير الرسمي عبر بلدان المنطقة قد غذى صعود  20وفقًا للعديد من الخبراء الذين أُجريت معهم مقابالت ألجل هذا البحث 

  ويرجع ذلك أساسًا إلى يأسهم بسبب االفتقار إلى ظروف عمل الئقة في البيئات الرسمية. ليم أو العمالة أو التدريب.الشباب خارج دائرة التع 

األول هو عدم قدرة االقتصادات   يبدو أن عاملين هما السببان الرئيسيان الرتفاع نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في المنطقة.

في من فرص العمل الرسمي الالئق لعدد متزايد من الشباب، أما الثاني فيشير إلى الدور التقليدي المهيمن للنساء كربات منازل، ما  على خلق ما يك

نتيجة لذلك، يتألف جزء كبير من الذين هم خارج دائرة العمالة   يعني أنهن يخرجن غالبًا من سوق العمل لتولي مهام رعاية األسرة والمنزل.

 والتدريب في المنطقة من إناث غير نشيطات، ومتعلمات غالبًا. والتعليم 

 

 . 2انظر إرشادات المقابالت الواردة في الملحق  20
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 2011و 2015سنة( في بلدان جنوب وشرق المتوسط، األحدث،  24-15)الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب  6.1الشكل 

 
 .ETF, KIESE 2020 المصدر:

أعلى  تم العثور على  يرتفع معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في المنطقة بشكل عام، ولكن البلدان تتفاوت فيما بينها تفاوتًا كبيًرا. 

%، في لبنان )تبدو إسرائيل مرة أخرى استثناًء  22.0%(، وأدنى قيمة، 38.0نسبة من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في األردن )

يسيًا يسهم في  تُعد معدالت بطالة الشباب المرتفعة عامالً رئ (.1.6 الشكل%( ) 6في نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب البالغة 

 ارتفاع نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الملحوظة في بلدان المنطقة. 

نظر  عالوة على ذلك، كما أشرنا سابقًا، بُعد النوع يعد عامالً قويًا لظاهرة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في المنطقة )ا

ففي األردن، على سبيل المثال، يبلغ معدل   ختالف ضئيل في إسرائيل، إال أنه كبير للغاية في بقية بلدان المنطقة.وفي حين أن هذا اال .(1.7 الشكل 

 % لإلناث، مما يظهر فجوة كبيرة بين الجنسين. 48.2% لكنه يرتفع إلى 28.8الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بين الذكور 

بل حتى في   % للرجال. 26.7% مقابل 40.4تبلغ نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب للنساء والوضع مشابه في فلسطين، حيث 

الذكور  لبنان، حيث معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب العام أقل بكثير من األردن أو فلسطين، ال تزال توجد فروق كبيرة بين  

وبالمثل، في شمال إفريقيا، يبلغ معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بين النساء   % للنساء(.26.8% للرجال و16.7واإلناث )

%؛ وللنساء:  31.0%، تونس 11.7%، المغرب 18.6%، مصر 20.4أعلى بمرتين أو ثالث مرات منه بين الرجال )للرجال: الجزائر 

 .21%( 8.03% تونس 44.0% المغرب 36.5%، مصر 32.1الجزائر 

 أو آخر سنة متاحة  2019عاًما( حسب النوع،  24–15الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )1 .7الشكل 

 
 .ETF, KIESE 2020 المصدر:

 

الدولية:  تم الحصول على مصادر البيانات لمجموعات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب للرجال والنساء من قاعدة بيانات منظمة العمل  21
 www.ilo.org/ilostat 

http://www.ilo.org/ilostat
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المنطقة في نوعين مختلفين من أنواع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب،  يظهر اختالف رئيسي آخر شائع بين الجنسين في جميع أنحاء 

حيث تُصنَّف غالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم   وهما غير الطالب العاطلون عن العمل وغير الطالب الذين ال يبحثون عن عمل.

يشير هذا إلى   .22يتم تصنيف معظم الذكور على أنهم غير طالب عاطلين عن العمل والتدريب اإلناث كغير طالب ال يبحثون عن عمل، في حين 

فية التي يسعى  االزدواجية الكامنة وراء ارتفاع نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في المنطقة: االفتقار إلى الوظائف الرسمية الكا

 ، وبيئات العمل غير المواتية والمهام األسرية للمرأة. إليها الذكور؛ ونقص الوصول إلى وسائل المواصالت

ففي حين أن األبحاث في هذا المجال   ومن المهم إبراز التحصيل التعليمي كعامل يندرج ضمن فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. 

ن التحصيل التعليمي المرتفع ال يضمن انخفاض احتمالية  إلى أ  (ETF, 2015b)  2015 ضئيلة، يشير تقرير المؤسسة األوروبية للتدريب لعام

، لوحظ في مصر وفلسطين في عام  2012إلى  2011وفقًا لبيانات من  اإلدراج ضمن فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. 

  –( ISCED 5–6اٍل من التحصيل التعليمي ) أكبر نسب لمن هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بين الذين يتمتعون بمستوى ع  2012

  أكثر بكثير من الذين لديهم مستويات تعليم منخفضة ومنخفضة جًدا.

ير  وتؤكد الدراسات التي أجريت على العالقة بين معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب وترك المدرسة المبكر وجود ارتباط كب

مصر واألردن وتونس وفلسطين   وينطبق هذا االتجاه على جميع البلدان التي شملها التحليل: بين هذين المعيارين.  وإيجابي من الناحية اإلحصائية

(ETF, 2015b, pp. 25–6.)  

 لذلك، يمكن مالحظة وجود قدر كبير من قصور استغالل عمالة الشباب عبر بلدان المنطقة، وهي ظاهرة تنطبق على النساء على نحو خاص.

ف  معدل قصور استغالل الشباب في هذا السياق على أنه مجموع إمكانات العمالة غير المستغلة )غير الطالب العاطلين عن العمل وغير  يُعرَّ

الباحثين عن عمل( واإلمكانات غير المستغلة للعمال الشباب في أوضاع محفوفة بالمخاطر )كالعمل لساعات طويلة و/أو دون عقد، والتأمين  

% في  34% في تونس، و44% في فلسطين، و46وقد بلغ معدل قصور استغالل العمالة من الشباب  تيازات، وما إلى ذلك(. االجتماعي واالم

 (.Dimova et al., 2016% في لبنان، مع استمرار ارتفاع المعدل بين اإلناث مقارنة بالذكور في جميع البلدان )26األردن، و

حيث   رج دائرة العمالة والتعليم والتدريب هنا منخفضة للغاية ومتشابهة في جميع مستويات التعليم.في إسرائيل، الوضع مختلف؛ فنسبة الشباب خا 

ي حين  يشكل غير الطالب غير الباحثين عن عمل غالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، بالنسبة للذكور واإلناث على حد سواء، ف

وفقًا ألحدث البيانات، بلغت نسبة الشباب خارج دائرة العمالة   .23التعليم والتدريب العاطلين منخفض للغاية أن عدد الشباب خارج دائرة العمالة و

، وهو أقل بكثير من النسب المئوية في البلدان األخرى، وقد كانت تنخفض بمرور  2018% في عام 14.7والتعليم والتدريب في إسرائيل 

إسرائيل بشرائح مهمة من السكان، فبعض المجموعات )عرب إسرائيل واليهود المتشددون( يمثلون نسبة  ومع ذلك، يتميز سوق العمل في  الوقت. 

 أعلى من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. 

 خصائص االنتقال إلى العمل بالنسبة للشباب  1.2.4

فصعوبة االنتقال من بين   المدرسة إلى العمل يمثل مشكلة في معظم بلدان المنطقة.كما ذكرت الكتابات على نطاق واسع، ال يزال االنتقال من 

 األسباب الرئيسية وراء العدد الكبير من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. 

لم يبدأوا بعد في االنتقال إلى    2015غالبية الشباب الذين شملهم مسح منظمة العمل الدولية حول انتقال الشباب من المدرسة الى العمل في عام 

عاًما(، كان معظمهم لم ينتقل إلى القوى   29إلى  15وقت إجراء المسح، ما يعني أنه من بين الشباب الذين شملتهم العي ِّنة )بعمر  24القوى العاملة 

ة الشباب في المنطقة الذين "انتقلوا" إلى سوق  كما تعد معدالت عدم النشاط والبطالة المرتفعة من العوامل الرئيسية وراء انخفاض نسب العاملة.

 العمل. 

مرة أخرى، الفروق بين   %(. 26.1%(، يليه األردن )28.0(، يوجد في لبنان أعلى نسبة من الشباب قيد االنتقال )2015وبحسب نتائج المسح )

في كل البلدان التي شملها التحليل،   رة أكثر من الفتيات.الجنسين بارزة هنا، مع زيادة احتمال انتقال الذكور الشباب في المنطقة إلى وظائف مستق 

وفي مصر واألردن وفلسطين، على وجه   كانت نسبة الذكور الشباب الذين أتموا االنتقال إلى العمل المستقر أكثر من ضعف نسبة الفتيات.

 

 ال. يرتبط هذا أيًضا بمعدل نشاط أقل بكثير للنساء مقارنة بالرج  22
)استُرجعت   OECD :neet.htm-training-or-education-employment-in-not-https://data.oecd.org/youthinac/youthبيانات   23
 (. 2019ديسمبر   19يوم 

ف االنتقال إلى سوق العمل بأنه انتقال الشاب ) 24 "انتقل" هو  فالشاب الذي  عاًما( من نهاية التعليم المدرسي إلى أول وظيفة مستقرة أو ُمرضية.  29إلى  15يُعرَّ
أما الشاب الذي ال يزال "قيد االنتقال" فهو من يعد حاليًا طالبًا نشطًا، أو عاطالً عن العمل، أو عاطالً   الذي يعمل حاليًا في وظيفة مستقرة أو وظيفة مؤقتة ُمرضية. 

 لتعليم أو التدريب. عن العمل في وظيفة مؤقتة وغير مرضية، أو يزاول عمالً حًرا غير مرٍض أو غير نشط وخارج دائرة ا

https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm


 

 

 23 | الشباب خالل مرحلة االنتقال في بلدان جنوب وشرق المتوسط 

 

باإلضافة إلى ذلك، كان احتمال عدم بدء   مكافئ. الخصوص، كانت نسبة الذكور من الشباب قيد االنتقال أكثر من خمسة أضعاف عدد النساء ال

  الفتيات عملية االنتقال في هذه البلدان أكثر بكثير مقارنة بالشباب.

فعلى سبيل المثال، أتاح التحصيل التعليمي العالي   كما ُوجد أن عملية االنتقال تختلف عبر البلدان من حيث مستوى التعليم )أو التحصيل التعليمي(.

إذ في هذين البلدين، تمكن غالبية الشباب   ألردن ولبنان فرصة أفضل عموًما إلتمام االنتقال إلى سوق العمل والتوظيف المستقر.في كل من ا

وفي بلدان أخرى مثل فلسطين ومصر وتونس، ظلت غالبية خريجي التعليم   الحاصلين على تعليم عاٍل الذين شملهم المسح من إتمام هذا االنتقال. 

  رحلة االنتقال، ولم يحصلوا بعد على وظيفة مستقرة.العالي في م 

ومن   من المهم أيًضا النظر في الفئات المختلفة من الشباب الذين يمرون بمرحلة انتقال، حيث يمكن تقسيم هذه الفئات إلى العاطلين عن العمل،

الطالب غير النشطاء الراغبين في االلتحاق بسوق العمل في  يعملون في أعمال مؤقتة غير ُمرضية أو يزاولون عمالً حًرا غير مرٍض، وغير 

% من  48.4ومن المثير لالهتمام، أن لبنان كان لديها نسبة كبيرة جًدا من الطالب النشطاء )الذين يجمعون بين الدراسة والعمل(، بنسبة  المستقبل. 

رتفعة نسبيًا في لبنان تسهم في خفض نسبة الشباب خارج دائرة العمالة  لذلك، يبدو أن نسبة الطالب النشطاء الم  جميع الشباب في مرحلة االنتقال.

ُوجد أعلى معدالت الشباب غير النشطاء الذين لديهم خطط للبحث عن عمل في المستقبل في األردن ومصر،   والتعليم والتدريب نسبيًا بين الشباب. 

باستثناء لبنان، كانت غالبية الشباب في مرحلة االنتقال في   (.54 , ص. Dimova et al., 2016% على التوالي )26.2% و22.4بنسبة 

  % في تونس. 52.4% في األردن لتصل إلى 48.4المنطقة عاطلين عن العمل، بنسب تبدأ من 

األساليب  يستخدم الشباب في بلدان جنوب وشرق المتوسط أنواع األساليب الثالثة المعترف بها عالميًا جميعها للبحث عن وظيفتهم األولى، وهي: 

تشمل األساليب المؤسسية المشاركة في "نظام التوزيع" )الترشُّح للوظائف للخريجين( والتسجيل في   المؤسسية وغير المؤسسية وغير الرسمية.

البحث  تغطي األساليب غير المؤسسية استخدام موارد اإلنترنت، و مكاتب خدمة التوظيف الحكومية، وكذلك االستعانة بخدمات وكاالت التوظيف.

وتشمل األساليب غير الرسمية العثور على   في الصحف عن إعالنات الوظائف، وحضور معارض التوظيف والتواصل مع أرباب العمل مباشرة.

وفي الواقع، ال يُعلَن عن عدد كبير من فرص العمل أبًدا وإنما تُشغَل من خالل االتصاالت الشخصية مع   وظيفة من خالل دوائر العالقات. 

فعلى سبيل المثال، في مصر، كشفت دراسة أن القناة الرئيسية التي يعثر الشباب من خاللها على   اء واألقارب والزمالء والمعارف.األصدق 

  (.Assaad et al., 2017وظيفتهم األولى هي العائلة أو األصدقاء أو أي دائرة عالقات أخرى )

قال الشباب من المدرسة الى العمل معلومات قيمة عن مسارات الشباب للوصول إلى أول  كما توفر نتائج مسح أجرته منظمة العمل الدولية حول انت

حيث تُظهر البيانات أن معظم الذين أتموا مرحلة االنتقال حصلوا على أول وظيفة مستقرة أو ُمرضية لهم سواء   وظيفة مستقرة أو مرضية لهم.

ومع ذلك، من المهم النظر إلى طول فترة االنتقال من المدرسة إلى العمل في   طالة.أكانت تجربتهم األولى في سوق العمل أو بعد فترة من الب

ففي المتوسط، تُظهر نتائج المسح أن عثور الشباب في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط على وظائف مستقرة أو مرضية يستغرق وقتًا   المنطقة.

  ر االنتقال إلى العمل، إهداًرا لطاقة الشباب. وتمث ِّل فترة "االنتظار" هذه، والتي تتميز بتأخ  طويالً.

شهًرا في المتوسط منذ التخرج حتى الحصول على وظيفته األولى، مع أطول متوسط فترة انتقالية ُوجدت   13فوفقًا لنتائج المسح، يستغرق الشاب 

ق إكمال مرحلة االنتقال من الفتيات وقتًا أطول في  عالوة على ذلك، يستغر شهًرا في لبنان. 11شهًرا، وأقصرها  16للشباب في األردن، بحوالي 

  20فقد تم العثور على أكبر فرق بين الجنسين في هذا الصدد في فلسطين، حيث استغرق إكمال الفتيات مرحلة االنتقال  المتوسط من الشبان.

  15.7استغرق انتقال النساء إلى وظيفتهن األولى   ويمكن اكتشاف النمط نفسه في مصر؛ حيث شهًرا للشباب.  12شهًرا، في المتوسط، مقارنة بمدة 

وقد أظهرت النتائج أيًضا أن الشباب ذوي المستوى العالي من التحصيل التعليمي )أي   أشهر فقط بالنسبة للرجال.  10.5شهًرا، بينما استغرق 

ول وظيفة مستقرة أو مرضية من الذين حصلوا على  مؤهالت التعليم العالي( في هذه البلدان يستغرقون في المتوسط وقتًا أقل في الحصول على أ

على العكس من ذلك، لوحظ أطول متوسط فترات انتقال إلى سوق العمل منذ التخرج من المدرسة إلى أول وظيفة مستقرة   مستوى تعليمي أقل.

 شهًرا(.  16.9شهًرا( ومصر ) 18.8و/أو مرضية للعمالة منخفضة المهارات في األردن )

  الدوافع الرئيسية التي تؤثر على عمالة الشباب في المنطقة 1.3

ومعظم هذه التغيرات انعكاس محلي لتوجهات   يوجد عدد من الدوافع باإلضافة إلى التغيرات المستمرة التي تؤثر على وضع الشباب في المنطقة. 

ية على أنها توجهات اقتصادية واجتماعية وعلمية وتكنولوجية  يمكن تصنيف التغيرات العالم ومع ذلك، فخصائص البلد لها تأثير أيًضا. عالمية. 

كما ذُكرت أفضل الممارسات التي   وفيما يلي تلخيص وإيضاح ألهم التوجهات. ومتعلقة باالبتكار، فضالً عن العوامل البيئية والسياسية/األخالقية.

  . تتبعها مختلف البلدان في ما يتعلق بتحويل الدوافع إلى فرص في المربعات
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 األزمات االقتصادية الدورية واالتجاهات اإلقليمية المتغيرة  1.3.1

المتوسط، بينما تؤدي األزمات االقتصادية إلى انخفاض إجمالي في عدد الوظائف الجديدة التي يُوجدها االقتصاد، تشير الدالئل إلى أن الشباب، في  

ينتهي األمر بالعديد منهم إلى البطالة المستمرة، مما يؤدي إلى أن يصابوا باليأس  أكثر عرضة للبطالة في أوقات الصدمات االقتصادية السلبية، و

 واالنزواء. 

فأوالً، أدت األزمة   على عدد الوظائف الرسمية التي تُخلَق في المنطقة على عدد من المستويات. 2008/2009لقد أثرت األزمة االقتصادية لعام 

ثانيًا، هذه األزمة خلقت أزمة سيولة قلصت بشكل   دة، أو حتى خفض أعداد الموظفين لخفض التكاليف.إلى تقليص القطاع الخاص للتعيينات الجدي

وثالثًا، وجدت حكومات مختلفة نفسها في حيز مالي محدود للغاية في أعقاب األزمة، ما أدى إلى   كبير من حجم االستثمارات المتدفقة إلى المنطقة.

وبالتالي، كان ال بد من تقليص التوظيف في القطاع العام، ما أدى إلى الحد أكثر من عدد الوظائف   اتخاذها مجموعة من إجراءات التقشف،

 المتاحة. 

واالتجاهات   ال تتأثر بلدان المنطقة وأسواق العمل بها باألزمات االقتصادية العالمية فحسب، بل تتأثر أيًضا بمزيد من األزمات المحلية واإلقليمية 

المثال، أدى الركود االقتصادي الذي شهدته دول الخليج العربي مؤخًرا، من ناحية بسبب انخفاض أسعار النفط، مصحوبًا   فعلى سبيل المتغيرة.

كما أدى هذا بدوره إلى زيادة الضغط   بسياسات توطين القوى العاملة، إلى الحد من عدد الوظائف المتاحة للشباب من األردن وفلسطين ولبنان.

  ية في هذه البلدان. على سوق العمل المحل

  تكييف نظام التعليم مع التقنيات الجديدة والطلب على المهارات الرقمية 1.3.2

ذه  بينما يظل عدم تطابق المهارات وجودتها يؤثر على أنظمة التعليم في المنطقة، تم إطالق عدة مبادرات بهدف تحديث العرض من التعليم في ه

حيث تشمل هذه االحتياجات القدرة على دمج التطورات التقنية الجديدة واستخدام األدوات التقنية   ناشئة. البلدان وجعله يستجيب لالحتياجات ال

وتُبذل حاليًا محاوالت لتحسين  .19-لتسهيل التعلم، فضالً عن االحتياجات المحددة الناتجة عن أزمة غير متوقعة، مثل الحالة الطارئة لتفشي كوفيد

وتحديث طرق التدريس وممارساته، وتأسيس مراقبة دورية لتقدم الطالب وزيادة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية،  مهارات المعلمين، 

كما تم تنفيذ إجراءات محددة لزيادة المساواة في الحصول على التعليم، خصوًصا في المناطق الريفية أو داخل   وينبغي تطبيق هذه الجهود بسالسة. 

 (. Mohamed et al., 2016يرة )البيئات الفق

 التعلم الرقمي أكثر شموالً في المغرب

، من إمكانية  19-زادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في استجابتها السريعة لتفشي كوفيد

الوصول إلى المناهج وموارد التعلم للطالب في جميع أنحاء البالد من خالل توزيع أجهزة لوحية مزودة بإمكانية وصول مجاني إلى  

وللوصول إلى المناطق الريفية   لتسهيل تفاعالت المعلمين مع الطالب. Microsoftمن    Teamsستخدام منصة  اإلنترنت، وكذلك ا

 ذات الوصول المحدود إلى اإلنترنت، تسجل الوزارة التعلم المتلقى داخل قاعات الدراسة مسبقًا وتبثه عبر قنوات تلفزيونية حكومية.

(، تُترَجم الدروس الرقمية أيًضا إلى لغة  USAIDولية التابعة للواليات المتحدة )عالوة على ذلك، وبدعم من وكالة التنمية الد

إلى جانب برامج اإلعداد الجارية للغة اإلشارة المغربية، ساعدت المبادرة   شاب أصم. 2000اإلشارة، لضمان إشراك أكثر من 

  لتي يسعى إليها.المغرَب على اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق إصالحات الشمولية في التعليم ا

supports-morocco-usaid-coronavirus-midst-2020-update/jun-www.usaid.gov/morocco/program-ر: المصد 
students-deaf-learning-distance 
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حني:  منصة اتصاالت الوظائف لألجهزة المحمولة في تونس  منصة نجَّ

الهواتف المحمولة بسرعة في السنوات األخيرة، حيث تجاوزت االستخدام التقليدي إلجراء المكالمات الهاتفية وتصفح  نمت تقنيات 

% من الشباب دون سن الثالثين  30ففي تونس، حيث  اإلنترنت، إلى التأثير على مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية. 

حني للهواتف المحمولة هي مبادرة   ف المحمولة لتحسين التعلم وقابلية التوظيف.عاطلون عن العمل، تُستخدم تقنيات الهوات منصة نجَّ

 رئيسية للتعلم عبر الهاتف المحمول تساعد الشباب المهمشين على تعزيز مهاراتهم اللغوية وقدرتهم على التوظف والشمول المالي. 

رت الحقًا خدمة تعليم اإلنجليزية عن بعد   كخدمة تعليمية ألطفال المدارس   2010وقد أُطلقت المبادرة عام  االبتدائية والثانوية، ثم طوَّ

"m-English.يقدم "موقع الويب التربوي نج حني" لألطفال من المناطق النائية واألطفال المحرومين في المناطق   " وخدمة توظيف

مليون متعلم يستخدمون    2.5إذ يوجد ما يقرب من  .الحضرية فرصة تعلم الرياضيات والعلوم واللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية 

 m-Englishتتيح خدمة  جميعًا.  Ooredoo Groupالتي تخدمها    22منصة نجَّحني، ومن المستهدف إتاحة الخدمة للبلدان الـ 

حني للشباب الوصول إلى دورات في اللغة اإلنجليزية تتضمن سيناريوهات محادثات يومية واختبارات تفاعل كما تقدم   ية. من نجَّ

Najja7ni Employment   خدمة دعم توظيف تعمل على توصيل الشباب دون إنترنت بالموارد المختلفة والشمول المالي

، تقدم خدمة  Microsoftفمن خالل شراكات مع وزارة التكوين المهني والتشغيل و  وفرص العمل عبر هاتف محمول أساسي. 

Najja7ni Employment حيث   ئف، وسوقًا على الهواتف المحمولة وروابط إلى فرص تدريب محلية.أيًضا مطابقة الوظا

يعرف المستخدمون بمجاالت العمل المهنية من خالل االختبارات القصيرة وتنبيهات الرسائل القصيرة واختبارات القياسات النفسية،  

ويستفيد حاليًا   .Najja7ni Employmentكما يمكنهم الوصول إلى أصحاب العمل المحتملين بنشر سيرة ذاتية مصغرة على 

حوالي مليون شاب من دعم ريادة األعمال والتوجيه المهني وسوق العمل وفرص التدريب والتثقيف المالي الذي تقدمه منصة  

 نجَّحني.

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:

  التكنولوجيا والتغيرات في القطاعات  1.3.3

بعبارة   الدور المتزايد للتكنولوجيا في حياة الناس يؤثر ديناميكيًا على سوق العمل، من حيث خلق وظائف والقضاء على أخرى. ال أحد ينكر أن 

ومن المتوقع أن يختلف تأثير   أخرى، يؤدى ظهور التكنولوجيا إلى تغيير المشهد في سوق العمل، وبعض المهارات تفسح المجال للبعض اآلخر.

 في منطقة جنوب وشرق المتوسط عبر مختلف القطاعات، مع ظهور بعض المجاالت الجديدة.  التقدم التكنولوجي

 األبعاد. كما يوجد عدد من التقنيات المتوقع أن تشكل مستقبل العمل، بما في ذلك الذكاء االصطناعي والروبوتات وإنترنت األشياء والطباعة ثالثية

ومن األمثلة المتعلقة   بعاد بالفعل تقدًما سريعًا في المنطقة، كما يؤثران بدرجة ما على سوق العمل.إذ يُحرز إنترنت األشياء والطباعة ثالثية األ

 . Uberبإنترنت األشياء ظهور تطبيقات النقل الخاص مثل 

كبر سنًا في التكيف  وبعبارة أخرى، يجد العمال الشباب وضعًا أفضل من زمالئهم األ  وبشكل عام، يتمتع الشباب بميزة من حيث التغيرات التقنية.

 مع التغير التكنولوجي السريع، نظًرا ألنهم نشأوا على األرجح في بيئة غنية بالتكنولوجيا، وهم، في المتوسط، أفضل تعليًما. 

تخذة  كما تحدث تحوالت في قطاعات تشغيل الشباب، ولكنها تعتمد بشكل كبير على السياق الخاص بكل بلد على حدة، بما في ذلك السياسات الم

وعلى الصعيد العالمي، يُنظر إلى   بشأن االقتصاد الكلي وكل قطاع والمهارات وإستراتيجيات تنمية رأس المال البشري والوصول إلى األسواق.

  الطلب على أنه يتزايد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويتناقص بالنسبة لبعض المهارات من المستوى المتوسط.
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 الواعد في تونس مجال األلعاب 

العب، مما شكل األساس لصناعة األلعاب الناشئة في البالد   600000تتميز تونس بمجتمع ألعاب ينمو باطراد يضم ما ال يقل عن 

تبلغ قيمة بعض شركات األلعاب الناشئة، مثل   ففي تونس اآلن خمس شركات مكرسة لتطوير األلعاب. وتطوير ألعاب محلية. 

Digital Mania  وقد قدَّمت الجمعي ة التونسي ة لالعبي الفيديو، التي   من مليون دوالر أمريكي وتوفر فرص عمل للشباب. ، أكثر

حيث اقترحت هيكالً   ، إستراتيجية للحكومة توضح فيها بالتفصيل كيف يمكن أن تعزز األلعاب توظيف الشباب.2012تأسست عام 

رًدا على ذلك، وعدت   كن تونس من المنافسة على المستوى الدولي.للسوق وطلبت االعتراف بألعاب الفيديو كرياضة حتى تتم

ومن خالل تطوير ثقافة لعب ألعاب   وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي بتمويل احتراف ألعاب الفيديو في تونس.

ومع ذلك،   ف فرص العمل. الفيديو، مثل كوريا الجنوبية، يمكن لتونس تطوير قطاع ألعاب مزدهر، يمكن أن يساعد في خلق آال

يجتذب هذا   ما يتيح الدفع عبر اإلنترنت وتعزيز حالة العمل المستقل. - يحتاج هذا إلى تدريب فائق التطور وبيئة عمل أكثر مالءمة 

في رقمنة  يمكن لالعبي الفيديو التونسيين المساعدة في تنشيط االقتصاد وأداء دور رائد  القطاع الفتيات أيًضا، وإن كان بدرجة أقل.

 البالد. 

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:

 

 دولة الشركات الناشئة في العالم  إسرائيل:

حيث تمتلك الدولة، التي أطلق عليها اسم "دولة الشركات   يمكن مالحظة حدوث تحول كبير وملحوظ نحو التكنولوجيا في إسرائيل.

وقد أصبح هذا ممكنًا من خالل سياسة مخصصة للنهوض   ناشئة عالية التقنية للفرد في العالم.الناشئة"، اآلن أكبر عدد شركات 

وقد كان الدعم الحكومي في تحقيق مستوى عاٍل من نفقات البحث والتطوير بمثابة   باالقتصاد ودفعه إلى قطاع التكنولوجيا واالبتكار.

فإحدى المناحي   ومع ذلك، فقد لوحظت بعض عيوب هذه البرامج.  إسرائيل.  المحرك الرئيسي وراء ازدهار التكنولوجيا واالبتكار في

المثيرة للقلق هو أن العائدات من حيث خلق فرص عمل على المدى الطويل ونمو الدخل لم تكن على قدم المساواة، إذ يُباع الكثير  

ذلك، أُهملت قطاعات خارج قطاع التقنية العالية  عالوة على  من الشركات الناشئة في الخارج وال تتوسع داخليًا أبًدا في الواقع.

كما يوجد تحٍد آخر   واالتصاالت بنسب متفاوتة نتيجة لتركيز الحكومة على التقنية العالية، كما شهدت مستويات ابتكار أقل بكثير.

اع األجور في قطاع  يتمثل في نمو الصناعة بشكل أسرع من المعروض من المواهب، ما أدى إلى إيجاد سوق للموظفين، مع ارتف 

 التكنولوجيا بسرعة أكبر من المجاالت األخرى. 

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:

بالنسبة للبلدان التي شملها التحليل، حدثت تحوالت رئيسية في القطاعات، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن مختلف القطاعات إلى  

لكن التحول نحو الخدمات له إشكاليات خاصة، حيث إن الوظائف التي تُخلق في معظم البلدان تكون في قطاعات خدمات   الخدمية.الصناعات 

  (.ESAY, 2017منخفضة القيمة المضافة )

على سبيل   ات محلية. بخالف هذه االتجاهات الرئيسية، شهد كل بلد تحوالت معينة في عمالة الشباب اعتماًدا على عوامل أوضاع محيطة وسياس

حيث ساعد ترتيب خاص   المثال، نما التوظيف في قطاع المالبس في األردن بشكل كبير خالل العقد الماضي، مما أسهم في توظيف الفتيات.

بشكل   للمناطق الصناعية المؤهلة، مع وصول معفى من الضرائب إلى األسواق األمريكية، على تعزيز هذا القطاع وزيادة مستويات التوظيف

  .25كبير 

اك  لسوء الحظ، لم تكن أنظمة التعليم في معظم بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط قادرة على مواكبة التحول نحو قطاعات التقنية العالية، وهن 

اق التكامل  حاجة إلى مواصلة االستثمار في التعليم واالبتكار واالتصال من كل من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز خلق فرص العمل في سي 

 

 . FES &Royal Scientific Society  (2013 ) لمزيد من المعلومات حول هذا المثال في األردن، انظر  25
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من ناحية أخرى، تعد إسرائيل إحدى الدول القليلة التي تمكنت من مواكبة التغيير التقني   (. WEF, 2018العالمي العالي والتغير التقني السريع ) 

 (. Slakmon, 2016السريع واالستجابة له )

 ظهور أشكال جديدة من توظيف الشباب  1.3.4

أن أشكال التوظيف آخذة في التغير، حيث يعمل الشباب بوتيرة متزايدة في عدة وظائف لم تكن معتادة، بل   26توضح الكتابات المتعلقة بهذه القضية 

وبعبارة أخرى، فإن الطريقة التي ينخرط بها العمال الشباب في سوق العمل آخذة في   ويعملون أحيانًا لدى العديد من أرباب العمل في وقت واحد. 

ففي األردن، على سبيل المثال، تم مؤخًرا اعتماد الئحة بشأن العمل غير العادي بدوام   ل أقل أمانًا للعمل.التحول، مع تحرك واضح نحو أشكا

 .( Jordan Times, 2018) جزئي الستيعاب هذا التحول في أنماط التوظيف

ت وتهديدات، تماًما كما هو الحال في  ( بامتيازاUberيرتبط تطوير اقتصاد العمالة المؤقتة في المنطقة )مثل المنصات عبر اإلنترنت كمنصة 

ولكن، ترتبط أهم   فهو، قبل كل شيء، يسمح للشباب بالعثور على عمل بسهولة نسبية، واكتساب أول تجربة عمل لهم.  أجزاء أخرى من العالم.

عتادة، وكلها تخلق وضعًا معيشيًا  مخاطره بانعدام األمان الوظيفي، وعدم استقرار األجور، وضعف قوة التفاوض، وساعات العمل في أوقات غير م

وتتشابك الظروف التي يوفرها اقتصاد العمالة المؤقتة مع األوضاع المحلية، ويزيد أحيانًا من عدم   (.Graham et al., 2017غير مستقر )

  صلون عن سوق العمل لوالها. ومع ذلك، فإنه يوفر في أوقات أخرى وظائف للشباب الذين كانوا سيبقون عاطلين أو ينف  استقرار وظائف الشباب. 

 عن خطورة أوضاع العمال في اقتصاد العمالة المؤقتة Uberيكشف تسريح موظفين من 

باعتبارها أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بعدد سكان   Uberأسواق لشركة  10كانت مصر إحدى أكبر 

وظيفة في البالد على مدى السنوات الست   200000فقد ساعدت شركة التقنية العالية في خلق  مليون نسمة.   100يتجاوز 

موظفيها العاملين في مقارها بدوام  % من 40بتسريح حوالي  Uber، قامت 2020ومع ذلك، في النصف األول من عام  الماضية. 

وقد حدث هذا التسريح في ظل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية   .(Reuters news, 2020( )700)حوالي  كامل

وقد كانت عمليات التسريح جزًءا   لتسطيح منحنى انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت فرض حظر تجوال إلبطاء معدل اإلصابة. 

موظف بدوام كامل، أي ما يقرب من خمس إجمالي عدد   6700، والتي شملت Uberالخدمة على الصعيد العالمي لشركة  من إنهاء 

"  Uber Eatsمنصتها لتوصيل الطعام " Uberعالوة على ذلك، أغلقت   سوقًا تعمل فيها. 46الموظفين، ما جعلها تستغني عن 

لط هذه اإلجراءات الصارمة الضوء على هشاشة التوظيف في اقتصاد  وتس في جميع أسواق الشرق األوسط، بما في ذلك مصر.

 العمالة المؤقتة. 

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:

 النزاعات والهجرة  1.3.5

و/أو غير مباشر من الفرص  تعد النزاعات بين البلدان وداخلها دافعًا رئيسيًا آخر يؤثر على عمالة الشباب في المنطقة؛ حيث تحد بشكل مباشر 

فقد كان للنزاعات واالضطرابات االجتماعية تأثير كبير على فرص عمل الشباب في المنطقة،   المتاحة للشباب وتدفع الكثيرين منهم إلى الهجرة.

سوريا، الذي تسبب في  وينطبق هذا مثالً على الصراع في  بسبب تأثيرها على خلق فرص العمل وعلى االستثمارات والصادرات وحرية التنقل.

  فرار ماليين الالجئين إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك األردن ولبنان. 

ووفقًا لبيانات األمم المتحدة ألعداد المهاجرين، لوحظت   حيث يخلق هذا كله شبكة من أنماط الهجرة مدفوعة بالبحث عن فرص لكسب العيش.

كما   (.2019ماليين في عام   3.3% من السكان )33.1بالد في األردن، حيث يمثل المهاجرون أعلى نسبة من المهاجرين مقارنة بعدد سكان ال

% من سكان البالد(  0.5، أي 504000%(، بينما كانت أدنى قيمة في مصر )27.2لوحظت نسبة كبيرة من المهاجرين في لبنان )حوالي 

(UN, 2019b.) سوري، مع تدفق كبير لالجئين القادمين إلى لبنان واألردن على نحو  وقد تفاقم هذا الوضع الصعب بالفعل بسبب النزاع ال

  خاص، مما كان له تأثير كبير على سوق العمل المحلية.

حيث يهاجر الشباب إلى أوروبا وأمريكا   فالعديد من بلدان المنطقة بلدان هجرة ونزوح وعبور، مما يخلق شبكة معقدة من الهجرة في المنطقة.

وتعد الهجرة صمام أمان للكثير من اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط، من خالل   خليج العربي بحثًا عن فرص أفضل.الشمالية ودول ال

باإلضافة   استيعاب بعض القوى العاملة الزائدة الذين ال يمكنهم العثور على وظائف تلبي توقعاتهم من حيث الجودة واألجور في بلدانهم األصلية.

 

 . OECD (2019 )  انظر مثالً  26
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بينما تخفف هجرة الشباب بحثًا عن فرص في الخارج الضغط على   ل المهاجرون اقتصاداتهم من خالل التحويالت المالية.إلى ذلك، يدعم العما

فقد وجدت دراسة أُجريت على عينة   سوق العمل المحلية، يؤدي تدفق الثروات البشرية الماهرة من هذه البلدان إلى حالة "هجرة ذوي الكفاءات".

(، أن هناك ميالً كبيًرا بين  Ramos, 2017وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر واألردن ولبنان وفلسطين وتونس ) من بلدان الشرق األوسط

كما كشفت الدراسة أن فترات البطالة   الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في هذه البلدان للهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل.

وبينما كان هذا التوجه واضًحا   العمل هما أيًضا من العوامل التي تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة إلى الخارج.األطول والوعي بنقص فرص 

حيث يميل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في األردن وفلسطين   لجميع البلدان في الدراسة، يمكن مالحظة فروق مهمة من النتائج. 

وفي الوقت نفسه، تستضيف المنطقة تدفق عمالة   ارج، بينما في لبنان وتونس، يفضلون الهجرة إلى أجزاء أخرى من البلد نفسه. إلى الهجرة إلى الخ

وافدة، تصل إلى أكثر من مليون مهاجر قانوني في سن العمل، باإلضافة إلى عدد غير معروف من الوافدين غير النظاميين أو غير المسجلين  

إذ يمثل هؤالء المهاجرون مصدًرا للعمالة الرخيصة ألرباب العمل المحليين، ويقبلون بأجور   در بأكثر من مليونين(.الباحثين عن عمل )يق

 (. ETF, 2015aوظروف عمل يعتبرها العمال الوطنيون غير مقبولة )

 آليات السياسة التي تدعم انتقال الشباب إلى العمل  1.4

نفذها بلدان المنطقة في معالجة مختلف التحديات التي يواجهها الشباب عند االنتقال من المدرسة إلى  بشكل عام، فشلت السياسات التي تتبناها وت

ورغم البرامج والسياسات العديدة التي يتم تنفيذها على مر السنين، ال تزال توجد حواجز هيكلية متأصلة و/أو أسباب أخرى معينة تحد من   العمل. 

انخفاض مستويات خلق فرص العمل؛ وعدم وجود إصالح هيكلي فعال في سوق العمل و/أو االقتصاد    وهي تشمل: استمرار عمالة الشباب.

بير  األوسع و/أو الجهاز اإلداري العام والخدمات العامة )بما في ذلك خدمات التوظيف الحكومية(؛ عدم كفاءة سياسات سوق العمل النشطة؛ وتدا

ومحدودية جهود دمج الشباب غير النشطاء والمحرومين والشباب خارج دائرة العمالة والتعليم   العمالة غير الفعالة وغير الموجهة بشكل كاف؛

 والتدريب في سوق العمل. 

وهذه القوائم ليست   تحليالً قُطريًا أكثر تحديًدا، يشمل وصفًا للمبادرات األكثر صلة التي نفذها كل بلد للتعامل مع بطالة الشباب. 1يتضمن الملحق 

ها تعطي فكرة عن السياسات والبرامج الرئيسية المطبَّقة على مستوى كل بلد، إما من خالل اإلجراءات الوطنية أو بدعم من جهات  شاملة، لكن

( التوجيه المهني  2( تنمية المهارات؛ )1وكما يتضح من التحليل القُطري، يمكن إدراج معظم السياسات في ثالث مجموعات كما يلي: ) مانحة.

  ( الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيها.3نية؛ و)والمشورة المه

درسة  تشمل مجموعة تنمية المهارات جميع التدابير المقدمة على مستوى المدرسة )التعليم و/أو التدريب األولي(، وتنمية المهارات بعد ترك الم

وتضم المجموعة الثانية جميع خدمات   عمل والعاملين. )بما في ذلك التعليم غير الرسمي( وتقديم التدريب المهني المستمر لكل من الباحثين عن

تشارك العديد من   التوجيه المهني والمشورة المهنية المقدمة للجمهور في أنظمة التعليم الثانوي العام والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي.

ثانوية والمدارس المهنية ومراكز الموارد للتعليم الشامل والجامعات إلى  الجهات الفاعلة في توفير التوجيه المهني والمشورة المهنية، من المدارس ال

حيث   بينما تشمل المجموعة الثالثة مختلف اإلجراءات المتعلقة بالدخول إلى سوق العمل والبقاء فيها.  المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة.

وتحت هذه المجموعة، تشمل التدخالت المتعلقة   ة تقدمها خدمات التوظيف العامة.تعد الوساطة بين الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة أهم خدم

اب لم  بتجربة العمل األولى للشباب التعلم القائم على العمل في التعليم المهني، والتدريب في أثناء العمل في الشركات، والتوظيف المؤقت لشب

 م، وكذلك دعم أنشطة ريادة األعمال للشباب. يُكملوا دراستهم في المؤسسات التعليمية في أوقات فراغه
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 مصر واألردن دراستا حالة: .2

األدلة التفصيلية على هذه األوضاع مجزأة،   كما ظهر من الفصل األول، تمثل أوضاع سوق العمل للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط تحديًا.

وكذلك نادًرا ما يتم   للظاهرة؛ فهي ال تتيح في كثير من األحيان أي تصنيف للنتائج، أو تحقيق في األسباب الجذرية لالستبعاد. وتفتقر إلى فهم أعمق 

عالوة على ذلك، فالدراسات الحالية ال تكاد غالبًا تُفصح عن شيء عن سبب استخدام المهارات   تتبع تصورات الشباب حول أوضاعهم وتطلعاتهم.

كما تضيف ديناميكيات المنطقة ووتيرة التغير   ثالية أو كيف ينتهي األمر بالشباب على هامش المجتمع وغير نشطاء إلى حد كبير.بطريقة غير م

  السريعة تعقيًدا إلى هذه الصورة المتشعبة بالفعل.

وقد اختير هذان البَلدان كدراستي حالة   ردن.يهدف الفصل الثاني إلى تقديم أدلة جديدة أكثر تفصيالً حول أوضاع الشباب في بلدين، هما مصر واأل 

وعلى وجه   بناًء على خصائصهما االجتماعية واالقتصادية )اختالف عدد السكان والتنمية االقتصادية بينهما( باإلضافة إلى توافر البيانات. 

دة إلى المجموعات الفرعية من الشباب  الخصوص، ينظر البحث أوالً في وضع الشباب في كل بلد، سواء كانوا عاملين أم ال، مع إشارة محد

على  المندرجين ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب؛ لفهم لمحات مختصرة عنهم ومحدداتهم بشكل أفضل؛ وثانيًا، يسل ِّط الضوء 

  أوضاع الشباب وتصوراتهم عن وضع سوق العمل وفرصهم وخططهم. 

األولى أداة كمية تقوم على تحليل بيانات جزئية من مسح القوى العاملة الوطني،   استخدام أداتين رئيسيتين.ولتحقيق هذه الغايات، يجمع البحث بين 

كما يهدف على وجه الخصوص إلى إظهار   والذي يوفر تقييًما أعمق ألوضاع الشباب في مصر واألردن من حيث مشاركتهم في سوق العمل.

اب مقارنة بالفئات العمرية األخرى، واحتمال أن يكونوا موظفين/عاطلين عن العمل/غير نشطاء،  الفروق في أنواع الوظائف التي يشغلها الشب 

( في  2016و 2014و 2012و 2010حيث يغطي التحليل أربع فترات ) وأساليب البحث عن عمل التي يستخدمها الشباب العاطل عن العمل.

حيث   ة المتغيرات، تستند إلى الكتابات والمشاريع البحثية األخرى في هذا المجال.كال البلدين، ويطبق أساليب إحصائية أحادية المتغير ومتعدد

د البيانات الجزئية من كتالوج البيانات الجزئية لمنتدى البحوث االقتصادية ) )وبالتالي، لم يكن التحليل   2016، والمتوفر حتى عام ERF )27تُسترَّ

 كما يتم تقديم لمحة عامة عن استجابات السياسات للقضايا المتعلقة بالشباب في البلدين.  لتقرير(. المفصل للبيانات األحدث ممكنًا وقت كتابة هذا ا 

ا  األداة الثانية كيفية أكثر، وهي تقوم على مسح مخصص صغير النطاق يوفر نظرة ثاقبة على وضع الشباب في البلدين وتصوراتهم، كما أفاد به

بما في ذلك العاطلون عن العمل أو غير النشطاء أو   - ح تحديًدا جمع معلومات عن وضع الشباب وقد كان هدف المس الشباب أنفسهم مباشرة.

