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المقدمة
را ، والصالة والسالم علـي نبیـه محمـد أفصـح مـن قـال تعبیـرا ، خیالحمد هللا أوال وأ

ــ العــالمي بعامــة هــم المشــكالت التــي تواجــه المجتمــعم أمــا بعــد فــإن مشــكلة البطالــة مــن أث
نها تمثل في حقیقتهـا حالـة مـن عـدم التـوازن بـین المعـروض كمـا والمصري بخاصة حیث إ

نتاجیــــة الــــة الالزمــــة  للمشــــروعات اإلة للعموبــــین االحتیاجــــات الحالیــــة والمســــتقبلی،ونوعــــا 
ة التـــي تعكـــس عـــدم التـــوازن فـــي ا أنهـــا تمثـــل أحـــد المؤشـــرات الرئیســـوالخدمیــة  بالدولـــة كمـــ

. االقتصاد القومي والبناء االجتماعي والسیاسي لهما
ـــة مـــن حیـــث مفهومهـــا وتطورهـــا ،  یهـــدف هـــذا البحـــث إلـــي تحلیـــل مشـــكلة البطال

لي المجتمع وانعكاساتها علي الفـوارق الحضـریة والریفیـة ، وأسبابها ومدى أثرها ونتائجها ع
. للحد منها أو معالجتها –مانوعا –عملیة شاملة إستراتیجیةكما یهدف إلي وضع 

: من أهمهاد التركیز في مجموعة من األسئلة ،وقد انطلقنا في هذا البحث بع
نــوع األبــرز فــي مصــر تحدیــدا ا أبــرز أنواعهــا ؟ مــا المــا تعریــف البطالــة ومــا أســبابها ؟ ومــ

لنمــو السـكاني دخــل رت البطالـة فــي مصـر ولمــاذا؟ وهـل لخــرى؟ ومتـي ظهــدون األنـواع األ
. الخ ...... في ذلك، وما خصائصها في مصر، وكیف نواجه هذه المشكلة عملیا؟

مــا عــن مــنهج البحــث وأســلوبه ؟ فــإن طبیعــة المشــكلة تفــرض علینــا أن نســتخدم أ
عـــرض تطـــور المشـــكلة وبـــدایتها ، والمـــنهج الموضـــوعي لتحدیـــد حجـــم المـــنهج التـــاریخي ل

نقــدي فــي خاصــة والمــنهج التحلیلــي  المصــر بالحــدیث عــندالمشــكلة مكانیــا وزمانیــا عنــ
كاملـة لمعالجـة  هـذه المشـكلة، باإلضـافة إلـي بإسـتراتیجیةخـرج اإلطار العام للبحث حتي ن

نهایـة تخـدم البحـث وتضـفي علیـه نوعـا مـن استخدام العدید من األسالیب الكمیة التي في ال
. السهولة والیسر في عرض هذه المشكلة

: ، سنتناول هذه المشكلة من خالل وء ما تقدم من أهداف وأسئلة وفي ض
فـــي ل فصـــل یحتـــوي علـــي عـــدد مـــن المباحـــث فكـــ،تقســـیم البحـــث أربعـــة فصـــول

: مباحث األولوأنواعها تم تقسیمه ثالثةالبطالة: الفصل األول والذي عنوانه 
وفـى نـب اللغـوي ، والجانـب االصـطالحي،تحدثنا فیه عن مفهوم البطالة من الجا
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عرضـنا لصـور وأنـواع دیـد لمعـدالتها، وفـى المبحـث الثالـث قیاس لحجم البطالـة وتحالثانى 
إلخ .. اكیةالبطالة والمتمثلة في البطالة العادیة والموسمیة والدوریة واالحتك

والــذي بعنــوان بیئــات البطالــة ، قســم الفصــل خمســة مباحــث  وفــي الفصــل الثــاني
: مــریكتین والثــاني فــي أوروبـا  وأســیا وأفریقیـا واأل: وفیـه عــرض للبطالـة حــول العـالم: األول

هـــم خصـــائص المشـــكلة فیهـــا مثـــل تركزهـــا فـــي عـــن البطالـــة فـــي الـــدول النامیـــة ، وأتكلمنـــا 
إلخ ...وارتفاعها بكثرة في اإلناثصغار السن ، 

أســــمالیة مثــــل الوالیــــات للبطالــــة فــــي الــــدول المتقدمــــة الر تعرضــــنا : وفــــى الثالــــث 
.مریكیة وبریطانیا وغیرهما المتحدة األ

تكلمنـا  عـن البطالـة  فـي الـوطن العربـي وأهـم صـفاتها مـن : وفي المبحـث الرابـع 
كانیة الــربط بــین المشــكلة الســام الســابقة ، و خــالل بطالــة الشــباب فیــه ومعــدالتها فــي األعــو 
.لخ إ.... كفلسطین والعراق  والمغرب والبطالة  وذلك من خالل بعض البالد العربیة

أو المبحــث الخــامس فقــد خصــص للحــدیث عــن البطالــة فــي مصــر وتعرضــنا فیــه  للتبــاین 
خیـرة ، وتـاریخ البطالـة الت البطالـة فـي مصـر فـي الفتـرة األالواضح في اإلحصـائیات لمعـد

ا المتمثلة فـي الشـباب الخـریجین ات وصورها  في أوائل الستینیث كانت بدایتهفي مصر ح
. لخ إ...

فیـه : ثارها فـي مبحثـین ، األول ثالث تكلمنا عن أسباب البطالة  وآوفي الفصل ال
جیــة ألهــم هــذه األســباب مثــل العوامــل االجتماعیــة واالقتصــادیة والتعلیمیــة والتكنولو ناعرضــ

وعدم التوازن في توزیع القوى البشریة مـع العمـل ، ة وبعض العوامل األخرى كالقیود المهنی
. اآلثار الناتجة عن البطالة و توضیح ألهم المشكالت فى الثانيو 

یـة بحـث فـي الفصـل الرابـع الـذي اهـتم بـأهم الحلـول العملیـة والعلموكانت جوهرة ال
عات واســـتراتیجیة شـــاملة لمواجهـــة البطالـــة مثـــل سیاســـة إصـــالح التعلـــیم ، وتنمیـــة المشـــرو 

عداد برامج التدریب والتوظیف،الصغیرة ٕ وعرضـنا ،والتنمیة السیاحیة والفكریـة والمعرفیـة، وا
للوســائل الدولیــة للنهــوض بالتــدریب، وكیفیــة تعامــل بعــض الــدول الكبــرى مــع هــذه المشــكلة 

نهـا سـالح بیـر حیـث إحتي نستفید منها ، وكـان لموضـوع الهجـرة فـي هـذا الفصـل اهتمـام ك



وحلول عملیة.. نظرة واقعیة البطالة 

٤

ا أن نعرض كیفیة اإلفـادة مـن الحـد االیجـابي ، واالبتعـاد بالوقایـة مـن الحـد ذو حدین حاولن
. السلبي 

یدانیــة حیــث ین ، یحتــوي األول علـي الدراســة التطبیقیــة الموقـد ذیلنــا البحــث بملحقــ
بـراتهم أساتذة متخصصین وغیر متخصصـین لإلفـادة مـن رؤیـتهم وخقمنا بعمل لقاءات مع 

فقــط ، وعلــي المســتوى الشــبابي قمنــا بعمــل اســتبیان حــول ثالثــة نمــاذج، واكتفینــا بوضــع
توضـــیح األثـــر : هـــم نتائجـــه مـــع الطـــالب فـــي الجامعـــة ، وكـــان مـــن أالمشـــكلة وطبیعتهـــا 

مــن -أصــال -طــون ســتوى دراســاتهم فــي تقــدیراتهم حیــث إنهــم محبعلــي مالســلبي المباشــر 
أن هــذا یعیــنهم اآلخــر ذكــر بعــض الشــبابجهم ، وعلــي الجانــب أن یجــدوا عمــال بعــد تخــر 

هللا ي التقــدیرات ، وتركــوا أمــر العمــل تقــان فــي الــتعلم ومحاولــة  الحصــول علــي أعلــعلـي اإل
. سبحانه 

القادمــة توصــیات توضــح مــا ینبغــي فعلــه فــي الفتــرة الثــاني وضــعنا الملحــق وفــي 
نقابات ، والفـرد نفسـهلمجموعة من الجهات أولها الحكومة ثم الجامعة والمجتمع المدني وال

. لة مهمة من وسائل النهوض بالمجتمع باعتباره وسی
علي أهم النتائج التي توصل إلیهـا البحـث مـن وفي النهایة كانت الخاتمة محتویة

ضـافة هـذا البحـث إلـي غیـره مـن  ٕ خالل مـدى اإلجابـة عـن األسـئلة التـي طرحـت ابتـداء ، وا
. األبحاث والدراسات التي كتبت حول هذا الموضوع 

لي خروج هذا البحث بهذه الصـورة ونخـص بالـذكر ي أن نشكر كل من ساعد عوأخیرا ینبغ
ــــي ــــدكتور مصــــطفي عراق ــــومال ــــة دار العل ــــع بقســــم النحــــو والصــــرف والعــــروض بكلی وجمی

. المكتبات التي یسرت لنا المصادر والمراجع للبحث فمن لم یشكر الناس لم یشكر اهللا 
واهللا  من وراء القصد وهو علي كل شي قدیر 

فریق عمل البحث                                                                  
٦/٥/٢٠٠٩الخمیس 
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الفصل األول
البطالة وأنواعها

ومتعــددة، لكــن عنــد دراســة أي مشــكلة، ال شــك أنــه ینظــر إلیهــا مــن أبعــاد كثیــرة
دراســة موضــوع مثــل موضــوع البطالــة یحــتم علینــا أن ننظــر إلیهــا مــن وجهــة نظــر مختلفــة، 
ولذا فإننا في هذا الفصل سنتناول القضیة تعریًفا منهجًیا إلى حد بعید، فسـنعرض التعریـف 
اللغوي أوًال ثم النظرة االصطالحیة لها والتي  الشك أنها تختلـف إلـى حـد بعیـد عـن النظـرة 

للغویـــة، وبعـــد ذلـــك سنوضـــح كیفیـــة قیـــاس حجمهـــا ومعـــدلها ،ثـــم ســـنعرِّف بـــأهم أنواعهـــا ا
لى الدراسة والبحث ٕ .. وصورها والتي تظهر بصورة الفتة للنظر عند البحث فیها ،وا

واصطالحُا                                    البطالة لغة:األول المبحث 
:البطالة لغُة :أوالُ 

َط◌ُ َبَطــل الشــيُء  ــْب ــل َی ســرًا، فهــو باطِ ا وُخ ــیاًع ــا، ذهــب ضَ –ُل َبْطــًال وُبُطــوًال وُبْطالًن
ُطُل َبَطالة وِبطالًة أي َتعطَّل . )١(فهو َبطَّالوَبَطل األجیر، بالفتح، َیْب

ـــة  َطاَل ◌ِ ◌ِ ُطـــُل بَ لـــم یجـــد عمـــًال یتفـــق مـــع قدراتـــه ومؤهالتـــه، : العامـــل–َبَطـــل یْب
.)٢(تعطل: والعامل
االبطال: ثانیُا  : ة اصطالًح

ــــا الخــــتالف بیئاتهــــا والجهــــات المعنیــــة  ا دراســــًة بهــــتعــــددت تعریفــــات البطالــــة تبًع
فهي تمثل مشـكلة عالمیـة تعـاني منهـا الـدول المتقدمـة والنامیـة علـى السـواء .وتحلیًال وحالً 

كـذلك تمثـل البطالـة مشـكلة متعـددة الجوانـب واألبعـاد، فهـي لیسـت .)٣(ولكن بنسب متفاوتة
تصادیة فقط أو سیاسیة فقط، بل هي مشكلة اقتصـادیة ونفسـیة واجتماعیـة وأمنیـة مشكلة اق

.، دار المعارف"تبطل"، مادة ٣٠٢البن منظور، الجزء األول، ص: لسان العرب)١(
ج، . تقــــدیم األســــتاذ الــــدكتور محیــــي الــــدین صــــابر، المجلــــد األول، أ: المحــــیط معجــــم اللغــــة العربیــــة) ٢(

.، مؤسسة المحیط٢٥١ص
ـــي ) ٣( ـــزواوي، ص. د": المشـــكل والحـــل"البطالـــة فـــي الـــوطن العرب ـــد ال ـــة، ، مجموعـــة الن١٥خال ـــل العربی ی

٢٠٠٤.
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. وذلك لمخاطرها وآثارها السلبیة على الفرد والمجتمع. )١(وسیاسیة
: فمن التعریفات التي قیلت في مفهوم البطالة

ومصـطلح ". حالة الشـخص الـذي ال یجـد عمـًال، رغـم أنـه یبحـث عنـه بجـد: "البطالة-١
بسـبب تقـدم السـن أو یشمل أولئك األشـخاص الـذین ال یبحثـون عـن عمـل البطالة ال

رض عقلـــــي أو جســــــماني أو بســـــبب إعاقــــــة، كمـــــا ال یشــــــمل بســـــبب إصـــــابتهم بمــــــ
نزلیــة، فمثــل هـــؤالء األشــخاص الــذین ینتظمــون بالمــدارس أو یقومـــون بالواجبــات الم

