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تسهيل تكوين ومتابعة 

مباركي محمد بن عبد المجيد
أمين بن رابح 

الجزائر 
Algérie

خليل كعنان
الهلوانيمريم 
الحيرشمريم 

المغرب 
Maroc

هالة خالد زائد المعروق
ليبيا

Libya

هشام حشاني
تونس
Tunis

عبد الرحمن احمد معوض  مصر
Egypt

ريتا أبو زلف 
محمد كميل

ثوابتةسمر 
اشتيهنسرين نعيم وجيه 

فلسطين
Palestine

محمد نهار صالح الحمود
جمال توفيق

األردن
Jordan

منال جبار مجيد 
مروة سعد عبد الكريم 

العراق 
Iraq

على طوق
البحرين

Bahrein

برامج مختص في التواصل االجتماعي وتصميم االستراتيجيات و: عبد المجيد العموري بوعزة 
العمل و مدرب نقابي 

د تنظيم لقاء تواصلي  وتأطيري عن بعد  مع قيادة الشباب النقابي حول إعدا•
(2020سبتمبر ) األوراق السياسية النقابية  

ايا حول القضموضوعاتيةتنظيم لقاء تواصلي وتأطيري عن بعد لتحضير أوراق •
( 2020سبتمبر )للشباب من طرف قيادة الشباب النقابي المهيكلة

الفني تحليل وتركيب وصياغة الورقة السياسية النقابية و تصميم إخراجها•
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قيادة تنظيم لقاء تواصلي وتأطيري عن بعد للتداول في محتويات الوثيقة  مع•
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مقترحات وبدائل قيادات الشباب النقابي 

شكر وتقدير 
ءالزمالقدمهاالتيالقيمةاالسهامات،منالتقريرهذاصياغةعمليةاستفادت

:ريقياافوشمالاألوسطبالشرقايبرثفريدريشبمؤسسةالبرنامج،علىالمشرفين
بالعربيباالتحادالتنفيذيةللنقابات،والقياداتاالقليميالبرنامج .اتللنقا

ابالشبالنقابيينالقادةاكاديميةلفريقالنوعية،والمشاركاتوالمساهمات
اءوالخبرالباحثيناألساتذةوأيضا.المنظمةاللقاءاتفيالعربية،بالمنطقة

كلجميعاواليكناليكم...والتركيبةالتحليليةبمساهماتهملتعاونهم
واالحتراموالتقديرالشكر

FES-MENA / ITUC-ARABE:  الصور الفوتوغرافية 
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ماوكوروناوأثناءقبلالعربيالشبابوضعية

قد،معسياقفيأسئلةتخترقها...كورونابعد

كلال...أسئلةإلىأخرسياقفيتتحولوأجوبة

سياساتلنماذجالعميقةاألسبابعلىمفتوح

اتلفئالمشروعةلالنتظاراتمدمرة،بمخرجات

القلقعلىالمحمولةالشبابمنعريضة

ينبوالبطالة،العملبينالمستمروالاليقين

نبيوالتسريح،الحقوقبينوالليونة،األمان

ينبواإلحباط،االرتقاءبينوالتمييز،المساواة

بينوالسوق،الدولةبينوالتعسف،الحرية

نبيوالعمل،الرأسمالبينواالنسحاب،التدخل

الفردانيةبينالمنظم،وغيرالمنظم

ينبواالستبداد،الديمقراطيةبينوالجماعية،

....واالستبعادالعدالةبينوالفساد،التنمية

ة،ومحليكونيةبمستوياتعديدةثنائيات

مسائالتواحاديثتفاصيلإلىتتسرب

...الشبابيةالحركاتإسهاماتوواجتهادات

،الملموسالواقعبتفاصيلعضوياتصطدم

قلقضلفي.تنظيمياأوفكريامبنيالواقعو

بيرتدعندوقبلواجتماعي،واقتصاديسياسي

الشبابعلىتأثيراتهاووالصدمةاألزمة

صنإعدادسياقذاتههو...العربيةبالمنطقة

دولتأكيتشخيصات،لصياغة،الوثيقةهذه

...استجاباتوطلباقتراحات،تقديموفرضيات،

معالمفتوحةالمواجهةمنطلقاتتعزز

بالقرارات،واالستفرادالسياسي،االستبداد

االقتصادي،والفساداألحادي،واالعتقاد

جنموذبناءاتجاهفي...االجتماعيواالستبعاد

ادواقتصوالمجتمع،الدولةلديمقراطيةجديد

اجتماعيةوحمايةوعدالةمستدامة،تنمية

والكريمالالئقالعملفيوالحقوبيئية،

عيوالمجتماالجتماعيالحوارومأسسةللجميع،

اجتماعيتعاقدوبناءالجماعيةوالمفاوضات

...جديدومجتمعي
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علرفتتحركالنقابيالشبابقيادات
صياغةوإعادةالصحيةاألزمةتحديات

حاتالمقترووضعوالسياساتاألولويات
والتوصيات

ابتكاروقوةالعربية،المنطقةولمستقبللحاضرومؤكدةأكيدةفرصةالنقابي،الشبابقلبهوفيالعربيالشباب

.المستجداكورونلفيروسواالجتماعيةواالقتصاديةوالسلوكيةالصحيةالتداعياتلمواجهةالحلوللتطويرومشاركة،

...مستقبالوالطوارئلالزماتمماثلةحاالتلمواجهةوالمندمجة،الجيدة،والممارساتالتجاربواكتساب

الشبابةوضعيعلىالصحيةاألزمةوتداعياتتأثيراتحولالمرجعية،الورقةهذهصياغةفينقابيكشبابإسهامناعند

لنرقةالوهذهبانكامل،وعيعلىكنا.بديلةوبرامجلسياساتاالقتراحيةقوتناتطويربهدفالعربية،بالمنطقة

سفراء،كأدوارناوتدبيرلقيادةومستويات،سنواتعدةعلىمستمرطريقلبدايةتؤسسبلالمشوار،نهايةتكون

واستخالصتجميعو،والتواصلالتشاورحمالتإطالقوالعربي،الشبابقاعدةمنحركتناديناميكيةنستلهم

فيوالفعلعلللتفاوتحضيرها.التنظيميةقوتناوتجهيز.اإلقليميةثم،القطريةمقترحاتالوواألولوياتالمشكالت

اإلنسانية،قوالحقووالحريةبالديمقراطيةأساسوالمتعلقة.مجتمعاتناوتطلعاتالشبابلواقعالمهيكلةالقضاياكل

.جميعللالالئقالعملحولوالتفاوضالحواروتعزيزالمستدامة،والتنميةاالجتماعية،والعدالةوالمساواة،والكرامة

دريشفريمؤسسةمعوالشراكةبالتعاونللنقاباتالعربيلالتحادالعامالبرنامجاطارفيتندرجمهمةورسالةوهي

مدخالتمنوتمكينهم،العربيةاألقطاركلفيالنقابيالشبابلتحضير.أفريقياوشمالاألوسطالشرقبمنطقةأبرت

الممارساتوافضل،التجاربتقاسمواالستراتيجيات،تصميم.المتضامنالجماعيوالفعلواالقتراحوالتعبيرلتفكيرا

.الحاليةاألزمةتأثيراتوالسابقة،األزماتتراكمتحدياتلمواجهةوالناجحةالمبتكرةالنقابيةاألنشطةتكثيف.الجيدة

ووالمرأةبللشباالنقابياالنتسابحقوتوسيعلتطوير،الضروريةواإلمكاناتاإلبداعيةلقدراتاإلىالوصولتسهيل

غطيتالتيواالتفاقيات،والمفاوضاتالحواراتونوعيةعددتدبيرفيالفعالةوالمشاركةاإلسهام.حقوقهماتعزيز

حمالتقيادة.والتفاوضيةوالتنفيذيةالتقريريةالنقابيةألجهزةللوجالومؤشراتتحسين.بالشبابالخاصةاالحتياجات

،وهاتوفيديمنشوراتوتصميموإلكترونية،حضوريةوتدريباتوزيارات،وندواتمؤتمراتوتنظيماستهدافية،

...االجتماعيالتواصلواالتصالوسائلالنقابيةالقوةمصادربينالذكيوالربط

البرنامج االقليمى للنقابات : مؤسسة فريدريش ايبرت 

االتحاد العرربي للنقابات 

أكاديمية القادة النقابيين للشباب 
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هند بن عمار
حاد نائبة السكرتير التنفيذي لالت

العربي للنقابات 

أسما القيطوني
اإلقليمي البرنامج -برنامجنسقة  م

رتإيبللنقابات في مؤسسة فريدريش 

!اوحملة انتظم
ا منصة شبابية اطلقه
ات االتحاد الدولي للنقاب

بهدف تعزيز وتقوية
تنظيم  العمال الشباب

تفي النقابات

استجابات 
ومبادرات  

R
B R A N D  
N A M E

ادة حملة قي!معنا يال
ي شبكة  الشباب النقاب
ابات باالتحاد العربي للنق

تهدف إلى دعم 
االنتساب و تأطير 

لوتوعية الشباب العام

أكاديمية الشباب 
مؤسسة : النقابي 

للتكوين والتدريب 
النقابي للشباب 

والتعلم عن بعد  
بواسطة منصات 

تكنولوجية 

الشبكة اإلقليمية
والشبكات الوطنية

: للقادة الشباب 
برنامج  مؤسسة 

ير لتطوإيبرتفريدريش 
المهارات والمشاركة 

الشبابية 

لسنا عدم#وسم 
حملة الشباب النقابي
حتى ال يترك الشباب 

لحالة 

النقابيينالقادة 
الشباب 

صفحة على موقع 
التواصل االجتماعي

و للتواصلفيسبوك 
تقاسم التجارب و 
تنسيق المبادرات 

شباب من حقنا 
ي حملة الشباب النقاب

للدفاع عن الحقوق 
والمطالب الشبابية

يقوم الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية، خيار استراتيجي  للمنطقة العربية، و" 
....  أساسا على  جاهزية النقابات  لتقوية التنظيم، وضمان حق االنتساب النقابي

..."  وخصوصا للشباب والنساء

مصطفى تليلي 
السكرتير التنفيذي لالتحاد العربي للنقابات

العملبملزمةالنقابيالشبابلجنة"

فياوتشريكهالشبابيةالقواعدمع

كلعلىوالقراراتالمطالبصياغة

"...المستويات

ينوتمكالشبابلدعمبرنامج."

صنعلمراكزللوصولقدراتهم

يةالنقابالقاعدةتوسيعو.القرار

"..الشبابية

البرنامج اإلقليمي
برنامج  :  للنقابات 

رتإيبمؤسسة فريدريش 
لدعم العمل النقابي 

بمنطقة مينا 
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Thomas Claes 
Directeur du programme régional des syndicats de la FES

،بيةبالقدرات الشبابية في المنطقة العرمنذ البدايةومؤسسة فريدريش ابرت تقر " 
وجب لذلك. قادة المستقبلكبتعزيز قدراتهم ،ودعمت مشاركتهم في العمل النقابي

ة دعم تنظيم الحركووتأثيراتها، تكثيف الجهود والعمل معًا لتجاوز األزمة الصحية
..."للجميع وتعزيز مبادئ العمل الالئق،النقابية الشبابية 
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المشاركة الشاملة، التنمية المستدامة، و تعزيز العمل الالئقشباب من حقنا 

ولن  نترك أحدا من الشباب لحالهولسنا عدم، 

البرنامج اإلقليمي للنقابات–أكاديمية القادة النقابيين الشباب  
2020
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مقدمة افتتاحية   1
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1 0

"لعربياعيللرب"قيادتهبعدنفسهالعربّيالشبابوجد
،السياسيةالمعادالتخارج،بعدهاوما2011سنة

،المسلحةوالصدماتوالنزاعاتالسلطةعلىوالصراع
علىلحالهماتركواغلبهمو.لهاوقودامجردأو

والشعور،والفقروالتهميش،البطالةةارصف
تنظيم،آخرونوالزم.شيءكلفيبالاليقين

ةبالحريمطالبينوالميادين،الساحاتفيوقفات
أماماالعتصاماتاو،االجتماعيةوالعدالةوالكرامة

العيشلهمتضمنبمطالحاملينالوزارات،مقّرات
والبقاء

مقدمة افتتاحية 

عنالصادرةوالدراساتالتقاريركلمنوالمؤكد
بابالشأن.والوطنيةواإلقليميةالدوليةالمؤسسات

مةاألزوخالل،الصحيةاألزمةقبلاألولىالضحيةكان
تحمالتمخاطرتراكممنضاعفتالحالية،الصحية
،حملهتيمكنالبشكل،وتداعياتهالتأثيراتهاالشباب

مرحلةإلىووصلت.واجتماعيامجتمعيانتائجهتوقعأو
رغيوإجراءاتوقراراتحركيةوتتطلب.مسبوقةغير

من4فنسبة.والمؤسساتالمستوياتمتعددةمكررة،
انكالصحية،األزمةقبلالعطالةوضعيةفيشبان10

زمةاألومعواالقتصادية،االجتماعيةبالكارثةيوصف
األزمةقبلمااألزمة،تفاقممنزادتالصحية

ماليينبإضافة.عقودعدةومنذأصال،الموجودة
غيروالمنظمةاالقتصادياتفيالعاملالشباب

دةالعوصعوباتتضخممع.البطالةبعالمالمنظمة
الدورةتوقفبسببأخرى،فرصوإيجاد،للعمل

التضامناتواالجتماعية،والعالقاتاالقتصادية،
إلنتاجيااالقتصادبنيةفيالمثيرةوالتراجعاتاألسرية،

.الهامشيةاألعمالفيوحتىوالواقعي

Pexels photo

حسب،فوبائيةأزمةليست،الحاليةالصحيةاألزمةف
ياالقتصادوالسياسيالنموذجألزمةتتعداهابل

.عقودعدةمنذ،العربيةبالمنطقةواالجتماعي
.وبرامجوسياساتأفكارأزمةهيأعمقوبشكل

ادوالفسالسياسي،االستبدادمربعمنالخروجأزمة
واالعتقاداالجتماعي،واالستبعاداالقتصادي،

اليومتشكلالمربعهذافمركبات.األحادي
لمخاطرلالمباشرةاألسباب،المنطقةلشباببالنسبة
تحملومضاعفة،الصحيةاألزمةعنالسابقة

حيةوض،األزمةأثناءوالمستمرةاآلنيةتأثيراتها
المستقبليةلتبعاتهاومتراكمةمباشرة

مةمتراكألسبابوعالمةنتيجةهيالشبابفأزمة
ةوهيمنمستديم،ولعجزطويل،لمسارومتكررة

االستبدادعلىوينتعشيتحركسياسينموذج
مةلمراكاقتصاديةبرامجوفرض.بالرايواالستفراد

تطبيق.والفاسدةواالحتكاريةالريعيةالثروات
أوزبونيةومساعداتاالجتماعياإلحسانسياسات

.يةاستعمالأواستغالليةأجنداتحسباستهدافية،
لىإالعمومية،والصحةوالتدريبالتعليمتحويل

إعادةواألسفل،نحواالجتماعياالنتحارتفعيلأمكنة
الة،والبطوالحرمانالفقروتعميم،الالمساواةإنتاج

بدليل.واإلحباطواليأسالاليقينمسلكياتوتشييد
الشبابالمتعلمينبينمنالعطالةنسبةأن

.عالميااألعلىهيالعربيةبالمنطقة

سماوحاجديدابعداتكتسيالشبابمسالةأصبحت
ةواالقتصاديالسياسيةالتغييراتمستوىفي

ظمتعابسببوالمنتظرة،المطلوبةواالجتماعية
وتحالفاتهاالقائمةللسلطالسياسياالفتراس

االقتصاديواالحتكاراالفتراسمعالعضوية
.هابكاملالمنطقةتميزخاصةكسيمةوالمالي

Pexels photo



اقاتاإلخفمنتسرعأنيمكنالحاليةالصحيةفاألزمة
تماعيواالجواالقتصاديالسياسيللنموذجالمتتالية

.بابالشأوضاعتحسينعنمدةمنذالمتوقفالقائم،
اعياالجتمالتباعديعمقالفرص،تكافئمبادئيدمر

تناهيةمغيرببدايةينذرمما.المتتاليةاألجيالبين
التياالجتماعية،التوتراتوالسياسيةاالزماتمن

اليقةبطرالمجتمعي،النسيجتشكيلتعيدانيمكن
فيمرغوبةغيروربمابمدخالتها،التنبؤيمكن

تكراروتعيداالزمات،ازمةمنتضاعف.مخرجاتها
المنطقةشبابوانخصوصا.والنكباتالصدمات

الثمنكمجموعةويتحملونويدفعونيؤدون
زمةاال...متتاليةأزماتثالثةفياألقلعلىالباهض،

–2011-العربيالربيعوحركة،2009-2008المالية
مع،2020–2019الحاليةالصحيةواالزمة،2012

بابالشازمةتأزيمفيالبعديةواالنيةتأثيراتهم

ت،االختالالوثيرةمنسرعتالحاليةالصحيةفاألزمة
ابةاالستجفيالمتزايدةالتحدياتحجموجدوروابرزت

نصفة،متعليميةنظمفياألقلعلىالشباب،لحاجيات
معو.منفتحةعملألسواقولوجهملحقاالستجابةو

ستعمقالجديدة،القديمةاإلكراهاتفهذهذلك
وتفكك.االقتصاديةالدورةتنميةإشكاالتمن

ماعيةاالجتالحمايةونضماألجيال،بينالتضامنعناصر
منطقةبالالشبابفئةنمونسبةأنبدليل.التوزيعية

نمومناسرعكانالماضية،سنة20خاللالعربية
معةبالمقارنالشبابعمالةفانخفضتالشباب،عمالة

المنطقةمستوىعلىالشبابالسكانمجموع
%25)وإثنائها(%15)األزمةقبلسجلتوالتيالعربية،

عالمياالبطالةمعدالتاعلىوهي(%30إلى

ن،الراهالوضعفيالعربيةبالمنطقةالشبابفأزمة
يالبنيوالعجزأووتدريب،تعليمازمةفقطليست

اولة،للبطاالمرتفعةالنسباوللشباب،الالئقللعمل
اأيضبل.عملفرصةعلىالحصولصعوبةاومدتها

ابة،الشالعاملةالقوىوسطالفقرلنسبةمهولتزايد
االعمالنوعيةفيحتىانغالقاووكسادوتراجع

والغيروالجزئيةالمؤقتةاالعمالوالهامشية،
فياالكتظاظوزيادةالدخل،والمتدنيةالدائمة

.المنظموالغيراليوميالمعيشياالقتصاد

لىعكبيرة،فراغمساحةالعربيةالمنطقةتعرفكما
أطيرلتوالبرامجي،والمؤسساتيالتشريعيالمستوى

التعليمامكنةمنالمتخرجين،انتقالعملية
بعضفيلتصل.العملامكنةالىوالتدريب،
رالغيالشبابمعبالمقارنة%35مناكثرالىالتقديرات

ةمدطولبسبببالتدريب،اوبالتعليمالملتحق
وجودوعدم.عملعلىللحصولوالبحثاالنتظار
ئاتوالمنشالقطاعاتوتلكئ.اوليعملتجربةالزامية

اللجوءيتمكما.المهنيةالتجربةحواجزبوضع
واكفائضين،المنشئاتطرفمنعنهملالستغناء

اوصدمةكلاماماوالطلبيات،مستوىتغيرعند
الكافيالوقتلهميكنلمالنهماو.طارئ

هموتسريح.للمنشاةالبشريالرأسمالفيلالندماج
حداثهبحكمكلفة،اقلالغالبفييكون

يرغاوالمدةمحددةعملعقودبسببأوتشغيلهم،
الضمانمؤسساتفيأصالبهممصرحغيراوامنة

...االجتماعي

يكليهعجزبسبب.للضياعدائمةبؤرةشكلفالشباب
أولوياتإلىتحويلهمفيوالسياسات،للحكومات

تصميمفيمضافةقيمةوفرصوإمكانيات،و
مةأزأنالعلممع.المجتمعاتورفاهالتنمية،مسارات
،الصدماتإزاءحساسيةاكثرهيبالمنطقةالشباب

تأكيدالمع.األخرىالعمريةالفئاتباقيمعبالمقارنة
متجانسةفئةيجعلهاالالعمرأوالسنعنصرأن

حيثمنسيسيولوجيا،مختلفةهيبل.واقعيا
والمشاكلواإلحباطاتوالتطلعات،االحتياجات

لالعموشكلاالجتماعيالنوعحيثومن.والصعوبات
...والبطالة

علىبشدةالعربيةالدولستهزكوروناجائحة
ستدخلكما.واالجتماعياالقتصاديالمستوى

األنظمةاستجاباتلقياسكمؤشراألزمة،هده
نعالناتجةالمشاكلمعالتعاطيفي،السياسية

ةبالمنطقالشبابوضعيةمنهاوخصوصااألزمة
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سري،األالفقرانتاجإعادةبدائرةالمنطقةتتميزكما
نماجيالانتاجالىاألسرية،الحياةدورةفيالمؤدي

اسربالغالفيينشؤوناويتكفلونالفقير،الشباب
.عددالمتالفقرمؤشراتجميععليهاتنطبقفقيرة،

النساءلنسبةالكبيرالتراجعالمنحىهذاويؤكد
البحيث.العاملةالساكنةمجموعمنالعامالت،

وحاالتالعنفدائرةاتساعمع.%21نسبةتتجاوز
ينوبواآلباء،األبناءبينوخصوصا.األسريالتفكك
عنالحديثدونهذا.الصحيالحجرخاللالزوجين

اوالوافدةالعمالةتعرفهامتعددةإشكاالت
هذهاكدتالحاليةالصحيةفاالزمة...المهاجرة
معنةبالمقاروثيرتهاتسريععلىعملتبلالسميات،
.الصحيةاألزمةقبلمعطيات

قيمةانهيارمنالحالية،الصحيةاالزمةوفاقمت
والمهنيالتقنيالتدربوالعالي،التعلمشواهد

ائدععلىالحصولإمكانياتوتضاؤل.الشغلسوقفي
،عقودمنذيعدلموالتدريبفالتعليم.اجتماعي
السقوطنظامانتاجفياكبربشكلوسيستمر

ادائميعودالوالسبب.واليأساإلحباطواالجتماعي،
اتمخرجمالئمةعدمحولبقوةلهالترويجيتملما

السوقالحتياجاتوالتدريبوالتكوينالتعليم
ةوإعاداستمرارإلىيعودالعميقالسبببل.الشغل
الوالمالسلطةاحتكارنمولنموذجالمتكرراإلنتاج

كاملوغيابالريع،واقتصادياتوالرأسمال،
هجممنوتغييبوقواعدها،التنميةالستراتيجيات

واال.لوالمستقبالحاضروصناعةتصميمفيللشباب
والمهاراتوالكفاءاتاألدمغةهجرةنفسرفبماذا

القبولاطارفيبهاالمرحبالعربية،الشبابية
التالمجامختلففيالمستقبلة،للدولاالنتقائي
يةوالمهنوالتمريضوالطبيةوالهندسيةالعلمية

.الماهرةغيرالعمالةفيهابماوالتقنية

رحلةمإلىالشاملاإلحباطمرحلةمنينتقلفالشباب
ةاألسروعنالعملسوقعنباالنسالخالكامل،اليأس

سيةالسياالوسائطكلفيالثقةوفقدان.والمجتمع
لىإوصلفالوضع.والنقابيةوالمدنيةواإلعالمية

ارجخالشبابفاغلب.والجماعياالجتماعياالنتحارحالة
ودخلتأشكاله،بكلالعملأوالتدريبأوالتعليم

إلىواللجوءعنه،البحثأوالعملعنالعزوفمرحلة
الممنوعاتفيواالتجاروالعصابات،اإلجرامثقافة

التطرفجماعاتأحضانفيواالرتماءوالمخدرات،
فيمفقوداملعنالبحثأووالتكفير،اإلرهابو

الوضعوانخصوصا.الموتقواربفيبالهجرة
وحروبونزاعاتصراعاتيعرفالعربيةبالمنطقة

وحاالتواقتصادية،جيوسياسيةوتدخالت،واستقطابات
19-دكوفيجائحةتفشياضافةمعإنسانية،الطوارئ

ائجنتمجردليستالشبابي،للوضعالحاليةفاالزمة
الوبائيةبالحالةمرتبطانتقاليلوضعإضافية،

االقتصاديةالمباشرةوتداعياتهاوتأثيراتها
يتركانالصعبمنالسببولهذاواالجتماعية،

زماتلالكضحاياالشباباستمرارقبولاولحاله،الشباب
دخلياالحتمالفهذا.الالحقةوربماوالحاليةالسابقة

صادياواقتسياسيامسدودنفقفيبرمتهاالمنطقة
.واجتماعيا

راتوثوشعبيةاحتجاجاتشهدتالعربيةالمنطقة
ببسبالحاليالعقدطوالاألنظمةمنالعديدضد

الفعالةغيروإدارتهااالقتصاديةإخفاقاتها
.االستبداديةوأساليبهاالفاسدةوممارساتها

(2020مارسنهايةحدودإلىو2011منبدءا)
األمنوضعترديعنرئيسيبشكلنتجت

ةالحمايأنظمةوتدهورواالجتماعي،االقتصادي
كل.والمرأةللشبابوالتشغيلاالجتماعية
19-كوفيدجائحةتؤديأنإلىتشيرالتوقعات

والصدمات،واإلكراهاتاألزماتمضاعفةإلى
التضامناتتركيباتمنتبقىماتقويضو

بهذهواألسريةواالجتماعيةالتقليدية
المجتمعات
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2020االتحاد الدولي للنقابات –2020منظمة العمل الدولية :  قاعدة بيانات 

داخيلمحيثمنخسائرهتقدرووالتشغيل،التوظيفتراجع
مارسشهرنهايةمعدوالرمليار860بالعملواجور
بنسبة2020سبتمبرنهايةمعدوالرمليار3500و2020
%10,7بتقدرتراجع

ثتحديأخرفيالدوليةالعملمنظمةتقديراتتشيرو
معدوالرترليون5الىوصوله2020سبتمبرنشرةفيلها

2020سنةنهاية

االستهالكيةالقدرةفيرهيبتراجعالىسيؤديمما
االقتصاديةللدورةوتدمير

بسبب ( 2010-2019)بسبب االحتكارات النقدية،  إلى أزمة االقتصاد الواقعي واإلنتاجي ( 2009-2008)من أزمة االقتصاد المالي 
العاملةوالضحية دائما الشباب والمرأة ومكونات القوى... نحن على أبواب أزمة نموذج ...األوبئة وانهيار المنظومات الصحية 

منظمة العمل الدولية تكشف أن وباء كورونا يهدد أرزاق
وهذا مليار عامل في القطاع االقتصادي غير الرسمي1.6

بسبب إجراءات اإلغالق أو ألنهم يعملون في القطاعات 
.”األكثر تضررا

مليار2العالمحولالمنظمغيرالعملقوةإجماليويبلغ
“شخص،مليار3.3البالغةالعملقوةإجماليأصلمنفرد،

فقر مليون عامل وعاملة  سيلتحق بمنطقة الفقر وال35
المدقع بالمقارنة مع التقدير األصلي من خارج األزمة

