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 غرض الوثيقة 
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  الترآيز محور واألساس المنطقي و ةالرؤي  -أوًال 
  الوظائف "في مجال األهمية البالغة بشأن 

  "والمهارات لصالح الشباب
هو أحد مجاالت األهمية البالغة الثمانية التي " الوظائف والمهارات لصالح الشاب"مجال األهمية البالغة بشأن  .١

من باب االستجابة  ١ ،٢٠١٥- ٢٠١٤وافق عليها مؤتمر العمل الدولي في إطار البرنامج والميزانية للفترة 
 ةوتقدم هذه الوثيقة رؤي. مية لمسألة عمالة الشبابلألولوية العليا الممنوحة في البرامج السياسية الوطنية والعال

 . ٢٠١٥-٢٠١٤من مجال األهمية البالغة هذا في الفترة  نشودةواستراتيجية من أجل التنفيذ وأهم النتائج الم

واردة في قرار مؤتمر العمل الدولي لعام ، والمعلومات األساسية لمجال األهمية البالغة هذاالعامة  ةوالرؤي .٢
السمة اتخاذ اإلجراءات  إلىوتبرز الدعوة . ٢ "دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات: أزمة عمالة الشباب" بشأن ٢٠١٢

إلجراءات ذات األهداف المحددة الرامية إلى معالجة أزمة لم يسبق لها مثيل في عمالة لالملحة والفورية 
العالمية، الصادرة في آانون  اتجاهات العمالة من تقريروتبين الطبعة األخيرة . الشباب تمس جميع األقاليم

 ٧٤٫٥، آان هناك ٢٠١٣وفي نهاية عام . ، استمرار األزمة في أسواق عمل الشباب٢٠١٤يناير / الثاني
وقد بلغ معدل . السنة السابقةب مقارنةمليون شاب  يبلغ تقريبًا أآثر منوهذا ما . مليون شاب عاطل عن العمل

 ٣ بالغينوهو ما يقارب ثالثة مقادير معدل بطالة ال ،في المائة ١٣٫١بطالة الشباب على الصعيد العالمي نسبة 
وهي تبلغ في الوقت الراهن ثلث (باإلضافة إلى أن نسبة الشباب في البطالة طويلة األجل آخذة في التزايد 

آما يشهد العمل المؤقت والعمل غير الطوعي بوقت جزئي ارتفاعًا في االقتصادات ). مجموع بطالة الشباب
 . هناك عدد متزايد من الشباب الذين فقدوا األمل وتوقفوا عن البحث عن وظيفةو. متقدمةال

إطارًا عالميًا للبلدان آي ترسم معالم استراتيجياتها الوطنية وتتخذ " الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات"وتوفر  .٣
االستجابة ألولوية توليد حدد أساليب ت هيو. إجراءات محددة األهداف وخاصة بكل سياق بشأن عمالة الشباب
النمو المؤاتي للعمالة ومتعدد األوجه يعزز  نوظائف الئقة للشباب، نساًء ورجاًال، من خالل نهج متواز

القابلية لالستخدام والمهارات؛ )  ٢(سياسات االقتصاد الكلي؛ )  ١: (واستحداث الوظائف الالئقة عن طريق
 . الحقوق لصالح الشباب)  ٥(مشاريع؛ روح تنظيم ال)  ٤(سياسات سوق العمل؛ )  ٣(

التي وضعها المكتب  ،، أيد مجلس اإلدارة خطة المتابعة من سبع سنوات٢٠١٢نوفمبر / وفي تشرين الثاني .٤
بموجب الدعائم الرئيسية  ٤  ،والتي تهدف إلى دعم الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ القرار

 .٥ ها والمساعدة التقنية وبناء القدرات والشراآات والتوعيةالمتمثلة في تنمية المعارف ونشر

عمالة الشباب تتباين بتباين البلدان واألقاليم، فإن  فيما يخصولئن آانت احتياجات وطلبات الهيئات المكونة  .٥
ت لسياسي والدروس المستمدة من التدخالفي المجال االتعلم  تناولإلى المكتب ت المقدمة تكرارًامعظم الطلبات 

 . التي أثبتت فعاليتها في تحسين آمية ونوعية الوظائف لصالح الشباب، على حٍد سواء

يقتضي مواصلة تطوير المعارف مع مراعاة " ما هي اإلجراءات الناجحة؟"إن اإلجابة على السؤال الرئيسي  .٦
 عواقبياق وبكل س النواقص المرتبطةاالتجاهات الهيكلية المتبدلة في أسواق عمل الشباب والتحديات و

 

  . لمؤتمر العمل الدولي ١٠٢التقرير الثاني، تكملة، الدورة    ١

  :  يمكن االطالع على نص القرار واالستنتاجات على موقع منظمة العمل الدولية على العنوان التالي   ٢
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/texts-adopted/WCMS_185950/lang--en/index.htm. 