نّ  .)٢("ملةالقوى العا"فون بشكل عام على أنهم خارج قوة العمل األشخاص ُیصَ
حالــة عـــدم تـــوافر العمـــل لشـــخص راغـــب فیـــه مــع قدرتـــه علیـــه فـــي مهنـــة تتفـــق مـــع "-٢

.)٣("استعداداته وقدراته، وذلك نظرًا لحالة سوق العمل
زیادة في القوى التي تبحث عن عمل أكبـر مـن فـرص العمـل التـي یتیحهـا المجتمـع "-٣

عنــــه وال بمؤسســــاته المختلفــــة، والعاطــــل ال یعمــــل وهــــو قــــادر علــــى العمــــل یبحــــث
.)٤("یجده

مقــدار الفــرق بــین حجــم العمــل المعــروض وحجــم العمــل المســتخدم عنــد مســتویات "-٤
.)٥("األجور السائدة في سوق العمل خالل فترة زمنیة معینة

ــــوطن العربــــي، د) ١( ــــة ومواجهتهــــا فــــي ال ــــو ١٣ســــید عاشــــور أحمــــد، ص. مشــــكلة البطال ، مكتبــــة األنجل
. المصریة

، الطبعــة الثانیــة، مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر ٤٥٩، ص)٤(الجــزء : الموســوعة العربیــة العالمیــة) ٢(
.والتوزیع

، مركـــز المحروســـة، الطبعـــة ١٤أحمـــد طـــاهر، ص. أأحمـــد الســـعودي، . أ: البطالـــة المشـــكلة والحـــل) ٣(
ناهـد عـز . د هبـة نصـار، د. قـرن أ: ، وكذلك نفسه في خلـق فـرص العمـل فـي مصـر٢٠٠٨األولى، 

، ٢٠٠٧الــدین وكالــة كلیــة االقتصــاد والعلــوم السیاســیة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة، القــاهرة 
.أحمد عبد الونیس شتا/ د. مقال أ١٣٠ص

.ابقالس) ٤(
ــــوطن العربــــي) ٥( ــــة ومواجهتهــــا فــــي ال ــــو ١١ســــید عاشــــور أحمــــد، ص. د: مشــــكلة البطال ، مكتبــــة األنجل

. المصریة
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التوقـــف عـــن العمـــل أو عـــدم تـــوافر العمـــل ":ف البطالـــة بـــالمفهوم االقتصـــاديیـــوتعر -٥
قیــة أو بطالــة مقنعــة، كمــا قــد لشــخص قــادر علیــه وراغــب فیــه، وقــد تكــون بطالــة حقی

ــــة وموســــمیة، وتضــــاعف تأثیراتهــــا الضــــارة إذا  ــــة جزئی ــــة دائمــــة أو بطال تكــــون بطال
استمرت لمدة طویلة، وخاصة في أوقات الكسـاد االقتصـادي، وكـان الشـخص عـائًال 
ــا ألســرة، حیــث تــؤدي إلــى تصــدع الكیــان األســري، وتفكــك العالقــات األســریة،  أو رًب

لى إشاعة مشاعر ا ٕ .)١(لبالدة واالكتئابوا
وقد عجزت تلك التعریفات عن الوصول إلى تعریـف جـامع مـانع لمفهـوم البطالـة، 

:وبرز تعریف موضع اتفاق دولي، وهو تعریف منظمة العمل الدولیة للبطالة بأنها
الحالة التي تشمل األشخاص الذین هـم فـي سـن العمـل، والقـادرین علیـه، والمـؤهلین "-٦

ى المطلـــوبین، والـــراغبین فیـــه والبـــاحثین عنـــه، ومـــوافقین علـــى بـــالنوع والمســـتو –لـــه 
.)٢("الولوج فیه في ظل األجور السائدة، وال یجدونه خالل فترة زمنیة معینة

:)٣(وهيزم توافرها كي یعد الفرد عاطالً ومن هذا التعریف نستخلص المعاییر الال
ـــا مـــن العمـــر -١ ـــا وال یعمـــل ســـو ) ٦٥-١٥(أن یكـــون الشـــخص بالًغ اء أكـــان ذلـــك عاًم

. الخاصبمقابل أجر أم لحسابه
ا لــه بــأجر أو لحســابه -٢ ــا فیــه، ومســتعًد ــا للعمــل، قــادرًا علیــه راغًب أن یكــون الفــرد متاًح

. الخاص
. أن یكون الفرد یبحث عن العمل بطریقة إیجابیة، وخطوات جادة للبحث-٣
یسـتمر فـي "أن یكون الشخص یبحث خالل الفترة الزمنیة التي تتم فیها اإلحصـائیات -٤

ا وال ییأس ".البحث دائًم

.موقع رابطة الواحة الثقافیة) ١(
ــــوطن العربــــي، د) ٢( ــــة ومواجهتهــــا فــــي ال ــــو ١١ســــید عاشــــور أحمــــد، ص. مشــــكلة البطال ، مكتبــــة األنجل

، مركــز المحروســة، ١٥أحمــد طــاهر، ص. عودي، أأحمــد الســ. أ: المصــریة، البطالــة المشــكلة والحــل
.٢٠٠٨الطبعة األولى، 

).٢-١: (السابقان) ٣(
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:)١(وقد وجهت بعض االنتقادات إلى هذا التعریف، أهمها
أنــه ال یأخــذ فــي حســبانه كــًال مــن البطالــة المقنعــة والبطالــة الجزئیــة، فــالفرد یعــد فــي -١

. تعداد العاملین مادام عمل حتى ولو ساعة واحدة
لعـاملین ولـو قلـت إنتاجیتـه إلـى حـد ال یربط بین العمـل واإلنتاجیـة، فـالفرد فـي تعـداد ا-٢

ا . منخفض جًد
ال یأخذ في تعداد العاطلین إال األفراد الذین ال یعملون ویبحثـون عـن عمـل، وبالتـالي -٣

ــــا كبیــــرًا مــــن العــــاطلین الــــذین ال یبحثــــون عــــن عمــــل بعــــدما یئســــوا مــــن یُ  همــــل قطاًع
". وظیفة"الحصول على عمل 

. هامشیة أو یقومون بأنشطة غیر مشروعةیتجاهل األفراد الذین یعملون في وظائف -٤
الحالـة التـي ال یسـتخدم المجتمـع فیهـا قـوة "والبطالة وفـق المفهـوم العملـي لهـا هـي 

ا كامًال أو أمثًال، ومن ثم یكون الناتج الفعلي في هذا المجتمـع أقـل مـن  العمل فیه استخداًم
ـــى تـــدني مســـتوى رفاهیـــة أفـــراد المجت مـــع عمـــا كـــان یمكـــن النـــاتج المحتمـــل، ممـــا یـــؤدي إل

.)٢("الوصول إلیه
: من هذا التعریف یمكن التمییز بین بعدین للبطالة

مــن أمثلــة ذلــك حــالتي ســتخدام الكامــل للقــوة العاملــة المتاحــة، و یتمثــل فــي عــدم اال: األول
. رة والبطالة الجزئیةالبطالة الساف

الواضـح علـى ذلـك ظـاهرة ستخدام غیـر األمثـل للقـوة العاملـة، والمثـالیتمثل في اال: الثاني
. " المستترة"البطالة المقنعة 

ونــرى أن البطالــة باختصــار تعنــي وجــود نســبة مــؤثرة مــن شــباب الدولــة خــارج قــوة 
العمل، هذه النسـبة المـؤثرة تـؤثر بـدورها علـى الحالـة النفسـیة واالجتماعیـة ألفـراد المجتمـع، 

. وكذلك الحالة االقتصادیة والسیاسیة واألمنیة للمجتمع

.٢٠٠٨، الطبعة األولى، ١٦أحمد طاهر، ص. د أحمد السعودي، أ. أ: البطالة المشكلة والحل) ١(
.السابق) ٢(
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وفي الحقیقة نود أن نشیر إلى أنه لـیس مجـرد وجـود بطالـة فـي مجتمـع مـا، تمثـل 
نما البد أن نأخذ بعین االعتبار أن المجتمع المثالي لـم یخلـق بعـد،  ٕ ا لهذا المجتمع، وا تهدیًد

 ٍ◌ ا تصـبح فیـه البطالـة مشـكلة، ففـي أي ال یوجد مجتمع خـالٍ مـن البطالـة، ولكـن هنـاك حـًد
فئة من األفـراد العـاطلین، ولكـنهم قـد ال یمثلـون مشـكلة لوجـود نسـبتهم كل دول العالم توجد

فــائض % ٥-أو (+ وى التوظیـف الكامــل وال یتجــاوز فـي الحــد األمثــل للتوظیـف وهــو مســت
مــن إجمــالي حجــم الفــرص المطروحــة فــي ســوق العمــل بالنســبة إلجمــالي حجــم ) أو عجــز
.)١(الوظائف

: هاحدید معدلقیاس حجم البطالة وت:الثانيثحبالم
إن مـــن أخطـــر المشـــاكل التـــي تواجـــه المتخصصـــین فـــي دراســـات القـــوى العاملـــة 
ـــى  ـــة عل ـــاس معـــدالت البطال ـــة واســـتمرار تفاقمهـــا، وقی ـــاس معـــدالت البطال واالســـتخدام، وقی
المســتوى العربــي هــو نقــص البیانــات، واخــتالف التعــاریف المســتخدمة وقلــة مســوح العمالــة 

.)٢(التي تجرى في الوطن العربي
ن قیـــاس معـــدل البطالـــة وللتعـــرف علـــى حجـــم مشـــكلة البطالـــة وأبعادهـــا، فالبـــد مـــ

، "نســبة األفــراد العــاطلین إلــى قــوة العمــل المتاحــة فــي فتــرة زمنیــة معینــة"ف بأنــه 
.)٣(ویزداد االهتمام بهذا المعدل في الدول الصناعیة كمؤشر على األداء االقتصادي

بطالــة لــیس أمــرًا ســهًال، فــیمكن أوًال الكشــف عنــه مــن إن الكشــف عــن معــدالت ال
خالل تعداد السـكان فـي البلـد الواحـد، لكـن هـذا یحـدث كـل عشـر سـنوات فـي معظـم الـدول 

الــة كلیــة ناهــد عــز الــدین، وك. د هبــة نصــار، د. تحریــر أ: خلــق فــرص العمــل فــي مصــر+ الســابق ) ١(
، ١٣١، ١٣٠، ص٢٠٠٧االقتصــاد والعلــوم السیاســیة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة، القــاهرة 

. أحمد عبد الونیس شتا/ د. مقال أ
عبـد الـرحمن علـي . العمالة األجنبیة وأثرها االجتماعي والسیاسي على منطقة الخلیج العربي، إعـداد أ) ٢(

.٤٥، ص١٩٩٧عبد الرحمن باعشن، مكتبة مدبولي، 
ـــة المشـــكلة والحـــل، أ) ٣( ـــى، . أحمـــد الســـعودي، أ. البطال أحمـــد طـــاهر، مركـــز المحروســـة، الطبعـــة األول

.١٨، ص٢٠٠٨
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ویمكـــن أن . المتقدمـــة، وقـــد یتـــأخر عـــن ذلـــك بســـبب نقـــص اإلمكانـــات فـــي الـــدول النامیـــة
بعــض الــدول كــل التــي تقــوم بهــا أجهــزة اإلحصــاء فــي یســتخلص هــذا المعــدل مــن العینــات

.)١(سنة أو كل ثالثة أشهر
ویتوقف قیاس البطالة علـى طـول الفتـرة المرجعیـة، فتقـدیر معـدل البطالـة بـالرجوع 
إلى یوم واحد البد أن یكـون أعلـى مـن الرجـوع إلـى أسـبوع؛ ألن مـن ال یجـد عمـًال فـي یـوم 

ســب توقیــت قــد یجــد عمــًال فــي یــوم آخــر مــن أیــام األســبوع، كــذلك یختلــف قیــاس البطالــة ح
الفتـــرة المرجعیـــة خـــالل العـــام، خاصـــة فـــي المنـــاطق التـــي یتســـم فیهـــا النشـــاط االقتصـــادي 
بالموســـمیة مثــــل المنـــاطق الریفیــــة، ومــــن المنطقـــي أن یــــنخفض تقـــدیر معــــدل البطالــــة إذا 

. أجریت العملیة اإلحصائیة في فترة ذروة النشاط االقتصادي عما إذا تمت في فترة ركود
لصـناعیة یـتم حسـاب معـدل البطالـة علـى أنـه عـدد األشـخاص وفي بعض الدول ا

غیر العاملین نسبًة مئویة من قوة العمل المدنیة فقط، أي باستثناء مـن یعملـون فـي القـوات 
المســلحة، وبالتــالي فــإنهم یحصــلون علــى معــدل البطالــة بقســمة عــدد األشــخاص العــاطلین 

طلین، ویعبــر عــن النتیجــة بالنســبة علـى العــدد اإلجمــالي لألشــخاص ســواء العــاملین أو العــا
. المئویة

فــي حــین أن دوًال أخــرى تنســب المعــدل إلــى إجمــالي قــوة العمــل بمــن فیهــا ممــن 
ــبَ علــى أســاس  سِ یعملـون فــي القــوات المســلحة، وبــذلك یكــون معــدل البطالـة أقــل ممــا لــو ُح