(2020مليون  لسنة 14) الصحية 

مليون  190وأثناء األزمة 188البطالة في العالم 2019
مليون شخص مع 200والمتوقع الوصول إلى اكثر من 

مليون حسب 400مليون مع نهاية السنة  و 300تقديرات 
االتحاد الدولي للنقابات 

ى تدمير العمل والوظائف، وتوقف مداخيل العمل، أدت ال
... يتفاقم ازمة الدورة االقتصادية  على المستوى العالم

مليون 495وتشمل %17,3فنسبة تراجع ساعات العمل تقدر 
لمرصد 6النشرة )اشهر األخير 9عامل بدوام كامل ومباشر  خالل 

(  2020سبتمبر –منظمة العمل الدولية 
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نسبة ضياع ساعات العمل الكاملة والمباشرة في العالم

2020سبتمبر 6مرصد منظمة العمل الدولية النشرة ) 

20-1الثالثية  20-2الثالثية  20-3الثالثية 

تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب عالميا 

فيبيــكأولريــشاأللمــانياالجتــماععــالم

جتمعم"الثانيوكتابه"المخاطرمجتمع"الشيقكتابة

نالصادري"المفقوداألمانعنبحثا:العالميالمخاطر

الطبعة)الماضي،القرنمنالتسعينياتفترةفي

نةسللترجمةالقوميالمركزعنصادرةاألولىالعربية

المعولمةالحداثةمخاطررصدمنتمكنقد(2013

ندماعخصوصا.واألمنواالقتصادوالبيئةاإلنسانعلى

لهاليستمخاطروهيالطيــارة،بالمخاطــروصفها

نبدوللحــدودعابــرةومرئيةوغيربشرية،جنسية

ع،أجمــالعــالمتدمرأنيمكــنوالتــي.مرورتأشيرة

االجتماععالمعليهاركزالتيالفكرةنفسوهي

غةصيفيصورهاعندما،باومانزيجمونتالبولندي

كياألمريللباحث"منفلتعالم"و."الســائلةالحداثــة"

لتةالمنفالمخاصرسيولةفتضخم.....جيدنزانتوني

إلىتنقلناهل...الجائحةهذهإلىوصوالوالسائلة،

ىعلخطورةاقلتكونومحلياكونياممكنةفرص

حاجياتهمنانفالتاواقلالحياة،فياإلنسانحقوق

مالالمصالحألولوياتوعبوراسيولةواألقل،األساسية

...والرأسمال
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يشتغلونالعالمعبريعملشابمليون328اصلمن77%
الدخلذاتالدولفي%95إلىويصلمنظمةغيربمهن

المنخفضالمتوسطالدخلذاتالدولفي%91,4والضعيف
%71,2و.فوقفماسنة25منيتراوحسنهممنهم%66و

العربيةبالدول

صعوبةمن19-كوفيدلجائحةاالقتصاديالتأثيرسيزيد
يةالدولالعملمنظمةوتفيد.الشبابأمامالعملسوق

مناألولالربعفيالعالميةالعملساعاتمن%5.4فقدان
ماوهو،(2019عاممناألخيربالربعمقارنة)2020عام

كاملبدواموظيفةمليون155يعادل

الجائحة،ظهورمنذالعملعنتوقفالشبابمن6\1
بةبنسالساعاتتقلصتالعملعنحافظواالذينوحتى

23%،

عليم يتعرض الشباب في العالم لتأثيرات األزمة الصحية بسبب تعدد العوامل منها توقف الت
فقدان العمل وصعوبات العودة للحصول على شغل الىوالتكوين والتدريب باإلضافة 

على 4مليون شاب يعمل في العالم منهم اكثر من 178
األزمة يشتغلون بقطاعات تأثرت بشكل كبير بتداعيات10

الصحية 

خارجشابمليون267منأزيدهناككانالجائحةوقبل
13,9والشاباتمن%31تكويناوشغلوبدونالتعليم

الدخلذاتالبلدانفي%40إلىويصلالشبابعند
المنخفضالمتوسط
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اية نسبة الشباب المشتغلين وتوقفوا عن العمل مع بد

(  والشباب19كوفيد–بحث منظمة العمل الدولية ) الجائحة الصحية 
العارم،االندهاشإلىتشيرالمعطياتهذه

سةالمؤسللمفاتيحالطيارة،والمخاطرالفاضحة،والهشاشة

فتوحمومتنقل،شمولي،معولمليبراليبعالمللتبشير

Mondialisationبالكامل،ومنفلتوسائل، -globalisation-

délocalisation-libéralisationكمفاتيحوسقوطها

فيتلكيمجائحي،فيروسبسببقياسي،زمنفيتبشيرية

يمكنالو.المواصفاتنفسوالجينيةالبيولوجيةتركيبته

...ممنعةموادأومانعةحواجزبدونانتشارهعلىالقضاء

laالشموليةفالعولمة mondialisation globaliséوالتنقل

ضابطةقوةكلمنوالمتحرر،األحاديللفكرالحر

وحتىاتياومؤسستشريعيااجتماعيااقتصادياسياسياومعدلة

حولقائمة،فالدعوات.واندحارهاترهلهاينتج.أخالقيا

العالمية،للتوافقاتأخرنموذجعلىبناءهإعادةضرورة

والوطنيةالموطنةوالالشموليةمفهوم)تعتمد

Déglobalisation - Relocalisation - Nationalisation)أو

نةأنسعلىتقومسابقة،دعواتعلىتركيبهإعادةضرورة

Humaniséالعولمة la mondialisationالعالمياإلنسانأو

le citoyen du MondeاالجتماعيةالشموليةأوLa

globalisation sociale.الفشلأسبابفيالنظرإعادةأو

يةاأللفكبرنامجعالمية،ألجنداتومحلياكونياالكبير

وترهلالمناخية،العدالةوتوافقات،(2015-2000)الثالثة

هافيبماللجميع،والكريمالالئقالعملمشروعتنفيذ

2030المستدامةالتنميةأهدافألجندةالمبرمجالتبطيء

ODD.

تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب عالميا 

2020منظمة العمل الدولية  :  قاعدة بيانات 
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مخرجات مرقمة  بمدخالت سياسية مدمرة عالميا 

2020منظمة العمل الدولية  :  قاعدة بيانات 

Pexels photo

تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب العالمي  

يةالحتمالعالقةافتراضستيغلتزجوزيفيدحض
لدليالانهمؤكدااالقتصاد،وكفاءةالسوقحريةبين
يةاجتماععدالةالىبالضرورةتقودالحرةاألسواقأنعلى

أنهارفيديفيديثبتكذلك.اقتصاديةكفاءةأيأو
عيناتالسبمنذالعالمياالقتصادلهاتعرضالتيالتغيرات

إالفائدةبالتعدلمالمتنامي،النيوليبراليالتأثيربفعل
أعيدمافياألغلبية،حسابعلىاستفادتصغيرةأقليةعلى

سلبعبرالتراكمخاللمنالطبقيةالفوارقإنتاج
نيمكالانهرودريكدانييبينجهتهومن.الملكية
وازدهاراقتصادإلىتقودأنوحدهالألسواق

ومن.فعالحكوميتدخلإلىبحاجةفهي.مستدامين
.لافضحوكمةإلىالدولياالقتصاديالنظاميحتاجهنا

أسواقلضبطمؤسساتيةنظموضعإلىالدولوتحتاج
ومن.االجتماعيةوالرعايةوالتجارةوالماليةالعمل

لحرةاالسوقسياساتأنتشانغهاجونيرىتنمويمنظور
يالحكومالتدخلأنذلك.بطبيعتهاللتنميةمعادية

لتنميةاإلنجاحعنهاغنىالمسالةاالقتصاديةالسياسةعبر
..الناميةالدولفيسيماوال

والنمواإلنعاشفيفقطالسياساتهذهتفشللم
أضرتبل.بهوعدتالذياالقتصاديواالستقرار

،االجتماعيالضمانوقوضتالمحلية،باالقتصاديات
وصفاتإن.المستهدفةالبلدانفيوالديمقراطية

...واشنطنإجماععلىالمستندةالدولي،النقدصندوق
صوتقليالفقر،تخفيفلجهودبالغةبإعاقةتسببت

الشركاتجيوبتمألالوقتنفسفيوالبطالة،
الوطنيةالنخبأثرياءواثرىالجنسياتالمتعددة

2017ايبرتفريدريش–جماعيمؤلف–افريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياجتماعياعادلةتنميةنحو
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تأثيرات وتداعيات االزمة الصحية على الشباب
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والواقعياالنتاجياالقتصادتوقفعواقبهيما

حةالجائتأثيرينعكسكيف؟العربيةبالمنطقة

حةالجائتأثيرنقراكيفألخرى؟دولةمنويختلف

ذاما؟..حديًثااحتجاجاتاندالعشهدتالتيالدولفي

ةوازماقتصاديةبأزمةبالفعلتمرالتيالدولعن

والمهاجرينماليينعنوماذا؟التنمويةنماذحها

ثريؤكيف؟االحتاللتحتيعيشونومنالالجئين

انتشاريؤثركيفالمياومة؟عمالعلىالعزل

يةالعربالمنطقةفيالوظيفياألمانعلىالفيروس

أثرامالشباب؟بطالةفيعالمًيااألعلىالمعدالتذات

فالعنمنيعانونالذينواألطفالالنساءعلىالعزل

يالتالفئاتعنوماذاالمشردين؟عنماذاالمنزلي؟

الدولفيخاصةمجانيةصحيةرعايةلهايتوفرال

حلتوالتيالصحةقطاعخصخصةفيهاتمتالتي

منأوالصحي؟النظاممحلالتأمينشركاتفيها

اءالوبيؤثركيف؟وحروبنزاعمناطقفييعيشون

اجئالمفالتحولنتائجوماالتعليميةاألنظمةعلى

علىسبقماكليؤثركيفبعد؟عنللتعليم

القراراتتساهموهلالمجتمعات؟فيالالمساواة

فياالحسانيةوالتبرعاتالخيريةواألعمالالحكومية

لىعالوباءيؤثركيفالمساواة؟غيابوطأةتخفيف

ا؟مجتمعاتنفيواالستهالكواإلنتاجالعملمعنى

يملتقيكمحاولٍةكثيروغيرهااألسئلةهذهتأتي

19–كوفيدلفيروسالمدىوالبعيدةاالنيةاآلثار

اتوبمستويالمنطقةدولفيهنفذتسياقضمن

مرضتنقلاحتواءتدابيراشدمنبعضامختلفة

واالجتماعاتالتجمعاتمنعبقرارات19كوفيد

حجمهاتجاوزتالمشكلة.1

والحجرالصحيةالطوارئحالةعناإلعالنإلىوصوال

الحضاناتبإغالقالمصحوب.الشامل،الصحي

ومنع.والكنائسالمساجدوالجامعات،والمدارس

أفراد5مناقل)الجنائزوالعائليةواألفراحالحفالت

ةاالقتصاديالتظاهراتوأيضا،(-ة–الفقيدأسرةمن

وطنيةالالرسميةوالغيرالرسميةوالرياضيةوالتجارية

ةالجويالرحالتوتوقيفالحدودوإغالق.والدولية

وإعادةلألجانب،العملتصاريحوتعليق.والبحرية

بينوالتنقلالتجولومنع،بلدانهمإلىالسياح

بةللمراقرقميةمنصاتتصميمتمكما.المدن

ريطةختتبعطريقعنالمصابينلألشخاصالوبائية

خاصةقواعدوضعمعلهواتفهم،الجغرافيالتحرك

أوللتسوقأوللعملبهالمسموحللخروجوإجبارية

علىوالتنصيص.المحددةاألخرىالحاالتبعض

ريحاتلتصالحاملينوالغيرللمخالفينجزريةعقوبات

.يةوالقضائاألمنيةللحواجزواسعانتشارمعرسمية،

لمنعالحاجزيةاإلجراءاتمنمجموعةإلىباإلضافة

الجسدي،كالتباعد.19كوفيدمرضانتشار

اليدين،نظافةوإلزاميةبعد،عنواالجتماعات

أشكالفرضتموقد....الكماماتوضعوإجبارية

شهربدايةمندالشاملالتجولحظرمنمختلفة

.العربيةالدولكلفيتقريبا2020مارس

مجهزةغيرنفسهاالمنطقةدولكلوجدتكما

مطلعفي(19-كوفيد)كوروناانتشارمعللتعامل

احتواءجاهزيةوبدت.شديدةبسرعة2020عام

والبحث،والطبيةالصحيةبالمقاربةالفيروس

موليةالشالمخبريةبالتحاليلالمصابينعنوالكشف

،ةمتوفروغيرممكنةغيربهموالتكفلوعزلهم

للمنظوماتعقودلعدةالمتراكماالنهياربسبب

االجتماعيةالحمايةوأنظمة،العموميةالصحية

والطوارئوالمخاطراألمراضضدالشمولية

فتم.القاهرةالقوةأشكالوجميع،والصدمات

روالحجبالحضرسياسيةقراراتتعميمإلىاللجوء

رةمحاصاملعلىالجسديوالتباعد،الشموليالصحي

...تقديرابعدعلىاشهر3مساحةفيالوباءانتشار

ة تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربي
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قمناطفيأو،االحتاللتحتيعيشونلمنباإلضافة

دينالداخلياوالنازحينالالجئينماليينو،حرب

نماألدنىالحددونمساكنأومخيماتفييعيشون

انهياًراتشهددولفيأووالصحة،النظافةشروط

2019سنةوانخصوصا.سياسيةقالقلأواقتصادًيا

منجديدةموجةالعربيالعالمشهد،2020وبداية

الجزائرمثلدولعدةفي،الشعبيةاالحتجاجات

هذهاندلعتوقد...والعراقولبنانوالسودان

االقتصاديةالمساواةغياببسببأخرىمرةالموجة

عاراألسوالمعيشيةالتكاليفارتفاعو،واالجتماعية

ىمستووتدني،والتنقلوالماءالسكنووالضرائب

،لالتشغيووالتعليمالصحيةالرعايةوتدهور،األجور

البحثأوالعملعنالتوقفأوالبطالةإعاناتوغياب

معدالتوارتفاع،المرأةحقوقفيتراجعوعنه،

منظاتوفيروعدم،والبطالةالفقرووالتحرشالعنف

ةالنخبوفساد،منهاالستفادةللجميعيمكنصحي

علىاعوالصرالحزبيةاوالطائفيةالمحاصصة)السياسية

الدولقدرةضعفإلىباإلضافة.(والمنافعالسلطة

الحمايةمناألدنىالحدتوفيرعلىومؤسساتها

ةالمتوسطالطبقةوتفككانهيارمع،االجتماعية

راتتقديبحسبيدفعقدما...األسفلنحوواندحارها

إضافيةماليين10إلىماليين8منبأكثرأولية

أصحابوخاصة،النقديالفقردائرةضمنللدخول

غرالصومتناهيةالصغيرةالمشاريعوالذاتيالعمل

االجتماعياالقتصادضمنالمنتجةوالمشاريع

..يوالمقاهالمطاعم)بالسياحةالمتصلةوالخدمات

حجمهاتجاوزتالمشكلة.1

لىع،االقتصاديةالعجلةتوقيفقراراتتسويقمع

.والمواطناتالمواطنينلصحةتفضيلأنها

التحملخاللمنالدولةتدخالتشرعنةومحاولة

...واالجتماعيةاالقتصاديةألثارهاالمالي

االغالقتامينعلىقدراتهاالدولفقدتماوسرعان

والتجاريةاالقتصاديةللمرافقالجزئياوالكلي

األفرادبيناالجتماعيةوالعالقاتوالخدماتية

المتوقعةالزمنيةالمساحةخاللوالمجموعات

هراألشانصرامبعدتضحاو.الفيروسعلىللسيطرة

ةيحالصاألزمةتداعياتأنالمفترض،للتحملالثالثة

ثيراتهاتأبل،محدودةلفترةانتقاليةاوظرفيةليست

المقاوالتاالفاستمراريةعلىوعميقةهيكلية

.الحرةواألعمالوالمتوسطةوالصغيرةالصغرى

رةفتتخطيفيالناسمنماليينقدراتوتعريض

وفي.العيشعلىالقدرةوعدم،العملعنتوقفال

باءالوتأثيرمضاعفةوانتشاراستمرارالوقتنفس

واألمان،والطبيةالصحيةالرعايةمنظومةعلى

يموالتعلوالوظائف،االجتماعيةوالحمايةوالضمان

تضرًرااألكثرللفئاتاألساسية،والخدمات

أبريل)لليونسكوحديثتقريريتوقعاألسبابلهذه

فيمساواةالالوتصاعدتفشيأهميةإلى(2020

منكورونافيروسانتشارظلفي،العربيالعالم

نمأكثربعينهافئاتعلىالضررمستوياتحيث

وعمالالعاطلينووالنساءالشبابمثلأخرى

باروكالخاصةاالحتياجاتوذويوالالجئينالمياومة

والمرضى،السن

ة تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربي
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حتى)هشاشتهاوضخامةعجزها،وهولفراغها،حجمللجميعوكشفتالدول،فضحت19كوفيدصدمةأوفأزمة

أمام.ينوالمواطنالوطنحمايةفياألساسية،مهمتهاأداءفي(األقوياءخانةفينفسهاتعتبرالتيللدولبالنسبة

العالموفالدولة...متوقعايكنلموبحجممفاجئ،وبشكلاعتيادية،وغيرعنيفةبطريقةظهرتالتيالصدمة،هذه

تحكماللدرجةواضحوانكشاف"اليقينفيالاليقيندرجةيكتشف"مورانادغارالسوسيولوجيالباحثيؤكدباسره،

لمفاجئاوالمبرمجالغيرالعنففيالكامل،االنفالتودرجة.البعضبعضهاضدالدولتمارسهالذيالمبرمج،العنففي

وعادية،الوالثقافيةاالجتماعيةللحياةالكاملالتوقفدرجةإلى.الجميععلىالتدميريفعلهوضخامةالمتسرب،أو

استقرأنفبمجرد.أسرهبالعالموالممتلكاتوالخدماتللسلعاإلنتاجيةالمرافقمنالعديدفياالقتصاديةللدورة

اليقينقداسةيزعزعكبير،بغموضمحاطأنهاالعالمفيالدولاكتشفتالعولمة،قلبفي19كوفيدمرض

الوقوفوالطبيعة،علىالسيطرةوهممحدوديةاكتشفتو،وحيدكحلالقائمةالشموليةالنماذجفيالتبشيري

إال...شيءبكللالهتماموالرأسمالوالمالالدولةتحالفت/خضعتفقد...والدواءالداءبأصلجهلهاأمامعارية

سرعتأوساهمتأوعززتكرونا،فجائحة.المواطنوبحاجياتوطنإلىاإلنسانبحاجةو،اإلنسانيةبالحقوقاهتمامها

حاجياتباللالهتمامعودتهاإرغامو،والسياديةالمستقلةللدولةالقصريةالعودةبمطالباتالفيروسي،وأسلوبهابطريقتها

.حارقةنقديةوبأسئلةالدول،بينمختلفةبمستوياتطبعالإلنسان،األساسية
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تدريبوالالتعليمخصخصةبرامجإقرارمع.التنفيذية

نيوتوجهاتظلفيالمرفقية،والخدماتوالصحة

منللدولةمبرمجةانسحاباتتفرضليبرالية،

الحلصواإلنتاجية،والتنفيذيةاالستراتيجيةأدورها

ماوهو.الخاصةواألعمالوالرأسمالوالمالالسوق

التنميةمجاالتفيمهولوخصاصعجزإلىأدى

إيجادصعيدعلىالدولةدورتراجعو.االجتماعية

لنسجالوقتنفسوفي.العملعنللعاطلينوظائف

اإلنفاقفيالدوالراتمنالمالييرمئاتارتفاع

واألمنيةالعسكريةوالتجهيزات

الدولةنموذجضداالحتجاجاتاندلعت،اخرىبلغة

فئاتبينالفجواتعمَّقتالتيليبرالية،النيو

أعدادفيملحوظةزيادةإلىوأدت.المجتمع

ويعمقليزيدكورونافيروسويأتي.المهمشين

.العربيةالمنطقةمعاناةمن

علىالجائحةآثارلتقييممبكًراالوقتكانفإذا

2020عامإنفالشكالعربي،العالمفيالالمساواة

ناالفيهتتحملومكررة،جديدةتحولنقطةيمثل

منفقطليسمجدداوستتحملالعربية،الشعوب

منستعمقبلفحسب،صحيةووبائيةمشكلة

.ايًضاواالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةمشكالتها

أنالعربية،الدولةجامعةعنالصادرتقريرونقل

نواشنطفيوالدوليةاالستراتيجيةالدراساتمركز

نسبةبالمحليالناتجوانخفاضاقتصاديبركودتنّبأ

وسطاألالشرقبمنطقةكورونافيروسانتشاربعد45%

اخرواصدارالتقريرنفسورجح،أفريقياشمالو

تخفيفللطارئةإقليميةاستجابة"عنوانتحتلإلسكوا

أنيمكنبأنه،"كورونافيروسوباءتداعياتمن

وظيفةمليون1.7حدودفيالعربيةالمنطقةتخسر

1.2بمقدارسيرتفعالبطالةمعدلوأن،2020في

قصوناقتصاديةأنشطةتعطلبسببمئويةنقطة

.العربيةالمنطقةفيالنمو

حجمهاتجاوزتالمشكلة.1

ة تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربي

هممنسيماوال،الرسميغيرالقطاعفيوالعاملين

أواالجتماعيةالحمايةبأنظمةالمشمولينغير

كبيرةنسبةيمثلونالذين.البطالةضدالتأمين

حظرلفرضنتيجةالعربي،العالمفيالعمالةمن

األنشطةوتعطيلالتجاريةالمحالوإغالقالتجول،

وىمستعلىيؤثرماوهووالخدماتية،االقتصادية

ميةاليوالعمالةمنكبيرةسكانيةشرائحمعيشة

غيرأوومعيشيةكفافيةأعمالفيالمنخرطة

الذينعددأنإلىاإلسكواتقريرولفترسمية،

يمليونبنحوسيزدادالتغذيةنقصمنيعانون

مانَّفسُيصاليوم،تقديرات"لـووفقاأنهحيثشخص،

عدادفيالمنطقةفيشخصمليون101.4مجموعه

يفنقصمنيعانونالذينعددوسيبلغالفقراء،

."مليوًنا52حواليالتغذية

يفاالقتصاديةالتنميةخططفشلإلىباإلضافة

و،االقتصاديالتخطيطوبرامجالعربية،الدولمعظم

رؤوسوتهريبوهروبالمديونية،أزمةتفاقم

وهدرالفسادعنفضاًلالخارج،إلىالعربيةاألموال

برلماناتظلفيومساءلة،رقابةدونالعامالمال

السلطةعليهتهيمنوأغلبهاشكليةأوصورية

Pexels photo
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يالسياساالستبداد
بالقراراتاالستفراد 

المقدس االعتقاد
في أحادية النموذج

االقتصادياإلفساد
الريع واالحتكارات 
ومراكمة الثروات 

االجتماعياالستبعاد
البشري االستعباد

البطالة والفقر 
والتهميش  

سياسات التقويم 
والتقشف الهيكلي 
االجتماعي 

خصخصة ممتلكات  
الدولة و الخدمات  

العمومية المجتمعية  

يتحول فيهاسياسات السوق المفتوحة 
المواطن  والمجتمع إلى شيء و أدوات 

في خدمة تحالفات السلطة  
االستبدادية و سلطة المال  واألعمال 

الريعية واالحتكارية  

مدخالت سياسية3

للسلطة االستبدادية

ة تنفيذيمخرجات3

راليةالنيوليبللسلطة 

ليبرالي للدولة بالمنطقة العربية النيومدخالت ومخرجات النموذج 

T20photos

سبابوألمتفاوتة،بدرجات،النيوليبراليةالعقيدةالعربيةالدولاعتنقتالعالم،أنحاءمختلففيالحالهوكما
االجتماعيالضمانووالموازناتوالتشغيلالمحليةواالقتصاداتالتنمية،عملياتعلىالنيوليبراليةالسياساتأثرت...مختلفة
وتقاليدلياتعمإلىالعربيةالدولتفتقر...الناميةالبلدانمعظمغراروعلىذلكومع.والتعليمالصحيةوالرعايةوالبيئة

البيئة،ايةوحماالجتماعيوالضمانالجنسينبينوالمساواةاإلنسانوحقوقالقانونوسيادةبالديمقراطيةتتعلقراسخة
النيوليبراليةالسياساتمساوئيضاعفمما

2017ايبرتمؤلف جماعي فريدريش –نحو تنمية عادلة اجتماعيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

stabilisation

privatisation

Libéralisation 
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الدولة  لم تعد مكانا إلنتاج المعرفة 

.   ne plus faire le savoir societal. بالمجتمع

من  مطلب الدولة المنتجة للمعرفة ، الى

 deالدولة التي تشتري المعرفة من السوق

l‘Etat qui produit le savoir vers un État 

qui achète le savoir

من  مطلب الدولة الفاعلة  في 

من المجتمع، الى الدولة التي تنسحب

رين الفعل في المجتمع، وتتركه لآلخ

أو لقوى السوق أو األيادي الخفية

de l'Etat de faire vers un État  de 

laisser faire

دي من مطلب الدولة  المتدخلة والمستثمرة  في االقتصا

بقى وتقديم ما تتقوم بالخصخصة الى دولة واالجتماعي، 

ف تفويض او تكليمن الممتلكات العمومية عن طريق ال

الغير او التعاقد أو الشراكة مع سوق المال واألعمال 

من مطلب الدولة التي 

تنتج وتفرض وتحترم

القواعد العامة 

ة الدستورية والقانوني

والتشريعية،  إلى دولة

لينة  تخضع  لقواعد 

مجموعات المصالح 

اصة  و تنفذ اوامر خال

l'Etatخارجية  qui 

impose des règles vers

un État qui subit a des 

règles

ة من  مطلب الدولة التي توجه الرأسمال و األسواق  التجاري

الى دولة  يوجهها  ويسيرها  الرأسمال . وعالقات اإلنتاج 

de l'Etatواألسواق  qui dirige le capital et les marchés

vers un État qui est dirigé par le capital et les marchés

ة من مطلب  الدولة  صاحبة الفعل السيادي   في السياس

احبه  النقدية والمالية، الى دولة تقترض المال الخاص و تص

بعبارة اخرى   . وتضمنه و تساعده  على الفعل وال تفعل

uneكجهاز تفاعلي وليس كجهاز فاعل  appareille

d'interaction et pas comme appareille d’action

01

05

06

07

04

03

02

دولة ضعيفة  ومنسحبة  من مجال مسؤولياتها

قوة عمومية في كاالستراتيجية وتدخالتها  

فئة كالمجتمع بكل فئاته وخاصة  الشباب والشابات 

.اجتماعية متروكة لحالها  

الدولة في خدمة كشفت هشاشة جائحة كرونا  

مع  المجتمع بكل فئاته، ووضحة كيف تحول المجت

األخيرة إلى مجرد سوق  لخدمة تحالف4خالل العقود 

ال سلطة الدولة االستبدادية  و سلطة المال والرأسم

.وإقصاد األعمال الريعية 
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جائحة كورونا حولت الشباب

