
بیانیه مطبوعاتی





سازمان بین المللی کار: »روند بهبود شرایط اشتغال جوانان هنوز کند 
است«1.   

1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_853078/lang--en/index.htm 
 zabetian.m@SSOR.IR   ،2. مدیر روابط بین الملل مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

بیانیۀ مطبوعاتی/ 11 آگوست 2022

ترجمۀ مینو ضابطیان2 

گزارا جدیدی که پیش از روز جهانی جوان منتشر شد، تفاوت های بزرگ منطقه ای را در چشم انداز 
جوانان در بازار کار نشان می دهد. 

بر اساس گزارا جدید سازمان بین المللی کار )ILO(، همه گیری کووید19- به جوانان بیش از هر 
گروه سنی دیگری آسیب رسانده است. بهبود و جبران شرایط اشتغال جوانان هنوز کند است.

گزارا »روندهای جهانی اشتغال برای جوانان 2022: سرمایه گذاری برای تغییر آینده جوانان« نشان 
می دهد که این بیماری همه گیر چالش های متعدد بازار کار را تشدید کرده است و این چالش ها و 
مشکالت برای افراد بین 15 تا 24 سال بیشتر بوده است و از همان ابتدا و  سال 2020 جوانان در 

مقایسه با بزرگساین با درصد بیشتری مواجه با از دست دادن شغل بوده اند.

براساس این گزارا، تخمین زده می شود که در سال 2022  تعداد کل جوانان بیکار در سطح جهان 
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به 73 میلیون نفر برسد که نسبت به سال 2021 )75 میلیون( شرایط اندکی بهبود یافته است، اما 
همچنان شش میلیون بایتر از سطح قبل از همه گیری، یعنی سال 2019 است.

سهم جوانانی که بهره مند از استخدام، آموزا یا تحصیل نیستند )NEET( در سال 2020 - آخرین 
سالی که برآورد و محاسبات جهانی در مورد آن موجود است - به 23/3 درصد افزایش یافته بود که 
نشان از افزایش 1/5 درصدی نسبت به سال قبل خود را داشت. این افزایش حداقل در 15 سال قبل 
آن دیده نشده است. این گروه از جوانان در معرض خطر ویژهای هستند و  فرصت ها و وضعیت بازار 
کار در درازمدت به دلیل تأثیرات منفی همه گیری بر بازار برای ایشان شرایط خوبی نداشته است و 

نخواهد داشت.

وضعیت زنان جوان نسبت به مردان جوان بدتر است و نسبت اشتغال به جمعیت )EPR( در این گروه 
بسیار پایین تر است. پیش بینی می شود در سال 2022 در سراسر جهان 27/4 درصد از زنان جوان در 
مقایسه با 40/3 درصد مردان جوان شاغل باشند. این اعداد و ارقام به این معنی است که مردان جوان 
تقریباً 1/5 برابر بیشتر از زنان جوان شانس استخدام دارند. شکاف جنسیتی که در دو دهۀ گذشته 
نشانه کمی از بهبود داشته است، در کشورهایی با درآمد متوسط پایین با 17/3 واحد درصد بیشترین 

و در کشورهای پردرآمد با 2/3 درصد کمترین آن است.

تفاوت های منطقه ای
گزارا ها نشان می دهد بهبود شرایط بیکاری جوانان در مقایسۀ کشورهای با درآمد پایین و متوسط 
از یکسو و کشورهای با درآمد بای از سوی دیگر متفاوت است. کشورهای با درآمد بای، تنها کشورهایی 
هستند که انتظار می رود تا پایان 2022 به نرخ بیکاری جوانان نزدیک به آنچه در سال  بوده است، 
یعنی 2019 برسند؛ درحالی که در گروه های درآمدی دیگر کشورها پیشبینی می شود این نرخ ها 

بیش از یک درصد بایتر از مقادیر قبل از بحران باقی بماند. 

در اروپا و آسیای مرکزی )ECA( نرخ بیکاری جوانان 1/5 درصد واحد بایتر از میانگین جهانی در 
سال 2022 پیش بینی می شود؛ به ترتیب 16/4 درصد در مقابل 14/9 درصد. پیشرفت قابل توجهی در 
کاهش بیکاری جوانان - هم برای زنان و هم برای مردان - حاصل شده است، اما شوک های واقعی و 

بالقوۀ جنگ در اوکراین به احتمال زیاد بر نتایج تأثیر می گذارد.

پیش بینی می شود نرخ بیکاری جوانان در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در 2022 به 14/9 درصد برسد؛ 
رقمی مشابه میانگین جهانی، اگرچه واگرایی های مهمی در زیرمنطقه ها و کشورها دیده می شود.