  ILO: Global Employment Trends 2014: Risk of a jobless recovery? (Geneva, 2014):  .انظر   ٣

على موقع منظمة  GB.316/INS/5/2ويمكن االطالع على الوثيقة . ٨١، الفقرة GB.316/PV(&Corr.)الوثيقة    ٤
  :العمل الدولية على العنوان

http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB316/ins/WCMS_191163/lang--en/index.htm. 

  .٣٣- ١٣، الفقرات GB.316/INS/5/2الوثيقة    ٥
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 ،الفرص التي تقدمها أسواق العمل للشابات والشبان خلف تأثيرًا متباينًا علىالتباطؤ االقتصادي العالمي الذي ي
 . عواقب طويلة األجل ويترك

والمقر  يةالميدان المكاتب وباالعتماد على عملية موسعة من المشاورات شملتوباالستناد إلى هذه الخلفية  .٧
ما هي " المنظمات الشريكة الخارجية، ترآز استراتيجية مجال األهمية البالغة على تكوين المعرفة بشأنو

الهيئات المكونة بحيث تكون قادرة " دراية"وبناء قدرات أو  "اإلجراءات الناجحة في مجال عمالة الشباب
 . على تنفيذ استراتيجيات فعالة في السياقات الخاصة بها

أوًال، هذه المسألة هي ذات . قي الذي يقوم عليه هذا الترآيز االستراتيجي هو ثالثي الجوانبواألساس المنط .٨
حيث تسعى هذه الهيئات إلى  ،جميع األقاليمفي أولوية أساسية بالنسبة للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية 

ثانيًا، في . ت لصالح الشبابوضع أو إصالح سياساتها وبرامجها ونُهجها من أجل تشجيع الوظائف والمهارا
عدد من المجاالت، فإن هناك ثغرات  في حين تتمتع منظمة العمل الدولية بقدر آبير من التجربة والمعارف

ثالثًا، يبدو الطلب على . ةوالقضايا الناشئة الجديدعن التأثير مكشوفة في غيرها وال سيما فيما يتعلق بالبراهين 
 بارزًا في استنتاجات االجتماعات اإلقليمية" الدراية"لتعلم المتبادلة في مجال بناء القدرات مباشرة وعملية ا

 . العديد من الطلبات القطرية الواردة من االقتصادات النامية والناشئة والبلدان المتقدمةفي المنعقدة مؤخرًا و

ها بوصفها مرآزًا لالمتياز ن منظمة العمل الدولية من تدعيم ريادتـّومن شأن هذا الترآيز االستراتيجي أن يمك .٩
توسيع نطاق شراآاتها من و ٢٠١٢اتخاذ اإلجراءات لعام  إلىفي مجال عمالة الشباب، آما آلفتها بها الدعوة 

اإلجراءات الناجحة في "المنظمات اإلقليمية ومتعددة األطراف التي تمنح أولوية عليا إلى موضوع سائر مع 
 ". مجال عمالة الشباب

الهيئات المكونة لمنظمة في تزويد  ،من مجال األهمية البالغة هذافي نهاية المطاف المنشودة  وتتمثل الحصيلة .١٠
العمل الدولية بفهم أعمق وقائم على البراهين للنُهج الواعدة واألآثر فعالية في مجاالت سياسية مختارة، آما 

بار الحاجة إلى إجراءات تكون أهم المؤسسات والممارسين، آخذة في االعت" دراية"تتمثل في زيادة قدرة و
 . محددة األهداف ومكيفة مع السياق

  مجاالت التدخل االستراتيجية والنتائج   - ثانيًا 
  الرئيسية المنشودة

منظمة حاليًا إلى ما تقوم به ، "اإلجراءات الناجحة في مجال عمالة الشباب"يستند الترآيز االستراتيجي لمسألة  .١١
التعاون التقني على فضًال عن المعارف واألدوات تطوير العمل الدولية من نشاط ذي شأن، بما في ذلك 

