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 صحيفة وقائع: اتجاهات تشغيل الشباب في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ
 
 

 1. 2035في المائة بحلول عام    59يعيش نصف سكان آسيا تقريباً في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  
وباستثناء الصين، ال يزال غالبية الشباب يقيمون في المناطق الريفية. وال يزال الشباب في المناطق الريفية في البلدان التي تشهد 
تغيرات بطيئة في المجتمع بوجه عام وفي المناطق الريفية بوجه خاص يعتمدون على الزراعة للحصول على فرص العمل. وفي 

عالية من التحول، يعمل غالبية الشباب في المناطق الريفية اآلن خارج قطاع الزراعة، على الرغم    البلدان التي تشهد مستويات
من أنه ال يزال أكبر مساهم في عمالة الشباب في المناطق الريفية. ويعد نحو واحد من كل خمسة شبان (ُخمسهم) في آسيا غير  

للتدريب. ويعمل م لم يخضع  أو  يعمل  أو ال  بالدراسة  على  ملتحق  يربو  آسيا    86ا  منطقتي  في  العاملين  الشباب  المائة من  في 
 2والمحيط الهادئ في القطاع غير الرسمي. وهذه النسبة تفوق نسبة العمال البالغين العاملين في القطاع غير الرسمي. 

 
 3سنة.   24و  15رهم بين  مليون شاب تتراوح أعما  750في المائة من شباب العالم، أو    60ويشكل شباب آسيا والمحيط الهادئ  

في المائة هي األدنى مقارنة بجميع المناطق األخرى في العالم. وال يؤدي الشباب في   11وتعد نسبة البطالة بين الشباب والبالغة  
و  منطقتي آسيا والمحيط الهادئ دوراً رئيسياً في التنمية البشرية للشباب في الوقت الحالي فحسب بل إن األكثر أهمية من ذلك ه

تزال تعتمد على  الريفية ال  المناطق  في  األغذية واالقتصاد  وإنتاج  الزراعة  في مجاالت  المنطقة  في  الطويلة األجل  التنمية  أن 
 النواتج التي يحققها الشباب اليوم. 

 
ون وصولهم  ومع ذلك، ال تزال أعداد كبيرة من الشباب في جميع أنحاء المنطقة تواجه مجموعة متنوعة من العقبات التي تحول د

المنطقة، وال  الشباب في  أمام  العمل عقبة رئيسية  إلى  التعليم  االنتقال من  الصحية. ويشكل  العمل والتعليم والرعاية  إلى فرص 
الهادئ. والمحيط  آسيا  وجنوب شرق  آسيا  غرب  وجنوب  جنوب  من  آسيا.   4سيما  جنوب  في  الشابات  بين  التمييز  حدة  وتزداد 

 الريفية عقبات تحول دون الهجرة والتعليم وحيازة األراضي وتكنولوجيا المزارع والخدمات المالية.  ويواجه الشباب في المناطق
 

البالغين. بين  منه  بكثير  أقل  يكون  أن  إلى  الشباب  بين  العاملة  القوى  في  المشاركة  معدل  أن    5ويميل  إلى  جزئياً  ذلك  ويُعزى 
الشباب ما زالوا منخرطين بشدة في التعليم. ومع ذلك، يميل الشباب في المناطق الريفية إلى المشاركة بقدر أكبر في قوة العمل 
المناطق   في  الشباب  يحققها  التي  العليا  المدارس  في  التحصيل  مستويات  مع  ذلك  ويتسق  الحضرية.  المناطق  في  الشباب  من 

المناطق  الحضر في  التفاوت  هذا  حدة  وتزداد  الذكور.  بالشباب  مقارنةً  العمل  قوة  في  أقل  بقدٍر  آسيا  في  الشابات  وتُشارك  ية. 
 الريفية منه في المناطق الحضرية.

 
الشبان والشابات العاملين في قطاع الزراعة كثيراً ما يفتقرون إلى إمكانية الحصول   أّن  على  ومن المسلَّم به على نطاٍق واسعٍ 

المالية.  والخدمات  الزراعية.   6األراضي  المجتمعات  في  الشباب  بطالة  جزئياً  األراضي  حيازة  إمكانية  عدم  وتُؤّخر    7ويفسر 
األعراف المتصلة باإلرث الشباب من السيطرة على األراضي. وتتخذ هذه األعراف طابعاً متحيزاً بشكل خاص ضد المرأة إذ  

وعندما تختار األجيال األكبر بيع األراضي، فإنها تمنع األطفال تماماً من حيازتها. وعالوةً على تُعطي األولوية للورثة الذكور.  
الذي يجعل أي تقسيم إضافي بين  إلى حٍدّ كبير، األمر  ذلك، أصبحت أحجام المزارع في المناطق الريفية في قاّرة آسيا مجّزأة 

 الورثة األحياء صعب التنفيذ من الناحية العملية.
 
آثار غير متناسبة على 19-عت جائحة «كوفيددف ذلك من  يترتب على  ما  العمل، مع  أسواق  في  إلى حدوث اضطراب هائل   «

عام   الشباب طوال  بين  الوظائف  فقدان  أال يستمر  المتوقع  الشباب. ومن  أن تصل    2020عمالة  أيضاً  المتوقع  من  بل  فحسب، 
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إلى الضعف. الشباب  البطالة بين  الز  8معدالت  إذ وتعد  العمالة  في  أن تعاني من خسائر كبيرة  التي يتوقع  القطاعات  راعة أحد 
 تستأثر بالعديد من العمال. 
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