ملخص تنفيذي
ٌ

التحديان التوأمان المتمثالن في عمل األطفال
استخدام وتوظيف الشباب في الدول العربية
ُيعتبر التغلب على التحديان التو�أمان المتمثالن في عمل الأطفال وتهمي�ش ال�شباب �أمر ًا مهم ًا لتنفيذ �أجندة منظمة العمل
ب�شكل عام .وت�شير تقديرات َّ
منظمة العمل الدول َّية �إلى �أن عدد
الدولية للعمل الالئق وتحقيق تنمي ٍة اجتماعية واقت�صادية ٍ
طفل في عام � ،2012أي ما يعادل نحو  12في المائة من �إجمالي
الأطفال العاملين بعمر  14-5عام ًا بلغ زهاء  144مليون ٍ
عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية ،و�إلى �أن ثلث ال�شباب بعمر  24-15عام ًا والذين بلغ عددهم  1،1مليار عام 2005
عمل �أو تخلى تمام ًا عن هذه الفكرة �أو كان يعمل لكنه يعي�ش على �أقل من دوالرين يومي ًا .و�آثار عمل
�إما كان يبحث عن ٍ
الأطفال وبطالة ال�شباب معروف ٌة جيد ًا .فكالهما ي�سبب اله�شا�شة االجتماعية والتهمي�ش المجتمعي وي�ضعف الطاقات
الإنتاجية ب�صور ٍة دائمة ،ما ي�ؤثر على �أنماط العمل والأجور مدى الحياة.
وترتبط ق�ضيتا عمل الأطفال وتهمي�ش ال�شباب ارتباط ًا وثيق ًا ببع�ضهما ،ما ي�ستدعي و�ضع �سيا�س ٍة م�شتركة للت�صدي لهما.
وعاد ًة ما تكون �آفاق العمل الم�ستقبلية �أ�سو�أ بالن�سبة للأطفال العاملين و�أي�ض ًا الذين تركوا المدر�سة مبكر ًا ،كما تتدنى
عمل مربح .والواقع �أن ال�شباب العاطلين عن العمل �أو الذين لديهم
فر�صهم في تنمية مهاراتهم الالزمة للح�صول على ٍ
عم ٌل غير مالئم هم غالب ًا ممن كانوا عما ًال وهم �أطفال .وال�صلة بين عمل الأطفال و�آفاق العمل الم�ستقبلية لها �آثا ٌر
�أخرى .فالآفاق الم�ستقبلية ال�سيئة لعمل ال�شباب يمكن �أن تثني الأ�سرة عن �إلحاق �أطفالها بالمدر�سة في مرحل ٍة مبكرة
من حياتهم .وفئتا الأطفال وال�شباب متداخلتان �أي�ض ًا .فال�شباب فوق الحد الأدنى ل�سن اال�ستخدام ودون �سن الر�شد هم
بح�سب القانون ال يزالون �أطفا ًال ويحتاجون �إلى حماي ٍة من عمل الأطفال.
ويبحث هذا التقرير في ق�ضيتين مرتبطتين ببع�ضهما هما عمل الأطفال وتهمي�ش ال�شباب في الدول العربية .وهو يركز على
الأقاليم والبلدان غير الغنية التي ي�شملها المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية �أي لبنان والأردن والعراق
واليمن والأر�ض الفل�سطينية المحتلة .وتعاني مجتمعات تلك الدول قاطب ًة من ال�صراع �أو تت�أثر به ،ما يفاقم المخاوف من ت�ضرر رفاه الأطفال وال�شباب ويجعل
معلومات �أف�ضل لإثراء ال�سيا�سات �أمر ًا �ضروري ًا .وكافة تلك المجتمعات ت�أثرت بطريق ٍة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة بالحراك ال�شعبي الذي ُيعرف با�سم
الح�صول على
ٍ
ً
وعمل الئق لأنهما من الأ�سباب الجذرية لهذا الحراك .وو�ض ُع الأطفال وال�شباب في �سوريا منذ اندالع
الثورات العربية و�أي�ضا بالدعوات �إلى توفير عدال ٍة اجتماعية ٍ
الحرب هو خارج نطاق التقرير الحالي .ولكن من الوا�ضح �أن التمزق الهائل ونزوح ال�سكان الم�صاحب للعنف ال�سيا�سي الم�ستمر في البالد له �أث ٌر مدمر على
الأطفال وال�شباب هناك وينبغي اتخاذ تدابير عاجلة للحد منه.