مع التركيز بشكل خاص على ظروف العمل، والعالقة بين العمل والتعليم، والرضا الوظيفي وطرق العثور على وظيفة، وكذلك استنباط   - العاملون 

بعينة   2020وقد أُجري المسح في الربع األول من عام  دهم ووجهات نظرهم بشكل عام.وجهات نظرهم الشخصية حول وضع سوق العمل في بل

على الرغم من أن النتائج ليست ذات صلة   شاب في كل بلد، باستخدام أداة المسح نفسها، وبالتالي يضمن تأثير عكس األوضاع.  100من 

 لوضع الشباب في البلدين. إحصائية، إال أنها توفر رؤى مثيرة لالهتمام وتسمح بفهم أفضل 

 أبرز السمات 

وضعًا مشابًها جًدا في سوق العمل في ما يتعلق بظروف العمل   -مصر واألردن  - يتشارك الشباب في البلدين االسترشاديين  ■

 حيث تؤكد بيانات كل من مسح القوى العاملة ومسح آراء الشباب ذلك.  والتحديات والتصورات. 

املة أن وضعهم يتسم بانخفاض النشاط االقتصادي ومعدالت التوظيف وارتفاع البطالة مقارنة  تُظهر بيانات مسح القوى الع  ■

 بإجمالي السكان، وخصوًصا بين الخريجين. 

كما يمثل نوع الجنس البُعَد األكثر أهمية في تشكيل نتائج الشباب: فالغالبية العظمى من النساء غير نشِّطة، ونسبة النساء   ■

ومع ذلك، لوحظت تغيرات مهمة في سوق العمل في مصر، مع وجود عدد أكبر من   نسبة الرجال.  العامالت أقل بكثير من 

 الفتيات في سوق العمل وزيادة ملحوظة في تعليمهن مقارنة بالماضي. 

حيث يعد التعليم في كال البلدين عامل نجاح في الحصول على فرص العمل: فبينما في مصر يتمتع خريجو التعليم العالي   ■

احتمالية للعثور على وظيفة، في األردن، يعد التعليم والتدريب المهني المساَر الذي يحقق أفضل النتائج )يليه التعليم   بأعلى 

% مقارنة بغير الحاصلين على  349فالحاصلون على التعليم المهني الثانوي لديهم احتمالية للتوظيف أعلى بنسبة  - العالي( 

 هذا التعليم. 
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إذا كانت فرص سوق العمل محدودة للشباب، فهي تكاد تكون معدومة   على وظائف عادةً من الذكور. والشباب الذين يحصلون ■

عاًما وحاصلين على شهادة تعليم   29و 25فالشباب العامل في العادة يكونون من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  للفتيات.

 كما تتسم ظروف العمل بالصعوبة في كال البلدين عادة.  عال.

ومن   من منظور مهني، يعمل معظم الشباب كعمال زراعيين في مصر، وبائعين في المتاجر ومراكز التسوق في األردن.و ■

وجهة نظر القطاع االقتصادي، يعمل غالبية الشباب في مصر في الزراعة والبناء، بينما في األردن يعملون في الجهاز  

 وفي كال البلدين، يعمل معظم الشباب في القطاع الخاص.  جزئة.اإلداري الحكومي والدفاع، وكذلك تجارة الجملة والت

كما توجد اختالفات كبيرة في المهن والقطاعات االقتصادية بين الرجال والنساء، حيث تعمل النساء في كثير من األحيان في   ■

لشباب في وظائف تتطلب  يميز عدم تطابق المهارات كال البلدين، مع عمل نسبة عالية من ا  وظائف مهنية في كال البلدين. 

  مستوى مؤهالت ومهارات أقل مما حصلوا عليه.

، انخفضت المدة التي يقضيها األشخاص في وظيفة ما بشكل كبير، ما يشير إلى أن  2016و 2010ففي مصر، بين عامي  ■

لى نحو أقل انتظاًما،  ومع ذلك، يعمل الشباب ع االنتقال من وظيفة إلى أخرى أصبح حالة متكررة إلى حد ما بالنسبة للشباب. 

 ولساعات أقل، وهم بالتأكيد أقل رغبة في تغيير الوظيفة: يبدو أن هذا يشير إلى تدهور عام في ظروف العمل. 

يشكل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ثلث مجموع الشباب في كال البلدين االسترشاديين، وتشكل النساء غالبية   ■

ماليين شاب يندرجون ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في مصر،    8ويعني هذا أن  هذه المجموعة.

الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في مصر ثابتًا على مدى    وفي حين ظل معدل مليون في األردن.  0.9و

مع انخفاض كبير في الفجوة بين الجنسين ضمن فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم    -السنوات القليلة الماضية 

  .2010لوحظت زيادة حادة في األردن منذ عام   -والتدريب 

المندرجين ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب من الذكور العاطلين العازبين أو ربات  وعادةً، يكون الشباب   ■

 البيوت العازبات. 

 حيث تشمل مجموعة العاطلين عن العمل الرجال في األساس، مع نسبة كبيرة من األشخاص الحاصلين على تعليم عاٍل.  ■

% عام  25.3إلى  2010% للرجال عام 3.4بشكل ملحوظ )من  في مصر، زادت فئة "اليائسين من البحث عن عمل" ■

ويعني هذا أن قسًما كبيًرا من الشباب في مصر غير نشطاء وال يبحثون عن وظيفة، مما يشير مرة أخرى إلى   (.2016

 تدهور أوضاع سوق العمل )أو على األقل في تصور الشباب له(، وخصوًصا الذكور. 

: حيث  Uالتعليم على احتمال إدراج الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب على شكل وفي كال البلدين، يمكن رسم أثر   ■

تزداد احتمالية أن يندرج من ليس لديهم تعليم ومستويات التعليم األعلى ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب،  

 االً ألن يندرجوا تحت هذه المجموعة. بينما خريجو المدارس االبتدائية والثانوية العامة أقل احتم 

حيث   -يشك ِّل وضع خريجي التعليم العالي تحديًا، مع تمتع هذه المجموعة بأعلى نسبة توظيف، وأيًضا أعلى معدالت بطالة  ■

يرتبط هذا الوضع بعدم التطابق بين التعليم وسوق العمل، وأيًضا بانخفاض قدرة االقتصادات المحلية على استيعاب الشباب  

  ذوي المهارات العالية.

ومع ذلك، يبدو أن   كما تواجه الفتيات الحاصالت على تعليم عاٍل تحديات كبيرة في العثور على عمل، ال سيما في األردن.  ■

 التعليم العالي له تأثير إيجابي على معدالت النشاط، مما يشير أيًضا إلى مستوى أعلى من المشاركة في الحياة العامة. 

% من إجمالي العاطلين عن العمل(، وتُظهر اتجاهًا  41.4ويلة األمد منظمة وكبيرة في األردن )حيث تمثل تعد البطالة ط ■

ومع ذلك، قد يكون ذلك   على العكس من ذلك، لوحظ وجود اتجاه تنازلي لهذا الوضع في مصر. تصاعديًا بمرور السنين.

 نتيجة زيادة عدم النشاط وليس لتحسن حالة سوق العمل. 

لمشاركين في المسح، يرى الشباب أنه من الصعب العثور على وظيفة في بلدهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم مطابقة  وفقًا ل  ■

ومن وجهة نظرهم، لم يتغير وضع   اشتراطات أرباب العمل ومهارات الشباب، فضالً عن ضرورة امتالك خبرة عملية.

 الشباب في سوق العمل في السنوات الخمس الماضية. 

ت دعاوى المشاركين بأن الحكومات يمكنها بذل المزيد لدعم الباحثين عن عمل، وأن بدء مزاولة نشاط تجاري  كما تكرر ■

  خاص عملية صعبة.

 وأفاد معظم المشاركين العاملين بضغوط الوقت في العمل، والتعرض لظروف خطرة.  ■

 في. تتوقع غالبية الشباب العاملين أن التقنيات الرقمية ستؤثر على وضعهم الوظي ■
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 دراسة حالة مصر  2.1

 لمحة عامة على وضع توظيف الشباب   2.1.1

وينعكس هذا في انخفاض معدالت النشاط والتوظيف وارتفاع   يواجه الشباب في مصر، مقارنة ببقية السكان، وضعًا صعبًا في سوق العمل. 

 ومع ذلك، تغير وضعهم بمرور الوقت، ال سيما في ما يتعلق بالفتيات )مع زيادة أعدادهن في التعليم والعمل(.  مستويات البطالة. 

، وهي أقل إلى حد ما من إجمالي عدد السكان  282016% في عام 40.4عاًما(  29إلى   15في مصر، بلغت نسبة الشباب النشطاء اقتصاديًا )

، تبع معدل نشاط الشباب معدل نشاط السكان عموًما إلى حد  2016إلى  2010خالل الفترة من  فما فوق(. 15، سن 2016% في عام 46.7)

( زادت  2016نقطة مئوية في عام  6.6على الرغم من أن فجوة نشاط الشباب ) - مما يدل على انخفاض طفيف ثابت لكال المجموعتين  - كبير 

 (. 2.1 الشكلي للشباب بشكل طفيف )، مما يعني تدهور الوضع النسب2010بنسبة هامشية عن عام 

( وأدنى  2016% في عام 84.7يتنوع معدل النشاط بشكل كبير حسب التحصيل التعليمي، حيث لوحظ أعلى مستوى لخريجي التعليم العالي )

 %(. 19.2مستوى للشباب الحاصلين على تعليم ابتدائي فقط )

 *2016و 2014و 2012و 2010نسبة السكان النشطاء في مصر، أعوام  2.1الشكل 

 
فت المجموعة على   عاًما(.  24إلى    15تتبع تعريفًا مختلفًا للمجموعة )بعمر  KIESE* تتوافر بيانات أحدث في قاعدة بيانات  مالحظة: ألغراض هذا التقرير، عُر ِّ

االتجاه نفسه تماًما في مصر، مبي ِّنة إجمالي نسبة السكان   KIESEومع ذلك، تُظهر بيانات  (. LFS definitionعاًما ) 29و 15أنها تتراوح أعمارها بين 
  %.43.3بنسبة  2018النشطاء في عام 

 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research :المصدر 

% فقط من الشباب المصريين  29.6، كان 2016إن انخفاض مستوى النشاط االقتصادي بين الشباب يؤكد تحليل معدل التوظيف: ففي عام 

وقد   % من إجمالي السكان(.6.1)يُقارن بـ  29% من جميع الشباب عاطلين عن العمل 10.8% من إجمالي السكان( و40.9عاملين )يُقارن بـ 

  30عاًما.  15% بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12.9%، و26.6أدى ذلك إلى كون معدل البطالة بين الشباب بنسبة 

 نقطة مئوية على التوالي(. 2.6نقطة مئوية و+ 5.6-، لوحظت اتجاهات سالبة لكال المؤشرين )معدالت التوظيف والبطالة، 2010بعد عام 

ح مستوى كال المؤشرين بعد هذه الفترة. 2012و 2010ولوحظت التغيرات األكثر دراماتيكية بين عامي   ، ثم سُط ِّ

النشاط االقتصادي للشباب غير متجانس إلى حد كبير، مع وجود مجموعات محددة محرومة بشكل خاص، أي غالبًا غير نشطة أو عاطلة عن  

مقارنة بـ   2016% فقط في عام 23.9حيث سجلن معدل نشاط  - فتيات أقل نشاطًا بكثير من الرجال فال والعامل األهم هو نوع الشاب. العمل. 

% من النساء كن  22.3وقد ظل هذا الوضع ثابتًا إلى حد ما خالل السنوات األخيرة، على الرغم من أنه أظهر تحسنًا طفيفًا ) % للرجال. 56.4

%(،  23.0بة الفتيات النشيطات تماثل إلى حد كبير مستوى نشاط اإلناث من إجمالي السكان )وتجدر اإلشارة إلى أن نس (.2010نشيطات في عام 

 

 بحث القوى العاملة الوطني هو مصدر جميع البيانات الواردة في هذا الجزء، ما لم يذكر خالف ذلك.  28
المقابل )بما في ذلك، األشخاص النشطاء وغير النشطاء(، ويختلف عن "معدل البطالة" حيث   يُحسَب هذا الرقم كتوزيع لحالة القوة العاملة من إجمالي السكان  29

وبالتالي، يمكن   %(.47 / %6.1%، أي  12.9عاًما، ويساوي  15يُحسَب األخير كنسبة مئوية من القوى العاملة النشطة )أي معدل البطالة في الشريحة فوق 
، يشير  2لغرض التحليل الوارد في الفصل  %. 26.7 = %40.4 / %10.8عاًما كنسبة  29و 15أعمارهم بين  حساب معدل البطالة للشباب الذين تتراوح 

 مصطلح "العاطلين عن العمل" إلى توزيع حالة القوى العاملة لعدد السكان المقابل. 
 يُحسب معدل البطالة بعدد العاطلين عن العمل مقسوًما على عدد جميع األشخاص النشطاء في مجموعة سكانية معينة.  30
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ويشير هذا إلى أنه عند تحليل المشاركة في سوق   %(.69.6في حين أن معدل نشاط الشباب أقل بكثير من نسبة الرجال في إجمالي السكان )

  مصر.العمل، فإن النوع يمثل عامالً أكثر فرقًا من العمر في  

%،  61.5 -عاًما(  29إلى  25كما يوجد أيًضا تدرج عمري واضح، مع نسبة أعلى بكثير من األشخاص النشطاء في الفئة العمرية األكبر سنًا )

يمكن مالحظة ذلك في كل من الرجال والنساء، على الرغم من أن الفرق بين األصغر   % فقط للمجموعة األصغر سنًا. 17.4مقارنة بنسبة 

% في عام  84.7الحظنا أيًضا أن أعلى نسبة من األشخاص النشطاء بين الحاصلين على التعليم العالي ) ر عمًرا أقوى بين الرجال.واألكب 

على العكس من ذلك، توجد نسب أقل من الشباب النشطاء في األُسر التي يتمتع   %(.19.2(، واألدنى بين الحاصلين على تعليم ابتدائي )2016

فيها رب األسرة بمستوى تعليمي أعلى أو دخل جيد نسبيًا )ربما يكون هذا مرتبطًا بقدرة الشباب على مواصلة دراستهم بسبب وضع األسرة  

 في المناطق الريفية أعلى قليالً منها في المناطق الحضرية.  كما أن معدالت النشاط االجتماعي واالقتصادي المواتي إلى حد أكبر(. 

وقد لوحظت تغيرات مهمة في حالة النشاط خالل   %(.35.6%( أو طالب )17.3وبين الشباب غير النشطاء، معظمهم إما ربات منازل )

العمل، وانخفضت أعداد العاملين وربات  السنوات الالحقة، ما يكشف عن تحوالت مهمة بين الشباب: حيث زادت نسب الطالب والعاطلين عن 

وقد أدت   احتل الشباب العاملون النسبة األعلى بين الشباب.  2010، كان الطالب األكثر نشاطًا من الذكور، بينما في عام 2016وفي عام  البيوت. 

نقاط   10اء في التعليم العالي بمقدار ، زادت نسبة النس2016و 2010بين عامي  هذه التغييرات أدواًرا مختلفة في مجموعات فرعية مختلفة.

ومن ناحية أخرى، فالرجال أقل   نقطة مئوية، مما يؤكد أيًضا التغيرات المهمة المتعلقة بالنوع. 15مئوية، وانخفضت نسبة ربات البيوت بمقدار 

قل بكثير مقارنة باالرتفاع في هذه الناحية  وأظهرت نسبة الطالب بين الذكور زيادة أ حظًا في التوظيف بشكل ملحوظ، وعاطلين في أغلب األوقات.

وقد تشير هذه االتجاهات إلى تغيرات كبرى في سوق العمل، مع زيادة دخول الفتيات إلى سوق العمل واألهم إلى التعليم، والالتي   بالنسبة للنساء. 

  قد يدخلن أيًضا إلى القوى العاملة في المستقبل القريب. 

 2016و 2014و 2012و 2010سنة( في مصر، أعوام   29إلى  15شباب )حالة النشاط بين ال 2.2الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

% من  43.8، كان 2016ففي عام  المجموعات الفرعية، مع وجود اختالف أكبر يتعلق بالنوع.يختلف معدل التوظيف أيًضا اختالفًا كبيًرا حسب 

%(، مصحوبًا  56.5، انخفض معدل توظيف الشباب بشكل كبير )من 2016و 2010بين عامي  % فقط من الفتيات. 15.2الشباب موظفين و

  (. 2010% في عام 12.5وفي حالة النساء، من ناحية أخرى، لوحظ نمو معدل التوظيف )من  بزيادة نسبة الذكور العاطلين عن العمل. 

ياُلحظ أعلى معدل توظيف   عاًما.  29إلى  25% بين الشباب في الفئة العمرية من 49.9تنمو نسبة العاملين بشكل حاد مع تقدم العمر، لتصل إلى 

( )ولكن هذا ينطبق أيًضا على معدل البطالة، وهو األعلى بين خريجي التعليم  2.3 الشكل %( ) 54.4بين الشباب الحاصلين على تعليم عاٍل )

ومن المثير لالهتمام، أن ثاني أعلى معدل لتوظيف الشباب واضح لألشخاص ذوي التحصيل التعليمي األدنى، أي الذين لم   العالي، انظر أدناه(. 

  (.2016-2010قًرا لعدد من السنوات )وقد ظل هذا االتجاه مست يكملوا تعليمهم االبتدائي.
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 2016سنة( حسب التحصيل التعليمي في مصر،  29إلى  15معدل توظيف الشباب ) 2.3الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

أربعة  يؤدي حجم األسرة أيًضا دوًرا مهًما: فيمكن إيجاد أعلى نسبة من العاملين بين الذين يعيشون في أقل األسر عدًدا )يقل عدد أفرادها عن  

إذ يأتي معدل توظيف   أيًضا إلى تأثير المستوى التعليمي الذي وصل إليه رب األسرة على نتائج سوق العمل للشباب. كما تجدر اإلشارة   أفراد(.

كثير  الشباب األعلى عندما يكون رب األسرة غير متعلم، بينما من بين األسر التي حصل فيها رب األسرة على تعليم عاٍل، تكون النسبة األعلى ب

 بين الشباب من الطالب. 

، مع معدل بطالة أعلى بكثير بين النساء  31% 26.6% من جميع الشباب عاطلين عن العمل، وبلغت نسبة العاطلين 10.8، كان 2016في عام 

عاًما )معدل البطالة =    24إلى  20وقد ولوحظت أعلى نسبة عاطلين عن العمل في المجموعة العمرية المتوسطة، أي في سن  مقارنة بالرجال. 

% من الشباب الحاصلين على تعليم عاٍل كانوا  35.8فنسبة  -يمكن أيًضا مالحظة تباين كبير في البطالة من حيث مستوى التعليم  %(.36.8

ومن المثير لالهتمام، أن معدالت   (. 2.4 الشكل% لمن لم يكملوا التعليم االبتدائي )12.7، بينما كانت النسبة 2016عاطلين عن العمل في عام 

البطالة المرتفعة بين النساء ظهرت في جميع مستويات التعليم باستثناء المرحلة االبتدائية، ما يشير إلى فرص توظيف أفضل للنساء ذوات  

يشير معدل البطالة المنخفض بين الرجال غير المتعلمين   ينما تكافح النساء األعلى تعليًما ألجل العثور على وظيفة. التحصيل التعليمي المنخفض، ب

 إلى ارتفاع الطلب على العمال ذوي المهارات المتدنية، وهم عادة ممن يعملون في حرف يدوية. 

ولكنها تُظهر أيًضا أن التعليم العالي يدفع الشباب إلى   خول عالم العمل.تؤكد هذه النتائج أن الشباب خريجي التعليم العالي يجدون صعوبة في د

 دخول سوق العمل )كعاملين أو عاطلين عن العمل(، وبالتالي إبقائهم نشطاء )وربما مشاركين(. 
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 2016سنة( حسب التحصيل التعليمي في مصر،  29إلى  15معدل بطالة الشباب ) 2.4الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 أوضاع الشباب العاملين  2.1.2

على الرغم من أن ثلث الشباب فقط يعملون، إال أنه يوجد تنوع كبير في ظروف وشروط عملهم، بما في ذلك المهن والقطاعات وساعات العمل  

وذلك بالمقارنة مع   نها وظروف عملهم.يتناول هذا القسم وضع الشباب العاملين، وتحديًدا أنواع الوظائف التي يؤدو وتوافر التأمين االجتماعي.

م تقييًما للفوارق بين   ظروف العمل إلجمالي السكان، مما يسمح لنا بتحديد وضع الشباب العاملين بالنسبة إلجمالي القوى العاملة المصرية. كما يقد ِّ

  مجموعات الشباب الفرعية واالتجاهات المتغيرة على مدى السنوات الماضية.

 أنواع الوظائف 

كما أن احتمالية   .%(، بينما يعمل جزء منهم فقط لحسابهم الخاص77.9الغالبية العظمى من الشباب الذين يشغلون وظائف يعملون كموظفين )

من ناحية أخرى، تزيد احتمالية كون   عاًما فأكثر(.  15عمل الشباب لحسابهم الخاص أو أن يكونوا أرباب عمل محدودة مقارنة بإجمالي السكان )

  اب عاملين مساهمين في األسرة )وخصوًصا الفتيات(. الشب

%(، والتصنيع  14.9%(، يليها البناء والتشييد )29.2القطاعات االقتصادية الرئيسية التي توظف الشباب هي الزراعة والغابات وصيد األسماك )

% من األعمال التي توظف الشباب  70حيث تشكل هذه األنشطة األربعة ما يقرب من  %(.12.3%(، وتجارة الجملة والتجزئة )12.3)

بالمقارنة بإجمالي السكان، يعمل الشباب بنسبة أكبر في قطاعي الزراعة والبناء والتشييد، وأقل بكثير في الجهاز اإلداري الحكومي   المصري.

 والتعليم. 

ثيًرا ما تعمل الفتيات في الزراعة، وكذلك في التعليم والطب البشري وأنشطة العمل االجتماعي،  فك وتاُلحظ اختالفات كبيرة بين الرجال والنساء.

واالختالف الرئيسي الوحيد بين الفئات العمرية   بينما يجد الرجال عمالً في قطاعات التصنيع، والبناء والتشييد، والتجارة، والنقل والمواصالت. 

إذ من الواضح أن نوع النشاط   بكثير من العاملين في هذا القطاع من المجموعات العُمرية األصغر.يتعلق بالزراعة، حيث تأتي نسبة أكبر 

ر قطاع  االقتصادي الذي يعملون فيه يرتبط بمستوى التعليم، حيث تهيمن الزراعة بين الشباب في مجموعات التعليم االبتدائي وما دونه، بينما يوف

  العالي.   التعليم فرص عمل لذوي مؤهالت التعليم

%( والحرف  27.6) 32من منظور مهني، يعمل معظم الشباب )ما يقرب من نصف الشباب العاملين( كعاملين مهرة في الزراعة وصيد األسماك 

%(، في حين أن هذه النسبة أقل بكثير من إجمالي السكان، والتي يستحوذ على النصيب األكبر منها  21.2اليدوية والصنائع ذات الصلة بها )

ومن بين الشباب، تعمل نسبة كبيرة من النساء غالبًا كمهنيات وفنيات وعامالت ماهرات في   مشرعون وكبار المسؤولين والمديرون والمهنيون.ال

الزراعة وصيد األسماك، بينما يعمل الرجال بنسب أعلى عماالً في الحرف اليدوية والصنائع المتعلقة بها، وعمال تشغيل وتجميع للمصانع  

 

رية والشجيرية، ويجمعون  حسب تعريف منظمة العمل الدولية، "العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك، يزرعون ويحصدون المحاصيل الحقلية أو الشج 32
ون الغابات ويحافظون  الفواكه والنباتات البرية، ويربون الحيوانات أو يعتنون بها أو يصطادونها، وينتجون مجموعة متنوعة من منتجات تربية الحيوانات، ويزرع

تشترط   ية لتوفير الغذاء والمأوى والدخل ألنفسهم وأسرهم." عليها ويستغلونها، ويستزرعون األسماك أو يصيدونها، ويستزرعون أنواعًا أخرى من األحياء المائ
معظم الوظائف في هذه المجموعة الرئيسية مهارات من المستوى الثاني لمهارات التصنيف الدولي الموحد للمهن:  

.www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/6.htm 
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فالفئة األصغر بين   -توجد اختالفات واضحة للغاية تتعلق بالعمر   ت، فضالً عن عمال الخدمات والبائعين في المتاجر ومراكز التسوق.واآلال

ت  تطلب مهارا العاملين يعملون في الزراعة والحرف اليدوية والصنائع المتعلقة بها، بينما في الفئات العمرية العليا، تشغل نسبة كبيرة المهن التي ت

 متقدمة )مهنيون وفنيون(. 

%  7.5عاًما في القطاع الخاص، و 29و 15% من الذين تتراوح أعمارهم بين 90.5يهيمن القطاع الخاص على مشهد التوظيف في مصر: يعمل 

سوى اختالفات محدودة   ال توجد عاًما(.  29و 25فقط في القطاع العام )مع زيادة التمثيل هنا من خريجي التعليم العالي ومن تتراوح أعمارهم بين 

% بين  7.9% من الفتيات موظفات في القطاع الحكومي، بينما النسبة 11.7بين الجنسين، حيث احتمالية عمل الفتيات في الحكومة أعلى بقليل )

 .33%(91.6%؛ والرجال 87.3الرجال(، وأقل من ذلك في القطاع الخاص )النساء 

حيث يبلغ متوسط   رة التي يقضيها الموظف في العمل لدى رب العمل الحالي( ترتبط بعمر المشارك.ومن الواضح أن مدة شغل الوظيفة )طول الفت

سنوات، مع ارتفاع حاد بالنسبة   4.8سنة، بينما يبلغ متوسط هذا الرقم للشباب  12.9مدة شغل الوظيفة إلجمالي السكان العاملين في مصر 

 ئف أقصر من الرجال، وكلما ارتفع مستوى تعليم الشخص، انخفض عدد سنوات شغله للوظيفة. بينما تقضي النساء عموًما مدد شغل وظا .34للعمر 

سنوات   6إلى   4سنوات(، بينما نسبة من شغلوا وظائف لمدة  3، زادت نسبة العمال ذوي مستوى الخبرة المنخفض )حتى  2010مقارنة بعام 

ولهذا آثار   انخفضت على نحو ملحوظ، ما يشير إلى أن االنتقال من وظيفة إلى أخرى أصبح الوضع المتكرر إلى حد ما بالنسبة للشباب في البالد.

(، والقواعد واللوائح  عديدة، فعلى سبيل المثال في ما يتعلق بالوظيفة التي يُطلب من خدمات التوظيف القيام بها )تقديم دعم أقوى لالنتقاالت المتعددة

لتحقق  التي يجب اعتمادها لضمان الحماية والحقوق االجتماعية للعمال )على سبيل المثال، إمكانية نقل الحقوق من رب عمل إلى آخر(، ناهيك عن ا

  من صحة أي مهارات مكتسبة )جعلها واضحة ألرباب العمل الجدد(. 

فقبل كل شيء، كما سبق أن ذكرنا، نسبة   ى في أنواع الوظائف التي يشغلها الشباب.، لوحظت بعض التغيرات الكبر2016و 2010بين عامي 

نقاط مئوية(، في حين أن عدًدا أقل منهم عاملون )انخفض بنسبة   7.0نقطة مئوية( وطالب )+ 2.6متزايدة من الشباب عاطلون عن العمل )بزيادة 

خالل هذه الفترة، انتقل   نقطة مئوية بين النساء(. 14.9ع الشباب، مدفوعًا بانخفاض نقطة مئوية بين جمي 6.8-نقاط مئوية( أو ربات منزل ) 5.6

(، على حساب القطاع العام، نتيجة لترشيد  2016% في عام 90.5إلى  2010% في عام 86.3المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص )من 

العاملين في القطاع العام هذا بشكل رئيسي على الفتيات )حيث انخفضت  وقد أثر خفض  إنفاق الهيئات الرسمية الذي تنفذه الحكومة المصرية. 

 %(.  10.9% إلى 27.2النسبة بين النساء من 

 ظروف العمل 

يعاني الكثير من الشباب العاملين في مصر من ظروف عمل صعبة، مع ساعات عمل طويلة، وعمل غير منتظم أو موسمي، وضعف التغطية  

ساعة أو أكثر في األسبوع، حيث   40يعملون  - 2016% في عام 58.6 -وفي الحقيقة، غالبية الشباب العاملين  الصحية والتأمين االجتماعي.

وتشير ساعات العمل الطويلة في   يعمل الذين يعيشون في المناطق الحضرية والرجال لساعات أطول من المقيمين في المناطق الريفية والنساء.

 خاطر، وغالبًا مشاركة في القطاعات كثيفة العمالة. األسبوع إلى ظروف عمل محفوفة بالم

% فقط بين  20.6% يعملون في وظائف غير منتظمة أو موسمية )مقارنة بنسبة 32.8%، و54.3كما أن نسبة الشباب العاملين بدوام كامل هي 

  25غالبًا بالتعليم العالي، والموظفين "األكبر سنًا" ) ترتبط الوظائف بدوام كامل السكان البالغين(، مما يؤدي إلى زيادة عدم االستقرار بين الشباب.

 عاًما( واإلقامة في المناطق الحضرية، مع عدم مالحظة فروق بين الجنسين. 29إلى 

سنة   15من مجموع السكان العاملين الذين تبلغ أعمارهم  كما أن التأمين االجتماعي المتعلق بالتوظيف ليس شائعًا بين القوى العاملة المصرية.

% فقط لديهم تغطية  22.2وهذه األرقام أقل بكثير بين الشباب:  % لديهم تأمين صحي.31.2% فقط لديهم تغطية تأمين اجتماعي و37.9فأكثر، 

% من إجمالي  61.7ن صحي وال اجتماعي )أي % من العمال الشباب ليس لديهم تأمي77.1% لديهم تأمين صحي، بينما 17.8تأمين اجتماعي و

الرجال   وهذا يؤكد كذلك حالة األمان الوظيفي بالغة السوء بالنسبة للشباب. % من إجمالي السكان(. 30.9% فقط لديهم كالهما )17.2السكان(، و

عة التي لديها أعلى نسبة من الموظفين  المجمو أكثر عرضة لخطر عدم وجود تأمين اجتماعي، وكذلك المجموعات األصغر سنًا واألقل تعليًما.

 %(. 50.0الذين يتمتعون بمزايا التأمين الصحي واالجتماعي هم الحاصلون على تعليم عاٍل )

أقل بكثير من أقرانهم األكبر سنًا، مع وقوع النساء والمجموعة العمرية   2016كان متوسط الراتب الشهري للشباب العاملين في مصر في عام 

لم ياُلحظ أن توزيع الدخل الشهري حسب التعليم يتبع نمطًا بسيطًا، ولكن كان يوجد مؤشر عام على أنه   ات األجور المنخفضة غالبًا.األصغر في فئ

 

(، مما قد  Emam, 2018(، وتخطط الحكومة لتقليص حجمه ) Krafft, 2013 &Assaadل في مصر )يعد القطاع الحكومي إلى حد بعيد أكبر رب عم 33
 يؤدي إلى مواجهة الشباب صعوبات في العثور على وظيفة في هذا القطاع. 

سنوات   4.3 - عاًما  25وبعُمر سنوات  3.3عاًما    20سنة، وبعُمر  2.3عاًما  15عند تحليل سنوات فردية، يكون متوسط مدة شغل الوظيفة للشخص بعُمر  34
سنوات فأكثر )كانت هذه المجموعة تتألف   7% شغلوها لمدة 25.2سنوات، لكن  3ونصف الشباب شغلوا وظيفة لمدة تصل إلى  سنوات.  6.9عاًما   29وبعُمر 

 سنوات.  3أكثر من   -سنوات والنصف اآلخر   3وللتلخيص، نالحظ أن نصف الشباب لديهم خبرة تصل إلى   بشكل أساسي من الرجال(. 



 

 

 36 | الشباب خالل مرحلة االنتقال في بلدان جنوب وشرق المتوسط 

 

ح على  على الرغم من أن التعليم العالي ال يضمن أجًرا أعلى، إال أنه يحمي العاملين من الحصول على رواتب منخفضة وله تأثير نافع على األربا 

 ى الطويل. المد 

، كان  2016ففي عام  ، نالحظ أوالً وقبل كل شيء تغيًرا كبيًرا في ساعات العمل.2016و 2010عند النظر إلى االتجاهات الرئيسية بين عامي 

سبوع،  ساعة في األ 40كما تضاعفت تقريبًا نسبة الشباب الذين يعملون أقل من  الشباب يعملون ساعات أقل مما كانوا يعملون قبل ست سنوات.

وهذا ما تؤكده التغيرات في االستقرار الوظيفي، حيث انخفضت نسبة الشباب   وانخفضت نسبة الشباب الذين يعملون ساعات طويلة بشكل كبير.

لنساء  لذلك، على الرغم من ارتفاع معدل التوظيف بين ا مع انخفاض أكثر حدة بين النساء عن الرجال. - نقاط مئوية  10العاملين بدوام كامل بنحو 

ولم يتغير األمان الوظيفي على نحو   على مدى السنوات التي شملتها المراجعة، فقد كان هذا بشكل أساسي بسبب زيادة الوظائف بدوام جزئي.

قل  ويعني هذا كله أن الشباب يُوظفون على نحو أ ملحوظ خالل هذا الوقت، لكن يمكننا مالحظة انخفاض كبير في رغبة الناس في تغيير وظائفهم. 

و موضح  انتظاًما، ويعملون لساعات أقل، وهم بالتأكيد أقل رغبة في تغيير الوظيفة )على الرغم من أنهم ينتقلون أكثر من وظيفة إلى أخرى، كما ه

فائدة لخريجي  فمن منظور األجور، كانت الزيادة االسمية في الدخل أقل  وقد يكون هذا التغير في ظروف العمل نتيجة لزيادة معدل البطالة.  أعاله(. 

 .35الجامعات من المجموعات التعليمية األخرى 

 وضع نماذج إحصائية   -احتمالية التوظيف: عوامل النجاح  

أوالً، علينا التأكيد على أن جميع العناصر المنبِّئة بالتوظيف كانت   (. 2.5 الشكل لتقييم احتمالية توظيف شاب في مصر، طبقنا منحَدًرا لوجيستيًا )

فمن بين جميع العناصر المنبِّئة االجتماعية   (، ما يعني أنها جميعًا كان لها تأثير كبير على التوظيف.0.01 داللة إحصائية )قيمة احتمالية > ذات 

حيث يتمتع الشخص الحاصل على تعليم عاٍل بأعلى فرصة للتوظيف، أعلى من الشخص الحاصل   والديُمغرافية، التعليم هو األهم إلى حد بعيد. 

كما لوحظ اتجاه مماثل، مع نسبة احتمال أقل بكثير، لمن هم دون التعليم االبتدائي والثانوي المهني   ضعفًا.   13لى تعليم ثانوي عام بما يقرب من ع

%؛ الثانوي المهني  14.1%؛ الثانوية العامة، 37.4%؛ االبتدائي، 12.5)توزيع الشباب حسب التعليم على النحو التالي: دون االبتدائي 

  %(.12.1%؛ العالي 24.0

يؤثر   % )أكثر من ستة أضعاف( مقارنة بكونك امرأة.595والعنصر المنبِّئ المهم التالي هو النوع: فكونك رجالً يزيد من احتمالية توظيفك بنسبة 

( من فرص  29إلى   25) كما يزيد وجود الشاب في المجموعة العمرية األكبر  العمر والتحصيل التعليمي لرب األسرة على احتمالية توظيفه.

عندما ال يكون رب األسرة قد   عاًما. 19و 15%، مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 54%، وفي فئة منتصف العمر بنسبة 237توظيفه بنسبة 

األسرة  % منه عندما يكون رب  32% و53حصل على تعليم ابتدائي أو حصل فقط على تعليم ابتدائي، يكون احتمال توظيف الشاب أعلى بنسبة 

  % من المقيمين في مناطق حضرية. 24كما يتمتع من يعيشون في مناطق ريفية بفرص عمل أعلى بنسبة  حصل على تعليم ثانوي على األقل.

 نتائج المنحَدر اللوجيستي )نسبة االحتمال( - 2016احتمالية التوظيف في مصر،  2.5الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 

لذلك، فالمقارنة المباشرة   .2016يجب أن يأخذ تحليل اتجاهات األجور في االعتبار ارتفاع مؤشر أسعار االستهالك وانخفاض قيمة الجنيه المصري في عام  35
جنيه/الشهر، وفي عام   900% من الشباب العاملين يكسبون أقل من 82.4، كان 2010في عام  ومع ذلك، يمكننا اإلشارة إلى أهم التغيرات. تبدو مشوهة. 

وقد شكل الموظفون   %. 17.7% إلى 1.9جنيه وما فوق( من   2000وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة أصحاب الدخل المرتفع ) %.18.1كانت نسبتهم  2016
% من جميع العاملين الحاصلين على تعليم  7.1نسبة  2010ا في عام جنيه مصري على األقل شهريً  1500الشباب من خريجي الجامعات الذين حصلوا على 

 )أقل من النسبة لجميع الشباب(.  2016% في عام  39.5عاٍل )أعلى من النسبة لجميع الشباب(، و
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وقد يبدو تأثير رب األسرة   التأثير األقوى على التوظيف.أكد تحليلنا وجود تحيز كبير بين الجنسين في سوق العمل في مصر، ومع ذلك كان للتعليم  

  غير متوقع؛ ومع ذلك، فربما يشير ذلك إلى أن الشاب ضمن األسرة التي يكون عائلها )عادة األب( غير متعلم، من المرجح أن يبحث عن وظيفة

 التعليم المدرسي ألبنائهم أكثر من دخولهم المبكر إلى سوق العمل. من إلعالة األسرة، في حين أن اآلباء ذوي التحصيل التعليمي العالي يقد رون 

 أوضاع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب  2.1.3

 فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

ل الشباب المندرجون تحت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب نسبة كبيرة من الش وتصنَّف مجموعات الشباب خارج   .باب في مصريشك ِّ

ى  دائرة العمالة والتعليم والتدريب كعاطلين عن العمل، وربات منازل، ويائسين من البحث عن عمل )تشير كلمة "غير نشط" إلى عدم الحصول عل 

% من الشباب المصري )بعُمر  32.5بة ، ُصن ِّفت نس2016في عام  وظيفة وعدم البحث عنها(، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرهم )غير محددة(.

 شاب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب.  36ماليين   8.06عاًما( على أنهم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، ما يعني أن  29و 15بين 

: في هذه  2016و 2010ه مهم بين عامي على الرغم من استقرار معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بمرور الوقت، ظهر اتجا

وهذا يعني انخفاًضا كبيًرا   الفترة انخفضت نسبة النساء خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب باستمرار، مع وجود اتجاه عكسي ملحوظ للشباب.

ق بين نسبة النساء والرجال خارج دائرة  ، كان الفر2010ففي عام  –في الفجوة بين الجنسين ممن هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

 (. 2.6 الشكل نقطة مئوية )  28.5تقلصت الفجوة إلى  2016نقطة مئوية، بينما في عام  52.4العمالة والتعليم والتدريب 

عاًما في مصر، أعوام    29و 15نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب من إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  2.6الشكل 

 2016و 2014و 2012و 2010

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

% من إجمالي  79.7عاًما ) 29و 15% ممن هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين تتراوح أعمارهم بين 71.4بما أن النساء يشكلن 

يوجد أيًضا   عالوة على ذلك، السكان، فمن الواضح أن عامل التمييز األكثر أهمية في فئة من هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب هو النوع. 

ت خارج  تباين كبير بين الجنسين بين فئات من هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ومن أسباب استبعادهن من التعليم والعمل: معظم الفتيا

(.  2.7 الشكل ( ) %63.1%(، في حين أن غالبية الشباب يندرجون تحت فئة العاطلين عن العمل )74.9دائرة العمالة أو التعليم هن ربات منازل )

% من الفئة(، وفي أغلب األحيان من  68.2مثلوا  2016تتكون مجموعة الشباب اليائسين من البحث عن عمل بشكل رئيسي من الرجال )في عام 

 الحاصلين على تعليم ابتدائي أو ثانوي. 

 

 (. UN, 2019a) 2015يستند الحساب إلى بيانات األمم المتحدة لعام  36
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 2016و 2010توزيع فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب حسب النوع في مصر،  2.7الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

ومع ذلك،   .2016و 2010بشكل عام، ظلت نسب من هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بين الشباب مستقرة للغاية في مصر بين عامي 

زيادة كبيرة   حدثت هذه التغييرات على حساب  في هذه الفترة، انخفضت نسبة ربات المنازل، ولوحظ انخفاض مماثل في عدد العاطلين من الرجال. 

وقد كان هذا االتجاه   .2016% في عام 25.3إلى  2010% للرجال في عام 3.4"اليائسين من البحث عن عمل"، والتي ارتفعت من  في فئة

ويشير ذلك إلى   ، ما يعني أن قسًما كبيًرا من الشباب في مصر غير نشطاء وال يبحثون عن عمل. 2016و 2014واضًحا بشكل خاص بين عامي 

  على األقل تصور الشباب لها(، وخصوًصا بالنسبة للشباب الذكور، الذين يزداد يأسهم ويتسربون من سوق العمل. تدهور وضع سوق العمل )أو 

يوجد أدنى معدل  (. 2.1 الجدول كما يوجد تباين كبير في معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بين المجموعات التعليمية المختلفة )

وتالَحظ أعلى المعدالت بين   ثانوية العامة واالبتدائية، باإلضافة إلى الذكور الذين يقرؤون/يكتبون دون تعليم مدرسي. بين خريجي المدارس ال

: حيث تزداد احتمالية أن تندرج ضمن من  Uوبالتالي، فإن تأثير التعليم يتخذ شكل  النساء غير المتعلمات والرجال الحاصلين على تعليم جامعي. 

م  عمالة والتعليم والتدريب لمن ليس لديهم تعليم والمستويات التعليمية األعلى، بينما خريجو المدارس االبتدائية والثانوية العامة لديههم خارج دائرة ال

  كما تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن األرقام الخاصة بمن تركوا الدراسة في سن مبكرة )نسب الحاصلين على التعليم دون الثانوي أو .أقل المعدالت

 % للنساء. 34.5% للرجال و36.1عاًما( مرتفعة تصل إلى  24و 18التعليم األدنى بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

)% من إجمالي   2016معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب حسب المستوى التعليمي التفصيلي في مصر،  2.1 الجدول

 الشباب( 

 الرجال  النساء  عاًما(   29إلى  15اإلجمالي ) 

ية  ي/أم ِّ  19.1 80.9 55.8 أم ِّ

 9.2 71.0 36.7 يقرأ/يكتب دون تعليم مدرسي 

 12.4 29.5 20.8 مدرسة ابتدائية 

 14.5 8.8 11.4 مدرسة ثانوية حكومية

 26.0 76.9 49.0 مدرسة تعليم ثانوي مهني 

 17.2 62.6 39.0 معهد تعليم فوق الثانوي 

 29.6 57.9 43.3 جامعة 

 20.1 46.5 34.6 دراسات عليا 

 18.4 46.9 32.5 إجمالي الشباب 

 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:
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 مجموعات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الفرعية  

حيث يحدد هذا األسلوب   لتحديد قطاعات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب متعددة األبعاد، قمنا بتطبيق تحليل كتلة من خطوتين.

هرون أنماط استجابة متشابهة، مع مراعاة السمات المختلفة، أي ليس فقط تلك المتعلقة بسوق العمل نفسها  اإلحصائي مجموعات من المشاركين يُظ

وهو يسمح بالتجميع )التلقائي( لجميع الشباب خارج دائرة   )مثل أن يكونوا عاطلين عن العمل(، ولكن توجد أيًضا عوامل اجتماعية وديُموغرافية.

  يقة تزيد من االختالفات بين المجموعات، وتقلل االختالفات داخل المجموعة. العمالة والتعليم والتدريب بطر

ريب إلى  مع األخذ في االعتبار الخصائص االجتماعية والديُموغرافية المختلفة للشباب، يُصنَّف جميع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتد 

ل  شريحتين. %(، الذين  76.6خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، نجد معظمهم من الرجال ) % من إجمالي الشباب 43في األولى، التي تشك ِّ

% من  70وأكثر من  %(. 21.7%( أو يائسين من البحث عن عمل )67.0%(، وهم في األساس إما عاطلون عن العمل )95.8لم يتزوجوا قط )

يشير هذا إلى أن الشريحة األولى تتكون في الغالب   عاًما. 22م حوالي هذه المجموعة حاصلون على تعليم ثانوي على األقل، ويبلغ متوسط أعماره

من شباب عازبين ومتعلمين معنيين بالعثور على وظيفة، لكن ربما يفتقرون إلى مهارات كافية )مهنية والشخصية و/أو مهارات تواصل شخصي(  

 لدخول سوق العمل، على الرغم من تحصيلهم التعليمي. 

