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كون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت
إلدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس ا
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  مجلس اإلدارة
   2020 نوفمبر /الثاني تشرين - أكتوبر /األول تشرين جنيف، ،340 الدورة

 
 POL السياسات وضع قسم
  االجتماعية والحماية العمالة جزء

 2020تشرين األول/ أكتوبر  12 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الثاني البند

 عمل خطة على الموافقة طريق عن الشباب بعمالة االلتزام تجديد
  2030-2020 للفترة الشباب عمالة بشأن للمتابعة

 

في دورته  العمل الدوليمؤتمر  اعتمده" الذي إلى اتخاذ اإلجراءات"أزمة عمالة الشباب: دعوة  المعنون قرارال قام المكتب بإنفاذ
تقترح هذه . و2019كانون األول/ ديسمبر  31وصلت إلى نهايتها في  سبع سنوات منخطة متابعة  عن طريق( 2012) 101

الوضع في االعتبار هذه الوثيقة . وتأخذ 2030-2020لخطة عمل ومتابعة بشأن عمالة الشباب للفترة  الوثيقة العناصر الرئيسية
االحتياجات الحالية والمستقبلية للهيئات ، إلى جانب 19-الذي ولّدته جائحة كوفيد االقتصادي واالجتماعي الراهن وغير المسبوق

إلى عالم عمل ما فتئ يتطور في سياق إعالن مئوية منظمة العمل  واالستجابةعمالة الشباب المتمثل في تحدي الالمكونة في مواجهة 
 الدولية من أجل مستقبل العمل.

 2030-2020مجلس اإلدارة مدعو إلى توفير اإلرشاد بشأن العناصر المقترحة لخطة العمل والمتابعة بشأن عمالة الشباب للفترة و
 (.34)انظر مشروع القرار في الفقرة 

( لمجلس اإلدارة. وهذه الوثيقة هي نسخة منقّحة من الوثيقة 2020)آذار/ مارس  338أُرجئ النظر في هذا البند من الدورة  مالحظة:
GB.338/POL/2 /2020مارس ، أضيف إليها آخر ما استجد من تطورات منذ آذار. 

  العمالة. :الهدف االستراتيجي المعني

    .7و 5و 4و 3النتائج  النتيجة الرئيسية المعنية:

في الفترة  مجلس اإلدارة تخطيط وتنفيذ المزيد من أنشطة المكتب بشأن عمالة الشباب اترشد توجيهتسوف : االنعكاسات السياسية
2020-2030.    

   توجد.ال  االنعكاسات القانونية:

  حشد موارد من خارج الميزانية من أجل تنفيذ خطة العمل والمتابعة. االنعكاسات المالية:

معني بعمالة الشباب وتنفيذ خطة العمل والمتابعة وتقديم تقارير  تشكيل فريق عمل مشترك بين اإلدارات إجراء المتابعة المطلوب:
   بشأنها إلى مجلس اإلدارة كل سنتين. 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/WCMS_738484/lang--en/index.htm
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   .والشباب ق العملاسوأإدارة سياسة العمالة/ فرع العمالة و مصدر الوثيقة:الوحدة 

؛ الوثيقة 2012"، عمالة الشباب: دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات أزمةالقرار واالستنتاجات بشأن " الوثائق ذات الصلة:
GB.316/INS/5/2 دولية من أجل مستقبل العملإعالن مئوية منظمة العمل ال؛ 2021-2020البرنامج والميزانية لفترة السنتين ؛ 

   .2019المرفق به،  القرارو

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_191313.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/programme-and-budget/WCMS_736562/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
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  الخلفية والسياق - أوالا  

الحالية التي أفضت إلى آثار متباينة على عمالة الشباب في كافة  19-في ضوء عالم عمل متغير وأزمة كوفيد .1
. وهدف خطة 2030-2020يقترح المكتب خطة العمل والمتابعة هذه بشأن عمالة الشباب للفترة  1م،أنحاء العال

الذي فاقمته أزمة  من أجل مواجهة الوضع الراهن تأثيرها وزيادةجابات سياسية متسقة العمل هو تعزيز است
 العمل ستفادة من خطةالدروس الم هاقتراحفي  المكتبوضمان مستقبل عمل أفضل للشباب. ويراعي  19-كوفيد

والتي نُفذت استجابة للقرار بعنوان "أزمة عمالة الشباب:  2 2019-2012المتابعة بشأن عمالة الشباب للفترة و
 101دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات" واالستنتاجات المصاحبة له، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته 

قليمية كتب االعتبار الواجب للخصائص اإل. كما يولي الم2009-2008( في أعقاب األزمة المالية للفترة 2012)
 3رية والمحلية.والقط

هم إلى وظائف ذات ت بفرص العمل ودفعقضت على  فقدفي صدمة ثالثية للشباب.  19-كوفيدوتسببت أزمة  .2
سوق العمل أو التنقل  دخولإلى الساعين  أمام رئيسيةعقبات  ووضعت؛ همتدريبو همتعليم تلعطوأقل؛ نوعية 

، 2020فبراير شباط/ بطالة الشباب منذ  ة وسريعة فيتشير البيانات المتاحة إلى وجود زيادة كبيروبين الوظائف. 
 4.الشبانعلى الشابات أكثر من ذلك ثر ؤوي

 ا، وكان لهالمجتمع وفي عالم العمل المساواة الهيكلية والهشاشة في انعدامكما زادت األزمة من تعزيز أوجه  .3
 195-كوفيدالشباب وب فيما يتعلق 2020أبريل نيسان/ أظهر مسح أجري في وتأثير كبير على تطلعات الشباب. 

 منهم قلقونفي المائة  16ومن مستقبلهم المهني على مستوى العالم غير متأكدين  في المائة من الشباب 38أّن 
في المائة  22وأفاد ، عمل أو تعليم أو تدريبغير الملتحقين ب أولئكهم  هممستقبل الشباب قلقاً بشأنأكثر و. بشأنه
ً الشابات، في المتوسطوآفاق حياتهم المهنية. لقلق إزاء بابأنهم يشعرون منهم   الشبانمن  ، أقل ثقة وأكثر غموضا
  . مستقبلالبشأن 

معدل  ارتفع . وبالفعل،في وضع محفوف بالمخاطر في سوق العمل أصالً كان الشباب ، 19-جائحة كوفيد قبلو .4
. 2019في المائة في عام  13.6إلى  2012في المائة في عام  13.4من بشكل طفيف  العالمفي بطالة الشباب 

ً هذا الرقم اإلجمالي تباينويخفي  ً إقليمي ا في المائة في أفريقيا  10.8بين ، حيث يتراوح معدل بطالة الشباب اً كبير ا
إلى أن  في وظائف تميل العاملون أنفسهم الشبابذلك، يجد في المائة في الدول العربية. باإلضافة إلى  22.9و

يعيشون كانوا في المائة(  29.3) مليون عامل شاب 126 ، قرابة2019وفي عام نوعية. ال سيئةتكون وظائف 
منهم في المائة  64أكثر من  يعاني، حيث هم األكثر تضرراً ا العمال الشباب في أفريقيو. في فقر مدقع أو متوسط

 عمالةفي  ضالعينحاء العالم في جميع أن شباب عمالثالثة من كل أربعة ، كان 2016في عام وفقر. حالة ال من
من العمال  في المائة 86في المائة و 95 كانت نسبة ، حيثأفريقيا وآسيا المعدل أعلى فيهذا وكان  منظمة.غير 

نسبة الشباب غير  اً على الصعيد العالمي، ازدادت أيضو. منظمة، يعملون في وظائف غير ، على التواليالشباب
 22.2)الشباب مس خُ  كان، 2019في عام و. 2012بشكل طفيف منذ عام  يبالملتحقين بعمل أو تعليم أو تدر

التنمية  برنامج من 6-8 الغايةإّن بشكل عام، و. اإلناثمن وثلثاهم هذه الفئة ينتمون إلى  في المائة( في العالم
الملتحقين الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير  إلى ةالرامي( 2030عام  برنامج) 2030المستدامة لعام 

، ولن 19-كوفيدالمنال في أعقاب أزمة  ةبعيد ال تزال اليوم - 2020بحلول عام  بالعمل أو التعليم أو التدريب
 .ومستدامةاتخاذ إجراءات عاجلة  إال في حال تتحقق

 

عاماً. إال أّن  24-15تستند منظمة العمل الدولية إلى تعريف األمم المتحدة لمصطلح "شباب" على أنهم أشخاص تتراوح أعمارهم بين   1

 عاماً. 29-15المكتب وسع نطاقه التحليلي كي يشمل تعريفاً أوسع، فأصبح يضم أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 

 ..5/2INS//316GBالوثيقة   2

. وتشمل الخطة المقترحة فترة من عشر 2019كانت خطة العمل السابقة تشمل فترة من سبع سنوات وجرى تنفيذها بشكل تام بحلول عام   3

 من أجل التنمية المستدامة. 2030 سنوات لتتمشى مع برنامج عام

 انظر:   4
ILO, Preventing Exclusion from the Labour Market: Tackling the COVID-19 Youth Employment Crisis, ILO Brief, 
May 2020. 