 . على مر السنين تطوري ذالمستوى القطري، ال

إلى توسيع نطاق هذه الخبرات، وذلك  بشأن الوظائف والمهارات لصالح الشباب،األهمية البالغة ويطمح مجال  .١٢
هم الثغرات المحددة في المعارف والبحوث في إطار آل مجال من المجاالت السياسية أ لءم)  ١: (عن طريق

اعتماد نهج متوازن في التدخالت من )  ٢(؛ ٢٠١٢اتخاذ اإلجراءات لعام  إلىالخمسة الواردة في الدعوة 
لميدان في بلدان تقييم فعالية الحزمات السياسية والنُهج االبتكارية المختبرة في ا)  ٣(جانبي العرض والطلب؛ 

المعارف واألدوات السياسية والسجالت العالمية والتوسع في  زيادةنشر هذه النتائج عن طريق )  ٤(مختارة؛ 
وفي حين يقتصر توافر الموارد على عدد من البلدان حيث سيجري التقييم واالختبار الميداني، . بناء القدرات

واسعة من  تمكـّن من استخدامها في طائفةلغة مصممة بحيث فإن استراتيجية تنفيذ ونشر مجال األهمية البا
حاسمًا ًا ويقترح مجال األهمية البالغة هذا تحديد التدخالت التي يحتمل أن تحقق آتلة حرجة وتأثير. البلدان

ومن شأن حصائل مجال األهمية البالغة بموجب جميع . وتثمر تعلمًا سياسيًا يمكن تكييفه مع سياقات أخرى
 . امج عمالة الشباب في منظمة العمل الدوليةنحسن آامل برترشد وتات المذآورة آنفًا أن االتجاه

إلى إبراز الحاجة إلى تكثيف  ٢٠١٣عام التي قام بها المكتب في نهاية  ،وقد أفضت عملية سبر المعارف .١٣
الية على نتائج البحوث بشأن أثر سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وبصورة خاصة السياسات الم

عمالة الشباب وتجزئة سوق العمل واالستقطاب والتطورات في مجال األجور وعدم تطابق المهارات وجودة 
 . التلمذة الصناعية والتدرب
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وتشجع االستراتيجية إلى حٍد آبير تقييم السياسات والنُهج باالستناد إلى البراهين عن طريق مجموعة متنوعة  .١٤
تقييم سريع لالتجاهات الجديدة في السياسات وال سيما تدابير مواجهة األزمات : يلي تشمل ما ،بمن األسالي

تخلفه الحزمات واألدوات السياسية المطبقة في  الذيمن قبيل ضمانات الشباب؛ تقييم متعمق وصارم لألثر 
نظيم المشاريع؛ وحزمات ت من أجل التمكين االقتصادي الريفيعدد من البلدان، وال سيما في مجاالت التدريب 

لشباب في صالح اج ابتكارية في بلدان مختارة، على سبيل المثال فيما يتعلق بتدابير فعالة لاالختبار الميداني لنُه
 . االقتصاد غير المنظم تسد الثغرات بين التلمذة الصناعية والوظائف المنظمة وغير المنظمة

وسيولي . في السياسات والمؤسسات أوجه التكاملالتفاعالت و في مجالعلى العمل وترآز االستراتيجية أيضًا  .١٥
من قبيل (االجتماعية لصالح الشباب الحماية هذا العمل أهمية خاصة للتفاعالت بين سياسات العمالة وسياسات 

بهدف وضع استراتيجيات ) الحد األدنى لألجور وتشريعات العمل وسياسات سوق العمل النشطة والساآنة
سياسية أخرى يمكن تطبيقها في البلدان ذات المواقع المؤسسية والسياقات االقتصادية  حزماتتفعيل و
 . المختلفة

وسينصب أهم ترآيز في البحوث والسياسات على الشباب المحرومين لتحسين فهم االحتياجات المحددة  .١٦
أو يعملون في /فية ولمجموعات معينة من الشابات والشبان، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الري

ذوو المهارات المتدنية والذين ترآوا المدارس في مرحلة مبكرة والشباب الذين الشباب االقتصاد غير المنظم و
وسيستنير هذا العمل ببيانات ونتائج الدراسات . ينتمون إلى المجموعات العرقية والشباب من ذوي اإلعاقات