% من إجمالي الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، فتتكون فقط من النساء، المتزوجات في األساس  57، والتي تمثل أما الشريحة الثانية

عاًما(، ويعِّشن غالبًا في مناطق   25وهن أكبر سنًا ممن في الشريحة األولى )بمتوسط عمر يقترب من  %(.87.7%(، وربات البيوت )76.2)

وأعضاء هذه المجموعة خارج سوق العمل، على   حاصالت على تعليم ابتدائي على األكثر(.  -% 48.1 -نصفهن تقريبًا ريفية وأقل تعليًما )

  األرجح بسبب مسؤوليات األسرة المترتبة على الزواج. 

 يوضح تكوين كلتا الشريحتين مع الخصائص االجتماعية والديُموغرافية الكاملة.  2.2 الجدول

 2016شرائح الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في مصر،    1.2الجدول 

2 
 ب 

1 
 أ

 
 رقم الشريحة 
 اسم الشريحة 

 حجم الشريحة  42.9% 57.1%

 العمر )المتوسط(  عاًما  22.6 عاًما  24.8

 تحت االبتدائي  9.1% 25.0%

 مستوى التعليم 
 االبتدائي  18.7% 23.1%

 الثانوي 47.5% 42.2%

 تعليم عالٍ  24.8% 9.7%

 أنثى 23.4% 100.0%
 الجنس 

 ذكر  76.6% 0.0%

 متزوج/متزوجة  5.3% 76.2%

 عازب/عزباء  %95.8 %20.0 الحالة االجتماعية 

 مطل ِّق/مطلقة أو أرملة/أرملة  0.2% 3.8%

 ربة منزل  0.0% 87.7%

 العمالة والتعليم والتدريب فئة الشباب خارج دائرة 

  ال يعمل )باحث عن عمل(  67.0% 9.1%

 يائسون من البحث عن عمل  21.7% 2.9%

 من ذوي اإلعاقة  6.0% 0.1%

0.2% 5.3% 
المجموعات األخرى للشباب خارج دائرة العمالة  

 والتعليم والتدريب 
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 أفراد  4أقل من  20.9% 18.9%

 حجم األسرة 

 أفراد   5إلى  4 46.9% 54.0%

 أفراد   7إلى  6 24.2% 20.2%

 أفراد   9إلى  8 6.3% 4.6%

 أفراد فأكثر  10 1.6% 2.3%

 الريف  54.3% 63.5%
 مكان اإلقامة 

 الحضر  45.7% 36.5%

 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 وضع نماذج إحصائية -احتمالية أن تكون ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

والشباب الذين حصلوا على تعليم غير الثانوي العام   أقوى عنصر منبئ على كونك ضمن خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب هو التعليم. 

لدى الذين حصلوا على تعليم ثانوي مهني احتمالية أعلى بنسبة   دائرة العمالة والتعليم والتدريب.يتمتعون بفرصة أكبر بكثير ألن يصبحوا خارج 

ليم  % في أن يصبحوا ضمن من هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، بينما تزداد االحتمالية بالنسبة للشباب الذين لم يحصلوا على التع 654

% في أن يكونوا ضمن الشباب خارج دائرة العمالة  463خريجو التعليم العالي لديهم احتمالية أعلى بنسبة  االبتدائي سبع مرات تقريبًا، بل حتى 

ويؤكد هذا أن الحصول على تعليم ثانوي عام )فقط( يقلل من فرص الوجود خارج   والتعليم والتدريب مقارنة بالحاصلين على التعليم الثانوي العام. 

 ريب. دائرة العمالة والتعليم والتد 

% من الرجال في أن يصبحن ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم  382والبعد المهم اآلخر هو النوع: فلدى النساء احتمالية أعلى بنسبة 

  24و 20عاًما(، لدى من تتراوح أعمارهم بين  15-19مقارنةً بالمجموعة الفرعية األصغر سنًا ) العنصر المنبئ التالي هو العمر. والتدريب.

عاًما   29و 25% في أن يكونوا ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، ومن تتراوح أعمارهم بين 193عاًما احتمالية أعلى بنسبة 

  %. 94لديهم احتمالية أعلى بنسبة 

كبر بكثير في أن يكونوا من الشباب خارج دائرة  وبالنسبة للحالة االجتماعية، فإن المتزوجين )يُفترض أنهم من النساء في األساس( لديهم احتمالية أ 

كما ياُلحظ وضع مماثل بالنسبة للمستوى التعليمي لرب األسرة: فالشباب الذين يعيشون في أُسر   العمالة والتعليم والتدريب مقارنة بغير المتزوجين.

لشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب مقارنة باألسر التي  تلقى فيها رب األسرة تعليًما ابتدائيًا لديهم احتمالية أكبر في أن يكونوا ضمن ا

 حصل فيها رب األسرة على تعليم ثانوي أو لم يحصل على أي تعليم على اإلطالق.  

 ( نتائج المنحَدر اللوجيستي )نسبة االحتمال - 2016احتمالية وضع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في مصر،  2.8الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:
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 والتعليم والتدريب العاطلون عن العمل الشباب خارج دائرة العمالة 

، بينما تمثل ربات  2016% في عام 31.3الشباب العاطل عن العمل يمثل ثاني أكبر فئة شباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في مصر )

 التدريب(. % من إجمالي الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم و10.6% واليائسون من العثور على عمل 53.4البيوت 

سنة، والذين حصلوا على تعليم عاٍل، والذين لم   24و 20وقد لوحظت أعلى نسبة من الشباب العاطلين عن العمل بين الذين تتراوح أعمارهم بين 

لت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في المناطق الح يتزوجوا مطلقًا، والذين لدى والدهم مستوى تعليمي ثانوي أو أعلى. ضرية، بما يقرب  وقد سُج ِّ

%  71.4، كان 2016في عام  ترتبط االختالفات األكثر وضوًحا بين المجموعات الفرعية بمستوى التعليم.  من ضعف النسبة في المناطق الريفية. 

  % ممن لم يحصلوا على التعليم االبتدائي.14.2من الحاصلين على تعليم عاٍل عاطلون عن العمل، و

اطلين عن العمل من إجمالي الشريحة الفرعية للشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب أعلى بكثير مما كانت  ، كانت نسبة الع 2016في عام 

خالل تلك الفترة، نستطيع أن نرى انخفاًضا كبيًرا في البطالة بين الرجال،   .2014، ولكنها أقل قليالً مما كانت عليه في عام 2010عليه في عام 

، 2016و 2014ومع ذلك، فهذا نتيجة االرتفاع الحاد في فئة "اليائسين من البحث عن عمل" بين الرجال بين عامي  وعدم وجود تغير بين النساء. 

صنَّفوا    2014جال، مما يعني أن جزًءا من الرجال العاطلين عن العمل في عام وعند الجمع بين هاتين الفئتين، لم تتغير األرقام الخاصة بالر

باإلضافة إلى ذلك، زادت نسبة العاطلين عن العمل الحاصلين على تعليم عال بين   .2016أنفسهم على أنهم "يائسين من البحث عن عمل" في عام 

 . 2016و 2010عامي 

 وضع نماذج إحصائية -احتمالية أن يكون الشاب عاطالً عن العمل 

ومن بين جميع العناصر المنبِّئة الديُموغرافية، كان للتعليم   جميع الفئات التي شملها التحليل كان لها تأثير كبير على كون الشاب عاطالً عن العمل.

انوية العامة كفئة مرجعية، فإن الحصول على التعليم العالي يزيد من احتمالية البطالة  التأثير األكبر إلى حد بعيد: فعند مقارنة التعليم العالي بالث 

وبالمثل، لكن بدرجة أقل، فإن الشباب الحاصلين على تعليم   .(37% )قد يكون هذا بسبب زيادة معدل النشاط بين الشباب المتعلمين 705بنسبة 

%،  12%، ودون التعليم االبتدائي 36ينما تبلغ زيادة االحتمالية بالنسبة للتعليم االبتدائي %، ب87ثانوي مهني لديهم احتمالية بطالة أعلى بنسبة 

لذلك، كلما ارتفع مستوى التعليم، زادت فرصة البطالة، وهو ما يمكن تفسيره بحقيقة أنه كلما ارتفع   مقارنة بشخص حاصل على تعليم ثانوي عام. 

  ه البحث بنشاط عن وظيفة تتماشى مع مؤهالت الفرد.التحصيل التعليمي، زاد الدافع والطموح تجا

وقد   لبطالة.تشير هذه النتائج إلى أن خريجي التعليم العالي يواجهون موقفًا صعبًا للغاية في مصر، وأن عدًدا كبيًرا منهم لديهم احتمالية كبيرة ل

عات سوق العمل ولكن أيًضا بعدم قدرة االقتصاد على توفير وظائف  يكون ذلك مرتبطًا بعدة عوامل، ربما يكون مرتبطًا بعدم مطابقة التعليم لتوق

ح تقرير صادر مؤخًرا عن المؤسسة األوروبية   عالية الجودة كافية بما يُرضي جميع الداخلين الجدد ذوي المهارات العالية في السوق. وكما يوض ِّ

%( من الحاصلين على تعليم عاٍل  18.7كل خمسة أشخاص )، كان ما يقرب من واحد من  2016(، في مصر في عام ETF, 2019dللتدريب )

وفي الواقع، يختار العديد من الشباب شغل وظائف تقل عن مستواهم التعليمي أو مؤهالتهم   يعمل في وظائف تتطلب كفاءات شبه ماهرة. 

في حين أن هذا مفهوم كإستراتيجية قصيرة   كإستراتيجية الكتساب الخبرة في العمل، وهو مطلب "ال غنى عنه" في نظر العديد من أرباب العمل. 

ويثير عدم التطابق هذا   األجل للوصول إلى سوق العمل، لكن عدم مطابقة الوظيفة للمؤهل لها تبعاتها على األجور واإلحباط وتدني المهارات.

ءات، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات متعلقة  مشكلة قصور االستفادة من رأس المال البشري، كما يؤكد على زيادة مخاطر الهجرة وهجرة ذوي الكفا

 (. ETF, 2019aبكل من العرض والطلب )

عنصر منبئ آخر على البطالة هو المستوى التعليمي لرب األسرة: فبالنسبة لشخص يعيش في أسرة حصل فيها رب األسرة على تعليم ابتدائي،  

% مقارنة بشخص يعيش  113%، وإذا لم يتلقَّ رب األسرة أي تعليم فاالحتمالية أعلى بنسبة 78احتمالية أن يكون عاطالً عن العمل أعلى بنسبة 

عاًما   24و 20ويؤدي العمر أيًضا دوًرا مهًما: فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  في أسرة حصل فيه رب األسرة على تعليم ثانوي على األقل.

ومن لم يسبق أن تزوجوا لديهم احتمال أن يكونوا عاطلين   عاًما.  19و 15تراوح أعمارهم بين % للبطالة ممن ت114لديهم احتمالية أعلى بنسبة 

 % من النساء. 231% من المتزوجين، والرجال لديهم احتمالية بطالة أعلى بنسبة 119عن العمل أعلى بنسبة 

  

 

وبالتالي، فإن هذا يزيد أيًضا من احتمال أن تكون   حالة سوق العمل غير النشطة إلى حالة سوق العمل النشطة. يعني مستوى التعليم العالي غالبًا االنتقال من  37
إذن، يزيد التعليم العالي من كال االحتماليتين )أن تكون عاطالً عن العمل وأن تكون موظفًا، كما يتضح من نموذج المنحَدر اللوجيستي   عاطالً عن العمل.
  بشكل عام يزيد إلى حد كبير من احتمالية أن تكون نشطًا في سوق العمل.للتوظيف(، ألنه 
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 حتمال(نتائج المنحَدر اللوجيستي )نسبة اال - 2016احتمالية البطالة في مصر،  2.9الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 البحث عن عمل 

والطريقة الرئيسية هي طلب المساعدة من األصدقاء/األقارب )وهو أسلوب يحظى   مختلفة للعثور على عمل. يستخدم العاطلون عن العمل طرقًا  

%(  35.1% من الشباب المصري العاطل عن العمل(، تليها إعالنات الوظائف الشاغرة )76.6، لجأ إليه 2016ففي عام  -بشعبية متزايدة 

حيث تستخدم الفئة العمرية األصغر في هذه المجموعة ومن حصلوا على تعليم دون التعليم   %(.21.5والتقدم مباشرة إلى أرباب العمل المحتملين )

أما التقدُّم لرب العمل المحتمل مباشرة فهو الطريقة التي تفضلها النساء والذين تتراوح أعمارهم بين   االبتدائي عادةً مساعدة األصدقاء واألقارب. 

 ويستخدم غالبًا الرجال وذوو المستوى التعليمي المنخفض االستجابة إلعالنات الوظائف.  عاٍل. عاًما ومن حصلوا على تعليم   29و 25

  12فنسبة الشباب الذين يبحثون عن عمل ألكثر من  تمثل مدة البحث عن وظيفة عنصًرا مهًما يؤثر على فرص الشباب في العثور على عمل. 

% من الشباب العاطلين عن العمل في مصر  35.2، ُصن ِّف 2016في عام  ة األجل فقط.شهًرا كبيرة، لكن تظل األغلبية تعاني من بطالة قصير

عند تحليل   % تبحث عن عمل ألكثر من عامين. 21.4من بين هذه المجموعة، ظلت نسبة  على أنهم عاطلون عن العمل على المدى الطويل.

%(، وكذلك األشخاص الذين  49.5أن نرى نسبة أعلى بين النساء ) مجموعات فرعية معينة من العاطلين عن العمل على المدى الطويل، يمكننا 

 عاًما، الحاصلين على تعليم ثانوي على األقل والذين يعيشون في المدن.  29و 25تتراوح أعمارهم بين 

(  2016% في عام 35.2إلى  2010% في عام 64.5، لوحظ انخفاض كبير في نسبة البطالة طويلة األمد )من 2016و 2010وبين عامي 

يمكن النظر إلى هذا التغير على أنه مرتبط بالزيادة الحادة في عدد الشباب اليائس، مما يشير إلى أن االنخفاض في البطالة طويلة  2.10).  الشكل )

 األمد كان نتيجة لزيادة عدم النشاط وليس أي تحسن في وضع سوق العمل. 
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  29و  15ميع العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين شهًرا( بين ج 12نسبة العاطلين عن العمل على المدى الطويل )<  2.10الشكل 

 2016و 2014و 2012و 2010عاًما في مصر، أعوام 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

  سوق العملأوضاع الشباب وتصوراتهم عن  2.1.4

شاب في   100يعتمد هذا القسم، الذي يبحث في حالة سوق عمل الشباب وتصورات الشباب عنه، على مسح مخصص صغير النطاق أُجري مع 

ومع ذلك، من المهم   حيث كان هدف المسح تقديم مؤشر على أوضاع الشباب عبر مختلف المجموعات الفرعية.  كل من البلدين االسترشاديين.

غر حجم العينة، فالمسح ال يهدف ألن يكون تمثيالً إحصائيًا للبلد وال يمكن تعميمه.   التأكيد على أنه نظًرا لصِّ

 سهولة إيجاد عمل 

%  53ا )كان عدد الشباب في عينتنا الذين اعتبروا أن العثور على وظيفة صعب إلى حد ما/للغاية أكثير بقليل من أولئك الذين اعتبروه سهالً نسبيً 

%(،  42% مقابل 54ومن المثير لالهتمام، أن عدد الشباب الذين واجهوا صعوبات في العثور على عمل أكبر من عدد النساء ) %(. 46مقابل 

  وبعبارة أخرى، تشكَّل مفهوم سهولة العثور على وظيفة من %(.72كما كان الحال بالنسبة لغالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )

 خالل مستويات خبرة المشاركين ونشاطهم. 

  فعندما سُئلوا عن بحثهم عن عمل، كانت المشاكل التي واجهتها الغالبية العظمى من الشباب الذين شملتهم العينة طلب الخبرة؛ وتدني جودة

كما اشتكى بعض   (. 2.11 الشكلالعمل ) الوظائف المتاحة؛ وعدم مطابقة متطلبات الوظيفة للمؤهالت التعليمية؛ وصعوبات االنتقال إلى مواقع 

الشباب من قلة الوظائف الشاغرة، مشيرين إلى أن "سوق العمل ال يمكنها استيعاب أعداد الخريجين والباحثين عن عمل الهائلة"، فضالً عن  

، وحقيقة أن "الوظائف المتاحة ال  الحديث عن سوء جودة الوظائف المتاحة، التي "تقدم رواتب متدنية مقارنة بساعات العمل الطويلة المطلوبة"

 تتوافق مع مؤهالت الشباب". 

 مدى صلة التعليم بالعمل 

% من العينة( عن تصور بالغ السلبية لفعالية المنظومة التعليمية الوطنية في تزويد الشباب بالمهارات  81وقد عبرت الغالبية العظمى من الشباب )

فما يصل إلى   ومع ذلك، لم يندم الشباب الذين شملهم المسح على المسار التعليمي الذي اختاروه. المحتملين. التي تلبي اشتراطات أرباب العمل 

كما ُوجد أن االلتحاق ببرامج تدريب   % من العينة أفادوا بأنهم كانوا سيختارون مجال الدراسة نفسه إذا أعادوا النظر في مساراتهم التعليمية.70

ولكن، بالنسبة للذين حصلوا على مؤهل في مجال التعليم   % من العينة(. 79قاء بالمهارات هو اتجاه شائع بين الشباب )بعد التخرج من أجل االرت

  %(.93%( مقارنة بخريجي التعليم العالي )20والتدريب المهني، فقد كانت النسبة أقل بكثير )
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 المشاكل التي واجهها الشباب الباحث عن عمل  2.11الشكل 

  
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 طرق البحث عن عمل  

أكد المشاركون في المسح أن بحث الشباب المصري عن عمل يعتمد أوالً وقبل كل شيء على مساعدة األصدقاء واألقارب والتواصل الشفهي  

ى هذه األساليب جميعًا "الواسطة"( )  النتيجة مع بيانات مسح القوى العاملة، ما يشير إلى أن مثل هذه الطريقة  تتماشى هذه  (. 2.12 الشكل )وتسمَّ

  اكتسبت أهمية في السنوات األخيرة، على حساب القنوات الرسمية، مثل وكاالت التوظيف العامة.

 طرق البحث عن عمل للشباب في مصر 2.12الشكل 

  
 . 2020ة جنوب وشرق المتوسط، ، مسح للشباب في منطقOxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 الدعم الحكومي للشباب في العثور على وظيفة أو بدء مباشرة نشاط تجاري 

كما كان   أُجريت معهم مقابالت في الغالب على أن الدعم الحكومي المقدَّم للشباب الباحثين عن عمل غير كاٍف أو يجب تحسينه.اتفق الشباب الذين 

% آخرون وجود  13تقدم الحكومة الوطنية أو المحلية مستويات متواضعة من الدعم، بينما نفى  - في أحسن األحوال  -%( أنه 65رأي األغلبية )

 تماًما. الدعم 

وقد عبَّر الشباب عن مخاوف   %(، والنساء على وجه الخصوص، بدء مباشرة نشاط تجاري خاص أمًرا صعبًا. 69وقد اعتبر غالبية الشباب )

من  بشأن الدعم الحكومي لرواد األعمال: فقد وصفت نصف العينة الدعم الذي تلقوه بأنه غير كاف، بينما أفاد خمسهم بعدم حصولهم على أي نوع 
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عالوة على ذلك، عبَّر اثنان من كل ثالثة من الشباب الذين شملهم المسح عن شعورهم بأن   الدعم الحكومي في إقامة أعمالهم أو تطويرها. 

%( من العينة، توجد حاجة إلى قنوات ومنصات يمكن للشباب من  85وحسب الغالبية العظمى ) مشكالتهم ومخاوفهم لم تُؤَخذ على محمل الجد. 

 تعبير عن آرائهم والتحدث عن مشاكلهم. خاللها ال

 أوضاع التوظيف 

كات  20شهد عدد محدود من الشباب ) % من العينة( تحسنًا في وضع سوق العمل خالل السنوات الخمس الماضية، رغم أن تصور النساء الُمشارِّ

  %(.24% مقابل 16عن تحسُّن الوضع كان أقل من تصور الرجال المشاركين )

تحديات التي أبلغ الشباب عن مواجهتها في العمل هي: تدني الرواتب، وطول ساعات العمل، وعدم وجود عقود رسمية، وعدم  وقد كانت أكثر ال

% من العينة إلى حد ما على موقف أكثر إيجابية تجاه أرباب العمل، على  60إلى   50ومن ناحية أخرى، اتفق حوالي  وجود مسارات وظيفية. 

دهم تقديم وظائف للشباب عديمي الخبرة، وإظهار العدالة في ما يتعلق بالرواتب وظروف العمل )بما في ذلك فرص  سبيل المثال، من حيث استعدا

  التدريب( المقدمة للشباب. 

كما كانت نسبة من   %( بأنهم متنقلون ومستعدون لالنتقال إلى محافظات/مدن أخرى في مصر.83كما أفادت غالبية الشباب الذين شملهم المسح )

وقد شملت   %(.52% مقابل 48كانوا على استعداد للبقاء في وطنهم للعمل مساوية تقريبًا لنسبة المجموعة التي تبحث عن وظائف في الخارج )

كما رأى ما   القيود التي تحول دون خططهم للهجرة كما ذكروها: عدم وجود دعم مالي، وضعف إجادة اللغات األجنبية، والخوف من المجهول. 

 % من الشباب أن تأثير الالجئين أو العمال المهاجرين على سوق العمل في منطقتهم ضئيل أو منعدم. 38يقرب من 

 أوضاع الشباب العاملين 

%( إلى ما يلي كعوامل واجهوها دائًما أو في بعض  100إلى  83في ما يتعلق بالصعوبات التي يواجهونها في وظائفهم، أشار غالبية الشباب )

الوقت، واالضطرار إلى الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة، والعمل في إضاءة خافتة/شديدة، واالضطرار إلى العمل لساعات  األحيان: ضغط  

 (. 2.13 الشكلأطول من المتفق عليه، والضوضاء أو االهتزازات، واالضطرار إلى العمل في غرفة باردة/حارة للغاية )

 التعليم

%(  55مجال تعليمهم والبرامج التي درسوها أهَّلتهم لدخول سوق العمل، وكان أكثر من نصفهم ) %( أن88رأى غالبية المشاركين )حوالي 

 واثقين تماًما من جاهزيتهم للعمل، بينما كان النصف اآلخر تقريبًا يرى مجاالً لالستعداد بشكل أفضل. 

 الشباب العاملون في وظائفهم الحالية  الصعوبات التي يواجهها  2.13الشكل 

  
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:
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 مدى جدوى التعليم في إعداد الشباب للعمل   2.14الشكل 

  
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

%  70ذكر ما يقرب من  كشف المشاركون عن مستويات عالية من الثقة في مهاراتهم في ما يتعلق بالمؤهالت التي تتطلبها وظائفهم الحالية.

%  77عالوة على ذلك، رأى  % أنهم يمتلكون مهارات كافية ألداء مهام عملهم. 25صراحة أن مهاراتهم تجاوزت متطلبات الوظيفة، في حين أكد 

%( عن ارتياحهم لوجود صلة بين مؤهالتهم وواجبات  73أعرب معظم الشباب العاملين ) من المشاركين أن تعليمهم يطابق متطلبات عملهم.

وبالنسبة ألولئك المشاركين الذين شعروا أن هناك درجة من عدم التطابق بين تعليمهم ووظيفتهم الحالية، كانت   حالية ومسؤولياتها.وظائفهم ال

%(، وحصولهم على راتب جيد نسبيًا في  39األسباب الرئيسية المقدمة لقبول مثل هذا الموقف كما يلي: عدم العثور على وظيفة تناسب مؤهالتهم )

,جدير بالذكر أن النساء أكثر من أبلغ عن العجز عن العثور على وظيفة   %(.23%(، وتغير اهتماماتهم المهنية بعد التخرج )23الحالية ) وظيفتهم

 %(.  12% مقابل 40%(، في حين أن تغير االهتمامات المهنية كان أكثر شيوعًا لدى الرجال )63تتناسب مع مؤهالتهن )

 المستقبل الوظيفي 

% من عينة  60فحوالي  % من الشباب العاملين، سيكون للتقنيات الرقمية الجديدة تأثير كبير على سياقات العمل الخاصة بكل منهم. 62وفقًا لنسبة 

بل  % مقا68الشباب العاملين حاليًا كانوا يبحثون بنشاط عن وظائف جديدة، مع وجود عدد أكبر من الفتيات في هذه المجموعة مقارنة بالرجال )

كما كان األمان الوظيفي وحزم االمتيازات األفضل هما السببين الرئيسيين اللذين ذكرهما المشاركون الذين يبحثون عن وظائف جديدة،   %(.54

ومع ذلك، من المثير لالهتمام، أن ضعف عدد الباحثات عن عمل اعتبرن األمان الوظيفي سببًا للبحث   % على التوالي.32% و52حيث يمثالن 

في المقابل، كانت النسب المئوية لهاتين   %(.31% مقابل 63فرص عمل بديلة مقارنة بمن رأين حزم االمتيازات والمزايا األكثر سخاء )عن 

 %( 31% مقابل 39الفئتين بين الشباب الباحثين عن عمل متشابهة نسبيًا )

 األسباب التي ذكرها الشباب العاملون للبحث عن عمل آخر  2.15الشكل 

 
 .2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

% من الشباب خارج  22تتألف فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في العينة من مجموعتين مختلفتين، من لديهم خبرة في العمل )

وستُعرض نتائج المسح لكل مجموعة على   %(.78خبرة في العمل ) دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين شملهم المسح( ومن ليست لديهم أي

 حدة. 
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 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين لديهم خبرة بالعمل 

 التعليم

% أن التعليم كان مفيًدا إلى حد ما في إعداد الشباب  64من بين العينة الفرعية لفئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، اعتقد 

%( من المشاركين من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب أن وظائفهم  90ومع ذلك، ذكرت أغلبية كبيرة )  (.2.16 الشكل)للعمل 

% لدى الشباب الحاصلين على مؤهل  75لسابقة لم تكن متوافقة تماًما أو غير متوافقة إطالقًا مع مجاالت تعليمهم )انخفضت هذه النسبة إلى ا

  ومن حيث صلة الوظيفة السابقة بالمواد التي درسنها، اعتقد جميع النساء أنها لم تكن وثيقة الصلة أو لم في مجال التعليم والتدريب المهني(.

  % من الرجال أنها كانت ذات صلة بعض الشيء.25تكن ذات صلة على اإلطالق، بينما اعتقد 

 خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ذوو الخبرة في العمل  الشباب  - مدى جدوى التعليم/الدراسات بإعداد الشباب للعمل  2.16الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

ومن   اًما.وفي ما يتعلق بمستويات مهاراتهم، أكد جميع المشاركين أن لديهم تأهيالً أكثر مما تحتاجه الوظائف التي سبق أن شغلوها، أو يطابقها تم 

الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم  % من 44كما كشف  المثير لالهتمام، أن أحًدا منهم لم يعترف بعدم كفاية مهاراته أو وجود قصور بها.

ومن الجدير   والتدريب في هذه المجموعة أن محدودية نطاق الوظائف الشاغرة كان السبب الرئيسي لقبول وظيفة ال تتناسب مع مجال دراستهم.

 بالذكر أن النساء ذكرن عدم العثور على وظيفة تتناسب مع مؤهالتهن في كثير من األحيان أكثر من الرجال. 

%( كانوا متحمسين لمواصلة مزيد من  91كما كان واضًحا أن معظم الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين لديهم خبرة في العمل )

ولم يروا وجود أي نقص في مصادر المعلومات لتوجيههم نحو فرص لمزيد من   التعليم/التدريب؛ بهدف تحسين فرصهم في العثور على وظيفة.

ومع ذلك، لم يواصل أي من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الحاصلين على مؤهل في مجال التعليم والتدريب المهني أي   يم.التعل

 تدريب. 

 أسباب تركهم عملهم السابق 

يتعلق بمختلف مكونات وظائفهم السابقة، بدت فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب راضية بشكل عام عن هذه )كما عبر   وفي ما

ومع ذلك، أعربت أغلبية كبيرة   وقد كان المشاركون أكثر انقساًما حول الراتب وإمكانات الترقي الوظيفي. % من العينة(.50عنه أكثر من 

وقد انعكس هذا الشعور باإلحباط في األسباب التي برروا بها ترك وظيفتهم السابقة، حيث أفاد   دم رضاها عن األمان الوظيفي. %( عن ع64)

ح 46 وقد طغى   (.2.17 الشكل% من عينة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الفرعية أنهم يبحثون عن وظيفة أكثر أمانًا )كما يوض ِّ

 % منهم أن هذا كان سبب تركهم وظائفهم. 63لذات على ما سواه بين المشاركين الذكور؛ حيث ذكر هذا السبب با 
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 أسباب تركهم عملهم السابق  2.17الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 والتعليم والتدريب األسباب التي جعلتهم ضمن الشباب خارج دائرة العمالة 

وهي مجموعة كانت تتألف في   -% عن وظيفة 20ومن إجمالي عدد الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين شملتهم العينة، لم يبحث 

 % من هؤالء النساء أنهن لم يبحثن عن عمل ألنهن تزوجن. 50فقد صرحت أكثر من  %(. 90الغالب من النساء )

 دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين ليست لديهم خبرة بالعمل الشباب خارج 

 المهن والقطاعات 

رب    فقط نصف عينة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب التي ليست لديها خبرة سابقة في العمل أوضحت تفضيالتها في ما يتعلق بنوع

الدولة  وبالنسبة لهذه المجموعة، احتل القطاع الخاص المرتبة األولى، تليه الشركات المملوكة للحكومة/ العمل الذي كانوا يأملون في العمل لديه. 

% مقابل  57وداخل هذه العينة الفرعية، كانت النساء أكثر ميالً إلى تفضيل العمل في القطاع الخاص من الرجال ) والمنظمات غير الحكومية. 

13.)%  

الشباب خارج دائرة   فقد احتلت قطاعات العقارات والتعليم والخدمات المالية/التأمين والخدمات الترفيهية أعلى مرتبة في الوظائف التي يطمح إليها

  العمالة والتعليم والتدريب الذين تمت مقابلتهم. 

 التعليم

مع   تقريبًا كل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب عديمو الخبرة في العمل والذين تمت مقابلتهم كانوا يبحثون عن وظائف تتناسب 

بما   - %( من هذه العينة الفرعية 97يم والتدريب ذوي الخبرة في العمل، كانت الغالبية )ومثل الشباب خارج دائرة العمالة والتعل مجاالت دراستهم.

حريصة على مواصلة التعليم/التدريب، بهدف تحسين فرص حصولهم على   - %( 86في ذلك الحاصلون على مؤهالت تعليم وتدريب مهني )

 عمل. 

 ظروف العمل في الوظائف المنشودة 

ونظًرا لكونهم بحاجة   لعمالة والتعليم والتدريب عديمو الخبرة في العمل انتقائيين بشأن نوع عقد العمل الذي سيرضيهم.لم يكن الشباب خارج دائرة ا

%( استعدادهم لقبول أي نوع من الوظائف،  90ماسة إلى العمل، أبدى غالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في هذه المجموعة )

  ومع ذلك، يفضل أكثر من الثلثين وظيفة بدوام كامل. المؤقت.بما في ذلك العمل 

%( أنهم  100% و93وقد أكد غالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين ليست لديهم خبرة في العمل )نسبة تتراوح بين 

أو الضوضاء أو االهتزازات، و/أو ضغوط الوقت، و/أو  /سيكونون مستعدين لقبول عدد من القيود في العمل، كساعات أطول من المتفق عليها، و 

عدم وجود شرح مسبق لكيفية أداء مهمة ما، و/أو الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة، و/أو اإلضاءة الخافتة/الشديدة، و/أو العمل في غرفة  

يعكس اإلحساس باليأس الذي يشعر به الشباب  وهذا  %( إلى حد قبول التعرض إلصابة خطرة. 76بل ذهبت أغلبية كبيرة ) باردة/حارة للغاية.

 خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين ليست لديهم خبرة في العمل. 
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 سياسات دعم اندماج الشباب في سوق العمل  2.1.5

للتوظيف من خالل مساعدتهم على  إن تطوير قابلية الشباب  ظل وضع الشباب في سوق العمل على رأس أجندة السلطات الوطنية لفترة طويلة. 

في  اكتساب وتطوير مجموعات المهارات والمعارف والمدارك المناسبة، ودعمهم في االنتقال من المدرسة إلى العمل هي قضايا السياسة الرئيسية 

م ليسوا مستعدين بما يكفي  ومع ذلك، وكما رأينا أعاله، يواجه الكثير من الشباب صعوبات متزايدة عند دخول عالم العمل، إما ألنه مصر. 

س مزيد من االهتمام لسياسات الشباب في العقد الماضي، بهدف   لالستجابة الحتياجات أرباب العمل أو بسبب محدودية فرص العمل.  لذلك، كر ِّ

  تطوير مجموعة من التدابير لدعم انتقال الشباب إلى العمل. 

حيث تنقسم التدابير التي   ت المتخذة مؤخًرا لتحسين النتائج المترتبة على توظيف الشباب.يقدم هذا القسم لمحة عامة عن أهم السياسات والمبادرا

ل انتقال الشباب إلى سوق العمل، و)2( سياسات تنمية المهارات، و)1نوقشت إلى ثالثة مجاالت سياسة عامة تتناول: ) (  3( السياسات التي تسه ِّ

  شباب العاطلين عن العمل في سوق العمل. سياسات سوق العمل النشطة التي تهدف إلى دمج ال

 سياسات تنمية المهارات 

  تحسين النظام التعليمي

وح  كقطاع ذي أولوية مرتبط بإستراتيجيات التنمية االقتصادية حاليًا وفي المستقبل، تلقى نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بوض

أحد األهداف الرئيسية في الوقت الحالي الوصول إلى "رؤية للتعليم الفني   لقليلة الماضية. التزامات سياسية من الحكومة على مدى السنوات ا 

وقد نتج عن ذلك عدد من الوثائق   والتدريب المهني" موحدة ومتفق عليها بين العديد من األطراف المعنية المشاركة بقوة في عملية اإلصالح. 

 (.ETF, 2020aت إصالح التعليم والتدريب المهني ) اإلستراتيجية التي تهدف إلى معالجة مختلف تحديا

الضوء على االستثمار في الموارد    -" 2030رؤية مصر   -"الخطة اإلستراتيجية للتنمية المستدامة   - على سبيل المثال، تسلط خطة التنمية الوطنية 

يُدرج التعليم والتدريب في البعد االجتماعي كإحدى   المستدام والشامل. البشرية كمفتاح لتحقيق هدفها العام المتمثل في تعزيز النمو االقتصادي 

إستراتيجياتها   2018تماشيًا مع هذه الرؤية، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عام  (.ETF, 2019eالركائز األربع ذات األولوية )

، إلى تزويد الطالب الذين يدخلون  2027تهدف التدابير المتبعة، بحلول عام  (.2.0الفني  ( والتعليم الفني )التعليم2.0لتحويل التعليم العام )التعليم 

 . التعليم الفني والمهني بمهارات أساسية أفضل، من خالل التدريب على التعلم المتقدم للحساب والقراءة والكتابة وكذلك المهارات الشخصية 

تعتبِّر سياسات وإجراءات اإلصالح 
تبنيها مؤخًرا أو بانتظار تنفيذها من قبل الحكومة، أن النظام ال يزال غير قادر على تقديم  ، سواء التي تم 38

وأحد التحديات األساسية التي تم تحديدها، نقص التمويل للمدارس   نتائج التعلم والمهارات والكفاءات الالزمة التي يحتاج إليها سوق العمل.

 يحد من الميزانية المتاحة للمدارس كي تحصل على الموارد الالزمة للتعلم.  الحكومية: فإنفاق البالد الكبير على األجور 

 زيادة صلة التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل وجاذبيته

داد  عال يشير التحاق أعداد كبيرة من الطالب بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني المصري مؤشًرا على جاذبيته، وال على أنه عالمة على است

ففي معظم الحاالت، يعد خياًرا ثانويًا مقارنة بالتعليم العام، كما يُجبَر عليه الطالب نتيجة للقواعد واللوائح   الطالب لمتابعة هذا المسار التعليمي. 

  .39التي تحكم انتقال التالميذ من المرحلة اإلعدادية إلى المرحلة الثانوية 

ال يشمل تعيين أدوار قيادية واضحة لمختلف األطراف المعنية في مجاالت التعليم الفني والتدريب المهني المختلفة، فقد   ونظًرا ألن نموذج الحوكمة 

دت مشاركة وتنسيق العديد من األطراف المعنية كعامل أساسي في تسهيل زيادة صلة التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل وجاذب  يته. ُحد ِّ

( فتح مسارات توصيلية للسماح لطالب التعليم الفني  1ة عدًدا من المبادرات لتعزيز جاذبية التعليم الفني والتدريب المهني، مثل: )وقد تبنت الحكوم 

( تحسين جودة الدورات التدريبية بالشراكة مع أرباب العمل في تقديم خدمات التعليم الفني  2والتدريب المهني بالوصول إلى التعليم العالي، و)

( تعزيز وصول ومشاركة فئات اجتماعية خاصة )النساء والشباب واألطفال المعرضون للخطر وقاطني المناطق النائية  3دريب المهني، و)والت

( إدخال االعتراف بالتعلم السابق من خالل الترخيص المهني ووضع إطار وطني  4وذوي اإلعاقة( إلى التعليم الفني والتدريب المهني، و)

 

مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير التابع   500، وافق مجلس النواب المصري على قرض بقيمة 2018على سبيل المثال، في يوليو  38
يز قدرات المعلمين واإلداريين، وزيادة دور التكنولوجيا في التدريس والتعلم:  لمجموعة البنك الدولي؛ لتحديث نظام المدارس العامة، وتعز

-bring-to-project-million-us500-sign-egypt-and-bank-release/2018/04/21/world-www.worldbank.org/en/news/press
 schools-public-to-back-learning 

لة اإلعدادية، مع السماح "لألعلى أداء"  يتم توجيه الطالب إلى التعليم الفني والتدريب المهني حسب أدائهم ودرجاتهم الرقمية في السنة الثالثة واألخيرة من المرح 39
ما يُسمح للحاصلين على الدرجات  باالختيار بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني، بينما يجد الطالب ذوو الدرجات األدنى أنفسهم مجبَرين على التعليم الفني، بين

https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-األدنى بدخول التعليم المهني فقط: 
04/TRPreport_2020_Egypt_EN.pdf 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/21/world-bank-and-egypt-sign-us500-million-project-to-bring-learning-back-to-public-schools
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/21/world-bank-and-egypt-sign-us500-million-project-to-bring-learning-back-to-public-schools
https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-04/TRPreport_2020_Egypt_EN.pdf
https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-04/TRPreport_2020_Egypt_EN.pdf
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( استهداف انتقال خريجي  6( تنفيذ عدد من البرامج التدريبية، وتوفير التدريب لسوق العمل ولمجموعات محددة، و)5و) (،NQFللمؤهالت )

ضافة إلى  التعليم الفني والتدريب المهني السلس من المدرسة إلى العمل )إنشاء وحدات االنتقال من المدرسة إلى العمل وخدمات التوجيه المهني باإل 

 (. ETF, 2020cوريادة األعمال( ) وظيفتي العمالة

التي تهدف إلى تطوير هيكل وأداء نظام   TVET II (2013-2023)(  1)ومن بين المبادرات العديدة القائمة بالفعل، من المهم اإلشارة إلى: 

( تطوير  2التغير في مصر، و)( لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات االقتصادية واالجتماعية سريعة TVETالتعليم الفني والتدريب المهني )

طالب  برنامج بكالوريوس التكنولوجيا لتضييق الفجوة بين التعليم العام من ناحية والتعليم الفني والتدريب المهني من ناحية أخرى والسماح لل

( قيام  4، و)40اهج تقوم على الكفاءة خطوة لتصميم من  12( تطوير المناهج الدراسية، من خالل منهجية موحدة من 3باالنتقال إلى التعليم العالي، و)

بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها "عالمة تجارية جديدة للمدارس" تعمل   2018وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 

  بالشراكة مع شركات القطاع الخاص.

 ي ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني ونظام المؤهالت الوطن

، أنشأت الهيئة  2006في عام  يعد ضمان الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني أحد المجاالت التي تركز عليها الحكومة منذ وقت مضى.

 2014بعد ذلك، أشار دستور  (، والتي قدمت إطاًرا مؤسسيًا لضمان الجودة واالعتماد. NAQAAEالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )

ثم طورت الحكومة إطار التأهيل الوطني، وأطلقت أخيًرا هيئة ضمان   .2030بوضوح إلى ضمان الجودة، كما أُدخل المفهوم في رؤية مصر 

  الجودة واالعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

ن شأنه أن يسهم في تحسين جودة تقديم التعليم  مهمة تطوير إطار التأهيل الوطني الذي م  NAQAAE ، أُسنِّدت إلى هيئة2010وفي عام 

والتدريب من خالل تطوير مؤهالت أوضح وقابلة للمقارنة، وكذلك ضمان وصول أكبر إلى المؤهالت وتنمية المهارات، وتحسين صلة المؤهالت  

ية مقابل المعايير الوطنية والدولية؛ ما  بمتطلبات أرباب العمل والمؤسسات واألفراد، وإدخال نظام قياس مقاَرن وضمان جودة للمؤهالت المصر

ل تحرك العاملين.   يسه ِّ

، أعلن الرئيس المصري عن فكرة إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني  2018وعقب مؤتمر الشباب 

حيث ستضع الهيئة اإلطار العام لمراقبة جودة برامج التعليم الفني   . 2020وقد ُوضع مشروع قانون إلنشائها، واعتُمد الحقًا في سبتمبر  والمهني.

  .41والتدريب المهني، وطرق تدريسه وتعلمه، وكذلك الحث على وضع أساليب التقويم الضرورية وفق المعايير الدولية 

 .42التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوازي مع ذلك، تم إطالق عملية إلدخال أكاديمية "عالمية إلعداد المدربين" داخل وزارة 

 توقع احتياجات المهارات 

ي  إن غياب نظام معلومات راسخ لتتبع احتياجات سوق العمل واالفتقار إلى آلية مؤسسية ومستدامة لتوقع فجوات المهارات من بين العوامل الت

وستجعل احتياجات المهارات سريعة التغير، خصوًصا )ولكن ليس   تسهم في استمرار عدم مطابقة المهارات الحتياجات سوق العمل في مصر.

  فقط( في القطاعات التكنولوجية، التتبع السريع للمتطلبات الجديدة الناشئة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

م والتدريب والتشغيل، ثم  في العقد الماضي، مر الطريق نحو سياسات تعزيز تحديد احتياجات المهارات وتوقعها بإنشاء المرصد المصري للتعلي

شراكة بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني   12تشكيل مجالس التدريب )الصناعي وقطاعات البناء والتشييد والسياحة( وأخيًرا، إقامة 

 قطاعًا فرعيًا )لم تعد تعمل(.  12( لـ ETPsوالمهني )

وخطة إعادة الهيكلة المؤسسية لمصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني التي وافق   باإلضافة إلى الخطط الحالية لتقديم مجالس مهارات القطاع، 

ك  عليها وزير التجارة والصناعة، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير نماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص إلشرا

وبشكل عام، تهدف هذه المبادرات إلى توفير معلومات أفضل   لمهارات وتوقعها بشكل أفضل. الصناعة في التعليم، في إطار السعي لفهم احتياجات ا

  لألطراف المعنية، بما في ذلك الشباب، وذلك لتزويدهم باألدلة السليمة على فرص سوق العمل عبر مختلف القطاعات.

 

برامج سياحية؛ تتولى   6برامج تجارية و 5عية وبرامج زرا 9برنامًجا صناعيًا و 13، تضمنت إنجازات هذه المبادرة  2019وبحلول النصف الثاني من عام   40
 مدارس ثانوية فنية.  105تنفيذها 

 وبحسب مشروع القانون، ستُصدر الهيئة نوعين من شهادات االعتماد: األولى العتماد المؤسسة والثانية العتماد البرنامج.  41
تعمل   دريب لمدربي التعليم الفني ومعلميه ومدربيه الرئيسيين ومقي ِّميه ومراجعيه. ( التTVETAمن المتصور أن تقدم أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني ) 42

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا على االنتهاء من إطار وتوجيهات إلنشاء أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني:  
04/TRPreport_2020_Egypt_EN.pdf-https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020 

https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-04/TRPreport_2020_Egypt_EN.pdf
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 توفير الخبرة العملية في أثناء الدراسة 

عليم تتمثل في تعزيز مبادرات التعلم القائم على العمل الحالي، مع اإلشارة بشكل خاص إلى قطاع التعليم الفني  إحدى األولويات المهمة في قطاع الت

 .43والتدريب المهني 

؛ ومع ذلك، فإن النسبة  44من منظور التعلم القائم على العمل، أبدت األطراف المعنية المصرية التزاًما جماعيًا قويًا بتوسيع المبادرات الحالية 

لكن توجد   % من طالب التعليم الفني في التعلم القائم على العمل.2المئوية للطالب في التعلم القائم على العمل محدودة للغاية، وال يشارك سوى 

 .(ETF, 2019a) 2025 % بحلول عام50إرادة سياسية قوية لزيادة التعلم القائم على العمل إلى 

ومدارس ومراكز التدريب الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني تحاول ترتيب التعلم القائم على العمل  على الرغم من أن بعض مؤسسات 

ني  للطالب خالل العطلة الصيفية، إال أنه من الصعب العثور على فرص تدريب كافية في مكان العمل لعدد كبير من الطالب في نظام التعليم الف

  والتدريب المهني. 