عمل األطفال

على الرغم من �أن معدالت عمل الأطفال في المنطقة لي�ست مرتفع ًة مقارنة بالمعدل
قلق في البلدان العربية .وي�شهد اليمن الذي ُيعتبر �إلى
العالمي �إلى �أنها ال تزال م�صدر ٍ
أرقام ن�سبية ومطلقة .فزهاء 14
�
ب
أطفال
ل
ا
لعمل
معدل
ٍّ
حد بعيد �أفقر الدول العربية �أعلى ٍ
ٍ
أرقام مطلقة ،لديهم عمل،
في المائة من �أطفاله بعمر  14-5عام ًا� ،أي � 835ألف طفل ب� ٍ
كبديل عن عمل الأطفال .وعلى الطرف الآخر من
وهو تعبي ٌر ُي�ستخدم على نطاقٍ وا�سع ٍ
أرقام
الطيف يقف الأردن الذي يعمل فيه �أدنى من  1في المائة فقط (� 11ألف طفل ب� ٍ
مطلقة) من الأطفال في تلك الفئة العمرية .ويتواجد العراق ولبنان (الفل�سطينيون) في
منت�صف الطيف حيث  5و 7في المائة على التوالي من �أطفال هذه الفئة العمرية يعملون.
ون�سبة الفتيان العاملين تفوق ن�سبة الفتيات العامالت ،ما ي�شير �إلى �أهمية االعتبارات
المتعلقة بالنوع االجتماعي في القرارات التي تتخذها الأ�سرة ب�ش�أن عمل الأطفال .كما
�أن عمل الأطفال في الريف �أعلى بكثير منه في المدينة ،وهو �أم ٌر ينبغي �أخذه بعين
االعتبار في ت�صميم الم�شاريع التي تعالج هذه الظاهرة والفئة التي ت�ستهدفها.
معلومات عن �شتى �سمات عمل الأطفال بغية فهم وقائع مكان
وال بد من الح�صول على
ٍ
ّ
كل من
عملهم ودورهم في قوة العمل .ويتركز عمل الأطفال في القطاع الزراعي في ٍ
اليمن والعراق ،وفي الزراعة والتجارة في الأردن .و ُيعتبر تركز عمل الأطفال في الزراعة
قلق في ظل اعتبار منظمة العمل الدولية لهذا القطاع واحد ًا من �أخطر ثالثة
م�صدر ٍ
قطاعات للعمل فيها بغ�ض النظر عن العمر .والقطاعان الآخران هما البناء والتعدين.
ويواجه الأطفال العاملون في الزراعة عدد ًا كبير ًا من المخاطر الج�سيمة ،منها ت�شغيل
آالت خطرة ،والتعر�ض للمبيدات الح�شرية ،والمجهود البدني الزائد .وفي اليمن ،ينبغي
� ٍ
اهتمام للمعدل المرتفع ن�سبي ًا للأطفال (ال�سيما الفتيات) العاملين في الخدمات
�إيالء
ٍ
ب�شكل
المنزلية لأن هذا النوع من الأعمال
مخفي عن الأنظار ويمكن �أن يعر�ض الأطفال ٍ
ٌ
خا�ص لال�ستغالل و�سوء المعاملة.
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وي�ضطر كثي ٌر من الأطفال العرب �إلى العمل �ساعات طويل ٍة كل �أ�سبوع ،ما يزيد احتمال تعر�ضهم لمخاطر �أماكن العمل ويقلل من وقتهم المخ�ص�ص
لممار�سة �أن�شط ٍة �أخرى .ويبرز الأردن على وجه التحديد في هذا الخ�صو�ص .فعلى الرغم من �صغر ن�سبة الأطفال الأردنيين العاملين� ،إال �أن ه�ؤالء يعملون
�أكثر من � 32ساعة �أ�سبوعي ًا .كما �أن متو�سط �ساعات العمل في اليمن طويلة� ،إذ يعمل الأطفال �أكثر من � 20ساع ًة �أ�سبوعي ًا في المتو�سط .وتُجدر الإ�شارة
أعمال منزلية تُ�ضاف �إلى �إجمالي الأعباء التي يتحملونها �أثناء العمل.