ى أسـاس قوة العمل المدنیة فقط، كما أن معدالت البطالة ُتحسـب مـن خـالل قـوة العمـل علـ
وغیــر ذلــك، وهــذه المعــدالت تختلــف Raceأو العــرق Ageأو العمــر Genderالجــنس 

ا عن المعدل اإلجمالي . تماًم
إن هذه اإلحصاءات تحتاج إلى بیانات دقیقة وشـاملة لكـي یـتم بهـا حسـاب معـدل 
ــــا ال تتمتــــع بهــــذه الممیــــزات فهنــــاك بعــــض  البطالــــة، والمعــــروف أن بیانــــات البطالــــة غالًب

، ٢٠٠٤خالـــد الـــزواوي، مجموعـــة النیـــل العربیـــة، . البطالـــة فـــي ا لـــوطن العربـــي، المشـــكلة والحـــل، د) ١(
.٢١ص
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كمـــا أن عملیـــة قیـــاس البطالـــة فـــي الـــدول . ص ال یصـــنفون كعـــاملین أو كعـــاطلیناألشـــخا
النامیة تكون أكثـر صـعوبة لعـدم تـوافر البیانـات لـدى الجهـات الرسـمیة، والتـي ُیسـتدل منهـا 

حفـز العـاطلین علـى تسـجیل أنفسـهم على حجم البطالـة، وذلـك لعـدم وجـود إعانـات تعطـل تُ 
بتكــوین قواعــد ئمــة لجمــع المعلومــات علــى نحــو یســمحوســائل مالمــن ناحیــة، ولعــدم تــوافر 

. )١(بیانات یمكن االعتماد علیها بدرجة ثقة معقولة من ناحیة أخرى
وعلیه فإن اإلحصاءات الرسمیة للبطالة تكـون أقـل مـن الحجـم الفعلـي لهـا، فحتـى 
اآلن ال توجــد إحصــاءات دقیقــة تعطــي صــورة حقیقیــة عــن حجــم البطالــة فــي مصــر، كــذلك 

التفـــــاوت الكبیــــر فـــــي التقــــدیرات ممـــــا یثیــــر الشـــــك فــــي إمكانیـــــة االعتمــــاد علیهـــــا یالحــــظ
. واالطمئنان إلى صدقها

وفي هذا تختلف بیانات وزارة القوى العاملة، عـن بیانـات الجهـاز المركـزي للتعبئـة 
ـــــة  ـــــات المجـــــالس القومی ـــــه عـــــن بیان ـــــي بیانات ـــــدوره ف ـــــف ب ـــــذي یخت العامـــــة واإلحصـــــاء، وال

ن ي تضـارب إحصــاءات البطالــة فـي مصــر، تعقــد هـذه الظــاهرة بــیالمتخصصـة، ویســاهم فــ
.)٢(رة وبطالة مقنعةبطالة موسمیة وبطالة ساف

: أنواع وصور البطالة:الثالث ثحبالم
تتعدد أنواع وصور البطالة طبًقا لمسبباتها، فقد تعددت التقسیمات والتنوعـات مـن 

ل نــوع مــن هــذه األنــواع بــالعالج جانــب البــاحثین والدارســین فــي محاولــة مــنهم لمواجهــة كــ
المناســــب واالســــتراتیجیات المالئمــــة، ویمكننــــا تنــــاول هــــذه األنــــواع وتلــــك الصــــور للبطالــــة 

، ٢٠٠٨اهر، مركز المحروسة، الطبعة األولى، أ؛مد ط. أحمد السعودي، أ. البطالة المشكلة والحك أ) ١(
.١٩، ١٨ص

، ١٩٩٧نادیـة رضــوان، الهیئــة المصـریة العامــة للكتــاب، . د: الشـباب المصــري المعاصـر وأزمــة القــیم) ٢(
.٣٢٧، ٣٢٦ص
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:)١(كاآلتي

: األنواع والصور إجماالً : أوالً 
. البطالة العادیة-١
". العارضة"البطالة الموسمیة أو -٢
". بطالة نقصان الطلب"البطالة الدوریة أو -٣
.اكیةالبطالة االحتك-٤
". الفنیة"البطالة الهیكلیة -٥
. البطالة التكنولوجیة أو التقنیة-٦
. والبطالة اإلجباریة" الطوعیة"البطالة االختیاریة -٧
". الكاملة–الصریحة –الظاهرة "البطالة السافرة -٨
".المستترة"البطالة المقنعة -٩

: األنواع والصور تفصیالً : ثانًیا
:)٢(البطالة العادیة-١

ن ذا النـــوع یحـــدث هـــ ٕ مـــن البطالـــة عنـــدما ال تعمـــل أســـواق العمـــل بكفـــاءة، حتـــى وا
توافرت الوظائف بقدر كبیر مثل هذه البطالة تشـمل العمـال الـذین تركـوا وظـائفهم أو الـذین 

ــ ــا آخــرین مثــل صــغار الســكمــا . لوا ولــم یحصــلوا علــى وظــائف جدیــدةُفصِ ن تشــمل أشخاصً
تكــن لهــن وظــائف ولكــن بــدأن البحــث عنهــا والنســاء الالتــي كــن یعملــن فــي منــازلهن ولــم 

ناهــد عــز الــدین، وكالــة كلیــة االقتصــاد . هبــة نصــار، د. د. تحریــر أ: خلــق فــرص العمــل فــي مصــر) ١(
أحمـد عبـد الـونیس / د. ، مقال أ٢٠٠٧شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، القاهرة، والعلوم السیاسیة ل

.١٣١شتا، ص
، مؤسســـــة أعمـــــال )هــــــ١٤١٩-م ١٩٩٩(، الطبعـــــة الثانیـــــة ٤الموســـــوعة العربیـــــة العالمیـــــة، المجلـــــد ) ٢(

.٤٥٩الموسوعات للنشر والتوزیع، ص
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. ]البطالة قصیرة األمد[اآلن، وتسمى هذه البطالة 
: البطالة الموسمیة أو العارضة-٢

هــي البطالــة التـــي تظهــر بشـــكل موســمي، وتـــرتبط بصــورة كبیـــرة بطبیعــة النشـــاط 
تراجــع اإلنتـاجي نفسـه، وتذبذبــه بـین الحاجـة الشــدیدة لألیـدي العاملـة فــي بعـض األوقـات، و 

وتنـــاقص هـــذه الحاجـــة فـــي أوقـــات أخـــرى، فهـــي تحـــدث خـــالل موســـم معـــین أو بعـــد عمـــل 
.)٢(، وهي نوع آخر من البطالة العادیة)١(عرضي معین

وغالًبا مـا تظهـر البطالـة الموسـمیة فـي مجـال العمـل الزراعـي؛ نظـرًا لمـا تتسـم بـه 
هـــر كـــذلك فـــي طبیعـــة أنشـــطته الزراعیـــة، وكـــذلك فـــي مجـــال الســـیاحة إلـــى حـــد مـــا، وتظ

الصــــناعات التــــي یــــتم فیهــــا خفــــض عــــدد عمالهــــا خــــالل فصــــول معینــــة كــــل عــــام، مثــــل 
الصـــناعات الغذائیـــة وصـــناعة الســـفن ومحـــالج القطـــن وفـــي أعمـــال الشـــحن والتفریـــغ فـــي 
المــوانئ وفـــي مجـــال التشـــیید والبنـــاء، حیـــث تنتهــي فـــرص العمـــل مؤقتًـــا بإنجـــاز واســـتكمال 

بــال عمــل لفتــرة قــد تطــول أو تقصــر انتظــارًا لظهــور العمــل نفســه، حیــث قــد یظــل العامــل 
فرصة عمل جدیدة في هذا المجال، كذلك عمال التراحیل الذین تتذبـذب فتـرات عملهـم بـین 
عمل وبطالة، وفًقـا لموسـمیة العمـل، ومـدى حاجتـه إلـى األیـدي العاملـة بصـورة متقطعـة ال 

.)٣(استمراریة فیها
": لببطالة نقصان الط"البطالة الدوریة -٣

، وكمــا )٤(تعنــي أن النشــاط االقتصــادي ال یســیر بتــواتر واحــد ومنــتظم عبــر الــزمن
في تعریف األمم المتحدة، هي نتیجة من نتائج فشل الطلب االقتصادي بسبب تغیـرات فـي 

، ١٩٩٧لهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، نادیـــة رضـــوان، ا: الشـــباب المصـــري المعاصـــر وأزمـــة القـــیم) ١(
.٣٢٨ص

.سابق) ٢(
.سابق) ٣(
ـــي، د) ٤( ـــوطن العرب ـــة ومواجهتهـــا فـــي ال ـــو المصـــریة، . مشـــكلة البطال ـــة األنجل ســـید عاشـــور أحمـــد، مكتب

.١٢ص
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. )١(مستویات النشاط خالل فترة معینة
ویحدث هـذا عنـدما یصـبح . وهي تنجم عن انخفاض عام في الطلب على العمال

اا فعنــدما ال تــروج الســلع، یلجــأ كثیــر مــن المصــانع إلــى . إلخفــاق الكلــي للمجتمــع قلــیًال جــًد
خفــض إنتاجهــا وعــدد العــاملین بهــا، كمــا یمكــن لهــذه الصــناعات االحتفــاظ بــنفس المســتوى 

)٢(.ن مع تخفیض كل من األسعار واألجورمن اإلنتاج والتشغیل ولك

ن كــان مـــن وعــادة مــا یحـــدث هــذا النـــوع فــي الـــدول ذات ا ٕ القتصــاد الرأســـمالي، وا
ــا اقتصــادیات الــدول النامیــة نتیجــة لظــروف العولمــة، والبطالــة  المتوقــع أن تتعــرض لــه أیضً
الدوریــة تتشــابه مــع البطالــة الموســمیة فــي أن ســبب كــل منهمــا راجــع إلــى انخفــاض الطلــب 

مثــل ســـبب علــى العمالــة، إال أن البطالــة الدوریــة ترجــع النخفــاض الطلــب الكلــي، بینمــا یت
ـــة، وفـــي قطاعـــات  ـــى العمـــل فـــي مواســـم معین ـــة الموســـمیة فـــي انخفـــاض الطلـــب عل البطال

ـا، ویمكـن توقعهـا خـالل أوقـات معینـة فـي السـنة  مثـال "محددة، ومـن ثـم تكـون أكثـر انتظاًم
.)٣("عمال البناء و ،عمال الزراعة

: حتكاكیةالبطالة اال-٤
فهــي . )٤(خــرى وبــین منطقــة وأخــرىتعنــي االنتقــال المســتمر للعــاملین بــین مهنــة وأ

تحدث بسبب الحراك المهني، وتنشأ نتیجة نقص المعلومـات لـدى البـاحثین عـن العمـل، أو 
لـــدى أصـــحاب األعمـــال الـــذین تتـــوافر لـــدیهم فرصـــة العمـــل، ویمكـــن إدخالهـــا فـــي البطالـــة 

ـــوطن العربـــي، المشـــكلة والحـــل، د) ١( ـــة فـــي ال ـــد الـــزواوي، مجموعـــة النیـــل العربیـــة، . البطال ، ٢٠٠٠خال
.١٩ص

.سابقمرجع ) ٢(
.مرجع سابق) ٣(
ـــي، د) ٤( ـــوطن العرب ـــة ومواجهتهـــا فـــي ال ـــو المصـــریة، . مشـــكلة البطال ـــة األنجل ســـید عاشـــور أحمـــد، مكتب

.١٢ص
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فـــإن ، ولـــذلك )١(الدوریـــة، وتحـــدث ســـواء فـــي الـــدول المتقدمـــة أو الـــدول المتخلفـــة اقتصـــادًیا
إنشاء مركـز للمعلومـات الخاصـة بغـرض التوظـف مـن شـأنه أن یقلـل مـن مـدة البحـث عـن 
العمل، ویتیح لألفراد الباحثین عن العمـل فرصـة االختیـار بـین اإلمكانیـات المتاحـة بسـرعة 

.)٢(وكفاءة أكثر
": الفنیـة"البطالة الهیكلیة -٥

لتغیـرات الهیكلیـة التـي هي تلك البطالة التـي تصـیب جـزًءا مـن قـوة العمـل بسـبب ا
، وهذه التغیرات الهیكلیة تحدث فـي االقتصـاد الـوطني، والتـي تـؤدي )٣(تحدث في االقتصاد

المتاحــة ومــؤهالت وخبــرات " التوظــف"إلــى إیجــاد حالــة مــن عــدم التوافــق بــین فــرص العمــل 
ن العمــال المتعطلــین الــراغبین فــي العمــل والبــاحثین عنــه، فهــذا النــوع مــن البطالــة یمكــن أ

یحدث نتیجـة النخفـاض الطلـب مـن نوعیـات معینـة مـن العمالـة، بسـبب الكسـاد الـذي لحـق 
بالصناعات التي كانوا یعملون بها وظهور طلب على نوعیـات أخـرى معینـة مـن المهـارات 
التي تلزم إلنتـاج سـلع معینـة لصـناعات تزدهـر، فالبطالـة التـي تـنجم فـي هـذه الحالـة تكـون 