  ر نماذج التعلم القائم على العمل إلى التغلب على عدد من التحديات، كما يلي:حيث يحتاج تطوي 

 يجب على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الوصول إلى منظمات أرباب العمل وإشراكها في برامج التعلم القائم على العمل.  .1

هون/مدربون/مدرسون  يجب على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التأكد من أن  .2 الشركات مزودة بالمعدات المالئمة ولديها موج ِّ

  مؤهلون يتبنون برامج ُخطط لها جيًدا.

 يُطلب من مقدمي خدمات التعليم الفني والتدريب المهني مراقبة الموارد.  .3

 سياسات تسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل  

  التوجيه المهني 

حيث تُبذل جهود لجمع معلومات بغرض توفير فهم   المهني رسميًا على المستوى الوطني، لكنه ال يعمل بكامل طاقاته. في مصر، تأسس التوجيه  

ي  أفضل لعملية االنتقال من المدرسة إلى سوق العمل )وتدعم منظمة العمل الدولية دراسات استقصائية حول االنتقال من المدرسة إلى العمل ف

ل انتقال الشباب إلى سوق العمل. ومع ذلك، لم تُؤسس ه مصر(.  ذه األدوات بطريقة منهجية على نحو يمكن أن يعزز عمليات صنع القرار ويسه ِّ

والتوجيه   تسلَّط األضواء على عملية االنتقال من المدرسة إلى العمل بشكل متزايد، ال سيما من خالل إنشاء وحدات االنتقال من المدرسة إلى العمل

المعنية )وقد كان مخططًا في األصل كجزء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لكن ُوضع أيًضا في وزارة القوى   المهني داخل الوزارات 

لت إليها وظائف التوجيه المهني   (. 2018العاملة والهجرة ووزارة التجارة والصناعة  كما أُنشئت وحدات إقليمية على مستوى المحافظات أوكِّ

ومن المتوقع إنشاء خدمات توجيه مهني في كل مدرسة في سياق برنامج التعليم الفني والتدريب التقني والمهني   عمال. والتوظيف وريادة األ

(TVET II .)  .من بين عدد من المبادرات المختلفة الموجودة هناك "االنتقال إلى   ومع ذلك، ال تزال توجد تدابير تشريعية أخرى قيد اإلقرار

(  2012إلى  2008المهني للشباب" أو "توجيه"، الذي نفذته منظمة العمل الدولية )مع وزارة القوى العاملة والهجرة من  التوجيه واإلرشاد  العمل: 

 لتحسين قدرة المستشارين في خدمات التوظيف العامة لتقديم التوجيه المهني للباحثين عن عمل. 

  دعم ريادة األعمال

كما ُوجد اتجاه مؤخًرا، هو ظهور حاضنات ومبادرات تركز   إلى تحفيز إنشاء مشروعات صغيرة.يوجد عدد من برامج ريادة األعمال التي تهدف 

حيث يتراوح دعم رواد األعمال الشباب بين اإلجراءات التي تزودهم بالمساعدة المالية والتقنية في إنشاء أعمالهم   على الشركات الناشئة المبتكرة.

 

 ال توجد سياسات حكومية للتعلم القائم على العمل ألنواع أخرى من التعليم.  43
البروتوكول الذي وقَّعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركات القطاع الخاص في يونيو    إحدى أهم الخطوات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف كانت 44

والهدف من ذلك رفع مهارات اإلنتاج لدى الطالب بشكل عام، والنهوض بالتعليم   ، لتنفيذ مبادرة صناع مصر، تحت شعار "اتقدم … اتعلم … اشتغل". 2018
 حلة الثانوية، بشكل عام من خالل برامج مدتها ثالث سنوات. الفني والتدريب المهني في المر
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غيرة والتدريب على ريادة األعمال والتوجيه، إلى اإلجراءات الرامية إلى تحسين فرصهم في  التجارية الخاصة، بما في ذلك القروض الص 

 .46وقد قادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عملية تطوير منهج ريادة أعمال يتم إدخاله على مستوى التعليم الثانوي الفني  .45التوسع 

ولوجيا المعلومات العديد من المبادرات لتعزيز االبتكار وريادة األعمال بين خريجي الجامعات  عالوة على ذلك، أطلقت وزارة االتصاالت وتكن

، أطلقت وزارة االستثمار مبادرة تسمى "فكرتك  2013أيًضا، في عام  ( في مصر.ICTالشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) 

  ريادة األعمال في مختلف القطاعات ومراحل النمو المختلفة.شركتك"، وتتألف من منصة تهدف إلى دعم مشاريع  

ال تغطي مناهج التعليم العام والفني وبرامج تدريب المعلمين   ورغم كل من هذه الجهود، ال يزال التقدم في استيعاب نشاط ريادة األعمال بطيئًا.

عمال التنظيمية المرهقة في البالد تخنق نمو ريادة األعمال  عالوة على ذلك، فإن بيئة األ  ذات الصلة موضوع ريادة األعمال بشكل كاٍف.

 . 2020-2019الديناميكي، كما يتضح من النتائج المنخفضة لمصر في الرصد العالمي لتنظيم المشاريع 

 تجربة العمل ألول مرة 

ح تحليل بيانات بحث القوى العاملة، يواجه الشباب انتقاالً بطيئًا إلى العمل، ويرجع   ذلك جزئيًا إلى نقص الخبرة في العمل.  كما يوض ِّ

 . يصعب على الشباب اكتساب أول تجربة عمل لهم، وقد تناولت هذه القضية الكثير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة وكذلك الجهات المانحة

تنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة وحدات  ( الذي تموله وكالة الWISEعلى سبيل المثال، أنشأ برنامج تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات )

تعمل   معلم وقائد مدرسة لنقل النموذج إلى اآلخرين.   1000تم تدريب ما مجموعه  انتقال من المدرسة إلى العمل على مستوى المدرسة والمحافظة.

فرصة   22500تدريب داخلي و 13000وفير الوحدات بنشاط على ربط الطالب بأرباب العمل من خالل برنامج تدريب داخلي، ما أدى إلى ت

 عمل. 

أدخلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات برنامج "وظيفة تك"، الذي يربط الشباب بفرص التدريب في شركات تكنولوجيا المعلومات  

 ى ما فوق ثالث سنوات. ويتحمل تكاليف تدريبهم، شريطة أن يسددوا هذه التكاليف من رواتبهم الشهرية بعد توظيفهم لفترة تصل إل 

فإحدى العقبات التي يواجهها الشباب هي أن   ورغم كل هذه الجهود، ال تزال توجد حاجة كبيرة لخلق تكافؤ فرص للباحثين عن عمل ألول مرة. 

العمل، سيكون لدى   أرباب العمل يترددون بشكل عام في توظيف الشباب الباحثين عن عمل، وطالما استمر الفائض الكبير من الشباب العاطلين عن

 .(OECD, 2012)أرباب العمل حافز أقل لتوظيف شباب عديمي الخبرة بدالً من عاملين يتمتعون بخبرة سابقة 

 برامج سوق العمل النشطة

العاملة على  بشكل عام، وزارة القوى العاملة والهجرة هي المسؤولة عن سياسة العمل، وإدارة العرض والطلب على العمل، وزيادة قدرة القوى  

د إحصاءات لسوق العمل تُنشر في نشرة شهرية.  التوظيف، ومراقبة احتياجات سوق العمل.  كما أنها تنظم   وهي تقود برنامج معلومات توظيف، يُعِّ

ف أكثر من   موظفين.   10إحصاًء للمؤسسات كل عام، يجمع معلومات عن احتياجات التدريب من جميع الشركات التي توظ ِّ

 ف والمساعدة في البحث عن عمل خدمات التوظي

م الدعم المالي والتدريب. تدير الوزارة شبكة من   تحت رعاية الوزارة، تتيح مكاتب التشغيل العامة إمكانية التسجيل في خدمة توظيف عامة، وتقد ِّ

ليات موثوقة إلجراء مطابقة  ومع ذلك، فإن عدم وجود آ مكتب تشغيل، تطابق الوظائف المتاحة مع مؤهالت الباحثين عن عمل مجانًا. 300

عالوة على ذلك، فإن جدواها محدودة لتغطيتها غير   الوظائف يحد من قدرة مكاتب التشغيل العامة على مساعدة الشباب في العثور على عمل. 

كما توجد حاجة إلى   الكافية للشباب من الريف وغير المهرة، وكذلك قدرتها المنخفضة من حيث توفير التدريب للباحثين عن عمل من الشباب. 

أي   - إصالحات إدارية وموظفين مؤهلين وزيادة اعتمادات من الميزانية للسماح لمكاتب التشغيل العامة بأداء وظيفتها األساسية بشكل أفضل 

  (.Said, ETF, 2015المساعدة في البحث عن عمل، وخدمات التوظيف والوساطة )

 

( كتيب إحالة حول ريادة األعمال يتكون من دليل حول كيفية بدء  USAIDالذي تموله وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة )  WISEنشر برنامج  45
عه على جميع المدارس الستين التي يدعمها  مشروع وتطويره، بما في ذلك معلومات عن مقدمي الخدمات المالية و غير المالية الذين يدعمون رواد األعمال، ووزَّ

WISE.  شاب وفتاة في   6000تمول وزارة الشؤون العالمية الكندية برنامج تنمية المهارات في أسوان، وهو برنامج لمدة خمس سنوات ُصمم لتحسين سبل عيش
  مدينة أسوان ومنطقة كوم أمبو. 

ر منهج موحد لريادة األعمال واالبتكار بدعم من عدة شركاء، بما في ذلك برامج االتحاد األوروبي ) 46 ِّ (، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم  TVET IIطُو 
(، ونال اعتماد المجلس األعلى للتعليم  WISEتنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة )برنامج  المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ووكالة ال

 قبل الجامعي. 
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 للمخاطر برامج محددة للمجموعات العُرضة 

  يتم تنفيذ برامج محددة للمجموعات العُرضة للمخاطر، مثل النساء والشباب واألطفال المعرضين للخطر والذين يعيشون في مناطق نائية وذوي 

  اإلعاقة والالجئين.

ني للتدريب من أجل التوظيف  حيث يُقدَّم دعم لهذه المجموعات من خالل العديد من المبادرات التي تنفذها منظمات وطنية، مثل البرنامج الوط

عالوة على ذلك، تهدف   (.ETF, 2020aوبرنامج التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة، والمستفيد الرئيسي منهما النساء وذوو اإلعاقة )

خيارات توظيفها، وتوسيع  ، إلى تطوير قدرات المرأة لتعزيز 2017، التي تم تبنيها في عام 2030اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 

  مشاركتها في القوى العاملة، ودعم ريادة األعمال، وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في جميع القطاعات. 

س  باإلضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة قرارات سياسية إلدماج الطالب ذوي اإلعاقة وقدمت التدريب والحوافز المالية للمعلمين ومديري المدار

يؤكد مشروع قانون   ن النفسيين واالجتماعيين في المدارس المتكاملة، بشرط حصولهم على اعتماد من األكاديمية المهنية للمعلمين. واألخصائيي

سه  التعليم الفني والتدريب التقني والمهني على حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب في المؤسسات نفسها وكجزء من النظام نف

  أقرانهم، دون تمييز.المنضم له  

لدمج الطالب ذوي اإلعاقات البسيطة بمدارس التعليم الفني بجميع أنواعه )الصناعي والزراعي   2016( لعام 229صدر القرار الوزاري رقم )

، تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "نظام  2014( لعام 562، من خالل القرار الوزاري رقم )2014في عام  .47والتجاري والفندقي( 

  العمال"، والذي يوفر للطالب المعرضين لخطر التسرب )ألنهم ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل أو ألسباب اجتماعية أخرى( برنامج فرصة إكمال

 ألف طالب.  350حيث يستضيف هذا النظام حاليًا حوالي  تعليمهم الفني، في أثناء العمل. 

فعلى سبيل المثال، تنف ِّذ الوكالة اإليطالية للتعاون   وتقوم المنظمات الدولية والجهات المانحة أيًضا بتنفيذ مبادرات تستهدف الفئات العرضة للمخاطر.

 .48اإلنمائي مشروعين يهدفان إلى التعامل مع الهجرة غير الشرعية من خالل توفير خيارات قابلة للتطبيق للشباب العرضة للمخاطر 

تُدمج  ومع ذلك، فإن السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز الوصول إلى التعليم الفني والتدريب المهني ومشاركة الفئات العرضة للمخاطر ال 

عالوة على ذلك، سيكون من المجدي وجود خطط عمل محددة بمؤشرات أداء   بشكل كاٍف مع اآلليات التي تؤكد على مشاركة أرباب العمل. 

 سية وآليات مراقبة تضمن تنفيذ السياسات على مستوى المدرسة لتعزيز دمج هذه المجموعات. أسا

 توفير فرص التعلم المستمر للشباب 

  يعمل نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري على إنشاء نظام فعال للتعلم المستمر. 

( عدم وجود إطار تأهيل وطني  2من التعليم الرسمي وإعادة االلتحاق إليه، و) ( المرونة المحدودة في السماح بالخروج 1ومن بين تحديات ذلك: )

( عدم وجود نظام موثوق به لالعتراف بالتعلم السابق وتحويل االئتمان عبر  3أو نظام لتحديد مسارات التعلم المستمر واكتساب المهارات، و)

 المؤسسات. 

لتزويد خريجي التعليم الفني والتدريب المهني بفرص أفضل للتقدم داخل المسارات  على مدى العقدين الماضيين، أطلقت الحكومة مبادرات  

حيث تشمل هذه المبادرات: تسهيل وصول طالب التعليم الفني والتدريب المهني إلى   العمودية ومؤهالت أعلى في البرامج الفنية المتخصصة.

(، وهو نموذج جامعة تكنولوجية يتماشى مع الجامعات األوروبية للعلوم  ITECكاملة ) التعليم العالي من خالل المجمعات التعليمية التكنولوجية المت

لتعليم  التطبيقية؛ ويعزز الجودة من خالل الشراكة مع أرباب العمل في تقديم خدمات التعليم والتدريب المهني )مدارس التكنولوجيا التطبيقية وا

إلنتاجية والتدريب المهني(؛ ويعزز وصول ومشاركة فئات اجتماعية معينة )النساء والشباب  المزدوج واإلدارة المشتركة ألقسام مصلحة الكفاية ا 

مهن  واألطفال المعرضون للمخاطر والذين يعيشون في مناطق نائية وذوو اإلعاقة(؛ ويُدخل االعتراف بالتعلم السابق من خالل تراخيص مزاولة ال

(ETF, 2020a).  

 برامج حوافز التوظيف

 عام، فإن برامج التشغيل التي تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص لم ترَق إلى تطلعات الشباب المصري إلى حد كبير.وبشكل 

لتدريب  بالنظر إلى األعداد الكبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي، ال يزال دعم مزاولة العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة من خالل ا

ألعمال التجارية، والتدريب على المهارات الحياتية، والتوجيه، وعقود حق االمتياز الصغيرة والتمويل األصغر مطلوبًا لتوسيع ظروف  على ا

 

ب حوالي  47   شابًا وفتاة من ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم الثانوي العام والفني. 59351معلم للتعامل مع هؤالء الطالب، بينما تم دمج   30000وقد دُر ِّ
( والبرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، بانتظار الموافقة النهائية  2019-2021اإليجابية للشباب المصري ) بدائل الحياة  48

 (. 2022-2019للتنفيذ )
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في ما يتعلق بالقطاع الخاص الرسمي، توجد دعوات لتحمل تكاليف العمالة على المدى القصير من خالل   العمل وتطويرها في هذا القطاع.

ألجور المباشرة، أو االعتمادات على مساهمات التأمين االجتماعي، أو خفض ضرائب كسب العمل/الرواتب، لتحفيز هذه  صناديق تمويل ا

مت حوافز مالية لتشجيع مشاركة أرباب العمل/المستثمرين في توفير التعليم   .49الشركات على خلق المزيد من فرص العمل  باإلضافة إلى ذلك، قُد ِّ

 .  2017عام  الفني والتدريب المهني 

 دراسة حالة األردن  2.2

  لمحة عامة على وضع توظيف الشباب  2.2.1

 يواجه الشباب في األردن وضعًا صعبًا في سوق العمل، يتسم بانخفاض معدالت النشاط والتوظيف للغاية، وارتفاع كبير في معدالت البطالة. 

عاًما فأكثر(، حيث بلغ   15أقل من إجمالي السكان ) 2016عاًما( في عام  29إلى   15في األردن، كان مستوى النشاط االقتصادي بين الشباب )

، اتبعت تقلبات معدل نشاط الشباب نظيرتها بالنسبة إلجمالي السكان إلى حد كبير: انخفاض مطرد  2016إلى  2010وفي السنوات  %.37.6

أن فجوة النشاط للشباب )الفرق بين معدل نشاط الشباب وإجمالي  وتجدر اإلشارة أيًضا إلى  .2016، تلته زيادة حادة في عام 2014حتى عام 

 (. 2.18 الشكلالسكان( ظلت مستقرة خالل السنوات األخيرة )

 * 2016و 2014و 2012و 2010نسبة السكان النشطاء في األردن، أعوام  2.18الشكل 

 
فت المجموعة على   عاًما(.  24إلى    15تتبع تعريفًا مختلفًا للمجموعة )بعمر  KIESE* تتوافر بيانات أحدث في قاعدة بيانات  مالحظة: ألغراض هذا التقرير، عُر ِّ

غير على مدى العامين  لألردن أن نسبة السكان النشطاء لم تت KIESEومع ذلك، تُظهر بيانات  (. LFS definitionعاًما ) 29و 15أنها تتراوح أعمارها بين 
  . 2016الماضيين، وال تزال عند مستوى 

 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

% فقط من  28.4، كان 2016في عام  البطالة عما لوحظ في إجمالي السكان.يتسم وضع الشباب في األردن بانخفاض معدل التشغيل وارتفاع  

% من جميع الشباب  9.2% إلجمالي السكان(، بينما كان 35.8عاًما عاملين )النسبة  29و 15جميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

% بين السكان  12.5% بين الشباب، مقارنة بنسبة 24.5لة وقد أدى ذلك إلى معدل بطا % إلجمالي السكان(. 5.1)النسبة  50عاطلين عن العمل

، بينما، من ناحية أخرى، ساء معدل البطالة  2014تحسن معدل عمالة الشباب على نحو طفيف بعد عام  عاًما.  15الذين تزيد أعمارهم عن 

  اإلجمالية بشكل طفيف أيًضا خالل الفترة نفسها.

فقبل كل شيء، يمكن مالحظة اختالفات كبيرة   االقتصادي بين مختلف المجموعات الفرعية من الشباب.توجد اختالفات كبيرة في مستويات النشاط 

% من الشباب  55.4% فقط من هذه المجموعة ناشطات اقتصاديًا، مقارنة بنسبة 17.3 - معدل النشاط بين الفتيات منخفض )للغاية(  حسب النوع.

عاًما فما فوق، في حين أن معدل نشاط   15ل نشاط الفتيات الشابات أعلى منه للفتيات في سن ومن المثير لالهتمام، أن معد (. 2016الذكور )

وقد يشير هذا إلى أن المجموعة األصغر سنًا أكثر استعداًدا للدخول إلى السوق من أقرانهم األكبر   عاًما. 15الشباب أقل منه بالنسبة للفتيان فوق 

 سنًا. 

 

ها، وكذلك  حيث تشمل حوافز التوظيف التي تقدمها الحكومة خفض أسعار استهالك الطاقة، وسداد تكلفة توصيل المرافق بأرض المشروع بالكامل أو جزء من 49
 تغطية التأمين االجتماعي للعمال وأرباب العمل المصريين بالكامل أو جزء منه، إلخ. 

ملة من إجمالي السكان المقابل )بما في ذلك األشخاص النشطاء وغير النشطاء(، ويختلف عن "معدل البطالة" حيث  يُحسَب هذا الرقم كتوزيع لحالة القوة العا 50
، يشير مصطلح "العاطلين عن العمل" إلى توزيع حالة القوى العاملة  2لغرض التحليل الوارد في الفصل  يُحسَب األخير كنسبة مئوية من القوى العاملة النشطة. 

 المقابل. لعدد السكان 
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% من هذه المجموعة نشطة(،  72.2، كانت 2016لنشاط، والذي يزداد بين الحاصلين على تعليم عاٍل )في عام للتعليم تأثير ملحوظ على معدل ا

يمكن أيًضا مالحظة معدالت نشاط أعلى بكثير للشباب بين أولئك الذين ينتمون إلى   مقارنةً بالمجموعات األخرى ذات المستويات التعليمية األقل.

تعلن معظم النساء في مجموعة الشباب غير النشطة عن   .51ة أفراد(، ومعدالت أعلى قليالً بين غير المواطنينأصغر األسر حجًما )أقل من أربع

 (. 2.19 الشكل% أنهن يتمتعن بوضع الطالبة، دون وجود فروق بين الجنسين ) 35.1أنفسهن على أنهن ربات منزل، في حين أفادت 

 2016و 2014و 2012و 2010سنة( في األردن، أعوام    29إلى  15حالة النشاط بين الشباب ) 2.19الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

، كان  2016في عام  أيًضا اختالفًا كبيًرا حسب المجموعة الفرعية، وأكبر االختالفات تتعلق بالجنس والعمر. يختلف معدل التوظيف للشباب 

وكما هو الحال مع معدل النشاط، يتجه معدل التوظيف إلى   (.2.20 الشكل% فقط من الشابات )12.3% من الشباب موظفين، مقابل 42.5

في ما يتعلق بمستوى التعليم، فإن االتجاهات مختلطة:   عاًما.  29إلى   25في الفئة العمرية من  % 52النمو مع تقدم العمر ويصل إلى أكثر من 

ل ثاني أعلى معدل بين من لم يحصلوا على التعليم  45.8لوحظ أعلى معدل توظيف بين الشباب الحاصلين على تعليم عاٍل ) %(، ولكن سُّجِّ

المهارات المتدنية يكونون في الغالب آتين من أسر فقيرة، وبالتالي يحتاجون إلى وظيفة لضمان حد  قد يشير هذا إلى أن ذوي  االبتدائي.

وأخيًرا،   أما بالنسبة لحجم األسرة، فإن أعلى نسبة من العاملين كانت بين الذين يعيشون في األسر األقل عدًدا )أقل من أربعة أفراد(.  الكفاف.

واطنين )غالبًا ما يرتبط بالعمال المهاجرين أو الالجئين، الذين يحتاجون إلى وظيفة من أجل إعالة  لوحظ ارتفاع معدل التوظيف لغير الم

 أنفسهم(. 

 2016سنة( حسب التحصيل التعليمي في األردن،   29إلى  15معدل توظيف الشباب ) 2.20الشكل 

 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 

ال توجد معلومات عن الجنسية األصلية لغير   الجنسية في قواعد البيانات اإلحصائية هي متغير ثنائي بسيط، في هذه الحالة: صفة المواطنة األردنية من عدمه.  51
 المواطنين. 
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يرتفع معدل البطالة بارتفاع مستوى التعليم، أي كلما ارتفع مستوى التعليم، ارتفع معدل البطالة، حيث   تنطبق اختالفات مماثلة أيًضا على البطالة. 

كما أنه أعلى بكثير في    (.2.21 الشكل% فقط بين غير الحاصلين على تعليم( )12.8% بين الشباب الحاصلين على تعليم عاٍل )و36.6يصل إلى 

  29و 25عاًما(، وأقل في المجموعة الفرعية التي تتراوح أعمارها بين  19و 15% للذين تتراوح أعمارهم بين 40.8الفئة العمرية األصغر )

 عاًما. 

ومن المثير لالهتمام أيًضا أن نالحظ أن النساء الحاصالت على تعليم فوق االبتدائي فقط   كما أن معدل البطالة بين النساء أعلى منه بين الرجال.

فنصف هذه المجموعة تقريبًا يبحثن عن   -فالوضع صعب للغاية بالنسبة للنساء الحاصالت على تعليم عاٍل  يبحثن عن عمل بنشاط.هن الالئي 

وفي حالة الرجال، يكون معدل البطالة متشابًها في جميع مستويات التعليم )على الرغم من انخفاضه قليالً بالنسبة للرجال الحاصلين على   عمل.

ويؤكد هذا أن التعليم العالي ال يوفر الحماية من البطالة في األردن، حيث تواجه الفتيات بشكل خاص تحديات كبيرة من حيث العثور   .تعليم ثانوي(

 (. 2.21 الشكل (على أول وظيفة بعد التخرج من الجامعة

 2016سنة( حسب التحصيل التعليمي في األردن،   29إلى  15معدل بطالة الشباب ) 2.21الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

عن تحوالت متواضعة بين الشباب، مع انخفاض طفيف في نسب الطالب   2010تكشف التغييرات في حالة النشاط التي لوحظت منذ عام 

حدثت هذه التغيرات بشكل مختلف في مجموعات فرعية مختلفة: غالبًا ما تكون   والموظفين، وزيادة عدد العاطلين عن العمل وربات المنزل.

(، وأقل قليالً مشاركات في التعليم أو العمل، بينما  2016% في عام 45إلى  2010% في عام 40النساء ربات منزل )مع ارتفاع المعدل من 

( واألعمال المنزلية، ومعدل أقل بالنسبة للطالب أو  2016% في 13إلى   2010% في 9تظهر عند الرجال زيادة طفيفة من حيث البطالة )من 

يمكن أن تُظهر هذه التغييرات تدهور وضع سوق العمل للشباب   % على التوالي(.43% إلى 46% ومن 34% إلى 38الموظفين )انخفض من 

 في البالد. 

 أوضاع الشباب العاملين  2.2.2

يقارن التحليل ظروف عمالة الشباب بظروف   العاملين، وتحديًدا أنواع الوظائف التي يشغلونها وظروف عملهم. يتناول هذا القسم وضع الشباب  

ات  تشغيل إجمالي السكان، كما يقي ِّم أيًضا االختالفات بين مجموعات الشباب الفرعية، مع تتبع التغيرات الرئيسية في الوضع على مدى السنو

 . 2016لعام   LFSب على بيانات يعتمد وصف أوضاع الشبا األخيرة.

 أنواع الوظائف 

% في القطاع العام )وهي نسبة تماثل  26.0% من جميع الشباب العاملين في األردن، بينما يعمل 73.4، وظف القطاع الخاص 2016في عام 

  تعليمي ثانوي على األقل. موظفو القطاع العام هم في الغالب من الرجال الحاصلين على مؤهل  نظيرتها إلجمالي السكان(. 

، أعلى بكثير من إجمالي السكان(، ونسبة ضئيلة منهم فقط يزاولون  %94.7تُصنَّف الغالبية العظمى من الشباب في األردن على أنهم موظفون )

تجارة الجملة والتجزئة  %(، تليهما 21.2تعمل الشريحة األكبر من الشباب في اإلدارة العامة والدفاع ) أعماالً حرة )معظمهم من الشباب(.

يعمل الرجال غالبًا في معظم   وتظهر اختالفات كبيرة في ما يتعلق بالجنس.  (.2016) (%10.2%( والتصنيع )10.6%( والبناء )14.2)
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  (، فضالً عن التعليم والطب البشري2016% من الفتيات في عام 52.8) 52المجاالت، بينما تهيمن النساء في قطاع "األنشطة األخرى" 

 أن غير المواطنين يعملون غالبًا في البناء وفي "األنشطة األخرى".  53من الواضح  % على التوالي(. 10.0% و13.7)

المهن الثالث التالية األكثر   %(.35.9في ما يتعلق بالمهن، يعمل الشباب في أغلب األحيان عمال خدمات وبائعين في المتاجر ومراكز التسوق )

%( والمهنيون  18.1%(، والمهن األولية )18.5كثير من السابقة، هي الحرف اليدوية والصنائع المتعلقة بها )شيوعًا، وهي أقل شعبية ب

ترتبط االختالفات بين الشباب بوضوح   % من إجمالي قوة العمل من الشباب.90وتشكل مجموعات المهن األربع هذه ما يقرب من  %(.15.0)

لرجال في أحيان كثيرة على نحو ملحوظ في المجال الخدمي وكعمال في الحرف اليدوية والصنائع ذات  يعمل ا  بالتعليم، وأيًضا بالنوع والعمر. 

وقد لوحظ تباين مماثل بين الفئات العمرية، حيث يعمل األكبر سنًا مهنيين   (. 2.22 الشكلالصلة، في حين أن النساء غالبًا ما يعملن في مهن أولية ) 

، ازدادت نسبة العاملين  2016و 2010بين عامي  العاملين األصغر سنًا يعملون في قطاع الخدمات أو أعمال الحرف اليدوية. في الغالب، بينما  

 في قطاع الخدمات على حساب الفنيين )ويرجع ذلك في الغالب إلى االنخفاض الكبير في نسبة النساء العامالت في المهن(. 

 2016سنة( حسب النوع في األردن،   29-15مجموعات المهن للشباب ) 2.22الشكل 

 .2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 ظروف العمل 

عمل الشباب في األردن بالصعوبة، بسبب طول نوبات العمل ومحدودية األجور، خصوًصا بالنسبة لبعض المجموعات الفرعية، مثل  تتسم ظروف 

ولسوء الحظ، ال توفر مجموعة البيانات األردنية معلومات عن مدة العمل، واالستقرار الوظيفي، والتأمين الصحي   النساء وغير المواطنين.

ومع ذلك، تقر الكتابات الموحدة بأن ظروف العمل في البالد صعبة، من حيث   طبت هذه العوامل من تحليل ظروف العمل. واالجتماعي؛ لذلك، شُ 

بلد   انخفاض األجور، واالفتقار إلى الضمان االجتماعي، والقيود المفروضة على حرية إنشاء النقابات، على الرغم من حقيقة أن األردن كان أول 

 (. 2018ظمة العمل الدولية لتطبيق ظروف عمل أفضل )المرصد العمالي األردني، عربي يوقع اتفاقية من

(، لكن الجنس والعرق والتعليم أهم األبعاد التي تؤثر على  2016ساعة في األسبوع،  43.2يعمل الشباب في المتوسط مثل إجمالي السكان )

يعمل غير المواطنين ساعات أطول من الشباب   ساعة على األقل أسبوعيًا. 60حيث تمثل النساء في الغالب المجموعة التي تعمل  ساعات العمل.

وترتبط ساعات العمل األقصر غالبًا بأولئك المدرجين في المجموعة األصغر سنًا والذين حصلوا على تعليم عاٍل،   حاملي صفة المواطنة األردنية.

 شخاص الحاصلين على تعليم ابتدائي أو لم يتعلموا عادةً فيعملون نوبات أطول. في حين أن األ

وتظهر   % في المتوسط.7وعلى الرغم من عمل الشباب عدد ساعات مماثل إلجمالي السكان العاملين، إال أن الشباب يتقاضون أجوًرا أقل بنسبة 

جة التباين في وظائفهن، حيث تعمل النساء في كثير من األحيان في المهن  النساء في مجموعتي الدخل المنخفض واألعلى كلتيهما: وذلك نتي

ومن ناحية أخرى، يعمل الرجال   األولية، بأجور منخفضة للغاية، لكنهن يعملن في كثير من األحيان كمهنيات، ويشغلن مناصب عالية األجور.

 

 لخدم المنازل". في مسح قوة العمل األردني، تشمل "األنشطة األخرى" بشكل أساسي "أنشطة األسر بصفتها أرباب عمل  52
يحمل "المواطن" الجنسية األردنية، أما "غير   تم ترميز المواطنة في االستبيان وفقًا لما أفصح عنه المشاركون، باستخدام رموز األمم المتحدة الموحدة للبلدان.  53

وى العاملة على موقع منتدى البحوث االقتصادية على  يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في قاموس بيانات مسح الق المواطنين" فهم مواطنو بلدان أخرى. 
 groups/VG8-www.erfdataportal.com/index.php/catalog/133/variableاإلنترنت: 



 

 

 58 | جنوب وشرق المتوسط الشباب خالل مرحلة االنتقال في بلدان  

 

وتزداد نسبة من يتقاضون رواتب أعلى زيادة حادة   أعلى من المتوسطة. عادة كعاملين في الخدمات والصنائع وفنيين، بمستويات رواتب متوسطة و

يكسب غير المواطنين أيًضا أكثر، ويمكن مالحظة اختالفات كبيرة بين سكان الريف والحضر، مع وجود نسبة أكبر بكثير من   مع مستوى التعليم. 

 .أصحاب الدخول المرتفعة في المناطق الريفية 

% من الشباب العاملين(، ما قد يشير إلى أنهم يرون أن وضع  5.5فقط  2016غاية من الشباب تغيير وظائفها )في عام بينما تعتزم قلة قليلة لل 

وتعد المجموعات العمرية   سوق العمل محفوف بالمخاطر، مع وجود مستويات عالية من عدم اليقين وصعوبات في العثور على وظائف جديدة. 

حيث تعد المداخيل غير   قًا وذوي التعليم العالي هي المجموعات الفرعية األكثر استعداًدا لتغيير الوظيفة.األصغر ومجموعة من لم يتزوجوا مطل

% من الشباب العاملين الراغبين في تغيير الوظيفة(، فضالً عن ظروف  64.6الكافية السبب األكثر ذكًرا للرغبة في تغيير الوظيفة )حيث ذكره 

جال، فغالبًا ما تذكر األجور المنخفضة المجموعةُ الفرعية األصغر سنًا ومن لم يحصلوا على التعليم االبتدائي، في  أما بالنسبة للر العمل السيئة. 

من المهم التأكيد على أن عدم   سنة. 29و 25حين أن ظروف العمل السيئة هي السبب الرئيسي الذي تذكره النساء ومن تتراوح أعمارهم بين 

% من خريجي  22فقد أشار ما يقرب من  - ظيفة ومؤهالته لم يذكره سوى الشباب الحاصلين على التعليم العالي التطابق بين وظيفة شاغل الو

ويُذكر غالبًا عدم مطابقة   الجامعات إلى أن وظيفتهم الحالية ال تتناسب مع مؤهالتهم التعليمية، وأن هذا كان سبب نيتهم البحث عن وظيفة جديدة.

 بات كمشكلة شائعة بين خريجي التعليم العالي الشباب. المهارات للوظائف في الكتا

 وضع نماذج إحصائية -احتمالية التوظيف: عوامل النجاح  

  ففي الواقع، يتمتع الرجال من بين العناصر المنبئة الديُموغرافية، كان للنوع والعمر التأثير األكبر على احتمالية الحصول على وظيفة في األردن.

ضعفًا للعمل مقارنة    18عاًما لديهم فرصة أعلى بنحو  29و  25مرة من النساء، ومن تتراوح أعمارهم بين   16بفرص عمل أعلى بمعدل 

  عاًما. 19و 15بالمجموعة األصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 

في األردن، يمنح التعليم الباحثين عن عمل فرًصا أعلى في الحصول على وظيفة، وعلى وجه الخصوص،   التعليم هو عامل منبئ آخر للتوظيف. 

م ثانوي  من بين جميع المستويات التعليمية، يعد التعليم والتدريب المهني المسار الذي يحقق أكبر عوائد: ففي الواقع، يتمتع الحاصلون على تعلي

حصول على عمل مقارنة بمن لم يحصلوا على مؤهل تعليمي، في حين أن الحاصلين على التعليم العالي  % في ال349مهني باحتمال أعلى بنسبة 

من ناحية أخرى، يتناسب التحصيل التعليمي لرب األسرة عكسيًا مع احتمال توظيف الشاب، حيث يقل هذا   %.238لديهم فرصة أعلى بنسبة 

ومع ذلك، عندما ال يكون رب األسرة حاصالً على مؤهل تعليمي، يكون احتمال توظيف   االحتمال مع زيادة التحصيل التعليمي لرب األسرة.

ويبدو أن   % عندما يكون رب األسرة قد تلقى تعليًما ابتدائيًا فقط مقارنة بحصوله على التعليم الثانوي.73%، وأعلى بنسبة 83الشاب أعلى بنسبة 

  ضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة. هذا يرتبط بوضوح بضرورة العثور على وظيفة بسبب الو 

عاًما الحاصلين على تعليم مهني ثانوي أو تعليم جامعي هم مجموعة الشباب الفرعية الذين   29و 25باختصار، الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 لديهم أعلى فرصة للعمل في األردن. 

 ر اللوجيستي )نسبة االحتمال( نتائج المنحدَ  -  2016احتمالية التوظيف في األردن،  2.23الشكل 

 
 .2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:
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 أوضاع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب  2.2.3

 فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

سين من  في األردن، قُدرت نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )المصنَّفين باعتبارهم "عاطلين عن العمل" و"ربات منازل" و"يائ

  2010مليون، مع زيادة حادة إلى حد ما منذ عام   0.9% من الشباب، أي 33.6بنحو  2016قين وغير ذلك"( في عام البحث عن عمل" و"معا

 (. 2.24 الشكللكل من النساء والرجال )

عاًما في األردن،    29و 15نسبة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب من إجمالي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  2.24الشكل 

 2016و 2012و 2010أعوام 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

وداخل فئات الشباب   %(. 72.3أهم عامل للتمييز هو الجنس، حيث تشكل الفتيات غالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )نسبة 

وعاطلون عن العمل  % من الفتيات خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب( 86.6خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، معظمهم ربات منازل )

ومن المثير   (، في حين أن النسب أعلى بين من لم يحصلوا على التعليم االبتدائي وخريجي التعليم العالي. 2.25 الشكل )معظمهم من الرجال( )

% من  7رب من ، كان ما يق2016باإلضافة إلى ذلك، في عام  لالهتمام أن الرجال يكونون يائسين من البحث عن عمل أكثر من النساء غالبًا. 

 . 2010الشباب ضمن فئة أرباب المنزل، مما يمثل زيادة مقارنة بعام 

)النسبة المئوية  2016و 2010توزيع فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب حسب النوع في األردن، في عامي  2.25الشكل 

 من إجمالي الشباب( 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

فقد سُجلت أدنى النسب، لكل من الرجال والنساء، بين   خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب.يؤثر التحصيل العلمي بشكل كبير على حالة الشباب 

  الجدولالحاصلين على تعليم ثانوي عام، بينما سُجلت أعلى النسب بين الشباب األميين من كال الجنسين وخريجات التعليم بعد الثانوي والجامعي )

  للتعليم في األردن وكذلك في مصر، ما يثير مشكالت تتعلق بجودة التعليم ومدى صلته بالعمل.   Uيمكن مالحظة شكل لذلك  (2.3
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)% من إجمالي   2016معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب حسب المستوى التعليمي التفصيلي في األردن،  2.3 الجدول

 الشباب( 

  عاًما(   29إلى  15)اإلجمالي  النساء  الرجال 

ية  61.4 62.1 60.4 ي/أم ِّ  أم ِّ

 يقرأ/يكتب دون تعليم مدرسي  47.7 55.6 35.8

 مدرسة ابتدائية  37.3 56.6 19.5

 مدرسة إعدادية/متوسطة  33.5 54.3 17.6

 مدرسة ثانوية حكومية 14.4 26.6 4.7

 مدرسة تعليم ثانوي مهني  22.2 54.5 20.1

 تعليم فوق الثانوي معهد  46.2 77.1 16.2

 جامعة  51.6 66.6 32.6

 دراسات عليا  39.7 60.0 13.6

 إجمالي الشباب  33.6 52.0 17.4

 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 مجموعات الشباب الفرعية خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

حددنا ثالث شرائح متعددة األبعاد من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، أي المجموعات التي  باستخدام تحليل تجمعات من خطوتين، 

  تشترك في سمات مشتركة وتختلف عن المجموعات األخرى عند األخذ في االعتبار سوق العمل والخصائص االجتماعية والديُموغرافية.

ل  ل مجموعات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، نجد الرجال غير المتزوجين بشكل  % من ك38.3في الشريحة األولى، التي تشك ِّ

% منهم حاصلون على تعليم  80ما يقرب من  عاًما.  22.5ومتوسط عمر أفراد هذه المجموعة  رئيسي عاطلين عن العمل ويبحثون عن عمل.

الشباب في هذه المجموعة هم األكثر اهتماًما بالعثور على   الجامعي( ويعيشون في مناطق حضرية.% حصلوا على التعليم  35ثانوي على األقل )

ثر  وظيفة، ولكن ربما ال يمتلكون المهارات )المهنية والشخصية أو المهارات الشخصية( الكافية لدخول سوق العمل، على الرغم من حقيقة أن أك

 المجموعة الوحيدة التي يمكن تصنيفها على أنها قوة عاملة غير مستغلَّة.  هذه هي  من ثلثهم لديهم مؤهالت تعليم جامعي. 

%(، فتشمل حصًرا تقريبًا النساء المتزوجات أو الالتي كن متزوجات، مع إعالن غالبيتهن  34.8أما الشريحة الثانية، وهي مجموعة كبيرة جًدا )

عاًما، ويعيشون في أقل األسر عدًدا   25ائح األخرى، بمتوسط عمر يتجاوز أعضاء هذه المجموعة أكبر سنًا ممن في الشر بأنهن ربات منازل.

وتوجد درجة عالية من عدم التجانس بين هذه المجموعة في ما يتعلق بمستوى التعليم، حيث إن   )معظمهم في أسر تضم أقل من ستة أشخاص(. 

وهذه المجموعة خارج سوق   واحد من كل أربعة حاصل على شهادة جامعية. واحًدا من كل أربعة أكمل التعليم االبتدائي على األكثر، ولكن تقريبًا 

 العمل، على األرجح بسبب مسؤوليات األسرة المترتبة على الزواج. 

%( وهي األكثر تجانسًا، حيث تضم فقط النساء غير المتزوجات الالئي يصنفن  26.9وأخيًرا، الشريحة الثالثة هي األصغر من حيث عدد أفرادها )

عاًما، بينما يعيش أفرادها في األُسر األكثر أعداًدا )ثالثة من كل أربعة   21وهي أيًضا األصغر سنًا، بمتوسط عمر أقل من  ن كربات منازل. أنفسه

% من هذه المجموعة حاصلون على تعليم  80يعيشن مع ستة أشخاص على األقل(، ويمثلن أقل نسبة من األشخاص غير المتعلمين )أكثر من 

وبالتالي، يمكن أن يكون عدم قدرة هؤالء الفتيات على دخول سوق العمل بسبب مسؤوليات أسرية، تتعلق على األرجح   األقل(.   ثانوي على

  بالوالدين أو األجداد أو األشقاء.

 يوضح تركيبة الشرائح الثالث، بما في ذلك الخصائص االجتماعية والديُموغرافية الكاملة.  2.4الجدول 
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 2016شرائح الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في األردن،  2.2الجدول 

3 
 ج

2 
 ب 

1 
 أ

 
 رقم الشريحة 
 اسم الشريحة 

 الشريحة حجم  38.3% 34.8% 26.9%

20.7  
 عاًما 

 العمر )المتوسط(  عاًما  22.5 عاًما  25.1

 تحت االبتدائي  7.8% 3.2% 2.9%

 مستوى التعليم 
 االبتدائي  13.1% 21.4% 13.8%

 الثانوي 43.8% 52.1% 73.4%

 تعليم عالٍ  35.3% 23.2% 9.8%

 أنثى 25.8% 99.7% 100.0%
 الجنس 

 ذكر  74.2% 0.3% 0.0%

 متزوج/متزوجة  3.1% 91.8% 0.0%

 عازب/عزباء  %96.6 %5.1 %99.9 الحالة االجتماعية 

 مطل ِّق/مطلقة أو أرملة/أرملة  0.3% 3.1% 0.1%

 ربة منزل  4.5% 91.2% 100.0%

 فئة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 
  ال يعمل )باحث عن عمل(  75.2% 5.0% 0.0%

 يائس من البحث عن عمل  10.8% 3.8% 0.0%

 من ذوي اإلعاقة  9.5% 0.0% 0.0%

 أفراد  4أقل من  10.0% 35.5% 2.6%

 حجم األسرة 

 أفراد   5إلى  4 29.5% 47.6% 23.3%

 أفراد   7إلى  6 37.0% 13.7% 42.1%

 أفراد   9إلى  8 17.8% 2.2% 23.6%

 أفراد فأكثر  10 5.5% 1.0% 8.4%

 الريف  28.1% 27.9% 32.5%
 مكان اإلقامة 

 الحضر  79.1% 72.1% 67.5%

  . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 وضع نماذج إحصائية -احتمالية أن تكون ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

أقوى منبئ على أن تكون ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب هو مستوى التعليم: فالشخص الذي لم يحصل على التعليم  

% في أن يكون ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب مقارنة بشخص حاصل على تعليم  504االبتدائي لديه فرصة أعلى بنسبة 

على   %(.81%( والمؤهل المهني الثانوي )بنسبة 104حظ أيًضا وجود احتمالية مرتفعة في هذا الصدد للتعليم العالي )بنسبة ويال ثانوي عام.