والنساء الى ضحايا أزمات 

لون بنيوية ومتكررة  ويتحم

نتائجها 

كوروناجائحة

العامالشأنلمدبريالسياسيالتبشيرخطاباتأسقطت
نبيصارخةتناقضاتأمامووضعتهمالعربيةبالمنطقة

نوبياإلنتاجوحركةبلدانهماقتصادياتتأمينمطلب
راراستممعالمواطنينوسالمةصحةعلىالمحافظةمطلب

.19كوفيدمرضانتشار

زلزلت أركان االقتصاد 
بالمنطقة ، وفرضت حالة من

ة التعطيل للحركة االقتصادي
وعمقت من  .والتجارية

و.اشكاالت النمو االقتصادي
وفاقمت من حجم المضاربات

والتالعب باألسعار  .التجارية
...والخدمات 

،يةت هشاشة البنيات الصححفض
و كشفت هزالة أنظمة 

.الحماية  والضمان االجتماعي
ة وعرت عن التفاوتات االجتماعي

والتأخر  البنيوي.والمجالية
لخدمات التعليم والتدريب 

والتملك .. .المهني 
التكنولوجي

دفعت وستدفع فئات عريضة
إلى حافة  الحرمان و الفقر 

ومن تداعياتها .والبطالة
مخاطر حاصلة و مرتقبة تهدد

العالقات المعقدة اصال بين 
التركيبات االجتماعية  

بالمنطقة ، وما يترتب على 
...ذلك من مخاطر سياسية

هاممو،ودورهاالدولةمفهومالعمقفيستم
عوالمجتم،النقابيةوالمنظمات،السياسيةاألحزاب
هتجامسؤولياتهمخلخلةو...الخاصوالقطاع،المدني

...موقعهحسبكلالمجتمع

عمقت التباعد  والشرخ بين
االنظمة في المنطقة 

بل وضفت االزمة .العربية
ية الصحية في النزاعات السياس

ائرة  و نتوقع  توسع د.القائمة
التوترات و االنغالق على 

وتزايد .الذات القطرية
وتوظيف.التدخالت الخارجية

المنطقة في الصراعات 
وجيسياسية والوالقائمة الجي

ة اقتصادية  الناتجة عن االزم
...الصحية 

من الناحية الفكرية 
اإلنسان جعلت ،والثقافية

العربي  أمام حقيقة ضعفه  
السياسي واالقتصادي 

وفرضت عليه .واالجتماعي
، أسئلة معنى الوجود والبقاء

ي مما انتج وسينتج  تحوالت ف
منظومة القيم الدينية 

واالجتماعية والثقافية 
ية في اتجاهات ايجاب،والسياسية

...وايضا سلبية

الشبابحولت مرة أخرى 
ضحايا رئيسيونكوالنساء 

وضاعفت من تحمالتهم 
الختالالت الوضع السياسي و

والحرمان االقتصادي لركودا
االجتماعي بالمنطقة 

1

6

7

8

3

2

5

4

جائحة كورونا 

جائحة كورونا 

جائحة كورونا 
جائحة كورونا 

جائحة كورونا 

جائحة كورونا 

جائحة كورونا 
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مليون101,4
فقير اثناء 

الوباء 

2020

مليون93,1
فقير قبل 

الوباء 

2019

عددفيمتوقعةزيادة
مليون8,3بتقدرالفقراء

الشبابوخصوصاشخص،
فيوالعاملينوالنساء

النظاميةغيرالقطاعات
...حمايةوبدون

مليون 1,7
عمل 

ووظيفة 

عددالمنطقةتخسرانالمتوقعمن
الشغلومناصبالوظائفمنهائل

.هابعدوستستمرالجائحة،خاللالكاملة
%1,2بزائدالبطالةمعدلوسيرتفع
المصدرالخدمات،قطاعفيوخصوصا

.بالمنطقةالعمللفرصاألساسي
5خسارةالدوليةالعملمنظمةوتتوقع
قةبالمنطكاملبدواموظيفةماليين
العربية

مليار 110
ا دوالر  سنوي

الستراد 
المواد 
الغذائية

راراستميهددقدكوروناوباءاستمرار
.األساسيةالغذائيةالموادتوريد

ماحالقممنفقطتستوردفالمنطقة
هذهمناحتياجاتهامن%65عنيزيد

...الحيويةالمادة

مليون 55
شخص في 
حاجة الى 
مساعدات 
اجتماعية 

55عنيزيدماكوروناوباءيهدد
اتللمساعدماسةبحاجةشخص،مليون

هممن.العربيةبالمنطقةالمعيشية
اونازحوناوالجئونامامليون24

بالغداءيتعلقماخصوصامهاجرون،
والخدماتالصحيوالصرفوالماء
الصحية

من 37%
النساء 

يتعرضن 
للعنف 

ل المنزلي قب
الوباء

بسببإضافيةمخاطرالمرأةتواجه
الصفوففيووجودهاالوباء،انتشار

الىيرتشوالتوقعات.لمحاربتهاألمامية
معالمرأة،ضدالمنزليالعنفارتفاع
والحمايةاالنصافالياتضعف

...واألساسيةالضرورية

4فيهمبمنوالفتيات،النساءمنمليون48
لتجربةتتعرض،2020سنةخاللحاملامرأةماليين
يفوهنكورونا،فيروستداعياتبسببقاسية
اإلنسانيةوالحمايةللمساعدةماسةحاجة

...واالجتماعية

2020اإلسكوا : قاعدة بيانات 
2020منظمة العمل الدولية 

2019اليونيسف –2030جيل 
2020ا اإلسكو–التقرير العربي للتنمية المستدامة 

2020صندوق األمم المتحدة للسكان 

ربية تداعيات وباء كورونا على الوضع االجتماعي بالمنطقة الع

النازحينونسبة.العالمفيالالجئينمجموعمن%57.5عنيزيدماإلىالمنطقةفيالنزاعاتبسببالالجئيننسبةتصل
2019-اليونيسف"2030جيل"العالمفيالنازحينمجموعمن%48تشكلالداخليين

T20photos
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:عربيةالبالمنطقةالشباببهايتأثرديناميةتغيرات

الوظيفيلألمنالشاسعاالفتقاد•
االقتصاديلالستقطابالُمتناميالتفاقم•
التعليمخاللمنالعملعنالُمخالفةالوعود•
ةطويللعقودكانتوالتيالعربية،المتوسطةالطبقة•

سياسةعلىعقوٍدمضيبعدأصبحتقدشأنها،لهاقوًة
التفكيكقيدالنيوليبرالياالقتصاد

2017العربيةبالمنطقةالشبابحولاستبيانيةدراسة"ايبرثفريدريشمؤسسة

T20 photos
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مليار 111
دوالر 

انخفاض 
متوقع 

لواردات 
المنطقة 

42ناقص 
مليار دوالر 
في الناتج 
المحلي 

بالمنطقة 
العربية 

ان2020لسنةاألوليةالتقديراتتشير
دوالرمليار42األقلعلىالمنطقةتخسر
سائرالخحجمسيرتفعالوباءاستمرارومع

بأنظمةالمرتبطةالعربيةللدول
واالعالميةالتوريدوسالسلالمناولة
والطاقةالخامةللموادالمصدرة

التحويليةوالصناعات

مليار 88
دوالر 

كخسارة 
متوقعة 
لصادرات 
المنطقة 

يةالعربالمنطقةصادراتانخفاضيتوقع
لألثارنتيجةدوالرمليار88بمقدار

مليار74)19كوفيدلجائحةالوخيمة
مليار14+للعالمالمنطقةصادراتدوالر

جعتراسيناريووفق(البينيةللصادرات
مليار28ونحو.%3بناقصالعالميالنمو
المعتدلالتراجعسيناريووفقدوالر،
%1,5الىالعالميللنمو

يةالعربالمنطقةوارداتانخفاضيتوقع
دوالرمليار89)دوالرمليار111بمقدار

مناكثرالنفطية،غيرالوارداتقيمة
الغالبفيو.المنطقةخارجمن81%

هامةومواداستهالكيةمواد
وفقوالصناعي،التحويليلالستعمال

%3بناقصالعالميالنموتراجعسيناريو
سيناريووفق،دوالرمليار35ونحو

%1,5الىالعالميللنموالمعتدلالتراجع

26,9-

86-

23,7-

74-

3

12

(بمليارات الدوالرات )الميزان التجاري 

مي لمعدل النمو العال) سيناريو معتدل  
(2020لسنة  1,5%

ي لمعدل النمو العالم) سيناريو تدهور  
(%3بناقص 

الميزان التجاري

التراجع في الصادرات  التراجع في الواردات 

2020على االقتصاديات العربية اإلسكوا 19كوفيدأثار جائحة :  قاعدة بيانات
20302019اليونيسف جيل 

2020صندوق األمم المتحدة للسكان 

تداعيات وباء كورونا على الوضع االقتصادي بالمنطقة العربية 

FES-MENA/CSI Arabe

FES-MENA/CSI Arabe



-
ياسر –2020أبريل –األزمة الصحية وضرورة بناء دولة اجتماعية 

أستاذ جامعي وخبير اقتصادي  شاب التمسماني

رتتمحومؤكد،شبهوبشكلالحجمبهذاأزمةكلبعد

للسوقبالنسبةالدولةودورموقعحولالنقاشات

الىتدعو"واجهة"أغلبيةالسطحعلىلتطفواالقتصادية،

معركةنتيجةفإنذلكومع.العموميالتدخلضرورة

يأانحيثمسبًقامحددةليستالدولةدورحولاألفكار

الدولةبينالمنيعةالحدودخرقاتجاهفيتقارب

وىسيكونأنيمكنالاالجتماعية،والدولةاالطفائية

يالتبالنظرياتمسبقةمعرفةعدمعنناتجعابروهم

القريبالتاريخلنايكشفهالذياألمروهو.تشكلهما

أةنشأسبابعنالباحثيوجهوالذياالقتصاديةلألزمات

تجاوزاتفيللنبشالعميقةوأصولهااألزماتهاته

.دولةللالمتعمدةوالتفرقةالتفكيكوسياساتالسوق

ضاتافتراإلىتستنداالخيرةهاتهبقيتفقدذلك،ومع

:دحضهافيالواقعاستمروآمال

.2.الالمساواةعلىالقضاءفيالثروةتدفقينجحلم.1

قدرةإلىالخاص،القطاعوكفاءةتفوقترجمةعدم

،العموميالدعمالىالحاجةوعدماالستثمارعلىذاتية

قالعوائوتخطيلالبتكاريقدهلمذلكمناألكثربل

راألسعاانخفاضعنالمنافسةتسفرلم.3.التكنولوجية

تاجنهيالمنافسةانعلما.الزمنياستقرارهاعدمبسبب

ستوليالسوقداخلالقوىتوازنلتنظيمدائمةعملية

سالسلليمددلحالهالسوقترك.4.لهحتميةحالة

اسيةاألسللمنتجاتمحليإنتاجأيتجريمحدإلىالقيمة

السوقتحرير.5.(ذلكإلىوماواألقنعةالحرارةموازين)

A.Kنظريةحسبالحقيقية،الحرياتمجاليوسعلم SEN.

رفاهيةومعيشةتحسينعنالنقديةالسيولةتسفرلم.6

القتصارالتنميةمننوعأيتحقيقعدم.7.األشخاص

نيمكالقراراتالتخاذقواعدعلىاالقتصاديةالسياسة

ةلمحدودي"جيدبشكلوتنفيذهاإدارتهاللتكنوقراط

باإلصالحاتيسمىلماوأيضا"المحاسبةعلىالقدرة

."للسوقالصديقة"الهيكلية

ممكنة ... معركة المستقبل المرغوب 
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همأنفسوالنساءالشبابسيجدالواقع،هذاسياقفي

،االقتصاديللركودالرئيسيونالضحاياأخرىمرة

العامالمديردعاو.كورونافيروسسببهالذي

إلىالحكومات،رايدرغيالدوليةالعمللمنظمة

تواءاحبتدابيرالمتأثرالجيلبهذاخاصاهتمامإيالء"

.الطويلالمدىعلىباألزمةتأثرهلتجنبالوباء،

غيربشكلاألزمةمنيتضررونالشبابأنوأوضح

ليمالتعومجاليالعملسوقاضطراببسببمتناسب،

"...والتدريب

يفالشباببينالبطالةفمعدل.تقديراتهاوبحسب

ثرأكمنذالعالم،فياألعلىكانالعربية،المنطقة

المشتركةاآلثارأنالخبراءويعتقد.عاًما25من

وانكماشكورونا،فيروسبسبباإلغالقإلجراءات

عارأسوانخفاضالسياحة،فيالحادواالنخفاضالتجارة،

مناألشخاصمنالعديدصرففيتسّببت...النفط

.عميقركودفيالمنطقةغرقتفيماعملهم،

الدولاضطرارمنبالرغمأنهالخبراءويحذر

استعادةوالصحي،الحجرقراراتإلغاءإلىبالمنطقة

مستوياتفستظلالطبيعية،الحياةمظاهربعض

بدونقائمةاألزمةومظاهرمرتفعةالبطالة

كثروأوعميقةسريعةواجتماعيةاقتصاديةإصالحات

ديناميكية،

والصدماتاالزماتضحاياالشباب.2

العربية،الدوللجامعةمنفصلةتقاريروأكدت

منظمةوللسكان،المتحدةاالمموصندوق

عدتالعربيةالمنطقةفيالنساءأوضاعأناإلسكوا،

ساءالنتمنعقداجتماعيةأسبابلعدةهشاشة،األكثر

المساواةقدمعلىالعمل،سوقفيالمشاركةمن

فيالعملسوقفيالمرأةمشاركةحيثالرجل،مع

فيوخصوصاعالميا،األقلهيالعربيةالمنطقة

ماغالبًاكورونا،وباءتفشيظلوفي.الشاباتأوساط

...والنازحاتوالالجئاتوالمهاجراتالنساءتكون

ل،العموفقدانللبطالةوعرضةوتضرراتأثرااألكثر

ةوالرعاياليومية،العمالةمهنفيالعامالتخاصة

وخوالمطابالمطاعموعامالتالمبيعات،والمنزلية،

ومعظمهنألسرهنمعيالتواغلبهم....التنظيف

،%61.8الىتصلبنسبةالنظاميغيرالقطاعفييعملن

لكواحدةمرةالمنطقةعلىفرضتالصحيةفاألزمة

ضاعلألونتيجة،تجلياتهابمختلفالتنميةقضايا

ة،المنطقدولمنالكثيرتشهدهاالتيالسياسية

في%40منأكثرالىالشباببطالةوصلتحيث

ارتفاعالعربيةالعملمنظمةوتفسر.الدولبعض

ودوجبسببالعربية،الدولمنعددفيالفقرنسبة

نيعيشوالعربيةالدولفيالعاملالشبابمن(39%)

!يوميًادوالر3.10منأقلعلى

ة تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربي
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%19.5منارتفعفقد.العالميالمستوىعلىبطالةمعدلواسرعاعلىالعربيةالمنطقةتسجل
وتتوقع.%42,1الىالشاباتعندالبطالةمعدليصلو.2020سنةخالل%23الى2012سنة

.المنظوراألمدعلىالعملسوقالىالعودةوصعوباتارتفاعهاستمرارالدراسات

.املوالشالدائموالحرمانالفقرحالةمعيتعايشوناألرياف،وفيالحواضرفيالعربيةالمنطقةشباب
والمعيشيةوالمؤقتةوالجزئيةالهامشيةواالعمالنظامي،غيرالقطاعفييزاولون%85منفاكثر

في%73.4العربيالمغرببمنطقة%53,5).والصحيةاالجتماعيةالحمايةخدماتألبسطويفتقرون.اليومية
بشكل(%61,8)المنظمةعيربالقطاعاتالعامالتالنساءتأثرالتقاريركلتتوقعو.(العربيالمشرقبلدان
(.ألسرهنالمعيالتمناغلبهنأنوخصوصاالصحية،األزمةمنمباشر

نهممللعاملينخصوصا.متوفرةغيرجديدةوكفاءاتمهاراتالشغلسوقسيتطلبالجائحة،وبعداثناء
المشكلةوتتفاقم.وشابةشابمليون1,5منبأكثرسنوياعددهميتزايدحيث،المنظمغيرالقطاعفي

يعملوناألطفالمن%6,1مناكثروجودمع.والتدريبوالتعليمالعملخارجمليون25مناكثربوجود
حسبالمنطقةخسرتالوقتنفسوفينموااألقلالبلدانفي%14.8إلىوتصلاقتصاديةأنشطةفي

نتيجةاالقتصاديالمجالفينتيجةدوالرمليار614بيقدرماالمستدامةللتنميةالعربيالتقريرتقديرات
2016و2011سنةبينفقطدوالرمليار243بيقدرماليعجزمعوالنزاعاتللصراعات

مليون 25
خارج العمل
والتعليم 
والتدريب 

2.5بمعدلالعربيالمحليالناتجفيخسارةعنهتنجمً،سنويابالمئة1بنسبةالبطالةمعدلفيارتفاعكل
الخسارةقيمةويرفع،1.5الىللبطالةالسنويالمعدلارتفاعيعنيماوهودوالر،مليار115نحوأيبالمئة،

ريوفأنيمكنالمبلغوهذاالعربية،العملمنظمةتقديراتوفقدوالر،مليار170منأكثرالىالسنوية
يالحالحجمهاربعالىالعربيةالدولفيالبطالةمعدالتتخفيضوبالتاليعمل،فرصةماليين9نحو

25الـسندونهمالعربيةالبلدانمواطنيمن60%
عنالعاطلينعدديصلأنالىيؤديقدماوهوسنة،

80حواليالى2025عامالعربيةالدولفيالعمل
لرفعضخمةاستثماراتضخيتطلبوهذا.مليونًا

ماليين5عنيقلالمالخلقاالقتصاديالنمومعدالت
سنويًاعملفرصة

رةاستكوينعلىالقدرةاكثرستتراجع
أطول،سنواتلالشبابطرفمن

او،الشبانبينالزواجمعدالتوستنخفض
.أطفالوإنجابامسكن،علىلحصولا

25بينالعمريةالشريحةفيوخصوصا
لأقمنالجائحةقبلتعدوالتيعاما29و

.الناميالعالمفيالمعدالت

2020منظمة العمل العربية / 2020منظمة العمل الدولية / 2020اإلسكوا : قاعدة بيانات 
2020التقرير العربي للتنمية المستدامة 

تداعيات وباء كورونا على وضعية الشباب  بالمنطقة العربية

االجتماعي واالقتصادي : 1

مع مليون فرصة عمل50وتشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سوف تحتاج إلى خلق 
مليون نسمة في 100ما يزيد عن وهناك اآلن . لمواكبة هذه الزيادة،2020بحلول عام و 2016نهاية سنة 

.تقريباالمنطقة عاما، وهم يؤلفون ثلث سكان29عاما و15الشريحة العمرية بين 

دان العربية في ما فمتوّسط ترتيب البل)وتسهيل ولوج الشباب للقروض التمويلية  انتقائية بناكفمصاحبة اال
(  2010سب البنك الدولي سنة حاقتصادًا، 190من أصل 130يتعّلق بالحصول على قروض في المرتبة 

شمالبدول%29.3الىالبطالةوضعيةفيوالشباباليافعيننسبةوصلت2019-2018سنةبين)
36,5و.أفريقيابشمال%40,3بلغتالشاباتبينوالبطالة.العربيةالدولفي%22.2و.أفريقيا
(...العربيةبالدول

23%

42.1%

85.1%

FES-MENA/CSI Arabe
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والصدماتاالزماتضحاياالشباب.2

أنالعربيةالدولفياإلحصاءاتتبين

ياألساسسببهاكانالعماليةاإلضرابات

،للعمالاألصليةالحقوقتقديمعدم

امم.إضافيةبحقوقالمطالبةوليس

المنطقةفيالتشغيلأزمةيعمق

أالزمةتداعياتمنوتضاعفالعربية،

واالجتماعيةالحالةوتدهورالصحية

.االقتصادية

وياتمستزيادةتؤديأنالتنمية،خبراءتوقعلطالما

نسبزيادةإلىالمنطقة،بلدانفيالتعليم

ةالبطالمستوياتظلتلكن.والتشغيلالتوظيف

لىعاكدواماوغالبا.ومستمرمزمنبشكٍلمرتفعة

لطلباتالمالئمةالمهاراتعلىالتدريببرامجدور

ةالصغيرالمشاريعأصحابومساعدةالتشغيل،سوق

الرغمعلىالمحدوددورهاتبينانهإالقيًما،دوًرا

يالتالرسميةواألجهزةوالدوائرالمؤسساتكثرةمن

للتظ،العربيةدولفيالشبابشرائحخدمةتدَّعي

األكبراأللمهيوالوظيفةالعملعنالبحثمرارة

كلو.العاطلينأرتالوجهفياألعظموالتحدي

علىةالصحياألزمةتأثيراتإضافةإلىتشيرالتوقعات

الىالمنطقةشبابيعيشهاالتيالسابقةاألزمات

الجامعاتخريجيعملعدماحتمالمضاعفة

ثٍ ثالإلىبمرتينأكبُرالمنطقةهذهفيوالمعاهد

يابتدائتعليمعلىالحاصلالشبابمعبالمقارنة

تؤكداليوم،العالمحقيقةأنرغم.فأدنى

مالتعليمنجيدبقدرتتمتععمالةعلىاالعتماد

ثبحيعالية،معرفيةوغيرمعرفيةفنيةومهارات

تخراجالسالجديدةالتقنياتتطبيقعلىقادرةتكون

ويقهاوتسمتقدمةوخدماتسلعاإلنتاجاوتصميماو

فيالشباببطالةارتفاعتوقعمنالرغموعلى

سيبقىمعدلهافإنالسنة،هذهالعربيالعالم

يرةكبفجواتبقاءمعالعالم،فياألعلىوسيستمر

.الفقراءالعمالمنعاليةومعدالتالجنسين،بين

كليهددمشتركهمالبطالةمشكلةوستضل

2030أفقفيالعربيةالدول

وإضافاتتوسعحدوثعلىالمتزايدةاألدلةتؤكد

انمكاآلنالشبابيتجاوزيإذالعمر،بحسبللفقراء

.رللفقمعرضةمجموعٍةأكبربوصفهمالسنكبار

الحجم»تعكسال،بالمنطقةالبطالةفأرقام

خماً ضعددًاألن.الشبابعملسوقلتحدياتالحقيقي

الهالنتشيكفيمايكسبأندونمنيعمل،منهم

فيالعملعنللعاطلينالفعليالعددف.الفقرمن

،المنطقةفيعاما29وعاما15بينالعمريةالشريحة

التقديراتمنربكثيذلكمنأكبريكونربما

اواسعقطاعااإلحصاءاتهذهتتضمنالإذ.المعلنة

عنوالعاطلينبالمدارسالملتحقينغيرالشبابمن

المدن،فيالذكورالشبانوضعيعدكما.العمل،

العمل؛سوقفيللغايةسيئاالخصوص،وجهعلى

أوالمقنعةالبطالةمنيعانونمنهمكثيرافال

الأوالرسمي،غيراالقتصادفييعملونأوالجزئية،

يبحثونالانهملمجردوذلك.اإلطالقعلىيعملون

األزمةتأثيراتحجممعخصوصا.عملعنحاليا

،لماليةاالسياساتوتشّدد،النمونسبتراجعو،الصحية

للتقشفجديدةحاالتعناإلعالنإلىوصوال

اتالتوترواستمرارالصارمة،الماليةوالتقويمات

ثروسيؤيؤثرذلككل...بالمنطقةالجيوسياسية

انبلدفيالشبابوتطلعاتواقععلىكبيربشكل

.المنطقة

ة تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربي
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اءاثنوالجامعاتوالمعاهدالمدارساغالقبسببالتعلم،أنظمةوطالب،تلميذمليون100مناكثرترك
مع.عدبعنواإللكترونيالتعلمتقنياتفيتأخرهاالمنطقةواكتشفت.الصحيةالطوارئوقراراتالحجر

مع.يبوالحواساألنترنيتعلىللحصولواألسراألفرادبينالفاضحةالالمساواةمخاطروالتأقلم،إكراهات
عبرالتعلمالىوالتحولللتدربمستعجلةحاجةوفيالرقميةاألميةحالةفيشابمليون47عنيزيدما

االنترنيت

للعودةكبيرةصعوباتوجودمع.أوطانهمإلىللعودةبالخارجيدرسونطالبالف480مناكثراضطر
وينالتكمسالكفيادماجهمعلىبلدانهمقدرةوعدمالجائحة،استمرارضلفيدراساتهم،الستكمال

العالي

100
مليون 

الف480

ينما نصف الطالب الشباب  سيتأخرون في إكمال دراستهم بترجح منظمة العمل الدولية في دراسة لها ان 
على الصعيد العالمي منهم عدم تمكنهم من إكمالها% 10توقع 

.والتدريبيالمدرسوالهدرالتسربدائرةمنسيوسعالجائحة،بسببالتدريبومعاهدالمدارساغالق
تسربانالىاإلشارةمع.العيشكسبعلىأسرهملمساعدةفقرا،األكثرواالسرالفئاتلدىوخصوصا

المبكرالزواجلمخاطرالغالبفيتعرضهنمع،(%15.9مقابل%19.1)الفتيانتسربمنبكثيراكبرالفتيات
مليون16وجودالىباإلضافة.الثانويالتعليمينهونالمتعلمينمن%40وفقط.المنزليوالعنفوالحمل

الثانويالتعلمسنفي%32واالبتدائيالتعليمسنفيمنهم%10بالمدارسأصالملتحقينغير(ة)طفل
(2020البشريةللتنميةالعربيالتقرير)

17,5%  
هدر 

مدرسي

تداعيات وباء كورونا على وضعية الشباب  بالمنطقة العربية

التعلمي والتدريبي  : 2

%98منقربيماأنالدوليوالبنكواليونيسكوللشغلالدوليالمكتببينمشتركبشكلصدربحثيشير
.تكوينالومراكزالتعلمومؤسساتالتقنيةللمؤسساتالجزئيأوالكليباإلغالقصرحواالمشاركينمن

مع.الشغلوفقدانوالتكوينالتربيةمجاالتفيوقعتالتياالضطراباتضحاياأولالشبابكانلذلك
بفعلةالشبابيالتجمعاتأشكالوكل.والترفيهيةوالمسرحيةوالفنيةالرياضيةاألنشطةجميعتوقف
الشبابينبالعالقاتوديناميةحركيةعلىإضافياضغطاشكلممااالجتماعيوالتباعدالصحيالحضرقرارات

98%
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93%

إغالق معاهد التدريب والتكوين
المهني 

والبنك –بحث منظمة العمل الدولية واليونسكو 

2020الدولي ماي 
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2020االسكوا : قاعدة بيانات 
2020منظمة العمل الدولية 
2020منظمة العمل العربية 

2020البنك الدولي 
2020التقرير العربي للتنمية البشرية 

2020اليونسكو 

علىرةالقدعدمإلىإضافة...الهيكليةالتحدياتعلىالتغلبعلىقادرةوغير...مركزيةتعليمأنظمة
من%15)التعليمعلىاإلنفاقوضعفوالمساءلةالمدرسيةوالحوكمةوالتعلمالتعليمتقييموضع