أجرى المسح كل من منظمة العمل الدولية، المجموعة الرئيسية لألطفال والشباب، الرابطة الدولية لطالب العلوم االقتصادية والتجارية،   5

 اإلنسان.المنتدى األوروبي للشباب، صندوق االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ في أفريقيا، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_191313.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746031.pdf
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اق االلتح، انخفضت معدالت مثالً آسيا الوسطى في أوروبا وف - ت إقليمية في نتائج عمالة الشبابختالفاوتبرز ا .5
انخفاض إلى إلى حد كبير . ويُعزى هذا التراجع 2019في المائة في عام  14.5لى إ بالعمل أو التعليم أو التدريب

التابع  "الشباب ضمان" برنامجكجزء من  االتحاد األوروبي في أعقاب التدخالت واسعة النطاقسّجله كبير 
في  12.4في المائة( والشبان ) 16.7الشابات )الفارق بين  وتجدر اإلشارة إلى استمرار .لالتحاد األوروبي

، حيث أقرب إلى المتوسط العالميااللتحاق بالعمل أو التعليم أو التدريب ، كانت معدالت في األمريكتينو المائة(.
وأوجه ، كانت المعدالت أعلى . وفي أماكن أخرى2019من السكان الشباب في عام  في المائة 19.1شكلت 

ً  الجنس التفاوت من حيث نوع كانت نسبة في الدول العربية، ، 2019في عام ؛ على سبيل المثال، أكثر وضوحا
والمحيط في آسيا و. بالعمل أو التعليم أو التدريب من الشباب غير ملتحقثالثة من كل في المائة أو واحد  34

 ت أكثر احتماال بثالث مرات، كانت الشابااإلقليمين كالفي وفي المائة.  24.2 المقابل له هو ، كان الرقمالهادئ
  6.في هذه الفئة للتواجدشباب من ال

ة، في في المائ 2.9حقيقي انخفض إلى النمو االقتصادي العالمي ال التقديرات إلى أنّ  أشارت، 2019في عام و .6
أدنى معدل نمو منذ األزمة وهو  ،في المائة 1.1إلى حد كبير إلى  على أنه تراجعنمو التجارة العالمية قُّدر  حين

ً ضغوط تفرضوالتي  19-عندما اندلعت أزمة كوفيد الوضع ما كان عليههذا و. 2008عام في المالية العالمية   ا
، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي على الصعيد العالميو .األقاليم كافةهائلة على االقتصادات في 

ساعات العمل انخفضت بنسبة  منظمة العمل الدولية أنّ  تقدر حينفي  2020،7في المائة في عام  4.9بنسبة 
المتسارع  التراجعهذا و 8(.2019الرابع من عام  بالفصل)مقارنة  2020الثاني من عام  الفصلفي المائة في  17

 لتغيرات دورة عرضة، أكثر كبار السن من العمالب مقارنةفرص عملهم  ألنّ ، بالشبابمضر بشكل خاص 
 األعمال واالنكماش االقتصادي.

غرافية والتكنولوجيات الجديدة وتغير المناخ تزيد من تعقيد تحديات عمالة اتجاهات العولمة والتحوالت الديمو .7
، سيكون هناك المزيد من الشباب الذين تقدمون في السن على مستوى العالمالسكان ي على الرغم من أنّ والشباب. 

مليار  1.3في المائة( من  89.2، حيث ستعيش الغالبية العظمى )دان الناشئة والناميةعمل في البليدخلون سوق ال
في وة في هذه البلدان. يأولوية سياسهو خلق فرص عمل الئقة لهؤالء الشباب ، فإن وعليه. 2030شاب في عام 

ً أيضية االجتماعية، فإنها تقدم ظم الحمامتزايدة على نُ  اً حين أن شيخوخة السكان تفرض ضغوط فرص عمل  ا
ستظل أكثر أهمية من أي وقت مضى هي و، على سبيل المثال، والتي قطاعي الصحة والرعاية جديدة للشباب في

بسبب  19-كوفيد. ومع ذلك، فيما يتعلق بالتوظيف، تأثر الشباب بشكل خاص بأزمة وبعدها 19-كوفيدأزمة أثناء 
والتصنيع  الجملة والتجزئة وتجارةوخدمات الطعام  السكنالتمثيل المفرط في القطاعات األكثر تضرراً )

 9(.اإلداريةاألنشطة األعمال وقطاع ووالعقارات 

إلى تفاقم المظالم وتؤدي إلى الصراع الذي يمكن  19-كوفيد، يمكن أن تؤدي أزمة في حاالت النزاع والكوارثو .8
ن في توصية العمالة والعمل الالئق م، كما هو مبين وبالتالي .نمية والسالم والتماسك االجتماعيأن يقوض الت

، ينبغي إيالء اهتمام خاص ألولئك الشباب الذين أصبحوا (205)رقم  2017أجل السالم والقدرة على الصمود، 
ً هذه األوضاع. وقد لوحظ هذا أيض بشكل خاص بسبب األزمة في مثل مستضعفين منظمة مئوية في إعالن  ا

 10الن المئوية(.العمل الدولية بشأن مستقبل العمل )إع

ً د سلطت األزمة الحالية الضوء أيضوق .9 ، وخاصة لتي تتيحها التكنولوجيات الجديدةعلى التحديات والفرص ا ا
على الرغم من أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة  التقدم التكنولوجي يمكن أظهر التاريخ أنّ ولشباب. صالح ال
الرقمية الجديدة على وجه  التكنولوجيات أصبحت، ات األخيرةالسنو وخالل.  يحصل دائماً بسالسةاالنتقال ال أنّ 

على الرغم سمح بمزيد من المرونة  مما، الجديدة والمتنوعة العمالةمن أشكال  مجموعة واسعة تقدم الخصوص
، يشير إعالن المئوية إلى أهمية السياسات في هذا السياقو. على الدوام الئقة وظائفهذه الوظائف ليست  من أنّ 

بالتحول الرقمي للعمل، بما  وذات الصلةفي عالم العمل المطروحة والتدابير التي تستجيب للتحديات والفرص 
 .اتفي ذلك عمل المنص

 
 2020Global Employment Trends for Youth  ,ILO.  انظر:  6

 2020June , World Economic Outlook Update ,IMF. انظر:   7

 September 23ILO Monitor, , and the world of work, sixth edition 19-COVID ,ILO 2020. انظر:   8

 2020April  7ILO Monitor, , and the world of work, second edition 19-COVID ,ILO. انظر:   9

يؤكد إعالن المئوية من جديد أهمية إيالء اهتمام خاص للمناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث وغير ذلك من الحاالت اإلنسانية الطارئة   10

 كثيف التعاون ضمن النظام متعدد األطراف بغية تعزيز االتساق السياسي. تفي سياق 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
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 ،19-جائحة كوفيد لمواجهةجميع أنحاء العالم خالل عمليات اإلغالق التي تم فرضها في العديد من البلدان في و .10
، على الرغم من األزمة عملهامواصلة  للمنشآت، مما سمح على نطاق واسع 11عدالعمل عن بُ  تعميم جرى

من التحكم أكبر  اً عد للموظفين قدريوفر العمل عن بُ ووبالتالي تخفيف الخسائر في الناتج االقتصادي والعمالة. 
زن بين الحياة المهنية والحياة األسرية. ، ولكن هناك بعض المخاوف حول قضايا التواوالمرونة في وقت عملهم

، في المنزل ةالرعاية األساسين يقدمن مهّن  في الغالب، ألنهن للشابات بالنسبة أهمية خاصة ويرتدي هذا الجانب
ً يقتصر العمل عن بعد أيضوويسلط الضوء على قضية االستثمار في اقتصاد الرعاية.  إلى حد كبير على المهن  ا

قد عد إلى العمل عن بُ  االنتقال ، فإنّ وعليه. إلى اإلنترنت عالي الجودة نفاذاً  ويستلزمت عالية التي تتطلب مهارا
النامية. باإلضافة أولئك المتواجدين في البلدان المساواة القائمة بين الشباب في البلدان المتقدمة و انعدامبتفاقم  يهدد

وظائف جديدة الشباب عادة ما يكونون في وضع أفضل من العمال األكبر سنًا لالنتقال إلى  ، في حين أنّ إلى ذلك
، مما يقلل من فرصهم في الوصول ى امتالك خبرة وشبكات عمل محدودةيميلون إل إال أنهم 12،متعلقة بالتكنولوجيا

 . ميهم المهني في االقتصاد الرقمسارإلى وظائف الئقة أو تطوير 

اإلنتاج  ونُظمبعيدة المدى على المجتمعات  تغير المناخ آثار  . ولطليعة حمالت االستدامة البيئية يكان الشباب فو .11
معالجة قضايا المناخ وتوسيع  ومن شأن، مما قد يؤدي إلى هجرة الشباب المرتبطة بالمناخ. وأسواق العمل

ج إلى أن تتطابق مع المهارات هذه الفرص ستحتا غير أنّ ، أن يخلق فرص عمل الئق جديدةاالقتصاد الدائري 
 المناسبة وتدابير الدعم لتمكين االنتقال العادل إلى هذه الوظائف الجديدة.

