
عن الوظائف الالئقة مع عمال النقل الشباب، فإننا نتحدث عن 
التوظيف اآلمن واملستقر، وتكافؤ الفرص واملعاملة في العمل، واحلد 
العادل في الدخل وساعات العمل، وبيئة العمل اآلمنة، والروابط بني 
الصحة البدنية والعقلية واألجور املعيشية والضمان االجتماعي.

خالل فترة ما قبل تفشي اجلائحة، مت إدراج 41% فقط من سكان 
العاملني  الشباب  من   %30 وكان  العاملة،  القوى  العالم ضمن 
في حالة فقر2. اآلن أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة تدهور ظروف 
العمل، وزيادة معدل البطالة بني الشباب، وتقويض آفاق املستقبل 
الوظيفي. لقد تضرر عمال النقل الشباب بشكل خاص بشدة من 

هذه اجلائحة.

يستغل أصحاب العمل األزمات كفرصة خلفض التكاليف، مبا في 
ذلك األجور واملزايا. واضطر العمال الشباب في العديد من الشركات 
لقبول العمل بأجور متدنية وفي ظروف عمل غير آمنة. وسوف 
تكون أزمة كوفيد-19 هذه حتدياً آخر للعمال الشباب، حيث يتعني 
عليهم مواجهة أصحاب العمل الذين يحدون من معايير التوظيف 

سعياً لزيادة أرباحهم.
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2   https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf 
3   https://www.decentjobsforyouth.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Youth-and-COVID-19-Survey-Report_English.pdf

واحد من كل ستة عمال شباب 
قد توقف عن العمل منذ اندالع 
الجائحة، بينما انخفضت ساعات 

العمل ألولئك الذين بقوا على 
رأس عملهم بمعدل 3%23 .  

العمال  توظيف  على  كوفيد-19  جائحة  تفشي  آثار  كانت 
الشباب، ودخلهم املادي، وتدريبهم واحلماية االجتماعية التي 
يلقونها كارثية. حتى قبل تفشي اجلائحة، كان العمال الشباب 
في وضع حرج بالفعل. فاجلائحة وأوجه الضعف احلالية التي 
حاجة  على  الضوء  يسلطان  الشباب  العمال  منها  يعاني 
احلكومات وواضعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 
توفير العمل الالئق للعمال الشباب حتى ال يعانون من عواقب 
طويلة األمد نتيجة تفشي هذه اجلائحة. ويجب أن تكون قضية 
توظيف العمال الشباب في مقدمة خطط التعافي من جائحة  

كوفيد-19.

 بالنسبة 
ً
 هاما

ً
لماذا يعتبر العمل الالئق أمرا

للعمال الشباب؟

إن العمل الالئق حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، وهو يعني احترام 
حقوق العمال، حيث تشمل هذه احلقوق ضمان التوظيف الكامل 
ينقصهم  الذين  أو  عاملني،  الغير  الشباب  عدد  وتقليل  واملنتِج، 
التعليم، أو التدريب. إن العمل الالئق يعني أيضاً تأسيس بيئات 
عمل آمنة ومأمونة تضم جميع فئات العمال: العمال الشباب، 
والعامالت النساء، والعمال املغتربون، والعمال ذوو اإلعاقة، والعمالة 
املؤقتة، والعاملني في أشكال جديدة من التوظيف. ويعني أيضاً أن 
يكون لك رأي في صنع السياسات من خالل احلوار اجملتمعي حتى 

نتمكن من توفير العمل الالئق للجميع.1 

يرتكز العمل الالئق على أربعة ركائز وهي: خلق فرص العمل، واحلماية 
االجتماعية، واحلقوق في العمل، واحلوار اجملتمعي. يعد العمل الالئق 
احلديث  فعند  الشباب.  لتمكني  أساسيان  عنصران  والتوظيف 
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احلقوق النقابية جلميع العمال الشباب التي تعترف 	 

وحتترم حقوق جميع العمال في االنضمام للنقابات، 

مبا في ذلك العاملني في اقتصاد العمل احلر، من خالل 

التنظيم وبناء املنصات التي تعزز العمل العادل.

مسارات حتويل العمل غير الرسمي إلى العمل 	 

الرسمي التي تدعم العمال الشباب غير الرسميني 

في االنتقال إلى العمل الرسمي والالئق واآلمن.

دمج مبادئ العدالة املناخية في خطط توظيف 	 

الشباب وتنمية املهارات وخطط التعافي.

سياسات مكافحة التمييز التي تضمن عدم التمييز 	 

ضد أي عامل على أساس وضع االغتراب أو العرق أو 

اجلنسية أو اجلنس أو التوجه اجلنسي. 

معايير العمل الالئق التي تضمن أن جميع عالقات 	 

العمل توفر ظروف عمل آمنة والئقة وحتمي حقوق 

العمال األساسية بشكل كامل. 

دعم التوظيف الذي يعزز عمالة الشباب من خالل 	 

دعم االنتقال من بيئة الدراسة إلى بيئة العمل، ويقدم 

خدمات التوظيف والتوجيه، يحفز التمهن الصناعي 

اجليد ويضمن توافر الوظائف املالئمة للشباب.

أنظمة التعلم مدى احلياة التي تستثمر في تدريب 	 

الشباب ورفع مهاراتهم إلعداد العمال الشباب 

ملستقبل العمل، مبا في ذلك زيادة االعتماد على األدوات 

الرقمية والتقنيات اجلديدة.

ما الذي نسعى إلى تغييره؟

التغيير املنهجي مطلوب. فاجلائحة وأوجه الضعف احلالية التي 
يعاني منها العمال الشباب يسلطان الضوء على احلاجة إلى 

التركيز على توظيف الشباب في التخطيط للتعافي.

يجب التركيز على توظيف الشباب وتوفير العمل الالئق لهم 
واإلقليمية  الوطنية  العمل  خطط  أولويات  ضمن  ووضعها 

والعاملية للتعافي من أجل بناء اقتصاد عاملي جديد أكثر مرونة.

توظيف  وتعزيز  حلماية  بأصواتهم  الشباب  يشارك  أن  يجب 
العمال  فقدان  في  املتمثل  احلالي  التوجه  وتغيير  الشباب، 
الشباب لوظائفهم، والعمل غير املستقر ، وغير اآلمن، والعمل 
احلر، والتمييز، وظروف العمل السيئة. ويجب أن ينضم الشباب 
استجابات  وأن يشاركوا في حوار هادف بشأن  احلوار،  لطاولة 
سياسة توظيف الشباب لضمان أن السياسات تلبي احتياجات 

الشباب وأولوياتهم. 

 لضمان 
ً
 ضروريا

ً
تعتبر النقابات العمالية عامال

العمل الالئق

نقابية عاملية  توافر حركة  بدون  الالئق  العمل  تأمني  ال ميكننا 
قوية. وتعتبر حرية تكوين النقابات واتفاقيات املفاوضة اجلماعية 
ضرورية لضمان العمل الالئق للجميع. والشباب كانوا وال يزالون 

في طليعة احلركة العمالية والنشاط النقابي.

كيف يمكن للعمال الشباب المشاركة

التحدث حول ما يعنيه العمل الالئق بالنسبة للشباب.  .1

االنضمام للنقابات للتمكن من بناء أواصر قوتنا اجلماعية.  .2

الدفع بهياكل شبابية مخصصة في النقابات لتعزيز أصوات   .3
العمال الشباب.

الـالئـق الـعـمــل 
الشباب للعـمـال 
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