. بلدًا ٢٨سة إلى العمل، التي أجرتها منظمة العمل الدولية في االستقصائية الوطنية عن االنتقال من المدر
وستكون هذه البحوث مرشدًا في تصميم أدوات ونُهج محددة األهداف والمواصفات تكون فعالة في السياقات 

 . مؤسسية واالقتصادية المختلفةال

الهيئات المكونة لمنظمة العمل وترمي األهداف المنشودة في بناء القدرات والتعلم المتبادل إلى زيادة قدرة  .١٧
على المستويات العالمية واإلقليمية " الدراية"في عمالة الشباب و "ما هو ناجح"الدولية والممارسين في مجال 

 . والوطنية

وتوخيًا لتسريع هذه العملية، يقوم المكتب بتجميع عدد مما هو قائم من أدوات بناء القدرات وبرامج التدريب  .١٨
/ نيسانفي دليل تعليمي عن العمل الالئق لصالح الشباب، سيكون متاحًا في نهاية  ،الشبابفي مجال عمالة 

 . ٢٠١٤أبريل 

ما هو " بشأنلمنظمة العمل الدولية، وسيجري االضطالع ببرنامج موسع لبناء قدرات الهيئات المكونة  .١٩
صة بالعمال وبالتعاون مع ، بالتشاور مع مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخا"ناجح

 . مرآز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية

وسيجري تصميم مجموعة موسعة من أدوات بناء القدرات ونماذج التدريب بحيث تسبغ السمة المنهجية على  .٢٠
 ما هو"استراتيجية مجال األهمية البالغة بشأن مسار المعارف والدروس الجديدة المستخلصة على طول 

 . وتتاح للمشارآين في برامج التعلم الداخلية وعن بعد في المرآز الدولي للتدريب ،في عمالة الشباب" ناجح

تتصدى لنُهج محددة في مقاربة مواضيع عمالة  المواضيعي،وسيجري تنظيم سلسلة من أنشطة التعلم المتبادل  .٢١
وسينصب . ارف والتجارب المباشرةالشباب لصالح صانعي السياسات والممارسين بهدف تسهيل تبادل المع

الموجهة نحو الشباب وجودة التلمذة الصناعية وغير ذلك من ترآيزها على جملة أمور منها خدمات االستخدام 
برامج اآتساب الخبرة في العمل وضمانات الشباب واستراتيجيات تفعيل عمالة الشباب وروح تنظيم المشاريع 

، على سبيل المثال ٢٠١٣وقد بدأت مبادرات بناء القدرات هذه في عام . لدى الشباب ومشارآة القطاع الخاص
وتنظيم حدث إقليمي بشأن عمالة الشباب  ،مختارةأوروبية بلدان  بشأن جودة التلمذة الصناعية فيبتقديم الدعم 
تقوم به وقدم المكتب آذلك الدعم للعمل الترويجي الذي . الشرق األوسط وشمال أفريقيافي بلدان لواإلنتاجية 
دراسة جدوى  أنجزو ،لزيادة جودة التلمذة الصناعية Labour 20مجموعة و Business 20 مجموعة

 معارفوستدمج ال. بمشارآة المنظمة الدولية ألصحاب العمل من أجل شبكة التلمذة الصناعية العالمية
في أدوات بناء القدرات وتستخدم من أجل الدعم  والممارسات الجيدة المستمدة من هذه األحداث المواضيعية

 . االستشاري التقني
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  طرائق تنفيذ مجال األهمية البالغة  - ثالثًا 
ترتكز أهم سمة ابتكارية في مجال األهمية البالغة على حشد مجموعة ال مثيل لها من الخبرات متعددة  .٢٢

. المتخصصين في الميدان وفي المقر نشبكته مبما في ذلك عن طريق  ،التخصصات من جميع أقسام المكتب
تجميع الخبرات من  بشأن الوظائف والمهارات لصالح الشباب،ويقتضي العمل بموجب مجال األهمية البالغة 

 . على نطاق المكتب الجماعيعدة مجاالت تقنية وموارد وقدرات التنفيذ من خالل التعاون والعمل 

ختصاصيًا من ا ٣٠رآة بين المقر والميدان تضم أآثر من باشرت فرقة عمل مشت ،٢٠١٣يوليه / في تموزو .٢٣
على االستراتيجية وعلى إعداد مختلف المجاالت الحاسمة للتصدي لتحدي عمالة الشباب متعدد األوجه، عملها 