أ�سبوع في ت�أدية � ٍ
�إلى �أن كثير ًا من الأطفال العاملين يم�ضون وقت ًا ال ُي�ستهان به كل � ٍ
هاج�س �آخر يتعلق بالأثر ال�سلبي لعمل الأطفال في الدول العربية على تعليمهم
وثمة
ٌ
وبالتالي على �آفاقهم الم�ستقبلية .فاحتمال التحاق الأطفال العاملين بالمدر�سة �أدنى
بكثير منه مقارن ًة ب�أقرانهم غير العاملين ،ما ي�ؤكد على العائق الذي ي�شكله عملهم �أمام
تحقيق هدفي التحاق الجميع بالتعليم االبتدائي وتوفير التعليم للجميع .وفجوة االلتحاق
بالمدر�سة بين الأطفال العاملين وغير العاملين هي الأكبر في الأردن� ،إذ تبلغ  28نقطة
مئوية ،يليه العراق ( 22نقطة مئوية) ولبنان (الفل�سطينيون) ( 19نقطة مئوية) واليمن
( 18نقطة مئوية) .وال تتوافر بياناتٌ عن مدى انتظام ذهاب الأطفال �إلى المدر�سة �أي عدد
مرات غيابهم �أو ت�أخرهم عن ال�صف ،بيد �أنه من المرجح �أن يت�أثر �سلب ًا �أي�ض ًا بعملهم.
ولكن معظم الأطفال العاملين في الواقع يذهب �إلى المدر�سة .وهنا يبرز �س�ؤا ٌل رئي�سي هو
كيف ي�ؤثر عملهم على �أدائهم المدر�سي؟ تُظهر بياناتٌ عن متو�سط ال�صف بح�سب العمر ب�أن الأطفال العاملين يتخلفون عن الأطفال غير العاملين على
�صف لآخر في كافة البلدان الأربعة .و�أكبر فارقٍ يوجد في العراق حيث يتخلف الأطفال العاملون عن غيرهم �صف ًا كام ًال تقريب ًا.
�صعيد ارتقائهم من ٍ
يرجح �أن يعك�س الفارق في متو�سط ال�صف بالن�سبة للعمر في جزءٍ كبير منه ارتفاع معدل ر�سوب الطالب جراء �ضعف �أدائهم ،ينبغي الح�صول على
وفيما َّ
معلومات عن درجاتهم لر�سم �صور ٍة �أدق عن �أثر العمل على مقدرة الطفل على اال�ستفادة من وقته في ال�صف .ولكن المنطق يقول ب�أن �ضرورة العمل تحد
ٍ
ً
من الوقت والطاقة التي يملكها الطفل للدرا�سة ،ما ي�ؤثر �سلبا على �أدائه في المدر�سة.
ون�سبة الأطفال بعمر  14-7عام ًا الذين هم خارج المدر�سة كبير ٌة في الدول العربية ،وكثي ٌر منهم لديه عمل .و ُيعتبر الأطفال غير الملتحقين بالمدر�سة
قلق في اليمن والعراق� ،إذ تبلغ ن�سبتهم في الفئة العمرية  14-7عام ًا  21و 14في المائة على التوالي .والفتيات في كال البلدين �أكثر حرمان ًا من
م�صدر ٍ
�سنوات من التعليم وهم بحاج ٍة �إلى فر�ص ٍة تعليمية ثانية.