عام في األردن  الرغم من مستويات نسبة االحتمال األدنى بكثير، فقد لوحظ أيًضا اتجاه مماثل للتعليم االبتدائي، مما يشير إلى أن التعليم الثانوي ال

  .الشباب من وضع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريبيحمي 

% أن يكنَّ ضمن الشباب خارج دائرة العمالة  411والمنبئ الثاني المهم للغاية هو النوع: مقارنة بالرجال، لدى النساء احتمالية أعلى بنسبة 

% في أن يكونوا  173لديهم احتمالية أعلى بنسبة  24و 20هم بين  أما المنبئ الثالث فهو العمر: فالذين تتراوح أعمار  والتعليم والتدريب.

أما   عاًما، مثل الفئة العمرية األكبر سنًا.  19و 15ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 

يكون ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب   بالنسبة للحالة االجتماعية، فإن الشاب المتزوج لديه فرصة أعلى بكثير في أن 

وفي ما يتعلق بالمستوى التعليمي لرب األسرة، فإن الشباب الذين يعيشون في   %(. 206مقارنة بشخص في فئة من لم يتزوجوا قط )بنسبة 

بكثير من أن يكونوا ضمن الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم  أسرة كان عائلها قد تلقى تعليًما ابتدائيًا أو لم يتلق أي تعليم لديهم احتمالية أعلى 

 والتدريب مقارنة بمن يعيشون في أسرة كان عائلها قد حصل على تعليم ثانوي أو عاٍل. 
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 المنحَدر اللوجيستي )نسبة االحتمال( نتائج  - 2016احتمالية وضع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في األردن،  2.26الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب العاطلون عن العمل 

، في حين أن ربات  2016% في عام 27.4يشكل العاطلون عن العمل ثاني أكبر فئة شباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في األردن )

لون ثالثة أرباع أعضائها. ويسيطر على هذه ال %(.4.2% واليائسون من البحث عن عمل 64.5المنازل يمثلن   مجموعة الرجال، حيث يشك ِّ

عاًما، وذوي التعليم العالي، ومن لم   24و 20، لوحظت أعلى نسبة من العاطلين عن العمل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 2016في عام 

يتزوجوا مطلقًا، والذين حصل عائل أسرتهم على مستوى تعليمي ثانوي أو أعلى، مع عدم الكشف عن فروق بين سكان المناطق الحضرية  

  لعالي.، خصوًصا بين الرجال وخريجي التعليم ا 2016و 2010ارتفعت البطالة بين الشباب بنسبة طفيفة بين عامي  والريفية.

% من الشباب األردني الحاصلين على  52.8، كان 2016في عام  ترتبط االختالفات األكثر وضوًحا بين المجموعات الفرعية بمستوى التعليم.

 .% للمستويات التعليمية األخرى20% فقط ممن هم بمستوى دون التعليم االبتدائي، وما يقرب من 10.7تعليم عال عاطلين عن العمل، مقابل 

يعني هذا أن الشباب الحاصلين على تعليم عاٍل في األردن يركزون بشكل طبيعي على دخول سوق العمل )بعد التخرج(، على عكس الشباب غير  و

  المتعلمين، والذين يكونون في الغالب غير نشطاء. 

 وضع نماذج إحصائية -احتمالية أن يكون الشاب عاطالً عن العمل 

ومن بينها، مستوى التعليم له   الديُموغرافية باستثناء مكان اإلقامة لها تأثير كبير على احتمالية أن تكون عاطالً عن العمل. جميع العناصر المنبئة 

% في أن يصبح عاطالً  628التأثير األكبر على حالة الشخص العاطل عن العمل: فالشخص الحاصل على تعليم عاٍل لديه احتمالية أعلى بنسبة 

%(  21%( وتعليم ابتدائي )121 بشخص حاصل على تعليم ثانوي عام، فضالً عن الشباب الحاصلين على تعليم ثانوي مهني )عن العمل مقارنةً 

تجدر اإلشارة إلى أن التعليم العالي يزيد من فرص العمل والبطالة على حد سواء، ما يشير بقوة   )دائًما بالمقارنة بالحاصلين على الثانوية العامة(. 

  .رصة النشاطإلى زيادة ف 

% في أن يكونوا عاطلين مقارنة بالفتيات )على الرغم من  158المنبئ المهم التالي هو النوع، حيث إن الشباب الذكور لديهم احتمالية أعلى بنسبة 

عاًما   24و 20مره بين كما يؤدي العمر أيًضا دوًرا مهًما: فالشخص الذي يتراوح ع  أن هذه النتيجة ترتبط بزيادة معدل عدم النشاط بين النساء(.

عاًما، مع معدل مماثل ينطبق على   19و 15% في أن يكون عاطالً عن العمل مقارنة بشخص يتراوح عمره بين 129لديه احتمالية أعلى بنسبة 

ليمي رسمي،  وأخيًرا، إذا كان رب األسرة قد حصل على تعليم ابتدائي فقط أو لم يحصل على مؤهل تع  عاًما.   29و 25شخص يتراوح عمره بين 

  فإن هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية أن يصبح الشباب عاطلين عن العمل.

  ومن ثم، فإن الرجل العازب الحاصل على تعليم عاٍل هو الصورة النمطية للشاب العاطل عن العمل في األردن.
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 نتائج المنحَدر اللوجيستي )نسبة االحتمال( -  2016احتمالية أن يكون الشاب عاطالً عن العمل في األردن،  2.27الشكل 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:

 البحث عن عمل 

والطريقة الرئيسية هي تقديم طلب مباشر إلى رب العمل، حيث يلجأ إليها   يتخذ الشباب العاطل عن العمل إستراتيجيات مختلفة للعثور على عمل. 

وتفضل النساء التقدُّم   %(. 49.1%( واالستجابة إلعالنات الوظائف )53.3االستعانة باألصدقاء واألقارب )% من الشباب األردني، تليها  75.2

عاًما، والحاصلون على تعليم عاٍل )في كل من األردن ومصر(، وسكان   29و 25المباشر لرب العمل المحتمل وكذلك من تتراوح أعمارهم بين 

كما أن الرد على إعالنات   ا ومن لم يحصلوا على التعليم االبتدائي مساعدة األصدقاء واألقارب غالبًا. بينما يطلب المشاركون األصغر سنً  المدن.

، كانت التغيرات  2016و 2010بين عامي  الوظائف طريقة يتبعها غالبًا الرجال والحاصلون على تعليم عاٍل، ومن يعيشون في مناطق حضرية.

ت أهمية إعالنات الوظائف، في حين انخفضت نسبة الشباب المسجلين في خدمات التوظيف العامة أو  في هذه األنماط محدودة نسبيًا: حيث زاد

  الخاصة.

شهًرا   12نسبة الشباب الباحثين عن عمل ألكثر من  تمثل مدة البحث عن وظيفة عنصًرا مهًما يؤثر على فرص الشباب في العثور على عمل. 

من بين    (.2.28 الشكل) 2010% من إجمالي العاطلين عن العمل، مع اتجاه متزايد ملحوظ منذ عام 41.4، بلغ هذا الرقم 2016كبيرة: في عام 

  % تبحث عن عمل ألكثر من عامين. 15.8هذه المجموعة، ظلت نسبة 

المرحلة االبتدائية،  يتوزع خطر البطالة طويلة األمد بالتساوي بين المجموعات الفرعية، باستثناء وحيد هو الشباب الحاصلون على تعليم دون 

 والذين لديهم احتمالية أكبر للبحث عن عمل ألكثر من عامين. 

  29و  15شهًرا( بين جميع العاطلين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين  12نسبة العاطلين عن العمل على المدى الطويل )<  2.28الشكل 

 2016و 2014و 2012و 2010عاًما في األردن، أعوام 

 
 . 2020، عام LFS، بناء على بيانات Oxford Research المصدر:
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 أوضاع الشباب وتصوراتهم عن سوق العمل  2.2.4

كما ذكرنا سابقًا، تقوم األقسام الخاصة بأوضاع الشباب وتصوراتهم في كل من مصر واألردن على مسح مخصص صغير النطاق أُجري مع  

وقد كان هدف المسح تقديم مؤشر على أوضاع الشباب عبر مختلف   شاب في كل من البلدين باستخدام نهج بحثي يجمع بين الكم والكيف. 100

غر حجم العينة، فالمسح لم يهدف ألن يكون تمثيالً إحصائيًا للبلد الذي شملته   المجموعات الفرعية.  ولكن من المهم التأكيد على أنه نظًرا لصِّ

  المراجعة.

 سهولة إيجاد عمل  

 موقعهم الجغرافي.%( من الشباب الذين شملتهم العينة أن العثور على وظيفة في األردن أمر صعب، وخصوًصا في 97تعتقد الغالبية العظمى )

%( بأن وضع سوق العمل قد تدهور مقارنة بالماضي، وتفاقم بسبب نقص الدعم الكافي من  89كان يوجد تصور واسع النطاق بين المشاركين )

وظيفة غير  المؤسسات الحكومية: ففي الحقيقة، ذكر جميع من جرت معهم مقابالت أن الدعم الحكومي المقدَّم للشباب لمساعدتهم في العثور على 

  كاف أو غير موجود. 

 مقدار ما يعانيه الشباب من الصعوبة في العثور على فرصة عمل   2.29الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

%( أنه كان من الصعب نوعًا ما أو من  98حيث ذكرت الغالبية العظمى من المشاركين ) من حيث بدء مزاولة نشاط تجاري، فالوضع متشابه.

ويعتقد جميع المشاركين أنه ال يوجد دعم حكومي كاٍف لبدء مزاولة نشاط تجاري   إدارته.الصعب جًدا بدء مزاولة نشاط خاص بهم، فضالً عن 

 خاص أو تنميته. 

 مدى صلة التعليم بالعمل  

% فقط من المشاركين أن نظام التعليم في األردن يزود الشباب بقدر ال بأس به من المهارات  31حيث يعتقد  نظام التعليم يقع في قلب المشكلة. 

% منهم أنهم كانوا سيختارون بالتأكيد مجال دراستهم مرة أخرى،  56وفي الوقت نفسه، قال أكثر من  (.2.30 الشكلالتي يتطلبها أرباب العمل )

% من المشاركين بأنهم لم يحضروا أي دورات تدريبية  57ية أخرى، صرح ما يصل إلى من ناح % أنهم ربما كانوا سيفعلون ذلك. 25وقال 

 لتطوير مهاراتهم. 

 مدى تزويد نظام التعليم الشباب بالمهارات التي تلبي احتياجات أرباب العمل 2.30الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:
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كما اعتُبر افتقارهم إلى   الرئيسية الحصول على أول وظيفة لهم.عبر الشباب أيًضا عن شعورهم بحظوظ أقل في سوق العمل، وكان أحد التحديات 

عالوة على ذلك، يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين أن أرباب العمل   الخبرة المهنية من بين العقبات الرئيسية التي يواجهها الباحثون عن عمل.

اعتقد جميع المشاركين تقريبًا أن الشباب تُعَرض عليهم رواتب أقل من   وفي ما يتعلق باألجور، ينظرون إلى الشباب على أنهم ذوو مهارات متدنية.

 نظرائهم األكبر سنًا. 

عبرت غالبية   2.31). الشكل يبدو أن الصعوبات الرئيسية في العثور على وظيفة ترتبط بنقص الوظائف المتاحة ومدى صلة التعليم بسوق العمل )

%(، وال سيما  85التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل، عن اعتقادهم بعدم توفر فرص عمل )عند سؤالهم عن تصوراتهم بشأن -المشاركين 

ل تحديًا في ما  69ومن المثير لالهتمام، أن  %(. 88فرص العمل التي تتماشى مع تعليمهم ) % من المشاركين اعتبروا أن التقاليد واألعراف تشك ِّ

%( كذلك المسافة إلى مكان العمل إحدى  77اعتبرت غالبية من شملهم المسح ) من الرجال. يتعلق بالحصول على عمل، ونصف هؤالء المشاركين 

 المشكالت. 

% منهم أنها سيئة إلى حد ما أو بالغة السوء، بينما أشار  68كان لدى معظم الشباب تصور سلبي عن ظروف العمل في األردن، حيث رأى  

كما شملت الصعوبات األخرى التي واجهها المشاركون في مكان العمل طول ساعات   ي.جميعهم إلى أن الرواتب المنخفضة هي التحدي الرئيس

 %(. 10.7%( وعدم وجود عقود رسمية )13.1%(، والعمل في وظائف ال تتناسب مع تعليمهم )15.9العمل )

سوق العمل في منطقتهم الجغرافية، ما   %( أن العمال المهاجرين أو الالجئين أثَّروا على وضع 66تعتقد نسبة كبيرة من الشباب داخل العينة )

 %(. 36.4%( وزيادة المنافسة على الوظائف )44.2يؤدي بشكل أساسي إلى انخفاض الرواتب )

 الصعوبات التي يواجهها الشباب عند البحث عن عمل  2.31الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 البحث عن فرصة عمل طرق 

  تتناقض جزئيًا مع النتائج التي توصل إليها مسح القوى العاملة، فقد أشار معظم المشاركين إلى أنهم يبحثون عن وظائف من خالل األصدقاء

%(  16.7%(، ومن خالل الرد على إعالنات الصحف )24%(، وإرسال طلبات عفوية دون طلب رد أو مبادرات شخصية )28واألقارب )

 (. 2.32 لشكل ا)
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 طرق البحث عن عمل للشباب في األردن 2.32الشكل 

 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 أوضاع الشباب العاملين 

%(، بينما أفاد  27.3حصل غالبية المشاركين العاملين على وظيفتهم األولى إما في أثناء تعليمهم )ثُلثهم( أو خالل ستة أشهر من تخرجهم )

كما عثر ما يقرب من نصف الشباب العاملين الذي شملتهم العينة على وظيفتهم   تغرق عاًما أو أكثر.% أن عثورهم على فرصة عمل اس18.2

األولى بمساعدة أصدقاء أو أقارب أو وسطاء آخرين، في حين حصل معظم المشاركين المتبقين على عمل من خالل طلب عفوي دون طلب  

  ي صحف أو عبر اإلنترنت.%(، أو بالرد على إعالنات وظائف ف 14رد/مبادرة شخصية )

 التعليم

% منهم إلى أنه كانت له جدوى، بينما أشار  54كانت تجربة المجموعة العاملة حول مدى جدوى تعليمهم في العثور على عمل متباينة، حيث أشار 

 (. 2.33 الشكل% إلى أنه لم يكن كذلك )46

الحالية تتماشى مع دراساتهم؛ بينما شعرت المجموعة األخرى أن وظيفتهم الحالية ال  وقد ذكروا من رأوا أنه كانت له جدوى أيًضا بأن وظيفتهم 

وقد أكد الفريق األخير من المشاركين أنهم لم يستطيعوا العثور على وظيفة مناسبة تتعلق بمؤهالتهم التعليمية   تتماشى مع مؤهالتهم التعليمية.

ومن المثير لالهتمام، أن غالبية العاملين   أفضل من أي وظيفة تتماشى مع مجال دراستهم.%(، وأن وضعهم الحالي يوفر لهم آفاقًا وظيفية  71)

% منهم يعتقدون أنهم لديهم مؤهالت  20%( قالوا إن لديهم المهارات المناسبة الالزمة ألداء وظيفتهم الحالية، بل كان 72المشاركين في المسح )

 أكثر مما يحتاجه عملهم. 

لتعليم/التدريب في االستعداد للعمل أو العثور على فرصة عمل مدى جدوى ا 2.33الشكل 

 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، OXFORD RESEARCH/AAA/TO EXCEL المصدر: 
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 ظروف العمل 

فقد ذكر ربعهم تقريبًا أنه ليس لديهم أي نوع من   وصف الشباب العاملون المشاركون في المسح ظروف عملهم بأنها جيدة، مع بعض االستثناءات.

%( عقد دائم أو غير محدد المدة،  60.5بالنسبة ألولئك الذين لديهم عقد، كان لدى غالبيتهم ) % أن لديهم عقًدا شفهيًا.12العقود لوظائفهم، وقال 

%(،  64عملت الغالبية ستة أيام في األسبوع ) راره. % لديهم عقد مؤقت دون احتمال استم 10.5% لديهم عقد مؤقت أو قابل للتجديد، و38.9و

وقد حصل اثنان وتسعون في المائة من   %( كانوا راضين عن رواتبهم. 18جزء قليل فقط من المشاركين ) ساعات في اليوم. 8.5وفي المتوسط 

مدفوعة األجر، وإجازة مدفوعة األجر )اعتيادية(  العينة على مزايا غير مالية، حيث أشارت غالبية الردود إلى حصولهم على إجازة مرضية 

كما شملت الصعوبات التي يواجهونها في العمل االضطرار إلى الوقوف أو الجلوس ساعات طويلة، وضغوط الوقت وطول   وتأمين طبي شخصي. 

 (. 2.34 الشكلساعات العمل )

 ل الصعوبات التي يواجهها الشباب العاملون في األردن في العم 2.34الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 المستقبل الوظيفي 

%(، وعدم مطابقة تعليمهم لمتطلبات  58%(، بسبب تدني الرواتب )48يبحثون عن وظيفة أخرى )نصف العاملين المشاركين في المسح كانوا 

 (. 2.35 الشكل%( كأسباب رئيسية )12.5%(، ونقص إمكانات الترقي الوظيفي )20.8عملهم )

 أسباب بحث الشباب العاملين عن عمل آخر في األردن 2.35الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

% أن تأثيرها سيكون ضئيالً،  28يعتقد ثلث العاملين المشاركين في المسح أن التقنيات الرقمية لن يكون لها أي تأثير على وظائفهم الحالية، ورأى 

  % أشاروا إلى تأثير سلبي محتمل(.9.1تقد أن تأثير التطورات الرقمية سيكون إيجابيًا )فقط على الرغم من أن الغالبية كانت تع
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 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

وظيفة، بينما  غالبية المشاركين من فئات الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب كانوا عاطلين عن العمل، مما يعني أنهم كانوا يبحثون عن 

% من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب كانوا يبحثون عن وظيفة في وقت  76ما يقرب من  كان الباقون غير نشطاء اقتصاديًا.

تتعلق   وقد ذكروا أن األسباب الرئيسية لعدم البحث عن عمل كانت: الزواج، وعدم تحصيلهم التعليم/مستوى المهارة المناسب، وعوامل المسح.

ومن المثير لالهتمام، أن جميع الرجال تقريبًا كانوا يبحثون عن عمل، بينما أشار ثلثا   (. 2.36 الشكل بالثقافة/التقاليد )عدم السماح لهم بالعمل( )

 المشاركات من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب إلى أنهن يبحثن عن عمل. 

 أسباب عدم البحث عن عمل  2.36الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين لديهم خبرة بالعمل 

لديهم خبرة عمل سابقة، تتراوح من بضعة أشهر إلى بضع سنوات،  كان نصف الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب المشاركين في العينة  

 وقد كانت الغالبية موظفين في القطاع الخاص ويعملون بدوام كامل. وكان لدى بعض المشاركين األكبر سنًا خبرة تتراوح بين سبع وتسع سنوات. 

من حيث القطاعات، كان ثلث الشباب خارج دائرة العمالة   جزئي.% كانوا يعملون بدوام 12% فقط يعملون في القطاع العام، و4بينما كانت نسبة 

الغاز  والتعليم والتدريب ذوي الخبرة المشاركين في المسح قد عملوا في قطاع خدمات اإلقامة والغذاء، ونسبة كبيرة في مرافق توصيل الكهرباء و

  مالية، أو التعليم، أو في أعمال السكرتارية.والمياه، أو البناء والتشييد، أو تجارة وإصالح المركبات، أو الخدمات ال

% من الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين لديهم خبرة سابقة لم يكن لديهم عقد مكتوب في أثناء  39.1ومن المثير لالهتمام، أن 

قد مكتوب، كانت الغالبية لها عقود مؤقتة وليس  % الذين كان لديهم ع43.5ومن بين نسبة  % عقد شفهي.17.4عملهم السابق، بينما كان لدى 

وقد حصل ما يقرب من نصف الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ذوي الخبرة على   لديهم أي أمل في الحصول على وظيفة دائمة. 

م مباشرة إلى أرباب العمل المحتملين أو من  وظائفهم السابقة من خالل األصدقاء واألقارب وغيرهم من الوسطاء، بينما نجح آخرون من خالل التقد

 خالل طلب عفوي. 

 التعليم

 .العمل لم ير غالبية الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ذوو الخبرة أن تعليمهم ذو جدوى في سوق العمل أو بالقدر الذي يتطلبه سوق

هم  أكثر من نصف الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب المشاركين الذين عملوا من قبل لم يجدوا أن تعليمهم كان ذا جدوى في إعداد

وقد أشار ستون بالمائة من   (.2.37 الشكل% إلى أنه كان ذا جدوى إلى حد ما )28% إلى أنه كان ذا جدوى للغاية وأشار 16للعمل، بينما أشار 

بالنسبة   المشاركين إلى أن وظيفتهم األخيرة لم تتماشى مع دراساتهم، وأن مسؤوليات ومهام عملهم لم تكن ذات صلة بالتخصص الذي درسوه.

ان  وقد ك . لهؤالء المشاركين، كان السبب الرئيسي الذي تم تقديمه الختيار هذه الوظيفة أنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل مناسب يتعلق بتعليمهم

ب أو  جميع الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ذوي الخبرة المشاركين في المسح يعتقدون أنهم لديهم مستوى مهارات أعلى من المطلو

 لديهم المستوى المناسب المطلوب ألداء مسؤوليات ومهام وظيفتهم السابقة. 
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 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ذوو الخبرة في العمل  -عمل مدى جدوى التعليم/الدراسات في إعداد الشباب لل 2.37الشكل 

 
 .Oxford Research/AAA/To Excel survey, 2020 المصدر:

 ظروف العمل 

يتعلق بظروف العمل في وظائفهم   أبلغت مجموعة الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب ذوو الخبرة عن بعض المشكالت فقط في ما 

ترك الشباب خارج دائرة العمالة   %(.15%( ونقص االمتيازات غير المالية )74األخيرة، والتي تتعلق في الغالب بالتأخر في دفع الرواتب )

متطلبات عملهم، في حين أشارت  والتعليم والتدريب الذكور ذوو الخبرة في العمل وظائفهم السابقة في األساس بسبب عدم توافق تعليمهم مع 

وقد   الفتيات المشاركات في المسح إلى المسؤوليات األسرية وظروف العمل السيئة كأسباب رئيسية على وجه الخصوص لتركهن عملهن السابق.

  .2019تركت الغالبية وظائفها في عام 

 أسباب تركهم عملهم السابق  2.38الشكل 

 
 . 2020، مسح للشباب في منطقة جنوب وشرق المتوسط، Oxford Research/AAA/To Excel المصدر:

 البحث عن عمل 

فة أنهم  وقد ذكر الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )من ذوي الخبرة في العمل( الذين أشاروا إلى أنهم كانوا يبحثون حاليًا عن وظي

وبمساعدة األصدقاء  كانوا يفعلون ذلك بشكل أساسي من خالل االتصال بوكاالت التوظيف/التشغيل الخاصة، من خالل ترك طلبات عفوية، 

كما   % منهم أنهم لم يفعلوا ذلك. 60وعندما سئلوا عما إذا كانوا يفكرون في مزيد من التعليم/التدريب، قال  واألقارب وغيرهم من الوسطاء.

  % هذه أيًضا إلى عدم توفر الكثير من المعلومات حول إمكانيات التعليم اإلضافي في األردن.60أشارت نسبة 



 

 

 70 | الشباب خالل مرحلة االنتقال في بلدان جنوب وشرق المتوسط 

 

 خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين ليست لديهم خبرة بالعمل الشباب 

كما أشارت الغالبية   لقد أبلغ الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين ليست لديهم خبرة سابقة بالعمل عن عدة طرق للبحث عن وظيفة. 

وسطاء، فضالً عن الرد على إعالنات الوظائف وتقديم طلبات عفوية ألرباب العمل  إلى أنهم يستعينون بمساعدة األصدقاء واألقارب وغيرهم من ال

 المحتملين. 

بًا إلى  وقد كان معظم الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب المشاركين في العينة يبحثون عن وظيفة بوضع موظف، بينما أشار ثلثهم تقري

مثل، كانت الغالبية تبحث عن عمل بدوام كامل، حيث أشار ربعهم تقريبًا إلى استعدادهم لقبول وظائف  وبال  استعدادهم لقبول أي نوع من الوظائف. 

  بدوام كامل أو جزئي.

ولم يكن يوجد تفضيل خاص للعمل في القطاع الخاص أو العام: حيث كان ثلثهم يرغب في الحصول على وظيفة في القطاع العام، وثلث آخر في  

ومن حيث القطاعات الفرعية، كان الثلث يبحث في مجال توصيل   أشار الثلث األخير إلى أنه ال فرق في أي قطاع يعمل. القطاع الخاص، بينما  

ومن غير المستغرب أن كان غالبية الراغبين في العمل في   الكهرباء والمياه، والربع في التعليم، وما يقرب من الُخمس يبحث في القطاع المالي.

 وقد أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم يبحثون عن وظيفة تتماشى مع مؤهالتهم التعليمية.  اء.قطاع التعليم من النس 

 سياسات دعم اندماج الشباب في سوق العمل  2.2.5

ساسية  حيث تشمل أولويات السياسة األ بالنظر إلى استمرارية بطالة الشباب، تسعى الحكومة باستمرار لدعم توظيف األردنيين، وخصوًصا الشباب.

في هذا المجال تطوير تعليم الشباب ومهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل بشكل أفضل، وتحسين المهارات الحياتية أو المهارات  

  الشخصية للشباب الباحثين عن عمل، وتسهيل االنتقال العام من التعليم إلى العمل.

أهم السياسات التي تعالج بطالة الشباب هي اإلستراتيجية الوطنية   راتيجية الوطنية.وتنعكس أولويات الحكومة في عدد من وثائق وخطط اإلست

(، واإلستراتيجية الوطنية للشباب  2020-2018(، واإلستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي )NCHRD, 2015لتنمية الموارد البشرية )

 .54(2011-2020(، واإلستراتيجية الوطنية للتشغيل )2025-2019)

حيث تنقسم اإلجراءات   دم هذا القسم السياسات والمبادرات الرئيسية في هذا المجال، والتي تهدف بشكل خاص إلى تحسين نتائج تشغيل الشباب.يق

ل انتقال الشباب إلى سوق 2( سياسات تنمية المهارات، و)1المتخذة إلى ثالثة مجاالت سياسة عامة تتناول: ) (  3العمل، و)( السياسات التي تسه ِّ

 سياسات سوق العمل النشطة التي تهدف إلى دمج الشباب العاطلين عن العمل في سوق العمل. 

 سياسات تنمية المهارات

 تحسين النظام التعليمي 

  بُذلت جهود كبرى لتطوير النظام التعليمي في األردن، لكن عدم استمرارية بعض السياسات المعنية أدى إلى نتائج محدودة حتى اآلن. 

كما دعم االتحاد األوروبي هذا القطاع من خالل برنامج   وقد قادت هذه الجهود وزارة التربية والتعليم والعديد من المنظمات التنموية الدولية.

ختلفة،  ومن بين مكوناته الم وهو تدخل لدعم الميزانية يقدم المساعدة الفنية ذات الصلة.  - ( SESIPالمهارات للتشغيل واالندماج االجتماعي ) 

ساعد عنصر دعم الميزانية في تقديم بعض اإلصالحات المهمة في ما يتعلق بضمان الجودة، والمؤهالت، ومراقبة النظام التعليمي وتقييمه،  

لي  ومن خالل برنامج تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي، يعمل البنك الدو  وتدريب المعلمين والمدربين، فضالً عن تطوير منصة تعلم رقمي. 

وفي اآلونة األخيرة، عززت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة   على تطوير التدريس والتعلم، وإنشاء نظام تطوير مدرسي وطني.

التحتية  في الواقع، تركز الكثير من الدعم الدولي األخير على بناء البنية  دعمها لألردن من خالل العديد من مشاريع البنية التحتية للمدارس.

  المطلوبة لبيئة تعليمية مادية أفضل تخفف االزدحام في الفصل الدراسي. 

 

المهارات التقنية  ، إلى تحقيق طفرة كبرى في أعداد الشباب والبالغين الذين لديهم 2025حيث تهدف اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بحلول عام   54
أما اإلستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي فتهدف إلى زيادة نسبة الدعم المالي   والمهنية المناسبة للتوظيف، فضالً عن دعم خلق فرص عمل الئقة وريادة األعمال. 

% بحلول عام  15% إلى 8.5صغيرة والمتوسطة( من )النسبة المئوية للقروض المقدمة من البنوك ومؤسسات التمويل األصغر للمؤسسات متناهية الصغر وال
وتؤكد اإلستراتيجية الوطنية للشباب على دور الشباب في ريادة األعمال، كما تهدف   ، مع إيالء اهتمام خاص لألسر والنساء والشباب والالجئين األقل دخالً. 2020

اتيجية الوطنية للتشغيل على تحسين نتائج التعليم وسياسات سوق العمل النشطة، كما  وبالمثل، تركز اإلستر إلى تطوير بيئة عمل الشباب ودعم ريادة األعمال.
ع ريادة األعمال من خالل توسيع التدريب المهني والتدريب على المهارات الشخصية وريادة األعمال، وأيًضا مع تقديم إعانات لدعم ا  ألجور أو منح ألصحاب  تشج ِّ

 المشاريع الطموحين. 
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فهذه اإلستراتيجية شاملة للغاية، وتتناول   (.2025-2016واألهم من ذلك، أطلقت الحكومة األردنية اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )

وأهدافها الرئيسية ضمان المساواة   لطفولة المبكرة إلى التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني. النظام التعليمي على جميع المستويات، من تنمية ا 

 . 55في الوصول إلى التعلم الجيد، وزيادة عدد الشباب والبالغين ذوي المهارات التقنية والمهنية ذات الصلة للحصول على عمل

الل السنوات القليلة األولى من الموعد المقرر لإلستراتيجية، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقل  ولسوء الحظ، تأخر التنفيذ بشكل كبير وكان محدوًدا خ

  إدارة هذه العملية بين المؤسسات المختلفة في عدد من المناسبات. 

حتى اآلن إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، والذي قام مؤخًرا بتطوير مناهج رياضيات وعلوم   كانت إحدى النتائج الرئيسية لهذه اإلستراتيجية 

 كما تُشيَّد مدارس جديدة بموجب هذه اإلستراتيجية الستيعاب العدد المتزايد من الطالب.  جديدة بالتعاون مع خبراء محليين ووفقًا للمعايير الدولية. 

والعمل جار لتوسيع دور الحضانة، مما يسهم في دفع المشاركة   مون أيًضا تدريبات على طرق التدريس الحديثة. باإلضافة إلى ذلك، تلقى المعل 

  االقتصادية للمرأة. 

 وفي ما يتعلق بالجامعات، فقد أُدخلت تعديالت تشريعية ومؤسسية لتعزيز اإلدارة الرشيدة. 

لت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتعزيز سوق   ت جديدة. عالوة على ذلك، من خالل عملية اإلصالح هذه، أُنشئت كيانا  فأوالً، شُك ِّ

كما تأسس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، كجزء من هذه الهيئة، لصياغة   .56العمل من خالل تنظيم قطاع التدريب المهني 

ثانيًا، تم إنشاء مجالس المهارات القطاعية لبعض القطاعات، وتضم ممثلين من   سياسات وإستراتيجيات تطوير القطاع على المستوى الوطني.

  القطاعين العام والخاص. 

 سياسات تسهيل االنتقال من المدرسة إلى العمل  

 التوجيه المهني 

تخصصون في مجاالت راكدة  أظهرت األبحاث حول عدم التوافق بين العرض والطلب على العمالة في األردن أن الشباب، في كثير من األحيان، ي

لهذا السبب، تحاول السلطات تعزيز إطار اإلرشاد الوظيفي لقيادة الشباب وتوجيههم بشكل أفضل نحو الخيارات التي   غير مطلوبة في سوق العمل. 

  عليها طلب.

ية للتدريب والمشروع الكندي لبناء  ، بدعم من المؤسسة األوروب2011لم تدخل إستراتيجية اإلرشاد الوظيفي، التي ُوضعت واعتُمدت في عام 

 (. ETF, 2017b(، حيز التنفيذ حيث لم يتم إنشاء وحدة التنفيذ ذات الصلة )BESTوتوسيع التدريب على المهارات ) 

م والتدريب  في وزارة العمل، تقدم مديريات التشغيل في المحافظات األردنية خدمات اإلرشاد الوظيفي للباحثين عن عمل، بما في ذلك خريجو التعلي

باإلضافة إلى ذلك، تواصل مديريات التشغيل القيام   التقني والمهني والعاملين الذين يبحثون عن تدريب و/أو فرص عمل جديدة )المرجع نفسه(.

 بحمالت توعية وفق الخطط السنوية تستهدف المدارس والجامعات والنقابات إلبالغ األطراف المعنية بفرص التدريب والتشغيل، إلخ. 

، بدأ صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية، وهو منظمة غير حكومية ملكية، في إنشاء مكاتب مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة  2003في عام 

الخريجين في جميع أنحاء المملكة لتقديم خدمات استشارية لطالب الجامعات لمساعدتهم على فهم مجاالت التخصص المختلفة ووضعهم على  

تشمل األنشطة التي تتوالها هذه المكاتب اإلرشاد الوظيفي والتدريب واألنشطة الالمنهجية التي تنطوي على العمل   ظيفي الصحيح.المسار الو

حيث تهدف هذه   مكتبًا في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في البالد.  27وبالشراكة مع الجامعات األردنية، أنشئ ما مجموعه  التطوعي. 

  أيًضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. المكاتب 

وبينما ال تؤدي هذه المكاتب دورها الكامل في الوقت   مكتب عمل. 14وتتولى مديرية التشغيل التابعة للوزارة توفير خدمات التشغيل من خالل 

أن تصبح نقاط تقديم حلول متكاملة تقدم مزايا مختلفة للطالب، بما في ذلك الدعم االستشاري وبشأن التشغيل، ومعلومات    الحالي، إال أن الرؤية هي

 

( ضمان حصول جميع األطفال على التعلم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة وتنمية الخبرات التي تعزز  1الرئيسية لإلستراتيجية ما يلي: ) وتشمل األهداف  55
وجودة عالية، مما  ( ضمان إكمال جميع األطفال تعليمهم االبتدائي والثانوي بإنصاف 2االستعداد للمدرسة االبتدائي، والحياة الصحية، والرفاهية في المستقبل؛ و)

( تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين الذين لديهم المهارات التقنية والمهنية ذات الصلة بالتوظيف  3يؤدي إلى نتائج تعليمية فعالة وذات صلة؛ و)
 وذات الصلة بالعمل والميسورة التكلفة.  ( توفير الوصول العادل إلى فرص التعليم الجامعي عالية الجودة 4والوظائف الالئقة وريادة األعمال؛ و)

مؤسسات التعليم المهني   تهدف الهيئة الجديدة إلى أن تكون الهيئة القانونية والتقنية لقطاع التعليم المهني، بموجب قانون جديد يمنحها سلطة اإلحالل محل جميع  56
( السابق مع مركز  ETVETالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني )صندوق  والهيئة ناتج دمج صندوق  األخرى إلعادة تأهيل المدارس والمعاهد المهنية.

 االعتماد وضمان الجودة، لإلشراف على تنفيذ برامج التعليم المهني وتطوير المهارات القطاعية. 
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، أطلقت وزارة العمل أيًضا الحملة  2013في بداية عام  (.ETF, 2014عن فرص العمل المتاحة محليًا وخدمات استشارية بشأن التشغيل )

 والتي تنطوي على التعاون مع القطاع الخاص وتنظيم معارض التشغيل. الوطنية للتشغيل المستمرة، 

 دعم ريادة األعمال 

، لجأت السلطات إلى برامج دعم ريادة  2012، وبرنامج ضبط المالية العامة الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2011منذ بداية الربيع العربي في عام 

وقد تطور هذا التركيز في وقت لم يكن فيه القطاع   اب مشاريع أو يعملوا لحسابهم الخاص.األعمال لتمكين الشباب األردني من أن يصبحوا أصح

  الخاص يخلق وظائف كافية الستيعاب قوة العمل، وكان القطاع العام قد قلص تعيين موظفين جدد أو حتى أوقفه بالكامل.

(، والذي نص  2016-2025اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )كما تم التأكيد على أهمية ريادة األعمال ضمن الهدف اإلستراتيجي لإلستر 

، تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات  2025"بحلول عام  على ما يلي:

  أمامهم للدخول في عالم ريادة األعمال." سوق العمل وتمكنهم من الحصول على وظائف مناسبة وتفتح المجال 

د الصندوق بتمويالت كبيرة   يعد صندوق التنمية والتشغيل أحد مؤسسات التمويل الرئيسية التي تعزز ريادة األعمال وتنميتها في األردن. ِّ وقد ُزو 

ولكن وفقًا لتحليل أُجري في إطار   على مدى السنوات الخمس الماضية لتوسيع نطاق برامجه لمنح القروض لرواد األعمال الطموحين.

اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، فإن أطر هذه البرامج غير فعالة إلى حد كبير، مع تخلف نسبة كبيرة من المستفيدين عن سداد  

  .57قروضهم 

تحت إشراف وزارة الصناعة   2007ة عام تأسست شبكة التمويل األصغر األردني لدى األردن أيًضا إطار عمل جيد اإلعداد للتمويل األصغر. 

وتضم الشبكة تسع مؤسسات تمويل أصغر أعضاء، يركز معظمها على األسر   لتمثيل مؤسسات التمويل األصغر ونشر المعلومات حول أدائها.

غر المقامة في المنزل سواًء أكانت مرخصة أم غ ، 2018في عام  ير مرخصة.ذات الدخل المنخفض والنساء والشركات الصغيرة والمتناهية الص ِّ

% منهم من الشباب الذين  43% منهم خارج العاصمة، و69عميالً نشطًا، كان  465,717كان لدى هذه المؤسسات األعضاء التسعة إجماالً 

 عاًما.  30و 18تتراوح أعمارهم بين 

 2017توزيع اإلنفاق الفعلي على برامج التشغيل،  2.39الشكل 

 
 . 2017شبكة التمويل األصغر األردنية،   المصدر:

ح  األردن بشكل كبير على برامج التمويل )لدعم مباشرة األعمال الحرة وريادة األعمال( على حساب أنواع أخرى  يعتمد ، 2.39الشكل كما يوض ِّ

 من برامج سوق العمل. 

 

وقد وفرت   .2017ديناًرا أردنيًا لكل وظيفة عام  9028وفق البيانات، بلغ متوسط تكلفة الوظائف التي وفرتها المشاريع الممولة من صندوق التنمية والتشغيل  57
  وظيفة في ذلك العام.  48000هذه المشاريع ما مجموعه 
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 سياسات سوق العمل النشطة 

 التدريب والتشغيل

نشطة أيًضا تتركز على توفير التدريب  بالنظر إلى طول المدة التي يستغرقها الشباب لالنتقال من المدرسة إلى العمل، بدأت سياسات سوق العمل ال

 في الواقع، التدخالت المتعلقة بالتدريب على المهارات وخدمات التشغيل هي أكثر فئات سياسات سوق العمل النشطة شيوعًا في األردن. للتشغيل. 

البالد، حيث تتراوح البرامج من المشاريع    فالحكومة األردنية والمنظمات غير الحكومية هما المنفذان الرئيسيان لسياسات سوق العمل النشطة في

 التجريبية إلى المبادرات واسعة النطاق. 

تعمل في مجاالت التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل   -تمولها جهات مانحة  -برنامًجا  36عدد  2017وقد حددت دراسة أُجريت في عام 

ويوجد أيًضا العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة   (.ILO/IFAD, 2017)مليون دينار أردني  223، بتكلفة 2012الوطني منذ عام 

ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على توفير التدريب للتشغيل مع التركيز بشكل خاص على الشباب، بما في ذلك وزارة العمل ومركز  

(، ومركز تطوير األعمال، والتعليم ألجل التوظيف  ETVETالتدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني )صندوق  

  يقدم ملخًصا لعدد من برامج التدريب من أجل التشغيل وآثارها. 2.5 الجدول وغيرها من المنظمات غير الحكومية.

ن بالفعل الصحة   النفسية للباحثين عن عمل ويعزز ثقتهم  فقد وجد تحليل أجرته الدراسة المذكورة أعاله أن التدريب على المهارات الشخصية يحس ِّ

عالوة على ذلك، فإنه يزود الشباب بمهارات يكثر الطلب عليها مثل التواصل وااللتزام الوظيفي، والتي لم تكن   في أثناء عملية التقدم بطلباتهم. 

نقاط الضعف، بما في ذلك قلة متابعتها أو الرقابة  ومع ذلك، فإن هذه البرامج التدريبية ال تخلو من عدد من  متضمنة كجزء من دراساتهم السابقة.

عالوة على ذلك، فإن فرص العمل التي يحصل عليها خريجو هذه البرامج التدريبية يمكن أن تصبح في نهاية المطاف وظائف   عليها أو تقييمها. 

" أو مكافآت للمتدربين مقابل حضورهم، وتلك  وينطبق هذا بشكل خاص على البرامج التي تقدم "حوافز مؤقتة تفشل في توفير وظائف مستدامة. 

إذ أثبتت هذه األساليب عدم استدامتها، وأنها تزيد من المشكالت الهيكلية التي تواجه   التي تقدم جزًءا من رواتب الموظفين كحافز ألرباب العمل.

  سوق العمل. 

 برامج تدريب مختارة في األردن  2.5 الجدول

 المشروع  كاء المنفذون الشر الهدف  النتائج التي حققها 

اعتبر نصف المستفيدين فقط التدريب  
 مفيًدا للعثور على عمل. 

تزويد الباحثين عن عمل بالتدريب  
وتقديم حوافز )إعانات لدعم األجور(  
ألرباب العمل لتوفير فرص عمل بعد  

 التدريب 

الوزارة االتحادية للتعاون  
االقتصادي والتنمية بألمانيا، وزارة  

  األردنية العمل 
 برنامج النهوض بالتشغيل 

ليس للتدريب على المهارات الشخصية  
تنفيذ ومراقبة تدخالت محددة في   أي تأثير على التشغيل. 

سوق العمل، للتعرف على فعاليتها في  
المساهمة في بناء نظام سوق عمل  
نشط ومتماسك، وتحسين الجاهزية  
الوظيفية وفرص التشغيل للخريجين  
 العاطلين عن العمل )ذكور وإناث( 

البنك الدولي، وزارة العمل، وزارة  
  التخطيط والتعاون الدولي

فرص جديدة في األردن للمرأة  
  )األردن اآلن(

لم يكن التدريب مطلوبًا؛ ألن مؤهالت  
الباحثين عن عمل كانت أكثر مما هو  

  مطلوب للوظائف التي عُي ِّنوا بها.

المهارات  لكن عزز التدريب على 
 الشخصية من ثقتهم بأنفسهم. 

البنك الدولي، وزارة العمل، وزارة  
التخطيط والتعاون الدولي، صندوق  

ETVET 

مكون الجاهزية الوظيفية وإيجاد  
 الوظائف 

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 :المصدر 

 سياسات سوق العمل النشطة التي تستهدف النساء

العمل النشطة النساء بشكل متزايد، نظًرا النخفاض معدل مشاركة اإلناث في سوق العمل، على الرغم من تمتعهن بمستوى  تستهدف سياسات سوق 

ومع ذلك، على عكس البرامج العادية، فإن سياسات سوق العمل النشطة التي تستهدف النساء حصريًا تنظر في التحديات التي   عاٍل من المهارات.

  النساء تحديًدا، بما في ذلك األعراف الثقافية واالجتماعية، ووسائل المواصالت وغيرها من المشكالت النوعية.تنطبق على 

ففي هذا المشروع، توصلت الحكومة   هي الفروع اإلنتاجية لمصانع األلبسة في األردن. 2010فأحد األمثلة الناجحة التي استمرت منذ عام 

 ن الشركات المصن ِّعة لأللبسة لفتح فروع إنتاجية صغيرة في المجتمعات المحلية وتشغيل النساء من هذه المناطق.األردنية إلى اتفاق مع العديد م

ع،  وقد تعامل هذا المشروع مع مشكلة كبيرة في هذا القطاع، وهي المسافة الجغرافية الكبيرة بين مناطق التطوير التي تعمل فيها هذه المصان 

 مكن للمرأة أن تعمل فيها. والمجتمعات المحلية التي ي 
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  انعكاسات السياسة .3

 أبرز السمات 

لكن يجب أن ينصب تركيزها في المستقبل على خلق   ُوجد العديد من إجراءات السياسات والبرامج والمبادرات الناجحة في المنطقة. 

تُؤكد   دة بتفشي الجائحة، مع مراعاة الوضع الخاص للفتيات والنساء. تأثر إيجابي على الوضع الحالي لسوق العمل، والذي سيتأثر بش

، مع فقدان العديد من الماليين وظائفهم في جميع أنحاء  19-الدراسات أن الشباب يتأثرون وسيتأثرون بنسب متفاوتة بتفشي كوفيد

  العالم. 

كاسات السياسة، التي تشير إلى مجاالت التنمية  أسفرت المشاورات مع األطراف المعنية في سياق هذه الدراسة عن عدد من انع 

 المحتملة لبرامج الدعم هذه، مقسمة إلى ثالثة مجاالت رئيسية. 