وتبع ذلك مشاورات وحوار على مستوى المكتب مع جميع الموظفين، نظمها المدير العام . خطة العمل
وأفضى . يا والنُهج التي يمكن من خاللها لمنظمة العمل الدولية أن تتمايز عن غيرهاللوقوف على أهم القضا

العمل الذي قامت به فرقة العمل متعددة التخصصات هذه من الميدان والمقر، بقيادة إدارة سياسة العمالة، إلى 
 . وتقسيم العمل) انظر الملحق(تحديد الترآيز االستراتيجي وأهم النتائج المنشودة 

ضمن هذه ومن شأن المبادالت المنتظمة . وسيجري رصد التنفيذ الفعلي من خالل إنشاء مجموعة ممارسين .٢٤
وتطبيق األقاليم ونشر النتائج على نطاق واسع بين مجموعة أن تضمن تبادًال فيما بين االختصاصات ولا

الداخلية لمنظمة العمل  في الوقت ذاته بالخبرة ، وأن ترتقيعدد آبير من األوضاع منالدروس المستخلصة 
آما ستهدف إلى تعزيز ثقافة قوية لتقاسم المعارف في جميع أقسام المكتب ومع الهيئات المكونة بشأن . الدولية

 . الوظائف والمهارات لصالح الشباب

ومتسقة  قويةالمتاحة واستحداث استراتيجيات  بالمواردوعلى حد ما ذآر آنفًا، وتوخيًا لتحقيق تأثير فعلي  .٢٥
 وتقديم خدمات مناسبة وعالية الجودة إلى الهيئات المكونة، سيجري أوًال تنفيذ مبادرات مجال األهمية البالغة

 خلصةصدق النتائج، سيكون من شأن الدروس المستـُختبر النُهج وتـُوعندما ت. في عدد محدود من البلدان هذا
. وأنشطة التعاون التقني في منظمة العمل الدوليةأن ترشد وتحسن طائفة آبيرة من األنشطة االستشارية 

 وسيشجع المكتب إقامة منصات تقاسم المعارف ومجتمعات الممارسين حول موضوع مجال األهمية البالغة
وستدرج نتائج االستعراضات والتقييمات في قواعد البيانات . بشأن الوظائف والمهارات لصالح الشباب

بين  ارفاب ومنصة جرد عمالة الشباب والمنصة العالمية لتقاسم المعالعالمية عن سياسات عمالة الشب
ومدخالت  موجزاتآما أنها ستنشر من خالل . القطاعين العام والخاص بشأن المهارات من أجل العمالة

بإعداد التابع لمنظمة العمل الدولية ويقوم مرآز التدريب الدولي . سياسية تقدم في أهم األحداث السياسية
 .، ضمن المكتب وخارجههذا الموضوع بشأنتعلم لتقاسم المعارف وتقديم فرص التعلم  "محور"

لفترة السنتين  "الوظائف والمهارات لصالح الشباب"بشأن وترتبط عدة نتائج منشودة من مجال األهمية البالغة  .٢٦
الصالت والعمل ويجري تحديد هذه . األهمية البالغة األخرى تبالعمل المنفذ في إطار مجاال ،٢٠١٥- ٢٠١٤

المشترك مع سائر مجاالت األهمية البالغة تحديدًا واضحًا لتحقيق أقصى منفعة من أوجه التداؤب وتجنب 
وعلى سبيل المثال، يرتبط العمل بشأن سياسات االقتصاد الكلي المالئمة لعمالة الشباب وبشأن . االزدواجية

وظائف أآثر وأفضل من أجل نمو تعزيز شأن بمجال األهمية البالغة ب ،مؤسسات سوق العمل الشمولية
شمولي؛ وترتبط النُهج المخصصة للشباب في المناطق الريفية أو العمل في االقتصاد غير المنظم بمجال 

العمل الالئق األهمية البالغة بشأن إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد المنظم وبمجال األهمية البالغة بشأن 
التفعيل بمجال األهمية تكامل السياسات واستراتيجيات أوجه سيرتبط النشاط بشأن  آما. االقتصاد الريفيفي 

 . أرضيات الحماية االجتماعية استحداث وتوسيع البالغة بشأن

وفي . هذاويشكل توسيع نطاق الشراآات الخارجية عنصرًا مكونًا قويًا في استراتيجية مجال األهمية البالغة  .٢٧
عمالة الشباب بشأن  تهاتوسيع نطاق شراآسعيًا إلى مل الدولية مرآز الصدارة هذا الصدد، تبوأت منظمة الع