التعليم مقارن ًة بالفتيان .وكثي ٌر من ه�ؤالء الأطفال �ضعفاء تعليمي ًا� ،أي تنق�صهم �أربع
ٍ

اآلفاق المستقبلية لعمل الشباب
على الرغم من نق�ص البيانات عن ال�شباب في البلدان العربية ،وهي بحد ذاتها ق�ضي ٌة ينبغي معالجتها ،تُبين ال�صورة الجزئية للآفاق الم�ستقبلية لعمل
تحديات عظيمة.
ال�شباب والمت�شكلة من ا�ستعرا�ض الأدلة المتاحة وجود
ٍ
فمعدل بطالة ال�شباب في المنطقة هو الأعلى في العالم� ،إذ �إن �أكثر من  28في المائة من جميع النا�شطين اقت�صادي ًا بعمر  24-15في المنطقة غير
قاد ٍر على العثور على عمل مقارن ًة مع  23في المائة في �شمال �أفريقيا التي تحتل المرتبة الثانية و�أي�ض ًا مع معدل بطالة ال�شباب في العالم والذي يبلغ 13
عمل
في المائة .وتبدو �آفاق عمل ال�شباب قاتم ًة على نح ٍو خا�ص في اليمن والأر�ض الفل�سطينية المحتلة والعراق والأردن حيث ثلث ال�شباب الباحثين عن ٍ
تقريب ًا غير قاد ٍر على �إيجاد عمل .وتطال البطالة ربع ال�شباب النا�شطين اقت�صادي ًا في ال�سعودية والبحرين وقرابة خم�سهم في ُعمان و�سوريا .ومعدالت
�صدّرتين للنفط هما الإمارات والكويت ( 11و 9في المائة على التوالي) وهي �أدنى من ذلك بكثير في دول ٍة �أخرى
البطالة �أدنى نوع ًا ما في دولتين ُم ِ
م�صدّرة للنفط هي قطر ( 2في المائة).
ِ
وتختلف معدالت بطالة ال�شباب في الدول العربية اختالف ًا كبير ًا بح�سب الجن�س .فمعدل بطالة ال�شابات ( 42في المائة) يبلغ �ضعف معدل بطالة ال�شبان
قدم لهن في �سوق العمل� .أما معدل بطالة
تقريب ًا ( 24في المائة) ،ما ي�ؤكد على ما تواجهه ال�شابات في البلدان العربية من
ٍ
تحديات في العثور على موطئ ٍ
ال�شباب عالمي ًا فيبلغ  12،4في المائة لل�شبان و 12،8في المائة لل�شابات� ،أي �أن الفارق ال ُيذكر .ويعك�س ارتفاع بطالة ال�شابات العربيات في جزءٍ منه
التق�سيم الوا�سع لأ�سواق العمل ،ما يحد من الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهن.
وثمة طريق ٌة �أخرى مهمة ال�ستقراء معدل بطالة ال�شباب وهي بمقارنته مع معدل بطالة البالغين ،حيث تُظهر هذه المقارنة ب�أن معدل بطالة ال�شباب
في المنطقة �أكبر بمقدار  3،8مرة منه عند البالغين (بعمر  25عام ًا فما فوق) ،ما ي�شير �إلى �أن ال�شباب يواجهون عوائق ا�ستثنائية تَحول دون عثورهم
�سيا�سات
حد �سواء في �سوق العمل .ويدعو هذا التقرير �إلى و�ضع
عمل ف�ض ًال عن العوائق العامة التي يواجهها العمال ال�شباب والبالغون على ٍ ّ
ٍ
على فر�ص ٍ
عمل ا�ستثنائية.
ت�ستهدف على نح ٍو خا�ص ما يواجهه ال�شباب من تحديات ٍ
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ومن المالمح البارزة الرتفاع معدل بطالة ال�شباب في الدول العربية هو �أنه ي�أتي على خلفية المعدل المتدني جد ًا للم�شاركة في القوى
عمل رغم
العاملة ،ال�سيما في �صفوف الإناث .وبعبار ٍة �أخرى ،ف�إن ن�سب ًة كبيرة من ال�شباب النا�شط اقت�صادي ًا غير قاد ٍر على �إيجاد ٍ
محدودية عددهم ن�سبي ًا .فثالثون في المائة فقط من ال�شباب بعمر  24-15عام ًا في البلدان العربية نا�شطون اقت�صادي ًا ،وهي �أ�ضعف
بكثير من المتو�سط العالمي الذي يبلغ  49في المائة .ويعود تدني هذه الن�سبة في المقام الأول
ن�سب ٍة بين جميع مناطق العالم و�أدنى ٍ
ً
ً
�إلى انخفا�ض ن�سبة ال�شابات النا�شطات اقت�صاديا والتي تبلغ  13في المائة فقط ،وهي �أي�ضا الأدنى بين جميع مناطق العالم و�أقل
بـِ  27نقطة مئوية من المعدل العالمي والذي يبلغ  41في المائة.
