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 هي الصفحة هذه في عنها أعرب التي اآلراء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو اإلنمائي المتحدة األمم

10 
 سنوات
 

 العمل فرص وتعزيز المالية واألزمة البريكس، مجموعة دول في الشباب
   

          

 

 متزايد   كان هناك تركيز   3112عام في األزمة المالية وقوع منذ 

وقد ترسخت هذه . فرص عمل الئقة ومنتجة للشباب خلق على

أهداف التنمية  جدول أعمالفي بناء  رسمي مؤخرا  بشكل الحركة 

رقم  تحت البعد األساسيوذلك  ،5102عام مرحلة ما بعد ل المستدامة

  ".ية الشاملةجتماعالتنمية اإل" :3

في ضوء  ،5112نشئ في عام ي أُ ذبريكس، الدول التجمع أُطلَِق 

كلي في العالم بحلول  إقتصادأكبر  تمثلبأن الدول األعضاء فيه  توقع

وتعزيز فرص  حماية الشبابإعتبار ك شهدت منذ ذلقد و .5121عام 

وفي الوقت الراهن، . يجتماعاإلا  لجدول األعمال رائدمجاال  العمل 

 خمس سكان العالم بريكس حواليفي دول مجموعة الالشباب يشكل 

غير ض انخفاإل ستفادة مناإلفإن تعظيم سن العمل؛ وبالتالي، في 

مثل في هذه الدول ي( رافيةجالديمونحة مال)عالة اإلمعدالت ل العادي

  .ة للمجموعةئيسولويات الراأل من ا  واحد

عالة معدالت اإلة فترة قترب نهايتبالنسبة لكثير من دول البريكس، و

تخاذ التدابير، سوف إإذا لم يتم  ،نظريا  و. التي تعيشهامنخفضة ال

عدد السكان في  في روسيا والبرازيلالُمعالين السكان  دعدتجاوز ي

 لصينلتحول النقطة تأتي يمكن أن و. 5121حلول عام  سن العمل قبل

لم يعد : ن من اآلثاراثنإهذا ويترتب على . بل موعدهاعاما ق 02

ويجب . شبابة للنتجمجاالت م ات فيستثماراإل للدول تأجيل ا  كنمم

قادرة على زيادة اإلنتاجية وتعزيز شبكات  أن تكون هذه اإلستثمارات

 مادون مساعدة عندبترك الشباب اليوم يُ ال بحيث  الحماية اإلجتماعية

  .في السنون قدميت

جميع دول  فيلشباب، ل خاصة، التباطؤ في توليد فرص العملإن 

لهذه  كبيرا   يمثل تحديا   5112نتيجة لألزمة المالية لعام ، البريكس

بنشاط في  ستثمارلإل أتي في وقت يتطلب موارد ماليةينه ألالدول، 

الضوء  5112منذ عام  هلط سياق األزمة نفسومع ذك، س. الشباب

لصمود ل على اآلثار اإليجابية وكفاءة البرامج اإلجتماعية كأدوات

تناول المهم  وبالتالي، من. جميع دول البريكس فيوالنمو الشامل 

في تنفيذ وإدارة برامج  ستفادة من تجربة هذه الدول المعترف بها عالمياكيفية اإل

  .وتشجيع الشباب ةنشطالحماية توفير التماعية بهدف وسياسات الحماية اإلج

برامج : فئات عريضة ثالثة تحتدول البريكس  الدمح المنتج فيوتندرج برامج 

ئتمان ني والمهني؛ والحصول على اإلفال التعليم/ التشغيل المؤقت الحكومية؛ التدريب 

  .المنح لتشجيع العمل الحر وريادة األعمال/ 

بطال أو تخفيف التشوهات في تستطيع إللشباب الدمج أن برامج إلى ويشير تحليلنا 

في جنوب . النمو الشاملصالح سلس لالرافي جل الديمحوّ سوق العمل، وتسهيل التّ 

 األشغال برنامجمن  ينديستفلمأكثر ا، عمل/ بطالة لديها أسوأ مؤشرات  أفريقيا، والتي

عزى تُ اليات الهندية، يمكن أيضا أن في بعض الوو. الشباب والنساءهم  الموسع العامة

، على الرغم فالريتوظف في ال لضمان الوطني غاندي مهاتما قانوننتائج مماثلة إلى 

 الموسع العامة األشغال خالفا  لبرنامجلشباب، ل ا  حصص هذا البرنامج ال يشملأن من 

تعلق تبريكس تجارب أكثر إستدامة الوجدت في جميع دول لقد . جنوب أفريقيافي 

و الحضرية عن طريق منح  يةبالبرامج التي تعزز ريادة األعمال في المناطق الريف

البرنامج إن . كثر تهميشا واالمعرضين للخطراألالمنح والتدريب للشباب / القروض 

 قنسّ ود ي وحّ ذرازيل، ال، بروناتك، في البالوطني للوصول إلى التعليم الفني والعمالة