، 19-لكوفيد، وال سيما في سياق األزمة الحالية ة والناشئة في مجال عمالة الشباباستجابة للتحديات المستمرو .12
الطلب على المستوى القطري للحصول على  قابله زيادة فيتم دولي قوي بمعالجة هذه القضايا هناك اهتما

مجموعة العشرين  ، مثلديات الدوليةالمنتوموضوع. ال بهذامنظمة العمل الدولية فيما يتعلق  دعم
اإلقليمية  والمصارفها من المنظمات متعددة األطراف ومنظومة األمم المتحدة وغير BRICS 13 ومجموعة

أزمة  تعيقمن المرجح أن والشباب.  لعمالةتعطي األولوية اآلن  ،والمنتدى االقتصادي العالمي والقطاع الخاص
إجراءات متضافرة جميع أصحاب المصلحة  يتخذما لم  أكثر فأكثر، تحقيق أهداف التنمية المستدامة 19-كوفيد

 . وجماعية

من خالل  ، وال سيماالدولية التزامها بعمالة الشباب ، من الضروري أن تجدد منظمة العملفي السياق أعالهو .13
تقييم مستقل رفيع المستوى الستراتيجية منظمة واضعو أشار و. 2030-2020متابعة للفترة والعمل الخطة 

الدعوة  إلى أنّ  2018في عام  أجري، 2017-2012ق عمالة الشباب للفترة العمل الدولية وإجراءاتها لتحسين آفا
ئج التي تحققت خالل فترة التقييم، ناًء على النتاوب عليه على الدوام.إلى العمل ال تزال ذات صلة كما كانت 

تجديد العمل  :إلىالوثيقة  تمعالجة عمالة الشباب. كما دعبمواصلة نشاطها في منظمة العمل الدولية  واأوص
 إرساء ؛العملالمتعلقة بمستقبل قضايا وال في سوق العمل بشأن عمالة الشباب مع التركيز على جانب الطلب

طلب مجلس اإلدارة من المدير العام في دورته والموارد المستدامة.  الرامية إلى حشدجهود الدعم  ؛الشراكات
المنبثقة عن هذا توصيات الأن يأخذ في االعتبار ( 2018نوفمبر تشرين الثاني/  -أكتوبر تشرين األول/ ) 334

 14التقييم المستقل رفيع المستوى وأن يضمن تنفيذها بشكل مناسب.

يوفر إعالن المئوية و، مثل الرقمنة. حالية إلى تسريع وتيرة بعض التغيرات المستقبلية في العمللأدت األزمة او .14
المتابعة للعقد وعمل ال، تحتاج خطة شكل أفضل بعد هذه األزمة. لذلكإرشادات ذات صلة للتعافي وإعادة البناء ب

أنه ال بد من التحرك على وجه السرعة  راسخة بالكامل في إعالن المئوية، الذي يشير إلى المقبل إلى أن تكون
القتناص الفرص ومواجهة التحديات من أجل رسم معالم مستقبل عمل عادل وشامل وآمن تترافق معه العمالة 

، يدعو إعالن المئويةب المرفقي القرار فو الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وفرص العمل الالئق للجميع.
 آثارسيكون له  مما، المنتظم لتنفيذ إعالن المئوية واالستعراضالمتابعة  يضمنأن المؤتمر مجلس اإلدارة إلى 

( 2019في دورتها الثالثة والسبعين )لألمم المتحدة ة ، اعتمدت الجمعية العامعلى عمالة الشباب. عالوة على ذلك
أمام عمل منظومة بما يكتسيه إعالن المئوية من أهمية خاصة في إنارة السبيل يعترف الذي  73/342القرار 

األمم المتحدة من أجل صياغة نهج يركز على اإلنسان في تناول مستقبل العمل، ويطلب إلى صناديق األمم 

 
  ,forthcoming”, es for achieving decent work: Trends and policiworkplaceThe home as “ILO. انظر:   11

 e: Paths to a better working futur2017Global Employment Trends for Youth  ,ILO, 2017.انظر:    12

 تجّمع يضم البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا.  13

 .888، الفقرة .PV/334GBالوثيقة   14

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598669.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677387.pdf


 GB.340/POL/2 6 
 

المتحدة وبرامجها ووكاالتها المتخصصة ومؤسساتها المالية أن تنظر في إدراج المضامين السياساتية الواردة في 
 من أجل التنمية المستدامة.  إعالن المئوية ضمن إطار األمم المتحدة للتعاون

 للهيئاتتأخذ في االعتبار االحتياجات الحالية والمستقبلية  2030-2020المتابعة للفترة وعمل الخطة  فإنّ وعليه،  .15
الدروس المستفادة من المكتب باإلضافة إلى  ،المكونة في مواجهة التحديات والفرص المتعلقة بعمالة الشباب

 وتعترفوالهيئات المكونة الثالثية وشركاء منظمة العمل الدولية حول هذا الموضوع على مدى العقد الماضي. 
تضطلع  اً فريد اً ، دورومعيارية ابتداء من القرن الثاني، بصفتها منظمة ثالثية منظمة العمل الدوليةل بأنّ هذه الخطة 

ً معتارة بحرية والعمل الالئق للشباب، ضمان العمالة الكاملة والمنتجة والمخلفي المجتمع الدولي  به  تمشيا
 ذات الصلة. والتوصياتالتفاقيات ا

 338 الدورة أساساً خالل انعقاد إجراؤهاالتي كان من المقرر  المتابعة هذهوعمل اللمناقشة خطة  وتحضيراً  .16
كذلك و منظمة العمل الدولية فة بين مختلف إداراتمكثمشاورات جرت ، لمجلس اإلدارة( 2020مارس  /)آذار

. وتم تحديث 2020يناير كانون الثاني/ والمكاتب اإلقليمية في  اتمجموعة الحكومو مع الشركاء االجتماعيين
جولة ثانية من المشاورات. كما استفادت من المشاورات  باالستناد إلى، 2020سبتمبر أيلول/ الوثيقة الحالية في 

أغسطس آب/ ، الذي عقد في أبوجا في الشباب من أجل عمالةت مع الشباب خالل المنتدى العالمي التي أجري
2019.15  

  ا  اإلطار االستراتيجي لخطة العمل والمتابعة - ثانيا

غيير التكنولوجي والتحوالت مثل التبمحركات قوية للتغيير  المترافقة، 19-كوفيدعلى خلفية األزمة الحالية ل .17
 ةالكامل العمالةالهدف من خطة عمل منظمة العمل الدولية هو تعزيز  ، فإنّ وتغير المناخ والعولمةالديمغرافية 

بما في ذلك ، الشباب الذين يطمحون إلى العمل وتحقيق المساواةبحرية والعمل الالئق لجميع  ةوالمختار ةوالمنتج
ستراتيجية إلى تعزيز قيادة منظمة العمل تهدف االو، من خالل نهج تحولي محوره اإلنسان. المساواة بين الجنسين

إلى و 2012التي اعتمدها المؤتمر في عام  إلى اتخاذ اإلجراءات،دعوة الالدولية في هذا المجال وتستند إلى 
 ، على النحو التالي:مئويةالإعالن 

الوظائف  المؤاتي للعمالة وخلقاالقتصادي باعتماد تدابير ترمي إلى تعزيز النمو  2012عام توصي دعوة  (أ)
الالئقة من خالل سياسات االقتصاد الكلي والقابلية لالستخدام وسياسات سوق العمل وروح تنظيم المشاريع 
لدى الشباب وحقوقهم، من أجل مواجهة اآلثار االجتماعية الناجمة عن أزمة عمالة الشباب، وفي الوقت 

ً يعالج جانبي نفسه ضمان االستدامة المالية والضريبية. وتبيّن مبادؤها التوج ً ومتسقا ً متوازنا يهية نهجا
وفي نفس والمنتجة والمختارة بحرية، العرض والطلب في سوق العمل من أجل تشجيع العمالة الكاملة 

بأهمية إشراك الشركاء االجتماعيين في رسم  الوقت التركيز على الحماية االجتماعية والحقوق. وتقرّ 
 . جانب الطلبالتركيز على إجراءات السياسات من خالل الحوار االجتماعي و

من أجل اتخاذ اإلجراءات في ضوء النهج المتمحور  2012عام العناصر من دعوة هذه ترى خطة العمل  (ب)
حول اإلنسان، الذي حدده إعالن المئوية والمنظم حول ثالث دعائم هي: الدعامة األولى، تعزيز قدرات 

ا عالم عمل متغير؛ الدعامة الثانية، تقوية مؤسسات العمل جميع الناس في االستفادة من الفرص التي يتيحه
من أجل ضمان الحماية المناسبة لجميع العمال والتأكيد من جديد على استمرار جدوى عالقة االستخدام 
بوصفها وسيلة لتوفير اليقين والحماية القانونية للعمال واإلقرار في الوقت ذاته باتساع نطاق السمة غير 

رة ضمان إجراءات فعالة لتحقيق االنتقال إلى السمة المنظمة؛ الدعامة الثالثة، تعزيز نمو المنظمة وضرو
   16اقتصادي مطرد وشامل ومستدام وعمالة كاملة ومنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع.

  

 
ً  الثالثيةالمنتدى، أصدر المشاركون الشباب من "المجموعة في   15 إلى التعاون بشكل  يدعو منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة وأكثر" بيانا

إلى آليات موجودة أخرى  باالستنادالشباب،  لصالح الئقةمبادئ توجيهية وسياسات وبرامج من أجل وظائف وتنفيذ أوثق مع الشباب في وضع 
 الالئق.والحقوق في الوصول إلى العمل  واإلنصاف من أجل ضمان الشمولية الثالثي اإلطارالشباب من شأنها تعزيز  لمشاركة

، اقترحت منظمة العمل الدولية إطاراً سياسياً يدمج حفز االقتصاد والعمالة؛ يدعم المنشآت والوظائف والمداخيل؛ 19-في ضوء أزمة كوفيد  16

 ان العمل ويعتمد على الحوار االجتماعي إليجاد الحلول.يحمي العمال الشباب في مك
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 صميممتابعة بشأن عمالة الشباب: الشباب في الاإلطار االستراتيجي لخطة العمل وال 

 

، مواءمة تعزيز عمالة متابعة عمالة الشباب، الموضح في الشكل أعالهويعيد اإلطار االستراتيجي لخطة عمل و .18
، الغرض الهذ السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية. وتحقيقاً  صميمالشباب مع إطار إنمائي يضع الشباب في 

لشباب وإدماجهم في أسواق العمل التي تدعم دخول اسيعزز العمل المستقبلي السياسات واالستراتيجيات والبرامج 
التدابير  كما سيقويوتسمح لهم بأن يصبحوا أعضاء فاعلين مدى الحياة في المجتمع وتضمن حماية حقوقهم. 