برای سال 2022  و  نگران کننده است  بیکاری جوانان همچنان  نرخ  آمریکای یتین  در کشورهای 
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پیش بینی 20/5 درصد را داریم. از نظر تاریخی، نرخ بیکاری زنان جوان بیشتر از مردان جوان بوده 
است؛ اما بحران این روند را تشدید کرد. تصویر پیِش رو برای آمریکای شمالی کاماًل متفاوت است؛ 

جایی که پیش بینی می شود نرخ بیکاری جوانان کمتر از میانگین جهانی باشد، یعنی 8/3 درصد.

در آفریقا نرخ بیکاری 12/7 درصدی جوانان پوششی دال بر این واقعیت است که بسیاری از جوانان 
تصمیم گرفته اند به طورکلی خود را از بازار کار عقب بکشند. بیش از یک نفر از هر پنج جوان آفریقایی 
در سال 2020 شرایط اشتغال، تحصیل یا آموزا )NEET( را نداشته اند و این روند رو به وخامت 

بوده است.

کشورهای عربی بایترین و سریع ترین نرخ بیکاری جوانان در سراسر جهان را دارند که در سال 2022 
این رقم برای این کشورها 8/ 24 درصد پیش بینی شده است. وضعیت برای زنان جوان در منطقه 
بدتر است، با 42/5 درصد بیکاری در سال 2022، که تقریباً سه برابر بایتر از میانگین جهانی )14/5 

درصد( برای زنان جوان است.

فرصت ها در اقتصاد سبز، دیجیتال و مراقبت سالمت  
موقعیت مناسبی پیِش روی زنان و مردان جوان است تا از رشد اقتصادهای سبز و آبی )منابع اقیانوس 
و استفاده پایدار از آنها( بهره ببرند. براساس این گزارا، تا سال 2030 با اجرای سیاست های سبز و 

آبی، 8/4 میلیون شغل اضافی برای جوانان ایجاد می شود.

سرمایهگذاری های هدفمند در فناوری های دیجیتال نیز می تواند تعداد زیادی از کارگران جوان را 
تا سال 2030  باند جهانی  این گزارا تخمین می زند که دستیابی به پوشش پهنای  جذب کند. 
می تواند منجر به افزایش خالص اشتغال 24 میلیون شغل جدید در سراسر جهان شود که از این تعداد 

6/4 میلیون شغل توسط جوانان اشغال می شود.

سرمایه گذاری در بخش مراقبت )در بهداشت و آموزا( از چهار جنبۀ کلیدی به نفع جوانان است: 
چشم انداز شغلی ایشان را بهبود می بخشد. ادامه دادن به عنوان نیروی کار را برای زنان و مردان جوان 
با مسئولیت های خانوادگی آسان تر می کند. رفاه جوانان را با رشد فرصت های آموزشی و تحصیلی و 
تأمین سالمت ایشان ارتقا می دهد و در نتیجه همۀ موارد فوق، به نرخ اشتغال، تحصیل و آموزا 
جوانان به ویژه زنان جوان کمک می کند. این گزارا تخمین می زند که سرمایه گذاری در بخش های 
مراقبتی تا سال 2030 به عدد  17/9میلیون شغل بیشتر برای جوانان، در بخش های مراقبت )14/4 

میلیون شغل( و در سایر بخش ها )3/4 میلیون شغل( خواهید رسید.
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این گزارا نشان می دهد که انجام اقدامات سبز، دیجیتال و مراقبتی به عنوان بخشی از یک توان بزرگ 

سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی جهانی )GDP( را تا 4/2 درصد افزایش می دهد و 139 میلیون 
شغل اضافی برای کارگران در تمام سنین در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد که از این تعداد 32 

میلیون نفر جایگاه شغلی توسط جوانان اشغال خواهد شد.

کار شایسته
این مطالعه بیان می دارد که سرمایهگذاری در بخش های بای باید با ارتقای شرایط کار مناسب برای 
همۀ کارگران جوان همراه باشد که شامل تضمین برخورداری ایشان از حقوق و حمایت های اساسی 
ل، حق چانه زنی دسته جمعی، دستمزد برابر برای کار با ارزا برابر، و آزادی از  از جمله آزادی تشکُّ

خشونت و آزار و اذیت در محل کار است.

بحران کووید- 19  برخی کاستی ها  را در نحوۀ رسیدگی به نیازهای جوانان نمودار کرده است، به ویژه 
درخصوص افراد آسیبپذیرتر مانند کسانی که برای اولینبار جویای کار هستند یا آنان که ترک تحصیل 
کرده اند یا فارغ التحصیالن تازه وارد با تجربۀ کم و کسانی که خارج از انتخاب شخصی غیرفعال می مانند. 
مارتا نیوتن، معاون مدیر کل سیاستگذاری ILO می گوید: »آنچه جوانان بیش از همه به آن نیاز 
دارند، بازارهای کار خوب با فرصت های شغلی مناسب برای کسانی است که از قبل در بازار کار 
حضور داشته اند و به موازات آن ایجاد فرصت های آموزشی و تحصیلی با کیفیت برای کسانی 

که هنوز وارد بازار کار نشده اند«.