وللأ�سف ف�إن البيانات عن فترة بقاء المرء عاط ًال عن العمل محدود ٌة في المنطقة العربية .ومع ذلك ،ت�شير الأدلة من البلدان الثالثة
التي يتوافر عنها بيانات (العراق والأردن واليمن) �إلى ارتفاع ن�سبة ال�شباب الذي م�ضى عليهم زمن ًا طوي ًال وهم عاطلون عن العمل.
عمل منذ �سن ٍة على الأقل.
فزهاء ن�صف ال�شاب العاطل عن العمل في العراق وثلثهم في الأردن و�أكثر من خم�سهم في اليمن يبحث عن ٍ
وهذه الأرقام ال ت�شمل ال�شباب الذين �أُ�صيبوا بالإحباط وتخلوا عن البحث عن عمل .كما �أنها ال تمثل ال�شباب الذين هم �أفقر من �أن
عمل من �أجل البقاء على قيد الحياة �أي ًا كان الأجر وظروف العمل.
يتحملوا بطال ًة طويلة الأمد ف َيقبلون ب�أي ٍ
ون�سبة ال�شباب العربي غير النا�شط اقت�صادي ًا وغير الملتحق بالدرا�سة كبير ٌة وهي تبلغ نحو ثلث �شباب العراق واليمن و 22في المائة
من �شباب الأردن و 18في المائة من �شباب الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ،ون�سبة ال�شابات هنا تفوق كثير ًا ن�سبة ال�شبان في هذه البلدان
الأربع قاطبة .ويعك�س هذا الفارق بين الجن�سين في جزءٍ كبير منه اختالف الم�سارات االجتماعية والثقافية التي ي�سلكها ال�شبان
وال�شابات لدى مغادرة مقاعد الدرا�سة .فعد ٌد �أكبر ن�سبي ًا من ال�شبان يلتحق ب�سوق العمل لإعالة الأ�سرة ،فيما يبقى عد ٌد �أكبر من
ال�شابات ن�سبي ًا في المنزل لتولي م�س�ؤولية الأعمال المنزلية .وكثي ٌر من ال�شباب العربي خام ٌل اقت�صادي ًا وخارج التعليم رغم ارتفاع
تح�صيله العلمي .فزهاء ثلثهم في الأردن حا�ص ٌل على التعليم الثانوي ،وتبلغ هذه الن�سبة  39في المائة في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة،
و 17في المائة في اليمن ،و 13في المائة في العراق .وت�ؤكد هذه الأرقام على الطاقة الإنتاجية ال�ضائعة ب�سبب هذه الفئة.
ُقدّم معدالت الم�شاركة في القوى العاملة والبطالة وغيرها من م�ؤ�شرات �سوق العمل المذكورة �أعاله �إال �صور ًة جزئية عما يواجهه ال�شباب العربي من
وال ت ِ
عمل بغ�ض النظر عن �صعوبته �أو
ٍ
تحديات في العثور على عمل لعدم مقدرة �أ�ضعف ال�شرائح ال�سكانية على �أن تكون عاطل ًة عن العمل ولذلك فهي تَقبل ب�أي ٍ
مخاطره �أو تدني �أجره �أو مدى قبوله اجتماعي ًا .وهكذا ،تُعتبر الم�ؤ�شرات التي تعك�س ظروف العمال ال�شباب مهم ًة �أي�ض ًا في تقييم �آفاق عملهم .وتبين كافة
م�ؤ�شرات البطالة الجزئية واال�ستخدام في القطاع َّ
المنظم والو�ضع التعاقدي ب�أن جودة فر�ص عمل ال�شباب ق�ضي ٌة مهمة في مجال ال�سيا�سات:
عمل �أقل مما يرغبون فيه �أو هم على ا�ستعداد
•  يعمل نحو ع�شر العمال ال�شباب في العراق والأر�ض الفل�سطينية المحتلة عمال ًة ناق�صة �أي �ساعات ٍ
لعمله ،وهي ظاهر ٌة ي�شار �إليها �أحيان ًا با�سم البطالة المقنعة.