 سائر وآاالت منظومةمع البنك الدولي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة بهدف جعل 
ق والمشاورات جارية على قدم وسا". ما هو ناجح في عمالة الشباب"األمم المتحدة ترآز على موضوع 

شبكة جرد عمالة الشباب المشترآة بين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي بفضل تدخالت لتوسيع نطاق 
ويوفر نشاط األمم المتحدة األخير الذي تقوده منظمة العمل الدولية على . حصائل مجال األهمية البالغة هذا

 البراهين،نُهج قائمة على  الختبارشأن المستوى القطري والبرمجة المشترآة بشأن عمالة الشباب، فرصًا ذات 
ويجري استكشاف . من الهيئات الفاعلة من النظام متعدد األطراف طائفة واسعةتنفذ من خالل التنسيق بين 

وتتعاون منظمة العمل الدولية مع . ومؤسسات البحوث والتقييماإلقليمية ترتيبات مماثلة مع المنظمات 
المفوضية األوروبية في مجال ضمانات الشباب والتلمذة الصناعية ومع منظمات أخرى من بينها منظمة 

وتجرى في الوقت الحاضر مشاورات تمهيدية لتوسيع نطاق التعاون . التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 . لجنوب والتعاون المثلث في هذا المجالليشمل بلدان ا
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  اجـاستنت
خالصة القول، يطمح مجال األهمية البالغة هذا إلى دعم الهيئات المكونة بمعارف وأدوات سياسية وإرشادات  .٢٨

رفيع  ٍ للتنفيذ من أجل ضمان تأثيرعمالة الشباب، وذلك بترآيز واضح واستراتيجية لتحدي ابتكارية للتصدي 
 . ستوى وتوعية وانتشار على نطاق واسعالم

  مشروع قرار

يطلب مجلس اإلدارة من المدير العام أن يراعي إرشاداته في تنفيذ استراتيجية مجال األهمية البالغة بشأن  .٢٩
 ". الوظائف والمهارات لصالح الشباب"
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  قـالملح

  أنـة بشـة البالغـأمثلة على النتائج المنشودة من مجال األهمي
  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة " الوظائف والمهارات لصالح الشباب"

  "؟اإلجراءات الناجحة في مجال عمالة الشبابما هي "

  النتائج المنشودة    مجاالت العمل

      تطوير المعارف ونشرها  -١

  تطوير المعارف
تحليل وتقييم على المستوى القطري ألثر سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية   ■

  والسياسات المالية على نتائج عمالة الشباب
  في أجور الشباباستعراض االتجاهات   ■
  تجزئة سوق العمل  ■
  التفاعل وأوجه التكامل فيما بين السياسات والمؤسسات  ■
  نظم تطوير المهارات، بما في ذلك التلمذة الصناعية  ■
  تحليل الثغرات في المهارات واختبار األدوات بشأن استباق المطلوب من المهارات  ■
  العالمعمالة الشباب في أنحاء تحليل جامع لتدخالت   ■
  دور التدرب الجيد في االنتقال من المدرسة إلى العمل  ■
  خدمات االستخدام والوساطة في سوق العمل لصالح الشباب  ■
  لشبابا لصالحالعمالة والحماية االجتماعية استراتيجيات تفعيل   ■
  الصالت بين عمل األطفال وعمالة الشباب  ■
  النُهج الرامية إلى تحسين استهداف الشباب المحرومين من خالل االستراتيجيات المتكاملة   ■

  للعمالة وتطوير المهارات
  دور خدمات دعم األعمال في استراتيجيات عمالة الشباب  ■

موجزات سياسية   
ومنشورات بحثية 
  ومبادئ توجيهية

  نشر المعارف
  عالمي على االنترنت سجل  ■
  قاعدة بيانات جرد عمالة الشباب والممارسات الحسنةتوسيع نطاق   ■
  )٢٠١٤عمل األطفال،  بشأنمثل التقرير العالمي (تقارير مواضيعية وعالمية   ■
  من قبيل تقرير (أقسام بشأن عمالة الشباب في أهم التقارير العالمية لمنظمة العمل الدولية   ■