يدل على ان  ،اإلتحاديةحكومة تي أطلقتها الالوقائمة للشباب مبادرات الالالعديد من 

 .كثر تنظيما تميل إلى أن تؤدي إلى نتائج أفضلاألات ستثماراإل

األزمة المالية  رافي في وقتجستفادة من الزخم الديموإلابريكس الدول كي تعظم لو

. التراجعية يسلوالتوسعية  الخيارات السياسية واإلقتصاديةبالعالمية، يوصي تحليلنا 

أيضا من خالل برامج  بل ليس فقط من خالل السوق اتستثمارتم اإلتنقترح أن و

 .وتهميشا   ستهداف الشباب األكثر ضعفا  إوسياسات قادرة على رجة تدمية إجتماع

ليست  الالزمة في دول البريكس ةمؤسسيوضا  الطبيعة الحال، نحن ندرك أن األوب

تفتقر  اروسيفي زال العديد من المبادرات تال و. تهاوظيفعلى الوجه األكمل للقيام ببعد 

مستقرة الوظروف العمل غير  اتهناك عدم تطابق بين برامج المساعدو .التدرجإلى 

التي  األمان في الصين يتعارض مع شبكات هوكو نظام يزال وال. عموما في الهند

  .المهاجرين حالة في التقليدي األسري توفرها الدولة والدعم

توفير  إلى لمبادرات القائمة، وكذلكل إلى تنسيق أفضلة وعموما، فإن الحاجة ضروري

التقدم الماضي أو في  التي حدثت آليات تتجاوز مجرد تغطية الفجوات التعليمية

لشباب لمنتج الدمج الإلى  ةحاجثمة . لبالغينلواقع العمل دخول الشباب لببسرعة 

بشكل  جديدةالقيم ال عززيوعن ع فايد، يإبداعبشكل  واعبرأن يبطريقة تسمح لهم 

مستويات أعلى من تتضمن تجربة ين وأن يعيشوا يفاعلين إجتماعيصبحوا لكي نشط، 

 .الذاتي المستدامالل ستقاإل
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 برامج الدمج الُمنتج في في دول مجموعة البريكس

 ريادة األعمال/المنح/الوصول إلى اإلئتمان التدريب المهني/ التعليم قوة العمل الدولة

 البرازيل

-- 

 البرنامج الوطني للوصول إلى التعليم الفني والعمالة

برنامج تعزيز توظيف 

 الشباب
 برنامج الدمج الُمنتج

 توفير اإلئتمان للشباب

مشرو  الخدمة الوطنية 

 (ةنديالجُ )

برنامج منح تعزيز الوصول إلى التعليم 

 الجامعي

البرنامج الوطني لدمج 

 منحة الشباب –فاميليا  بولسا  التعليم المهني

قانون المهاتما غاندي  الهند

الوطني لضمان 

الريف توظف في ال

(MGNREGA) 

 (USEP) برنامج توفير فرص العمل الحر في الحضر

خطة توقير فرص 

عمل مجزية للفقراء 

العاطلين عن العمل 

كليا أو جزئيا في 

 (SJSRY)الحضر 

 (UWEP)الحضر  في بأجر العمل فرص توفير برنامج

-- 

 برنامج رئيس الوزراء لخلق فرص العمل

(PMEGP) 

( دعم السلع التموينية)برنامج التوزيع العام 

 (TPDS) الُمستهِدف

الغذاء )دايشن -يجونج الصين

 (مقابل العمل

برنامج الموظفين 

المسرحين وتعزيز اعادة 

 توظيف الشباب منهم

-- 

 الضرائب للشركات التي توظف الشبابتخفيض  (خطة قطرات الماء)يولو جيخوا 

جنوب 

 أفريقيا

برنامج األشغال 

 العامة الموسع

(EPWP) 

المشرو  الوطني للمساعدة 

 المالية للطالب

 دعم تشغيل الشباب

 صندوق التأمين ضد البطالة في جنوب أفريقيا

 (NYDA) الشباب لتنمية برامج الجهاز الوطني
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