 اإلجراءات المتعلقة بالطلب 

 دعم األعمال واالستثمار، وخصوًصا في الشركات الصغيرة والمتوسطة  ■

 دمج الشركات في سالسل القيمة األكبر  ■

 والشراكات بين القطاعين العام والخاص تعزيز مشاركة القطاع الخاص  ■

 تحسين المعلومات المتعلقة بالطلب على المهارات  ■

 تقديم حوافز ألرباب العمل لتشجيع تشغيل الشباب  ■

 اإلجراءات المتعلقة بالعرض 

 تدريس كفاءات القرن الحادي والعشرين )المهارات الشخصية والرقمية(  ▪

 منع التسرب من المدرسة  ▪

 شاد الوظيفي تحسين التوجيه واإلر ▪

 تعزيز وتنويع برامج التعليم والتدريب المهني عالي الجودة  ▪

 إنشاء أشكال التعلم القائمة على العمل وغير القياسية  ▪

 دعم التدريب على ريادة األعمال  ▪

 ضمان تنمية المهارات في االقتصاد غير الرسمي  ▪

 تعزيز الوساطة ودور خدمات التشغيل العامة  ▪

 التشغيل الجديدة االستفادة من أشكال   ▪

 إجراءات تتعلق بكل من العرض والطلب 

 تنفيذ سياسات الشباب  ■

 هندسة التدخالت التي تستهدف مجموعات الشباب العرضة للمخاطر  ■

 19-البحث عن حلول للتعامل مع جائحة كوفيد ■

 التصرف على المستوى المحلي  ■

 مراقبة برامج التوظيف وتقييمها  ■

 تنسيق المشاريع والتدخالت  ■

 

 اآلفاق المستقبلية  3.1

، احتل وضع الشباب مكانة عالية في األجندة السياسية لجميع البلدان في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد ركزت الحكومات  2011منذ عام 

بينما كانت األوضاع معقدة بالفعل في البداية، مع وجود أعداد كبيرة من الشباب وخلق   بشكل كبير على التدابير الرامية إلى معالجة بطالة الشباب. 
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  فرص عمل محدودة، ظهرت أيًضا صعوبات في ما يتعلق بإدارة برامج الشباب المختلفة )التي تمولها صناديق وطنية أو دولية(، وخصوًصا في ما 

أن التنسيق بين مختلف المبادرات صعب، مما له تأثير سلبي على النتائج الملموسة لكل  وبشكل عام، ثبت  يتعلق بأهدافها وتغطيتها واستدامتها.

 مشروع على حدة. 

شباب،  ومع ذلك، فقد ظهرت أيًضا العديد من إجراءات السياسة والبرامج والمبادرات الناجحة في المنطقة، والتي كانت تهدف إلى تعزيز مهارات ال

فعلى وجه الخصوص، ركزت السياسات المتعلقة بالعرض على تطوير   العمل ودعمهم في العثور على وظيفة. وتسهيل انتقالهم من المدرسة إلى 

حسين  قابلية الشباب للتوظيف من خالل مساعدتهم على اكتساب المهارات المناسبة وتطويرها )بتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها أرباب العمل، وت

ريب المهني(، باإلضافة إلى دعمهم في االنتقال من المدرسة إلى العمل )من خالل التوجيه المهني وتشجيع  جودة التعليم، وخصوًصا التعليم والتد

  كما تم تطوير بعض اإلجراءات المتعلقة بالطلب، والتي تستهدف بطالة الشباب، مثل حوافز التوظيف وبرامج خلق فرص العمل. ريادة األعمال(.

زاد من صعوبة الوضع المعقد أصالً، رغم أن اآلثار المحددة للجائحة على سوق العمل ليست معروفة   19-ومن المؤكد أن انتشار فيروس كوفيد

ال تستكشف هذه الدراسة العواقب المحتملة للجائحة؛ نظًرا النطالقها وتنفيذها في الغالب قبل التفشي الحالي وألن أحدث بيانات مسح   حتى اآلن.

تُجري المؤسسة األوروبية للتدريب دراسات موازية وصوالً إلى فهم أفضل لهذه   على سوق العمل. 19-ر كوفيدالقوى العاملة لم تعكس بعدُ تأثي

ولكن تُظهر أبحاث عالمية أجرتها بالفعل منظمات دولية مختلفة مثل   الظاهرة؛ بحيث يمكن توفير أدلة لصانعي السياسات والمنظمات الدولية. 

- واألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية أن الشباب يتأثرون وسيظلون يتأثرون على نحو متفاوت بجائحة كوفيد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وفي االتحاد األوروبي، وفقًا للمفوضية األوروبية، توقف واحد من كل ستة   ، مع فقدان الكثير من ماليين الوظائف في جميع أنحاء العالم. 19

ة، حيث فقد العديد منهم وظائفهم في القطاعات األكثر تضرًرا مثل اإلقامة، والطعام، والفنون، والترفيه، وتجارة  شباب عن العمل منذ بداية األزم 

ف أحًدا.   الجملة والتجزئة، ويدخل آخرون اآلن إلى سوق العمل بينما لم تعد تلك القطاعات توظ ِّ

ا أنظمة صحية ورعاية اجتماعية شاملة وعالية الكفاءة، كما كان له تأثير أكبر  بشدة على البلدان ذات الدخل المرتفع، التي لديه  19-لقد أثر كوفيد

ومنطقة جنوب وشرق المتوسط ليست استثناًء من هذه   في البلدان التي ال تتمتع بمثل هذه المزايا، وخصوًصا البلدان منخفضة الدخل واألقل تقدًما. 

لذلك، ستكون   لى األوضاع االجتماعية واالقتصادية الهشة والصعبة بالفعل في هذه البلدان. الصدمة غير المسبوقة، والتي ستشك ِّل ضغطًا إضافيًا ع 

إذ ستدعو الحاجة إلى دعم نوعي للخريجين الجدد، حيث سيواجهون صعوبات أكبر في   هناك حاجة إلى تدابير استثنائية لمواجهة وضع غير عادي.

سيتحتم أيًضا اتخاذ استجابات سياسية   قة جيًدا لهذه األزمة على المدى المتوسط والطويل.العثور على وظيفتهم األولى، مع بقاء اآلثار الموث

وفي هذا السياق،   تستهدف تلك األوضاع التي يمر بها الشباب الذين لديهم خبرات قصيرة في العمل أو في وظائف محفوفة بالمخاطر وغير محمية.

ك أيًضا دعم الدخل األساسي مؤقتًا، وعالوات التشجيع على التوظيف، وإعانات دعم األجور  ال غنى عن إستراتيجيات الدعم الشامل، بما في ذل

  (.European Commission, 2020bللمتدربين، ستكون أساسية إلبقاء الشباب في العمل في جميع أنحاء المنطقة )

هن كمجموعة محرومة بالفعل في سوق العمل واألثر القوي  ستكون اإلجراءات النوعية ذات أهمية خاصة بالنسبة للفتيات والنساء، نظًرا لوضع 

فقد أكدت دراسات دولية   على جنسهن دون الجنس اآلخر، حيث من المرجح أن تتأثر النساء والفتيات سلبًا أكثر من الرجال.  19-لتفشي كوفيد

من حيث الرعاية    -( أن أعباء المرأة في المنزل 2020و )على سبيل المثال تقرير حديث لمعهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية في يولي

عالوة على ذلك، تبين أن النساء أكثر عرضة لمخاطر   زادت بشكل كبير نتيجة إغالق المدارس واإلغالق الشامل.   -والتعليم واألعمال المنزلية 

من ناحية   ن على الدعم الحكومي المباشر مقارنة بالرجال.العنف المنزلي والتحرش، في حين اشتد انعدام تأمين الدخل، حيث تقل احتمالية حصوله

لها  أخرى، فإن الفصل بين الجنسين في سوق العمل يعني أنه من المرجح أن تستمر المرأة في العمل خالل األزمة، ال سيما في الوظائف التي تجع

مثال )مواجهة المعضلة المأساوية بين الصحة وسبل  مثل الرعاية والتمريض والصناعات الغذائية والخدمية، على سبيل ال  -عرضة للخطر 

  (.UNRISD, 2020المعيشة( )

التحول    ومع ذلك، بالنظر إلى الجائحة كمغي ِّر لقواعد اللعبة، يمكنها أن توفر أيًضا فرصة لتسريع االنتقال إلى نماذج تنمية جديدة، بناًء على

 مة أولويات األجندات السياسية، والذي يحترم رفاهية اإلنسان والبيئة. االجتماعي واالقتصادي والبيئي الذي يضع األفراد على ق 

نة  وفقًا لما أقرته المفوضية األوروبية في أجندات المهارات األوروبية األخيرة للقدرة التنافسية المستدامة والعدالة االجتماعية والمرو

(European Commission, 2020aفإن االنتقال نحو االقتصاد الرقمي ،)   واألخضر يعيد تشكيل حياة الناس ووظائفهم وعالقاتهم، وقد

تكشف مثل هذه التحوالت عن الحاجة إلى تحول ال مثيل له في المهارات من أجل جني إمكاناتها الكاملة،   تسارعت هذه االتجاهات بسبب الجائحة.

ديدة من توظيف الشباب )الوظائف الجديدة، واقتصاد المنصات،  إن نشأة أشكال ج ليس فقط في االتحاد األوروبي، وإنما في جميع أنحاء العالم. 

للتعلم   والتحوالت الثقافية، وغيرها(، وظهور قطاعات جديدة واالبتكارات في المجال التكنولوجي، والرقمنة المتسارعة للوظائف واألشكال الجديدة 

ويأتي تسريع التحرك نحو أنظمة أكثر اتجاهًا نحو   أفضل لألجيال الشابة.الرقمي، تشكل جميعًا فرًصا تحتاج الحكومات إلى استيعابها لتوفير آفاق 

إذ سيكون بناء قدرة األفراد والشركات، ووضع سياسات عامة مرنة ومنسقة وهادفة،   الرقمنة ومراعاة البيئة مصحوبًا بفرص وشكوك في آن معًا.

  الوظائف الحالية.عامالً أساسيًا في معالجة البطالة بين الشباب وتحسين جودة 
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ونقترح أدناه إجراءات محددة تتعلق بالطلب   يمكن تبسيط أفضل الممارسات الحالية في المنطقة وتوجيه إجراءات جديدة، مع معالجة القيود الحالية. 

ءات واألمثلة خبراٌء  لقد ذكر اإلجرا وأخرى تتعلق بالعرض وثالثة تتعلق بهما معًا، إلى جانب بعض أفضل الممارسات الملهمة من البلدان.

حالة  وأطراف معنية خالل المشاورات التي أجريت لهذه الدراسة، في أثناء البحوث التي أُجريت على المستوى اإلقليمي وفي ما يتعلق بدراسات ال

 المحددة. 

 اإلجراءات المتعلقة بالطلب  3.2

 كمصدر لخلق فرص العمل  دعم األعمال واالستثمار، وخصوًصا في الشركات الصغيرة والمتوسطة، 3.2.1

التي تظل  -أكدت جميع المشاورات مع األطراف المعنية أنه توجد حاجة قوية لبناء منظومة متكاملة تدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ال إن توفير الدعم لنمو  في حين أن دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ األهمية، إ  وتشغيلها بسالسة.  - أكبر رب عمل في المنطقة

ويتطلب ذلك تبسيط اللوائح التي تعيق نمو   الشركات الكبرى ال يقل عنه أهمية؛ لضمان بقاء الشركات الناشئة وتنميتها وتمكين خلق فرص العمل.

الجودة، تكون فيها الشروط  يُعد إنشاء وظائف عالية   الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بمزيد من الحوافز لخلق وظائف ذات نوعية جيدة. 

  واألجور أكثر انسجاًما مع تطلعات الشباب، أمًرا حيويًا لتعزيز القطاع الخاص ورفع مستويات اإلنتاجية.

  يمكن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل عدة إجراءات، بما في ذلك:

والتدريب على تطوير األعمال للشركات )بما في ذلك تصميم الخدمات والمنتجات وغيرها من المنهجيات المتعلقة   التوجيه اإلستراتيجي ■

  بالشركات البادئة(.

  جذب االستثمارات محددة الهدف على المستوى المحلي.  ■

ضانة.  ■  تقديم الدعم وإعانات دعم األجور للشركات الناشئة في مرحلة الحِّ

  التمويل والضمانات.ضمان الوصول إلى  ■

 منح حق الوصول إلى التأمين الصحي واالجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك رائدات األعمال على وجه الخصوص.  ■

 حوافز ضريبية متنوعة، بما في ذلك معدالت ضريبية مختلفة للشركات الصغيرة/البادئة.  ■

  دعم تشجيع الصادرات.  ■

  صناديق البحث والتطوير.  ■

 دمات المعلومات واالستشارات. خ ■

 خدمات التدريب المرتبطة بالوصول إلى التمويل.  ■

 دعم الحكومة المحلية لتنفيذ المشاريع باالستعانة بمقدمي خدمات محليين، بما في ذلك التمويل والمراقبة.  ■

 زيادة المشتريات العامة إلشراك جهات فاعلة محلية في توريد المنتجات والخدمات.  ■

 الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، وإصالح األطر القانونية التي تقيد نشاط ريادة األعمال.   دعم الشركات ■

دعم البنية التحتية األساسية، بما في ذلك الطرق وخدمات المواصالت، والوصول إلى المياه والري، واالتصاالت السلكية والالسلكية،   ■

 عامة. ومرافق التخزين، وخدمات المراحيض والنظافة ال 

  دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سالسل القيمة األكبر.  ■

 دمج الشركات في سالسل القيمة األكبر  3.2.2

لذين  يوفر دمج الشركات في سالسل القيمة العالمية فرصة لمساعدة اقتصادات المنطقة على خلق وظائف كافية الستيعاب العدد الكبير من الشباب ا 

ولكن يتطلب ذلك اعتماد طريقة منهجية لتحديد األولويات بين مختلف سالسل القيمة، وتحديد الجهات الفاعلة   لعمل كل عام. ينضمون إلى سوق ا

ددة، مع  المختلفة إلى جانب روابطها وتفاعالتها، وتحليل القدرات التكنولوجية واألداء االقتصادي، وصياغة إستراتيجية لالرتقاء بسالسل قيمة مح

 وستحتاج الشركات أيًضا إلى دعم تقني لتكون قادرة على االستفادة من هذه الفرص.  اد التنظيمية والمؤسسية.مراعاة األبع

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص 3.2.3

ام التعليمي بما يالئم سوق العمل، وتسهيل  توجد حاجة إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والدخول في شراكات يمكنها مواكبة النظ

توفر الشراكات بين القطاع العام والخاص للطالب والخريجين الجدد وظائف   انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل، واستعادة الثقة في الحكومة. 

ألعمال التطوعية والتعلم بمالزمة الموظفين  وخبرات عملية في القطاع الخاص )على سبيل المثال، من خالل منح التدريب الداخلي والتدريب وا

كما يمكنها   المتمرسين و"الوظائف الصيفية"(، وبالتالي تزويد الشباب بالمهارات الشخصية الالزمة والتدريب األولي الذي يتطلبه سوق العمل. 

وفي ضوء ذلك، ينبغي   ث عن عمل في المستقبل.أيًضا تمكين الشباب من إقامة عالقات مع أرباب العمل المحتملين، والذين قد يساعدون في البح

م عرًضا ثابتًا من خبرات العمل عالية الجودة والكفاءة.   بالتأكيد البحث عن طرق لتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تقد ِّ
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يرة والمتوسطة، باإلضافة إلى زيادة انتشار  مع دعم النظم الصناعية الرئيسية وشبكات الشركات الصغ - إن تعزيز الشراكات بين الشركات والتعليم 

  التعلم القائم على العمل ضمن البرامج الحالية، يمكن أن يعزز صلة التعليم بالعمل إلى حد كبير.

 أفضل ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

، قامت الحكومة مؤخًرا بإصالح قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الحكومي بهدف اعتماد نهج شامل لتعزيز  األردنفي 

، تأسست هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون  2019في عام  حوكمته، وتقوية شراكاته مع القطاع الخاص. 

ف الهيئة إلى تسهيل جميع السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وأن  وتهد جديد تمت الموافقة عليه لهذا الغرض.

وتعتزم الهيئة المنشأة حديثًا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لوضع   تكون الهيئة القانونية والتقنية لقطاع التعليم المهني. 

 مقدمي التدريب المهني. المواصفات القياسية ومعايير الترخيص وتهيئة الظروف للعمل مع  

وبالفعل، أُنشئت أكثر من ستة مجالس مهارات قطاعية رسميًا بموجب هذا اإلطار القانوني واإلداري الجديد، بما في ذلك مجلس  

حيث   مجلس مهارات قطاعية مختلفًا. 21ومن المتوقع إنشاء حوالي  مهارات لقطاع السياحة ومجلس مهارات لقطاع الضيافة.

% من أعضاء مجالس إدارة هذه المجالس من القطاع الخاص، بينما سيكون األعضاء الباقون من األطراف  60ن سيأتي أكثر م

ويعني هذا أن القطاع الخاص ستكون له الكلمة األكبر في مجالس المهارات القطاعية هذه، والتي تهدف   المعنية التابعة للقطاع العام.

يتسم اإلصالح الشامل الجاري لقطاع التعليم   لمؤسسات التعليم المهني والمعلمين.إلى تطوير المعايير والمواصفات القياسية  

  والتدريب المهني والتقني في األردن بمشاركة القطاع الخاص بل وملكيته.

مناهج  ، أقامت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ووزارة الزراعة شراكة بين المدرسة والصناعة لالشتراك في وضع لبنانفي 

وقد نفذت هذا   ، أُطلق مشروع حول "تطوير نظام التعليم الزراعي الفني المهني في لبنان".2016وفي عام  جديدة للتخصصين.

المشروع   المشروع وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ومنظمات أخرى. 

وأحد   التعليم الزراعي الفني، جزئيًا من خالل شراكته مع القطاع الخاص في تطوير المناهج. الجاري في مرحلة تطوير بنظام  

 المخرجات الخمس الرئيسية للمشروع يتمثل في إقامة روابط بين المدارس الزراعية والقطاع الخاص. 

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:

 والمعلومات بشأن الطلب )المتغير( على المهارات تحسين المعرفة  3.2.4

لغ األهمية  إن ضمان توافر البيانات المتعلقة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة والقدرة االستيعابية لسوق العمل وإمكانية الوصول إليها أمر با

كما يجب تطوير أنظمة   من اتخاذ خيارات مستنيرة.   ليس فقط لمن يبحثون عن عمل، ولكن أيًضا حتى يتمكن أرباب العمل وصانعو السياسات

ستسمح مثل هذه   معلومات المهارات لتوليد تدفقات موثوقة ومستدامة للمعلومات والمؤشرات؛ من أجل المساعدة في تعزيز إمكانية توظيف الشباب. 

ح إمكانية توقع النقص في المهارات وعدم مطابقتها  األنظمة للحكومات بمراقبة الطلب في سوق العمل ومطابقته مع العرض من الخريجين؛ ما يتي

ال  احتياجات سوق العمل ومعالجة ذلك على نحو صحيح، وتوجيه مناهج التعليم والتدريب المهني المتعلقة باحتياجات سوق العمل، وتيسير االنتق

ت لتحديد النقص في المهارات، من أجل إعداد برامج  يحتاج صانعو السياسات أيًضا إلى العمل مع الشركا  من المدرسة إلى العمل ومن عمل آلخر.

 الحوار مع منظمات دعم ريادة األعمال/الشركات المحلية أمر بالغ األهمية في هذا السياق.  تدريب إضافية يمكنها تلبية احتياجات محددة. 
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 مراصد سوق العمل في مصر

من أجل تحسين مواكبة العرض من المهارات والطلَب عليها، أنشأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع المؤسسة  

وقد أنشئ   . 2006األوروبية للتدريب وغيرها من األطراف المعنية، المرصَد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف في عام 

 علومات والتنبؤ باحتياجات التعليم والتدريب والتوظيف بما يلبي متطلبات سوق العمل.المرصد بهدف تطوير القدرات وتحليل الم

وعلى الرغم من توقف المبادرة في وقت الحق، إال أن فكرة إنشاء مرصد لسوق العمل أحيتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  

حيث أُنشئت شبكة مراصد إقليمية إلنتاج معلومات سوق العمل   اإلقليمي. بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي على المستوى  

يعتمد المشروع على موظفين من األطراف   اإلقليمية بطريقة تشاركية واقتراح التدخالت المتعلقة بالتوظيف في المنطقة المعنية.

ملة والهجرة وجمعيات وباحثين من القطاع الخاص،  المعنية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة القوى العا

وقد   حيث تتبادل هذه الهيئات البيانات وتتيح بيانات سوق العمل لتحسين قاعدة المعلومات لصانعي السياسات. لضمان االستدامة.

رت ستة مراصد إقليمية لسوق العمل في مدن السادات والسادس من أكتوبر وأسوان وبورسعيد والسويس وا ِّ وقد   إلسماعيلية.طو 

  تمكنت المراصد من إقامة عالقات عمل مع مكاتب التوظيف الحكومية، وأصدرت عدًدا من تقارير سوق العمل اإلقليمية.

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:

 تقديم حوافز ألرباب العمل لتشجيع توظيف الشباب  3.2.5

ويمكن أن تكون   الخاص لتوظيف الشباب في تسهيل إدماجهم في سوق العمل، ال سيما في بداية حياتهم العملية.يمكن أن يساعد تقديم حوافز للقطاع 

وتوفير  الحوافز مالية أو غير مالية، وقد تشمل مكافآت لتوظيف الموظفين الجدد، وتغطية الحد األدنى لألجور و/أو مدفوعات التأمين االجتماعي، 

حيث يمكن لمثل هذه التدخالت أن تقدم فعالية خاصة في تعزيز توظيف مجموعات معينة، مثل النساء   نتقال للشباب.وسائل المواصالت أو بدالت ا

في حين أن مثل هذه الحوافز قد تعزز التوظيف على المدى القصير، إال أنه يجب أن تقترن   أو ذوي اإلعاقة، أو في قطاعات أو مناطق معينة. 

تؤدي إلى تشوهات مثل استبدالها أو إعفاؤها من العمل، أو آثار عدم  كي ال ستدامة العمالة التي تم إنشاؤها، وبإجراءات هيكلية أخرى لضمان ا

 حيث يمكن أن تكون هذه اإلجراءات فعالة على نحو خاص إذا دُمجت مع برامج التدريب.  الكفاءة. 

 الفروع اإلنتاجية لمصانع األلبسة في األردن 

كبر صادرات األردن، تستضيف المملكة العديد من مصانع المالبس التي تصد ِّر بموجب اتفاقيات مصممة  نظًرا ألن المالبس تشكل أ 

لكن كانت   ويأمل األردن أن توفر هذه المصانع فرص عمل للمرأة األردنية، حيث تشكل النساء أقلية في سوق العمل. خصيًصا. 

فكان التحدي اآلخر هو   اقتصادية خاصة، يعتبرها المجتمع غير آمنة للنساء. المشكلة األساسية أن المصانع كانت مقامة في مناطق 

بالنظر إلى هذه التحديات،   االنتقال إلى تلك المناطق، التي عادة ما تكون على مسافة كبيرة من التجمعات البشرية الحضرية والريفية.

ت إنتاجية "فرعية" في المناطق الريفية لتوظيف النساء  أبرمت الحكومة اتفاقية مع المستثمرين في مصانع المالبس إلنشاء وحدا

  األردنيات اللواتي لديهن فرص دخل قليلة. 

 وكجزء من االتفاقية، تغطي الحكومة جزئيًا رواتب العمال وامتيازاتهم، كحافز مقدَّم للشركات المصن ِّعة مقابل فتح هذه الوحدات. 

فرعًا إنتاجيًا تم   22فرصة عمل من خالل  7000، خلقت حوالي 2019ة عام وحتى بداي  2010ومنذ بداية هذه المبادرة في عام 

ومع ذلك، واجه المشروع بعض المشاكل في البداية، والتي كانت تتعلق في األساس   إنشاؤها في مناطق ريفية مختلفة في األردن.

لعمل في بيئة المصنع، مما يعني أن معظم هذه  بحقيقة أن األردنيين الريفيين كانوا في الغالب عديمي الخبرة وغير معتادين على ا 

 Better Workوسعيًا لحل هذه المشكلة، أطلقت شركة  الشركات كانت تواجه معدالت عالية من التغيب ودوران العمالة.

Jordanن  ، وهي شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية، مشروعًا لمساعدة األردنيين الريفيين على تحسي

ومع هذا التدريب، من المتوقع أن   إنتاجيتهم من خالل توفير تدريب خاص بالوظيفة لعمال المصانع وجلسات استشارية للمديرين.

 تصبح المصانع الفرعية أكثر إنتاجية، وبالتالي أكثر ربحية، ألنها تتوسع في مناطق أخرى من البالد. 

 .Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 :المصدر 
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  اإلجراءات المتعلقة بالعرض 3.3

تحسين صلة التعليم بالعمل: التركيز على الكفاءات التي يحتاجها القرن الحادي والعشرين والقطاعات ذات   3.3.1
 القدرة على خلق فرص العمل 

لضمان إمكانية حدوث ذلك،   يستطيعوا التكيف مع احتياجات سوق العمل سريعة التطور.يحتاج الشباب إلى اكتساب المهارات وتطويرها؛ حتى 

يجب أن يركز التدريب الحالي ليس فقط على موضوعات تقنية محددة، بل أيًضا على المهارات الحياتية واإلبداع والتفكير النقدي والتعاون  

دراسة الكفاءات الرئيسية التي يتبناها إطار الكفاءات الرئيسية األوروبي  وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد  والتكنولوجيا الرقمية. 

(European Commission, 2018 .ودمجها في نظام التعليم )  مثل الدورات   - يمكن أن يساعد التدريب التمهيدي العملي لفترة قصيرة

المهارات النوعية في رفع مهارات الشباب العاطلين عن العمل أو  المتعلقة باحتياجات   -التدريبية القصيرة أو معسكرات التدريب أو ورش العمل 

ة  غير النشطاء لتمكينهم من االندماج الفوري في سوق العمل، مع التركيز على مجاالت مثل ريادة األعمال الرقمية، وإدارة المسارات المهني

 والمهارات الخضراء. 

ونظًرا ألن العديد من البلدان   .19-ا؛ نظًرا ألهميتها المتزايدة، خصوًصا بعد جائحة كوفيديجب أن تُولى المهارات الرقمية األساسية اهتماًما خاصً 

وعلى الرغم من أن   اعتمدت إجراءات إغالق أو حظر بسبب األزمة، تلقت نسبة كبيرة من القوى العاملة تعليمات بالعمل عن بُعد، كلما أمكن ذلك.

أنها خلقت أيًضا فرًصا لبعض القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية  الجائحة شكَّلت اضطرابات غير مسبوقة، إال 

 لذلك، يجب أن يكتسب الشباب المهارات الرقمية التي تسمح لهم باالستفادة من تسريع الرقمنة.  والتمويل والتأمين. 

تقنيات االتصال ذات النطاق الترددي الواسع، ومعدات تكنولوجيا المعلومات  ولجعل ذلك ممكنًا، من الضروري أن تعزز الحكومات االستثمار في 

كما يجب تقديم   واالتصاالت، وتطوير المهارات الرقمية للطالب والمدرسين/المدربين، مع إتاحة مناهج عالية الجودة مصممة لجمهور افتراضي.

كما   بر اإلنترنت؛ للتأكد من أن الفجوة الرقمية ال تعيق فرصهم في التوظيف. دعم يستهدف الشباب الذين يواجهون عوائق في الوصول إلى التعلم ع

ينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان وصول الفتيات إلى األدوات الرقمية واستخدامها بفعالية؛ حتى يستفِّدن من الفرص التي ييسرها التعلم  

 ة القائمة على العمل للشباب. يجب كذلك تقديم مبادرات لدعم خيارات التعلم االفتراضي  اإللكتروني.

 منع التسرب من المدرسة  3.3.2

حيث ينتج عن التسرب من المدارس   يؤثر التسرب من المدارس بشكل كبير على ظروف سوق العمل ونوعية الوظائف التي يشغلها الشباب.

نطقة في التحصيل التعليمي، تظل األمية مشكلة خطيرة  وعلى الرغم من التقدم الذي تحرزه الم عرض من العاملين األميين أو ذوي التعليم المتدني. 

لذا من المهم اعتماد تدابير تحد من معدالت التسرب من المدرسة، أو   بين السكان البالغين في المغرب ومصر وبدرجة أقل في الجزائر وتونس.

في تقليل عدد المتسربين والمتغيبين عن المدارس )كما   يمكن أن يساعد رفع سن التعليم اإللزامي  توفر برامج تعليمية كفرصة ثانية لمن تسربوا.

 لوحظ في إسرائيل(. 

  تساعد آليات التتبع لألطفال غير الملتحقين بالمدارس وأنظمة اإلنذار المبكر )بما في ذلك قياسات مثل سجل الغياب وإعادة الصف الدراسي 

ة( بشكل كبير في تحديد الشباب المعرضين لخطر أن يصبحوا عاطلين عن  وانخفاض مستويات التحصيل العلمي والخلفية االجتماعية واالقتصادي

حيث يمكن أن تسهم مثل هذه األنظمة، باإلضافة إلى إجراءات التنفيذ التي تهدف إلى معالجة ترك التعليم المبكر، في   العمل أو غير نشطاء. 

 إستراتيجية وقائية أفضل. 

، سواء أكانوا يتابعون برامج جامعية بالحضور أو عبر اإلنترنت أو مزيج منهما، في شكل منح أو  كما يمكن أن تساعد المساعدات المالية للطالب

ومن المهم أيًضا تقديم   قروض بأسعار فائدة مخفضة وضمانات حكومية، في تمكين الشباب من إطالة دراستهم أو العودة إلى التعليم أو التدريب. 

، بما في ذلك برامج تعليم الفرصة الثانية، خاصة لمن تركوا التعليم والتدريب مبكًرا، وللشباب ذوي  مسارات إلعادة الدمج في التعليم والتدريب

  المهارات المتدنية.

 تحسين التوجيه واإلرشاد المهني  3.3.3

المهني( بأهمية كبيرة في تسهيل  تتسم خدمات اإلرشاد والتوجيه المهني )بما في ذلك نوادي الوظائف ومعارض الوظائف الشاغرة وبوابات التوجيه  

عالوة على   االنتقال من المدرسة إلى العمل ألنها تساعد الشباب في الحصول على معلومات كافية حول التعليم والتدريب وفرص العمل البديلة.

وفي ظل هذه األوضاع، يحتاج   ر.ذلك، فإن المهارات المطلوبة وأنواع الفرص الوظيفية تتغير بسرعة في سوق العمل الحالية المتطورة باستمرا 

 الشباب إلى معلومات أكثر وأفضل حول مختلف المسارات الوظيفية المتاحة لهم.
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لذلك، توجد حاجة حقيقية إلى تعزيز اإلرشاد والتوجيه المهني   فوعي الشباب في المنطقة محدود حول وضع سوق العمل ومختلف الفرص المتاحة. 

كما   ات وخيارات أكثر استنارة في ما يتعلق بتعليمهم وتنمية مهاراتهم بطريقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.للشباب، لتمكينهم من اتخاذ قرار

  ينبغي تعزيز هذا اإلرشاد والتوجيه المهني على المستوى المحلي وعبر القطاعات االقتصادية المختلفة. 

لتعزيز   المستويات وعبر جميع أنواع التعليم، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني.يجب كذلك إنشاء أنظمة التوجيه المهني المناسبة على جميع  

في   فعالية التوجيه المهني ومساعدة الطالب على فهم جدوى دراستهم ومدى صلتها بالعمل، يجب أن يبدأ التوجيه المهني في سن مبكرة وأن يُدمج

دورات إدارة المسار المهني في التعليم   حثين عن عمل لفهم سوق العمل بشكل أفضل. فسيخلق هذا المزيد من الفرص للبا المناهج الدراسية.

والتدريب الرسميين مطلوبة إلعداد الشباب لعالم عمل متقلب ومحفوف بالمخاطر، ولشرح الخطوات الممكنة التي يجب اتخاذها في العثور على  

 وظيفة أو تلقي الدعم. 

ية أكثر لتقديم خدمات التوجيه المهني، على سبيل المثال من خالل زيارات إلى الشركات، ودعوة األفراد  من المهم أيًضا بدء تطبيق طرق استباق

للتحدث مع الشباب حول مهنتهم، وإقامة أحداث خاصة في المدارس، وتشجيع الشباب على استكشاف خيارات بدوام جزئي ومنح تدريب داخلي  

 جور لكن ذات إمكانات مستقبلية عالية. والعمل التطوعي والعمل في وظائف منخفضة األ

إلى تفاقم التحدي الذي يواجه الشباب في االنتقال إلى العمل، إال أنه أبرز أيًضا أهمية األدوات الرقمية في دعم   19-في حين أدى وضع كوفيد

خدام أدوات وخدمات التوجيه التفاعلية عبر  يمكن أن يفيد است تاركي المدارس في رحلة البحث عن عمل نظًرا لصعوبة تقديم المشورة وجًها لوجه.

أو الندوات عبر اإلنترنت مع وظيفة دردشة( بشكل خاص في   YouTubeاإلنترنت )مثل التواصل المرئي مع مستشارين أو البث المباشر على 

ليس لديهم اتصال باإلنترنت، وخصوًصا  باإلضافة إلى ذلك، توفر خطوط الهاتف المخصصة أداة عملية لتقديم المشورة الفردية للشباب الذين  ذلك.

 أولئك المعرضين لخطر ترك المدرسة في وقت مبكر. 

 ممارسات التوجيه المهني في المغرب 

أنشأ المغرب ستة مراكز مهنية تجريبية في جميع أنحاء البالد، في محاولة للمساعدة في سد الفجوة التي يواجهها الطالب عند  

تساعد   ثالثة من هذه المراكز في الجامعات والثالثة األخرى في مدارس ومعاهد التكوين المهني.  . االنتقال من التعليم إلى العمل

هذه المراكز الطالب على االنتقال من المدرسة إلى العمل من خالل االستثمار في األطراف الفاعلة في سوق العمل لتزويد الشباب  

تستخدم المراكز أساليب االتصال   ص التواصل مع القطاع الخاص. بفهم أفضل التجاهات التوظيف والطلب على المهارات وفر

كما أنها تزود الطالب   والتوعية لتسريع التغيير، وبالتالي تصبح منصة رائدة ونقطة رئيسية للوصول إلى توظيف الشباب.

معلومات السوق حول المسارات  ومتدربي التكوين المهني بأدوات تشخيصية لمساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم، فضالً عن توفير 

يوجد أيًضا مركز   المهنية القابلة للتطبيق، والتدريب على الجاهزية للعمل، وفرص التواصل إلعداد الشباب لبيئة عمل احترافية. 

 توظيف افتراضي عبر اإلنترنت، يقدم خدمات إلكترونية للشباب المغاربة الذين ال يستطيعون زيارة المراكز المادية. 
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 تعزيز برامج التعليم والتدريب المهني عالية الجودة كبديل جيد للتعليم العام وتنويعها  3.3.4

العديد  في  في ضوء الضغط الديُموغرافي المتزايد على مستويات التعليم الثانوي والعالي، تحتاج أنظمة التعليم والتدريب المهني إلى التوسع الكبير

ويجب زيادة جاذبية التعليم والتدريب المهني من خالل المناهج الحديثة، ومعلمين مجهزين بمهارات وقدرات أفضل، وورش عمل   من البلدان.

الت قوية بعالم األعمال. ت  يجب توفير المزيد من برامج التعليم والتدريب المهني ذا  ومعدات حديثة، ومدارس ومرافق تقديم تدريب تتمتع بصِّ

ع النظام تسجيل الجنسين معًا في جميع المهن بنشاط.   الصلة بسوق العمل للطالبات، كما يجب أن يشج ِّ

 توسيع التعلم القائم على العمل  3.3.5

الشباب على إقامة  يمكن أن تساعد برامج النظام المزدوج  أثبت التعلم القائم على العمل نجاحه الكبير في البلدان التي طُبق فيها بطريقة منهجية. 

ويمكن لنظام التعلم المرن في أثناء العمل أن يكون بمثابة أداة   عالقات بالشركات واكتساب خبرة عمل حقيقية وبالتالي مهارات العمل ذات الصلة.

د من الشركات على مدار فترة  التي تمول قيام الشباب بالتوظيف "بالتناوب" في عد - على سبيل المثال، تسمح البرامج  لتعزيز االنتقال إلى العمل. 

للشباب بتجربة أنواع مختلفة من الوظائف والقطاعات وظروف العمل، ولكنها تساعدهم أيًضا على التعلم في   - زمنية )عدة أشهر في كل شركة( 

يادة االحتماالت وأيًضا  كما يمكن أن تكون وسيلة مهمة لز بيئات مختلفة واكتساب مهارات مختلفة من مجموعة متنوعة من سيناريوهات العمل.

 زيادة االندماج االجتماعي بين الفئات األقل حظًا في سوق العمل. 
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ن مقدمو التعليم والتدريب التقني والمهني أيًضا استغالل التدريب القائم على العمل )من خالل التدريب المهني والتدريب   يجب أن يحسِّ

انات دعم األجور المباشرة للمتدربين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك  يمكن أن تساعد إع الداخلي/التدريب في أثناء العمل(.

ستقرار  المكافآت ومكافآت التوظيف وتغطية المساهمات االجتماعية المؤقتة، باإلضافة إلى دفع أجور المدربين و/أو مساهماتهم االجتماعية، على ا

يمكن أن تساعد االستثمارات في مراكز التدريب المشتركة بين الشركات )سواء إنشاء   ادته. العرض من التدريب المهني الجيد والفعال المتاح وزي 

لتعليم  مراكز جديدة أو تعزيز المراكز الموجودة أو دمجها في مراكز التميز المهني( أيًضا الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير أحدث برامج ا

 والتدريب المهني والتلمذة المهنية. 

 تعلم المزدوج في مصر والمغرب برامج ال

في   ، يعد النظام المزدوج للتعلم القائم على العمل أحد أكثر المبادرات نجاًحا في توفير التدريب في أثناء العمل للطالب.مصرفي 

يمك ن   مصري. كول، وقد سعى إلى تكييف النظام األلماني المزدوج مع السياق ال - البداية، بدأ هذا النظام كمشروع سُمي مبادرة مبارك

نظام التعليم والتدريب المزدوج هذا شركات القطاع الخاص من المشاركة في تصميم برامج التدريب، مما يجعلها أكثر ارتباطًا  

ساعدت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي مؤخًرا السلطات المصرية على توسيع هذا البرنامج وتصميم   باحتياجات القطاع الخاص.

للبلد على المستويين الوطني واإلقليمي، من خالل تقديم المشورة لألطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص بشأن   النظام المزدوج

وقدم المشروع أيًضا   اإلنشاء المشترك لإلطار اإلستراتيجي والمفاهيمي ذي الصلة، فضالً عن األساس القانوني والتنظيمي للنظام.

في النظام المزدوج بالبالد، والذي يعتمد على نموذج التعليم والتدريب التقني والمهني الممول  التدريب بين الشركات كعنصر جديد 

من االتحاد األوروبي لتعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني المصري من أجل توفير قوة عاملة مؤهلة وفرص عمل  

  للقطاعات الرسمية وغير الرسمية في االقتصاد.

يتركز نموذج   نظام التدريب المزدوج المسمى "التناوب" حالة ناجحة لنظام التعلم القائم على العمل بدافع وطني.، يعد المغربفي 

تستمر   التناوب في المغرب، المدعوم بإطار قانوني قوي، في البرامج التي تؤدي إلى أعلى ثالثة مستويات من المؤهالت المهنية.

سنوات، ويُقضى نصف هذا الوقت على األقل في المؤسسة في شكل تدريب "قائم على  هذه البرامج عادة لمدة سنتين إلى ثالث 

 من المهم أيًضا مالحظة أن نموذج التناوب يُنظر إليه على أنه متساٍو مع البرامج المدرسية.  العمل". 
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 األعمال تعزيز ريادة األعمال وتعلم ريادة  3.3.6

يمكن أن يكون إنشاء شركة والدخول إلى السوق بأفكار أو منتجات   تعلم ريادة األعمال هو طريقة تساعد الشباب على تطوير مساراتهم الوظيفية. 

المستخدمة في األسواق  وربط هذا بالقدرة على العمل بطالقة باللغات األجنبية  أو خدمات أداة رئيسية في معالجة بطالة الشباب في المنطقة. 

  الخارجية والعالمية يشكل ركيزة ثانية يمكن أن تقف عليها الشركات الناشئة الجديدة.

ة  يمكن أن يمثل التدريب المخصص على كيفية إنشاء الشركات وإدارتها، وعلى اللغات األجنبية لرواد األعمال طرقًا ملموسة مفيدة لدعم إقام

ويمكن أن تشمل برامج ريادة األعمال للشباب أيًضا مهارات غير معرفية، مثل التفكير اإلبداعي   العالمي. الشركات ونموها وتعزيز حضورها 

من المهم أيًضا تنمية ثقافة   وصنع القرار والعمل الجماعي والمرونة؛ لزيادة تطوير قدرة رواد األعمال الشباب على إدارة شركاتهم الخاصة بكفاءة.

ل التعاون بين المنظمات المشاركة في أنشطة دعم األعمال، وإنشاء منصات تتيح التفاعل بين  ريادة األعمال ورعايتها م ن خالل إنشاء آلية تسه ِّ

تساعد شبكات أصحاب المشاريع الشباب وخطط التوجيه   أصحاب المشاريع الشباب، وتشجيع أصحاب المشاريع الناجحين كنماذج يحتذى بها.

الطموحين، وخصوًصا الفتيات والمجموعات التي تواجه التمييز أو التهميش، على دخول سوق العمل وبناء    وحاضنات األعمال أصحاب المشاريع

 المهارات الالزمة لنماذج األعمال المختلفة، بما في ذلك ريادة العمل االجتماعي.

 تعزيز تنمية المهارات في االقتصاد غير الرسمي  3.3.7

يعمل العديد من شباب المنطقة في القطاع غير الرسمي، الذي   القتصادية الرئيسية لجميع دول المنطقة.يعد الطابع غير الرسمي أحد التحديات ا 

على الرغم من أن التوظيف غير الرسمي   يوفر بشكل أساسي وظائف تتطلب مهارات منخفضة وإنتاجية منخفضة وموجهة لتوفير حد الَكفاف. 

غالبًا ما يكون له تأثير سلبي طويل األجل على قابلية الشباب للتوظيف حيث تتدهور مهاراتهم،  يوفر حالً قصير األجل لبطالة الشباب، إال أنه 

وقد أصبح التعامل مع الطابع غير الرسمي أولوية حيث كان الشباب العاملون في   ويصيب الكثيَر من الشباب اليأُس من المشاركة في سوق العمل.

 ضرًرا من تفشي الجائحة ألنهم يفتقرون إلى الحماية االجتماعية أو امتيازات التوظيف. القطاع غير الرسمي من بين الفئات األكثر ت
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يمكن أن تؤدي سياسات التعليم وتنمية المهارات دوًرا مهًما   لذلك، يجب اتخاذ إجراءات لدعم االنتقال نحو إضفاء الطابع الرسمي، كلما أمكن ذلك. 

كما تحتل إعادة تشكيل المهارات للجميع   نتاجية العمال غير الرسميين والشركات غير الرسمية. في هذا الصدد، حيث يمكنها المساهمة في رفع إ

يجب تقديم برامج تدريبية مصممة خصيًصا للشباب   لمساعدة الشباب في مواجهة تحديات جديدة متنامية. 19-أهمية خاصة في أعقاب جائحة كوفيد

رفع مستويات المعرفة والكفاءة لديهم، وتمكينهم من زيادة عائداتهم، وإدارة عملهم بكفاءة أكبر  العاملين في االقتصاد غير الرسمي للمساعدة في 

  وإتاحة انتقالهم من وظيفة إلى أخرى، وفي نهاية المطاف الوصول إلى المزيد من االبتكار والمهن الواعدة. 

 تعزيز الوساطة ودور خدمات التوظيف الحكومية  3.3.8

حيث يفتقر الشباب غالبًا إلى معلومات حول المسارات التعليمية وفرص العمل   التوظيف الحكومية دوًرا حاسًما في توظيف الشباب.تؤدي خدمات  

ويمكن لخدمات التوظيف الحكومية أن تدعم الشباب في هذا الصدد، لما لديها من خبرة   الواعدة، ال سيما في بداية انتقالهم من المدرسة إلى العمل. 

وبالتالي، توجد   في مجاالت إدارة االنتقال الوظيفي، وإيجاد الوظائف، والتطوير المهني المستمر، ورفع المهارات، وإعادة تشكيل المهارات. طويلة

يمكن تحقيق ذلك من خالل عدة وسائل منها بناء قدرات خدمات   حاجة إلى تعزيز خدمات التوظيف الحكومية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

ف الحكومية، على سبيل المثال، حتى تتمكن من الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب )بما في ذلك الفئات العُرضة للمخاطر(، وتقديم المزيد  التوظي

ويمكن أن تؤدي المشاركة في الشبكة األوروبية   من الدعم الفردي )من حيث المشورة والتوجيه واإلشراف( وتعزيز تقديم الخدمات المتكاملة.