  )٢٠١٤األجور في العالم، 

منصات وقواعد بيانات   
على االنترنت وتقارير 

مواضيعية وإقليمية 
  وعالمية

      بناء القدرات والتعلم المتبادل واستعراضات األقران  -٢

  بناء القدرات
  مبادرات منظمات أصحاب العمل في إقامة ودعم شبكات ألصحاب  خبرات مستمدة من  ■

  المشاريع الشباب
  استراتيجيات لتشجيع مشارآة الشباب في نقابات العمال   ■
  بشأن االستراتيجيات الفعالة لعمالة الشباب معتادةدورة تدريبية   ■
  برنامج تدريب لصالح الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشأن رصد األداء وتقييم األثر  ■
  وضع وتنفيذ برامج تلمذة صناعية جيدة  ■
  رامج التدرب الجيدة استعراض وترويج ب  ■
  اإلقرار بالتعلم المسبق الذي يكتسبه الشباب في االقتصاد غير المنظم  ■
  استراتيجيات متكاملة من أجل خدمات التدريب وتنمية األعمال  ■
  الشباب المحرومين لصالحهداف األمواصفات وتدابير تحديد النُهج لتحسين   ■
  بعد واإلجراءات الناجحة في مجال عمالة الشبابمحور تعلم على االنترنت من أجل التعلم عن   ■
  دليل عن معايير العمل الدولية وعمالة الشباب  ■
  دليل عن الحقوق في العمل لصالح الشباب  ■

برامج وأدوات تدريب   
إقليمية وأقاليمية لبناء 

  القدرات
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  النتائج المنشودة    مجاالت العمل

  التعلم المتبادل فيما بين األقاليم
  سياسات جانب الطلب ونتائج عمالة الشباب  ■
خدمات االستخدام التي تستهدف الشباب، بما في ذلك استراتيجيات استكشاف المحرومين   ■

  الخدماتوتوسيع نطاق 
  استراتيجيات تفعيل عمالة الشباب، بما في ذلك ضمانات عمالة الشباب  ■
  مشارآة القطاع الخاص في وضع استراتيجيات مستدامة لعمالة الشباب  ■
  دة والخبرة في العمل بهدف تحسين االنتقال من المدرسة تدابير للتلمذة الصناعية الجي  ■

  إلى العمل
  تدخالت لزيادة انتاجية عمل الشباب من خالل تطوير المهارات وسياسات سوق العمل  ■
  توليد عمالة الشباب من خالل برامج التوظيف العامة  ■
  متكاملة لصالح روح تنظيم المشاريع لدى الشباب اتاستراتيجيات وحزم  ■
  عمالة الشباب من خالل الوظائف الخضراءنُهج لزيادة نتائج   ■
  دور خدمات دعم األعمال لصالح الشباب  ■

 عملالسلسلة من ورش   
 المواضيعية واألقاليمية

  لتعلم المتبادل ل

  األقراناستعراضات 
  استعراضات األقران على مستوى متعدد البلدان لسياسات واستراتيجيات عمالة الشباب   ■

  )في رابطة الدول المستقلة مثًال(

ورش عمل إقليمية   
وتقارير عن 

  استعراضات األقران

      النُهج على المستوى القطري  -٣

  تقييم األثر
  الشباب لدىتقييم تدخالت مختارة في مجال روح تنظيم المشاريع   ■
  الريفيتقييم منهجيات ونتائج تتصل بتدخالت بشأن التدريب من أجل التمكين االقتصادي   ■
  تقييم أثر التدخالت بشأن الوظائف الخضراء لصالح الشباب  ■

تقارير تقييم تضم   
الدروس المستمدة لتنوير
توسيع نطاق التدابير أو 

  تكرارها

  ج االبتكارية ميدانيًا وتوسيع نطاق التدخالت الفعالة أو تكرارهااختبار النُه
  متكاملة استنادًا إلى االستراتيجيات متعددة األوجه في قرار مؤتمر سياسية  اتحزم  ■

  ٢٠١٢العمل الدولي لعام 
  خلق الوظائف وسياسات وخدمات سوق العملتدابير التلمذة الصناعية الجيدة و  ■
  استراتيجيات لدعم انتقال الشباب إلى االقتصاد المنظم   ■
  ق العملنُهج فعالة لممارسات الوساطة والتعيين في سو  ■
  استراتيجيات لتعزيز إدماج الشباب المحرومين في سوق العمل  ■

سياسية جديدة  اتحزم  
أو منقحة واستراتيجيات 

  وطنية متكاملة 

 