. )٤(على الطلببسبب تغیرات هیكلیة طرأت 
وهــي بــذلك تحــدث عنــدما تكــون مهــارات األشــخاص الــذین یبحثــون عــن عمــل ال 
ـــا یعیشـــون فـــي منـــاطق تقـــل فیهـــا  تتناســـب مـــع الوظـــائف المتـــوافرة، كمـــا تشـــمل كـــذلك أناًس

، أو بسبب انتقال الصناعة من مكان إلـى آخـر، )٥(الوظائف بینما تتوافر في مناطق أخرى
. لهذا االنتقال، فیتعطلون عن العملفقد ال یستجیب بعض العمال

، ٢٠٠١خالـــد النـــواوي، مجموعـــة النیـــل العربیـــة، . البطالـــة فـــي الـــوطن العربـــي، المشـــكلة والحـــل، د) ١(
.١٩ص

. ، أ"ة واالقتصادیة والسیاسیة للبطالة في الوطن العربـياآلثار االجتماعی: "موقع رابطة الواحة الثقافیة) ٢(
. قرین علي، جامعة المسیلة، الجزائر. سعید یحیى،  رابح بوقرة ، أ

.مرجع سابق) ٣(
.مرجع سابق) ٤(
.٤٥٩مرجع سابق، الموسوعة العربیة العالمیة، ص) ٥(
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وخطورة ظاهرة البطالة الفنیة أنهـا تنتشـر أكثـر أو غالًبـا بـین الفئـات عالیـة التعلـیم 
واألمـر األخطـر . والتي تكون مؤهلة لدفع االقتصاد والمجتمـع والنظـام السیاسـي إلـى األمـام
ین تــــؤدي لضــــعف هــــو أن ظــــاهرة البطالــــة الفنیــــة تولــــد حالــــة مــــن اإلحبــــاط لــــدى المتعلمــــ

ـا خصـبة لالتجاهـات السیاسـیة المتطرفـة فـي بعـض  مشاركتهم السیاسـیة، كمـا تجعلهـم أرضً
. األحیان

وقـــد یلجـــأ المتعلمـــون إلـــى القبـــول بمهـــن وأعمـــال ال تمـــت بصـــلة إلـــى تخصصـــهم 
ـا كبیـرًا وألقـت بهـم هـذه المهـن فـي وضـعیة اجتماعیـة  العلمي ومؤهلهم، فإذا لم یحققـوا نجاًح

ان یكفلهــا لهــم تخصصــهم العلمــي األصــلي، فــإن حالــة مــن النقمــة علــى الدولــة أقــل ممــا كــ
وأجهزتها قد تتولـد لـدى هـؤالء المتعلمـین، ومعارضـة بعضـهم للنظـام القـائم سـواء فـي إطـار 

.)١(المعارضة الشرعیة أو خارج األطر الشرعیة
: )٢(البطالة التكنولوجیة أو التقنیة-٦

ام األســالیب التكنولوجیــة فـــي اإلنتــاج، أو التـــي الناشـــئة عــن اســـتخدوهــي البطالــة
تتطلـب مهـارات خاصـة علـى النحـو الـذي یـؤدي إلـى تعطـل أو االسـتغناء عـن بعـض أفــراد 
العمل، ممـن ال تتـوفر فـیهم هـذه المهـارات، أو إدخـال آالت صـناعیة ال تحتـاج إلـى عمـال 

. كثیرین
: والبطالة اإلجباریة" الطوعیة"البطالة االختیاریة -٧

ـــة التـــي یتوقـــف فیهـــا األشـــخاص عـــن البحـــث عـــن  ـــة هـــي الحال البطالـــة االختیاری
، ال تعطل العامل بمحض إرادته، عن طریـق تقـدیم اسـتقالته عـن العمـل الـذي كـان )٣(عمل

ــا إلــى تــوافر مصــادر مســتقلة للــدخل، أو  یعمــل بــه ألســباب متعــددة، قــد یكــون بعضــها راجًع
وفــي كــل هــذه . أعلــى وظــروف عمــل أحســنألنــه یبحــث عــن عمــل أفضــل یــوفر لــه أجــرًا 

.١٣٣مرجع سابق، خلق فرص العمل في مصر، ص) ١(
.١٣٣فرص العمل في مصر، صمرجع سابق، خلق ) ٢(
.٢٣مرجع سابق، البطالة المشكلة والحل، ص) ٣(
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. الحاالت قرار التعطل اختیاري
، فهي تكون بإرغام العامل على التعطل رغم أنه راغـب فـي أما البطالة اإلجباریة

ومثـال ذلـك تسـریح العمـال كـالطرد بشـكل . العمل وقادر علیه وقابل لمسـتوى األجـر السـائد
كمــا أن البطالــة . راحــل الكســادح فــي موهــذا النــوع مــن البطالــة یســود بشــكل واضــ.. قســري
أن نشـیر وجدیر بالـذكر.)١(لهیكلیةتأخذ شكل البطالة االحتكاكیة أو اأن اریة یمكناإلجب
دور الحكومـــة و وزارة القـــوى العاملــة فـــى مواجهـــة مشـــكلة تســریح العمـــال وهـــو إنشـــاء إلــى 

رح مـن عمالهـا صندوق دعم مالى لمسـاعدة الشـركات التـى تواجـه مشـكالت بشـرط  أال ُتسـ
أن عـدد هـذه الشـركات حـوالى ] عائشة عبـدالهادى.د[، وذكرت وزیرة القوى العاملة والهجرة 

خاصــة مــن شــركات الغــزل والنســیج فــى المحلــة فــى ظــل األزمــة االقتصــادیة]شــركة١٢٥[
] ٢٠٠٩ساعة،قناة المحور٤٨من برنامج [.الحالیة

": ةالكامل–الصریحة –الظاهرة "البطالة السافرة -٩
هــي حالــة التعطــل الظــاهر التــي یعــاني منهــا جــزء مــن قــوة العمــل، قــادرین علــى 

ــا –العمــل  ــا وعقلًی ویرغبــون فیــه وال یجــدون الفرصــة المناســبة أو العمــل –جســمانًیا وذهنًی
. المطلوب للتشغیل في داخل المؤسسات االقتصادیة

ـــا انخفــــاض فــــرص العمالـــة فــــي ســــوق العمـــل واإلنتــــاج، نتیجــــة وهـــي تعنــــي أیضً
انخفـاض معــدالت الفــائض فــي العــرض مــع ارتفــاع عــدد القــادرین علــى العمــل أو الطــالبین 

.)١(له
ا فـي كثیـر مـن الـدول العربیـة، وال توجـد عـادة أنظمـة  وتعد تلـك البطالـة قاسـیة جـًد
حمایــة اجتماعیــة أو إعانــات حكومیــة بــل تنعــدم كــل هــذه المســاعدات بالنســبة للعاطــل فــي 

ك تكــون حــادة وقاســیة، أمــا فــي الــدول المتقدمــة فتكــون أقــل حــدة حیــث الــدول النامیــة لــذل
عانـــات حكومیـــة أخـــرى ٕ وهـــذا النـــوع . )٢(یحصـــل العاطـــل عـــن العمـــل علـــى إعانـــة بطالـــة وا

.٣٢٧مرجع سابق، الشباب المصري المعاصر وأزمة القیم، ص) ١(
.١١المرجع السابق، مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي، ص) ٢(
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مــــألوف وموجــــود، ویحــــدث نتیجـــــة لقصــــور الطلــــب علــــى األیـــــدي العاملــــة وخاصــــة فـــــي 
تـي تحتـاج إلـى رؤوس الخـدمات الكالصـناعة وبعـض) غیر الزراعیـة(جیة القطاعات اإلنتا

.)١(أموال ضخمة
": المستترة"البطالة المقنعة -١٠

ا  فعـــًال ویقبضـــون أجـــورًا ورواتـــب دون أي ال تعنـــي أن هنـــاك عمـــاًال یعملـــون اســـًم
بمعنى ارتفاع معدالت العمالة، مع عدم وجود ارتفاع مماثل في معـدالت . )٢(إنتاجیة فعلیة

. اإلنتاج
كـــدس فیهـــا عـــدد كبیـــر مـــن العمـــال بشـــكل یفـــوق فهـــي تمثـــل تلـــك الحالـــة التـــي یت

الحاجة الفعلیة للعمل، أي وجود عمالة زائـدة والتـي ال یـؤثر سـحبها مـن دائـرة اإلنتـاج علـى 
.)٣(حجم اإلنتاج وبالتالي فهي عبارة عن عمالة غیر منتجة

: ویتضح أن هذا النوع من البطالة له مفهومین، هما
ملـــون، ولكـــن لـــیس بكامـــل طاقـــاتهم أو یعملـــون فـــي ینصـــرف إلـــى األفـــراد الـــذین یع: األول

. أعمال إنتاجیاتهم فیها أقل بكثیر مما یمكن أن تكون علیه في أعمال أخرى
ا، ینصــرف إلــى األفــراد الــذین یعملــون فــي أعمــال تكــون فیهــا : الثــاني وهــو األكثــر شــیوًع

ا أو منعدمــة، وقــد تكــون ســالبة، مثــل مــن یبیعــون اإلنتاجیــة الحدیــة للعمــل ضــئیلة جــًد
.)٤(سلًعا بائرة

كمــا یالحــظ أن هــذا النــوع یوجــد فــي القطــاع الصــناعي، وتعــاني غالبیــة المصــالح 
. الحكومیة ووحدات القطاع العام من ظاهرة البطالة المقنعة

لــذلك كــان مــن آثارهــا خلــق حالــة مــن التواكــل السیاســیة والســلبیة واستســهال إلقــاء 

.١٣٣مرجع سابق، ص) ١(
.١١جع سابق، صمشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي، مر ) ٢(
.موقع رابطة الواحة الثقافیة) ٣(
.٢٢البطالة المشكلة والحل، مرجع سابق، ص) ٤(
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ن ذلـــك غیـــر صـــحیح، كمـــا أن اضـــطرار تبعـــات كـــل شـــيء علـــى الحكومـــة حتـــى ولـــو كـــا
العــاملین فــي الجهــاز الحكــومي للبحــث عــن مصــادر أخــرى للــدخل عبــر عمــل آخــر خلــق 
حالة من النقمة على الدولة وأجورهـا المنخفضـة حتـى ولـو كـانوا ال یـؤدون أي عمـل مقابـل 
ضــافة لــذلك فــإن وجــود ظــاهرة البطالــة المقنعــة فــي جهــاز الدولــة یقلــل مــن  ٕ هــذه األجــور، وا
كفاءتــه ومــن قدرتــه علــى تقــدیم الخــدمات الضــروریة للمــواطنین ویــؤدي إلــى انتشــار الفســاد 
والرشــوة باعتبارهمــا مــدخًال إلنهــاء األعمــال لــدى جهــاز الدولــة، فضــًال عــن انتهــاك القــانون 

.)١(واختفاء االنضباط الوظیفي
اصـة فـي إن البطالة المقنعة في أغلب األحیان تكـون معوًقـا للعملیـة اإلنتاجیـة، خ

قطاع الخـدمات، حیـث تـنخفض مسـتویات الخدمـة المقدمـة نتیجـة لتشـغیل أعـداد كبیـرة مـن 
األفــراد، تفـــوق االحتیاجـــات الحقیقیـــة لحجـــم العمـــل، ممــا یـــؤدي إلـــى نـــوع مـــن التواكـــل بـــین 
جـراءات العمـل، كمـا تـؤدي إلـى تفشـي  ٕ العاملین والتعارض والتضارب في وجهـات النظـر وا

.)٢(وقراطیةظاهرة الروتین والبیر 
ــا إحصــائًیا دقیًقــا، ویعتمــد جانــب متطــور  وُیستعصــى قیــاس البطالــة المقنعــة قیاًس
منـــه علـــى عـــدد ســـاعات العمـــل المنجـــزة، وفـــي هـــذا النـــوع مـــن البطالـــة فـــإن بلـــدان الـــوطن 

. العربي شأنها شأن الدول النامیة
: وهناك جانًبا غیر منظور من البطالة المقنعة یتمثل بصفة خاصة في

م وضــع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب كخریجــي مراحــل التعلــیم المختلفــة عــد
ـــون فـــي مجـــاالت تخصصـــاتهم أو فـــي أعمـــال ال تتناســـب مـــع مســـتوى  الـــذین ال یعمل

. التحصیل العلمي الذین یتلقونه في المؤسسات التعلیمیة
 ســــوء وســــائل اإلنتــــاج وضــــعف الفــــن اإلنتــــاجي فــــي أنــــواع مــــن االســــتخدام العــــائلي

. الستخدام في القطاع الهامشي أو القطاع غیر المنظموا

.١٣٢خلق فرص العمل في مصر، سابق، ص) ١(
.٣٢٨الشباب المصري المعاصر وأزمة القیم، سابق، ص) ٢(
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 وتبدو ظاهرة البطالـة المقنعـة فـي الـوطن العربـي بصـورة واضـحة فـي القطـاع الزراعـي
إلى جانب القطاع الحكـومي والعـام كمـا أوضـحنا سـالًفا؛ حیـث یتـراوح عـدد أیـام العمـل 