ت التوظيف العامة أيًضا إلى تعزيز قدرة التعلم المتبادل لخدمات التوظيف العامة من خالل تعزيز الشراكات مع األطراف المعنية األخرى  لخدما 

 وتكثيف التواصل مع الشباب العرضة للمخاطر. 

 االستفادة من الفرص التي تتمخض عن أشكال التوظيف الجديدة 3.3.9

مل في جميع أنحاء العالم األهميةُ المتزايدة ألشكال التوظيف غير المعتادة، مثل العقود المؤقتة، والوظائف تحت  أحد أهم التطورات في أسواق الع

قات  الطلب، ووكالة التوظيف المؤقت أو العمل الحر التابع لوكالة )ويسمى أيًضا العمل بوساطة المنصات، ويتم تنفيذه على نحو رئيسي من تطبي

ذا النوع من التوظيف خطًرا كبيًرا على العمال بسبب االفتقار إلى األمان الوظيفي، وزيادة مخاطر الصحة المهنية،  ويشكل ه عبر اإلنترنت(.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي العمل بوساطة المنصات أيًضا إلى خلق   (.Dimova et al., 2016وغيرها من الظروف المحفوفة بالمخاطر )

ل صحيح، فيمكن أن يقلل الفوارق بين الجنسين من الشباب، من خالل فتح آفاق عمل جديدة لكليهما، والتغلب  فرص عمل جديدة، وإذا أُدير بشك

ومع ذلك، ال ينعكس هذا المجال في بيانات مسح القوى   على المشكالت المتعلقة بوسائل المواصالت اآلمنة وترتيبات العمل األسري والمرونة.

  حاث النوعية لتحليل تأثيره وإمكاناته. العاملة، ويجب إجراء مزيد من األب

لقد أضاف تأثير اإلغالق   لقد ذُكرت االحتماليات التي أوجدتها أشكال التوظيف غير المعتادة في أثناء مشاورات مع خبراء ومقابالت أُجريت.

يجب أن يعتاد كل من   من العمل عن بُعد.على أسواق العمل بعًدا جديًدا، مع تحول االقتصاد العالمي إلى المزيد  19-االقتصادي بسبب كوفيد

التقنية )الرقمية( وكذلك الشخصية )مثل   - لذلك، يجب أن يكون الناس مسلحين بالمهارات  العرض والطلب في السوق على طرق العمل الجديدة. 

ومن الضروري   الناشئة للعمل عن بعد.   التي يمكن أن تستجيب لالحتياجات الجديدة -إدارة الذات، والتنظيم الذاتي، وإدارة الوقت، والتواصل( 

ونظًرا ألن هذا النوع من العمل يسهم بشكل   أيًضا أن تتخذ الحكومات إجراءات لتحسين ظروف عمل العاملين في مجال العمل بوساطة المنصات.

ق، على سبيل المثال، بعدم وجود حماية  ، فهناك العديد من التحديات التي تطرح في ما يتعل58كبير في خلق فرص العمل، ال سيما في المدن الكبرى 

 ة. اجتماعية للعمال، واالضطرار إلى العمل في أوقات غير معتادة أو ساعات كثيرة وغير ذلك من السمات السلبية ألشكال التوظيف غير المعتاد 

  إجراءات تتعلق بكل من العرض والطلب 3.4

 وتنفيذها تفعيل السياسات المتعلقة بالشباب  3.4.1

على الرغم من أن معظم دول جنوب وشرق المتوسط لديها إستراتيجيات وسياسات تبدو رائعة، إال أن التجربة تظهر أن التنفيذ يتأخر عنها  

نفَّذ أي منها،  حيث يُعلَن عن برامج، وال يُ  -وهذه مشكلة شائعة في العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  بخطوات غالبًا. 

وقد يكون أسلوب اإلطار المنطقي الصلب لتخطيط البرامج وتنفيذها حالً لمساعدة البلدان في التأثير بشكل حقيقي   وبالتالي ال يظهر أي تأثير حقيقي. 

 ومن المهم أيًضا وضع خطط واقعية ذات أهداف يمكن تحقيقها بما يراعي قدرة البلد.  على أوضاع الشباب. 

 

 www.bbc.com/news/business-39416041في القاهرة:  Uberعلى سبيل المثال، تجربة سائقي  58
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 التدخالت التي تستهدف مجموعات الشباب العرضة للمخاطر توسيع 3.4.2

لذلك، توجد حاجة   على الرغم من وجود بعض البرامج التي تستهدف الفئات العرضة للمخاطر في المنطقة، إال أنها ال تزال مستبعدة إلى حد كبير. 

ء والشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب،  إلى التركيز بشكل خاص على مجموعات معينة من الشباب العرضة للمخاطر، مثل النسا

عوامل   والمتسربين من المدارس مبكًرا، والباحثين عن عمل دون مؤهالت، والشباب الريفي و/أو الفقراء، وذوي اإلعاقة، والالجئين/المهاجرين.

بحاجة إلى تحليل لتصميم إجراءات سياسية   - هم الفرعية ومجموعات -الخطر وأسباب تزايد أعداد الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 

فال بد من وضع برامج   ويجب أن تتضمن تدخالت السياسة إجراءات وقائية و/أو إعادة دمج و/أو تقديم تعويضات. محددة تستهدف كل مجموعة.

كما يجب تطوير مشاريع   وزيادة نشاطها االقتصادي.  تراعي الفوارق بين الجنسين لتقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل،

 وتدخالت معينة تستهدف الشباب في المناطق الريفية والمناطق المحرومة. 

 19-ابتكار حلول إبداعية للتعامل مع جائحة كوفيد 3.4.3

لعمل، فضالً عن تأثيرها على  في حدوث اضطراب كبير في وصول الشباب إلى التعليم وفرص ا 19-كما سبق أن ذكرنا، تسببت أزمة كوفيد

ونتيجة لالنكماش االقتصادي، من المحتمل أن تتأثر سلبًا قابلية الشباب على التوظيف، وعلى االنتقال إلى وظائف ذات جودة أفضل، وآفاق   دخلهم. 

 تطورهم الوظيفي وقدرتهم على الكسب في المستقبل

ا وكيفًا على الشباب، وال سيما من هم خارج دائرة العمالة  كما تدعو الحاجة إلى إجراء أبحاث نوعية لقياس التأثير  الفوري والطويل األجل كمًّ

على تشكيل مستقبل اإلجراءات الشاملة التي تدعم   19-سيؤثر تفشي كوفيد والتعليم والتدريب، إلتاحة صنع سياسات مستنيرة في هذا المجال.

  تعلم اإللكتروني والحماية االجتماعية، وتحسين الحقوق والظروف في مكان العمل للشباب.التعليم وتنمية المهارات، وتغطي المهارات الرقمية وال

 ل.كما يجب أن تضمن الحكومات مواكبة السياسات واإلجراءات التي تتخذها لتحفيز االقتصاد لألهداف الطموحة لتغير المناخ وحماية البيئة كك

عزز االستثمار الخاص في التحوالت االقتصادية واالبتكارات التكنولوجية، مثل الطاقة  على سبيل المثال، توجد حاجة إلى اتخاذ إجراءات ت

البنية التحتية   المتجددة، والمدن الذكية، ومشاريع تحلية مياه البحر )التي تعمل بالطاقة المتجددة(، وأنظمة النقل العام الصديقة للبيئة، واستثمارات 

حيث يمكن أن تشكل إجراءات السياسة القطاعية هذه األساس   جوانب الرفاهية( والحلول الرقمية.  - في ذلك المقاومة للمناخ، والعمل عن بعد )بما 

 النتعاش اقتصادي والتحرك نحو سوق عمل أكثر استدامة وإنصافًا. 

الضريبية( مشروطة بتحسينات بيئية  يجب على الحكومات تصميم إجراءات دعم مالي خاصة بكل قطاع )مثل القروض التفضيلية والتخفيضات  

عالوة على ذلك، توجد حاجة العتماد إجراءات سياسية تضمن أن تعمل سالسل التوريد المحلية على تحسين المرونة وتقليل   حيثما أمكن ذلك.

على الحكومات مساعدة العمال على   وكذلك، يجب  اآلثار البيئية، بما في ذلك عن طريق تحسين كفاءة الموارد وااللتزام بمبادئ االقتصاد الدائري.

النظيفة  االنتقال إلى وظائف الطاقة المتجددة من خالل االستثمار في البرامج التدريبية التي تزود الشباب بالمهارات التي تحتاجها االقتصادات 

الح اإلعانات المالية الضارة بالتنوع  ومن المهم أيًضا تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات االقتصادية، وإص منخفضة األثر الكربوني. 

 البيولوجي، بما في ذلك في القطاع الزراعي. 

 التصرف على المستوى المحلي  3.4.4

على الرغم من أن سوق العمل تختلف من منطقة ألخرى داخل كل بلد، لكن يمكن صياغة سياسات على المستوى الوطني مع وضع اختالفات  

وتُخلق الوظائف األعلى جودة بكفاءة أكبر عندما   - اشى عرض المهارات مع الطلب عليها بكل منطقة على حدة يجب أن يتم محدودة بين المناطق.

وفي هذا الصدد، من المهم تعزيز قدرات األطراف   ترتبط اإلمكانات الحالية على المستوى المحلي ببرامج الدعم وأنشطة االستثمار الجارية.

  -محلي لمعرفة عرض المهارات والطلب عليها، ولتصميم التدخالت التي تهدف إلى تحسين مطابقتهما الفاعلة على الصعيدين اإلقليمي وال 

 وتنفيذها.  -واستخدام المهارات على المستوى المحلي 
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 بيان لخصوصية االحتياجات اإلقليمية  "مدن المهن والكفاءات" المغربية:

منطقة   12( على إنشاء ما يسمى "مدن المهن والكفاءات" في OFPPTفي المغرب، يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ) 

حيث ستوفر هذه المنصات التدريب على الوظائف والتدريب المهني في مختلف   كجزء من إستراتيجية التكوين المهني الجديدة للبالد.

مال البناء لمدينة المهن والكفاءات في  على سبيل المثال، أعلن المغرب مؤخًرا عن اإلطالق الرسمي ألع  القطاعات حسب كل منطقة.

حيث ستقدم مدينة المهن والكفاءات تدريبًا مهنيًا للوظائف في الصناعة، والقطاع الرقمي، والنقل الخارجي، واإلدارة،   منطقة أكادير. 

ناعة الزراعية والحرف  كما سيتم توفير التدريب المهني في قطاعات الزراعة ومصائد األسماك والص والسياحة، والضيافة، والبناء.

والفكرة وراء ذلك هي أن المغرب بصدد إعداد برامج تدريب وتلمذة مهنية محددة على أساس كل منطقة على حدة بما يلبي   اليدوية. 

 احتياجات ومتطلبات كل قطاع. 

 Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 :المصدر 

 مراقبة برامج التوظيف وتقييمها  3.4.5

ففي الوقت الحالي، ال يوجد نظام للرصد   تجربة العديد من البرامج المنفذة في المنطقة أن النتائج المرجوة لم تتحقق في كثير من األحيان.تُظهر 

د  ولجعل مثل هذه البرامج أكثر فعالية، توجد حاجة لرص والتقييم الخارجي للسياسات والبرامج، وبالتالي، من الصعب تقييم فعاليتها وتأثيرها.

وتعتبر أنظمة المراقبة والتقييم   نتائجها وتقييمها من أجل تعلم الدروس وتحديد أفضل الممارسات بغرض استنساخها و/أو توسيع نطاق تطبيقها. 

ى إنشاء  توجد حاجة إل المبنية على النتائج ضرورية لتحسين إدارة وفعالية تدخالت السياسة المتعلقة بالشباب ولضمان االستخدام الفعال للموارد. 

تحليل جوانب  أنظمة مراقبة بناًء على النتائج يمكن أن توفر بيانات كمية عن نتائج البرنامج، مثل معدالت االندماج واألجور بعد انتهاء البرنامج، و

وما إذا كان التوظيف  كيفية، مثل جودة العمل الذي تم العثور عليه، وما إذا كانت الوظائف تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوقعات الموظفين، 

 حيث يجب أن تسهم هذه المعلومات في تصميم البرامج والتدخالت في المستقبل.  مستداًما، وما إذا كانت وسائل إيجاد وظائف فعالة.

 تنسيق المشاريع والتدخالت، واالستفادة أيًضا من دعم الشركاء الدوليين  3.4.6

الت التي تعمل على تحسين قابلية الشباب للتوظيف، وهي قضية سياسات متعددة القطاعات، توجد  بالنظر إلى العديد من المشاريع التنموية والتدخ

للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص عمل الشباب وتلتزم    -بين المؤسسات الحكومية وغيرها من األطراف المعنية  -حاجة إلى تنسيق أفضل 

ث يمكن أن تقود هذه الجهود سلطات وطنية بدعم من شركاء دوليين يعملون على هذه  حي بمطابقة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. 

تُظهر   كما يجب أن يوجد نشر أفضل للممارسات الجيدة على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية للسماح بتوسيع نطاقها واستنساخها. القضايا.

  ف الشباب تؤتي ثماًرا أفضل. التجربة في مختلف البلدان أن األساليب الشاملة لتوظي

ولضمان تنسيق أفضل للجهود، من المهم تعزيز الحوار االجتماعي بين جميع األطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركاء االجتماعيين  

من األهمية بمكان أيًضا ضمان  و  والشركات والغرف التجارية والمناطق والمنظمات الشبابية ومقدمي التعليم والتدريب المهني والمراكز البحثية.

لعملية  استمرار هذا الحوار من خالل مشاركة أكثر نشاطًا ومنهجية للمنظمات االجتماعية الوطنية الشريكة، مع اعتماد اساليب تشاركية ارتقائية  

 اإلصالح من أجل فهم احتياجات األطراف المعنية ذات الصلة بطريقة أفضل وضمان نتائج أفضل للشباب. 

  بلدان المنطقة أيًضا إلى المشاركة في الشبكات العالمية واألوروبية لمشاركة أفضل ممارساتها والتعلم من تجارب بعضها.  تحتاج
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 شراكات قوية وراء نموذج "مدارس الفرصة الثانية" في تونس 

، تشكلت شراكة قوية بين الوزارات في تونس كجزء من نموذج التعليم "الفرصة الثانية"، والذي يستهدف المراهقين  2019في عام 

وفي إطار هذه المبادرة، ستوفر "مدارس الفرصة الثانية" أوالً توجيهات   عاًما.  18و 12خارج المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 

حيث سيتألف الدعم من تقديم المشورة والمساعدة   ساعدة في ما يسمى بالمركز الشامل. فردية لكل مراهق يسعى للحصول على الم

وإذا   في تحديد مشروع تعلم أو تدريب، وتقييم المستوى الحالي لكفاءات المراهق، وتوفير الخدمات األخرى ذات الصلة بكل فرد.

أشهر،    9إلى   6يمي مخصص كفرصة ثانية، يستمر من لزم األمر، فيمكن لكل شاب في المخطط أيًضا االستفادة من برنامج تعل

وإلنجاح هذا   ويركز على تمكينه من العودة إلى التعليم العادي، أو التسجيل في التكوين المهني، أو بدء انتقاله إلى سوق العمل. 

المهني والتشغيل، والشؤون   لهذا السبب تشكلت شراكة قوية بين وزارات التربية، والتكوين  النموذج، يلزم بذل جهود تنسيق كبيرة. 

وقد أثنى الشركاء الحكوميون على هذه الشراكة القوية باعتبارها   االجتماعية، والوكالة التونسية للتكوين المهني والقطاع الخاص.

لمطالب  ومن المتوقع أن يشكل هذا النموذج األساس الستنساخ على نطاق واسع استجابة  مثاالً يُحتذى به لتنسيق أفضل الممارسات.

 عاًما.  19و 15الشباب التونسي خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 Oxford Research/AAA/To Excel, 2020 المصدر:
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 لمحة عامة على آليات السياسات التي تدعم انتقال الشباب إلى العمل   1.الملحق 

 الجزائر

ظهرت سياسات   السياسات الوطنية التي تستهدف الشباب بشكل أساسي على توظيف الشباب، والذي يمثل أولوية قصوى للحكومة الجزائرية.تركز 

قود  سوق العمل النشطة في الجزائر بأشكال ثالثة كما يلي: دعم إنشاء الشركات أو مباشرة العمل الحر؛ واالندماج في سوق العمل بوظائف ذات ع

مدة؛ وتحسين إمكانية توظيف العاطلين عن العمل من خالل التدريب/إعادة التدريب والمساعدة في البحث عن عمل  محددة ال

(Souag, 2018 & Adair .) 

وتهدف الوكالة الوطنية للتشغيل إلى   ( الجزائرية هو توفير خدمات الوساطة في الوظائف.ANEMإن الدور الرئيسي للوكالة الوطنية للتشغيل )

بينما تظل   تحديث وظائفها وتحسينها من خالل التركيز على بناء قدرات موظفيها ورقمنة عدد من خدمات الوساطة وتحسين االتصاالت الداخلية.

 جال التوظيف. الوساطة الوظيفةَ الرئيسية للوكالة الوطنية للتشغيل، اعتمدت الحكومةُ أيًضا وكاالت خاصة للعمل في م

(، وهو عقد توظيف مدعوم مدمج في جهاز المساعدة على اإلدماج المهني  CTAكما تدير الوكالة الوطنية للتشغيل أيًضا عقود العمل المدعومة )

(DAIP يوفر مساهمة شهرية من الدولة لتغطية راتب الموظف كطريقة لتشجيع توظيف الباحثين عن عمل الذين ليست لديهم دون خبرة ).سابقة 

(،  ADS) يتم تقديم المزيد من إعانات دعم األجور من خالل تدخالت أخرى )مثل برامج اإلدماج االجتماعي( التي تديرها وكالة التنمية االجتماعية 

  والتي تهدف إلى مكافحة الفقر. 

مجموعتين، وفقًا لنوع البرنامج الذي تديره    يمكن تقسيم سياسات سوق العمل النشطة الجزائرية، التي قامت الوكاالت بتوسيعها، بشكل عام إلى

(Adair & Souag, 2018 :) 

  -الوكالة الوطنية للتشغيل  خدمات لتخفيف التوترات االجتماعية من خالل توفير عقود عمل مؤقتة أو خبرات تدريب داخلي فورية: ■

 -ود عمل للشباب المتعلم؛ ووكالة التنمية االجتماعية الوساطة في العمل، أو برامج توظيف الشباب التي تتضمن تدريبًا داخليًا، أو عق

 برامج أشغال المنفعة العمومية للفقراء وغير المهرة في المناطق المحرومة. 

خدمات لدعم ريادة األعمال والشركات الصغيرة من خالل تقديم المشورة التجارية والتدريب واالعتمادات واإلعفاءات الضريبية ومراقبة  ■

عاًما، وال    35و 19( التي تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ANSEJ – الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) األعمال:

( الذي يستهدف البالغين العاطلين عن العمل الذين تتراوح  CNACسيما من لديهم تعليم عاٍل؛ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة )

( التي تقدم قروًضا صغيرة للفقراء لتشجيعهم  ANGEM – ًما؛ والوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة )عا 50و 35أعمارهم بين 

 على العمل الحر، والعمل في المنزل، وإقامة نشاطات تجارية صغيرة وحرف يدوية.

 ,Musetteا بازدراء كأحد الخيارات )لقد اتخذت الحكومة تدابير تهدف إلى توجيه الشباب نحو التدريب المهني، والذي يُنظر إليه عمومً 

وقد تناولت الخطة   ، تم تمرير قانون إلصالح التعليم والتدريب المهني بهدف تحسين صورته وجودته وكفاءته وفعاليته. 2008في عام  (.2013

جودة، والتعلم القائم على العمل،  إجراًءا تغطي مجموعة من المشكالت، مثل: التقييم، والتدريب المستمر، وضمان ال  23النظام بأكمله وشملت 

ومع ذلك، يصعب تقييم تأثير جهود الحكومة لتحقيق   والتعليم والتدريب المهني للفئات المحرومة، والشراكة االجتماعية، والتعلم عن بعد، والمزيد.

 .(ETF, 2018هدفها في ظل عدم وجود تقارير رسمية ترصد مدى التقدم )

هت أموال كبيرة لتشجيع الشباب على إنشاء أنشطتهم التجارية الخاصة من خالل تسهيل وصولهم إلى  على مدى السنوات   القليلة الماضية، ُوج ِّ

ل  ومع ذلك، فشلت هذه اآللية في تقديم الدعم لرواد األعمال الشباب بعد إنشاء أنشطتهم التجارية، وبالتالي واجهوا عدًدا من العقبات، مث االعتمادات.

د المهارات الفنية و/أو اإلدارية المتعلقة بمجال عمل الشركة، ونقص في معلومات السوق ومهارات التسويق، وكذلك عدم القدرة على  عدم وجو

 (.Omrane, 2016التعامل مع البيروقراطية ) 

لتوظيف، وضمانات االعتمادات  الموارد واإلجراءات المخصصة لزيادة وصول الشباب إلى العمل )بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية، وإعانات ا

  .2010المدعومة من الحكومة للشركات الناشئة وخيارات االئتمان األصغر لألسر الفقيرة( موجودة منذ عام 

م  البرامج الممولة من االتحاد األوروبي )مثل برنامج دع باإلضافة إلى البرامج الوطنية، دعم االتحاد األوروبي جهود الجزائر في تعزيز التوظيف. 

( والتنويع  PAPS/ESRS(، وبرنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي ) AFEQالتشغيل والمؤهالت آفاق -تكييف التكوين

( تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من مشاكل عدم مطابقة  1(( تهدف إلى )PADICAاالقتصادي وتحسين مناخ األعمال ) 

( تلبية احتياجات العمل في القطاعات  3( دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية لشمال غرب الجزائر؛ و)2لسوق العمل مثالً؛ و)المهارات 
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( دعم إجراءات الحكومة الجزائرية في سياستها المتعلقة بالشباب، فضالً عن جهود  5( تعزيز بناء القدرات المؤسسية؛ و)4االقتصادية المحلية؛ و)

 .59( إقامة شبكات تبادل بين المؤسسات األكاديمية الجزائرية واألوروبية للسماح بشراكة إقليمية ديناميكية 6لمجتمع المدني؛ و)ا

قدمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة، مشروع "توظيف" "من الجامعة إلى سوق  

 مع إنشاء نوادي البحث عن عمل للخريجين الشباب بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل. 2016ئر، والذي تم تنفيذه في عام العمل" في الجزا

تقدم األندية دورات مكثفة لمدة أسبوعين تهدف إلى تحسين مهارات البحث عن عمل، بما في ذلك التواصل النشط مع أرباب العمل وزيادة فرص  

 (. ILO, 2018) الحصول على مقابلة 

عاون الدولي  باإلضافة إلى ذلك، فإن التعاون الفرنسي )الوكالة الفرنسية للتعاون( والبنك الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية والوكالة األلمانية للت

(GIZ .واألطراف الفاعلة الدولية األخرى تدعم أيًضا إصالحات التوظيف والتعليم العالي والتدريب ) 

 60مصر

السياسات واإلجراءات الحكومية التي تتناول قضايا الشباب إلى تعزيز قدرة الشباب على التوظيف من خالل مساعدتهم على تطوير  سعت  

على سبيل المثال،   قُدم الكثير من المبادرات الوطنية والمشاريع الممولة من المانحين بهذا الخصوص. مهاراتهم، وبالتالي دعم انتقالهم إلى العمل. 

- مباركاألطراف المعنية في مصر التزاًما جماعيًا قويًا بتوسيع مبادرات التعلم القائمة على العمل الحالية والتي أثبتت نجاحها )مثل مبادرة  أبدت 

ية المستمرة  كول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومخطط التناوب في مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني وبرنامج التلمذة الصناع

 الذي تنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة(. 

، وقد أولت الحكومة مؤخًرا أهمية أكبر لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني من خالل تنفيذ إستراتيجية  2030يمثل التعليم أولوية في رؤية مصر 

صر مفتت للغاية بسبب تعدد األطراف المعنية المشاركة وعدم كفاية  قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في م  ".2.0جديدة هي "التعليم الفني 

وقد أسفرت الجهود المبذولة لدعم تطوير منهج معياري )مثالً مبادرة أطلقها نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني   التنسيق فيما بينها. 

( الذي تنفذه وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة(  WISEلمهارات )( ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز ا TVETوالتدريب المهني ) 

لكن أحد اإلجراءات الرئيسية إلصالح القطاع في إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة واالعتماد في   (. ETF, 2017aعن نتائج محدودة )

حيث تهدف الهيئة إلى تحسين جودة نظام التعليم والتدريب   .2020يها في سبتمبر  التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، والتي تمت الموافقة عل

وستتولى مسؤوليات تطوير سياسات   التقني والمهني، حتى يتمكن من إنتاج قوة عاملة فنية ماهرة ومدربة تلبي متطلبات سوق العمل. 

ضافة إلى نظام وطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات والبرامج  وإستراتيجيات ضمان الجودة لتوفير التعليم الفني والتدريب المهني، باإل 

  التعليمية والتدريبية، كما تغطي مفاهيم ومعايير الجودة، وطرق التدريس والتعلم، وإجراءات التقييم، وكذلك متابعة تنفيذها.

[ و"توجيه"( إلى تعزيز  Egypt YEPالشباب ] وقد سعت مبادرات وبرامج أخرى مدعومة من جهات مانحة )مثل المنتدى المصري لدعم تشغيل  

تشجيع تشغيل الشباب من خالل توفير معلومات عن سوق العمل على المستويين الوطني واإلقليمي؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على اإلرشاد  

داد عن سوق العمل لتمكين تحديد  وقد شك ل غياب نظام معلومات جيد اإلع والتوجيه الوظيفي في مرحلة مبكرة؛ وتنفيذ برامج األشغال العامة.

يتم  المهارات وتوقعها، وبالتالي اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق بتوظيف الشباب، تحديًا للحكومة في معالجة عدم مطابقة المهارات التي 

، بدأت جهات  2016في عام  ومع ذلك، فقد أعاق تفتت النظام اتباع أسلوب منهجي شامل للموضوع. تدريسها لتلك المطلوبة في سوق العمل.

ود  فاعلة وطنية ودولية مختلفة مناقشة حول إضفاء الطابع المؤسسي على مراقبة سوق العمل اإلقليمية لمعالجة هذا التفتت وتعزيز تكامل الجه

مضيف وطني لنظام معلومات    ومع ذلك، ال تزال توجد حاجة إلى مزيد من التعاون بين مختلف كيانات التعليم والتدريب المهني لتحديد المختلفة. 

  سوق العمل الوطنية واالتفاق عليه.

( إلى جانب المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف، والذي يتبع  GIZتدعم العمل على المستوى المحلي الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) 

تتكون   ريبيًا في منطقتين )مدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات(. نهًجا إقليميًا من خالل إنشاء مراصد سوق العمل اإلقليمية التي بدأت تج 

ات عن  المراصد اإلقليمية لسوق العمل من موظفين منتدبين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية، بهدف إنتاج معلوم 

 لمتعلقة بالتوظيف في مناطقهم. سوق العمل اإلقليمية من خالل عملية تشاركية واقتراح التدخالت ا

عية  وتشمل اإلجراءات والبرامج الخاصة التي تستهدف الفئات العرضة للمخاطر تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب المهني ومشاركة فئات اجتما

عن دمج الطالب ذوي اإلعاقة في   خاصة )النساء والشباب واألطفال المعرضين للخطر والذين يعيشون في المناطق النائية وذوي اإلعاقة(، فضالً 

كما تشمل البرامج األخرى البرنامج الوطني "التدريب من أجل التوظيف"   نظرائهم العاديين وتقديم حوافز للمعلمين العاملين في مدارس االندماج.

 

 مقابلة مع خبير من الجزائر.  59
 . 2يمكن العثور على معلومات أكثر تفصيالً عن السياسات والبرامج المنفذة في مصر في الفصل  60
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ن إطالق اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  وقد كا وبرنامج التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة، والمستفيد الرئيسي منه النساء وذوو اإلعاقة.

، عالمة فارقة؛ حيث كانت تهدف إلى تطوير قدرات المرأة لتعزيز خيارات توظيفها، وتوسيع  2017، التي تم تبنيها في عام 2030المصرية 

 ات. مشاركتها في القوى العاملة، ودعم ريادة األعمال، وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في جميع القطاع 

 إسرائيل

وفقًا للبحث، يمكن أن يؤثر مدى خدمة الشاب في   تستحوذ الخدمة العسكرية اإلجبارية على نصيب كبير من السياسة المتعلقة بالشباب في إسرائيل.

اإلسرائيليون من أصل عربي من  ويُستثنى  الجيش في إسرائيل من عدمه، بشكل كبير على فرصه االجتماعية والوظيفية أيًضا في حياته فيما بعد. 

مشكلة    -وال تزال-لذا شكَّلت شمولية سياسات إسرائيل المتعلقة بالشباب  الخدمة العسكرية، ما يُترجم إلى صعوبات أكبر في العثور على وظائف.

 (.Brakel, 2008في البالد )

ويرجع ذلك إلى   المتتالية من الحكومات األخيرة لوضع سياسة. وطنية للشباب على هذا النحو، على الرغم من الجهود  ليست لدى إسرائيل سياسة

تهتم عدة وزارات مختلفة بسياسة الشباب، ولكن ال   تغير اإلدارات بشكل متكرر، وتداخل مسؤوليات الهيئات الحكومية، وأسباب سياسية أخرى.

ي إسرائيل عددٌ من الهيئات الحكومية المختلفة، حسب الموضوع  لذلك، يُشرف على سياسة الشباب ف توجد هيئة تنسيقية لقيادة جهود هذه الوزارات. 

على سبيل المثال، مع اإلستراتيجيات القطاعية التي تحاول أن تحل محل النهج الموحد، اتخذت وزارة التربية والتعليم تدابير لتحسين   .61المطروح 

 أوضاع الشباب. 

الحياة العامة، مع العديد من الحركات والمجالس الطالبية العاملة في جميع أنحاء البالد على  توفر إسرائيل بنية تحتية متطورة لمشاركة الشباب في 

  المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية. 

 ,ETFنظام التعليم في إسرائيل مفتت وغير شامل تماًما، مع وجود تباينات كبيرة في النتائج بين مختلف المجموعات العرقية في البالد )

2019b.)  بهدف زيادة تحسين مالءمة وجودة وتوافر المهارات لسوق  2018وقد أطلقت إسرائيل رسميًا اإلطار الوطني للمؤهالت في عام ،

  2017، تم إطالق خطة إستراتيجية جديدة لتعزيز التعليم التكنولوجي المهني في إسرائيل من 2017عالوة على ذلك، في عام  العمل اإلسرائيلية.

دف زيادة جاذبية التعليم والتدريب التقني والمهني من خالل تحسين جودة عرضه التعليمي وضمان تقديمه بالتعاون الوثيق مع  ، به2022إلى 

وبالتالي، تركز "السياسة" اإلسرائيلية على التعليم والتدريب التقني والمهني كوسيلة لزيادة المعروض من العمالة المؤهلة في مختلف   الصناعة.

  الوة على ذلك، ونظًرا القتصاد إسرائيل عالي التقنية، تتبع الدولة نهًجا واسعًا في التعليم التكنولوجي.ع القطاعات. 

تخضع   وعلى صعيد التوظيف، تسعى إسرائيل بنشاط إلى تحقيق سياسات سوق العمل النشطة في محاولة إلعادة العاطلين عن العمل إلى العمل. 

 مكتب توظيف في جميع أنحاء البالد )المرجع نفسه(.  72ارة العمل وهيئة الخدمة العليا، المسؤولة عن دائرة العمل اإلسرائيلية إلشراف وز 

ُوضعت توقعات سوق العمل والمهارات اإلسرائيلية لعام   تتطلع الدولة أيًضا إلى معالجة أكبر ألي عدم تطابق في المهارات الحالية من خالل التنبؤ.

 لتحديد المهن التي تختفي وكذلك المهن التي تظهر، وبالتالي وضع إسرائيل في طليعة توقع متطلبات المهارات للمستقبل.  2040

في الواقع، ينظر المجتمع الدولي إلى الدولة باعتبارها أحد البلدان الرائدة   وفي مجال االبتكار وريادة األعمال، تحظى إسرائيل بمكانة مرموقة. 

جال االبتكار، وهي تحتل باستمرار مرتبة بين أفضل الدول على مستوى العالم من حيث تعزيز بيئة تمكن من االبتكار وريادة  عالميًا في م

  .62األعمال 

حيث يهدف هذا   .Afikimلدى إسرائيل أيًضا إجراء سياسي محدد يتناول الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، يُطلق عليه برنامج 

مج إلى دمج الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب في التوظيف بتوجيه الشباب من خالل مسار تكامل على مستوى المبتدئين لمدة  البرنا 

  شهًرا لمساعدتهم على اكتساب مهنة وبالتالي العثور على وظيفة.  18

 63األردن 

ا الشباب األردني، سعت الحكومة باستمرار لدعم تشغيل الشباب في  في ظل حالة البطالة المزمنة التي يعاني منها األردنيون، وخصوصً 

حيث تشمل أولويات السياسة األساسية في هذا المجال تطوير توفير العليم للشباب حتى تواكب مهاراتهم متطلبات سوق   إستراتيجياتها وخططها. 

 

 el.pdf2944/youth_in_isra-17-youth.net/downloads/4-www.saltoعمل الشباب وإدماجهم في إسرائيل:  61
 . 1انظر المربع المعنون "إسرائيل: دولة الشركات الناشئة في العالم" في الفصل  62
 . 2يمكن العثور على معلومات أكثر تفصيالً عن السياسات والبرامج المنفذة في مصر في الفصل  63
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ية للشباب الباحثين عن عمل، وتشجيع ريادة األعمال الشبابية،  العمل بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين المهارات الحياتية أو المهارات الشخص 

  وتسهيل االنتقال العام من التعليم إلى العمل.

فالسياسات األكثر صلة بمعالجة بطالة الشباب هي اإلستراتيجية الوطنية   وتنعكس أولويات البالد في عدد من وثائق وخطط اإلستراتيجية الوطنية.

حيث   (.2020-2011(، واإلستراتيجية الوطنية للتشغيل )2025-2019(، واإلستراتيجية الوطنية للشباب )2020-2018لالشتمال المالي )

غر  تهدف اإلستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي إلى زيادة حصة التمويل )النسبة المئوية للقروض المقدمة من البنوك ومؤسسات التمويل األص 

، مع إيالء اهتمام خاص لألسر والنساء والشباب  2020% بحلول عام 15% إلى 8.5والمتوسطة( من للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 

وتؤكد اإلستراتيجية الوطنية للشباب على دور الشباب في ريادة األعمال، كما تهدف إلى تطوير بيئة عمل الشباب من خالل   والالجئين األقل دخالً.

ع ريادة  وبالمثل، تركز اإل دعم مثل هذه المشاريع. ستراتيجية الوطنية للتشغيل على تحسين نتائج التعليم وسياسات سوق العمل النشطة، كما تشج ِّ

  األعمال من خالل توسيع التدريب المهني والمهارات الشخصية وكذلك من خالل التدريب على إنشاء مشاريع معينة، وأيًضا تقديم إعانات لدعم

 ين. األجور أو منح ألصحاب المشاريع الطموح

وكانت إحدى المبادرات   لقد بُذلت جهود كبيرة لتطوير نظام التعليم في األردن، بدعم من العديد من منظمات التنمية الدولية والجهات المانحة.

ا  وقد غطى البرنامج عدًد (.2016-2009و 2009-2003الرئيسية برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة، الذي نُف ِّذ على مرحلتين )

 من مستويات التعليم المختلفة، مع التركيز على النظام التعليمي في األردن، وشمل دعم السياسات والبنية التحتية التعليمية. 

شاملة للغاية   وتعد اإلستراتيجية (.2025-2016في اآلونة األخيرة، أطلقت الحكومة األردنية اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )

حيث تشمل   وتتناول النظام التعليمي على جميع المستويات، من تنمية الطفولة المبكرة إلى التعليم الجامعي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

 األهداف الرئيسية لإلستراتيجية ما يلي: 

وخبرات التنمية التي تعزز الجاهزية لاللتحاق بالمدرسة  ضمان حصول جميع األطفال على التعلم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة،  ■

 االبتدائية والحياة الصحية والرفاهية في المستقبل. 

 ضمان أن يكمل جميع األطفال تعليًما ابتدائيًا وثانويًا منصفًا وعالي الجودة، مما يؤدي إلى نتائج تعليمية فعالة وذات صلة.  ■

الغين ممن يمتلكون المهارات التقنية والمهنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وتمكنهم من  تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والب ■

 الحصول على وظائف مناسبة وتفتح المجال أمامهم للدخول في عالم ريادة األعمال. 

 توفير الوصول العادل إلى فرص التعليم الجامعي عالية الجودة وذات الصلة بأسعار معقولة.  ■

ى النتائج الرئيسية لهذه اإلستراتيجية حتى اآلن تشكيل المركز الوطني لتطوير المناهج، والذي قام مؤخًرا بتطوير مناهج رياضيات  وقد كانت إحد

كما يتم بناء مدارس جديدة بموجب هذه اإلستراتيجية الستيعاب أعداد الطالب   وعلوم جديدة بالتعاون مع خبراء محليين ووفقًا للمعايير الدولية.

باإلضافة إلى ذلك، يجري العمل على توسيع دور الحضانة، مما سيسهم أيًضا   زايدة، وقد تلقى المعلمون تدريبات على طرق التدريس الحديثة.المت 

 وفي ما يتعلق بالجامعات، فقد أُدخلت تعديالت تشريعية ومؤسسية لتعزيز اإلدارة الرشيدة.  في دفع المشاركة االقتصادية للمرأة. 

تهدف عملية اإلصالح   أيًضا أحد النتائج الرئيسية لتنفيذ اإلستراتيجية حتى اآلن.   ETVETك، كان اإلصالح الشامل لنظام صندوق عالوة على ذل

التي  الواسعة النطاق هذه إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير برامج التدريب التي تستجيب الحتياجات سوق العمل، فضالً عن إزالة العقبات 

أسفرت عملية إصالح التعليم والتدريب التقني والمهني عن نتيجة رئيسية: إنشاء هيئة تنمية   اب الباحثين عن عمل أو العمل الحر. تواجه الشب

تهدف هذه الهيئة إلى أن تكون   وتطوير المهارات المهنية والتقنية ككيان جديد هدفه تعزيز سوق العمل من خالل تنظيم قطاع التدريب المهني. 

ل  انونية والتقنية لقطاع التعليم المهني، بموجب قانون جديد يمنحها سلطة إحالل جميع مؤسسات التعليم المهني األخرى في إطار إعادة تأهيالهيئة الق

السابق مع مركز االعتماد وضمان الجودة، لتحمل مسؤولية اإلشراف   ETVETالهيئة الجديدة هي ناتج دمج صندوق  المدارس والمعاهد المهنية.

كما تأسس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، كجزء من الهيئة، بمهمة   تنفيذ برامج التعليم المهني وتطوير المهارات القطاعية.على 

وقد تم بالفعل إنشاء العديد من مجالس المهارات القطاعية لعدد من القطاعات،   صياغة سياسات وإستراتيجيات تطوير القطاع على مستوى وطني.

  تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص. 

ظيفي  في ما يتعلق باإلرشاد الوظيفي، بدأ صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية، وهو منظمة غير حكومية ملكية، في إنشاء مكاتب اإلرشاد الو

ى فهم مجاالت التخصص المختلفة ووضعهم  ومتابعة الخريجين في جميع أنحاء المملكة لتقديم خدمات استشارية لطالب الجامعات لمساعدتهم عل

ومن خالل العمل بالشراكة مع الجامعات األردنية، تهدف مكاتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين إلى تزويد   على المسار الوظيفي الصحيح. 

مكتبًا في   27تم إنشاء ما مجموعه  في.الطالب بالمعرفة المناسبة الختيار تخصص مناسب واتخاذ الخيارات الصحيحة في ما يتعلق بمسارهم الوظي

كما تهدف المكاتب أيًضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمنظمات   مختلف الجامعات األردنية الحكومية والخاصة.

  غير الحكومية والمنظمات الدولية.
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د صندوق التنمية   للشباب من خالل مجموعة متنوعة من برامج التمويل. تركز الحكومة أيًضا على تعزيز دعمها لريادة األعمال بالنسبة ِّ وقد ُزو 

ولكن وفقًا لتحليل   والتشغيل بميزانية كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية لتوسيع نطاق برامجه لمنح القروض لرواد األعمال الطموحين.

إن إطار برامجه غير فعال إلى حد كبير، حيث يتخلف جزء كبير من المستفيدين عن  أُجري كجزء من اإلستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، ف

ديناًرا أردنيُا لكل وظيفة عام   2890وفق البيانات، بلغ متوسط تكلفة الوظائف التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق  سداد قروضهم.

  العام. وظيفة في ذلك   48000وقد وفرت هذه المشاريع ما مجموعه  .2017

ر األردن أيًضا إطار عمل جيد األداء للتمويل األصغر. تحت إشراف وزارة الصناعة؛   2007تأسست شبكة التمويل األصغر األردنية عام  طوَّ

وقد نمت الشبكة حتى صارت تسع مؤسسات تمويل أصغر أعضاء، يركز معظمها   لتمثيل مؤسسات التمويل األصغر ونشر المعلومات حول أدائها.

غر المقامة في المنزل سواًء أكانت مرخصة أ في   م غير مرخصة.على األسر ذات الدخل المنخفض والنساء والشركات الصغيرة والمتناهية الص ِّ

% منهم من الشباب الذين  43% منهم خارج العاصمة، و69عميالً نشطًا، كان  465,717، كان لدى األعضاء التسعة للشبكة إجماالً 2018عام 

  عاًما. 30و 18تتراوح أعمارهم بين 

الحكومة األردنية وقطاع المنظمات   التوظيف. تركز معظم سياسات سوق العمل النشطة في األردن على التدريب على المهارات وتدخالت خدمات 

برنامًجا مموالً من   36( حددت ILO/IFAD, 2017أظهرت دراسة حديثة )  غير الحكومية هما المنفذان الرئيسيان لسياسات سوق العمل النشطة.

تعزيز ثقة الشباب الباحثين عن عمل   مليون دينار أردني، وجود فوائد للتدريب على المهارات الشخصية من حيث  223الجهات المانحة بتكلفة 

ومع ذلك، فإن العوائق الرئيسية لهذه البرامج تشمل عدم وجود متابعة   وتزويدهم بالمهارات الشخصية المطلوبة لتعزيز األداء في مكان العمل.

البرامج التي تقدم حوافز أو  وينطبق هذا بشكل خاص على  ورصد وتقييم، فضالً عن أن خريجي هذه البرامج يشغلون وظائف غير مستدامة.

لقد أثبتت هذه األساليب   مكافآت للمتدربين مقابل حضورهم، وكذلك المخططات التي تقدم جزًءا من رواتب الموظفين كحافز ألرباب العمل. 

  المحددة أنها تؤدي إلى توظيف غير مستدام، وتزيد في الواقع من المشاكل الهيكلية التي تواجه سوق العمل.

، التي تحتوي على إجراءات ذات أولوية عبر مجاالت مختلفة  2020-2019، أعدت الحكومة وأطلقت خطة النهضة األردنية 2019في عام 

فرصة عمل الئقة إضافية لألردنيين   30000كجزء من الخطة، التزمت الحكومة بتوفير  تهدف إلى تحقيق أهداف الرؤية واإلستراتيجيات الشاملة.

عالوة على ذلك، أطلقت الحكومة برنامج "خدمة وطن"، الذي يهدف إلى تزويد الشباب األردني بالمهارات   .2020و 2019ي سنويًا في عام 

  ويركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الشخصية للشباب، وتوفير روابط بفرص العمل في القطاع الخاص. والكفاءات المناسبة لسوق العمل.

 لبنان

ومع ذلك، فقد طورت الدولة إطاًرا إلستراتيجية التعليم الوطنية وخطة تطوير   تراتيجية توظيف محددة لتحسين أداء سوق العمل.ليس لدى لبنان إس

وبدالً من ذلك، ركزت   وما بعده. 2016ولم تتبع ذلك إستراتيجية جديدة لتغطية عام  .2015إلى  2010قطاع التعليم ذات صلة، تشمل الفترة من 

هني  الدولة جهودها على تحسين إطار التعليم والتدريب المهني والتقني، وتمكنت من اعتماد اإلطار اإلستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب الم 

  ، والذي يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات والكفاءات المطلوبة للوصول إلى فرص العمل الالئق.2022-2018والتقني 

عالوة   . ي حين يوجد مكتب توظيف وطني في لبنان، إال أن الخدمات التي يقدمها محدودة، كما أنه يفتقر إلى القدرة على أداء المهام الموكلة إليهف

ط  على ذلك، في حين أن بعض برامج التدريب موجودة، إال أن توفير التدريب الحكومي مفتت وسيء التنظيم، مع عدم التنسيق بين المناهج وخط

  ينصب التركيز الرئيسي للحكومة على دعم ريادة األعمال، حيث يوجد عدد من البرامج الجاري تنفيذها.  التنفيذ.

