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مقاالت

مردان عقبمانده است.
نرخ باالی بیکاری جوانان باعث شده تا تعداد فزایندهای از جوانان
دلسرد شده و بازار کار را ترک کنند.
پدیده ( )NEETدر اکثر کشــورها به یک موضوع و معضل جدی
تبدیل شده است.
ســازمان بینالمللی کار یک رویکرد جامع برای سیاست اشتغال
ترویج میدهد که به موجب آن ،سیاســت ملی اشتغال بیانگر یک
چشمانداز و یک چارچوب منسجم است که تمام دستاندرکاران
سیاســت اشــتغال را به یکدیگر پیوند داده و همه ذینفعانی که
نقشی ایفا میکنند را شامل میشود :دولت ،سازمانهای کارگری و
کارفرمایی ،شرکای توسعه ،موسسات مالی )NGO(،ها و گروههای
جامعه مدنی .محتوای ( )NEPمجموعه گستردهای از سیاستهای
اقتصادی ،اجتماعی و بازار کار که بر هــر دو طرف عرضه و تقاضا و
همچنین بر تعامل بین آنها اثر میگذارد را تحت تاثیر قرار میدهد.
رویکرد جامع به سیاست ملی اشتغال ،مجموعهای متنوع از اقدامات
سیاستی مکمل را شامل میشود .سیاست ملی اشتغال حتما باید
ذیل یک استراتژی توســعه ملی صورت گیرد .سیاستهای ملی
اشتغال خود به دو دسته تقسیم میشوند -1 :سیاستها و نهادهای
بازار کار  -2سیاستهای اقتصادی و اجتماعی.
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود چند دسته دارد :سیاستهای
تشویقی برای گذار به رسمیت  -سیاستهای سرمایهگذاری ،توسعه
( )SMEو کارآفرینی  -سیاستهای تجاری ،صنعتی ،زیرساختی،
بخشی  -سیاستهای کالن اشتغال  -آموزش و پرورش ،مهاجرت
و جمعیتشناسی.
سیاســتها و نهادهای بازار کار هم شامل سیاســتهای بازار کار
منفعل ،سیاستهای بازار کار فعال و سیاستهای دستمزد ،قانون
اشتغال ،مذاکرات جمعی کارمندان با کارفرمایان میشود.
توســعه
بــرای
سیاســتی
انســجام
( )Policy Coherence for Developmentرویکــرد و ابــزاری
سیاستی برای ادغام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و حاکمیت
توسعه پایدار ،در تمام سطوح سیاستگذاری داخلی و بینالمللی است.
هدف انسجام سیاستی برای توسعه این است که روابط خارجی را تا
حد امکان از لحاظ اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی منسجم سازد و
بدین ترتیب همکاری بینالمللی برای توسعه ملی را موثر کند .در
اولین گزارش اتحادیه اروپا درباره انسجام سیاستی برای توسعه12 ،
موضوع به عنوان اولویت سیاستی اعضا تعیین شده است :تجارت،
محیطزیست ،تغییرات آب و هوایی ،امنیت ،کشاورزی ،ماهیگیری،
بعد اجتماعی جهانیسازی ،اشتغال و کار شایسته ،مهاجرت ،تحقیق و
لونقل و انرژی.چرخه انسجام سیاستی،
نوآوری ،جامعه اطالعاتی ،حم 
سه سطح دارد .سطح اول ،تعیین و اولویتبندی اهداف است که عنصر
سازنده آن ،سیاست و تعهد سیاستی اســت ،سطح دوم ،سیاست
هماهنگیو اجرا آن استکهعنصر سازنده آن ،مکانیزمهای هماهنگی
سیاست است و سطح سوم ،نظارت ،تحلیل و گزارش است که عنصر
سازنده آن ،سیستمهایی برای نظارت ،تحلیل و گزارش است .یکی از
مشکالت کشور ما در زمینه پایین بودن سطح انسجام سیاستی ،تعدد
اسناد باالدستی است که ضرورتا همه اینها با یکدیگر انسجام ندارند.