الحكومـــات كمـــا أدى أخـــذ بعـــض . یـــوم فـــي الســـنة٢٠٠-١٨٥فـــي الزراعـــة مـــا بـــین 
العربیة لسیاسة االلتزام بتعیین الخریجین إلى تكدس دواوین الحكومة بأعـداد كبیـرة مـن 
المــوظفین بدرجــة تفــوق احتیاجــات العمــل، ویتطلــب األمــر تقیــیم سیاســات االســـتخدام 
القائمة في البلدان العربیة من خالل وضع معدالت لألداء یتحـدد علـى ضـوئها تحدیـد 

.)١(في كل القطاعات الخدمیة والسلعیةالحجم األمثل للعمال 
وعلیــه تعــد ظــاهرة البطالــة المقنعــة مــن أصــعب أنــواع البطالــة مــن حیــث التعامــل 
معهــا أو عالجهــا، ذلــك أنــه ال ســبیل لعالجهــا إال بخلــق مجــاالت جدیــدة لإلنتــاج یصــاحبها 
فــرص عمــل حقیقیــة تســتوعب فــائض العمــل فــي األعمــال المنتجــة وذلــك مــن خــالل تغییــر 

.)٢(یان االقتصاد القومي والتنویع في هیكلهبن

.٥٠مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي، سابق، ص) ١(
.٢٢لحل، صالبطالة المشكلة وا) ٢(
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الفصل الثاني
بیئات البطالة

البطالة حول العالم : المبحث األول 
إن البطالة مشكلة عالمیة ال یخلـو منهـا أي مجتمـع إنسـاني فالبطالـة هـي البطالـة 
فـــي أي مجتمـــع ،و لكنهـــا تختلـــف فـــي حـــدتها مـــن مجتمـــع آلخـــر ، وســـوف نقـــوم فـــي هـــذه 

التالیة برصد هذه المشكلة وأبعادها ونسبها من مجتمع آلخر متبعین فـى طریقـة الصفحات
من األكبر مساحة وحجما إلى األصـغر فاألصـغر راجـین مسألة التدرجتقسیم المجتمعات 

توفیر السهولة والیسر وما كان من إجمال في بعض النقاط فذلك ألن الحدیث سوف یـأتي 
. سبق اإلشارة إلیها من قبلعنها في موضع آخر  أو أن یكون قد

إننــا إذا نظرنــا إلــى البطالــة نظــرة ســریعة حــول العــالم ، وجــدنا أنهــا تشــكل خطــرا 
نما على أجیال قادة لم ترعینهـا الحیـاة بعـد ٕ فهـذه األعـداد . داهما لیس شباب الیوم فحسب وا

هــي المتراكمــة مــن العــاطلین هــي مشــكلة لكنهــا المشــكلة األصــغر ، أمــا المشــكلة الكبــرى 
مالیـــین خـــریج فـــي الســـنوات القلیلـــة القادمـــة الـــذین ٥األجیـــال القـــادة التـــي تُقـــدَّر بحـــوالي 

سینضــمون حتمــا إلــى مــن قــبلهم مــن العــاطلین ، وتصــبح جیوشــا جــرارة ، تقــف وراء حلــم 
. الوظیفة مكتوفة األیدي 

، خیـرةإن معدالت البطالة التي ُقدرت من قبل المنظمـات المختصـة فـي اآلونـة األ
جعلـــك تقـــف أمـــام هـــذه المشـــكلة حـــائرا ، فهـــي بكـــل تأكیـــد أرقامـــا قیاســـیة تـــذهل النـــاظر ، ت

.وتحزن الناقد ، وتعیي الدارس ؟ أما المعالج فیضیق بها زرعا
ملیـون عاطـل وهـو مــا ١٨٥.٤م وصـلت معـدالت البطالــة إلـى ٢٠٠٢ففـي عـام 

ة إلــى رقــم لــم م فقــد وصــلت البطالــ٢٠٠٣صــدر عــن منظمــة العمــل الدولیــة أمــا فــي عــام 
ملیــون عاطــل ، ومــن ثــم لــو نظرنــا إلــى إجمــالي ١٨٥.٩تصــل إلیــه مــن قبــل حیــث بلــغ 

مـن إجمـالي األیـدي العاملـة أمـا عـن % ٦.٢األیدي العاملة، فسـنجد أن هـذا العـدد یشـكل 
ملیــون رجــل، أمــا النســاء فبلغــت ١٠٨.١م فبلغــت ٢٠٠٣نســبة البطالــة بــین الرجــال لعــام 
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ملیــون % ٠.١وهــو بــذلك یتراجــع عــن العــام الســابق بـــ . لیــون امــرأةم٧٧.٨البطالــة فــیهن 
ملیــون ٨٨.٢ســنة هــي األكثــر عرضــة للبطالــة ویمثلــون ٢٤ـــ١٥امــرأة، واألعمــار مــابین 

)١(%١٤.٤شاب وشابة ، یواجهون معدل بطالة حوالى 

ـ :البطالة في بالد العالم 
: في أوربا 

زي األوروبي،أنـــه ال یتجــاوز متوســـط لقــد كشـــف التقریــر الـــذي أعلنــه البنـــك المركــ
وفي أوربا تشهد دوال انخفاضا في معـدالت البطالـة بهـا %. ٨.٩معدالت البطالة في أوربا 

، وهنــاك أیضــا دوال شــهدت ارتفاعــا %٦.٧مثــل أســبانیا ، وقــد انخفضــت البطالــة بــه بنســبة 
سـنویا ، % ١.٣بمعـدل زیـادة یصـل إلـى % ١١.١في معدالت البطالة مثل الیونان بنسة 

ــة إلــى  ، وفرنســا حــوالي %٩.٧، وفنلنــدا حــوالي %١٠.٥وفــي إیطالیــا وصــلت نســبة البطال
)٢(%.٧.٩، أما ألمانیا فتصل فیها إلى %٩.٦

ونالحــظ فــي هــذه النســب أن البطالــة فــي أوربــا مختلفــة األوضــاع والظــروف ففــي 
نخفض فیهـا نسـب حین تقل فرص العمل في الیونان بدرجة كبیرة إال أنه یوجد دوال أخرى ت

. البطالة مثل أسبانیا وتزداد فیها نسبة التشغیل 
: في آسیا 

وعلـى الـرغم مـن ذلـك % ٧حیث معدالت النمو اإلجمالي للناتج المحلي تجاوزت 
فقــد زادت نســبة البطالــة فــي هــذه المنطقــة وهــي شــرق آســیا، أمــا الجنــوب الشــرقي فقــد شــهد 

ل معــدل البطالــة مســتقرا كمــا هــو ، علــى م ،وفــي الجنــوب ظــ٢٠٠٣تراجعــا جیــدا فــي عــام 
)٣(%٥الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

ونالحظ مما سبق أن منطقة جنوب شرق آسیا لدیها القدرة على الحد مـن البطالـة 

)١(، ط١٧، ١٦سید عاشور أحمد مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ، ص. د-١
م ، مجموعة النیل العربیة ٢٠٠٤، ) ١(، ط٥٤خالد الزواوي البطالة في الوطن العربي ، ص. د-٢
.١٨سید عاشور أحمد ، مرجع سابق ، ص.د-٣
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ومن المتوقع أن یرتفع معـدل البطالـة بدرجـة طفیفـة فـي شـرق آسـیا؛ نتیجـة لتـأثیر حـوالي . 
)١(م٢٠١٥العمل وذلك بحلول عام مالیین شخص داخلین لسوق٦

:في أفریقیا 
وهنا في هذه القارة یوجد أعلى معدالت البطالة في العالم كله ، فقد شهدت 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ارتفاعا في معدالت البطالة التي بلغت نسبة 
الفقر وأما جنوب الصحراء الكبرى ، فلم تنخفض معدالت البطالة أو معدالت%. ١٢.٢

مما أدى ) اإلیدز(وحرمت المنطقة من الرأس مال البشرى بسبب مرض نقص المناعة 
إلى هجرة العقول إلى الخارج، ولذلك فكثیر من الباحثین یتوقعون عدم وفاء هذه المنطقة 

.)٢(في تحقیقها ألهداف التنمیة 
: في العالم الجدید 

ریكا الالتینیة تم تنمیة فرص وفي أم)٣(%٦یبلغ معدل البطالة في أمریكا حولي 
العمل من دخل أربعة أشخاص من أصل عشرة ، إلى دخل سبعة أشخاص من أصل 

.)٤(١٩٩٣عشرة وظائف جدیدة، وذلك منذ عام 
ملیون عاطل، رغم أن النمو اإلقلیمى ١٩وفي المدن في أمریكا الشمالیة یوجد 

.)٥(%٩-٨راوح نسبة البطالة من وأما في استرالیا فتت. من إجمالي الناتج١.٥بلغ حوالي 
البطالة في الدول النامیة : المبحث الثاني 

ـ كیف یمكننا تحدید أو تصنیف دولة ما إذا كانت نامیة أو متقدمة ؟
ـ كثیر من الكتب تحدثت عـن الـدول النامیـة وأعطتهـا خصـائص ولكـن هـذه الخصـائص ال 

اك خصیصـة واحــدة منهــا هــي بمثابــة تمثـل المعیــار الــرئیس لتحدیــد الـدول النامیــة ولكــن هنــ

.١٨سید عاشور أحمد ، مرجع سابق ، ص. د-١
.١٨سید عاشور أحمد ، مرجع سابق ، ص. د-٢
.، مرجع سابق ٥٤خالد الزواوي ، ص. د-٣
. ، مرجع سابق ٢٠سید عاشور أحمد ، ص. د-٤
.، مرجع سابق ١٥سید عاشور أحمد ، ص. د-٥
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العنصر الفاصل المـؤثر والمصـنف للدولـة إذا مـا كانـت نامیـة أو متقدمـة وهـذه الخصیصـة 
هي 

.انخفاض مستوى التعلیم والتكنولوجیا ) ١
: ـ أما باقي الخصائص فهي 

انخفاض مستوى الدخل للفرد ، ) ٢
) كنتیجة لما قبلها (انخفاض معدل االدخار ) ٣
. ة اإلنتاجقل) ٤
انتشار البطالة المقنعة ووجود عمالة زائدة في مواقع العمل ) ٥
.االهتمام الشدید بالزراعیة أكثر من غیرها من المجاالت ) ٦

تلــك الــدول التــي بهــا مســتویان منخفضــان "ـــ ومــن هنــا نســتطیع تعریــف الــدول النامیــة بأنهــا 
.)١("خل الفرديأوال مستوى التعلیم والتكنولوجیا وثانیا مستوى الد

ـــ وهنــاك شــبهة البــد أن تــزال وهــي أن بعــض االقتصــادیین یعتبــرون أن الــدول النامیــة هــي 
نفسها الدول المتخلفة ،ولكننـا إذا نظرنـا إلـى التعریـف السـابق للـدول النامیـة نسـتطیع أن 
نفــرق بــین الــدول النامیــة والــدول المتخلفــة ، فالــدول النامیــة هــي الــدول التــي بهــا مســتوى 

ـــدول ا ـــه مـــع الوقـــت ،أمـــا ال لمعیشـــة مـــنخفض ولكنهـــا تســـتطیع تحقیـــق نمـــو مضـــطر فی
المتخلفــــة فهــــي التــــى بهــــا مســــتوي المعیشــــة مــــنخفض وال تســــتطیع تحقیــــق نمــــوا ســــنویا 

.)٢(ومضطردا بها
ولكـن فـي غالــب الدراسـات النظریـة یســتخدم تعبیـر الـدول النامیــة للتعبیـر عـن كــل 

.والمتخلفة معادولة غیر متقدمة أي للدول النامیة
. تعریف الدول المتقدمةـ 

، ) ١(، ط٢٤، ص) القضاء نهائیًا علي البطالة ( أحمد علي دغیم ، المعجزة االقتصادیة . د-١
م ، المكتبة االكادیمیة ٢٠٠٦

. م ، عالم الكتب ١٩٨٣محمد محمود غنیمي ، فائض العمالة في الدول النامیة ، . د-٢
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ــ تعریــف الــدول المتقدمــة ال یمثــل مشــكلة فمــن الممكــن معرفتهــا باالســتبعاد أي أنهــا كــل  ـ
.)١(دولة لیست نامیة علیها للتعریف السابق

:أي أنها تلك الدول التي تتمتع بمستوى عال من التعلیم والتكنولوجیا ومتوسط الدخل 
:ن الدول المتقدمة والنامیة مفارقة مذهلة بی

إننــا عنــد عقــد مقارنــة بــین الــدول النامیــة والــدول والمتقدمــة نعقــدها لیســت إلبــراز 
الفــرق بــین التعریفــات أو المســمیات ولكــن نعقــدها إلبــراز المفارقــة الفلكیــة بــین أحــوال الفــرد 

، وأحوال آخرین في البالد المتقدمة :في أي بلد ناِم
:جمالي حجم اإلنتاج اإل: أوال

ـــ فـــي العـــالم المتقـــدم یبلـــغ حـــولي خمســـة مـــثالة فـــي الـــدول الثامنـــة أي أن منتوســـط دخـــل  ـ
% ٥.٠٠الفــردي فــي العــالم النــامي یمثــل بالنســبة لمتوســط دخــل الفــرد فــي العلــم المتقــدم 