مشاركتهم  وسيعزز، سيواجهونها طوال حياتهم العملية خالل التحوالت التيمن دعم الشباب الرامية إلى الفعالة 
 سواق العمل المستقبلية من خالل الحوار االجتماعي.أ رسم معالمفي 

 اتتكييف االستجابات مع االحتياجات والسياق ينبغي، والبلدان األقاليموبالنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجهها  .19
 عمالة الشباب،ب فيما يتعلقوربطها باالستراتيجيات اإلقليمية الحالية لمنظمة العمل الدولية واألمم المتحدة  ةالمحلي

خطة  سوف تتمشى، لشباب في أفريقيا. عالوة على ذلكمثل استراتيجية منظمة العمل الدولية المقبلة بشأن عمالة ا
من أهداف التنمية المستدامة  17 ب-8و 6-8و 5-8ال سيما الغايات ، 2030عام  برنامجالمتابعة مع وعمل ال

السيما ، 2021-2020منظمة العمل الدولية لفترة السنتين نية وميزا، ومع برنامج 4لهدف باذات الصلة  والغايات
  5.18و 4و 3نتائج ال

 
من أهداف التنمية المستدامة: "تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب  5-8الغاية   17

من أهداف التنمية المستدامة: "بحلول عام  6-8." الغاية 2030ام واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول ع
ب من أهداف التنمية المستدامة: "وضع -8، الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب." الغاية 2020

 ."2020للعمل، الصادر عن منظمة العمل الدولية، بحلول عام وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لفرص 

: "التحوالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية وتوفير العمل الالئق 3النتيجة   18

: "المهارات والتعلم المتواصل من 5بتكار والعمل الالئق"؛ النتيجة : "المنشآت المستدامة بوصفها مولّدة للعمالة وحافزة لال4للجميع"؛ النتيجة 
 .أجل تسهيل النفاذ إلى سوق العمل والتنقل فيه"

 

تعزيز مؤسسات 
 العمل

  توضي 

نمو اقتصادي مستدام وعمالة 
كاملة ومنتجة وتوفير عمل الئق 

 من أهداف 8للجميع )الهدف 
 التنمية المستدامة(

 تعزيز قدرات الناس

القابلية لالستخدام 
)التعليم والتدريب 

 والمهارات(
 واالنتقاالت(

 روح المبادرة 
 لدى الشباب

سياسات عمالة وسياسات 
 اقتصادية لصالح الشباب

 حقوق الشباب في العمل

سياسات سوق العمل 
 لصالح الشباب

  محركات التغيير

 المساواة بين الجنسين 

    الدعوةفي جوانب سياسية 5
  إلى اتخاذ اإلجراءات

   دعائم للمنهج المتمحور حول اإلنسان3
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  ا  إطار التنفيذ - ثالثا

20.  ً في على ما كانت عليه  2030-2020 المتابعة للفترةوعمل الخطة  جوانب، ستظل الستمراريةل توخيا
أزمة مبادرات التعافي والقدرة على الصمود من ين ، ولكن سيتم التركيز بشكل أكبر على الصلة بالسابقة الخطة
ً أفضل عمل نحو مستقبل  والسعي 19-كوفيد  المعارفهي: تطوير  وهذه الجوانبمع إعالن المئوية.  تمشيا

لألنشطة المضطلع وصف  ويرد والشراكات. التوعية ؛ةالمكونالهيئات المساعدة التقنية وبناء قدرات  ؛ونشرها
، د في الملحق اقتراح أكثر تفصيالً، وإن لم يكن شامالً . ويرالتاليةالثالث في الفقرات  تالمجاالإطار هذه بها في 
 .2030-2020المتابعة للفترة وعمل الخطة  جوانببشأن 

 تطوير المعارف ونشرها

بشأن العمالة وسياسات سوق  رفاالمع تطويرالمتابعة في الحسبان الميزة النسبية للمكتب في وعمل التأخذ خطة  .21
الثالث  الدعائمسوف يمتد البحث إلى وعمل من خالل التحليالت والمراجعات القوية المتعلقة بعمالة الشباب. ال

يات وطنية متكاملة لدعم تطوير استراتيج بحوثهسيكثف المكتب و، كما هو موضح في الملحق. إلعالن المئوية
الشباب.  عمالةتفعيل استراتيجيات  بشأن، 2030عام  برنامجمن 1-ب-8مع المؤشر  يتمشى، بما الشباب لعمالة

ً قوي اً يتضمن ذلك تركيزو الطلب على العمل واإلنتاجية والمهارات لخلق المزيد من الفرص للشباب  حفزعلى  ا
 اً نهج البحوثستدعم كما . 19-جائحة كوفيد تسببت بهاالتي  وأزمة العمالةودعم التعافي من األزمة االقتصادية 

ً قائم ً مستدامعلى الحقوق و ا ، بما في ذلك من خالل مؤشرات االنتقال من ت في سوق العملمدى الحياة للتحوال ا
المتابعة وعمل الستوثق خطة غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب. وسكان الالمدرسة إلى العمل وتحليالت 

وضع االجتماعي واالقتصادي ال في سياقالشباب  عمالةتحديات وفرص  لمواجهةجديدة  اً ستكشف طرقتما نجح و
، بما في ذلك من خالل االستفادة من التقنيات الجديدة لتحسين 19-كوفيدالحالي غير المسبوق الناتج عن أزمة 
، مع التركيز على المواقف اإلقليمية والقطريةمختلف في الخطة نظر تسودعم تعزيز العمل الالئق للشباب. 

عمل ال، على النحو المبين في العناصر المقترحة لخطة على عمالة الشبابقبلية وتأثيرها محركات التغيير المست
 ألف.، تحت المجموعة في الملحق الواردةالمتابعة و

، سيتم ذلك أمكنوحيثما ، باالعتماد على مؤشرات سوق عمل الشباب. البيناتبحوث قائمة على  وستُجرى .22
التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب  غايات أهدافرصد وستُ ر البيانات الخاصة بالشباب. تصنيف النتائج إلظها

التي تعتبر  19(1-ب-8و 1-6-8و 2-5-8و 1-5-8( من خالل المؤشرات ذات الصلة )ب-8و 6-8و 8-5)
سيواصل المكتب االستثمار في جمع البيانات الخاصة بمؤشرات ودولية هي الوكالة الراعية لها. منظمة العمل ال

  20.مةأهداف التنمية المستدا

نشر البحوث من خالل المنشورات واألدوات والمبادئ التوجيهية وغيرها من المنتجات المعرفية ومنصات ستُ و .23
الذي  ،بشأن فرص العمل الالئقة للشباب ذات الصلة، بما في ذلك المرفق المعرفي للمبادرة العالمية رفاالمع

، تكون مجدية من حيث الشباب بشأن عمالةتيجيات المكونة في تصميم وتنفيذ سياسات واسترا الهيئاتأنشئ لدعم 
 .ونوعيتها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بكمية الوظائف وتراعي قضايا الجنسين التكاليف

 قدرات الالمساعدة التقنية وبناء 

المقترحة  ، على النحو المبين في العناصرالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال نشاطهسيواصل المكتب تعزيز  .24
 بشكل عام على ما يلي: النشاطوسيركز  .المجموعة باء تحت، الملحقالمتابعة الواردة في وعمل اللخطة 

 1-ب-8لشباب )المؤشر صالح ا، بما في ذلك للقضايا الجنسينتعزيز سياسات العمالة الوطنية المراعية  (أ)
ً غنيو شامالً يكون  19-كوفيدتحقيق انتعاش من أزمة من أجل ( 2030عام  برنامجمن   ؛بالوظائف ا

 
، وهي مفصلة على النحو 2030العالمي للمؤشرات المتعلقة بأهداف وغايات برنامج التنمية المستدامة لعام اإلطار ترد هذه المؤشرات في   19

: "معدل البطالة، بحسب 2-5-8"متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة"؛  1-5-8التالي: 
سنة( خارج دائرة التعليم والعمالة  24سنة و 15: "نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 1-6-8؛ الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة"

: "وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوصفها استراتيجية قائمة بذاتها أو 1-ب-8والتدريب"؛ 
  عنصراً من استراتيجية وطنية للتشغيل."