وعدم...اتالمهارتنميةتيسيرعلىقادرةغيرتقليديةمناهجواستخدام(المعدلفيالوطنيةالموازنات
اليونيسف"2030جيل"الوظائفتوفروانعدام...السوقومتطلباتالمهاراتبينالتوافق

T20 photos

1

3

خوللدمهيأالفنيوالتدريبالتعليمخريجيثلثفقط
االتساهمالالدراسةفيإضافيةسنةوكل.العملسوق

%7بالعالميالمتوسطمقابلالفرداجرمن%5,4ب
(2020البشريةللتنميةالعربيالتقرير)
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(ت)المواطنينلرضى%النسبة

التعليميةالمنظومةعلى

)2019-2018العربيالباروميتر)

المغرب–الحيرشمريم

نفسيةمشاكلالمنزليالحجرفترةظهرت
نيكلمالذيالشبابفئةلدىخصوصاكثيرة

للتمدرسفرصةمجردلهمبالنسبةالتعليم
اعيةاالجتماألنشطةلممارسةفرصةلكنوفقط

المهاراتالطالبإكسابواإلنسانيالتفاعلو
مدةلوالحضوريالتعليمتوقففعندالحياتية
تحاالازدادتفقدالشبابنفسيةتأثرتطويلة

فئةعلىالتأثيرهدايقتصرلم،االكتئاب
أيالصغيرةالعمريةالفئةفحتىفقطالشباب

يرغتكونقدالتيالعمرمناألولىالمراحلفي
وقفلكنوآثارهاالصحيةلالزمةمدركة
صلللتوافرصةمنحرمهاقدالحضوريالتعليم

رصةفوالصغيرةالعائلةغيرمحيطمعاالجتماعي
.العمربدايةفيالفكريللنمو

االوراق البحثية الموضوعاتية لقيادة الشباب النقابي العربي 
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(2020يونيومغربتداريب)،حديثةقطريةدراسةوفي

لدىالتوظيفعمليةعلىكوروناجائحةأثرت

أويلتأجتمبحيث.مهنيةلتجربةالحاملينالشباب

تمحينفيالتوظيف،عملياتمن٪67تعليق

بالمقاوالتالتدريبطلباتمن٪64تأجيلأوتعليق

ديثا،حالمتخرجللشبابوبالنسبة.الخاصةوالشركات

.الجائحةبسببتوظيفطلب٪86تأجيلأوتعليقتم

الذيناألشخاصأنأولى،جهةمنالدراسةوأكدت

كانوا،أشهر6عنتقللمدةمناصبهمتقلدوا

جهةمنو.٪37بنسبةللتسريحوتعرضواتأثرااألكثر

امنظمكثفبشكلوحولتسرعتفالجائحة،ثانية

الدراسةشملتهاالتيالشركاتمن٪49ف،العمل

الرقمهذاوأنبعد،عنالعملنظاماعتمدت

اعتمدتالتيالشركاتأضفناإذا٪90إلىيرتفع

الذيالوقتفي٪،41بنسبةالمختلطالعملنظام

العملنظام،الشركاتمنفقط٪10اختارت

.الوحيدعملكأسلوبالحضوري

بشانالدولي،البنكعنالصادرةالدراساتحتىبل

ماذجنفيالحاصلاالرتباكإلىتشيرالنامية،البلدان

لولكحتمويلهاأوتنسيقهاعلىتعملالتيالنمو،

الهتقريراحدثفيفتشير.وواحدةووحيدةفريدة

كبيردعمإلىستحتاجالناميةالدولأن،2020ماي

أمامالصمودعليهاكانإذاالسياسات،صانعيمن

اديةاالقتصالصدمةتشكلهاالتيالشديدةالتحديات

:العالميةاإلنتاجية"تقريرووفق.COVID-19لوباء

فمعدالت،"2020والسياساتوالدوافعاالتجاهات

وفيالعالم،مستوىعلىانخفاضفيالنمو

الماليةاألزمةمنذوالناميةالصاعدةاالقتصادات

زمًناواألطولاألشدهوالتراجعوهذا،2007-2009

.الماضيةسنةالعشرينمدىعلىنطاًقاواألوسع

منوشواهدأدلةعلىبناءالدراسةهذهوتحذر

كوروناجائحةأنمن.السابقةالركودموجات

العملإنتاجيةخفضمنمزيدإلىتؤديأنيمكن

علىعاجلةإجراءاتُتتخذلمما،قادمةلسنوات

.السياساتمستوى

ددعنمومثلاإلنتاجية،نموحفزتالتيفالعوامل

مي،العلوالتحصيلالعمل،سنفيوالشبابالسكان

دقالعواملفهذه...العالميةالقيمةسالسلونمو

-2007العالميةالماليةاألزمةمنذتراجعتأوتالشت

اذاكورونا،جائحةخاللوذلك،علىوعالوة.2009

تدميرمنيزيدقدوطأتها،واشتدتأمدهاطال

يةاإلنتاجنموآفاقويقوض،اإلنتاجيالدفععوامل

التراجعفأدلة.والناميةالصاعدةاالقتصاداتفي

عالم،المستوىعلىالتحويليةالصناعاتفيالحالي

المالرأسوتآكلالتجارة،نمومعدالتوتباطؤ

ساسيةاألالسلعأسعاربشأنالمشهدوضبابيةالبشري،

.الفجوةهذهسداستحالةأوصعوبةإلىيؤديقد

توجهاإلسكوامنظمةجعلالذيالسياقوهو

استجابةً تنفيذإلى"العربيةللحكوماتدعوة

الوقوعمنشعوبهاحمايةأجلمنوسريعةطارئة

نتيجةالغذائياألمنوانعدامالفقربراثنفي

....تكونأنمنبدوال.كوروناوباءلتداعيات

أنوالوطنية،للجهودداعمةً اإلقليميةاالستجابة

ينالمعّرضوالفقراءلحمايةوالخبراتالمواردتعّبئ

ةيعالترافاألدلةاطارفياإلسكواوأبرزت."للمخاطر

بالدولالمهدورالغذائياألمنملففقطأن

بسببسنوًيادوالرمليار60حواليفيهتخسرالعربية،

هاتينمنفالحّدوهدرها،األغذيةفقدان

األسردخليزيدقد،المئةفي50بنسبةالظاهرتين

وُيمّكندوالر،مليار20عنيقّلالبماالمعيشية

حدإلىاألغذيةتوفرمستوىتحسينمنالمنطقة

وتحسيناألغذية،منالوارداتوتخفيضكبير،

يسمحاستراتيجيتوجهوهو"التجاريةالموازين

اب،الشبتمكينعبرضخمةشغلمناصببتوفير

والتقنياتوالمهارةبالمعرفةومساعدتهم

ملهتسنحلمللذينخصوصا،الضروريةالعملية

ينمنتجأعضاءيصبحواألنالعملأوالدراسةفرصة

.مجتمعاتهمفي

Pexels photoT20 photosT20 photos
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اقموتفالجنسين،بينالمساواةعدمتفاقمالى.المدارسوإغالقالصحيةالطوارئوقراراتالجائحةأدت
يواللفظوالجنسيالجسديوالعنفالتوتراتوزيادةاإلساءةمخاطرمنضاعفمماالمنزلية،األعباء

الدولفيللعنفيتعرضنالنساءمن%37انالعلممع.األسريةاألوساطفيالنساءضدالسيكولوجيو
داخلنفالعنسبةارتفاعالتقاريركلوتتوقع.الشابات،األمهاتوالشاباتوخصوصاالوباء،قبلالعربية

بينُ قتلالجرائمارتفاعإلىالجائحةقبلتشيرالتقديراتبعضانمنبالرغمالجائحةأثناءالشبابفئة
العالم،ءأنحاجميعفيعامكليسّجل،مماالربعبنسبةأفريقياوشمالاألوسطالشرقبمنطقةالشباب

لجرائماإلجماليالعددمن%43يمّثلمّماسنة،29-10العمريةالفئةمنالشباببينقتلجريمة200000)
(العالميالصعيدعلىسنويًاتحدثالتيالقتل

الصحيةالمنظوماتفيالعاملةالقوىاكثر
نماكثربينهممنشبابهمالعربيةبالمنطقة

الوقتنفسوفي.شاباتاغلبهمالنساءمن65%
كذلويعودبالفيروس،اإلصابةلخطرتعرضااألكثر

علىالقلقوازدياداألمنة،غيرالعملظروفالى
وعائالتهمانفسهم

مثلممثلهبالفيروساإلصابةلمخاطرمعرضينالشباب
بعضاكدتوقد.األخرىالعمريةالفئاتباقي

وسمحسارتفاعالعربيةبالمنطقةالقطريةالمعطيات
لإلصابةسنة30مناألقلالشبابفئةلتعرض

الوفاةحاالتفيهابماخطيرةوبمضاعفات

لمواجهةالصحيةالمنظومةعلىالضغطبسبب
الخدماتتقديمانقطعاوتوقفت.كورونافيروس

صحةالمنهاوخصوصاللشباب،االعتياديةوالمعلومات
اوقائية،والوالنفسيةواالستشاراتواإلنجابية،الجنسية
بسببباإلمداداتوالتوصلالفحوصات،إجراءتجاهل
بالفيروساإلصابةمنالخوف

فيالتحّكمقلةوندفاعاالمسلكياتوتظهروالصدمات،األزماتخاللالخطرعوامللالشبابيتعرض
انعداماو،ممارستهأواألسرةفيللعنفالتعّرضفيهابما،األبوينأحدمعالتوترمستوىوارتفاع،السلوك

لشروعااو،االستفزازالىواللجوءاألسرة،داخلالبينيةواللحمةواالهتمامالتضامنية،العالقاتنقصاو
،للمجتمعالمعاديةوالتصرفاتالمعتقداتأحضانفياالرتماءاو،والتبغوالمخدراتالكحولتعاطيفي

...اإلرهابوجماعاتاالجراملعصاباتاالنتماءاومخالطةو

العقليةواالضطراباتالنفس،وإيذاءالمدمنة،الموادتعاطيزيادةالىميدانية،معطياتكشفت
بينمريةالعالفئةفيللمرضالرئيسيةاألسبابمنوهوالحاد،االكتئابوخصوصاالشباب،لدىوالنفسية

دانوفقاالجتماعية،والعالقاتالرياضاتوممارسةالترفيهوأماكنالمدارس،إغالقويشكل.سنة24و15
الىصلتقدوالنفسية،العقليةالصحةفيمشاكلمنيعانيمنلكلخطيراتهديدا...األجوروتراجعالعمل

.الحياةتهديدحالة

-بية  تداعيات وباء كورونا على وضعية الشباب  بالمنطقة العر

الصحي والسلوكي   : 3

2020االسكوا : قاعدة بيانات 
2020منظمة الصحة العالمية   

2019اليونيسف  
2020صندوق األمم المتحدة للسكان 

عرونيش"أفريقياوشمالاألوسطالشرقبمنطقةواليافعينالشبابأنالصحية،األزمةعنالسابقةالدراساتأكدت
واألمن،السالمةتشملالمخاوفوهذه.الرئيسيةهمومهمبشانالالزمةاإلجراءاتاتخاذعدمبسببالمتزايد،باإلحباط

عمليةفيومساهمتهمإشراكهمفرصةتوفروعدمبالعجزالشعورالبطالة،نسبةارتفاعالنوعي،التعليمتوفيرعدم
فيهامابخطيرة،تكيفاستراتيجياتمنهمكثيرتبنيالمزمن،اإلحباطهذاعنونتج...مجتمعاتهمفيالقرارصنع

لخطيرةاالبحثسلوكياتإلىاللجوء...المخدراتوتعاطيالخطرالجنسيوالنشاطاالستغالليالعملالمنظمة،غيرالهجرة
2019اليونيسف"2030جيل"أسرهمتحتاجهالذيالماللتوفيراوالمالي،االستقاللعن

T20photos

T20photos
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بالمنطقةبالقلقوالشعورالتوتر

ةالسياسيالمتعددةبعواملهالعربية

...ةوالنفسيواالجتماعيةواالقتصادية

...والجماعيةالفردية

يشعرونانهميقولونمن%النسبة

فياواألحيانمنكثيرفيبالتوتر

األحيانمعظم
)2019-2018العربيالباروميتر)
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والصدماتاالزماتضحاياالشباب.2

القرنبدايةمنذالحكوميةالسياساتوفرتلقد

.االنتظارقاعةفيالشبابلتركالشروطكلالحالي،

منغلق،شغلوسوقمترهلة،التعليمفأنظمة

نادرة،المتوفرالعملعنالمعلوماتوسيولة

وتقريبلتحضيرالمخصصةوالمؤسساتوالموارد

...مشتتةأوضعيفةالعملمواقعمنالشباب

مستوياتتخفيضإلىالهادفةالسياساتفكل

فشلتمجتمعاتهمفيوإدماجهمالشباببطالة

فوقيتهابسببجهةمن.عقودمدارعلى

اإلشراكألنظمةكاملوغياباإلعالنية،وبهرجتها

بهاللمستهدفينالفاعلةوالمشاركة

والتقييمالمتابعةأدواتوضعف.وتنظيماتهم

البرامجمساراتتصحيحوالمسائلة،والفعال

فينفذتبرامجفهيثانية،جهةومن.وأنشطتها

محكوماقتصادديمقراطي،غيرسياسياطار

متقومقدسة،شبهأحاديةسياسية-ايديوبتوجهات

الطلببينالمنافسة،المفتوحةالسوقعلى

أدوارهامنوانسحابهاالدولةعجزوالعرض،

العامةالقواعدفرضفيوضعفها،التدخلية

قوالتنسيااللتقائيةندرة.واإللزاميةاإلكراهية

كفةترجيح.الحكوميةالقطاعاتبينوالتكامل

ركاتالشفيالمتأصلوالفسادوالمحسوبيةالمصالح

...األنظمةبمحيطالمرتبطة

بهشغياباالتجاه،هذاعلىللتدليلاإلشارةوتكفي

ةعمليوتنفذوتحضرتحددمحكمة،لبرامجكامل

ينالتكوأوالمهنيوالتدريبالتعليممناالنتقال

الزاميعقداطارفيالعمل،مواقعإلىالعالي،

نعتقلاللمدةللشباب،األولاالندماجيللتشغيل

أوالعامةالوساطةوكاالتأجهزةخارجمنسنة،

وطنيةبرامجضعفأوغيابإلىباإلضافة.الخاصة

طالمشروالعاطل،للشبابماليبدعمكافيةبموارد

من%70منفأكثر.والتشغيلوالتدريببالتكوين

الوشماألوسطالشرقفيالمهاراتعلىتدريببرامج

المعاهدفيأوالدراسة،غرففيُأجريتأفريقيا،

خارجيةوإلزاميةتجريبيةعملعقدبدونداخليا،

الخاصأوالعموميالشغلسوقفياألول،للعمل

ساتومؤسالبنوكمصاحبةأنأيضاالتأكيدويمكن

ةعديمالتمويليةللقروضالشبابولوجتسهيل

واالئتمانيةالتعجيزيةالحواجزبحكم.الجدوى

لالتمويإلىللوصولتفرضهاالتيواالنتقائية

قيتعّلمافيالعربيةالبلدانترتيبفمتوّسط)

190أصلمن130المرتبةفيقروضعلىبالحصول

10عنيزيدمامنديتحركلمترتيبوهواقتصادًا،

(الدوليالبنكحسبسنوات

اببالشبالخاصةالمنّظماتأنإلىاإلشارةتجدركما

شرقالمنطقةفي...والنقابيةوالمدنيةالسياسية

اإلمكاناتإلىتفتقرأفريقيا،وشمالاألوسط

المتاحة،األدّلةجمعثقافةلبناءالضرورية

العامالرايوتعبئةلها،والترويجبها،واالستعانة

ميالكوأثرهاالبرامجوالسياساتنتائجحولالشبابي

الميدانيةالوقائعتغييرعلىوقدرتهاوالنوعي،

كافيةغيرتضلالضغطوممارسة

ة تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربي

Pexels photo
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ة،العربيبالمنطقةوالفتياتوالشاباتالنساء

يوفاكبر،بشكلالصحيةاألزمةتأثيراتتتحمل

بشكلللتفككحقوقهاتتعرضالوقتنفس

واإلنجابية،الصحيةالمخاطروخصوصا.كبير

يزوالتميالجنسي،والتحرشاألسريالعنفومظاهر

ةوصعوباألبعاد،المتعددواالقتصادياالجتماعي

والبطالةإليه،العودةأوالعملإلىالولوج

غيابضلفيالمنظمة،وغيرالهامشيةواألعمال

التشريعاتفعاليةعدمأوندرةأوكامل

ضافةباإل.والنوعيةالحاضنةوالسياساتوالمؤسسات

لرضعابرعايةالعائلية،المسؤولياتأعباءتحملإلى

والسن،وكبارالخاصةاالحتياجاتوذويواألطفال

وأتشريعياعترافبدونالمنزليالتدبيرمهام

اجريتعويض

تحتالمرأةتقعوالصدماتاألزماتظروفوفي

يةالصحالخدماتمنوالحرمانالتغذية،سوءطائلة

اوخصوصأوساطهنفيالفقروانتشارواإلنجابية،

هنبينالبطالةواتساعالنساء،تعيلهاالتيلألسر

عةالصناقطاعاتفياالقتصادياالنكماشبسبب

.والخدمات

والفتياتالعامالتالنساءعلىيتعذركما

لوسائعلىالحصولاألزماتأوقاتفيالمتعلمات

والولوجالحاسوبأوالذكيةكالهواتفاالتصال،

مما.بعدعنالعملأوالدراسة،لمتابعةلألنترنيت،

دونهذا...للخطرمستقبلهنتعرضمنيزيد

يفوالفتياتللنساءالكارثيالوضععنالحديث

أووالمهاجراتالنازحينأوالالجئينمخيمات

....االحتاللتحتالواقعين

المعدل 
بالعالم 

T20photos

ية تداعيات وباء كورونا على وضعية الشباب بالمنطقة العرب
تحمالت المرأة والفتيات : 4

الوقت الذي تقضيه المرأة 
في العمل بدون اجر يفوق 

مرات  4,7وقت الرجل ب 

بطالة النساء تفوق مرتين بطالة الرجال 

70%

نسبة المرأة من مجموع القوى العاملة 
اقل ثالثة مرات ونصف مقارنة بالرجال

0,94

المعدل 0,85
بالعالم 

19%

21%

2020-االسكوا –تقرير العربي للتنمية المستدامة -2020اإلسكوا: قاعدة بيانات  

معدل التنمية حسب الجنس

ة المعدل  بالمنطقة العربي

الفجوة بين الجنسين في استخدام 
تجاوزت الفجوة ( 2017)%17االنترنيت 

%50العالمية بنسبة 

17%

8.5 %

10%
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الشرقشبابمن58%
اافريقيوشمالاألوسط

الهواتفيستخدمون
رمستمبشكلالذكية

الشرقشبابمن60%
اافريقيوشمالاألوسط

تاألنترنيانيعتقدون
بطيء
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100%
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األوسطالشرقشبابمن29%
خداماستتستطيعافريقياوشمال

العملدوامخاللاالنترنيت

0%

100%

50%

الشرقشبابمن18%
ياافريقوشمالاألوسط

10حوالييقضون
ساعةكلفيدقائق

الغيرمعللتواصل

91%

افريقياوشمالاألوسطالشرقشبابمن91%
بناءأساسهيواالنترنيتالتكنولوجياانيعتقدون

علىوتشجعهموتمكنهمالمتحضرةالمجتمعات
المبادرة

لهاتتوفرالعربيةالبلدانفياالسرمن51.6%
االنترنيتلخدماتالولوجإمكانية

قلتاالجتماعيالتواصلوسائلمستخدميمن%64و
سنة30عنأعمارهم

2020االسكوا : قاعدة بيانات  
2020صندوق األمم المتحدة للسكان 

2017فريدريش أبيرث إقليم مينا 

بية تداعيات وباء كورونا على وضعية الشباب  بالمنطقة العر

وسائل االتصال التكنولوجي : 5
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Job Position

Aliando Latif

%85,1
من الشباب والشابات بالمنطقة 
العربية في أعمال غير منظمة 
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مخرجات مرقمة  بمدخالت سياسية مدمرة

23% 
%42.1من الشباب العربي و 

لةمن الشابات في وضعية البطا

مليون25
من الشباب العربي   خارج 

التعليم والتدريب والعمل 

4 0

وظيفةلديهفقطالشبابثلث•

الأومؤقتةبصفٍةيعملونإماالشبابثلثا•
.األساسمنيعملون

عالقاتوفقيعملوظيفةلديهممننصف•
.حمايةوبدونمستقرةغيرعمل

تأثيرات وتداعيات األزمة الصحية  على الشباب بالمنطقة العربية   



4 1

، يمةجسواجتماعية يقف الشباب أمام مشكالت اقتصادية
المشاركة في الحياة المجتمعية مع انعدام فرص 

،السياسياالستقراروعدموالعنف،النزاععلىالمترتبةالتبعاتإن
الذياالجتماعي،والتهميشالحرمانواالقتصادية،والتراجعات

باهضهتبعاتهي..."أفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةتشهدها
الموتمخاطرإلىوالشبابواليافعاتاليافعين...تعرضو...الثمن

علىالحصولعلىالقدرةوعدموالمدرسي،المنزليوالعنفواإلصابة
فيوخاصةاالستثماروفقدانالثقة،بعدمشعوروخلقالتعليم،
تكونأنفيوغيرها،العواملهذهأسهمتوقد.البشريالرأسمال
عالمي،المستوىعلىنسبةاألقلأفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقة

...المدنيةالشبابمشاركةمستوىحيثمن

2019اليونيسف"2030جيل"

Pexels photo



Pexels photo

نوافذ المشاركة  المجتمعية

ات بسبب الصدم... كانت مغلقة 

ي وستتوسع بفقدان الثقة ف... 

تدبير االزمات

لمشاركة الشباب%النسبة 

.....  سنة في 34-18بين سنة 

2013

2016

(2019-2018الباروميتر العربي )

المغرب–الهلوانيمريم

ميتسالعربيةبالدنافيالنقابيالعملواقعان

السبةالنهذهالمغربففيالتنقيب،نسبةبتدني

عملوتطويروإلنضاجاألحوالأحسنفي6%تتعدى

الحياةفيوفعالمؤثردورلهاليكونالنقابات

دةجديآلياتصياغةيجباالقتصاديةاالجتماعية

الشبابطاقاتمناإلستفادةفيتساهم

داخلفعالبدورللقيامأكبرمساحةوإعطائهم

االكثرهمالشبابأنخاصةالنقابيةالمؤسسة

االزمةهذهجراءمنوذكرسبقكماتضررا

نهاعويدافعالفئةهذهيمثلمنوأفضلالصحية

.أنفسهمالشبابهم

االوراق البحثية الموضوعاتية لقيادة الشباب النقابي العربي 



بي فقرات من االوراق البحثية  لقيادة الشباب النقابي العر

4 3

T20photosPexels photo Pexels photo

االوراق البحثية الموضوعاتية لقيادة الشباب النقابي العربي 

فلسطين-الزلفأبوريتا

بسببالعامالتللنساءالفقرنسبةازديادالمتوقعنم
فيالنساءتخسرأنالمتوقعمنحيثمنهن،العديدتسريح

وذلكنظاميةوظيفة700,000يقاربماالعربيالوطن
يعدكذلك،(7)للمراةالمتحدةاألمملهيئةدراسةبحسب
كبيرةنسبةبهتعملالتيالخفيفةوالصناعاتالخدماتقطاع

افةإضالجائحة،منتضررتالتيالقطاعاتأكثرمنالنساءمن
غيرالقطاعفييعملنالنساءمنكبيرةنسبةفانذلكالى

فيعملتحيثالجائحة،بسببأيضايتضررأنالمتوقعالمنظم
الوطنفيالعامالتالنساءمن%61.8نسبتهماالقطاعهذا

وهذاللمرأةالمتحدةاألمملهيئةدراسةوفقالعربي
مثلاالجتماعيةالحمايةخططضمنمشمولغيرالقطاع
البطالة،ضدالتأمين

العراق–الكريمعبدسعدمروة

خاطرلمالشاباتوخصوصاالعربيةبالمنطقةالشبابيتعرض
منوالصحيةأالزمةقبلمرتفعةبنسبوالبطالةالتهميش

19كوفيدومرضكورونافيروستفشيأنالمؤكد
حاالتلمباشرةلتأثيراتتعرضهمبسببخطورةاكثرأصبحت

ةاالقتصاديالدورةوتوقفالصحيوالحجرالصحيةالطوارئ
حاالتأسوءإلىالسيئمنحياتهمتحولتوواالجتماعية

حصولالوعراقيلصعوباتوتزايدوالبطالةواالقصاءالتمييز
يفواالليقيناالمانبعدماإلحساسوهيمنةالخدماتعلى

بعدخصوصاوالمجتمعالدولة

مالدعبينماالمطروحةالدعمطرقوتفاوتتإختلفتفقد

إليجادالوعودوإعطاءالغذائيةوالطرودالمباشرالمالي

فيالصحيالحجرإلزاميةأظهرتوقدهذالألزمة،حلول

فيالبقاءعلىواسعةفئاتقدرةعدمالعربيةالدول

هشةالالعمالة"بالعملاليوميةمعيشتهمإلرتباطالمنازل

اإلجراءاتوأيضًاواألسبابالظروفأنالقوليمكنو."