.)٢(فقط
حیـــث أن عـــدد الســـكان فـــي العـــالم المتقـــدم یمثلـــون ربـــع عـــدد الســـكان فـــي العـــالم 

م كــان حجــم الــدخل القــومي الحقیقــي للعــالم ١٩٩١التحدیــد عــام النــامي وفــي الماضــي وب
مـن حجـم الـدخل القـومي فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة وهـي % ٥٠النامي أقل قلیال مـن 

٣٦أي أن متوسط دخل الفرد في أمریكـا حینئـذ كـان أكثـر مـن . إحدى دول العالم المتقدم 
نسـبة لإلنتـاج الصـناعي للـدول النامیـة فهـو أمثال متوسط دخل الفرد في العالم النـامي، وبال

من إجمالي اإلنتاج الصناعي العـالمي ،أمـا الصـادرات فـى الـبالد النامیـة فتمثـل % ٧یمثل 
ملیـار ٦.٣٠١٥م حـولي ٢٠٠٣وقد بلغ سكان العالم عام )٣(.من صادرات العالم % ٢٤

ملیــار ٥.٠٩٨٢نســمة فــي حــین كــان یمثــل ســكان الــدول النامیــة مــن هــذا العــدد وحــوالي 
نســمة ولــیس هــذا فحســب بــل إن الفــارق یبــین كــال النــوعین فــي تزایــد مســتمر بســبب كثــرة 

. ، مرجع سابق ٢٤أحمد علي دغیم ، المعجزة االقتصادیة ، ص. د-١
. ، مرجع سابق ١٦أحمد علي دغیم ، المعجزة االقتصادیة ، ص. د-٢
. ، مرجع سابق ١٧جزة االقتصادیة ، صأحمد علي دغیم ، المع. د-٣
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. )١(اإلنجاب الهائلة وقلتها التي تقترب من الجمود في الدول المتقدمة
ــ ١٩٨٥[بینمــا نمــا ســكان العــالم كلــه خــالل الفتــرة  بمعــدل ســنوي متوســط ]١٩٩٠ـ

% ٠.٥٤قـد نمـا فـي المتوسـط السـنوي، حـوالي فان سكان العالم المتقدم% ١.٧٩بحوالي 
. في الدول النامیة خالل نفس السنة% ٢.١١في حین كان هذا المتوسط حوالي 

)٢٠٢٥_١٩٥٠(سكان العالم بمعدالت النمو للفترة من : كما في الجدول التالي 
متوسط المعد 
للنمو السنوي

١٩٥٠-
١٩٥٥

١٩٦٥-
١٩٧٠

١٩٨٥-
١٩٩٠

١٩٩٥-
٢٠٠٠

٢٠٠٠-
٢٠٠٥

٢٠٢٠-
٢٠٢٥

١.٧٩٢.٠٦١.٧٤١.٦٤١.٤٧٠.٩٩العالم أجمع 

١.٢٨٠.٩٠٠.٥٤٠.٤٥٠.٣٨٠.١٨الدول المتقدمة 

٢٠٤٢.٤٥٢.١١١.٩٤١.٨٤١.١٥الدول النامیة 

.             هـــــــوامش٤٥المختـــــــار أعمـــــــرة ،ص.البطالـــــــة وأســـــــالیب مكافحتهـــــــا _المصـــــــدر 
الــدول النامیــة مــن ضــخامة متوســط معــدل وكنتیجــة لمعــدالت هــذا الجــدول ومــا تخــتص بــه

النمو السنوي عنها في الـدول المتقدمـة التـي تتمیـز بقلـة النمـو السـنوي، فـإن متوسـط العمـر 
ســـنة ،بینمـــا ٧٤.٦إلـــى ٧١المتوقـــع یصـــل فـــي الـــدول الصـــناعیة إلـــى ســـن یتـــراوح بـــین 

ا األمـر سـنة، وهـذ٦٢.٤سـنة و٥٤.٥ینخفض هذا المتوسط في العـالم النـامي إلـى مـابین 
هو الذي دفع الخبراء للقول بأن هذه الزیادات السكانیة لو تركت دون ضـوابط فإنهـا حتمـا ـ 

وتبـدو كـل . ستنهي كل أمل في التقدم االقتصادي في العـالم النـامي علـى وجـه الخصـوص
)٢(المساعى  المبذولة فیها من أجل اللحاق بالعالم المتقدم

: لدول النامیة ـ أهم الخصائص لمشكلة البطالة في ا
: تركز البطالة في صغر السن ) ١(

. المصدر السابق -١
م كلیـة ٢٠٠٢رسـالة ماجسـتیر ) بتصـرف ( ا لمختـار أعمـرة : الطالة وأسالیب مكافحتها ٤٩.٤٥ص-٢

. الحقوق جامعة القاهرة 
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وقــد حــدث اســتقرار نســبي فــي ) ٢٤ـــ ١٥(وتتركــز البطالــة فــي هــذه الفئــة العمریــة 
النصـــف األول مـــن القـــرن الماضـــي كمـــا تشـــیر التطـــورات  الدیموجرافیـــة ونتیجـــة انخفـــاض 

وبــذلك ارتفعــت .نســبة الوفیــات منــذ الســتینات حــدث ارتفــاع فــي الزیــادة الطبیعیــة للســكان 
. معدالت الزیادة في صغر السن 

ـــة  ـــة فـــي هـــذه الفئ ـــذي یتســـبب فـــي تركـــز البطال ـــیم لل ـــك یـــأتي دور التعل ثـــم بعـــد ذل
العمریــة بســبب التوســع غیــر المخطــط لــه فــي التعلــیم ، ممــا یــؤدي إلــى عــدم وجــود فــرص 

).١(عمل خاصة بالخریجین
لعـــدم وجـــود نظـــام یحقـــق فنـــتج عـــن هـــذا النـــوع مـــن البطالـــة فـــي الـــدول النامیـــة ، 

االستفادة من األفراد حسب تخصصاتهم ، حیث یوجـد عـدد كبیـر مـن المهندسـین واألطبـاء 
ذا وجـدوا فیهـا ،یكـون مناسـبا مـع مـؤهالتهم  ٕ في الهند وباكسـتان وسـیالن ال یجـدون عمـال وا

بعـــض المهـــارات دالعلمیـــة فـــي حـــین أن هـــذه الـــدول تخصـــص جـــزءا مـــن مواردهـــا الســـتیرا
مـــن مجمــوع الـــدخل القـــومي % ١المطلوبـــة فعلــى ســـبیل المثــال ، باكســـتان تنفــق األجنبیــة 

ومثـل )٢(ملیون دوالر وذلك یكون سـنویا١٠٠على المستشارین األجانب أي ما یقارب من 
. هذه مفارقة محزنة في نفس الوقت 

: االرتفاع الكبیر للبطالة في اإلناث) ٢(
ا عاداتهـا وتقالیـدها مـن عمـل الفتــاة وذلـك فـي كثیـر مـن الـدول النامیـة التـى تمنعهـ

قبل أو بعد زواجها ،وأیضا یرجع إلـى انتشـار تعـالیم الـدین اإلسـالمي فـي الـبالد اإلسـالمیة 
من الدول النامیة الذي یمنع النساء من العمل إال للضـرورة القصـوى عنـدما ال یوجـد عائـل 

. لها 
) ٢٤ـــ١٥(ور وهــي ومـن وتتركـز البطالـة عنــد اإلنـاث فــي نفـس الفئـة العمریــة للـذك

، اسماعیل فهیم محمد الخشن ، تامین البطالة في ظل التحوالت االقتصادیة و ٥٦.٥٥ص-١
.جامعة القاهرة / م كلیة الحقوق ٢٠٠٢)دراسة مقارنة ) (رسالة لنیل الدكتوراه ( عیة االجتما

)مرجع سابق (فائض العملة في الجول النامیة محمد محمود غنیمي٩٥ص-٢



وحلول عملیة.. نظرة واقعیة البطالة 

٢٨

ســنة وعلــي ســبیل المثــال تؤكــد اإلحصــائیات فــي مصــر أن معــدل البطالــة فــي هــذه الفئــة 
فــي قطـاع الریــف والدراسـات كلهــا % ١٧.٢فــي احضـر % ٤٤( العاملـة موزعــة كـاألتي 

لســوق العمــل فــي الــدول : تؤكــد بمــا ال یــدع مجــاال للشــك أن ســبب تــدفق األعــداد الهائلــة 
ولكـن هـل مـن الممكـن )١(جع لسـبب دیمـوجرافي  بحـت وهـو الزیـادة السـكانیةالنامیة إنما یر 

الظن في هذا القول حتى ولو كان ناتجا عن دراسات وبیانـات ؟إذا فلمـا  لـم یـؤثر ذلـك فـي 
دولـــة مثـــل الصـــین التـــى یصـــل تعـــداد ســـكانها أضـــعاف تعـــداد ســـكان دولـــة مثـــل جمهوریـــة 

معلقــین هــذه المفارقــة التــي تكــاد تكــون مصــر العربیــة وال داعــي ألن نضــحك علــى أنفســنا
كومیدیــة فــي ظــل اقتصــاد مبهــر فــي ظــل كثافــة ســكانیة فــوق العــادة علــى شــماعة المــوارد 

.والثروات الطبیعة فنحن نعلم جمیعا مقدار الموارد الطبیعیة في كلها البلدین
: الفروق في معدالت البطالة بین الحضر والریف في الدول النامیة ) ٣(

ب الــرئیس الــذي تبینــه الدراســات لزیــادة المعــدالت فــي الحضــر عنــه فــي إن الســب
الریق بنزوح السكان من الریف إلى الحضر سـعیا وراء فـرص العمـل ،وأیضـا فشـلت جمیـع 
السیاسات السكانیة الرامیة فى التحكم في معدل الخصـوبة ومـن آثـار العوامـل الدیموجرافیـة 

. ) ٢(في الحضر في الدول النامیةزیادة معدالت الخصوبة سواء في الریف أو 
: انتشار العمالة الناقصة ) ٤(

فــي الــدول النامیــة كثیــرا مــا یكــون فــائض العمالــة فــي صــورة عمالــة ناقصــة فــي 
ــــة ؛بســــبب  ــــة والصــــناعات الصــــغیرة الحرفی ــــذي یضــــم الزراعــــة التقلیدی ــــدي ال القطــــاع التقلی

ن كــان التركیــب االجتمــاعي للریــف والعمالــة الزراعیــة التــي تعتمــد ٕ علــى العمالــة العائلیــة وا
ذلــك ال یمنــع مــن وجــود بطالــة ســافرة بــین خریجــي الجامعــات والمــدارس الــذین دخلــوا ســوق 
. العمــل ألول مــرة أو تكــون بطالــة مقنعــة أو عمالــة ناقصــة فــي قطــاع الخــدمات الحكــومي 

مرجع (اسماعیل فهیم الخشن . ـ تأمین البطالة في ظل التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة ٥٦ص-١
)سابق 

.صدر السابق الم٥٧.٥٦ص-٢
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وهنــاك فــارق بــین العــاطلین فــي المــدن ونظــائرهم فــي الریــف ففــي المــدن مجــردین مــن أي 
وسیلة من وسائل اإلنتاج بینما في الریف تملك العمالة الناقصة وسائل إنتاج، ولكنها غیـر 
كافیة وینتج عن ذلك انخفاض اإلنتاج ولذلك فـإن حالـة العمالـة الناقصـة ممكنـة االسـتمرار 

)١(في انخفاض اإلنتاجیة

البطالة في الدول المتقدمة : المبحث الثالث 
ة المشــكلة بالنســبة للــدول النامیــة ،ومــن وســائل إبــراز لقــد تحــدثنا مــن قبــل عــن حــد

هذه الحدة هي المقارنة بینها وبین للدول المتقدمـة مـن سـكان ودخـل وعمالـة ،ولكـن هـذا ال 
یمنع من وجود بطالة فى الدول المتقدمة ولكنها أخف حدة من تلك التي في الـدول النامیـة 

نامیــة وقبــل أن نخلــص لألســباب ،نبــرز ولهــا أســبابها الخاصــة المختلفــة عنهــا فــي الــدول ال
. اآلن معدالت البطالة والتوظیف في الدول المتقدمة 

فقـــد حـــدث خفـــض واضـــح فـــي معـــدالت نمـــو التوظیـــف الحكـــومي فـــي كثیـــر مـــن 
البلــدان الصــناعیة الرأســمالیة ، ففــي الوالیــات المتحــدة االمریكیــة ، كانــت أعــداد المــوظفین 

% ٤٠، والســتینات والسـبعینات بمعــدل نمـو ســنوي بلــغالحكـومیین تتزایــد خـالل الخمســینات 
فقـط % ٧.١فإن هذا المعدل تقلـص إلـى) ١٩٩٤ـ ١٩٩٠(في المتوسط ،أما الفترة ما بین 

ألفـــا فـــي ٣٤٨مالیــین و٥،أمــا فـــي بریطانیــا فقـــد انخفــض عـــدد المـــوظفین العمــومیین مـــن 
ي حجـم البطالـة ویوضح الجـدول التـال) ٢(١٩٩١ألفا في عام ١٢٥مالیین و٥إلى ١٩٧٩