 انظر:   20
 ILO, Time to Act for SDG 8: Integrating Decent Work, Sustained Growth and Environmental Integrity, 2019. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202020%20review_Eng.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_712685.pdf
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وتعزيز طلب )االقتصاد الكلي والقطاعي( ال المرّكزة علىسياسات المن ذلك  التركيز على االستثمار وغير (ب)
دعم إطار أكثر مرونة لخلق فرص  ، من أجلوالمهارات وسياسات سوق العمل النشطةالمشاريع  تنظيم

 ؛ابالحماية االجتماعية للشبتوفير لعمل وا

، والتي اتجاهات العمل على عمالة الشباب ية لتأثير مستقبلالتقييم واالستجابات السياسعمليات دعم  (ج)
والتكنولوجيا وتغير  تيننيالسالمة والصحة المه ت، بما في ذلك في مجاال19-كوفيدبسبب أزمة  تتضخم
 ؛اقتصاد الرعايةالمناخ و

مع التركيز على تحسين وصول الشباب  ،لشبابا فوفلتنظيم المشاريع في ص مؤاتيةية تعزيز بيئة سياس (د)
 ؛ق وخدمات تطوير األعمال التجاريةإلى التمويل واألسوا

 ةالجيد والتلمذة الصناعية، بما في ذلك المهارات الرقمية والمهارات الشخصية توفير المهارات المناسبة (ه)
 ؛لعمل الالئق للشبابا سليم يفضي إلى تحقيقكمسار 

واالنتقال في العمل والحقوق العمل الدولية  وتطبيق معاييرالتمييز والمساواة بين الجنسين تعزيز عدم  )و(
القطاعات الجديدة التي ، بما في ذلك في الئق عمل إيجادالعادل إلى االستدامة البيئية لدعم الشباب في 

ً توفر فرص  ؛19-كوفيدأثناء التعافي من أزمة  ا

الشباب في عمليات التي تشرك  ،المفاوضة الجماعيةولحوار االجتماعي مبادرات ار لتقديم الدعم المستم )ز(
على على تعزيز قدرات الحكومات والشركاء االجتماعيين  اً سياسات التوظيف، من خالل العمل أيض

 ؛اهمة في هذه المبادرات والعملياتلمسا

األخرى، حسب االقتضاء، بشأن تعزيز عمالة  ثالثية والكيانات الوطنيةتعزيز قدرات الهيئات المكونة ال )ح(
، من خالل التدريب الشخصي 19-كوفيد، بما في ذلك في سياق محركات العمل في المستقبل وأزمة الشباب

 ؛طرائقغير ذلك من الإلنترنت ووالتعلم عبر ا

سياسات لية الفعا بشأن رفاتعزيز المعوبعدها من أجل تدخالت عمالة الشباب قبل  تقييمعمليات إجراء  )ط(
 .19-كوفيد، ال سيما في ضوء تأثير أزمة في مختلف األوضاع القطرية

 الشراكات والتوعية

في النظام متعدد  الشباب قضايا عمالةفي  جهة رائدةالمتابعة مكانة منظمة العمل الدولية كوعمل الستعزز خطة  .25
مجال والترتيبات المؤسسية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في  االستراتيجي، من خالل التعاون األطراف وخارجه

ع نطاق العمل عمالة الشباب لتوسي بشأنشراكات  أن ترسي منظمة العمل الدوليةومن شأن الشباب.  عمالة
راتيجية األمم الشباب واستالمنتدى العالمي من أجل عمالة المشاركة الهادفة للشباب )في متابعة والتأثير وتعزيز 

عام  الكبير، من قبيل برنامجالتأثير العمليات والمنتديات العالمية واإلقليمية ذات والتواصل مع تحدة للشباب( الم
ومجموعة العشرين لألمم المتحدة االجتماعي و والمجلس االقتصاديامة لألمم المتحدة والجمعية الع 2030

ً أيض المكتبوسيواصل  ومجموعة الخمسة لمنطقة الساحل. ةومجموعة السبع BRICSومجموعة  إعادة التأكيد  ا
السيما ) 2030عام  في برنامج الخاصة بالشباب بالغاياتعلى القيادة العالمية لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق 

عمل الفي العناصر المقترحة لخطة وأنشطة التوعية  بهذه الشراكاتقائمة غير حصرية وترد (. 6-8 غايةال
 ، تحت المجموعة جيم.الملحق ا فيالمتابعة المنصوص عليهو

، التي الوظائف الالئقة للشباب بشأن في تفعيل المبادرة العالمية دور رائدبمنظمة العمل الدولية  وتضطلع .26
ً كيان 21 على يد 2015في عام  هذه المبادرة رتطويتستضيفها. وقد جرى   اأقرهو ،من كيانات األمم المتحدة ا

على مستوى منظومة  شامالً  اً جهدا التنفيذيين لألمم المتحدة المعني بالتنسيق باعتبارهمجلس الرؤساء فيما بعد 
 األخرى الرامية إلى تطويرشراكات اليدعم المكتب وفي جميع أنحاء العالم.  األمم المتحدة لتعزيز عمالة الشباب

شراكة "جيل بال حدود"  ؛الشباب ربتطويية شبكة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعن ها:، بما فيالشباب
وغير  ،الشباب عمالةمجموعة ممولي العالمي من أجل عمالة الشباب مع البنك الدولي؛ ئتالف مع اليونيسف؛ اال

الرقمي  االقتصاد، مثل تلك التي تهدف إلى تعزيز الوظائف الالئقة للشباب في المواضيعيةذلك من الشراكات 
 . ، على التواليالزراعةوألغذية منظمة األمم المتحدة لالدولي لالتصاالت و ، مع االتحادريفيال االقتصادو

عمل الل تنفيذ خطة تسهّ موجهة نحو األنشطة ، سوف يدعو المكتب إلى إقامة شراكات القطري المستوىوعلى  .27
المتحدة  )بما في ذلك برامج األمم منظمة العمل الدوليةفي المتابعة هذه من خالل حافظة التعاون اإلنمائي و

السيما في  لتنمية المستدامة والبرامج المشتركةمن مجال التعاون األمم المتحدة لإطار ب ذات الصلةالمشتركة 
 السالم(.تعزيز والتنمية و اإلنسانيالعمل  المجاالت المرتبطة بشكل وثيق فيما بينها مثل
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وستواصل إدارة االتصاالت المتابعة هذه. وعمل الدعم خطة  دور شامل في للتواصل والتعاون اإلنمائيسيكون و .28
ضمان أن يكون الجمهور في التواصل بهدف والمشورة دعم ال توفير ،منظمة العمل الدولية والمعلومات العامة في
المتعلقة بعمالة الشباب وأن يشارك منظمة العمل الدولية  بمعارف وبحوث وأحداث ومبادراتالرئيسي على دراية 
تنفيذ  الشراكات من أجل وإرساءالموارد  حشدتدعم أن  العمليات الميدانية والشراكاتة فيها. ومن شأن حافظ
 . 19-كوفيد الموارد المخصصة للتعافي من أزمة ، بما في ذلك الوصول إلىالمتابعةوعمل الوتوسيع نطاق خطة 

مات ومنظمات العمال الحكوجانب من  في مجال التلمذة الصناعيةمع الطلب المتزايد على برامج أكثر وأفضل و .29
المشورة  توفيردور مهم في تضطلع بمنظمة العمل الدولية فإّن  ،أصحاب العمل والمنظمات الدوليةمنظمات و

 واالرتقاء بهاعلى التلمذة الصناعية  المنظمإلضفاء الطابع  هو مجد  ما  البينات بشأنقاعدة  وتعزيز التقنية
بشأن في إطار المبادرة العالمية  م المتحدة للتربية والعلم والثقافةمع منظمة األم ويشّكل التعاونواستدامتها. 

 التوعيةتعزيز من أجل مهمة  اً جهود ،التلمذة الصناعيةبشأن شبكة العالمية ال الشراكة معولوظائف الالئقة للشباب ا
 الموضوع واتخاذ اإلجراءات بشأنه. احول هذ

  ا  ترتيبات التنفيذ وحشد الموارد - رابعا

 وصفها فيما يلي: الواردترتيبات السوف ينفذ المكتب خطة العمل والمتابعة عن طريق  .30

 ،والشباب العمل وأسواقسياسة العمالة في فرع العمالة  إلدارةستكون عمالة الشباب تحت الوصاية التقنية  (أ)
 ؛التي ستكون مسؤولة عن تنسيق العمل على نطاق المكتب بشأن عمالة الشباب

 المشار إليها اإلداراتمعني بعمالة الشباب، بما في ذلك  اإلداراتعمل مشترك بين سوف يشكل فريق  (ب)
وتنفيذها  ، من أجل تعزيز تنسيق أنشطة المكتب في مجال عمالة الشباباإلقليمية االتصالفي الملحق ونقاط 

 وأسواقوتقديم التقارير عنها. وسوف يجتمع فريق العمل المعني بعمالة الشباب بدعوة من فرع العمالة 
 والشباب.  العمل

 وستتضمن خطة العمل والمتابعة مؤشرات من أجل قياس التقدم المحرز، وسيرصدها فريق العمل المشترك بين .31
 تقييمعمليات كل سنتين. وستجرى  اإلدارةوالمعني بعمالة الشباب، وسيقدم تقاريره إلى مجلس  اإلدارات
المجمعة هي الطريقة  التقييمعمليات وفق خطة العمل والمتابعة بصورة استراتيجية، حيث ستكون  المبادرات
م العالمي لألداء والتقييم رفيع أن تنير التقيي 2022-2020ومن شأن عمليات التقييم المجراة في الفترة المفضلة. 