كلبشوتتفاوتمتشابهةالعربيةالمنطقةفيوالنتائج

ائحةالجقبلمنالعربيفاإلقتصادأخرىالىدولةمنبسيط

ونيعملأغلبهمالمنطقةفيوالعمالالتذبذبمنيعاني

ءسوإالالوضعتزدلمفالجائحةالمهيكلالغيرالقطاعفي

.فقط

فلسطين–اشتيهوجيهنعيمنسرين

اباستيعيراعيالبماالعربيةالمنظقةوضعَترديظلفي

يهبلالالئقالعملمنظومةضمنالعملسوقفيالشباب

تحتالعمالواستبعادوالفقرالبطالةفيمستمرتفاقمفي

ةالخاصاإلتفاقياتمراعاةدونوالعنصريالجبريالعملبند

الىليصل19كوفيدفترةفيالفقرزيادةالجانبهذافي

طقةالمنفيالفقرلنسبةواضحةزيادةلوحظ.الُمطقعالفقر

فتُكِشمماالعربيةالمنطقةواقععلىصحيةوانعكاسات

يةبدونالعربيةالبلدانلهذهالوطنيةالقوانينمنظومة

سوقفيالضعيفةللفئاتحمايةوجودوعدمالحقوق

فيالخاصللقطاعاوسعمساحةفتحعلىساهممما،العمل

تغييرأوفصلعمليةفيوالمكوثالمتجدداإلستغاللعملية

تغييرلعمليةلتصلالغيرمنظمةالعمالةزيادةأوالعملنمط

وباألخصالعمالحقوقتسقطجديدةبطرقالعملنمطية

،الشباب

ليبيا–المعروقزائدخالدهالة
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استجابات و مقترحات من والى الشباب 4
بالمنطقة العربية 

Pexels photo
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منمجموعةعلىيعتمد،19كوفيدومرضكورونافيروسانتشارعلىوالسيطرةالصحيةاألزمةمنللخروجالتحضير

الصعيدعلىالمختصينبينقائم،حولهااالختالفأنيبدوبروتوكوالت،علىالمبنيةالوبائيةوالمقاييسالمؤشرات

.19دكوفيمرضضدوفعالمؤكدعالجأوللقاحوالعامةالخاصةالعالميةالمختبراتتوصلإشكاالتفيهابما.الكوني

أوةمتتاليموجاتفيلعودته،المستمراالستعدادواحتمالالفيروس،هذاخصوصيةوطبيعةحولالاليقينويبدو

لكن.اكثرتقتلربماالتيوالنزاعاتوالحروبوالحوادثالفيروساتبباقيإسوةمعهللتعايشالقدراتبناءأومتباعدة،

الدول،ووالمجتمعاتوالجماعاتاألفرادعلىتفرضوالشاملة،الفجائيةالوبائيةاألزماتمنالنوعلهذاالتاريخيةالتجارب

ات،السياسواالختياراتمحدوديةفيوالنبش،مخاطرهالكشف.والمجتمعالدولةلبنيةالموجهةالمنظوماتتفكير

هالموقعتالذاتيةالقوةمصادرعلىواالعتمادترتيبها،إلعادةاألولوياتفيوالنظر،ضعفهامظاهرعلىوالتدليل

.وتطويرها

الطوارئحالةتفرضهاالتيالتلطيفية،اإلجراءاتبعضتتجاوزالالراهن،الوقتفيبالمنطقةالدولتقدمهاالتيفالحلول

قتصاداالالنقادالمواردلتوفيرالوطنيالتضامنلطلبالمباشروالتدخل.واالجتماعيةاالقتصاديةوتأثيراتهاالصحية،

...شاشةالهوضعيةفيواألسرلألفرادالمعيشيلإلنقاذاألدنىالحدتوفيرفيواإلسهام،والعملالمقاولةودعمالواقعي،

لإلنساناألساسيةلالحتياجاتاالستجابةوالحاجيات،مجتمعمنالدولةانسحابوهولحجمنكتشفزلناوماجهةمنكشفت

ماليةالالمخصصاتوصرفوالخصخصةالتقشفلتوجهاتمسائلةلكلمحاربتها،بلمواجهتهاثانيجهةومن.عقودمنذ

بينساتيالمؤسوالتضامناالجتماعيةالعدالةمبادئعلىاإلحسان،منطقبتضخمالمتعلقةاالنتقاداتورفض.وأولوياتها

االجتماعيةةوالمسؤوليللعمال،التعسفيالتسريحوالعمل،لقوانينالكبيرةللخروقاتميكانيكيوتجاهل.والمهناألجيال

يقتضيبديل،مشروعأوفكرةكلواستبعاد.الحرماتمنالكبيرةالثرواتعلىضريبةفرضيزالوال...وللمقاوالتللدولة

...ليةوالمجااالجتماعيةالفوارقمنالحدوواالقتصادي،الماليالريعأنظمةتجريموبالسوق،التالعباتلوقفالتدخل

إفالسفيقأعمبشكلتفكيرمباشرةالحية،وقواهالمجتمععلىتفرضواالجتماعية،واالقتصاديةالصحيةاألزمةفسياق

ألنظمةاومطابقته.ليبراليةنيواإليديولوجيةللنظريةالمعياريةوالنماذجاألفكارو،األحاديلالطارالتعسفيالفرض

ود،عقعدةمدارعلىإنتاجوإعادةالمنطقة،تقهقرفيالسببكانتالتيو.واالستبعادوالفسادواالستفراداالستبداد

للخصخصةمقدسةحمايةمجردفيالدولةأدوارواختزال.والصدماتاألزماتمواجهةفيوضعيفةخاضعةأنظمة

القيامو.اقتصاديةماكروإجراءاتمجردفيصالحياتهامجالواختصار.السوقوحريةالفرديةوالثرواتوالملكية

وواالنتفاضاتللحركاتمفتوحةومواجهة.وأزماتهاإخفاقاتهامنالمالية،لألسواقواالنقاديةاإلطفائيةبالمهام

...المضادةالفتنوتنشيطواألزماتاالنقالباتمنبالمزيدالمنطقةشعوبمتطلبات

مقدمات لتصميم  االستجابات و المقترحات والتوصيات

لبدالئمدعمةرؤيةتطوير

تنموينموذجحولواضحة

جدوىعدموإظهاربديل،

التيوالمعتقداتاألفكار

.الحاليالنموذجعليهابني

يعززالذيالوحيداألمروهو

الجماعيةالرؤيةمصداقية

سبًبايعطيناأنويمكن

األزمةبعدمابأنلالعتقاد

عمامختلفايكونقد

قبلها

جامعيوباحثاقتصاديخبيرالتمسمانيياسر
الباروميتر العربي 
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ومعايشةجربتهاوتوإقليميا،كونياوالسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةوتأثيراتهاتداعياتهابكلالحاليةالصحيةفاألزمة

والمرأةالشبابوخاصة،والمواطناتالمواطنينلكلوالعربية،المنطقةولمجتمعاتللدولبالنسبةتشكلتفاصيلها،

متعددةللتنميجديدنموذجبناءإلعادةوالتصميم،الوعيالستعادةجهةمنأساسيةلحظةوالمنتجة،العاملةوالقوى

التنمية،واقتصادالسياسية،الديمقراطيةمبادئيعتمدوالقريب،والمتوسطالطويلالمدىعلىالمرتكزات،واألبعاد

رىأخجهةومن.للجميعوالكريمالالئقالعملحقوقوالجماعية،والمفاوضةاالجتماعيالحوارواالجتماعية،والعدالة

المالسوقعلىالمراهنةنموذجفيالمفرطةوالقداسةاإليمانفيالاليقينوسرعتعززتمسبوقة،غيرتاريخيةفرصة

يضعفانهالجائحةوأثناءقبلالمعطياتوالمؤشراتكلوأظهرتووحيد،واحدكنموذجالخاصة،األعمالووالرأسمال

كلوالثروة،تركيزمنويضخمالمجتمع،توازناتويدمرلالستعمال،قابلةأداةمجردإلىويحولها،الدولةويهمش

.االجتماعيالتفاوتمظاهر

الشرقفيالشبابوضعيةتحسينفيسنة20مناكثرمنذوالبرامجالسياساتلكلالمتراكموالفشلاإلخفاقفدليل

الغيرومالقائالنمولنموذجالمغلقالمربعمنالخروجيتطلب.للجميعالئقعملفرصتوفيروأفريقيا،وشمالاألوسط

سيةالسياواالتجاهاتالتوجهاتفيالضروريةالتغييراتإحداثو.خاصبشكلوللشبابعامبشكلالالئقللعملالمذر

المرفقيةوالخدماتوالتشغيل،الشغلووالتدريبالتعليموخصوصاالشبابقضاياواعتبار.العقيمنموذجهاتنشطالتي

وعادلديدجنموذجلبناءالسياسية،االختياراتقلبفيوإدماجهاالمرحلة،لتدبيرالمستعجلةاألولوياتضمنوالمتصلة،

المتنوع،صناعيالواالقتصادواإلنتاجي،الواقعياالقتصادفيواالستثمار،والنقديةالماليةالسياسةيشملالكليلالقتصاد

لالستثماروميعممالياقتصادوبناءالجديدة،التكنولوجيةالتقنياتوالمعرفةواقتصادواالجتماعي،التضامنيواالقتصاد

ولوياتاألوفقوالتشغيلالشغلوسياساتواالجتماعيةاالقتصاديةالسياساتبينالتوازنتعيدأخرىخياراتفيوالنظر.

واألوطانالمنطقةمستوىعلىللتنميةاالستراتيجية

مربعالقداسةمنالمتحرروالمختلفالجماعيالذكاءوإعمالوالتجديد،االبتكارعلىالقدرةتطويريتطلبفالسياق

التنميةاطاريفوالمتدخلة،القويةللدولةوالعموميةالجماعيةلالنساقاالستراتيجيةاألهميةمنظوريةوتعميم.السابق

الدولة)قالالئوالعملالعادلالنمووتحقيقاالقتصاديةوالتنمية.(االجتماعيةالدولة)االجتماعيةالعدالةوالمستدامة

.(الديمقراطيةالدولة)المواطنةوالمشاركةالتمثيليةوالمؤسساتالعامةالحرياتوتطوير.(المستثمرة

ضرورة االنتقال من 
القليل من ) براديكم 

الدولة والمجتمع، 
والكثير من هيمنة 

السوق والمال 
إلى  ( والرأسمال 
الكثير من ) براديكم 

الدولة والمجتمع 
الديمقراطي، 

والتدخل في السوق، 
والتحكم في 

. األسواق المالية
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إلىتنظرالشبابغالبية

اؤلالتفبعينالمستقبل

مالوشاألوسطالشرقبمنطقةالشبابيتمتع
غييرتعناصريصبحواأنعلىبالقدرة..."أفريقيا

يتغيرأنفياألملويحذوهم...فيها
يإيجاببشكلالمشاركةإلىويرنون.واقعهم

خاللمنوذلك.الواقعذلكتغييرفي
اياقضاكثرمعالجةفيفاعلبشكلالمساهمة

ضيرفقوى...جديدجيلفيباالستثمار.الحاحا
مليةعفي...للمشاركةومهيئ.والتمييزالعنف

حيصبوبالتالي...والعملالحياةمدىالتعلم
إلى...والعزوفاإلحباطتحويلالممكنمن

التيالمشكالتحلفيفاعلةمشاركة
المحليةومجتمعاتهمأسرهمفييوجهونها

األوانأنلقد...وغيرهاعملهموأماكن

(2019اليونيسف–2030جيل)



4 8

منبدالوالتوصيات،المقترحاتوضعقبللكن

علىوالوقوف،المنطقةفيالشبابوضعاستيعاب

فيوتطلعاتهموممارستهمومواقفهمآرائهم

جاالتمفيواليقيناألمنبانعداميتسممعقد،وضع

ابعهابطتصبغوالتيمستقبل،وبناءاليوميةالحياة

:الشبابحياة

ةالشاملالدراسةمضاميناعتماديمكناالطارهذافي

.2017ربيعفيإيرتفريدريشمؤسسةبهاقامتالتي

لمدةدولثمانيفيوشابةشاب9000عنيزيدمامع

ولبنان،واألردن،ومصر،البحرين،:وهيكامل،شهر

المغرب،وفيلبنان،فيالسوريينالالجئينومع

واليمنوتونس،وفلسطين،

أجريتأنهاهياالستطالعيةالدراسةهذهيميزوما

راتهوتأثيونتائجهالعربيالربيعأزمةمنسنوات4بعد

اأيضفخالصاتها.المنطقةفيالشبابيالوضععلى

حيةالصاألزمةونتائجتأثيراتمعتتالءمألنهامفيدة

امانعدبكالشعور.وموضوعمجالمناكثرفيالحالية

وصغارالشبابعلىيتحتمذيالوالاليقيناألمن

السياسيالمستوىعلى.معهالتعاملالبالغين

ميزيتوضعضمنوالثقافي،واالجتماعيواالقتصادي

...والفقروالحرب،العنف،والشاملةبالبطالةأيضا

اديا،واقتصعاطفيًا،األسرةعناالنفصالانتشاراووالجوع

هذهمثلفييضطرونالشبابأنإال...واجتماعيًا

معالتأقلمإلىوالصدماتلالزماتالزمنيةالحقب

ذلكلتحقيقمذهلةسباًلويجدون.الصعبةظروفها

يةاالقتصاداالنقالباتفرغم.األحيانمنالكثيرفي

ألزمةواالسياسية،المشاركةإمكانياتوغيابالكبيرة،

منلفيختاليقينبانعدامجلّيوشعورالحاليةالصحية

اؤلالتفبعينيتطلعمنهمالكثيرأنإالآخر،إلىبلد

بتتطلحاجياتالوقتتفسفيوهو،المستقبلإلى

.التفاؤللصيانةأنيةاستجابات

الصدماتسياقفيالجماعي،الوعيارتبطماغالبا

ريرتحأوبناءبإعادةالجوائح،جانبإلى...والثوراتواألزمات

ماودائمعينة،وسيطرةماقبضةمنالمجتمع،والدولة

ومرتبطاليوم،إلىمستمرةومازالالوعي،هذاكان

عامةالالقواعدسيادةتستبشرومبادئ،قيمعلىمحمول

بناءوالعامةالملكيةوأهمية،الخاصةالقواعدعلى

leالشمولي-الجماعياإلنسانيالمشترك bien universel-

collectivisteوالفردانيةالفرديةالخوصصةعلىla

privatisation individualiste.إلىالثروةمركزةمن

/redistributionتوزيعها concentration.تقديسمن

....يةاإلنسانوالحاجياتاإلنسانتقديسإلىوالرأسمال،المال

والحركات"العربيالربيع"أو2008الماليةفاألزمة)

ةوحركالعماليةواإلضراباتالبضائع،ومقاطعةالجهوية،

اتلالحتجاجالثانيةالموجةإلىوصوالالصفراء،القمصان

جائحةضهوروالى2020-2019سنةخاللالعربيةبالمنطقة

تنظيمولوعيتأسيسيةلحظاتشكلت......كورونا

أنيةوفجائية،أحداثبسياقارتبطجماعي،وفعل

بالمسائالتوغنيةثريةلحظاتأيضالكنها.ولحظية

ماذجالنوهشاشةلمحدوديةتفكيكيةوتعريةالنقدية،

شروطتووفر.ومحليادولياالقائمةواالقتصاديةالسياسية

conscienceجماعيمخيالأووعيتكوين ou

l’imaginaire collectif،وتصميمالتصورات،لبناء

ومرعبةمقلقةومازالتكانتجوهرهافياالقتراحات،

منانمككلفيالقائمةوالسياسيةاالقتصاديةللسلطة

.العالمأمكنة

الدولةبناءإلعادةجيوسياسيةتأويالت...كورونابعدما":بوعزةالعموريالمجيدعبد

2020أبريل(األولالجزء)"االجتماعية
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واراءمواقف

دراسةفيالشباب

لعينةتحليلية

9000منتتكون

وشابةشاب

يةالعرببالمنطقة

بمنطقةابرثفريدريشمؤسسة

2017-افريقياوشمالاألوسطالشرق

غالبية الشبابإال أن
ل تنظر إلى المستقب

بعين التفاؤل

يرغب الشباب في 
األمن، وفي مستوى 

جيد للمعيشة، 
ةوالعالقات أسرية طيب

األسرة هي منظومة 
الضمانات واإلطار 

المرجعي األهم

يقف الشباب أمام 
مشكالت اقتصادية
جسيمة مع انعدام 

فرص االرتقاء

ُتستخدم وسائل 
التواصل في المقام 

األول على الصعيد 
الشخصي

ين الشباب وصغار البالغ
ينأون بأنفسهم عن

السياسة

الكثير من الشباب 
لديهم االستعداد 

ة للمساهمة االجتماعي
والمدنية

تتم المساهمة 
المدنية في المقام

األول خارج المنظمات

ُيقّيم الشباب في 
 MENAمنطقة الـ

الربيع العربي بشكل
لمتباين يشوبه الجد

حاجيات شبابية تتطلب استجابات سياسية 



محاور االستجابات على مستوى  السياسات لحاجيات وتطلعات الشباب والشابات 

5 0

1

2

3

4

استعجالية في قلب األزمة الصحية تدخليةاستجابات : المحور األول 

للعمل ذرة محفزة ومقتصاديةالاالتنمية تصميم جيل جديد لسياسات: ثاني الالمحور 
الالئق للشباب 

حماية فعلية لحقوق العمل الالئق لجميع الشباب والنساء : ثالث الالمحور 

مصادر قوة التنظيم  والفعل النقابي للشباب العامل : رابع  المحور أل



مصادر قوة الرؤية 
المجتمعية لبناء القوة

االقتراحية 

الدولة والمجتمع الديمقراطي 

اقتصاد تنمية 
مستدامة في خدمة 
حاجيات اإلنسان 

العدالة االجتماعية والخدمات العمومية

العمل الالئق
والكريم والفرص 

المتساوية للجميع 

الدولة المنتجة      
l‘ État producteur
للسياسات والبرامج 

والخدمات العمومية 
الحيوية للشباب 

كأولوية وكثروة 
ان وطنية متجددة وضم

مشاركتها الشمولية  

دولة الحماية 
Étatاالجتماعية  
protecteurللشباب
والشابات و

المساواة و عدم 
التمييز 

الدولة  المقننة  
الشغليةللعالقات 

ة التدريبية واالندماجي
وفق مقتضيات الحق 

في العمل الالئق   
État réglementateur

الدولة المشغلة 
للشباب كحق من 
حقوق المواطنة 

في القطاعات 
والمؤسسات 
والمقاوالت  

العامة والخاصة    
État employeur 

مصادر  قوة الرؤية  والمداخل و المخرجات  االقتراحية لقيادات الشباب النقابي 

01

04

03

02

مداخل  استجابة سياسية لبناء للقوة االقتراحية 

مخرجات  قواعد  بناء القوة االقتراحية 

020304

020304

01

01

مقترحات ومطالب 
شبابية تحضي 

بالحواربالمقبولية 
واالتفاق الجماعي بين

األطراف االجتماعية
Acceptables 

مقترحات ومطالب 
جة للبرمشبابية  قابلة 

د من خالل تعبئة الموار
المالية والبشرية 

والتقنية 
Programmables 

مقترحات ومطالب 
ققللتحشبابية  قابلة 

واإلنجاز الميداني 
ة بالمتابعة والمشارك

والتقييم المستمر
Réalisables

مقترحات ومطالب 
مرغوبةشبابية  

ومقتربة من 
الحقائق اليومية 

للشباب
Désirables 

استجابات على مستوى السياسات

5 1
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استعجالية في قلب األزمة الصحية تدخليةاستجابات : المحور األول 

تامين شمولي وتمكين الجميع من حق الولوج لخدمات  الحماية: 1الهدف 
19كوفيدمن مرض العموميةوالوقائية

تحمل:2.بالمجانالهشةوالفئاتالشبابعلىالوقائيةالكماماتتوزيع.1:الصحيةالوقايةإجراءاتتعميم:1اإلجراء

الولوجحقتعميم:3.العاملةالقوىكافةعلىتوزيعهاالخاصةوالمنشئاتوالمقاوالتالعامةوالمؤسساتالقطاعات

القدرةلهاالتيوالمقاوالتالمنشئاتتحويل:4.المعقمةوالموادالفيروسعنالكشفالختباراتوالشموليالمجاني

الفيروستنقلاستمرارضلفيالعملمواقعفيللمرضالكاشفةفاالختبارات،الطبيةوالموادالوقايةوسائلإنتاجعلى

صلحرإيجابيةصورةتقدمالوقتنفسوفيالعملمواقعفيكبيرةاضطراباتتحدثأيضالكنهاوأساسيةمهمة

.لكينوالمستهللمرتفقينالمقدمةوخدماتهامنتوجاتهاوسالمةبهاالعاملينسالمةعلىوالمنشئاتالمقاوالت

الصحيةالسلطاتإشرافتحتتتمأنيجب،المخالطينواستهداف،العملمواقعفياالختباراتبرامجكلأنالتأكيدويجب

ومنعامالتوالعالعمالبياناتسريةيضمنبشكلالمستعملةأوالمجمعةالمعطياتبحمايةااللتزاممع.حصراالعمومية

التمييزأشكالمنشكلأي

ةمنظوملدعماستعجاليبرنامجتنفيذ:1علىالعمل:3اإلجراء

اتوالمؤسسلألطقمفعليةحمايةالعمومية،المستشفيات

هاألنبلالصحي،للتكفلخدماتفقطليسباعتبارهاالصحية

لحقالدولةوسائلمنكوسيلةتدخالتهامشروعيةأكدت

بينةالصحيوالتفاوتاتالالمساواةمنالتقليصوالشامل،الولوج

:2.والنساءللشبابالعامةالصحةخصوصااالجتماعية،الفئات

رشووالمتنقلةالثابتةالصحيةوالرعايةالخدماتقطاعاعتبار

شريةالبالمواردتعزيز.والنساءالشبابوتكوينلتشغيلكبير

وثماراتاالستمستوىورفعاالستيعابيةالطاقةوتوسيعالصحية

األساسيةالتجهيزات

بعضعودةو،الصحيلحجرلالكلياوالجزئيالرفع:2اإلجراء

لمخاطرتعرضهاوإمكانية،العمللمواقعالعاملةالقوى

الصحةلمعاييرالشموليالتامين.1:يتطلبونقلهااإلصابة

تحتتطبيقهاوالمهنيةالمخاطرمنوالوقايةوالسالمة

العامةالقطاعاتكلفيللمشغلينالمباشرةالمسؤولية

العمالحقإعطاء:2.جنائيةعقوباتطائلةتحت،والخاصة

يحقيقخطروجودحالةفيالعملعننهائياالتوقفوالعامالت

منالعمالمنمجموعةأو(ة)عاملاستفادة:3.مرتقبأو

فيدكوبمرضاإلصابةعندمهنيمرضأوشغلحادثةمقتضيات

ضمانمعالشغلطبوالشغلمفتشيحضورتقوية:19.4

التمثيليةاألجهزةتفعيل:5.العملأصحابعناستقالليتهما

المهنيةوالسالمةالصحةلجانوخصوصا،وصالحياتهاللعمال

نةولج،النقابيينوالممثلين،األجراءمندوبيوالشغل،طبو

اإلطاروتأهيلتطويرورشفتحإلىالدعوة:6.المقاولة

حاالتليشمل،المهنيةوالسالمةللصحةوالمؤسساتيالقانوني

معاييراطارفي،وإكراهاتهاوتداعياتهاالصحيةالطوارئ

.ةالصلذاتالدوليةالعملمنظمةوتوصياتاألساسيةالعمل

1

الصحيةوالتغطيةالخدماتنطاقتوسيع1.
حسينوتكلفتهاوتيسيراألدلةإلىباالستناد

الصحيةالرعايةجودة
الصحةمحدداتلمعالجةاستباقيةتدخالت2.

غيرلألمراضالمسببةالخطرعواملبدمج
المعدية

اتالبيانوجمعالرصدتحسينفياالستثمار3.
والتحليل

تعدادلالسوالوطنيةاإلقليميةالقدراتتعزيز4.
واألمراضوالجوائحالصحيةللطوارئ
المخاطرلجميعواالستجابةالمعدية

FES-MENA/CSI Arabe
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الديمقراطية والحرية و الحقوق اإلنسانية

وقنا وعلى استجابات سياسية لحق... عيوننا مركزة على أوضاعنا  

الحق في العمل الالئق 

ول
م
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ة 
عي

ما
جت
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اي
م

لح
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ن 
ما
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ة 
ي

االجتماعيالحوارتعزيز
الجماعيةوالمفاوضة

عقدصياغةبهدف
منصفجديداجتماعي

تتطلعايلبيوتشاركي
خصوصاالعمالوآمال

والمرأةالشباب

ة التنمية االقتصادية المستدامة والعدال
االجتماعية
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استعجالية في قلب األزمة الصحية تدخليةاستجابات : المحور األول 

ألزمة الصحية مدخل لتطوير المؤسسات  الديمقراطية وتعزيز الحريات:: 2الهدف 
الحقوق العمالية  حماية و

،الدولألجهزةجديدبتضخم،المنطقةبلدانمنالعديدفيالشموليالصحيوالحجرالطوارئقراراتتحولت:4اإلجراء

ةالمشاركأدواروغياب،التنفيذيةوالقراراتبالسلطاتواالستفراد،األمنيةوالتدخالتوالعقابالمراقبةومضاعفة

ابينالمصووسم،والشبابالمواطنينتأنيبإلىوصلتدرجةإلى،التشريعيةالمؤسساتوحتىوالنقابيةالمدنية

سياسيةإرادةإلىالصحيةاألزمةتحويل:1يفترضالذيالسياقوهو.للجائحةالمتتاليةالموجاتمسؤوليةوتحميلهم

.والوقائيةاالحترازيةالقواعدوفقواالحتجاجواالجتماعالتنقلحرياتتامين:2.الجماعيةالفرديةالحرياتالحترام

.ةالجائححولوالعلميةاإلرشاديةللمعلوماتالولوجحقتقديمو،المواطنينمعوالتواصلاإلعالمدورتحسين:3

أويالفرداالستهدافيالصحيالحجرإلىاللجوءعندالشخصيةالمعلوماتوحمايةاإلنسانيةللحقوقكاملاحترام:4

مجاليأوجماعي

سبةالمكتللحقوقكاملتدميرإلى،العملمواقعفيوسيؤديأدى،بالمنطقةالصحيوالحجرالطوارئحالة:5اإلجراء

القوىحمايةلمستعجلبرنامجتتطلبالصحيةفاألزمة.النقابيينوممثليهم،األزمةقبلالمشتغلينوالعامالتللعمال

فيالعمالةووالنساءالشبابوخصوصا،المهنيةأوضاعهمكانتكيفماحقوقهموتقوية،مكتسباتهموالعاملة

منشدةبالمتضررةالقطاعاتفيالعاملينومجموعالمهاجرينوالمستقلةأوالذاتيةاألعمالوالمنظمةغيرالقطاعات

العملعنمؤقتاالمتوقفينتعويض،األجريةمداخيلهمدعم:1منها،مستعجلةإجراءاتخاللمن.الصحيةاألزمة

التكوينأوعملعنبالبحثالمشروطالبطالةعنتعويضإحداث:2....الجائحة،بسببالعملمدةلتقليصوالخاضعين

وإلزاميةتجريبيةعملعقودإحداث:3.العملإلىللعودةشاملعموميببرنامجوالنساءالشبابمصاحبة،االندماجي

القروضاستخالصعمليةتسهيل:4.والخاصةالعامةوالمنشئاتالمقاوالتفياألقلعلىسنةلمدة،األولللعمل

األماميةالخطوطفيالعاملينلمهنيينلخاصتعويضإقرار:5.والكهرباءالماءأداءوفواتيرالسكنيةأواالستهالكية

مواجهة:7...الالئقالعملحقوقضمنيبعدعنللعملقانونيإطارإيجاد:6.أطفالهمورعايةكرورنالمواجهة

يفالسريعاإلدماجعمليةتوسيعواالجتماعيالضمانأسستفعيل:8.والوصموالعنفالتمييزأشكالكلمؤشراتارتفاع

االجتماعيةالحمايةأنظمة

لحلوإلىللوصولوالقطاعيوالمحليالوطنيالمستوىعلىالجماعيةوالمفاوضاتاالجتماعيالحواراطالق:6اإلجراء

السياسيةاالستجاباتمحاوراطارفي،العاملةالقوىاستقراروالمقاوالتوصمود،الحكومةقدراتتقوي،منصفة

:ضاياقوخصوصاكورونالجائحةالكبيرةالتأثيراتلمواجهة،الدوليةالعملمنظمةطرفمنعنهاالمعلناالستعجالية

.للمقاوالتاالجتماعيةالمسؤوليةتنشيطووالمداخيلاألجورحماية:2.البطالةمؤشراتارتفاعووالتشغيلالشغل:1

المقاوالتدعم:5.العموميةالصحيةللخدماتالمجانيالولوجحقتامين:4.الشموليةاالجتماعيةالحمايةورشفتح:3

إجراءاتفرض:7.منظموعملاقتصادإلىالمنظمغيراالقتصادتحويل:6.المتضررةوالمتوسطةوالصغرىالصغيرة