)١٩٩٩ـ ١٩٩٤(والتوظیف في العالم المتقدم
)١٩٩٩ـ١٩٩٤(البطالة والتوظیف فى الدول المتقدمة 

١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩معدل البطالة 
٧.٤٧.٠٧.١٦.٨٦.٧٦.٤الدول المتقدمة 

) .مرجع سابق ( محمد محمود غنیمي/ فائض للعمالة في الدول النامیة ، د٨٧ص-١
المختار أعمرة. ص البطالة وأسالیب مكافحتها -٢



وحلول عملیة.. نظرة واقعیة البطالة 

٣٠

٧.٠٦.٧٦.٧٦.٥٦.٢٦.١الدول الصناعیة 
٦.١٥.٦٥.٤٤.٩٤.٥٤.٢الوالیات المتحدة

٢.٩٣.١٣.٣٣.٤٤.١٤.١الیابان
٨.٣٨.١٨.٨٩.٨٩.٤٩.٠ألمانیا
١٢.٣١١.٧١٢.٤١٢.٥١١.٧١١.٠فرنسا

١١.١١١.٦١١.٦١١.٧١١.٨١١.٤إیطالیا
٩.٤٨.١٧.٤٥.٧٤.٧٤.٤المملكة المتحدة

١٠.٤٩.٥٩.٧٩.٢٨.٣٧.٦كندا
٨.٧٨.٢٨.١٧.٨٨.١٧.٤دول متقدمة 

١١.١١٠.٦١٠.٧١٠.٤٩.٧٨.٩االتحاد األوربي
نمو التوظف

١.٢٠.٩٠.٩١.٥١.١١.١الدول المتقدمة 
١.٠٠.٧٠.٨١.٤٠.٩٠.٩الدول الصناعیة 
٢.٣٠.٥١.٤٢.٢١.٥١.٥الوالیات المتحدة 

٠.٨-٠.٦-٠.١٠.١٠.٥١.١الیابان 
٠.٨٠.٤٠.٣-٠.٨-٠.٢-٠.٤-ألمانیا
٠.٨١.٠١.٨٢.١-٠.٩٠.٧فرنسا

٠.٦٠.٥٠.٤١.١١.٣-٠.٦ایطالیا 
٠.٨٠.٨١.١١.٨١.٤٠.٣المملكة المتحدة 

٢.١١.٦١.٢١.٩١.٥٢.٨كندا
١.٩١.٥١.٥١.٨١.٧١.٨دوالر متقدمة

٠.١٠.٦٠.٥٠.٩١.٦١.٥االتحاد األوربي
٣٢المختار أعمرة ص. الة وأسالیب مكافحتها المصدر ـ البط
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ومـن الجــدول الســابق یتضــح لنــا أن األزمـة االقتصــادیة اتجهــت نحــو التفــاقم ،حیــث زادت ٠
معـــدالت البطالـــة والركـــود االقتصـــادى بشـــكل ســـىء  بلغـــت معـــه أرقـــام البطالـــة فـــي بلـــدان 

ـــة  عاطـــل عـــام ملیـــون٣٥وحـــدها حـــوالي {o.c.d.e}منظمـــة التعـــاون االقتصـــادیة والتنمی
بـــل واســـتمرت نســـبة البطالـــة مرتفعـــة حتـــى نهایـــة القـــرن الماضـــي فـــي معظـــم دول ١٩٩٢

. )١(االتحاد األوربي وباقي الدول المتقدمة

.البطالة في الوطن العربي : المبحث الرابع 
تعتبر البطالة إحدى المشكالت التـي یواجههـا العـالم العربـي فـي زمانـا هـذا وتمثـل 

لعوائـق التـي تعـوق مسـیرة التنمیـة والشـك أن الوضـع الحـالي للبطالـة فـي إحدى التحدیات وا
الدول العربیة هو األسوأ على مستوي العالم دون منازع كما أوضحت وصرحت به منظمـة 

. العمل العربیة فقد اقترب من تجاوز كل الخطوط الحمراء 
باب فـي العـالم والنقطة األولى التي یجـب التركیـز علیهـا أوًال هـي البطالـة بـین الشـ

العربــي حیــث تؤكــد الدراســات المختلفــة أن غالبیــة العــاطلین فــي الــوطن العربــي ، هــم مــن 
٣/٤وهــم الخریجــون وحملــة المــؤهالت الدراســیة ویمثــل هــؤالء)٢(الــداخلین الجــدد فــي العمــل

ــــة البحــــرین و ــــي مصــــر % ٨٤مــــن العــــاطلین فــــي دول ــــین ف ــــر مــــن الثلث ــــت وأكث فــــي الكوی
)٣(والجزائر

:ت البطالة بین الشباب في بعض الدول العربیةمعدال

معدل البطالة بین الشبابالبلد
نسبة الشباب العاطلین عن العمل إلى 

مجموع العاطلین
مجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

.المختار االعمرة ـ البطالة واسالیب مكافحتها ٥٢ص-١
)مرجع سابق(البطالة واسالیب مكافحتها أـ المختار عمدة ٣٣ص-٢
) .مرجع سابق(سید عاشور احمد / مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي د٦٨ص-٣
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١٩٩٥١١.٩١٣.٥١٢.٦٧٧.٦٧١.١٧٥.٤البحرین
٦٧.٦٠٨.٩٦٤.٧ـــ١٩٩٧البحرین
٦٤.٨٧٥.٤٦٥.٧ـــ١٩٩٧الجزائر
١٩٩٥٢٤.٥٥٩.٠٣٤.٤٦٦.٤٧٠.٥٦٤.٤مصر

مرجع سابق٣٤المصدر البطالة واسالیب مكافحتها المختار عمرة ص
وفــي الحقیقــة مشــاكل بطالــة الشــباب هــي ظــاهرة عالمیــة ال تختصــر علــى الــوطن 

ــــبال ــــبالد المتقدمــــة إال بعــــض االســــتثناءات القلیلــــة فــــي ال ــــبالد النامیــــة أو ال د العربــــي أو ال
.)١(المتقدمة

: أما عن معدالت البطالة في الوطن العربي فهي كالتالي 
م قــدر معــدل البطالــة ١٩٩٤ملیــون نســمة ،وفــي عــام ٦٥بلــغ حــوالي ١٩٩٣عــام 

م ارتفعــــت ١٩٩٩مــــن قــــوة العمــــل ، وفــــي عــــام %١٠فــــي االقتصــــادیات العربیــــة بحــــوالي 
ـــة إلـــى  ـــون ، وفـــي عـــام ٨٩معـــدالت البطال ـــة فـــي م كانـــت متوســـط٢٠٠٣ملی نســـبة البطال

م قـــــدرت نســـــبة ٢٠٠٤،وفـــــي عـــــام % ٣وتتزایـــــد ســـــنویا بمعـــــدل %١٢.٢الـــــوطن العربـــــي 
وفــي الــدول العربیــة  ذات الكثافــة الســكانیة العالیــة زادت مشــكلة ) ٢(ملیــون٢٥العـاطلین إلــى 

% ١٧فــي  الجزائــر و%٢١و%٢٠م إلــى ٢٠٠١البطالــة حــدة حیــث بلغــت فــي الــیمن عــام 
فـي ســوریا ،وفـي المقابـل تـنخفض فـي دول الخلــیج % ٨وفـي مصـر ،%٩فـي السـودان و

م وجـد فـي سـلطنة عمـان نحـو ٢٠٠١العربي ذات الكثافـة للسـكانیة المنخفضـة ، ففـى عـام 
ألف وفي الكویـت وصـل العـدد إلـى العـدد إلـى ٧٠٠ألف عاطل وفي السعودیة نحو ٣٣٠

یحــث انفجــار مكــاني وتــرتبط مشــكلتي االنفجــار الســكاني والبطالــة فأینمــا)٣(آالف فقــط٣
فـي المملكـة األردنیـة أو فـي تنـنس ارتفعـت %١٤.٤إلـى %٥.٤ترافقه مستویات بطالة مـن 

) .مرجع سابق (الطالة واسالیب مكافحتها أ ـ المختار ا عمرة ٣٤ص-١
) .مرجع سابق (البطالة ومواجهتها في الوطن العربي سید عاشور احمد ٦٧.٦٦ص-٢
. ، نفس المصدر ٦٩ص -٣
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عــام %١٩، وفــي الجزائــر بلغــت نحــو )١٩٩٦ـــ١٩٨٤(وذلــك خــالل % ١٦إلــى % ١٣مـن 
م وصــــل قــــدر ١٩٩٦م وفــــي عــــام ١٩٩٩فــــي عــــام %٢٦.٤م وبلغــــت أكثــــر مــــن ١٩٩١

فـي  الوسـط  %١٧.٨وقد  انقسـمت إلـى واشخص١و٤٥٦.٣٤٦العاطلین عن العمل إلى 
م كانــت قیمــة البطالــة فــي ١٩٧١فــي الوســط القــروي ، أمــا فــي عــام %٥.٦الحضــري ، و

ویعـدها %١٠.٤م وصـل إلـى ١٩٨٢وفـي عـام % ٨.٨المغرب في البیئة الحضریة حوالي 
م وهــذه اإلحصــائیات تعكــس مــدي انخفــاض حــدث وضــعیة ١٩٩١عــام % ٢٠.٦قفــز إلــى 

ویتنامى یتنمامى معدل  البطالة في كل من فلسـطین والعـراق  ویرجـع )١(التشغیل بالمغرب
ذلـــك إلـــى أســـباب إســـتراتیجیة حیـــث وصـــلت نســـبة الشـــباب العـــاطلین عـــن  العمـــل حـــوالي 

كمـــا قـــدر البـــاحثون وذلـــك الن اقتصـــاد البلـــدین یواجهـــه صـــعوبات كبیـــرة فـــي تـــوفیر %٦٠
حــل مــن المؤسســات الحكومیــة قــرص عمــل جدیــدة وأیضــا قیــام قــوات االحــتالل األمریكــي ب

وفـي )٢(ولجیش والشرطة العراقیـة ، وغیـاب البیئـة االسـتثماریة المناسـبة لطاقـة قـرص العمـل
احتیاجنا لتوضیح أبعاد هذه المشكلة عند رصـدها فـي الـوطن العربـي وخطـورة ، كـان لزامـا 

قـد أشـارت ما علینا معرفـة حجـم الزیـادة ، هیكلهـا ، وتوزیعهـا فـي الـوطن العربـي للسـكان  ف
فقــد أشــارت التقــدیرات علــى أن حجــم .التقــدیرات إلــى أن حجــم الســكان یتضــاعف للســكان 

وذلــك مــن خــالل دراســة معــدالت . ســنة فــي المنطقــة العربیــة ٢٥الســكان سیتضــاعف كــل 
مكـــان حجـــم الســـكان حـــوالي ١٩٨٠االرتفـــاع والزیـــادة خـــالل الســـنوات الماضـــیة ففـــي عـــام 

ملیــون نســمة لیصــل فــي أول ٢١٩.٤٢٥إلــى ١٩٨٠ملیــون نســمة ثــم ارتفــع عــام١٦٢.٥٥
وهــــذه الزیــــادة الهائلـــة فــــي الســــكان ســــوف ) ٣(ملیــــون نســـمة٢٧٣.٢٨م حــــوالي ١٩٩٩عـــام 

تنعكس قطعا علـى حجـم القـوي العاملـة فـي  إلیهـا والعربیـة ،ویتوقـع ا لخبـراء والبـاحثون أن 
األخـــرى بســـبب معـــدل القـــوي العاملـــة العربیـــة ســـیكون أكثـــر ارتفاعـــا مـــن هـــو فـــي البلـــدان 

) .مرجع سابق(المختار أعمرة . الیب مكافحتها دالبطالة وأس٤٧ص-١
).مرجع سابق(سید عاشور احمد / مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي د٦٦ص-٢
)مرجع سابق(ةالبطالة وأسالیب مكافحتها أ المختار أعمر ٤٠.٣٩ص-٣



وحلول عملیة.. نظرة واقعیة البطالة 

٣٤

المساهمة المتوقع وفي النشاط االقتصـادي مـن النسـاء حیـث أن النسـاء تسـاهم بنسـبة قلیلـة 
سنویًا وهي متفوقة بذلك عن معدالت نمو العمالة من الذكور التـي یتوقـع أن %٤تزید عن 

خالل هـذا العقـل حیـث وصـلت نسـبة النسـاء مـن إجمـالي القـوي العاملـة % ٣.٤تصل إلى 
وهــو رغــم ارتفاعهــا المســتمر إال أنهــا أقــل مــع كثیــر مــن نســبة % ٢٣.٣نحــو العربیــة إلــى 

. )١(بالترتیب%٣٥ونحو %٤٣النساء العامالت في البالد النامیة التي تصل إلى نحو 
ـــذلك تجمعهـــا  ـــة تكـــاد تكـــون واحـــدة ول ـــة فـــي الـــبالد العربی تتشـــابه مشـــكالت البطال

.)٢(خصائص مشتركة من أهمها األتي
.أصحاب المشكلة األكبر أو القسم األكبر من المشكلة في المنطقة الشباب هم )١(
كثیــر مــن العــاطلین هــو مــن یبحثــون عــن ألول مــرة إلــى أنهــم مــن  الجــود فــي ســوق )٢(

