
  تشغيل الشباب في دول اإلسكوا) 24-د (272
  

  إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،  
  

  ،1995إلى ما ورد في إعالن آوبنهاغن بشأن قمة التنمية االجتماعية لعام إذ تشير   
  

ة      وإذ تشير أيضًا       شرين األول  6  المؤرخ  60/2إلى قرار الجمعية العام وبر  / ت سياسات   2005أآت شأن ال  ب
سنة         شباب ل دها  2000والبرامج المتصلة بالشباب، والذي تعيد فيه التأآيد على برنامج العمل العالمي لل ا بع ، )9( وم

شباب يمكن للحكومات            ة بال وتدعو األمانة العامة لألمم المتحدة إلى وضع مجموعة موسعة من المؤشرات المتعلق
  ل العالمي للشباب،استخدامها لقياس التقدم المحرز نحو تنفيذ برنامج العم

ذلك    شير آ ة  وإذ ت ة العام راري الجمعي ى ق ؤرخ 56/117إل انون األول19 الم سمبر / آ شأن 2001دي  ب
شباب، و                شغيل ال  57/165السياسات والبرامج المتصلة بالشباب، حيث رحبت بمبادرة األمين العام إلنشاء شبكة لت

  الشباب، بشأن تعزيز تشغيل 2002ديسمبر / آانون األول18المؤرخ 
  

ة والعشرين لإلسكوا              وإذ تحيط علمًا       دورة الرابع ة لل  في   )10(بالدراسة حول تشغيل الشباب العربي المقدم
  مجال إعداد السياسات والبرامج والمشاريع المحفزة لسوق العمل،

  
ا من         بطالة حجم مشكلة تزايد معدالت   وإذ تدرك      تج عنه د ين ا ق ة وم ة عام دول العربي  الشباب في بعض ال

  انعكاسات خطيرة، حيث تعتبر معدالت البطالة نسبة إلى إجمالي السكان من أعلى معدالت البطالة في العالم،
  

د من إشراآهم              تؤآد  وإذ     ة وال ب اجهم          أن الشباب هم مستقبل األم ة وإدم ات التنمي ذ عملي في تخطيط وتنفي
  لهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل،فيها، وإتاحة فرص العمل لهم دون تمييز، وتأمين التأهيل والتدريب 

  
دعو  -1   ة       ت ة الوطني تراتيجيات التنمي من اس شباب ض ات ال ى إدراج سياس ضاء إل دول األع ك  ال وذل

شباب،                ة لل سياسات الوطني داد ال ات التخطيط وإع ة عملي ى     بإدماج منظور الشباب في آاف ووضع خطط عمل عل
  العمالة الماهرة والخالقة؛  هجرةالصعيد الوطني تتعلق بتشغيل الشباب للحد من

  
شباب و                    تدعو أيضاً   -2   ة ال ة عن بطال ة ودقيق ة حديث وفير إحصاءات وطني جمع   الدول األعضاء إلى ت

ة     البيانات الدورية حول آافة المواضيع المتعلقة بالشباب، بما فيها العمالة والتعليم والصحة، من مصادرها المختلف
س      داد ال دة              آالسجالت اإلدارية وتع شاء قاع ك بهدف إن شية لألسر والمسوح المتخصصة، وذل كان والمسوح المعي

ارير           داد التق د وإع رض الرص شباب لغ ى ال اتها عل ة وانعكاس شغيل والبطال وع الت ن موض ة ع ات الوطني للبيان
 الوطنية؛ وإجراء الدراسات حول عوامل البطالة وآثارها بقصد وضع أفضل السياسات الممكنة لمعالجتها؛

 
ة تطوير المؤشرات        تطلب  -3   شغيل     إلى األمانة التنفيذية أن تساهم بفعالية في عملي  اإلحصائية حول ت

ة                          ا األهداف اإلنمائي ا فيه ة بم ا ضمن مؤشرات التنمي سية وإدراجه ة رئي الشباب من خالل اقتراح مؤشرات إقليمي
 لأللفية؛ 

  

                                                      
  .، المرفق50/81لجمعية العامة  قرار ا)9(  

  )10( E/ESCWA/24/6(Part II).  



ة ذات       بالتعاون و وضع آليةإلى األمانة التنفيذيةتطلب أيضًا    -4   ة والدولي سيق مع المنظمات العربي التن
اد فرص                     الصلة إلنشاء نظام يوفر المعلومات عن أسواق العمل العربية بهدف التنسيق بين العرض والطلب وإيج

  عمل مناسبة للشباب؛
  

ث   -5   ضاء تح دول األع يما          ال شباب وال س ة ال ة فئ ة وخاص دي العامل ادل األي شجيع تب ى ت   عل
   دول المنطقة بما يساهم في تدوير الموارد المالية داخل المنطقة وتنمية المنطقة آكل؛أصحاب الكفاءات بين

  
رار               تطلب  -6   ذا الق ذ ه دم المحرز في تنفي رًا عن التق دم تقري ى   إلى األمين التنفيذي أن تق ة في   إل اللجن
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