التي سيضطلع بها مكتب التقييم في منظمة العمل  19-المستوى الستجابة منظمة العمل الدولية ألزمة كوفيد
 تقييمعمليات إلى ذلك، سيشرف مكتب التقييم في منظمة العمل الدولية على  إضافة. 2022الدولية في عام 

 عمل والمتابعة.ال مستقلة ونصف مرحلية ونهائية لخطة

 االستراتيجية لتنفيذ الالزمةوسيبذل المكتب المزيد من الجهود لتحديد وإعادة نشر الموارد البشرية والمالية  .32
 على النتائج. المحدثة لخطة العمل والمتابعة في حدود الموارد المتاحة، عن طريق التخطيط والبرمجة القائمين

 إلى االستجابةانية وبناء شراكات متينة كي يتمكن المكتب من وهناك حاجة إلى حشد موارد من خارج الميز .33
األقاليم  جميعالطلبات المتزايدة على المساعدة ومن أجل بناء قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في 

ً  وتنفيذ خطة العمل والمتابعة المحدثة هذه تنفيذاً  دعم  . وسيضع المكتب استراتيجية تعاون إنمائي بهدفتاما
ً لمنظمة العمل الدولية لفترة ما بعد خطة العمل والمتابعة تنفيذ ، في إطار خطط وسياسات انتعاش أوسع نطاقا
المستدامة  بصندوق أهداف التنمية االرتباطهو  اإلنمائيوسيكون أحد ركائز استراتيجية التعاون  .19-كوفيد

وسيتمثل حجر األساس الستراتيجية التعاون اإلنمائي في االرتباط بالصندوق المشترك ألهداف التنمية  .المشترك
والتعافي  19-، من قبيل صندوق األمم المتحدة لمواجهة جائحة كوفيد19-من كوفيد التعافيالمستدامة وصناديق 

القطاعين العام  ثنائية وشراكات بين مواصلة بناء شراكات لالستراتيجية األخرىوستشمل العناصر من آثارها. 
 على المستويين القطري والعالمي.  والخاص

 مشروع القرار 

ا  .34  في مناقشته موضوع تجديد خطة العمل والمتابعة بشأن عمالة اإلدارةالذي سيقدمه مجلس  باإلرشادرهنا
التشغيلية  المقترحة والعناصر االستراتيجيةمن المدير العام أن يراعي مراعاة تامة  اإلدارةالشباب، طلب مجلس 
الحالية وفي  عند تخصيص ما قد يتاح من موارد أثناء فترة السنتين GB.340/POL/2الواردة في الوثيقة 

خارج الميزانية  ل حشد الموارد منفترات السنتين المقبلة من أجل نشاط المكتب بشأن عمالة الشباب، وأن يسه  
 .2030-2020عمالة الشباب للفترة  بغية تنفيذ خطة العمل والمتابعة بشأن
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 الملحـق 

 2030-2020العناصر المقترحة لخطة العمل والمتابعة بشأن عمالة الشباب للفترة 

 المجموعة باء: المساعدة التقنية وبناء القدرات المجموعة ألف: تطوير المعارف ونشرها 

 الكيانات المشاركة بشأن ما يلي إجراءات المشاركةالكيانات  إجراءات بشأن ما يلي

 إجراءات شاملة 
من أجل نهج متمحور 

 حول اإلنسان

 جمع بيانات سوق عمل الشباب وتجميعها ونشرها: .1

إصدار ونشر تقارير عن اتجاهات عمالة الشباب العالمية  )أ(
 )كل سنتين(.

االنتقال من المنهجية والبيانات والتحليالت بشأن حاالت  )ب(
المدرسة إلى العمل وطوال الحياة، بما في ذلك التعمق في 

والحماية   مختلف سياقات التنمية االجتماعية االقتصادية
االجتماعية، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب خصائص 

 أخرى.

تحليالت اتجاهات عمالة الشباب الوطنية واإلقليمية  )ج(
لمحركات البيئية والعالمية، فيما يتعلق بتغير المناخ وا

األخرى والسالمة والصحة المهنيتين والتحوالت 
الديمغرافية والهجرة والتغير التكنولوجي والسمة غير 

المنظمة وترتيبات عمالة متنوعة بما في ذلك ظهور أشكال 
جديدة من العمالة ومسائل أخرى تؤثر على مستقبل عمل 

ظائف الشباب. وستراعي التحليالت مراعاة تامة كمية الو
وما بعدها وتشمل األجور  19-ونوعيتها في بيئة كوفيد

والحقوق في العمل والحماية االجتماعية وتنمية المهارات 
والمساواة بين الجنسين  استباق المهاراتوالبيانات الكلية و

واإلعاقة واإلدماج وعدم التمييز والمساواة في المعاملة 
تحرش وغير والشباب الريفي والصحة العقلية والعنف وال

 ذلك من أوجه االستضعاف التي يواجهها الشباب.

المعارف بشأن الشباب غير الملتحقين بالعمل وال بالتعليم  )د(
 وال بالتدريب، وخصوصاً النساء.

إجراء دراسات استقصائية وتحليالت بشأن أثر أزمة  (ه)
 على الشباب واإلجراءات المتخذة للتصدي لها. 19-كوفيد

 الل بوابة مخصصة ووسائل أخرى.النشر من خ )و(

 

فريق العمل المعني بعمالة 
العمالة وأسواق  فرع) 1الشباب

العمل والشباب، فرع 
التنمية فرع اإلحصاءات، 
البحوث، فرع واالستثمارات، 

المهارات، فرع فرع 
المنشآت، إدارة العمل/ 

السالمة والصحة المهنيتان، 
، فرع فرع الحماية االجتماعية

الجنسين والمساواة قضايا 
والتنوع وبرنامج منظمة العمل 

الدولية بشأن اإليدز، فرع 
أسواق العمل الشاملة 

وعالقات العمل وظروف 
والمكاتب اإلقليمية  العمل(

 والفرق المعنية بالعمل الالئق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات واالتجاهات المدرجة في المساعدة التقنية: .1

تصميم األدوات وتقديم الخدمات االستشارية  )أ(
وخدمات بناء القدرات إلى الهيئات المكونة وغيرها 

 من أصحاب المصلحة.

ر حافظة التعاون البيانات واالتجاهات واألدلة لتنوي )ب(
 اإلنمائي القائمة والجديدة بشأن عمالة الشباب.

تحديث مرفق معارف الوظائف الالئقة لصالح  )ج(
الشباب بصورة منتظمة بهدف تنوير صناعة القرار 

 القائم على البينات بشأن عمالة الشباب.

دعم الوكاالت المراقبة ووكاالت اإلحصاء الوطنية  )د(
 قة بعمالة الشباب.بشأن البيانات المتعل

وضع واستخدام مصادر جديدة من البيانات  (ه)
والدراسات االستقصائية ونماذج جديدة بشأن 

الشباب في الدراسات االستقصائية الموجودة ونُهج 
 تحليلية.

 المساعدة التقنية: .2

تقديم المساعدة التقنية بهدف رصد تدخالت عمالة  )أ(
 الشباب وتقييمها.

ات ومناقشات ثالثية ومع أصحاب إجراء مشاور )ب(
المصلحة المتعددين )وجهاً لوجه وعبر االنترنت( 

.  بشأن ما هو مجد  وما هو غير مجد 

توفير خدمات المشورة إلى الهيئات المكونة بشأن  )ج(
 إدماج عمالة الشباب في سياسات العمالة الوطنية.

أنشطة بناء القدرات على المستويات الدولية واإلقليمية  .3
والقطرية بما في ذلك من خالل التعلم على اإلنترنت 
ومكونات منصة التعاون )أكاديميات ثالثية ودورات 

تدريبية بشأن مسائل سياسية ناشئة محددة، مع التركيز 

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب، )إدارات وفروع 

العمالة وأسواق العمل والشباب، 
 المهارات، اإلحصاءات، مركز
التدريب الدولي التابع لمنظمة 

 العمل الدولية، المعايير(
والمكاتب اإلقليمية والمكاتب 

القطرية والفرق المعنية بالعمل 
 الالئق.

 

 

 

 

 

 

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع العمالة 
وأسواق العمل والشباب، التنمية 

واالستثمارات، المهارات( 
والمكاتب والمكاتب اإلقليمية 

القطرية والفرق المعنية بالعمل 
 الالئق.

 

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع العمالة 

وأسواق العمل والشباب، 
البحوث، التنمية واالستثمارات، 
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 الكيانات المشاركة بشأن ما يلي إجراءات المشاركةالكيانات  إجراءات بشأن ما يلي

 

 

 

 

 

 تقييم األثر:  .2

طرق منظمة العمل الدولية في تقييم أثر السياسات  )أ(
 والتدخالت على عمالة الشباب.

أدلة بشأن ما هو مناسب في تدخالت سوق عمل الشباب  )ب(
وطريقة إجرائها والجهة الموجهة إليها، بما في ذلك 

 عمل الشباب.المسائل المؤثرة على مستقبل 

عمليات استعراض توليفية وتحليالت للممارسات الجيدة  )ج(
من أجل تشجيع وظائف الئقة للشباب تكون مكيفة مع 
 أصحاب المصلحة المتعددين المعنيين بعمالة الشباب.

تجميع البينات بشأن مساهمة عمالة الشباب في بناء السالم  )د(
السيما في والتماسك االجتماعي في األوضاع الهشة، 

 .19-سياق جائحة كوفيد

 

 

 

 

 

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع 
العمالة وأسواق العمل 

والشباب، التنمية 
واالستثمارات، المهارات، 

 البحوث، التقييم(

وإعادة البناء والقدرة على  19-على االنتعاش من كوفيد
ما في ذلك الشباب غير الملتحقين بالعمل وال الصمود )ب

بالتعليم وال بالتدريب( وإجراء البحوث وتقديم المشورة 
إلى الهيئات المكونة بشأن وضع السياسات القائمة على 

 البينات(.

المعايير، الحماية االجتماعية، 
مكتب األنشطة الخاصة 
بالعمال، مكتب األنشطة 

الخاصة بأصحاب العمل، مركز 
ريب الدولي التابع لمنظمة التد

 العمل الدولية(

تعزيز قدرات جميع 
 الناس

تصميم وتحسين نماذج تدخل تدعم االنتقاالت المتواصلة لصالح  .1
 مستقبل العمل ومشاركة الشباب مشاركة بناءة.

أدوات ومبادئ توجيهية من أجل نُهج التعلم المتواصل المكيّفة  .2
 لصالح الشباب.