:بعدهاوماالحاليةوالصدماتاتاألزملتدبير....االجتماعيةالدولةبناءإعادة:8.الكبيرةوالثرواتالرأسمالعلىتضامن

1



طاألوسالشرقمنطقةفيالشبابوندواتونداءاتأصواتتعالت
فيأساسيوفاعلكعنصراليهمينظرأنإلىأفريقيا،وشمال
هماليالنظرةتتوقفوان.السياسيةواالستجاباتالحلولصياغة

اجتماعيمرضليسفالشباب.وكتكلفةإكراهأوكمشكلة
يةواالقتصادالسياسيةلألمراضالعالجأصالهمبلعالج،يتطلب

...مجتمعاتهموتعرفهايعرفونهاالتيواالجتماعية
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استعجالية في قلب األزمة تدخليةاستجابات : المحور األول 

1
ة انعاش االقتصاد وتحفيز الطلب ودعم المقاوالت والمنشئات الخاص: 3الهدف 
المتضررة وحماية مناصب الشغل والعامة 

فيوالعرضالطلبتحفيز:1على،بالعملاجتماعية،–اقتصاديةالميكروالمستوياتلإلنعاشاستعجاليةتدابيراتخاذ:7اإلجراء

المقاوالتدعمتستهدف.اقتصاديةالماكروالمؤشراتمنمتحررةونقديةماليةسياسةنهجخاللمنالوقت،نفس

...والمهنوالحرفالذاتيةاألعمالوأصحابالمقاوالتولوجتسهيل:2.تضررااألكثروالمتوسطةوالصغيرةالصغرى

األنظمةجدولةإعادةأوالتخفيفأواإلعفاء:3.عموميةوبضماناتفوائد،وبدونالمدى،والطويلةالميسرةللقروض

الدولةتحمل:5.االجتماعيالضمانصناديقفياالشتراكاتالدولةتحملأوتأجيلأوتمديد:4.الحاالتحسبالضريبية

التيالعملألنظمةالضروريةوالتجهيزاتالمالئماتتطوير:6.العملمواقعفيالتكوينأوالتدريببرامجتكاليف

.الجائحةقبلالقائمةالشغلمناصبعلىوالحفاظالتسريحبمنعمشروطةإجراءات...الجائحةفرضتها

الفئةواشكلوانهمخصوصا.والنساءللشبابالشغللتامينالعمومي،للتدخلومتكاملطموحبرنامجعناإلعالن:8اإلجراء

جديددواستبعاإقصاءمنحمايتهموسابقة،وصدماتأزماتمنبلالحالية،الصحيةاألزمةمنفقطليستضررا،األكثر

ريعيةوالتشالسياسيةالبيئةتوفيروالتشغيلية،الكثافةذاتعموميةمشاريعاطالق:1خالل،من.األبعادومتعددممتد

و،الداخليةيةاألساسللحاجياتالموجه،والتضامنياالجتماعيواقتصاد،الواقعياالقتصادفياإلنتاجيةلزيادةوالمؤسساتية

مشاريعوقيادةوإحداثتنظيمدعمبمستوىالنهوض:2.والمعطلةالشابةالعمالةفيواضحةزيادةتحقيقعلىالقادر

ىعلمركزاستهدافمع،الدولةطرفمنالمؤمنالماليوالدعمالتقنيةبالمواكبة،الخاصللحسابالعملأو،الشباب

.والمؤقتةالمنظمةغيراألنشطةأواالجتماعية،والهشاشةالبطالةوضعيةفيوالنساءالشباب

كالزراعةالحيوية،القطاعاتجميعفيإدماجه:1خالل،منالرقمياالقتصادفيالعمومياالستثمارتكثيف:9اإلجراء

التحولبهدفاالستخداممهاراتمنالتمكن:2.والتطبيقاتالمنصاتوإحداثالعمومية،والخدماتوالصحةوالتعليم

فضاءاتخلق:3.عاليةبجودةالشباب،لفئاتوخصوصاأنترنتإلىوالوصولالرقميالشمولوتحقيقللمجتمع،الرقمي

ولللوصجهودهاتعزيز،إفريقياوشمالاألوسطالشرقحكوماتوعلى.والعموميالمفتوحالواسعواالستخدامالولوج

لخدماتلاستمراريةواستدامتهوضمان،االنقطاعمناإلنترنتلمنعالشبكةازدحاممنوالتخفيفالصبيب،زيادة:4إلى

تطويرو،معامالتهمإلنجازالرقميةالتكنولوجيامنالستفادةلالمتاحةالوسائلبجميعالمواطنينتمكين:5.العامة

،اتالشركلدعموالموجهةالحكوماتمن،النقديةوالتحويالتالرقميةكالمدفوعات،اإللكترونيةالماليةالخدمات

.دريبوالتوالتكوينالتعليماستمراريةلضمان،اإللكترونيالتعليممبادراتعزيزت:6.بالرعايةاألولىواألفقروالفئات

األكثرالفئاتلوصولعموميدعم:8.واألنترنيتالتكنولوجيامجالفياألعماللقيادةالشبابمشاريعفياالستثمار:7

الرقميالنفاذ،لتحقيقاألنترنيتوخدماتالمتصلة،واألجهزةللحواسيبوالمتعلمين،والمتدربينالشبابمنتضررا

.الرقميةالالمساواةمنوالتخفيفوالعادلالمنصف

لتحقيقجادةخطواتاتخاذ1.
االقتصاديالتكامل

التصنيعمنالتحول2.
سياساتإلىالقطاعي
المتكاملةالصناعية

والمستدامة
اتللسياسمتسقةاطروضع3.

العلمبشانالعامة
واالبتكاروالتكنولوجيا

وتفعيلهما
زالتركيمعاالبتكارتعزيز4.

مختلففيالبحوثعلى
والتخصصاتالصناعات

2020-اإلسكوا –التقرير العربي للتنمية المستدامة 



عددفيذبتنيبدأالبطالة،قضيةسيماالالعربي،الشبابقضايالمواجهةصندوقإنشاء1.
نقيحهاوتالمبادراتهذهتطويريتمأنعلىاألولى،مراحلهفيالتجريبيةالمبادراتمن
.المنطقةدولمنلكلالخاصةاالحتياجاتيواءمبما

منهايتصلماسيماالبالشباب،المتعلقةالسياساترصدمهمتهتكونمرصدإنشاء2.
عربية،الالظروفلتناسبوتكييفهاالناجحةالدوليةالتجاربوتسجيلالبطالة،بقضية
.الشبابمشاكلمواجهةفيسياساتهانجحتالتيالمؤسساتودعم

.عربيةالالدولفيالشبابعلىالتركيزخاللمنوالبطالةللتشغيلبياناتقاعدةإنشاء3.
ة،البطالنسبلمتابعةالمؤشراتمنعددوتطويرإنشاءإلىالبياناتقاعدةوتهدف

ي،الجغرافوالتواجدالعمرية،والفئةاالجتماعي،بالنوعصلتهاحيثمنوتركيبتها
.وغيرهاالتعليمومستوى

،لوبةالمطوالكفاءات،العملسوقمستقبلصوررسمعلىقادرمستقبلينظامبناء4.
.نحوهاوالمتخرجينالطالبلتوجيه،المتوفرةغيرواالختصاصات

،دةوالمستجالمستحدثةاالحتياجاتلرصد،وآلياتهاالمعلوماتتكنولوجيااستخدام5.
وراتوتطالعملفرصلتقصيالجميعبمتناوللتكون،متعددةمناطقفيوتوفيرها

.العملسوق

العملسوقواحتياجاتاإلنتاجيةالكفاءةرفعمجاالتفيالعلميالبحثتحفيز6.
.التقنيةوالتطوراتالمستقبلية

مقترحات اإلسكوا لبناء سياسات تستجيب لحاجيات الشباب والشابات
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2
ة التنمية  االنتقال من منطق السياسة االقتصادية إلى اقتصاد سياسي في خدم:4الهدف 

والنمو العادل اجتماعيا 

وأزماتهياالقتصادللنموالسياسيالنموذجحولعميقةنقاشاتالمنطقة،تعرفهاالتيالمتتاليةاألزماتأفرزت:10اإلجراء

وازناتالتوتثبيتالمفتوحة،السوقوقدرةالنمو،معدالتفرفع.للجميعالعملوفرصالوظائفإحداثفيالمستديمة

ساطأوفيوخصوصاللبطالة،المرتفعةالنسبتخفيضفيوالتجارب،العقودمرعلىمحدوديتهاانكشفت...المالية

المفرطةالقداسةمنالكاملالتحررفالمطلوب."الصحيةاألزمةقبلماأزمة"ذلكعلىتدلكماوالنساء،الشباب

،(التضخممن%2–المديونيةحجممن%60–العجز%3)اقتصاديةالماكروالمؤشراتاستقرارانتظارلنموذجوالمفروضة،

ويدخللحالهم،وتركهمالشبابمأساةمنويضاعفيكررأنشانهمنوالذيالنمو،لتحقيقمفترضةكمداخل

بنموديدشارتباطهكانالنمو،ارتفاعمنبالرغمو.والمستقبلالحاضرفيالاليقينحالةإلىوشبابهاوشعوبهاالمنطقة

لكاملةاالعمالةفأزمة.والنساءللشبابوخصوصاوالعمل،العمالةديمغرافيةفيتأثيرأيوبدنوالمال،للرأسمالكثيف

اإلنفاقفيالتخفيضنموذجإلىللعودةمقاربةأيةتتحملالبالمنطقة،الشبابعمالةأزمةفيهابماللجميع،والمنتجة

قداسةمناالنتقال:1خاللمنالقصوىأولويتهبلللعملداعمفقطليسالسياسيلالقتصاداطارالمطلوببلالحكومي،

النمو،لطلبةوالتنافسيالخاصة،الماليةاألسواقاقتصادواالقتصادية،السياسةأولويةعلىالقائم،النيوليبراليالنموذج

اإلنتاجياداالقتصفيوالمتدخلالموجهالسياسي،االقتصادنموذجإلى.الدولةومسؤولياتدورتقليصتجبرتوازناتوفق

الطلبلرفعللدولة،واالقتصاديالماليالتدخلمقاربةتبني:2.والنقديالماليواالقتصاد،والتشغيلالعملواقتصاد

والطويل،المتوسطالمدىعلىمواردوتحقيقاالقتصاد،انعاشإلعادةمالية،وحوافزعموميةاستثماراتوتقديماإلجمالي،

يجيةاالستراتاإلنتاجيةالمجاالتفيالوطنيواالدخاروالخاصالعمومياالستثمارتوجيهإعادة:3.الكاملبالتشغيلالمشروط

Investissement.الوطنيالمباشراالستثمارإطارفي Directs Nationaux (IDN).معبالتساويالدعموسائلكلتقديممع

الوطنيواالستثمارللتنميةعموميبنكإحداث:ID.4الخارجيالمباشراالستثمار

جهةمنويتنطالتياالستهالكيواالقتصادالتكنولوجيةوالتقنياتالمعرفةواقتصادالبيئياالقتصادوالتضامني

قليصتوالذاتياالكتفاءمنتمكنأخرىجهةومنوالشباب،للبالغينوالالئقةجديدةوظائفاستحداثإمكاناتعلى

أواالقتصاديةأوالماليةأوالسياسيةاألزماتكلفيحساسيةاكثرتكونالشبابعمالة.2الصعبةبالعمالتاسترادها

حضوروتطويراالقتصادية،األزماتلدوراتمعاكسةالسياسي،لالقتصاداستجاباتمعهيتطلبالذيالشيء.الوبائية

.3.ثيراتوالتأوالصدماتاألزماتمنتحميكمؤسساتاالجتماعية،الحمايةمجاالتفيوخصوصاوالمالي،السياسيالدولة

الزامالواقعية،االقتصاديةالحياةفيوإدماجهاوالمتوسطة،والصغيرةالصغرىالمنشئاتإحداثفيالشبابدورتعزيز

إحداث.4واألنترنيتIوالكهرباءالنقلخدماتمنالمبادراتتمكينوالتمويل،إلىالولوجبتسهيلالبنكيةالمؤسسات

والنساءلشباباعمالةوضع.الشبابومشاريعلمبادراتالتمويلمصادرتوفربشكلوالمالية،النقديةالسياسةفيتغييرات

لتعزيزجيةوالخارالمحليةالضروريةالمواركلتعبئة.السياسيالقرارصناععندالمالية،السياساتتطويرعمليةقلبفي

بالمنطقةالشباببطالةتخفيضفينتائج

نمالمتحررةالسياسيلالقتصاداستراتيجيةتصميم:11اإلجراء

يةومشروعدورهاللدولةتعيداالقتصادية،السياسيةمعتقدات

والنساء،للشباباستهدافيةوبرامجتدابيرخاللمنوجودها،

التركيز.1خاللمنالصحيةاألزمةبمخلفاتتأثرااألشدباعتبارهما

.قليميةواإلالقطريةاالستراتيجيةاالقتصاديةالمجاالتتنويععلى

الجتماعياواالقتصادالصناعياالقتصادوخصوصاللمجتمع،األساسية

فزة ومذرة اقتصادية محالتنمية وبرامج تصميم جيل جديد لسياسات: ثاني الالمحور 
لعمالة الشباب
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ةودامجوعادلةشاملةاالقتصاديللنموسياساترسم

ىكبرمبادراتاطالقخاللمن.الالئقةللوظائفومذرة

اريالتجاالقتصادأعمالفيومتوسطةصغيرةلمشاريع

جيوالتكنولوالمعرفيواالقتصادالبيئيواالقتصاد

يةالصناعللثورةاستراتيجياطارفيالخدماتواقتصاد

عملعلىالحاصلينغيرإدماجبرامجمعمتكاملةالرابعة،

وسن.االقتصادفيالعاملةالقوىخارجهممناوحاليا،

.الشابةالعاملةاليدعلىالطلبلرفعإراديةسياسات

منالاالنتقوتسهيلوالتدريب،التعليمفيواالستثمار

مهاراتمنالتمكنوتشجيع.الشغلسوقإلىالتعلم

الدعمعلىالحصولوتسهيل.المهنيوالتدريب

اليافعينلتوظيفعمليةحوافرووضع.والقروض

.والشباب

نلليافعيالصحيةالخدماتبتوفيرمطالبةالمنطقة

الصحيةاألنظمةتعزيزو.األطفالولجميعوالشباب

حيةالصاألطقممنإضافيبمليوناألقلعلىالعمومية

2030بحلول

اعية،االجتمالحمايةتغطيةنطاقوتوسيعوتعزيزتطوير

يةاألساسالخدماتمنوالشاباتالشبابوصولحقلضمان

فيهمبمنوالمهنية،الحياتيةالمخاطرمنللوقاية

نوالمهاجريوالالجئين،فقرااألكثراألسرمنالمنحدرين

ةاالجتماعيالحمايةخاللمنالخاصة،االحتياجاتوأصحاب

اجاالندملتحقيقكمنطلقالمالي،للدعمالتحويلية

لالعمفيوواالقتصاديةاالجتماعيةالحياةفيالفعلي

.والمنتجالالئق

البشريلهارأسمامنكبيرةلنسبةمتراكمإهمالضلفيمستقبللهايكونلنأفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقة

شكيلتإعادةفيالمرأةمشاركةتحفيزفبدون.االجتماعيللنوعالمستوياتالمتعددةالمعيقاتبسبب.النسائي

لماذاالفشلمصيرهسيكوناالقتصاديللنموممكنعائدعلىالرهاناتكلفانالشابة،العاملةالقوىديمغرافية

بينبالمساواةالسياسيااللتزامتعزيز:1خاللمنالمستدامةالتنميةأجندةمن5الهدفتحققفيالتقدمتسريعيتم

علىالتمييزأشكالجميععلىالقضاء:2والفتياتالنساءضدالتمييزأشكالجميعإلنهاءالتشريعاتوتفعيلوسنالجنسين

اجتماعيتغييرإحداثإلىالسعي:3.المواردعلىوحصولهااالستقالليةوتعزيزللمرأة،االقتصاديةالمشاركةصعيد

للسكانالدوليالمؤتمرعمللبرنامجوفقااإلنجابيةوالحقوقالجنسيةبالصحةالمنطقةالتزاماتوتفعيلوسلوكي

دراتالقتعزيزووالفتياتللنساءالحياتيالواقعلتعكسواإلحصاءاتالبياناتتحسين:4.بيجينعملومنهاجوالتنمية

المرأةبشؤونالمعنيةوالماديةالبشريةوالمواردالمؤسساتية

واستجاباتتوقعات:2030فيالشبابجيل

شكليديمغرافي،كعائدأفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيوالشباتالشباب
لحريةاوقيمالديمقراطية،الدولةبناءإعادةفيمؤثرةجوهريةوثروةتاريخيةفرصة

نميةوالتالنمووثيرةلتسريعحقيقيةوإمكانية.والتطرفالعنفورفضوالمساواة،
الالئقوالعملاالجتماعيةوالحمايةالعدالةأنظمةاستقراروتطويراالقتصادية،

وحلولالحياتية،المهاراتمنالتمكنظروفلهموفرتمااذا.للجميعوالكريم
قراراتالصناعةفيواإلسهاموالسياسية،والنقابيةوالمدنيةالمجتمعيةالمشاركة

...ومؤسساتهمومجتمعاتهمانفسهمفيالثقةواستعادةالمسؤولية،وتحمل

(2019استراتيجية األمم المتحدة للشباب 2030شباب ( / 2019اليونيسف ) 2030جيل / 2020-اإلسكوا –التقرير العربي للتنمية المستدامة / 2020اإلسكوا :  قاعدة بيانات 

ازاتلإلجنظاموإقرارالمجتمعية،المستوياتكلفيالمسؤولياتمجالفيوالمناصفة

وفيزليالمنالعنفأشكالكلومحاربةلألطفال،مؤسساتيةرعايةوتوفيرواألمومة،األبوة

زواجومنعواالضطهاد،االستغاللمنوحمايتهنالعامة،الساحاتوفيالعملمواقع

اجيوإنتاقتصاديعائدلتحقيقمباشربشكلتتجهلوحدهااالستجاباتهذه...األطفال،

.تمعيالمجاالستقرارعواملمنوعاملالمستدامةوالتنميةالنموقدراتمنويعززمتنوع

فضمان مشاركة فاعلة للفتيات في التعليم والتدريب، و الحصول على فرص عمل الئقة، و الخدمات المصاحبة للتوظيف 

المراعية لمبادئ النوع االجتماعي، واتخاذ التدابير لتعزيز المساواة في األجور بين الجنسين، وترتيبات العمل المرنة، 
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ة التنمية  االنتقال من منطق السياسة االقتصادية إلى اقتصاد سياسي في خدم:4الهدف 

والنمو العادل اجتماعيا 

ةوالصناعيالوطنيةالسيادةرؤيةإطارفيالمتوازنة،الغيرالحرالتبادلاتفاقياتمجموعفيالنظرإعادة:12:1اإلجراء

بإلغاءالمطالبة:3.الوطنيةواإلنتاجيةالصناعيةللبنيةالمفرطةالتبعيةمستوياتمنالتقليص:2.والخدماتيةواإلنتاجية

.يةاألساسبالتجهيزاتالمرتبطوخصوصامنها،جزءأوالعربية،بالمنطقةالدخلوالضعيفةالمتوسطةللدولالديون

المؤسساتاتتمثيليفي،والعلميةوالمدنيةالنقابيةللمنظماتالفعلية،والمشاركةالجيدةللحكامةقواعدتطوير:4

العربيةاإلقليميةوالمؤسساتوالتجاريةوالماليةالدولية

ودعمالمنخرطة،الدوللفائدةالشموليةاالجتماعيةللحمايةعربيصندوقإحداثفكرةودعمالترويج:14:1اإلجراء

اجتماعيتعاقدفكرةدعم:2.المحليةأوالقاريةأوالعالميةالقاهرةوالقوةالجوائحإطارفيوالعامالتالعمالمداخيل

االجتماعيةلعدالةوااالقتصاديةالتنميةاجلمناالجتماعيالحوارتعزيزلميثاقالتأسيسيةالمقتضياتوفقبالمنطقة،جديد

اتللنقابالدولياالتحادإعالنفيالواردةوالمقتضيات،للنقاباتالعربيلالتحادللجميعوالكريمالالئقوالعمل

التيلللدوخصوصابالمنطقة،الجنسياتالمتعددةالشركاتفيللمساهمينالماليةاألرباحصرفتوقيف:13:1اإلجراء

منالمستدامةالتنميةأجندةتعزيز:2.أوالالعماليةحقوقوحماية،األزمةضلفيالصعبةالعمالتفينقصمنتعاني

ايةوحم،الالئقالعملفيوالحق،الشاملةاالجتماعيةوالعدالة،االقتصاديةالتنميةبينالضروريالتوازنإعادةخالل

.الحاليةالصحيةاألزمةلدروسمقتضياتهابعضومالئمة،البيئة

.وتكاملهااتساقهاوضمانالشباب،بقضاياالمعنيةالوطنيةوالبرامجالسياساتفيشاملةمراجعة:15:1اإلجراء

معة،جيداشراكيةوبحكامةالخدمات،وتقديمالبرامجي،للتصميموحيد،كشباكومندمجةواحدةمؤسسةإحداث:2

وضع.الشبابعواقفيالحاصلالتقدملتعديلأولتعزيزوالتقييمية،والتحليليةالرصديةوالبياناتالمعلوماتكلإنتاج

للشبابالموجهةاإلرشاديةوالتوجيهيةوالمعلوماتوالتدريباتوالمعارفوالخدماتللبرامجرقميةمنصات

عبرية،والمحلالقطاعيةومؤسساتهاالدولةخدمةفيلتكونالعربية،بالمنطقةالمركزيةالبنوكتحويل:16:1اإلجراء

هيكلةإعادة:2.البيئيوالتحولالكامل،والتشغيلاالقتصادي،اإلنعاشلمشاريع،صفرفائدةبمعدلالمباشرالتمويل

عالودائأنشطةبينالكليالفصلخاللمنالمالية،األزماتإحداثفياإلسهامعنوالتوقفالخاصة،للبنوكنشطة

أنشطةوخصوصااالفتحاصاتوالمراقبةتشديد:3.الماليالسوقفيواالستثماراتوالمساهماتاألعمالوأنشطةوالقروض،

تصاعديةواكثرعدالةاكثرتكونالضريبية،لألنظمةعميقةمراجعات:4.األعمالابناكتقودهاالتيالمالية،المضاربات

ماليةالوالتحويالتوالمعامالتالثروةعلىضرائبمع.الماليةاألسواقعنالناتجةواألرباحوالممتلكاتالمداخيلحسب

.للجميعاالجتماعيواالستقرارالتضامنتمويلبهدف

فزة ومذرة اقتصادية محالتنمية وبرامج تصميم جيل جديد لسياسات: ثاني الالمحور 
لعمالة الشباب

باروميتر العربي  FES-MENA/CSI Arabe
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الدولبحسبالشبابأوضاعخطورةدرجةاختالف

الذيالشيء.مختلفةوإشكاالتتحدياتتعنيالمختلفة،

يفرضالمنطقو.متعددةوفرصحلولإلىيؤدي

منواالستفادةالجيدةوالممارساتالتجاربتقاسم

العائدخالصاتاعتمادتممااذاخصوصا.اإلخفاقات

انطالقومركزتاريخيةكفرصةللشبابالديمغرافي

واالجتماعيواالقتصاديالسياسيالتحول

ودحدإلىأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةستعرف

دايةبمعخصوصا.الشبابلنسبةمتزايدارتفاع2030سنة

-15)والشباباليافعينمنمليون2,4بمقدار،2027سنة

2036سنةنهايةإلىوسيستمرسنة،كل(سنة24

سوقإلىشابمليون29سيصل،2030سنةوبحلول

وإدماجاستيعابيجب2036سنةوبحلول.(%27)+العمل

سوقفيوالشاباتالشبابمنمليون40بيقدرما

%28إلىتصلبزيادةالشغل

فيوالشاباتالشبابلمشاركةالحاليةالعدالتضوءوفي

شابمليون4,8سوىإدماجيتمفلنالعاملة،القوى

2030سنةبحلولوشابة
اليونيسف2030جيل

التعليمأنظمةفيالمتزايدالعددهذافاستيعاب

لدولكبيرةتحدياتيفرضالشغلسوقفيوإدماجهم

المنطقة

جديدةمهاراتمنوتمكينهموظائففاستحداث

تشكلأنيجبماهرةلعاملةقويةورعايةوتهيئة

...بالمنطقةالقرارلصانعيبالنسبةقصوىأولويات

الونسيف"2030جيل"

من%85إلى50أنالتوقعيةالدراساتمنالعديدتقدر

عدبمباشرةاليومالمتعلمونسيتوالهاالتيالوظائف

عيناليافأنيعنيمما.بعداستحداثهايتملم،2030سنة

منمختلفةمجموعةاكتسابإلىبحاجةوالشباب

2030بحلولالوظائفهذهلتامينالمهارات

بل،المستقوظائفنصفبعدتتوفرلمذلكإلىإضافة

ادماجوعدمكالسيكيةتعليميةمضامينبسببوذلك

تصاداالقعلىالكبيرةوأثارهالسريعالتكنولوجيالتغير

القريبالمستقبلفيوالعملاالجتماعيةوالحياة

واستجاباتتوقعات:2030فيالشبابجيل

التعليمفيقويةاستثماراتوتمويلبإطالقمطالبةالعربيةالمنطقة
تصادواالقالواقعي،اإلنتاجياالقتصادوتنميةوالتشغيل،والتدريب
.الشبابعمشاريلدعموالتقنية،الماليةوالمصاحبةوالبيئي،المعرفي
خدماتوالالشمولية،االجتماعيةالحمايةأنظمةهيكلةإلىباإلضافة
منيةالمالاعتماداتهاتوفيريمكنوالترفيهية،واألنشطةالصحية،

التهربومحاربة.وتطبيقهاالضريبيةاألنظمةهيكلةإعادةخالل
قائمةالالضريبيةاإلعفاءاتجميعوإلغاء.الماليوالتهريبالضريبي

ىوعلالمداخيلعلىتصاعديةضريبيةأنظمةوإقرار.المصالحعلى
وجيهتوإعادة.الكماليةالمستهلكاتوالكبيرةوالممتلكاتالثروة

امنظوبناء.والمجتمعيةاالجتماعيةاألولوياتعلىالعاماإلنفاق
راألكثالفئاتواستهدافبعدالةالعموميةالثروةالتوزيعإلعادة

.والنساءوالشباباليافعينوخصوصاتضررا

نمومعدليتجاوزفلنحالهعلىالوضعاستمرمااذا

بحلول%6ةنسباالبتدائيةالمستوياتفيفقطالمتمدرسين

عمريةفئةمععالميااألدنىالمعدلوهو2030سنة

القريبالمستقبلومواطنيالشبابقاعدةستكون

استراتيجية األمم المتحدة 2030شباب ( / 2019اليونيسف ) 2030جيل / 2020اإلسكوا :  قاعدة بيانات 
2020اإلسكوا -التقرير العربي للتنمية المستدامة  ( / 2019للشباب 
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فزة ومذرة اقتصادية محالتنمية وبرامج تصميم جيل جديد لسياسات: ثاني الالمحور 
لعمالة الشباب