المنظم ،لكن ن�سبة ال�شابات في القطاع َّ
•  يعمل �أقل من ثلث العمال ال�شباب في العراق وخم�سهم في اليمن في القطاع َّ
المنظم قليل ٌة جد ًا في كال
البلدين .ون�سبة العمال ال�شباب في االقت�صاد َّ
أعمال م�ؤقتة في القطاع
المنظم �أعلى في الأردن ،ولكن يتعين على خم�سي ال�شباب هناك القبول ب� ٍ
غير َّ
المنظم.
عمل خطية ،والو�ضع في الأردن �أف�ضل
•  لدى خم�س العمال ال�شباب فقط في العراق ون�سب �أقل في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة واليمن عقود ٍ
بكثير� ،إذ تبلغ هذه الن�سبة  59في المائة من جميع العمال ال�شباب .والعقد الخطي يعني عموم ًا اال�ستقرار في العمل والحماية القانونية
تعوي�ضات �أخرى غير الأجر كالمعا�ش التقاعدي والرعاية ال�صحية.
والح�صول على
ٍ
تحديات تتعلق بظروف
مقارنات مع العمال البالغين و�سيل ًة �آمنة ال�ستقراء ظروف عمل ال�شباب .فال�شباب في العراق واليمن يواجهون
ومجدد ًاُ ،يعتبر �إجراء
ٍ
ٍ
وعمل
عمل م�أجور ٍ
مهن زراعية متدنية الإنتاجية) ،وعلى ٍ
العمل لأنه يقل احتمال ح�صولهم على ٍ
عمل في قطاع التعليم الجامعي (ويزداد احتمال عملهم في ٍ
في القطاع َّ
المنظم .وفي العراق ،تقل ن�سبة العمال ال�شباب الذين لديهم عقو ٌد خطية ( 33في المائة) عنها في �صفوف العمال البالغين ( 73في المائة)،
وكذلك الأمر بالن�سبة للأمن والحماية والتعوي�ضات الأخرى غير الأجر والتي ت�أتي عاد ًة مع تلك
العقود� .أما في الأردن ،فال يختلف �شباب الأردن عن بالغيه �إال قلي ًال من حيث عملهم في قطاع
التعليم الجامعي ،بيد �أن ن�سبة العمال ال�شباب الذين لديهم عقو ٌد خطية ( 59في المائة) �أدنى
منها في �أو�ساط العمال البالغين ( 73في المائة).
وما يزيد الطين بلة بالن�سبة لتحديات توظيف ال�شباب هو نق�ص المهارات الالزمة للح�صول
على عمل .فقد اعتبر �أكثر من ن�صف ال�شركات التي جرت مقابلتهم في �إطار برنامج «م�سح
ال�شركات» الذي �أجراه البنك الدولي في �سوريا ولبنان وثلث هذه ال�شركات في الأردن والعراق
وربعها في اليمن �ضعف ال�سويات المهارية وقلتها عائق ًا رئي�سي ًا �أمام النمو .كما ت�شير نتائج هذا
البرنامج �أي�ض ًا �إلى قلة عدد ال�شركات التي تقدم تدريب ًا ر�سمي ًا لعمالها .وتدعو تلك النتائج �إلى
الت�شكيك في قدرة �أنظمة التدريب المهني والتعليمي في المنطقة العربية على تزويد ال�شباب
ؤلفات �أو�سع تُ�س ِّلط
بالمعارف والمهارات الالزمة في �سوق العمل .وت�أتي هذه النتائج متوافق ًة مع م� ٍ
ال�ضوء على انعدام الم�شاركة الهادفة لأ�صحاب العمل في �أنظمة تنمية المهارات وتوقعاتهم غير
الواقعية ب�أن يكون المتدرب جاهز ًا للعمل دون قيامهم بتطوير مهاراته.