المسائل السياسية المتعلقة بمستقبل عمل الشباب فيما بحث بشأن  .3
 يخص قدراتهم:

 الهجرة وقابلية نقل الحقوق والمهارات. )أ(

 التعلم المتواصل. )ب(

إدارات العمالة لصالح الشباب من أجل تحسين الوصول  )ج(
 إلى وظائف ذات نوعية أفضل.

العمل المهارات )بما في ذلك المهارات الرقمية( وحماية  )د(
 بالنسبة للعمال الضالعين بعمل على شبكة اإلنترنت.

 العمل عن بُعد والتوصيلية. (ه)

 الحماية االجتماعية لصالح الشباب. )و(

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع 
العمالة وأسواق العمل 

والشباب، المعايير، المهارات، 
أسواق العمل الشاملة 

وعالقات العمل وظروف 
العمل، الحماية االجتماعية، 

المساواة بين الجنسين، اإليدز، 
، هجرة اليد العاملة، البحوث

السياسات القطاعية، التنمية 
واالستثمارات، الوظائف 

 الخضراء(

في صياغة وتحسين واستعراض سياسات  التقنيةالمساعدة  .1
التي تدعم أسواق العمل الشاملة  الوطنيةعمالة الشباب 

واالنتقاالت المتواصلة نحو مستقبل العمل. بما في ذلك ما 
 يلي:

الشباب؛ مهارات الشباب؛ المهارات قابلية عمل  )أ(
األساسية؛ التعلم القائم على العمل )برامج التلمذة 

الصناعية الجيدة والتمرن واالعتراف بالتعلم 
 المسبق(.

الحقوق في العمل لصالح الشباب )بما في ذلك  )ب(
األجور ووقت العمل والسالمة والصحة المهنيتان 

لمساواة ومنع العنف والتحرش في عالم العمل وا
بين الجنسين وعدم التمييز والحق في قطع 

 االتصال(.

 حصول جميع الشباب على الضمان االجتماعي. )ج(

تحديث خدمات العمالة، على سبيل المثال بناء  )د(
قدرات الشباب من أجل البحث عن عمل وتحسين 

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع العمالة 

والشباب،  وأسواق العمل
المهارات، الحماية االجتماعية، 
المساواة بين الجنسين، اإليدز، 
أسواق العمل الشاملة وعالقات 
العمل وظروف العمل، هجرة 

اليد العاملة، إدارة العمل/ 
 السالمة والصحة المهنيتان(
والمكاتب اإلقليمية والمكاتب 

القطرية والفرق المعنية بالعمل 
 الالئق
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 الكيانات المشاركة بشأن ما يلي إجراءات المشاركةالكيانات  إجراءات بشأن ما يلي

السالمة والصحة المهنيتان والرفاه بما في ذلك أثر  )ز(
التكنولوجيات الجديدة في العمل على الصحة العقلية وأثر 

 .19-أزمة كوفيد

 في سياق جائحة  وتطلعاتهم إزاء العملقيم الشباب  )ح(
 وما بعدها.  19-كوفيد

منصات مطابقة الوظائف وتحسين آليات االستهداف 
الشباب المحرومة والتوعية )من أجل خدمة فئات 
 والتي يصعب الوصول إليها(.

 التعلم المتواصل من أجل مجتمع نشط مدى الحياة. )ه(

التماسك االجتماعي والتعايش المسالم في السياقات  )و(
 الهشة بفضل التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين.

تعزيز مؤسسات 
  العمل

بحوث وأدوات من أجل تحسين نتائج الحوار االجتماعي لصالح  .1
 الشباب، بما في ذلك الحوار االجتماعي العابر للحدود.

أدوات من أجل دعم مشاركة الشباب مشاركة ناجحة في الحوار  .2
 .19-االجتماعي والمفاوضة الجماعية في فترة ما بعد كوفيد

لية وفعالية مؤسسات الحوار طريقة تقييم من أجل ضمان شمو .3
االجتماعي الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بالشباب وشواغلهم 

 بشأن سوق العمل. 

تتبع وتحليل اتجاهات حماية حقوق الشباب في العمل، بما في  .4
ذلك عدم التمييز القائم على السن وتقاطع الخصائص )من قبيل 

لهوية الجنسية نوع الجنس والعرق واإلثنية والتوجه الجنسي وا
وضع المهاجر( والشواغل المرتبطة بالسالمة واإلعاقة و

 والصحة المهنيتين.

الممارسات الجيدة بشأن االمتثال لمعايير العمل الدولية وممارسة  .5
 الشباب لحقوقهم في العمل.

المعارف بشأن صوت الشباب وتمثيلهم في منظمات العمال  .6
في حاالت النزاع أو ومنظمات أصحاب العمل )بما في ذلك 

الكوارث، بغية جعل الحوار االجتماعي وسيلة فعالة لتعزيز 
 السالم والقدرة على الصمود(.

تطوير إدارات االستخدام العامة والخاصة على المستويين  .7
العالمي واإلقليمي للتصدي للعوائق التي يتعرض لها الشباب في 

 سوق العمل وتعزيز العمالة.

ي بعمالة فريق العمل المعن
الشباب )إدارات وفروع 
العمالة وأسواق العمل 

والشباب، التنمية 
واالستثمارات، الحوار 

االجتماعي والهيكل الثالثي، 
المنشآت، السياسات القطاعية، 
المعايير، الحماية االجتماعية، 

أسواق العمل الشاملة 
وعالقات العمل وظروف 
العمل، مكتب األنشطة 
الخاصة بالعمال، مكتب 

ألنشطة الخاصة بأصحاب ا
والمكاتب اإلقليمية  العمل(

والمكاتب القطرية والفرق 
 المعنية بالعمل الالئق.

توفير مساعدة تقنية لدعم رصد حقوق الشباب في العمل  .1
 وإعداد التقارير عنها.

تقديم نموذج تدريب، بما في ذلك التعلم عن طريق  .2
االنترنت، وتوفير األنشطة إلى الهيئات المكونة وغيرها 
من أصحاب المصلحة العاملين على مواجهة التحديات 

 والفرص المرتبطة بعمالة الشباب في فترة ما بعد 
 .19-كوفيد

تقديم مساعدة تقنية بهدف ضمان حماية عمل وحماية  .3
 مناسبتين للشباب. اجتماعية

تقديم مساعدة تقنية بهدف دعم مبادرات الحوار  .4
االجتماعي والمفاوضة الجماعية وعمليات رسم معالم 

 سياسات عمالة الشباب.

بناء قدرات الشركاء االجتماعيين فيما يتعلق بعمالة  .5
الشباب، بما في ذلك مشاورات ومناقشات شاملة وجهاً 

سياسات عمالة الشباب في لوجه وعبر االنترنت بشأن 
 .19-فترة ما بعد كوفيد

بناء قدرات إدارات االستخدام العامة والخاصة ونُظم  .6
معلومات سوق العمل بغية تعزيز عمالة الشباب، بما في 

 ذلك مشاركة القطاع الخاص.

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع العمالة 

وأسواق العمل والشباب، 
، أسواق العمل الشاملة المعايير

وعالقات العمل وظروف 
العمل، المنشآت، الحوار 

االجتماعي والهيكل الثالثي، 
إدارة العمل/ السالمة والصحة 

المهنيتان، مكتب األنشطة 
الخاصة بالعمال، مكتب 

األنشطة الخاصة بأصحاب 
العمل، الحماية االجتماعية، 
مركز التدريب الدولي التابع 

 دولية(لمنظمة العمل ال
والمكاتب اإلقليمية والمكاتب 

القطرية والفرق المعنية بالعمل 
 الالئق

تعزيز النمو 
االقتصادي المستدام 

والعمالة الكاملة 
والمنتجة والعمل 

 الالئق

بحوث بشأن أثر سياسات االقتصاد الكلي على خلق الوظائف  .1
 وما بعدها. 19-لصالح الشباب في سياق جائحة كوفيد

على أثر التحول الهيكلي على عمالة الشباب مع التركيز أدلة  .2
 على التغيرات في اإلنتاجية ونوعية الوظائف.

أدلة على تغيرات في نوعية الوظائف: السمة غير المنظمة  .3
 والبطالة الجزئية والمداخيل وإدماج الشابات في سوق العمل.

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع 
العمالة وأسواق العمل 

والشباب، اإلحصاءات، التنمية 
واالستثمارات، البحوث، 

الوظائف الخضراء، المنشآت، 

تقديم مساعدة تقنية بهدف دعم تفعيل سياسات  .1
 ا في ذلك ما يلي:واستراتيجيات عمالة الشباب الوطنية، بم

 برامج العمل األول. )أ(

تعزيز القابلية لالستخدام لدى الشباب باللجوء إلى  )ب(
التعلم القائم على العمل )التلمذة الصناعية الجيدة 

 والتمّرن( وتنمية المهارات األساسية.

فريق العمل المعني بعمالة 
الشباب )إدارات وفروع العمالة 
وأسواق العمل والشباب، مكتب 

األنشطة الخاصة بأصحاب 
العمل، التنمية واالستثمارات، 

المهارات، أسواق العمل الشاملة 
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 الكيانات المشاركة بشأن ما يلي إجراءات المشاركةالكيانات  إجراءات بشأن ما يلي

بحوث وأدوات من أجل وضع سياسات سوق العمل وتنمية  .4
مهارات بهدف تسهيل انتقال الشباب إلى العمل الالئق، بما في ال

ذلك الشباب غير الملتحقين بالعمل وال بالتعليم وال بالتدريب 
 .2 ومجموعات الشباب المحرومة

معارف بشأن قطاعات تمتلك إمكانيات كبيرة لعمالة الشباب مثل  .5
قطاع الصحة، وبشأن مساهمة االقتصادات الريفية والرقمية 

 والدائرية واقتصاد الرعاية في عمالة الشباب.