2
ني     تعزيز الربط العضوي بين منظومة التعليم والتدريب والتكوين المه:5الهدف 

و االختيارات االستراتيجيات للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمنطقة 

يةالتنمالختياراتسياسياقتصاداطارفيالحياة،مدىوالتعلمالتدريبوأنظمةالشبابتعليمتطوير:17:1اإلجراء

الطلبنشيطوتالمداخلوتحصيلالعمل،نوعيةوتحسيناإلنتاجية،وزيادةاالستخدامرفعمنيمكنواالجتماعية،االقتصادية

فيعةالسريوالتغيراتوالتكنولوجيالتقنيالتقدممعالتعليمألنظمةمستعجلةمالئمة:2.االقتصاديةالدورةوانعاش

الشبابعمالةنتائجبينالعكسيةالعالقةتكسير:3.االستراتيجيةاالقتصاديةالقطاعاتفيالمهنيةالمهاراتنوعية

مالتعليمنذالنوعيةالفرصتكافئفينوعيمستوىتحقيقعلىالحرص:4.المكتسبةوالكفاءاتالتعليميوالمستوى

لكلتمالثانية،الفرصةمنوتمكينهالدراسة،عنمبكراالمنقطعالشبابمبادراتاطالق:5.العاليالتعليمإلىاألساسي

وقسفياالندماجاوللدخل،مذرةأنشطةوإدارةالحسابيةوالعملياتوالكتابةالقراءةوخصوصااليومية،الحياةمهارات

العمل

لمكتسبةاالمعرفيةالمهاراتمستوىلقياسمقارباتواعتمادالتعلم،بسنواتالتعليمتقيممقارباتتجاوز:18:1اإلجراء

ياراتاالختنطاقوعلىالفردي،المستوىعلىواإلنتاجيةالدخلوالشغل،سوقفيواالندماجالتنميةبتوقعاتوعالقتها

والمواردالضرورية،التجهيزاتونوعيةوالمعاهد،للمدارسكميونوعيلتحسينبرامج:2.واالجتماعيةاالقتصادية

تقليص.لإلناثوخصوصاالمدرسيالهدراوالتوقفمحاربة:3.والكافيالعادلالمجاليوتوزيعهاالتعليميةالبشرية

والعنايةائيةوالغذالنقديةبالتحويالتاالجتماعيةالحمايةتقويةخاللمنالتعليمي،الفقرإنتاجإعادةفيالفقرتأثيرات

التعليميةالعمليةباستمرارالمشروطةالفقيرةلألسرالصحية

جوهريالالمنطلقباعتبارهالمهني،التدريبولمؤسساتوالجامعياألساسيالعموميللتعليماالعتبارإعادة:19:1اإلجراء

حاالتمنحالةباعتبارهالخاصللتعليمالتجاريالتغولمنالحد:2.المتماسكالمجتمعوبناءالنوعية،والمناصفةللمساواة

والمدرسةالحضانةمكوناتمعبالمقارنةاألكثر،على%10يتجاوزالأنوعلىوأسرهم،الشباببينالالمساواةتعميق

ربطإعادة:4.الشغلسوقفيالعموميةوالديبلوماتالشواهدوجودةقيمةاسترجاع:3.العموميوالمعهدوالجامعة

لدانبإلىككفاءاتهجرتهاتقليصبهدفواألجرية،والتشغيليةاالقتصاديةباالختياراتالعاليةالمهاراتوالتكوين

وعالموميالعموالتدريبالتعليمونظمواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةبينالعضويةوالصلةالعالقاتتعزيز:5.أخرى

دريبوالتوالتدربوالحرفيةوالتكنولوجيةوالصناعيةالمهنيةالتلمذةلنظممستعجلبرنامجإقرار:6.والتشغيلالشغل

ةالعامالقطاعاتمعبالتعاوناألول،للعملشغلعقودوشهاداتتقديمالزاميةمعالشغل،سوقفيللشباباالندماجي

سنةلمدةاألقلعلىوالخاصة

التعليم والتعلم
والتدريب المذر 

للعمل الالئق  
يكسر دائرة إعادة 

إنتاج الفقر 
والبطالة  
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2
(  الشغل والتشغيل)تعزيز الصلة بين سياسات ومؤسسات العمل والعمالة:6الهدف 

واالختيارات االستراتيجية االقتصادية واالجتماعية بالمنطقة 

النساءوالشبابولوجحقيضمنبشكلالشغل،سوقوتنظيمهيكلةإلعادةعموميةوبرامجسياساتتصميم:20اإلجراء

علىاإلنفاقزيادة:1بينها،منالتدابيرمنسلةخاللمنالحاليةاألزمةضلفياليهالعودةأوالئقعملعلىوالحصول

امهاراتهتراجعتالتيالشبابيةالفئاتواستهدافالعملإلىاالنتقالتسهيل:2.الشغلسوقفيالعموميالتدخلسياسات

العمالةاستحداثبرامج.التدريبأوالشباببتوظيفالمشروطةالعملألصحابعموميةإعاناتوضع:3.األزمةفترةفي

الشخصلحاجياتالمالئمةوالمشورةواإلرشادالتوجيهمؤسساتتطوير:4.الذاتيالعملوبرامجالعامةبالقطاعاتوالتوظيف

خطةوتقديمالفردالحتياجاتوفقاالمقدمةالخدماتتصمم:5.الميكانيكيةالمقاربةوتجاوزالعملعنالباحثالشاب

ربط:7.الممكنةأوالمطلوبةأوالمتوفرةللوظائفوموثوقدقيقوتوصيفالمعلوماتتوفير:6.الفرديةالتوظيف

مهاراتمنالشبابتمكين:8.التدريبأوللتوظيفالمستعدينالمحليةوالمؤسساتالعملأصحابمععضويةعالقات

العمللسوقالسريعالتغييرمتطلباتومواكبةوظيفةعنالبحث

يةالدولاالتفاقياتاطارفيوالحكومة،العملأصحاببيناألولللعملالتكاليفلتقاسمبرنامجتصميم:21اإلجراء

لتخفيضاتعموميتحمل:1أهمها،التدابيرمنحزمةخاللمن،التمييزوعدموالمساواةالالئقالعملوحقوق

تحسين:2.العملفياألساسيةللحقوقضامنةتعاقديةترتيباتوفقالعملومدةأجريةوإعاناتاالجتماعيةاالشتراكات

رفض:3.ئةالمنشأوللمقاولةالبشريالرصيدفيواالندماجوالتدريباإلعانةبينتجمعلالستخدامالشابةالعمالةقابلية

عملعناومتساجرتقاضيضوءفيلألجور،األدنىالحدمنباقلالتكلفةرخيصةشابةعمالةتوفيرتستهدفمقاربةأية

تبارهباعالجنسأوالسنأساسعلىاألدنىالحدعنتقلأجريةمعدالتلتحديدمقاربةأيةرفضأهمية.القيمةمتساوي

تحويالتأواألجرعلىالضريبيةالخصوماتإجراءاتتفضيل:100.5رقماألجورفيالمساواةاتفاقيةبموجبتمييزيإجراء

وجزافيةإضافية

بماية،والصحاالجتماعيةالحمايةوخصوصااألساسيةللحقوقكاملةحمايةتضمنعادلةعملعقودتصميم:22:1اإلجراء

نشئاتوالمللمقاوالتالمقدمةالحوافزمعبالموازاةالعمل،عنالمؤقتالتوقفأوالبطالةعنوالتامينالمعاشاتفيها

للشبابضعيفةحمايةعلىالقائمةالعموميةالمقارباتتجاوز:2.الشغلسوقعلىالوافدينوالنساءالشبابلتوظيف

الإتعمللمبرامجكلها...تعويضأوبالوكالةعملأوالطلبعندأولمهمةأوالمدةمحددةأومؤقتةعقودوتعميم

تحويلعلىالمركزةالعنايةضرورة:3.الشبابةالعمالةأزمةومضاعفةالمؤسساتفيالشبابثقةأزمةتعميقعلى

شتراكاالتيسيروعادلةوأجورأمنةعملعقودإقرارخاللمنمنظمة،عمالةإلىالمنظمةغيربالقطاعاتالشبابيةالعمالة

التفتيشنظام،وتقويةالعماللتسجيلاإلداريةاإلجراءاتو،الضريبيةالمساطروتبسيطاالجتماعية،الحمايةمؤسساتفي

مناصالخلحسابهمللعاملينالجماعياالشتراكنظامواعتمادالمنظمة،غيرالمتوسطةأوالصغيرةللمقاوالتبالنسبة

المنظمةغيرواألنشطةالقطاعاتفيالمحدودالدخلذوي

Pexels photoPexels photo

فزة ومذرة اقتصادية محالتنمية وبرامج تصميم جيل جديد لسياسات: ثاني الالمحور 
لعمالة الشباب
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التعليمجودة:الرابعوالهدفشباب
التحولاحداثفيقدرتهكاملالتعليميحققلم

التحدياتوتكمن.العربيةالمنطقةفي...المنشود
وسوءوالتعلمالتدريسأساليبقدمفياألساسية

وكذلكالتعليم،فرصفيالمساواةوانعدامنوعيتها،
إمكاناتتسخيرالمنطقةتستطيعولن.التحتيةالبنىفي

ما،4الهدففيالمطلوبالنحوعلىالحياةمدةالتعليم
تاجإلنمجتمعيامشروعابوصفهالتعليمالىينظرلم

يةالرؤوهذه.نقديافكرايملكونمبتكرين،مواطنين
قيمشرولنالمستدامة،التنميةلتحقيقأساسيةالجديدة
عملفرصلتامينوكذلكوالسالم،والعدالةالمساواة

التعليمدورفيالتفكيرإعادة:1)خاللمنللشباب
اطالحفياالستثمار:2.الجدريالتحولعجلةلدفعوقيمته

.منطقةالانحاءجميعفيباستمراروتحسينهاالتعليمنظم
تحسين:4.والمنصفالجيدالتعليمفيالحقضمان:3

(.البياناتجمع

والنموالالئقالعمل:الثامنوالهدفالشباب
االقتصادي

المرجوبالتوازنالعربيةالبلدانفياالقتصاديالنمويكنلم
.الالئقوالعملالمنتجةالعملفرصعلىالطلبلتلبية

السياساتعنبمعزليكونيكاداالقتصاديفالتخطيط
اةالمساوتعززانيمكنالتيالحوكمةوهياكلاالجتماعية

النفطعلىاالعتمادفياالفراطويؤدي.االزدهاروتحقيق
العملوسوقاإلنتاجيةالمتدنيةالقطاعاتوهيمنة

دجهوامامالعوائقمنالمزيدالىباإلشكاليات،المحفوفة
نساناالرفاهيصونالذيالمستدامالنموتحقيقفيالتقدم

فيشاملةنقلةاحداثالضروريمنباتوقد.والكوكب
تصادياقهيكليتحولنحواالقتصاديين،والتخطيطالتفكير

للتنمية8الهدفمسارعلىالتقدملدفعالمنطقةفي
الماليةالعامةالسياسةاصالح:1...خاللمنالمستدامة

قطاعاتلتطويراقتصاديةهيكلةإعادة:2.والتنظيمية
المنظومةتحسين:3.للجميعومنتجةوشاملةمستدامة
القيودإزالة:4.واالبتكاروالبحثالمعارفإلنتاجاإلقليمية

.والقطاعاتالصناعاتمختلففيالمرأةمشاركةعلى
(العمالحقوقوحمايةالعملقوانينتحسين:5

2020-االسكوا–التقرير العربي للتنمية المستدامة 
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2
تمكين الشباب من مهارات  إحداث مشاريع في االقتصاد الخاص واالقتصاد :7الهدف 

ةالتضامني والبيئي وأولوية العمل في مشاريع االستثمارات العمومي–االجتماعي 

،خاللمنالعملسوقدخولمنتمكنهمللشبابمشاريعوإنشاءلتصميمالوطنيةلألوراشبرنامجاطالق:23اإلجراء

عبرالنجاحنحوقدراتهموتوجيهوتدريبتكويندوراتتنظيم:2.والتجاربالمعارفوالمشورةمنالتمكنورشات:1

روتوفيمشاريعتنظيمإمكانياتعنالمسبقةواآلراءالمواقفتغيير:3.مشروعلتطويرالواقعيةوالمخاطرالفرصبسط

عالقاتالوربطإقامة.المشاريعلدعمالضروريةوالرعايةاالنطالققروضتعبئةوتيسيرالمضمونةالماليةاإلمكانيات

اطارفيالتجاربتبادل:4.والتقييمللمتابعةوالتنظيمياإلدارياالطارتطوير.والخاصةالعامةالقطاعاتمعالتفضيلية

واإلكراهاتالصعوباتعلىالعملعناالجتماعيالنوعمقاربةاعتماد:5.الشبابلمشاريعشبكاتأورابطةأومؤسسة

المناهجفيأساسيةكمادةالمشاريعتنظيمإدماجعلىالعمل:6.المشاريعوتطويرإنشاءعندالنساءتواجههاالتيالخاصة

ومتوسطةصغيرةوجداصغيرةمشاريعنحووالطاقاتالمبادراتتوجيه:7.والعاليوالمهنيالثانويالتعليمفيالدراسية

التطوركانياتإمعلىتتوفروالتيواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةباختياراتعضوياالمرتبطةالذاتيةالمشاريعفيهابما

الموفقةللمشاريعبالنسبةاألجرمدفوعةعمالةوتوليد

والفقرالبطالةإكراهاتلمواجهةواالجتماعي،االقتصاديالمجالفيأساسيكفاعلالدولةدورموقعةإعادة:24اإلجراء

منةاالقتصادياألزماتالدورةمعاكسةفيودورهاالصحية،األزمةتداعياتبسببتضاعفتالتيوالشباب،صفوففي

من%60و50عنتقلالبنسبالتشغيلية،الكثافةذاتواسعةاستثماربرامجفيالمواردمنيكفيماتوفير:1خالل،

باءوالكهرالماءشبكاتوتوفيرالطرقوشق...العامةاألساسيةوالتجهيزاتالبنياتأشغالشكلفيوالنساء،الشباب

ةالقائمالمناخيةالتغيراتلمواجهةمستعجلةومشاريعوالمياه،والتغذيةوالزراعةالريومشاريعالصحي،والصرف

تسطير:2...األرياففيالسكانعلىالسلبيةوتأثيراتها..الجفافوموجاتالفيضاناتأوالرمالزحفلمحاصرةبالمنطقة،

تنشيطبتقومبحيثالخاصة،القطاعاتمعالشراكةاطارفياوعموميةوتجهيزيةاستثماريةتدخالتاطارفيالبرامجهذه

هندسينوالماالجتماعيينوالمساعدينوالتقنيينالماهرينتشغلبلالماهرة،غيرالعمالةفقطليسوتشغلالعملسوق

...واإلداريينوالمعلوماتييناالجتماعياالقتصادوخبراء

خالل،نمالشابةالعمالةالستحداثأساسيكمصدروالتضامنياالجتماعياالقتصادمجالفيقويةمبادراتاطالق:25اإلجراء

يةاقتصادوبأهدافتشاركية،ومسؤولياتأموالبرؤوسواإلنتاجية،الخدميةوالجمعياتوالتعاضدياتالتعاونيات:1

توجيه:2.الخاصةاألخرىالمشاريعباقيمنواستدامةمقاومةاكثروهي.والريفيةالحضريةالمجتمعاتفيواجتماعية

.متصلةةإنتاجيمشاريعفيتعاونيةتجمعاتوللخدمات،مهنيةمجموعاتتضمتعاونيةمشاريعإلىالمبادرات،هذه

مشاريعاءإنشعلىوالتدريبالتكوينلتقديمتعاونيةومؤسسات.والمتوسطالصغيرللتمويلتعاونيةوتجمعات

واألطفالىواليتاموالمحتاجينللمسنينالصحيةالرعايةمثلاالجتماعيةالخدماتمجالفيكبيرةومشاريع.التعاون

الشبابيةالترفيهيةواألعمالالمدرسيالدعموالمستضعفين

فزة ومذرة اقتصادية محالتنمية وبرامج تصميم جيل جديد لسياسات: ثاني الالمحور 
لعمالة الشباب



ألجندةمالئموإدماجواجتماعياقتصاديجديدنموذجبناء.1

-ميةالعالالجوائحوتأثيراتلنتائجتحيينهامع2030المستدامةالتنمية

السياسةقضاياحولاألطرافالثالثياالجتماعيالحوارمأسسة.2

–واألجريةالضريبيةالعدالةهيلةإعادة.3-واالجتماعيةاالقتصادية

الهشالعملومواجهةالمنظمالغيراالقتصادهيكلة.4

مالئمةإعادة.6–البطالةومحاريةالالئقالعملوتعزيزتعميم.5

وطنيةالاستراتيجياتمعالمهنيوالتدريبوالتكوينالتعليمنظام

يعللجمالشموليةاالجتماعيةالحمايةبناء.7–الشغلوإنعاشللتنمية

المجتمعفيوالتحرشوالعنفالتمييزأشكالكلمواجهة.8

وتطويرتفعيل.10–المهاجرةالعمالةبحقوقاالعتراف.9-والعمل

يواالجتماعواالقتصاديالسياسيالفسادلمحاربةوبرامجسياسات

ربطإعادة.12–الفقرلمحاربةالمداخلمتعددةسياساتتصميم.11

تنميةوالاالجتماعيةوالعدالةالمناخيةالعدالةبينالعضويةالعالقة

.والمستدامةالعادلةةاالقتصادي

لتعزيز برنامج  الحوار االجتماعي من اجل  12المجاالت 
ة العربية  لتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية بالمنطقا

االتحادمنرةبمباد)االجتماعيةوالعدالةاالقتصاديةالتنميةاجلمناالجتماعيالحوارتعزيزميثاق
نيالمدوالمجتمعوالنقاباتالعملوأصحابللحكوماتفاعليةوبمشاركةللنقاباتالعربي

(2019-2018.العربيةبالمنطقة
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حماية فعلية لحقوق العمل الالئق لجميع الشباب والنساء : ثالث الالمحور 

3
ي احترام كامل لمعايير العمل الدولية  وتضمينها في سياسات التشريع و ف:8الهدف 

جميع المؤسسات و البرامج  المعنية بتشغيل الشباب  

هيلوتسالشبابالعمالحقوقلحمايةمعياريةقواعدالدوليةالعملمنظمةتوصياتواتفاقياتاعتبار:26:1اإلجراء

باعتبارهاعليهاوالحفاظبحريةوالمختارةوالمنتجةالكاملةالعمالةإلىالوصول:2.عملهموظروفولوجهموتحسين

دافيةاالستهالبرامجلكلسياسيوكاطارخاص،بشكلالشابعمالةمشكلةولحلعام،بشكلالالئقللعملحيويةقواعد

الماليةوالمواردالخدمات،لتقديمالبشريةوالمواردوالتنظيم،لإلدارةالالزمةبالمؤسساتمرافقتها.والنساءللشباب

سوقتنشيطسياساتفياألساسيةالحقوقحماية:3.المهاراتواكتسابوالتدريب،والتعلمالتوظيفبرامجلتنفيذالالزمة

حقوقمنالشبابتمكين:4.المجاالتمختلففيووالخاصةالعامةالقطاعاتبمختلفالتشغيلفرصاستحداث.العمل

اواألجرعلىالحصولعندالسنأساسعلىالتميزمنع:5.(111رقم)والمهنةاالستخدامفيالتمييزوعدمالالئقالعمل

السنبحدالشباباستخدامحمايةو(198رقم)االستخدامعالقاتوتنظيم(131رقم)والعملالتوظيفوخدماتالتدريب

االجتماعيالضمانبمؤسساتالتصريحعدمتجريم.(182و138رقماتفاقية)سنة18إلىحدهتجاوزواالديناواألدنى

الحقيقيةوباألجور

راكاتاالشتعلىقائمةغيروإعاناتدعمعلىالحصولتضمنبشكلاالجتماعيةالحمايةأنظمةهيكلةإعادة:27:1اإلجراء

سجلينوالمالتامينإلعاناتالمؤهلين،غيرالعملعنالعاطلوالشبابعمل،أولعنالبحثأثناءوالنساء،للشباببالنسبة

االشتراكواواجتماعيةعموميةبأعمالالقياماوللتدريبببرنامجمشروطةتكونأنويمكنبالبطالة،خاصةمكاتبفي

تمتيع:2.االجتماعيةالحمايةلمؤسساتالدولةطرفمنتأمينهماشتراكاتمصاريفتغطية.العملفياإلدماجبرامجفي

.التامينأنظمةفيالدنيااالشتراكسنواتعنالنظربغضالبطالةإعاناتمنمهنيةلتجاربالمكتسبينالشبابالعاطلين

خدماتتخصيص:4.للعملالعدوةقابليةلتعزيزالتدريبإعادةاوالتوظيفوخدماتالدخلإعاناتبينعالقاتإقامة:3

نظاماستمرارضرورةعلىالتأكيد:5.اإلنجابيةوالصحةاألموميةوحمايةالشابةواألسرلألفرادالصحيالتاميناوالرعاية

والمهناألجيالبينالتضامنيةاالشتراكاتعلىالقائمالمعاشات

مشاركةضمان:2.الثنائيةالجماعيةبالمفاوضاتالعملتفعيل.األطرافالثالثياالجتماعيالحوارمأسسة:28:1اإلجراء

فياركةالمشوالشبابباحتياجاتالمتعلقةوالمؤسساتوالتشريعاتالسياساتتصميمفيإسهامهوالنقابيالشباب

المتعلقةماعياالجتللحوارثالثيةلجنةإحداثأوالشبابية،للمنظماتمباشرتمثيلخاللمنوتقييمهاومتابعتهاتنفيذها

التصديقونظموالتدريب،التعليمقضايامنهاالشبابيةللحاجياتالمهيكلةالمواضيعمنالئحةتحديد:3.الشباببعمالة

والحمايةالعملتشريعاتوالعمل،سوقوسياساتواألجورالعملوظروفالتوظيف،وشروطالشغلوعقدالمهاراتعلى

النقابينظيموالتالتعبيرالحريةحقوقضمان...الشباباستخدامبتشجيعالمتعلقةوالتدابيرالصحي،والتاميناالجتماعية

للنقاباتبيالعرواالتحادللنقاباتالدولياالتحادباشرهالذيالسياقوهو.والتعاقديةوالتفاوضيةالتمثيليةوالمشروعية

فياإلسهامووالتنفيذيالتقريريةاألجهزةتدبيرفيالمباشرةومشاركتهمالشبابتمثيليةوتعزيزالتنظيملتقوية

الجماعيةوالمفاوضةاالجتماعيالحوارجلسات

فلسطين/ثوابتةسمر

التدابيركلإتخادلضمانالكاملةالمسؤوليةالعملأصحابعلى
منهمبويطلالمهنية،المخاطرلتقليصباالعتباروالحمائيةالوقائية

المالبسمنيكفيماوالمعقولالممكنالحدإلىأيًضايوفرواأن
أصحابوعلى.تكلفةأيالعامليتكبداندونالوقائيةوالمعدات

حولالمالئموالتدريبالمناسبةالمعلوماتتوفيرمسؤوليةالعمل
الصحةجوانبعنالعمالواستشارةالمهنيتين،والصحةالسالمة

حاالتمعملللتعاتدابيروتأمينبعملهم،المتصلةالمهنيتينوالسالمة
.مهنيةمرضيةإصاباتبأيالعملمفتشوإبالغوالطوارئ

االوراق البحثية الموضوعاتية لقيادة الشباب النقابي العربي 
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التأكد من عدم ترك شخص 
لحاله في سياق عالم يتطور 

نحو نمط حياة وعمل اكثر 
.استدامة 

تامين الولوج للخدمات العمومية 

والحماية  االجتماعية الشمولية 

للجميع وبالجودة المطلوبة  

تامين لكل العمال والعامالت شغل منظم 

ومستقر وحق الولوج لكل الحقوق المتصلة

كن و الحصول على عمل يعني تلقي اجر الئق يم

من الحياة الكريمة 

تمكين العمال والعامالت من

حرية التنظيم و  حق اخد 

ي الكلمة بخصوص القرارات الت

حياتهم تهيكل

ا تغيير نمط حياتن

وعملنا وإنتاجاتنا 

حتى نتمكن من 

تامين مستقبل 

مستدام لألجيال 

الالحقة وبناء  

انطالقة جديدة 

تحمي العالم من 

ا الشجع الذي يقودن

إلى حافة االنهيار  

لتشاركباتحقيقهافيالدولةومسؤوليةاإلنسانحقوقأهممنحقهيالشموليةاالجتماعيةالحمايةأنعلىالتأكيد

لذيناالمواطنينجميعمتناولفياجتماعيةحمايةمنظومة-.اإلحسانمننوعاأوإعاناتاعتبارهاوعدمالمجتمعمع

والمرأةالشبابوبخاصةتمييزأيبدونالمنظمغيرواالقتصادوالخاصةالعامةالقطاعاتفيتستهدفهم

بأصابعنا  نرسم ونكتب في مواقع عملنا  

للحق في العمل الالئق للجميع ولكل الشباب والنساء  5الغايات 
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امتالك الرؤية  . المعرفة والوعي تنمية :  29اجراء

ادية النقابية الجماعية في أبعادها   السياسية واالقتص

لحاجياتالمهيكلةواالجتماعية  المتصلة بالقضايا 

وتطلعات الشباب النقابي 

مصادر قوة التنظيم  والفعل النقابي للشباب العامل : رابع  المحور أل

4
اب مصادر   لتقوية التنظيم وتوسيع حق االنتساب و مشاركة الشب4برمجة :9الهدف 

في الحياة النقابية 

تفعيل المشاركة الديمقراطية  الحرص على  : 30أجراء 

شباب  تعزيز  تحمل ال.  للشباب والمرأة  في الحياة النقابية

قابية  المسؤوليات التقريرية والتنفيذية في األجهزة الن

توسيع .غير المنضم نقابياتنظيم الشباب العامل : 32إجراء 

استهداف الشباب  والشابات . حق االنتساب النقابي 

العاطلين عن العمل والعاملين في القطاعات واألنشطة

د غير المنظمة والحرف والمهن الحرة وأيضا شباب المعاه

والجامعات    

. شبابتفعيل  وتقوية التنظيمات النقابية لل: 31أجراء 

.تثمين ودعم إسهامات ومبادرات الشباب النقابي 

يع  توس. تصميم البرامج العملية القابلة للتنفيذ

وتكثيف األنشطة   الموجهة للشباب ومع الشباب   
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خطواتعدةعناعلن(2016لسنة)الشباببينالبطالةحالةحولللنقاباتالعربيلالتحادسابقةدراسةفي
.منهانذكرالشباببطالةمنللحدالعربيةبالمنطقةالسياساتمستوىعلىاستعجاليةومقترحات

التنميةلتحقيقاالستراتيجياتأفضلمنبوصفهاالحجم،ومتوسطةالصغيرةالمؤسساتتشجيعيجدُر1.
.البطالةحجممنالتقليلوبالتالياالقتصادية،

التيشاريعالمتحققحيثوتمويلها،ودعمهااألعمالريادةبيئةلتشجيعسياساتوضعأهميةمعيتفُق2.
لتوفيردفتهالتيالخطواتيشجعوالعربيةالمنطقةمستوىعلىالوطنيلالقتصادأوسعتوظيفًا،تقام
والنساءللشبابالعربيةالدولبعضفيالعمل،فرص