ب، الذي  وهذه السياسة الخاصة بالشباب المتناثرة واالفتقار إلى اإلعداد المؤسسي هي جزئيًا نتيجة للسياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي الصع

فلم تضع السلطات أي برامج لمواكبة وتسهيل انتقال الشباب إلى العمل، كما ال توجد مجالس تمثل   .2012الالجئين عام اشتد في أعقاب أزمة  

إن   ومع ذلك، توجد أكثر من مائة جمعية غير حكومية تعمل في مجال الشباب، معظمها مدفوعة وممولة من الطوائف الدينية. الشباب اللبناني.

ومية أكثر نشاطًا وديناميكية في لبنان، ونظًرا لنقص سياسات الشباب ودعمهم، يُنظر إلى برامج التعاون الدولي على  مجتمع المنظمات غير الحك

 أنها ذات أهمية إستراتيجية. 

 Youth Forum forلتوجيه صنع السياسات في هذا الصدد ) 2012فقد صادقت السلطات اللبنانية على وثيقة السياسة الشبابية الوطنية في عام 

Youth Policy & YAP, 2012.)   ،وقد تضمنت الوثيقة توصيات حول سياسة الشباب في خمسة قطاعات هي: الخصائص السكانية والهجرة

كما حددت الوثيقة عدًدا من العوامل   والتربية والثقافة، واالندماج االجتماعي والمشاركة السياسية، والعمل والمشاركة االقتصادية، والصحة.

عالوة على ذلك، اقترحت تعديالت قانونية محددة   ية والسياسية والثقافية التي تعيق تمكين الشباب واالندماج االجتماعي والمشاركة السياسية.القانون

 على القوانين التي تقيد مشاركة الشباب في العمليات االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 

اعتباره أحد الجهات الفاعلة الرئيسية التي تعاونت إلنتاج وثيقة السياسة الشبابية الوطنية، دوًرا  ويؤدي منتدى الشباب حول السياسات الشبابية، ب

لكن لسوء   وقد كُل ِّف بمراقبة تنفيذ توصيات سياسة الشباب الواردة في الوثيقة، وصياغة مراجعة فنية وقانونية لدعم التنفيذ. رئيسيًا في هذا المجال.
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شت في الغالب  عالوة على ذلك، ساهمت تداعيات   .2015توصيات هذا المنتدى في ضوء األحداث الوطنية المختلفة، مثل أزمة النفايات الحظ، هُم ِّ

  الصراع من سوريا في التقليل من شأن المشكالت المتعلقة بالشباب من حيث وضع أجندة. 

حتى بعد   (.Fakhoury, 2016وة بين الخطاب السياسي والتنفيذ )تشير األبحاث الحديثة إلى أن إطار السياسة الشبابية في لبنان يتسم بوجود فج

مرة أخرى، عانت الحياة السياسية في لبنان من سلسلة من المآزق الحكومية في   عدة سنوات من إقرار هذه السياسة، لم تنتقل بعد إلى مرحلة التنفيذ. 

فقد أدى الجمود المؤسسي إلى إحباط إعطاء   السياسة إلى أفعال. ، وهو عامل رئيسي وراء عدم ترجمة 2011أعقاب األزمة السورية في عام 

  األولوية للقضايا السياسية المتعلقة بالشباب، ال سيما في ما يتعلق بإدماج الشباب في سوق العمل.

باحثين عن عمل ألول  ، بهدف تحسين فرص العمل لل2012أُطلق برنامج يركز على توظيف الشباب بعنوان "الداخلون الجدد إلى العمل" في عام 

  100000مليار دوالر أمريكي يستهدف خلق  1.3وهو برنامج بقيمة  -وفي اآلونة األخيرة، صادق لبنان على برنامج الوظائف الوطنية  مرة.

ص، وفي  حيث ُصممت هذه المبادرة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وعالية الجودة من خالل توسع القطاع الخا فرصة عمل على المدى المتوسط.

يرتكز البرنامج على ثالث ركائز   الوقت نفسه ضمان تحسين وصول الجزء المحروم من السكان في البالد إلى الوظائف وفرص كسب الدخل.

  أساسية للعمل: تحسين البيئة لالستثمار الخاص، وتحفيز خلق فرص العمل من خالل التجارة واالستثمار، وربط الشباب والنساء بالوظائف. 

 المغرب

والسياسة الوطنية المتكاملة   2021، واإلستراتيجية الوطنية للتدريب المهني 2025-2015ترتبط اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل في المغرب 

 بتركيز عالمي يهدف إلى التعرف على المشاكل التي يواجهها الشباب وفهم تعقيد القضايا المعاصرة ذات الصلة بالشباب. 2030-2015للشباب 

من ناحية أخرى، فإن   إلى تعزيز اإلدماج االجتماعي للمرأة وكذلك دمج الشباب في المهن.  2025-2015اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل تسعى  

وهي تشمل جميع القطاعات الحكومية   ليست إستراتيجية قطاعية، بل تتخذ نهًجا متكامالً ومنسقًا.  2030-2015السياسة الوطنية المتكاملة للشباب 

ضمان التقارب في اإلجراءات التي تستهدف الشباب في جميع المجاالت )التعليم، والتوظيف، واإلسكان، والصحة، والثقافة، وغيرها(  بهدف  

(Kamal, 2016 .) 

هني  يتم تنفيذ سياسات سوق العمل النشطة في المغرب بشكل عام من خالل برامج هادفة ذات أهداف محددة، حيث تقدم وزارة الشغل واإلدماج الم

  تحليالً للبرامج بناًء على أهدافها الكمية.

  يوجد نوعان من سياسات سوق العمل النشطة في المغرب، هما: 

المبادرات التي تعمل على تحسين قدرة الشباب على التوظيف من خالل الوصول إلى خبرتهم المهنية األولى )دخول "العقد" إلى القوى   .1

 العاملة( والتدريب على المهارات. 

طط التي تشجع على توظيف الخريجين الباحثين عن عمل، أو الذين يعانون من صعوبات االندماج، في إطار جمعيات األحياء والخدمات  الخ .2

 االجتماعية والتعليمية بواسطة منح بمبلغ إجمالي )من خالل برنامج المبادرة(. 

خالل تشجيع العمل الحر، وإنشاء المشاريع الصغيرة وإدماج خريجي   لقد تبنت الحكومة إستراتيجية لتعزيز طلب القطاع الخاص على العمالة من 

يتم تعزيز التوظيف الذاتي لخريجي الجامعات بشكل أساسي من   التعليم العالي في الوظائف بأجر عن طريق منح التدريب الداخلي في الشركات. 

فير التدريب الداخلي أيًضا من خالل برنامج "اندماج"، الذي يسعى  يتم تو خالل برنامج "مقاولتي" الذي يمنح قروًضا ألصحاب المشاريع الشباب.

 Worldإلى جعل عرض العمل للخريجين الشباب أكثر جاذبية من خالل تقليل تكاليف األجور وإدخال قدر أكبر من المرونة ألرباب العمل ) 

Bank, 2012 .) 

، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الوكاالت في  2020أنابيك( رؤيتها لعام ، أطلقت الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات )2015في عام 

وفي   شبكتها لتقديم دعم أفضل للشباب الخريجين، وخصوًصا العاطلين عن العمل لفترات طويلة، وتوسيع خدماتها لتشمل النساء وغير الخريجين. 

"( في أربع  Anajitي، أربع وكاالت توظيف متنقلة )المعروفة باسم "، أطلقت أنابيك، بدعم من الوكالة األلمانية للتعاون الدول 2018يناير 

باإلضافة   % فقط من جميع الباحثين عن عمل المسجلين في المغرب قد عثروا على عمل من خالل أنابيك. 1ومع ذلك، يبدو أن  مقاطعات تجريبية. 

يؤدي عدم وجود نظام تقييم قائم على األداء إلى صعوبة   عمل. إلى ذلك، تم اإلبالغ عن وجود وعي محدود حول وجود أنابيك بين الباحثين عن

 (. ETF, 2019fتقييم ما إذا كانت خطط سياسات سوق العمل النشطة فعالة من حيث تأثيرها على المدى المتوسط أو الطويل )

حيث   ( من وثائق السياسة الرئيسية بشأن التعليم. 2016)المعتمدة في  2021واإلستراتيجية الوطنية للتدريب المهني  2030تعد رؤية التعليم 

تسعى إستراتيجية التعليم والتدريب المهني إلى تحسين "جودة التعليم   تهدف الرؤية إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والتعليم الجيد للجميع. 

، أنتجت  2019في أبريل  رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية".والتدريب المهني للجميع وطوال الحياة، لدعم التنمية، وزيادة قيمة 

الحكومة خارطة طريق جديدة للتعليم والتدريب المهني تشمل إجراءات ملموسة لزيادة نسبة التعلم القائم على العمل وإنشاء "مدن المهن  
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ينظم قانون التكوين   اسب مع االحتياجات المحلية في كل منطقة.تهدف هذه التدابير إلى ضمان توافر التدريب التخصصي الذي يتن". والكفاءات 

، التكوين المستمر للموظفين في المؤسسات الخاصة، وكذلك لفئات معينة من العاملين  2019(، الذي سُن في عام 17-60المستمر )القانون رقم 

بين الحكومة وشركاء المجتمع( وتحديد فترات تدريب دنيا لجميع  وينص القانون على ترتيبات حوكمة جديدة )اتخاذ قرار مشترك  في القطاع العام.

 الموظفين. 

الخاص،   تفوض السلطة العامة للتعليم والتدريب المهني إدارة مراكز التعليم والتدريب المهني في القطاعات االقتصادية ذات األولوية إلى القطاع 

كًزا من هذا القبيل، في القطاعات االقتصادية للمنسوجات والطيران والسيارات والطاقة  مر   13يوجد حاليًا  باستخدام العقود القائمة على المخرجات. 

وعلى وجه التحديد، ُوضعت الترتيبات المؤسسية إلدارة اإلطار   كما أحرز المغرب تقدًما كبيًرا في اإلطار الوطني للمؤهالت لديه. المتجددة.

  ت. الوطني للمؤهالت وبدأ إجراء تجريبي لمستوى المؤهال

يأتي هذا بعد مفهوم التوجيه التعليمي والمهني الذي أنتجته إدارات التعليم والتدريب   .2014وقد أنشأ المغرب بوابة وطنية للتوجيه المهني في عام 

وتمك ن البوابة   المهني والتعليم بمشاركة األطراف المعنية بما في ذلك مقدمي التدريب والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين والمجتمع المدني.

يتلقى المغرب دعًما كبيًرا من الجهات المانحة في مجاالت   (.ETF, 2019fالشباب من تقديم طلبات عبر اإلنترنت ومراجعة طلباتهم عن بُعد )

وبي أحد أكبر الجهات  يُعد االتحاد األور رفع قابلية التوظيف، وتحسين جودة التعليم والتدريب، وتحسين االندماج االجتماعي واالقتصادي للشباب. 

طرائق  المانحة في البالد، حيث يقدم الدعم لقطاع التعليم والتدريب وقطاع التوظيف كليهما من خالل عقد أداء إصالح القطاع )دعم الميزانية( و

لوكالة األلمانية للتعاون الدولي،  باإلضافة إلى ذلك، تقوم جهات مانحة أخرى، بما في ذلك البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية وا التعاون الفني.

ا  بدعم الحكومة حاليًا في تنفيذ مشاريع تهدف إلى خلق فرص العمل، وتعزيز مهارات الشباب وريادة األعمال، وتعزيز تمكين المرأة ومشاركته

 على المستويين الوطني واإلقليمي. 

 فلسطين 

وفقًا لتقرير   مختلف المناطق يحبط التدخالت التنموية ويعقدها في فلسطين.  إن الفصل الجغرافي، بل واالجتماعي والسياسي واالقتصادي، بين

  صادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان، تأثرت كل مجموعة سكانية في البالد، وخصوًصا الشباب، سلبًا باألوضاع السياسية الصعبة للمنطقة،

ونتيجة لذلك، فإن عدم الكفاءة   (. UNFPA, 2017قتصادية والحريات السياسية )والتي تؤثر على حرية المواطنين في التنقل والحقوق والتنمية اال

 المؤسسية واالنقسامات السياسية الداخلية تهيمن على مشهد صناعة السياسات وتنفيذها. 

(، والتي تسعى  2016)دولة فلسطين،  2022-2017تسترشد السياسات ذات الصلة التي تحكم الشباب الفلسطيني بأجندة السياسات الوطنية 

رص  جاهدة لتحقيق االستقالل االقتصادي، وتشدد على أهمية التعليم في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك التركيز على خلق ف

موجب األجندة، تسعى األولوية في "االستقالل االقتصادي" إلى تحقيق توازن بين اإلجراءات التي ستخلق الوظائف وتلك التي تضع  وب العمل. 

باإلضافة إلى ذلك، تسعى أولوية أخرى حول "العدالة االجتماعية وسيادة القانون" إلى إزالة الحواجز وتمكين   األساس القتصاد مستقل تنافسي. 

  والفلسطينيات.  الفلسطينيين

تقني،  وتهدف وثيقة السياسة الشاملة هذه إلى تحسين جودة التعليم في الدولة، مع إيالء اهتمام خاص لتقوية قطاع التعليم والتدريب المهني وال

اتيجية لقطاع  (، وخطة إستر 2022-2017وقد تُرجمت وثيقة السياسة إلى إستراتيجية قطاع سوق العمل ) ومواءمته مع احتياجات سوق العمل.

ولكن، كان للجهود الكبيرة لزيادة الوصول إلى   (.2010، واإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني )2022-2017التعليم 

 مستويات أعلى من التعليم تأثير محدود على التوظيف، ما أدى إلى عدم مطابقة ملحوظة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. 

( الذي  2022-2018الوة على ذلك، وبدعم من منظمة العمل الدولية، أطلقت السلطات الفلسطينية مؤخًرا برنامج العمل الالئق في فلسطين )ع

( تعزيز حوكمة العمل وتحقيق المبادئ  2( تعزيز فرص العمل وسبل العيش للفلسطينيين والفلسطينيات؛ و)1يحتوي على ثالث أولويات: )

  تعزيز الحقوق في العمل من خالل حرية تكوين الجمعيات وتعزيز المفاوضة الجماعية وتحسين آليات الحوار المجتمعي.  ( 3األساسية؛ و)

معارض  بعض اإلجراءات التي نفذَّتها السلطات الفلسطينية على مدى السنوات القليلة الماضية تشمل برامج تدريبية، والتعامل مع أرباب العمل، و 

تم أيًضا إنشاء صندوق توظيف يوفر التمويل الميسر من خالل البنوك للشباب الذين لديهم   لس توظيف يدعم ريادة األعمال. التوظيف، وإنشاء مج

ومع ذلك، فإن ثقافة ريادة األعمال بين الشباب محدودة للغاية؛ ما يعني أن العديد من برامج التمويل هذه لها تأثير ضئيل في   أفكار تجارية محتملة.

  طاف في هذا المجال. نهاية الم
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وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تتسم سياسات سوق العمل النشطة في فلسطين بمجموعة من المشاكل التي تشمل االفتقار إلى االستدامة، وضعف  

وكثيًرا ما ذُكر   عفًا.المساءلة، والتفتت، ومحدودية القدرة على التخطيط وتقديم نتائج، وصعوبات تحقيق التوسع أو الوصول إلى الفئات األكثر ض 

  كأحد أوجه القصور الرئيسية في صنع السياسة الفلسطينية.  64تفتت سياسات عمل الشباب في الكتابات 

ماليين يورو،   4بميزانية  2019أُطلق تدخل جديد يهدف إلى أن يكون مختلفًا، وهو يبني على األجندة واإلستراتيجيات الموضحة أعاله، في عام 

والهدف المحدد لهذه المبادرة تسهيل انتقال الشباب   (.Enabel, 2019العام منه زيادة قدرة الشباب على الصمود في فلسطين )وقد كان الهدف 

( زيادة فرص سوق العمل للشباب  1حيث يسعى المشروع إلى تحقيق ذلك من خالل ) إلى العمل والعمل الحر من خالل تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم.

سيتم   ( ضمان أن تتاح للشباب فرصة اكتساب الكفاءات األساسية في ريادة األعمال.2المهارات التي تتطلبها سوق العمل؛ و) من خالل دعم تنمية 

وتشمل   خرى.توفير التدريب على المهارات التقنية، من ناحية، والكفاءات الرئيسية لريادة األعمال والمهارات الحياتية والخبرة الرقمية من ناحية أ

 بيق هذا التدخل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. مناطق تط

 تونس

  سعت السياسات الحكومية في تونس إلى الحد من معدل بطالة الشباب المرتفع باستمرار، وذلك بشكل أساسي من خالل تطوير المهارات للقطاعات 

، 2019في مايو  الشركات الصغيرة وتنفيذ تدابير سياسات سوق العمل النشطة. التي تعاني من نقص العمالة، وتحسين التكوين المهني، وتعزيز 

( من خالل نقاشات بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والشركاء  2020-2030أطلقت تونس عملية وضع إستراتيجية توظيف جديدة )

 االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية. 

، وعدم وجود رؤية واضحة  65لبالد تحديات مختلفة، بما في ذلك االفتقار إلى التنسيق في اإلدارة يواجه نظام التعليم والتكوين المهني في ا 

وقد أطلقت وزارة التكوين   لإلصالح، وضعف القدرة على تكييف التدريب مع االحتياجات الكيفية والكمية لالقتصاد، ناهيك عن احتياجات األفراد.

تُنظَّم إستراتيجية   لمواجهة هذه التحديات. 2020إلى  2016ح التعليم والتكوين المهني للفترة من المهني والتشغيل إستراتيجية طموحة إلصال 

ووفقًا لهذه اإلستراتيجية،   مشروعًا طموًحا منسَّقة تحت مظلة وحدة إدارة المشروع.  14إصالح التعليم والتكوين المهني حول إطار عمل مكون من 

تكوين المهني: زيادة جاذبيته؛ ودعم التطوير المهني للمدربين؛ وإشراك األطراف المعنية اإلقليمية؛ وتحسين  تشمل األهداف الرئيسية للتعليم وال

 جمع البيانات وتحليلها وتعزيز وظيفة المراقبة والتقييم؛ وتطوير عقليات ريادة األعمال عبر نظام التعليم والتكوين المهني. 

لمؤسسة األوروبية للتدريب وشركاء التنمية اآلخرون، بدأت تونس في تنفيذ برنامج "إرادة" الممول من  بناًء على الخبرة السابقة التي اكتسبتها ا

( الذي  ONEQ)  كما قامت المؤسسة األوروبية للتدريب، إلى جانب المرصد الوطني للتشغيل والمهارات .2018في عام  66االتحاد األوروبي 

من خالل تقديم المساعدة الفنية،   . 2019يدعم اتخاذ القرار في مجال التشغيل والمهارات، بتجربة تقييم عملية تورينو في ثماني محافظات في عام 

 تعمل "إرادة" على تجديد اإلطار الوطني للمؤهالت. 

على سبيل المثال، يمول البنك اإلفريقي للتنمية   قابلية التوظيف. يهدف عدد من المبادرات غير المنسقة أيًضا إلى تعزيز أهمية التدريب وزيادة

كما تدعم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )ووكاالت أخرى(   مشروعًا يركز على رفع مستوى المهارات التقنية والتكنولوجية والرقمية لألفراد.

( المساعدة لمراكز  AFDاالتحاد األوروبي، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية )وبالتعاون مع  عدًدا من مراكز التميز من خالل الجمعيات القطاعية. 

تنفذ منظمة العمل الدولية عدًدا من المشاريع   التعليم والتكوين المهني وعدد من مجموعات التوظيف في جميع أنحاء البالد لدعم التكوين والتشغيل. 

تدعم منظمة المعونة البريطانية، من خالل اليونيسف، تعزيز التعليم بمدارس الفرصة   ل. التي تهدف إلى تعزيز التعليم والتكوين المهني والتشغي

غير الحكومية برنامًجا لتحسين إمكانية تشغيل الشباب   Swiss Contactوبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تنف ِّذ منظمة  الثانية. 

يهدف مشروع مشترك بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والمؤسسة   ءمته وجاذبيته.وجودة التعليم والتكوين المهني المستمر ومدى مال

ويتألف هذا المشروع   ، إلى تقديم تحليل لكيفية تدريس ريادة األعمال في التدريب المهني.2017إلى  2015األوروبية للتدريب، والذي استمر من 

 

  Murray (2009 &Bailey  .)((على سبيل المثال، انظر  64
وعلى الرغم من أن وزارة التكوين المهني والتشغيل هي السلطة الحاكمة الرئيسية لنظام التكوين   ني مفتتة للغاية في تونس. إدارة توفير التعليم والتكوين المه 65

االت،  يتم توفير التدريب من قبل العديد من مراكز التدريب التي تديرها هذه الوك  المهني، إال أن العديد من الوكاالت تشارك في توفير التعليم والتكوين المهني. 
  39مراكز(، ووزارة الزراعة ) 8مركًزا(، ووزارة السياحة )  136ولكل منها تسلسل إداري يتبع وزارة مختلفة، بما في ذلك وزارة التكوين المهني والتشغيل )

ر منظمة العمل الدولية إلى أكثر  باإلضافة إلى ذلك، تعمل مراكز التدريب الخاصة في تونس )تشي  مركًزا(.  12مركًزا(، والجيش )  18مركزا(، وزارة الصحة ) 
كما يوجد أيًضا عدد من   (.2016/2017مركًزا غير معتمد لعام  935مركًزا معتمًدا و  189إلى   ONEQمركز من هذه المراكز، بينما تشير   2700من 

(، والتعليم المستمر، والتربية الزراعية وغيرها من التخصصات )منظمة العمل  CENAFFIFالمراكز المسؤولة عن تكوين المعلمين وتدريب المهندسين )
  (. 2016الدولية/وزارة الص ناعة والتجارة، 

 مبادرة االتحاد األوروبي اإلقليمية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة.  66
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( تجربة محدودة النطاق لنموذج التعلم الريادي في سياق المشاريع التجريبية؛  2الريادي؛ و)( تطوير نموذج التعلم 1من المراحل الثالث التالية: )

 ( تطبيق نموذج التعلم الريادي على مستوى البالد. 3و)

ها وتعظيم أثر  دفع تعدد المبادرات والبرامج الحالية لوزارة التكوين المهني والتشغيل إلى رسم برامج دعم مانحين مستمرة لتحسين التنسيق فيما بين

يمكن توسيع هذه العملية لتشمل عدًدا من المجاالت األخرى، على سبيل المثال: تتبع االستخدام الفعال للموارد المالية والبشرية؛   هذه التدخالت.

لدعم اإلصالح التعليم   والمساعدة في تحديد فجوات التمويل؛ وتسهيل تقسيم العمل بين الشركاء التقنيين والماليين؛ وتقديم خريطة طريق واضحة 

 والتكوين المهني بطريقة نظامية. 

من حيث خسارة رأس المال البشري، ومساهمة التحويالت في االقتصاد والعالقات الدبلوماسية مع البلدان    -ونظًرا ألهمية الهجرة بالنسبة لتونس 

الروابط مع الشتات التونسي لالستفادة بشكل أفضل من   فقد ركزت سياسات الهجرة على الحد من الهجرة غير الشرعية، وتحسين - المجاورة 

مهاجرين  المهارات التي اكتسبها المهاجرون العائدون، وتعزيز الهجرة القانونية من خالل االتفاقات الثنائية مع البلدان المجاورة التي تستقبل  

 ProGreSويدعم تنفيذ هذه اإلستراتيجية مشروع  مل.وضعت تونس إستراتيجية وطنية للهجرة إلدارة قضايا الهجرة على نحو شا تونسيين.

Migration  إضافة إلى دعم تنفيذ اإلستراتيجية، يعتزم المشروع أيًضا تعزيز خلق   . 2019الممول من االتحاد األوروبي، والذي أُطلق في مارس

اجرين التونسيين من خالل احتضان الشركات ودعم  فرص العمل واالستثمار من خالل حشد التونسيين في الخارج، والمساعدة في إعادة دمج المه 

  اإلدارة المحلية للهجرة. 

من خالل    -وقد تم تقديم عدد من المبادرات الجديدة   لدى تونس خبرة طويلة مع سياسات سوق العمل النشطة التي تمتد على مدى أربعة عقود.

وركزت التدخالت بشكل رئيسي   . (ANETI, 2012) 2011 رة في عامفي أعقاب الثو -( ANETIالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل )

أكثر من   ( تعزيز ريادة األعمال.4( دعم التشغيل وإعادة االندماج في سوق العمل؛ و)3( إعانات دعم أجور التشغيل؛ و)2( التدريب؛ و)1على: )

سياسات سوق العمل النشطة أيًضا ريادة األعمال في مناهج التعليم العالي،  دمجت  ثلثي المستفيدين من سياسات سوق العمل النشطة هم من الفتيات. 

عمال  والتي تغطي المهارات العامة )اإلدارة والتسويق والمحاسبة، وغيرها( وتطوير ثقافة ريادة األعمال والتفكير، إلى جانب وحدة عن بدء األ

 (. ETF, 2019gالتجارية وتنميتها )
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 مالحظة منهجية .2الملحق 

 أجريت هذه الدراسة باستخدام عدة طرق بحثية، وهي: 

 )انظر المراجع(؛ بحث مكتبي  ■

مع خبراء سياسة في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، اختارتهم المؤسسة األوروبية للتدريب ودعتهم؛ العدد اإلجمالي  مقابالت مسحية  ■

،  1 –، لبنان 3 –، األردن 3 –، إسرائيل 3 – ، مصر 3  – الجزائر  ، موزعة على النحو التالي: 22للمقابالت التي أجريت مع الخبراء: 

 )انظر دليل المقابلة أدناه(؛ 2 –، تونس 4 –، فلسطين 3 – المغرب 

ًحا بمزيد من التفصيل في القسم التالي(. التحليل الكمي  ■ اعتمد النهج الكمي على بيانات الدراسات االستقصائية للقوى   للبيانات المتاحة )موضَّ

 ؛ETF KIESEالعاملة الوطنية وبيانات 

 كل دولة أُجريت عليها دراسة حالة(؛  شاب في  100كيفي، أُجري مع -للشباب )مسح بأسلوب مختلط كمي مسح ■

طُورت دراستا الحالة للحصول على فهم   أعاله(. 2لبلدين مختارين تشمل جميع األساليب المذكورة أعاله )مقدمة في الفصل دراسات حالة  ■

هم خارج دائرة   سواء من يعملون أو من - أفضل لوضع الشباب في مصر واألردن، ولتقديم أدلة جديدة حول أوضاعهم في سوق العمل 

من المهم كذلك إجراء تحقيقات على مجموعتي الشباب كلتيهما لرسم صورة عن حالتهم في البلدين، ويمكن أيًضا   العمالة والتعليم والتدريب.

لة إلى  باإلضافة إلى ذلك، تهدف دراستا الحا أن يساعد ذلك صانعي السياسات والممارسين على استهداف السياسات والتدخالت بدقة أكبر.

تقديم رؤى حول وضع الشباب من منظور تصوراتهم الخاصة، حيث إن فهم مخاوفهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم عوامل رئيسية في التنبؤ  

 بمساراتهم المستقبلية.  

ي  األسلوب الكّمِّ

ي يجيب التحليل على أسئلة   ة. كان الهدف الرئيسي من هذه الخطوة من التحليل رسم صورة لوضع الشباب في سوق العمل باستخدام طريقة كم ِّ

 البحث التالية: 

 كيف تغيرت حالة نشاط الشباب خالل السنوات الماضية؟  .1

 ما مستوى التوظيف لمجموعات فرعية مختلفة من الشباب )حسب الجنس والتعليم(؟ .2

 ما وضع الشباب العامل؟  .3

 والعمالة والتدريب؟ ما التغييرات التي حدثت في مستويات الشباب خارج دائرة التعليم  .4

 ما المجموعات الرئيسية للشباب خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب، وما خصائصها؟  .5

 ما المجموعات العاطلة عن العمل، وما الطرق الرئيسية التي سلكوها للبحث عن عمل؟  .6

ضافية لالتجاهات والتغيرات الرئيسية مقارنة بالسنوات  ، مع تقييمات إ 2016وقد أُجيب عن كل هذه األسئلة في الفترة األخيرة قيد المراجعة، أي 

  2012و 2010تستند التحليالت إلى بيانات جزئية من الدراسات االستقصائية للقوى العاملة التي تغطي أربع فترات ) (.2010السابقة )منذ 

لتقديم أحدث الرؤى، استُرجعت بعض البيانات   .ERF )67(، تم تنزيلها من كتالوج البيانات الجزئية لمنتدى البحوث االقتصادية )2016و 2014و

، وتشمل مؤشرات مجمعة للبلدان  2018تشير البيانات إلى عام  ، التي جمعتها المؤسسة األوروبية للتدريب.KIESEاألساسية من قاعدة بيانات 

 ملة. تستند جميع البيانات المصنفة األخرى إلى مسح القوى العا )مع التقسيم الوحيد حسب النوع(.

(، باستخدام  CAPMASفي حالة مصر، يعد بحث القوى العاملة الوطني مسًحا ربع سنوي يجمعه الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )

في حالة األردن، يعد مسح العمالة والبطالة مسًحا   أسرة.  22896حجم العينة لكل ربع سنة هو  عينة طبقية عنقودية مرجحة ذاتيًا من مرحلتين.

يعتمد إطار العمل التجريبي على   بع سنوي تجمعه دائرة اإلحصاءات العامة باستخدام تصميم أخذ العينات الطبقية العنقودية متعدد المراحل. ر

والً،  أ ل.األساليب اإلحصائية أحادية المتغير ومتعددة المتغيرات المعتمدة على نطاق واسع في الكتابات الحالية والمشاريع البحثية في هذا المجا

والنوع،  باإلضافة إلى اإلحصاء الوصفي القياسي، طب ِّق تحليل ثنائي المتغير لتقييم وجود عالقة بين أي متغيرين، على سبيل المثال نوع الوظيفة 

، 20-24، و15-19استُخدمت المتغيرات التالية كخصائص للمشاركين: النوع، والفئة العمرية ) وما إذا كانت هذه العالقة ذات داللة إحصائية. 

ة  (، والمستوى التعليمي للمشارك )دون االبتدائي، االبتدائي، الثانوي العام، الثانوي المهني، التعليم العالي(، ومستوى تعليم رب األسر 25-29و

دد أفراد األسرة )أقل  )دون تعليم، دون الثانوي، الثانوي وما فوق(، والحالة االجتماعية )متزوج، بما في ذلك مطلق وأرمل، لم يتزوج مطلقًا(، وع

 

67www.erfdataportal.com/index.php/catalog  
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أفراد فأكثر(، ومكان اإلقامة )الريف/الحضر(، وبالنسبة لألردن فقط، حالة المواطنة )كون الشاب مواطنًا   10أفراد،   8-9 ،6-7 ،4-5 ،4من 

 أردنيًا أم ال(. 

تحقيقا لهذه   لمتغيرات التنبؤ االجتماعية واالقتصادية. ثانيًا، تم تطبيق التحليل متعدد المتغيرات لدراسة احتمالية نتائج معينة في سوق العمل كدالة  

، ومع المشاريع  68" ألي شيء آخر( 0" لحالة توظيف معينة، مثل موظف، و"1الغاية، وفقًا لطبيعة ثنائية التفرع للمتغيرات التابعة )حيث الرمز "

م النموذج الثنائيlogitالبحثية الحالية في هذا المجال، لوجستية )أو  ه اختيار المتغيرات التوضيحية من خالل معلومات مستقاة من   . ( استخدِّ ُوج ِّ

تشمل العناصر المنبئة   (، بشرط توفر هذه المتغيرات في مجموعة البيانات.Eurofound, 2017؛ MacDonald, 2019كتابات حالية ) 

ليمي للمشارك ولرب األسرة، والحالة االجتماعية ومكان  االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية المحددة: النوع والفئة العمرية والمستوى التع

 اإلقامة )الريف/الحضر(. 

في هذا التقرير، تتكون   مقارنة بالفئة المرجعية.  - 69يقاس بنسبة االحتمال  - يشير تفسير نتائج النماذج اللوجيستية إلى أهمية كل منبئ على حدة 

على سبيل المثال، عند تحليل احتمالية التوظيف،  مالية لوضعها بحالة معينة في سوق العمل.الفئة المرجعية من فئة الشباب التي لديها أدنى احت 

لة، يصبح التعليم  يكون التعليم االبتدائي الفئة المرجعية، وتُقاَرن جميع المستويات التعليمية األخرى بالمرحلة االبتدائي، بينما في تحليل حالة البطا 

، لكنه يتطلب البحث في الفئة المرجعية في كل مرة  0هذا النهج تفسير نسبة االحتمال ما دام االحتمال دائًما أعلى من   يسه ِّل الثانوي الفئة المرجعية. 

 حيث قد تختلف بين كل منحَدر. 

طريقة  وهذه  أخيًرا، لغرض تحديد خصائص شاب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب نموذجي، نُشر تقسيم لشرائح عنقودي من خطوتين.

يتم عادة   إحصائية تُستخدم لتحديد وجود أي مجموعة متجانسة ضمن مجموعة معينة بينها خصائص مشتركة، باستخدام أكثر من متغير واحد.

وميزة هذه   (.Torres-Olave, 2019تطبيق هذا النهج ألغراض التسويق؛ ومع ذلك، فقد لجأت إليها دراسات سوق العمل بشكل متزايد )مثل:  

فستحدث نتيجة لهذا التحليل، وتحديد الصور النمطية للشباب خارج دائرة العمالة   - هي أنه ال توجد حاجة لتحديد عدد المجموعات مسبقًا  الطريقة 

 والتعليم والتدريب متعددة األبعاد. 

  نهج األساليب المختلطة: المسح مع الشباب

دم المسح نهًجا بحثيًا كيفيًا كميًا مختلطًا يشتمل على مقابالت وجًها لوجه مع  وقد استخ شاب في كل موقع.  100في كال البلدين، أُجري مسح مع 

قبل العمل الميداني، تم تطوير دليل للمقابالت يشرح بالتفصيل كيفية جمع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك   المشاركين باستخدام استبيان منظم.

أُجريت تجربة   للباحثين الذين أجروا المقابالت حول طريقة طرح األسئلة وسجل األجوبة.عدد المقابالت مع الشباب في كل فئة، وكذلك تعليمات  

 أجريت المقابالت في منزل المشارك بمعزل عن اآلخرين.  تجريبية الختبار طول االستبيان، ووضوح األسئلة واألجوبة.

شابًا خارج دائرة العمالة والتعليم   50الب عاملين(، ومنهم يعملون )بما في ذلك خمسة ط  48 -شاب  100في مصر، تألفت عينة المسح من 

مت العينة إلى   كان يهدف هذا االختالف في الوضع الوظيفي إلى تقديم صورة كاملة عن وضع الشباب في مصر. والتدريب وطالبين.  وقد قس ِّ

من مناطق حضرية )القاهرة والجيزة(، وصعيد    اختير الشباب % من العينة كُنَّ من النساء(، والموقع الجغرافي.50طبقات حسب النوع )حيث 

  مصر )محافظة الفيوم، حضر وريف(، والوجه البحري )محافظة القليوبية، حضر وريف(.

، باستخدام تطبيق هاتف محمول  2020البيانات من المناطق المحددة في مارس   -يتمتعان بتدريب جيد-جمع اثنان من الباحثين القائمين بالمقابالت 

(Census and Survey Processing System) . 

عاًما، ممن كانوا يعملون أو كانوا خارج دائرة التعليم أو   29و 15في األردن، تكونت العينة من شباب أردني، رجاالً ونساًء، تتراوح أعمارهم بين 

( ومن هم خارج دائرة التعليم أو العمل  50(، والعاملين )50( واإلناث )50وقد توزع المشاركون المائة بالتساوي بين الذكور ) العمل أو التدريب.

  واحًدا لكال الجنسين.عالوة على ذلك، كان توزيع الفئات العمرية للمشاركين  (.50أو التدريب )

 

وروبي لظروف العمل، يطبَّق المنحَدر اللوجستي لتقييم االرتباط بين مؤشرات جودة الوظيفة والصحة والرفاهية  على سبيل المثال، في المسح األ 68
(Eurofound, 2017, p. 41 .)   في أوراق عمل مختلفة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، طُب ِّق المنحَدر لتقييم العالقة بين نتيجة التوظيف والقدرات

(، أو لفحص احتمال أن يكون عامل فردي عاطالً عن العمل، بالنظر إلى مجموعة خصائص الشخص  Saint-Martin et al., 2018, p. 43الشخصية )
  (.MacDonald, 2019المجمَّعة ) 

حدة قياسيًا، ما يعني أنه  نسب االحتمال مو "( مقسومة على معكوس هذا االحتمال. 1تُحسَب نسب االحتمال على أنها احتمال حالة توظيف معينة )تحمل الرمز "  69
أن احتمال وقوع حدث )في تحليلنا، على سبيل   1تقدر نسبة االحتمال التي تزيد عن  يمكن مقارنتها مباشرة بين مختلف المتغيرات المستقلة في نموذج واحد. 

تشير نسبة االحتمال   جموعة أخرى، تسمى الفئة المرجعية.المثال، أن تكون موظفًا أو عاطالً عن العمل( أكبر لمجموعة واحدة من الشباب من االحتمال نفسه لم
 إلى احتمال أقل للمجموعة التي تم تحليلها من الفئة المرجعية.  1أقل من 
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  في ما يلي قائمة بالتحديات الرئيسية التي واجهها المسح في كال البلدين. 

نظًرا ألن العينة مقسمة إلى طبقات حسب عدد من المتغيرات )أي: المنطقة الجغرافية والجنس   تحديد المشاركين ذوي المالمح المطلوبة: ■

ة(، فقد كان من الصعب في بعض المناطق ترتيب مقابالت مع الشباب الذين لديهم  والتي تضمنت خمس فئات فرعي -والوضع الوظيفي 

وقد تطلب هذا   المالمح المطلوبة )والذين كانوا متاحين أيًضا وقت إجراء المسح وعلى استعداد للمشاركة( وفقًا للعينة األصلية المخططة.

 بعض التعديالت الطفيفة في عدد العينات الفرعية. 

كان بعض المشاركين مترددين في المشاركة في المسح بسبب مناسبات سابقة شاركوا فيها في   سيئة لبعض المشاركين: تجربة سابقة   ■

تعامل الباحثون الذي أجروا المقابالت مع هذا   عمليات مسح ووعدوا بفرص عمل أو تمويل مشروع، لكن هذه االمتيازات لم تتحقق. 

ية وإبراز أهمية آراء المشاركين لصياغة توصيات قائمة على األدلة للسياسات  التحدي من خالل شرح الغرض من البحث بشفاف

 والتدخالت التي يمكن أن تعالج التحديات الحالية التي يواجهها الشباب. 

  الفرعية. نظًرا لمحدودية حجم العينة، لم يكن المقصود من المسح تعميمه، وإنما تقديم مؤشر عن وضع الشباب عبر مختلف المجموعات 

 أسئلة للمقابالت المسحية شبه المنظمة مع الخبراء 

ما الدوافع الرئيسية وراء هذه   ما االتجاهات الرئيسية في وضع الشباب في المنطقة/البلد على مدى السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك؟  ■

 الفات عبر: البحث في االخت مزيد من المناقشة الستكشاف االتجاهات ودوافع محددة. االتجاهات؟

 النوع،  •

 الموقع الجغرافي،  •

 التعليم.  •

ما مجموعات الشباب الفرعية المعرضة للخطر بشكل خاص والمعرضة لالستبعاد من المشاركة النشطة، من حيث الموقع الجغرافي والتعليم   ■

خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب،  )خريج التعليم الفني أو أقل، خريجي الجامعات، الشباب ذوو اإلعاقة والحاالت المرضية، من هم 

  الذين تركوا المدرسة في وقت مبكر، الالجئين، األقليات العرقية/الدينية، أولئك الذين يواجهون عقبات جغرافية، إلخ(؟

 هل توجد اختالفات في التركيز على قضايا الشباب من حيث النوع أو الموقع الجغرافي؟  ■

البحث في العوامل بما في ذلك الثقافة والمواصالت   دون مشاركة الشباب بنشاط في سوق العمل أو توظيفهم؟ ما العوائق الرئيسية التي تحول ■

  والمهارات وغيرها.

  ما القطاعات االقتصادية األساسية التي يعمل بها الشباب؟  كيف يبحث الشباب عن وظيفتهم األولى ويجدونها؟ ■

البحث في التحديات التي تواجه   العمل الخاصة بأرباب العمل ولالحتياجات االقتصادية للبلد؟ إلى أي مدى يستجيب نظام التعليم الحتياجات  ■

ما متوسط الفترة الزمنية بين تخرج المشارك وحصوله على أول وظيفة )بصرف النظر عن مدى   انتقال الخريجين من المدرسة إلى العمل.

 مة لحصول الخريج على وظيفة تتناسب مع مؤهالته ومهاراته؟ ما المدة الالز  مالءمته لمؤهالته ومؤهالته التعليمية(؟ 

هل يوجد أي تنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص   إن ُوجد دور يؤديه القطاع الخاص لدعم اندماج الشباب في سوق العمل، فما هو؟ ■

المتاحة مع األوساط األكاديمية وبرامج التدريب  البحث في الروابط  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما آلية هذا التعاون؟  لتحقيق هذا التكامل؟ 

  الداخلي/التدريب التي يقدمها أرباب العمل.

 إلى أي مدى تعد سمة عدم الرسمية مشكلة؟ إلى أي مدى تعتقد أن الوظائف التي تتوافر في المنطقة/البلد تلبي خصائص العمل الالئق؟ ■

 مل. البحث في مدى تأثير العمل الالئق على نتائج سوق الع

البحث في مختلف تدفقات الهجرة عبر   إلى أي مدى يؤثر العمال المهاجرون و/أو الالجئون على نتائج سوق العمل للشباب في المنطقة/البلد؟ ■

 المنطقة وتأثيرها على أسواق العمل. 

إعدادهم بشكل أفضل قبل ترك التعليم الرسمي،  ما تدابير السياسة المطبقة، إن وجدت، لدعم انتقال الشباب إلى العمل )على سبيل المثال،  ■

وما مدى   وتطوير مهارات إضافية بعد ترك التعليم الرسمي، ودعم تجربة العمل األولى، وتحسين الوصول إلى سوق العمل، وغير ذلك(؟

مكنة، بما في ذلك دعم البحث عن  البحث في مختلف اإلجراءات الم  ما العوامل التي تسهل االنتقال السلس من المدرسة إلى العمل؟  فعاليتها؟ 

 عمل من خالل مكاتب العمل الحكومية والخاصة، والمشورة المهنية والمساعدة في ريادة األعمال. 

 ما األطراف الفاعلة الرئيسية المسؤولة/المشاركة؟  ما وثائق السياسة الرئيسية للدولة في ما يتعلق بالشباب؟ ■

ما إجراءات الدعم   د )على سبيل المثال، ما دور أصحاب المشروعات في خلق فرص عمل(؟ ما مستوى ريادة األعمال في المنطقة/البل ■

البحث في مختلف أدوات دعم ريادة األعمال المطبقة أو التي يجري   إلى أي مدى أسهمت في تشغيل الشباب؟  المطبقة لدعم ريادة األعمال؟

 التخطيط لها. 

 ما الثغرات أو التحديات الموجودة؟  ما مدى فعاليتها ولماذا؟ ية، وتسهم في توظيف الشباب؟ ما البرامج التي تقودها/تمولها جهات مانحة دول ■

 وكيف ذلك؟  هل يوجد أي تفكير مستمر في البلد/المنطقة في أنواع المهارات التي ستكون مطلوبة للمستقبل؟ ■
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هل توجد قنوات ومنصات   المجتمعية والسياسية؟ هل توجد أي إجراءات مطبقة إلشراك الشباب في العمل التطوعي والمدني، أو المشاركة  ■

 وما مدى فعالية هذه القنوات؟  متاحة ليعبروا من خاللها عن آرائهم ومشاكلهم؟

كيف تفسرون عزوف الشباب عن البحث عن   في بعض البلدان، تُظهر اإلحصاءات الحديثة انخفاًضا في البطالة والقوى العاملة من الشباب. ■

 )هذا السؤال ينطبق على مصر، وقد يكون ذا صلة ببلدان أخرى في المنطقة.(  العاملة؟   عمل وخروجهم من القوى
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 االختصارات 

ADS Agence de développement social  التنمية االجتماعية( )وكالة–  Algeria 

ANEM Agence nationale de l’emploi ( لوكالة الوطنية للتشغيل)ا–  Algeria 

 2019مرض فيروس كورونا لعام  19-كوفيد

ETF  للتدريب المؤسسة األوروبية 

 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  ETVETصندوق 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

ILO  منظمة العمل الدولية  

ISCED التصنيف الدولي الموحد للتعليم 

ISCO  التصنيف الدولي الموحد للمهن 

KIESE  ئيسي ة للت عليم والمهارات والت وظيف  المؤش رات الر 

LFS الدراسات االستقصائية للقوى العاملة  

MENA  الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

TVET  التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 

WISE  تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات 
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