دراسات استقصائية وعمليات تجميع وتحليل سياسات  .6
واستراتيجيات عمالة الشباب الوطنية وإعداد تقارير عنها 

( في سياق جائحة 2030من برنامج عام  1-ب-8)المؤشر 
 وما بعدها. 19-كوفيد

عمل الشباب فيما  بحوث عن المسائل السياسية المتعلقة بمستقبل .7
 يخص العمالة المنتجة والعمل الالئق.

معارف بشأن رقمنة العمل وأشكال العمالة الجديدة في اقتصاد  .8
المنصات )حماية البيانات والخصوصية والحق في "االنقطاع" 

 واألثر على الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، الخ(.

 المتغيرة. معارف بشأن أنماط اإلنتاج واالستهالك .9

معارف بشأن بيئة مؤاتية لتنظيم المشاريع وللمنشآت المستدامة  .10
 بهدف خلق عمالة الئقة لصالح الشباب.

معارف بشأن إدماج المهاجرين والالجئين الشباب في سوق  .11
 العمل من أجل مجتمع شامل.

معارف بشأن إعادة إدماج الشباب إدماجاً اجتماعياً واقتصادياً  .12
مة عمالة الشباب في بناء السالم والتماسك االجتماعي ومساه

والقدرة على الصمود في حاالت الكوارث وحاالت ما بعد 
 النزاعات.

ياسات القطاعية، الحماية الس
االجتماعية، مكتب األنشطة 
الخاصة بأصحاب العمل، 
مكتب األنشطة الخاصة 

بالعمال، المعايير، أسواق 
العمل الشاملة وعالقات العمل 
وظروف العمل، هجرة اليد 

 العاملة(

روح المبادرة لدى الشباب والعمل للحساب الخاص  )ج(
 والتعاونيات.وتنمية المنشآت االجتماعية 

إتاحة تنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة من أجل  )د(
 خلق عمالة الئقة للشباب.

 انتقال الشباب إلى السمة المنظمة. (ه)

تعزيز عمالة الشباب لبناء السالم وتعزيز القدرة  )و(
على الصمود في أوضاع األزمات )بما فيها 

 الجائحات(.

لصالح عمالة قطاعات تمتلك إمكانيات كبيرة  )ز(
الشباب مثل قطاع الصحة، ومساهمة االقتصادات 
الريفية والرقمية والدائرية واالبتكارية واقتصاد 

 الرعاية في عمالة الشباب.

برامج العمالة العامة لصالح الشباب )بما في ذلك  )ح(
 التكّيف مع تغير المناخ ومواجهة الكوارث(.

 الحصول على الحماية االجتماعية. )ط(

ناء القدرات بشأن السياسات والتدخالت بهدف تعزيز ب .2
عمالة الشباب عن طريق التحول الهيكلي )بما في ذلك في 

 تراعي آثار النزاعات(.الحاالت التي 

وعالقات العمل وظروف 
العمل، المنشآت، الوظائف 
 الخضراء، اإلدارة السديدة
والهيكل الثالثي، الحماية 
االجتماعية، السياسات 
والمكاتب  القطاعية، المعايير(

اإلقليمية والمكاتب القطرية 
 والفرق المعنية بالعمل الالئق

 سوف يضم فريق عمل منظمة العمل الدولية المعني بعمالة الشباب إدارات ومكاتب منظمة العمل الدولية المعنية بعمالة الشباب.  1
 قة والشباب من الشعوب األصلية أو الشباب المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز.بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعا  2
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 المجموعة جيم: الشراكات والتوعية

 الكيانات المشاركة إجراءات بشأن ما يلي

جميع الشراكات ووسائل التوعية في ونهج قائم على الحقوق من أجل االستثمارات في عمالة الشباب  الجنسينتعزيز وتعميم المساواة بين  .1
 القائمة والجديدة المتعلقة بعمالة الشباب )حمالت، أحداث(.

 الشباب بعمالةفريق العمل المعني  -على نطاق المكتب 

والمواضيعية تعزيز دور منظمة العمل الدولية الجامع في تحسين الحوار االجتماعي بشأن عمالة الشباب من أجل تشجيع الشراكات اإلقليمية  .2
 التي تسبر غور قضايا تتعلق بمستقبل عمل الشباب، استناداً إلى أدلة واتجاهات وبيانات جديدة صادرة عن المكتب.

)إدارات وفروع سياسات  فريق العمل المعني بعمالة الشباب -على نطاق المكتب 
 العمالة وسوق العمل، المساواة بين الجنسين، اإليدز، السياسات القطاعية(

اإلرتقاء بالمبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة لصالح الشباب ومرفق المعارف التابع لها من أجل زيادة قصوى في اهتمام أصحاب  .3
 أجل تحسين نتائج سوق عمل الشبابالمصلحة المتعددين بالتحدي أمام عمالة الشباب ودعم تنمية المعارف ونشرها بشأن ما هو مناسب من 

 بالتوازي مع إجراءات عالمية وإقليمية ومحلية مرّكزة ترمي إلى تعزيز العمل الالئق لصالح الشباب.لراهن وما بعده، في الوضع ا

ق اسوأ)فرع العمالة و فريق العمل المعني بعمالة الشباب -على نطاق المكتب 
 (والشباب العمل

 1-5-8المؤشرات  -المتعلقة بعمالة الشباب  2030ؤشرات برنامج عامتعزيز دور منظمة العمل الدولية كجهة مسؤولة عن تحقيق غايات وم .4
بهدف الدفع قدماً بالمعارف والتوعية والوعي من أجل حشد اإلرادة السياسية حول توفير العمل الالئق لصالح  1-ب-8و 1-6-8و 2-5-8و

 الشباب في المنتديات والعمليات العالمية واإلقليمية والوطنية الرئيسية.

، والشباب ق العملاسوأالعمالة و فرع) لعمل المعني بعمالة الشبابفريق ا
 اإلحصاءات(

، في إطار التوصيات السياسية لمنظمة العمل التواصل المنتظم مع الشراكات المتعلقة بالشباب على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية .5
 الريادي لمنظمة العمل الدولية في مجال عمالة الشباب وتحقيق قيمة إضافية.ترسيخ الدور بهدف ، 19-الدولية بشأن التعافي من كوفيد

وإدارة  والشباب ق العملاسوأالعمالة و فرع) فريق العمل المعني بعمالة الشباب
 المعنيةالتعاون متعدد األطراف والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية والفرق 

 بالعمل الالئق(

من أجل نشر منتجات معارف منظمة العمل الدولية تعزز المؤتمرات الدورية بشأن عمالة الشباب، التي ينظمها أو يدعمها المكتب، فرصاً  .6
لصالح االنتعاش  نظراء فيما يتعلق بسياسات وبرامج عمالة الشبابومرفق معارف الوظائف الالئقة لصالح الشباب وإجراءات استعراض ال

وتقاسم استراتيجيات الهيئات المكونة الثالثية بشأن ما هو مجد  بالنسبة لعمالة الشباب ، 19-وإعادة البناء والقدرة على الصمود بعد أزمة كوفيد
 جديدة وحشد الموارد. وتسهيل تحديد فرص تعاون

ق اسوأوالعمالة  فرعفريق العمل المعني بعمالة الشباب ) -على نطاق المكتب 
 منظمة العمل الدولية(التابع ل الدولي التدريب، مركز والشباب العمل

من أجل تقييم )نصف مرحلي( حالة تحقيق غايات  2025. تنظيم منتدى ثالثي عالمي للشباب عام تعزيز تمثيل الشباب وحقوقهم وأصواتهم .7
 بشأندعم إجراء مناقشات ثالثية إقليمية ووطنية  .19-والتقدم المحرز في مرحلة ما بعد كوفيد الشبابالمتعلقة بعمالة  2030برنامج عام 

 الشباب.

 ق العملاسوأفريق العمل المعني بعمالة الشباب )إدارات وفروع العمالة و
، المعايير، مكتب األنشطة الخاصة بالعمال، مكتب األنشطة الخاصة والشباب
 منظمة العمل الدولية(التالبع ل الدولي ، مركز التدريبالعملبأصحاب 

الحوار االجتماعي والهيكل فريق العمل المعني بعمالة الشباب )إدارات وفروع  دعم الحوار االجتماعي من أجل تحقيق عمالة منتجة وعمل الئق لصالح الشباب وبمشاركتهم. .8
العمل، االتحاد المنظمة الدولية ألصحاب  ،والشباب العملق اسوأوالعمالة  الثالثي،

 الدولي لنقابات العمال

والشراكات األخرى القائمة من  تكثيف حشد الموارد مما يحّسن المشاركة في منصة المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة لصالح الشباب .9
 أجل توسيع وتنويع حافظة منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب.

 الشبابفريق العمل المعني بعمالة 

بهدف ضمان أن يكون الجمهور الرئيسي على دراية بمعارف وبحوث وأحداث ومبادرات منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمالة الشباب والمتفق  في التواصل الدعم والمشورةستواصل إدارة االتصاالت والمعلومات العامة توفير 
 عليها بموجب خطة العمل والمتابعة وأن ويشارك فيها.

 : سوف تدعم إدارة الشراكات والتعاون اإلنمائي حشد الموارد وبناء الشراكات من أجل تنفيذ خطة العمل والمتابعة واالرتقاء بها.التعاون اإلنمائي
 