(سند چشمانداز ،اصل ( )44و اقتصاد مقاومتی ،ایران سال  1400و
غیره) که معنای آن اسناد باالدستی سردرگمی است که در بند اول
چرخه انسجام سیاستی وجود دارد .در بند دوم هم فقدان مکانیزمهای
هماهنگی وجود دارد و در بند ســوم این مشکل وجود دارد که چه
چیزی را باید گزارش کرد؟ بر چه چیــزی باید نظارت کرد؟چراکه
نظارت ،تحلیل و گزارش شاخص میخواهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
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اشتغال کامل به این معنا نیست که بیکاری صفر باشد بلکه به این معنا
است که بیکاری باید در حد بیکاری اصطکاکی باشد .مثال در برخی از
جوامع این بیکاری اصطکاکی در حد  5 - 6درصد است و اگر بیکاری
صرفا در این حد باشد مسالهای وجود ندارد .حتی اگر بخشی از این
اشتغال نامولد باشد هم مشکلی نیست .اگر  80درصد یک جامعه
دارای اشتغال مولد باشند ،آیا هدف توسعه برآورده شده است؟ خیر؛
چراکه باید ( )decent workو یا کار شایسته را در نظر گرفت که ابعاد
گوناگونی دارد .یکی از این ابعاد بحث مولد بودن است .بعد دیگر بحث
توگوهای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی است.
درآمد مفید ،گف 
در انسجام سیاستی این مســاله مورد توجه است که کار شایسته
منجر به رفاه میشود اما اشتغال کامل ضرورتا به رفاه منجر نمیشود.
ترویج انسجام سیاستی به منظور دستیابی به کار شایسته و اشتغال
کامل و مولد ،ابعاد گوناگونی دارد .انسجام سیاستی زمانی بهترین
کارایی را دارد که دســتاندرکاران مســئول سیاســتگذاری در
حوزههای مختلف ،با قرار دادن اهداف استراتژیک در ذهن ،در روند
طراحی و اجرای چارچوبهای سیاستی جامع مشارکت کنند.
همچنین در تعیین اهداف و روندهای سیاستگذاری و فرایندهای
اجرایی که دنبال میکنند ،یکدیگر را بــه جای تضعیف ،حمایت
کنند .مسالهای به نام بازی کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی
وجود دارد .این بازی از نوع همکاری ،عــدم همکاری ،تخاصم و یا
وفاق است .اگر نوع این بازی تخاصم باشد ،برایند کار منفی است.
اگر عدم همکاری باشد برایند آن صفر است و اگر نوع بازی همکارانه
باشد برایند مثبتی خواهد داشت .آنچه کشوری مانند ما با آن پنجره
جمعیتی و این مشــکالت به آن نیاز دارد بازی وفاقگونه است تا
با قرار دادن اهداف اســتراتژیک در ذهن در روند طراحی و اجرای
چارچوبهای سیاستی جامع ،مشارکت کنند .منظور از روندهای
سیاستگذاری این اســت که مجموعه باید آنچنان قدرت انعطاف
داشته باشد که متناسب با تغییر شرایط ،نحوه بازی خود را تغییر
دهند .هیچ سیاست اقتصادی وجود ندارد که یکبار برای یک دوره
 5ساله بخواهد اجرا شود .تمام سیاستهای بازار کار مدام باید در
حال بهبود باشد .به این معنا که سطح جامعه در حدی باشد که در
مواجهه با مشکالت یک سیاست نه در پی تخریب کردن بلکه در پی
اصالح و بهبود آن برآید.
بروز بیکاری یا کمبود اشــتغال به لحاظ کمیت و کیفیت ،نیاز به
سیاستهای ملی اشــتغال دارد .این سیاست چارچوب مشخصی
برای رســیدگی به کاهش فقر و افزایش رفاه ،ایجاد کار شایسته،
افزایش درآمد کارکنان و کاهش بیکاری و دلســردی جوانان ارائه
میدهد .سیاســتهای ملی اشتغال ،شــامل سیاستهای کالن،
بخشی و ساختاری است و چارچوبی عملی برای مقابله با چالشهای
چندبعدی بازار ارائه میدهد.سه اصل هدایتکننده در هر سیاست
اشتغالی وجود دارد -1 :کمیت که به معنای کار برای همه کسانی
است که به دنبال شغل میگردند ،یعنی یکی از شاخصهای پویایی
بازار کار ،طولمدت جستوجوی کار است -2 .کیفیت که به معنای
شغلی است که تا حد ممکن مولد و شایسته باشد و نهایتا  -3عدم
تبعیض که به معنای آزادی انتخاب شغل و حداکثر امکان برای هر
انسان است که فارغ از نژاد ،جنس ،سن ،دین ،عقاید سیاسی ،ملیت
یا منشاء اجتماعی از مهارتهایش استفاده کند.
سیاست ملی اشتغال یک چشمانداز و برنامه عملی برای دستیابی به
اهداف اشتغال کشور است .برای ایجاد چنین برنامهای ،دولت باید
به وضوح چالشها و فرصتهای کشور را رصد کند .دولت همچنین
توگوی اجتماعی بپردازد تا به توافق
باید به طور گستردهای به گف 
مشــترکی میان تمام طرفین ذینفع اعم از کارگزاران اقتصادی و