جوراألنظاموإصالحالمهارات،مستوىلرفعالجهودتكثيفإلى،العربيةالبلدانفيالحكوماتيدعو3.
تشجيعيوينبغ.الصناعةمتطلباتوبينالتعليميةوالبرامجاألجوربينتوافٍقمنأمكنماوتحقيق
ماتالحكواالتحاديطالبكما.المنتجللعملأخرىسبٍلعنللبحثالشبابوتحفيزالمهني،التدريب
لسياساتاتطويرأجلمنالجهودتنسيقإلىمدعوٌةفالدولكذلك،.للتوظيفالكليالمستوىبتحسين

خاصةوالعمل،سوقظروفتحسينبهدفالخاص،للقطاعالشاملةالتنميةوسياساتوالماليةالنقدية
.عاليةمهاراتتتطلبالتيالوظائففيالمشاركةمنالمواطنينتمكين
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لقوة االحتجاجية  وإبداع في قيادة تطوير ا: 34أجراء 

واالستعمالوالحشديةالتعبويةو الترافعيةالحمالت

ب الذكي والمنظم لوسائل التواصل االجتماعي  مع الشبا

ومن اجل الشباب والحرص على تكامل وتضامن  المواجهات

لنصرة القضايا الشبابية 

مصادر قوة التنظيم والفعل النقابي للشباب العامل : رابع  المحور أل

4
لمصادر لقوة الفعل الميداني و العملي مع ومن اجل الشباب  العام4تنفيذ  :10الهدف 

بة تحضير  أوراق  االستجابات السياسية المطلو. 33إجراء 

حوار والمشاركة في الوبناء القوة االقتراحية  الشبابية 

االجتماعي والمفاوضات الجماعية 

حالفات تشبيك واسعة وبناء التالقيام بعمليات :  35إجراء 

والجبهات الشبابية قطريا وعلى مستوى  المنطقة 

ة                العربية مع فعاليات الشبابية بالمؤسسات المدني

ثين و السياسية  والتنظيمات الشبابية  للطلبة والباح

والمهن والحرف والعمل الذاتي  والمقاوالت الصغيرة 

...  والصغرى 
التضامن والتقارب وتبادل التجارب عولمة :  36إجراء

ل والممارسات الجيدة  مع الشباب العالمي واإلسهام الفاع

مق في األنشطة العالمية للشباب النقابي باستهداف الع

ة األفريقي واألوروبي  واألسيوي واألمريكي   والمشارك

شباب الفاعلة  في البرامج واللقاءات القارية واإلقليمية لل
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7 2

(  ة)في التنظيم النقابي  يجب أن يشعر الشاب . 37إجراء 

في مكان عمله أولن يكون وحيدا العامل أو العاطل انه 

لحاله  ولمشاكله متروكا

ابات في التنظيم النقابي سيكون الشباب والش: 38إجراء 

ة بالحقوق األساسية اإلنسانيعلى علم ومعرفة كاملة 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ة توجيه و مساعدفي التنظيم النقابي يتم : 39إجراء 

وق العامل  على المستوى  تدبير العالقات  والحقالشباب 

المهنية  وإرشاد ومصاحبة الشباب العاطل  لخدمات 

ومؤسسات التدريب والتشغيل

في التنظيم النقابي يصبح الشباب فاعال . 41إجراء 

والكريم  الحق في العمل الالئق في تدبير ومسؤوال 

للجميع 

في التنظيم النقابي  سيساعدون ويدعمون: 40إجراء 

فيصبحون هم انفسهم يدعمون الشباب  والمرأة ،  

ويساندون التنظيم النقابي

احمعا نحقق النج... يال معانا

مصادر قوة التنظيم النقابي للشباب العامل : رابع  المحور أل

4
خدمات في عملية  تنظيم  الشباب العامل نقابيا 5تفعيل :12الهدف 
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مصادر قوة التنظيم  والفعل النقابي للشباب العامل : رابع  المحور أل

4
مزايا وحقوق مع الشباب العامل  4تحقيق:12الهدف 

ابالشبيتمكنأنيجب:الجماعيةالحمايةقوة:42إجراء

والتجاربوالممارساتواألدلةالوسائلكلمنالنقابي

رغيالشبابمناكثرمكاسبعلىالحصولتؤكدالتي

تماعياالجالحوارقوةاستخداممنالتمكن.نقابياالمنضم

شاتومعاأفضل،رواتبعلىلحصوللالجماعيةالمفاوضةو

والمرضي،واألجرالصحي،والتأمينوالعطالت،تقاعدية،

نبيالضروريةوالتوازناتاإلضافي،العملعنوالتعويض

تمرالمسوالتكوينالتدريب.والمهنيةالشخصيةالحياة

صلالتووالوصولوعموما...االتمتةإلىالتحولوإشكاالت

والشبابوالموظفينللعمالممكناتفاقأفضلإلى

والنساء

أنالنقابيالشبابعلى:الفرديةالحمايةقوة:43إجراء

قالحقوحولالشابةالعمالةمعمكثفبشكليتواصل

اوئةسيأوضاعفيالعاملالشبابودعممساندة.األساسية

لشبابلالنقابيفالتنظيم.عادلةغيرلمعاملةيتعرضون

داقيةالمصوبالثقةتتمتعمؤسسةإلىيتحولأنيجب

منالكاملالدعممعالعملية،والقدرةوالخبرة

ساتالمؤسفيقياديةأدوارًاتوليلالنقابيةالقيادات

اتوالمنشئالمقاوالتفيللعمالالتمثيليةواألجهزة

والوطنيةوالقطاعيةالمحلية

المنظمالشبابقوة:والحرياتالمساواةقوة:44أجراء

حرياتللمشروطغيرمناصرةعلىالقدرةفيتكمننقابيا

والمساراألجورواالستخدامفيالمتساويةوالحقوق

العملمكانفيالكرامةوصيانةاحترامو.المهني

لأجمنالظروفلتهيئةاألبوة،واألمومةحقوقتعزيزو

ضديزالتميأشكالكلوتحارب.الرعايةمسؤولياتتقاسم

...والمرضواإلعاقةالجنسي،والتوجهوالجنس،العرق،

النقابيالشبابفعالية:اآلمنالعملقوة:45إجراء

.اناأماكثرالعملأماكنتحويلعلىقدرتهمفيتتجسد

اطرالمخمنالوقايةوالمهنيةوالسالمةالصحةفمدخل

علىمفتوحمسارالمهنية،واألمراضوالحوادث

فيالشابةالعمالةمعللتواصلحقيقيةإمكانيات

بعملياتللقيامالمنظمة،وغيرالمنظمةالقطاعات

ةمنظمومفاوضاتبحمالتوالقيامالمخاطرتقييم

خصوصاوسالمة،أمنااكثرالعملوظروفأماكنلجعل

الصحيةالطوارئظروففي

لالعملبرنامجاألولويةذاتعشرالخمسةالمجاالت
المتحدةلألممللشبابالعالمي
بيئةال–الصحة–والفقرالجوع-التشغيل–التعليم

شغلأنشطة-األحداثجنوح-المخدراتتعاطي-
-ةالعولم–المشاركة–والشاباتالفتيات-الفراغ

صنقفيروس-واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
لشبابا-(الوبائيةواألزمات)اإليدز/البشريةالمناعة
األجيالبينالعالقات-والنزاع
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لمواجهة النكبات 
...والصدمات واألزمات 

النقابي،واالنخراطااللتحاقحرية
افضليةمنوالعامالتالعماليمكن

اعللدفالجماعية،والمشاركةالتضامن
عمل،وظروفالئقاجرفيالحقعن

الئقة

1

2

5

...فالوقت حان 

لجشعحدوضعالممكنغيرمن
واضحةقواعدفرضبدونالعمل،أصحاب

المتعددةالشركاتوالمقاوالتعلى
نةومتضامقويةنقاباتوبدون.الجنسية

يعتوزفإعادة.تطبيقهافرضعلىقادرة
الحركةمطلبينتجهامنمعالثروة

العمالية

وحق،المرضبعداالستشفاءحق
العمالألسرالصحيوالتكفلالولوج

معاشعلىالحصولوحقوالعامالت،
التيالمرجعية...التقاعدعندمنصف
ىعل،النقابيةالحركةخاللهامنتؤكد
للحمايةجديدةمنظومةبناءضرورة

والعادلةالشموليةاالجتماعية
والمهناألجيالبينوالمتضامنة

3

القياموالعامالتالعمالحقمن
الحرياتعنللدفاعأساسيةبأدوار

ية،االجتماعوالعدالةاالنسانية،والكرامة
لةالدوودمقرطةاالقتصادية،والتنمية

منالجميعتمكينبهدف.والمجتمع
لبناءوالمنصفةالمتساويةالفرص
المستدامةالتنمية

4

،المنظمغيراالقتصادفيالعمالة
رهمتفقيخاللمنكبيرةثرواتينتجون

كلمنوحرمانهمواستغاللهم
انتسابهمفحق.األساسيةالحقوق
حقوقهممنيمكنهمالنقابي

واالجر،المنظمالشغلفيالمشروعة
الجماعية،والمفاوضةالالئق

واقتراحيةتفاوضيةمعارك
للجميع،الئقعملاجلمنواحتجاجية،

توالحاجياالكريمةالحياةيضمنوباجر
رالتفقياشكالكلومواجهة.األساسية

والهشاشة

الثالثياالجتماعيالحوارمأسسة
الجماعية،والمفاوضات،األطراف

ةالنقابيللتنظيماتفاعلةبمشاركة
،والحكومةوالقطاعاتالمقاوالتيساعد

جيدةوممارساتسياساتتصميمعلى
ينبعوتأخذ،االلتزاماتتحددومستدامة،

األطرافجميعوحاجياتمصالحاالعتبار

ىعلالثروات،ومراكمةوالسلطة،المالتحالف

لألكثرية،العملوهشاشةاألغلبية،فقرحساب

ولالعممداخيلبينالضرورية،التوازناتوتدمير

مؤسساتوتفكيك.واالرباحالرأسمالمداخيل

وانسحاب.الجماعيةوالمفاوضةاالجتماعيالحوار

،والتوزيعيةالعموميةمسؤولياتهامنالدولة

والخدماتالبشروتسويقالسوقنظاموهيمنة

العيشأسسانهيارالىوستوديأدت...العمومية

...والسياسياالجتماعيواالستقرارالمشترك،

منظومةتفعيلمستعجلوبشكلحانفالوقت

الجماعية،والمفاوضةاالجتماعيللحوارجديدة

رديةالفالحرياتيؤمنجديد،اجتماعيتعاقدوبناء

العماليةالحقوقويحترموالجماعية،

6

7

لبناء تعاقد
اجتماعي 

عادل ...جديد
والمستدام

8



مصادر قوة التنظيم  والفعل النقابي للشباب العامل : رابع  المحور أل

4
ة حان الوقت  لقيادة حملة مرافعة ومناصرة قضايا الشباب العامل بالمنطق:13الهدف 

العربية بقيادة الشباب النقابي   

مرجعيةكأرضيةالسياسيةالورقةهذهاعتماد:46إجراء

عنللدفاعالضرورية،والمالئماتلالجتهاداتمفتوحة

ات،األزموقتوفيالسياساتمستوىعلىالشباب،قضايا

الشبابيةالنقابيةالتنظيماتاطاروفي

صناعةمصادرخريطةيتعمدالنقابيالشباب:48إجراء

اوقطريإقليميابالشبابالمعنيةوالسياساتالقرارات

ائردوفيواإلقناعالتأثيرإلحداثمناسبةأدواتوتحديد

والقراراتالسياساتصنع

التوعيةبعملياتالقيامالنقابيالشبابعلى:49إجراء

رصفكلوتوفير،الشبابيالمجتمعصفوففيوالتأطير

ميةوالعلوالمدنيةالنقابيةاالئتالفاتبناءوالمشاركة،

والمجتمعية

دتحدأوراقبإعدادالقيامالنقابيالشبابعلى:47إجراء

وأدلتهاورؤيتهااألساسيةوالمشكالتاألولويات

المطلوبةواالستجاباتوالمقترحات

للتواصلخطةتحديدالنقابيالشبابعلى:50إجراء

ددمتعبرنامجاطارفيوالمقترحاتالمعلوماتوتوصيل

...مثال...الدعموكسبوالتعبئةللمرافعةالوسائط

المدربون)الشبابومعوالىمنوالتأطيرالتكوين•
(األقران

عندفاعاالتظاهر.الشخصيةالمبادرات.الجماعيةالحمالت•
علىالقرارأصحابمعلقاءاتتنظيم.المقترحات

واإلقليميوالجهويالوطنيالمستوى
الحمالت.التزامبيانات.العرائضعلىالتوقيعحمالت•

.اباألبوطرقتقنيات.واإللكترونيةالعاديةبالمراسلة
المعلوماتلعرضالعموميةالساحاتفيمنصات

الشبابحولمعلوماتوأكشاكوالمواد
بابالشعلىمفتوحةعامةاجتماعات.نقاشحلقاتتنظيم•

يةورياضفنيةلقاءاتتنظيم.(الشابةالمواطنةدوائر)
جوائزتوزيعأومسابقاتأووثقافية

الورقيةاإلعالميةالمؤسساتمععالقاتنسج•
المعلوماتونشراألنشطةلتغطيةواإللكترونية

الصحفيةوالمقاالت
نيوالمدالنقابيالمجتمعفعالياتمعلقاءاتتنظيم•

والمختصينوالباحثينالخبراءمعفكريةوأنشطة
هاداتش.قصيرةفيديووأشرطةالومضاتتقنياتاعتماد•

ماعياالجتالتواصلمنصاتاستعمال.حيةشبابيةوقصص
وخطوطالقصيرةالنصيةالرسائل.المعلوماتلنشر

للتواصلمفتوحةهاتفية
بابالشومقترحاتلقضاياالترويجموادوإنتاجتصميم•

ملصقاتكتيباتمطويات)واإللكترونيةالورقية
منشوراتالفتات

ماالتاالستعلتصوركأرضيةالسياسيةالورقةهذهاعتماد•
االستهدافيةللحمالتالمتعددة
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المخاطرههذتحويلعلىجهةمنلقدرتهومحلية،كونيةوتجاربدروستقديمفيويستمر،قدمالنقابيالعملتاريخإن

القتصاديةواالسياسيةالتحدياتلرفعاالستراتيجيةالتصوراتلتصميمحقيقية،فرص،إلىالجديدة–القديمةواألزمات

فيؤثرةومفاعلةقوةمصادرإلىوالضعفاالرتخاءمظاهر،لتحويلميدانية،وبرامجتنظيميةنماذجوإبداع.واالجتماعية

Lesالعماليةالنقابيةالقوةمواردلجاهزيةالذكيالتحضيرخالل،منوالمؤسساتيوالمجتمعياالجتماعي ressources du

pouvoir syndical des travailleurs (RPST)

الحركةمعرؤيته،وتكاملالتاريخي،بعمقهالجديدالعربيالنقابيالعقل،فانوالمخاطرالتحدياتهذهولمواجهة

إلعادة2014نةسمنذالدليليقدم...الميدانيةوبرامجهوتجاربه،النقابيةودراساته،وأبحاثهوالدوليةاإلقليميةالنقابية

والمنصفوالعملاالجتماعية،العدالةفيوكفاعل،المجتمعيللتغيركعاملالعربيةبالمنطقةالنقابيةالقوةتنشيط

Uneللجميعالالئق approche analytique pour réanimer le pouvoir syndical comme facteur de transformation

sociétale , acteur de la justice sociale et le travail digne/décent pour tous.التركيبيةالعالقةعلىالتركيزخاللمن

Pouvoirالنقابية،الرؤيةقوةبينوالجدلية de la vision syndicaleالنقابيالتنظيموقوةPouvoir de l’organisation

syndicaleالنقابيالفعل،وقوةPouvoir de l’action syndicaleالنقابيةاألهدافلتحقيقاستراتيجيةكمجاالت.

يستلو،الفراغمنينبثقأمراوليستالسماء،منتنحدرربانيةهبةليستالعربية،بالمنطقةوالنساءالشبابفحقوق

فيللتأثيروقويحمنفتوتنظيمرؤيةوقيمعلىتنبني.للشبابعمليةومشاركةاجتماعيبناءووانحيازالتزامبل.مستقلة

القضاياعلىيزبالتركاالجتماعي،أواالقتصاديأوالتشريعيأوالمؤسساتياإلصالحميدانفيسياسية،قراراتتغييرأوصناعة

أولقطاعياأوالوطنيأواإلقليميالصعيدعلىالشابة،العاملةللقوىاألساسيةللحقوقالمهيكلةوالتطلعاتوالحاجيات

والمنشاةبالمقاولة
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فرطةالمالقداسةضعفبالوعيتملكنمينطلقالشباب،لمستقبلفاإلعداد

الكةمتهوسياسات،ضعيفانظاماأنتجتالتيوفرضياتومعتقداتلتصورات

عهاميتعايشالتيواألزماتالصدماتمواجهةفينتائج،وبدونفعالةوغير

عدمإظهارفالمطلوب...الالحقوفيوالحاضرالسابقفيالمنطقةشباب

ةرؤيتطويرو.الحاليالنموذجعليهابنيالتيوالمعتقداتاألفكارجدوى

قلبفيالشبابيضع،بديلتنموينموذجحولواضحةبدالئلمدعمة

ةالشبابيالحركةوفعاليةمصداقيةيعززالذيالوحيداألمروهو.أولوياته

ألزمةابعدماالشبابواقعبأن،لالعتقادسبًبايعطيناأنويمكن.النقابية

.ونكباتوصدماتأزماتمنقبلهاعمامختلفايكونقد،الحالية

7 6



FES-MENA/CSI Arabe



78

2020البنك الدولي –االتجاهات والدوافع والسياسات : اإلنتاجية العالمية •

2020اإلسكوا –التكلفة االقتصادية على المنطقة العربية : فيروس كورونا•

2020اإلسكوا –على الشباب في المنطقة العربية 19كوفيدأثار جائحة •

2017إيبرتمؤسسة فريدريش –نحو تنمية عادلة اجتماعيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا •

2020اإلسكوا –استجابات إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا •

2020اإلسكوا –على المساواة بين الجنسين بالمنطقة العربية 19كوفيدأثار •

2020-المكتب اإلقليمي للدول العربية –منظمة العمل الدولية –وقعه على سوق العمل واستجابات السياسات العامة في الدول العربية : 19كوفيد•

( بالفرنسية) 2020مارس -19وكوفيدمعايير منظمة العمل الدولية •

( بالفرنسية) 2016–االتحاد الدولي للصناعات –2020-2016برنامج العمل •

2020أبريل –الملكي للدراسات الدولية واالستراتيجية الكانومعهد –فرنانديثهيثم عميرة –فيروس كورونا في الدول العربية •

(بالفرنسية ) 2020–اليونسكو –19كوفيدالشباب شريك استراتيجي خالل أزمة •

(بالفرنسية )2020–المنظمة الدولية للهجرة –19كوفيدالبرنامج االستراتيجي لالستعداد واالستجابة لجائحة •

( بالفرنسية) 2020أبريل -االتحاد الدولي للنقابات  -اليوم العاملي للعمل الالئق –من اجل االنتعاش والصمود : عقد اجتماعي جديد•

(  بالفرنسية )2020االتحاد الدولي للنقابات –الحاجة إلى إعادة بناء العقد االجتماعي : استبيان الراي العالمي •

( بالفرنسية) 2020أبريل 1536ملف صحافي ، البريد الدولي عدد –االستعجال االجتماعي :  كورونا فيروس •

( بالفرنسية) 2020أبريل 1535ملف صحافي ، البريد الدولي عدد –ديمقراطياتنا هل تصمد ؟  •

2020ماي ايبرتفريدريش -عبد المجيد العموري بوعزة –مواقف ومقاربات الحركة النقابية بالمغرب : تدبير األزمة الصحية•

2020حسن اسميك ، مركز سترتجيك للدراسات واألبحاث ، ماي –كورونا  أزمة أم فرصة للشباب •

2020ماي –إدغار مورين السوسيولوجيحوار مع –هذه األزمة من المفروض أن تفتح عقولنا المحجوزة على اآلني منذ مدة طويلة •

2020أبريل –محمد طارق -ورقة بحثية –اثر جائحة كورونا على عالقات الشغل •

2018غسان صليبي ، مؤسسة فريدريش أبرت –مقاربة مصادر القوة في النقابات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا •

2020ورقة سياسية نقابية  ، عبد المجيد العموري بوعزة أبريل –سياسية إلعادة بناء الدولة االجتماعية جيوتأويالت : ما بعد كورونا•

2020اإلسكوا –للخطر 19كوفيدالحيز المالي المحدود يعرض تعافي المنطقة العربية من جائحة •

2020اإلسكوا –على االقتصاديات العربية 19كوفيدأثار جائحة •

2020صندوق األمم المتحدة للسكان مارس –فيروس كورونا المستجد من منظور النوع االجتماعي •

2020اإلسكوا –الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية : فيروس كورونا•

2020األمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية ، اليونيسف، صندوق األمم المتحدة للسكان وأخرون –كيف يمكن تخطيط اإلبالغ والمشاركة المجتمعية؟ : 19كوفيد•

2020اإلسكوا –التقرير العربي للتنمية المستدامة •

2020اإلسكوا –على الفقر  بالمنطقة العربية 19كوفيدضريبة التضامن  في مواجهة اثر جائحة •

( بالفرنسية) 2020سبتمبر 6النشرة –مرصد منظمة العمل الدولية –وعالم الشغل 19كوفيد•

(بالفرنسية)2020، ماي 4مرصد منضمة العمل الدولية ، النشرة –وعالم الشغل 19كوفيد•

(بالفرنسية)2020أبريل 2مرصد منظمة العمل الدولية ، النشرة –وعالم الشغل 19كوفيد•

(بالفرنسية)2020تنظيمات نقابية ومدنية وشبابية فرنسية ، ماي –مخطط الخروج من األزمة •

2012منظمة العمل الدولية –أزمة عمالة الشباب حان وقت العمل •

2020االتحاد العربي للنقابات، الموقع اإللكتروني الرسمي –قاعدة بيانات •

2016اإلسكوا –بطالة الشباب في المنطقة العربية أسباب وحلول  •

2016االتحاد العربي للنقابات –دراسة تحليلية لبطالة الشباب في المنطقة العربية •

من اجل التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية بين المنظمات المهنية ألصحاب: ميثاق تعزيز الحوار االجتماعي •

2019االتحاد العربي للنقابات –العمل والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني 

2020مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية –أزمة كورونا •

2019اليونيسف –بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2030جيل •

األمم المتحدة للشباب  استراتيجية –العمل مع الشباب ومن أجلهم :  2030شباب   •

2008المعهد الديمقراطي –دليل صياغة السياسات •

2008اوكونيلشانون –دليل إعداد السياسات والدفاع عنها •

2017اليونيسف –دليل إشراك اليافعين والشباب •

2017االتحاد الدولي للنقابات -دليل المنظمين النقابيين •

2017االتحاد العربي للنقابات –دليل دعم االنتساب النقابي للشباب •

2019ورقة سياسية نقابية ، عبد المجيد العموري بوعزة –مستقبل العمل النقابي •

2017ورقة سياسية نقابية ، عبد المجيد العموري بوعزة –السلطة النقابية مقدمات تفكير مختلف •

2017ورقة سياسية نقابية ، عبد المجيد العموري بوعزة –الفردانية والجماعية مقدمات تفكير  نقابي مختلف •

2018ورقة سياسية نقابية ، عبد المجيد العموري بوعزة –مفهوم الدولة والتحوالت الهيكلية في السياسات العمومية •
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المواقعفيمتوفرةوالبياناتالمراجعاغلب
يةواإلقليمالدوليةللمنظماتاإللكترونية

2020شتنبرشهرخاللزيارتهاتمتوالتي

unescwa.org
unfpa.org
unicef.org
Ilo.org
unesco.org
un.org
Iom-int.org
who.org
arabbarometer.org
atuc.org
Ituc-sci.org
Industriall-union.org
fes-mena.org
lasportal.org
banquemondiale.org
imf.org
oecd.org



فلسطين•

2020سبتمبر –ريتا أبو زلف –ارتفاع مؤشرات العنف  والتمييز ضد النساء في ضل األزمة الصحية •

2020سبتمبر –اشتيهنسرين نعيم وجيه –مواقف وأراء الشباب : األزمة الصحية وتزايد الفقر والهشاشة •

2020سبتمبر –توابتةسمر –السالمة والصحية المهنية في مواقع العمل وإجراءات التعايش مع الجائحة •

2020سبتمبر –محمد يوسف كميل –مواقف وأراء الشباب أثناء وبعد األزمة الصحية : العمل عن بعد والتشغيل الذاتي •

األردن •

2020سبتمبر –محمد نهار صالح الحمود -تأثيرات األزمة الصحية على قضايا الهجرة والمهاجرين والوافدين  •

محمد نهار صالح الحمود-باالقتصاد الغير المنضم  انعكاسات األزمة الصحية والحجر الصحي على الشباب العامل •

2020سبتمبر –وجمال توفيق 

العراق •

...(  والتطرفالكحول المخدرات التدخين العنف) األزمة الصحية وتصاعد السلوكيات الخطيرة عند الشباب •

2020سبتمبر –منال جبار مجيد 

2020سبتمبر –مروة سعد عبد الكريم –تأثيرات األزمة الصحية على أجور و تعويضات الشباب العامل •

مصر •

2020سبتمبر –عبد الرحمن احمد معوض –مواقف الشباب النقابي : استراتيجية أو السياسات الوطنية إلدماج الشباب•

البحرين •

2020سبتمبر –علي طوق –التكنولوجيات الجديدة للتواصل في ضل وبعد األزمة الصحية •

المغرب •

2020سبتمبر –خليل كعنان -وبعد األزمة الصحية  مطلب استعجالي للشباب  أثناء:  الحماية االجتماعيةالضمان و•

2020سبتمبر –الحيرشمريم –األزمة الصحية وتوقف التعليم والتدريب المهني الواقع واألفاق •

2020سبتمبر –هلوانيمريم –المسؤوليات التدبيرية والتنفيذية : مشاركة الشباب في الحياة النقابية •

الجزائر •

األزمة الصحية ومبادرات الشباب الرياضية والفنية والثقافية بالمنظمات المدنية والنقابية  •

2020سبتمبر –مباركي محمد بن عبد المجيد 

تونس •

2020سبتمبر –هشام حساني –سياسات التشغيل والحد من البطالة عند الشباب في ضل األزمة الصحية •

ليبيا •

2020سبتمبر –هالة خالد زائد المعروق -األزمة الصحية وتسهيل الوصول إلى التمويل والدعم المالي•
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جدريشكلبمختلفةسياساتجديدة،واجتماعيةاقتصاديةسياساتأنبالفعلواضحايكونأنينبغي
طقةبالمنتعصفالتيالحاليةاألزمةمنالوحيدالمخرجهياآلن،حتىالمنطقةشهدتهماكلعن

2017ايبرتفريدريش–أفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفياجتماعياعادلةتنميةنحو"الجماعيالمؤلففي«النيوليبراليةواالجتماعيةالعدالة»:األشقرجلبير