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وت�ساعد �آراء ال�شركات هذه في تف�سير ِلم ال ُيعتبر التعليم �ضمان ًة �ضد البطالة في البلدان العربية .والعالقة الب�سيطة بين البطالة والتح�صيل العلمي
متماثلة في الدول الأربع التي يتوافر فيها بياناتٌ لتلك الم�ؤ�شرات ،وهي �أن البطالة تزداد بازدياد التح�صيل العلمي .وهذا النموذج في العراق والأردن
وا�ض ٌح على نح ٍو خا�ص بالن�سبة لل�شابات .وتعود العالقة الطردية بين التعليم والبطالة في جزءٍ منها �إلى �أن انتقال ال�شباب الأقل تعليم ًا �إلى العمل يبد�أ في
عمر �أبكر ولذلك يبقون فتر ًة �أطول في �سوق العمل ولديهم وقتٌ �أطول للح�صول على عمل .و�إلى الحد الذي يكون فيه تعليم ال�شباب مرتبط ًا بدخل الأ�سرة،
ٍ
ف�إن ال�شباب الأكثر تعليم ًا �أكثر قدر ًة مالية على تحمل فترات البطالة .لكن العالقة الطردية بين البطالة وم�ستويات التعليم يمكن �أن تعك�س �أي�ض ًا عدم
ا�ستخدام ال تُعزز
التطابق بين ما ينتجه النظام التعليمي من مهارات وبين المهارات المطلوبة في �سوق العمل ،كما يمكن �أن تعك�س �أهمية وجود �أنظمة
ٍ
توظيف من لديه معارف على ح�ساب من لديه كفاءات.
ولكن ارتفاع م�ستوى التح�صيل العلمي يعني ب�صور ٍة وا�ضحة عم ًال �أف�ضل .ومجدد ًا ،تر�سم البيانات الم�ستقاة من الدول الأربع �صور ًة وا�ضحة وهي ارتفاع
احتمال عمل ال�شباب الأقل تعليم ًا في قطاع الزراعة البدائي وانخفا�ض احتمال عملهم في خدمات التعليم الجامعي والقطاعات التجارية مقارن ًة بال�شباب
الأكثر تعليم ًا .كما تُظهر م�ؤ�شراتٌ �أخرى وجود عالق ٍة طردية بين التح�صيل العلمي ونوعية فر�ص العمل .ففر�ص العمل في القطاع َّ
بكثير
المنظم �أكبر ٍ
بالن�سبة لل�شباب المتعلم في الدول الثالث التي تتوافر بياناتٌ عنها وهي العراق واليمن والأردن .ويبدو �أي�ض ًا �أن احتمال تمتع ال�شباب الحا�صل على تعليم
عمل خطية هو �أكبر في العراق والأر�ض الفل�سطينية المحتلة .و�أخير ًا ،ترتبط الم�ستويات المتتالية من التح�صيل العلمي بارتفاع �أجور ال�شباب
عال بعقود ٍ
ٍ
أعمال م�أجورة في جميع البلدان الثالثة التي يوجد فيها بياناتٌ عن الأجور وهي اليمن والأردن والأر�ض الفل�سطينية المحتلة.
العاملين في � ٍ
وت�شير تلك النتائج قاطب ًة �إلى �ضرورة تركيز ال�سيا�سات على ال�شباب ال�ضعفاء ذوي التح�صيل العلمي المتدني �أو المعدوم الرتفاع احتمال عملهم في
القطاع غير َّ
عقود خطية وما يرافقها من تعوي�ضات .كما �أن �أجورهم متدنية ،وهم �أكثر عر�ض ًة لأن ي�صبحوا عما ًال فقراء.
أعمال م�ؤقتة دون ٍ
المنظم وفي � ٍ
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