العمل 
یوجد نسبة ضئیلة للغایة من اإلناث همن من یعملن فقط ) ٣(
یمنـع وجـود مـن هـو أغلب العاطلین لیسوا من أصحاب الشـهادات العلیـا ولكـن هـذا ال ) ٤(

. في طابور البطالة ویحملون شهادات علیا من جامعات مصر 
تقل حدة المشكلة في بعض المناطق أو الدول وتزداد حدتها إلى درجة كبیرة في دول ) ٥(

أخرى 
فــي الــدول ذات البطالــة المرتفعــة تكــون األعمــال الحــرة هــو الوظیفــة الرئیســة فــي هــذه ) ٦(

. البالد 
عمالــة الناقصــة تعتبــر نظیــرا فــي خطورتهــا وأهمیتهــا لمشــكلة البطالــة خاصــة مشــكلة ال) ٧(

. المصدر السابق٧٥بالنسبة لصناعیة السیاسات ص
: ٢٠١٠ـ ١٩٩٠حجم القوى العاملة المتوقع في الوطن العربي 

١٩٩٠١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٠السنة

.نفي المصدر ٤٨ص-١
)مرجع سابق (سید عاشور احمد (.مشكلة البطالة ومواجهته في الوطن العربي ٧٥ص-٢
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٦٤.٥١٨٧٥.٩٨٥٨٩.٦٢٦١٠٥.٣٢٠١٢٣.١٣٤حجم القوي العاملة بالملیون

: البطالة في مصر : المبحث الخامس
البطالـة مشـكلة لهـا فـروع وجـذور تشـمل جمیـع وجـوه االقتصـاد وقـد تجعلهـا تتـراكم 
ویزداد أمرها صعوبة بتراكمها إن لم نسارع في البحـث عـن حلـول لهـا وفـي مـا یلـي عـرض 

.ألهم القضایا الخاصة بها 
:تباین اإلحصائیات لمعدالت البطالة : أوال 

من المثیر للدهشة وللغضب أیضا هذا االختالف الظاهر في إحصـائیات البطالـة 
فإذا نظرنـا إلـى االختالفـات بـین إحصـائیات الجهـاز المركـزي للتعبئـة ، . للهیئات المختلفة 

وزارة التخطــــــیط ، البنــــــك الــــــدولي ، البنــــــك المركــــــزي المصــــــري نجــــــد أن اخــــــتالف هــــــذه 
ة وســبب رئــیس لعــدم القــدرة علــى اإلحاطــة بجوانــب اإلحصــائیات هــي بالفعــل مشــكلة حقیقیــ

هذه المشكلة دائمة التفاقم 
: تقدیر قوة العمل : ثانیًا 

وفــي تقــدیر حجــم قــوة العمــل كــان ت قــدیر النیــل الــدولي یــزداد عــن تقــدیرات وزارة 
كـان البنـك الـدولي تـزداد تقدیراتـه لقـوة العمـل عـن تقـدیر ١٩٨٢ــ ١٩٨١التخطیط فـي عـام 

ملیون وفـي عـام ٤.٢ازدادت إلى ١٩٩٢ـ ١٩٩١ملیون وفي عام ٤خطیط بحوالي وزارة الت
ازدادت إلــــى ٢٠٠٣ـ ٢٠٠٢ملیــــون ، وفــــي عــــام ٦.١ازدادت علــــى ٢٠٠٢ـــــ ٢٠٠١

ملیـــون والجدیـــد بالـــذكر أن تقـــدیرات وزارة التخطـــیط لقـــوة العمـــل مـــأخوذة عـــن الجهـــاز ٦.٥
انات لجهاز المركزي للتعبئـة أن قـوة م أشارت بی٢٠٠٢وفي عام )١(المركزي للتعبئة العامة
المصــــریة ) ٦٤-١٥( ملیــــون فــــي ســــن ٣٩ملیــــون مــــن بــــین ١٩.٧العمــــل بلغــــت حــــوالي 

م أمـا البنـك الـدولي فیشـیر إلـي أن ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ملیون في عـام ١٩.٥المحتملة حولي 

.م ٢٠٠٧مكتبة االكادیمة ٤٩٢ابراهیم العسوي ص/ د: االقتصاد المصري ف ثالثین عام -١
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.)١(٢٠٠٠ملیون في عام ٣٨.٥ملیون من بین ٢٤.٤حجم قوة العمل في مصر حوالي 
: طالة في مصر ومعدالتها تاریخ الب

هناك بعض الكتـب تقـول بـأن البطالـة ظـاهرة نتجـت عـن خطـأ غیـر مقصـود عنـد 
بســبب التطــورات فــي جمیــع المجــاالت إلــى أن أصــبحت سیاســة ١٩٥٢قیــام ثــورة یولیــو ،

وهنــاك كتــب تقــول إن البطالــة )٢(التوظیــف الحكــومي عــادة ســاعدت الموظــف علــى التثقیــف
عـــام % ٢.٢وائـــل الســـتینات فـــى حـــین ارتفـــع معـــدل البطالـــة مـــن أخـــذت فـــي التزایـــد منـــذ أ

،أمــا وزارة التخطــیط فقــد أشــارت إلــى أن معــدالت البطالــة ١٩٧٠عــام %٢.٤إلــى ١٩٦٠
م حیث بدایة الخطـة الخمسـیة األولـى حیـث ازدادت ١٩٨٣/ ٨٢بدأت في التزاید من عام 

م ٩٤/١٩٩٥م وفـــي عـــام ٨٦/١٩٨٧فـــي عـــام % ٧.٤إلـــى ٨١/١٩٨٢عـــام % ٥.١مـــن 
والواقــع أن مشــكلة البطالــة خلقــت بعــد قیــام الثــورة ونیــل االســتقالل حیــث )٣(% ٩.٦بلغــت 

كانت نسبة األمیة كبیرة جدا في المجتمع ،وكانت الدولـة تحتـاج إلـى المـوظفین الحكـومیین 
إلدارة الهیئات العامة الجدیدة وفراغ الوظائف التـي كـان یشـغلها األجانـب بعـد تـركهم لهـا ، 

إلــى فــتح أبــواب التعیــین فــي هــذه الوظــائف لمــدة محــدودة بشــكل تلقــائي الفتقــار ممــا أدى
ثــم بــات فــي التزایــد الملحــوظ )٤(الحكومــة إلــى مــن یحملــون ولــو حتــى الشــهادات المتوســطة

مـع أن الـرأي األول یصـرح ) ٥(فـي هـذا العـدد٠.٢والكبیر منذ الستینات حیث ازداد بمعـدل 
لیها أو تخدیرها، وبدأت تظهـر مالمـح المشـكلة تظهـر فـي بأن بعد هذه المشكلة والتغلب ع

الســـبعینات حیـــث كـــان مـــن المفتـــرض إیجـــاد آلیـــة أخـــرى الســـتیعاب قـــوة العمـــل التـــي كـــان 
.)٦(یستوعبها الجهاز الحكومي عن طریق سیاسة التوظیف

.مكبتة األنجلو / ٢٠٠٨سید عاشور أحمد ص / مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي -١
.٢٦خالد الزواوي ص/ البطالة في الوطن العربي د-٢
.٥٦سید عاشور أحمد ، ص/ البطالة ومواجهتها في الوطن العربي دمشكلة-٣
٢٧خالد الزواوي ص/ البطالة في الوطن العربي د-٤
.٥٦سید عاشور احمد ص/ مشكلة البطالة ومواجهتها د-٥
.٢٧خالد الزواوي ص/ البطالة في الوطن العربي د-٦



وحلول عملیة.. نظرة واقعیة البطالة 

٣٧

تطور حجم البطالة في جمهوریة مصر العربیة 

سنة التعداد
یلقوة التشغعدد المتعطلین بآالف

)العمل(
معدل 
البطالة إجماليإناثذكور

١٩٦٠١٣٩٣٦١٧٥٧٨١٩٢.٢
١٩٧٦٥٥٥٢٩٢٨٤٧١.٩٨٢٧.٧
١٩٨٦١.٧٧٣٦٠١٤٣٧١٣٤٠٠١٠.٧
١٩٩٤٩٥٩٩١٤١٨٧٣١٦٨١٢١١.١%
١٩٩٥٩٩١٩١٩١٩١٠١٩٦٩١١.٣٥
١٩٩٦١٠٠١٥٣٤١٥٣٥١٧١٤٧٨.٩%
١٩٩٧٧.٢٧٤٥١٤٤٧١٧٨٢٧٨.٤%
١٩٩٨١٤٤٥١٨٣١٠٧.٩%
١٩٩٩١٤٠٨١٨٨٠٨٧.٥%

٤٦ص٥.١البطالة وأسالیب مكافحتها المختار : المصدر 
م بلـــغ حجـــم البطالـــة تقـــدرها المصـــادر ١٩٩٤وتشـــیر البیانـــات إلـــى أنـــه فـــي عـــام 

ملیــون عامــل % ٨.٣ملیــون عاطــل مــن قــوة العمــل البالغــة حــوالي ١.٥الرســمیة بحــوالي 
مــن إجمــالي قــوة العمــل % ٨.١بلغــت نســبة البطالــة نحــو ٢٠٠٠ـــ ١٩٩٩ام بینمــا فــي عــ.

ملیـــون ١٨.٣والتــب تبلـــغ ٦٥عامـــا حتــى ســـن ١٥التــي تحســـب طبقــا للدســـتور بمعنــى مـــن 
ملـــون شـــخص ٢.٠٢١م حـــوالي ٢٠٠٢ــــ ٢٠٠١وازداد عـــدد المتعطلـــین فـــي عـــام )١(فـــرد

التخطیط بینما بلغ تقدیر وزارة. حسب تقدیرات الجهاز المركز للتعبئة 
: معدالت النمو السنویة المتوسطة لقوة العمل والتشغیل ومعدالت البطالة

الفترات
معدل نمو قوة 

العمل
معدل نمو 

التشغیل
معدل البطالة

٤٨.٤٧صالبطالة وأسالیب ما ذمتها أ المختار أعمرة -١
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٨٠/١٩٨١٢.١٣.٩٢.٥-١٩٧٥
١٩٨٧٣.١٢.٧٥.١-٨٦-١٩٩٢-٨١
٨٦/١٩٩٢٣.٢٢.٨٧.٤-٨٦/١٩٨٧
٩٦/١٩٩٧٢.٨٢.٩٩.٢-٩١/١٩٩٢
٢٠٠١/٢٠٠٢٢.٦٢.٢٨.٨-٩٦/١٩٩٧

٢٠٠٢/٢٠٠٣٩.٩
٢٠٠٢/٢٠٠٣٢.٩٢.٤-١٩٧٥+    +

٥.٧إبراهیم العیسوي ص/ االقتصاد المصري في ثالثین عاما د: المصدر
كان ارتفاع تقدیرات الجهـاز المركـزي للتعبئـة وتقـدیرات ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣وفي عام 

ـــى  ـــد انخفـــض إل ـــدیرا٠.٤وزارة التخطـــیط ق ـــة حیـــث بلغـــت تق ت وزارة التخطـــیط حـــوالي مئوی
وفـــــــــي عـــــــــام % ١٠.٣وبلغـــــــــت تقـــــــــدیرات للجهـــــــــاز المركـــــــــزي للتعبئـــــــــة حـــــــــوالي % ٩.٩

ولقـد أشـارت دراسـة تلقاهـا السـید )١(%١٠.٣ارتفعت تقـدیرات البطالـة إلـى٢٠٠٥%٢٠٠٤
رئیس مجلس الوزراء حول البطالة في مصر إلى انخفاض معدل البطالـة خـالل الفتـرة مـن 

كمــا انخفــض عــدد % ٣٠بنســبة انخفــاض تبلــغ% ٨.٣لــى إ% ١١.٧مــن ٢٠٠٦ـــ ١٩٩٨
فـي ینـایر )٢(٢٠٠١ملیـون عـام ١.٩ملیون عاطـل إلـى ٢العاطلین خالل الفترة نفسها من 

تراجــع المؤشــر العامــل للطلــب علــى العمالــة المصــریة محلیــا وخارجیــا حیــث ســجل ٢٠٠٧
حــولي ٢٠٠٦بینمــا بلغــت فــي عــام . نقطــة فــي الشــهر الســابق ١٤٨٥نقطــة مقابــل ٢٢٦
)٣(نقطة١٣١

:بطالة الشباب 
ـــاة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة  ـــزداد التعقیـــد فـــي مشـــكلة البطالـــة وتصـــل إلـــى الحی ی

.٥٠٧إبراهیم العیسوى ، ص/ االقتصاد المصري في ثالثین عامًا ، د-١
.٩٦سید عاشور احمد ص/ مشكلة البطالة نومواجهتها في الوطن العربي د-٢
.٩٦نفس المصدر ص-٣
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)١(والسیاسیة إذا تركـزت فـي المتعلمـین وفـي الفئـات العمریـة التـي تصـنف علـى أنهـا شـباب

د ،ولألسـف فإنــه فــي مصــر تــزداد حــدة المشـكلة خاصــة فــي فئــات الشــباب والخــریجین الجــد
إلــى ســوق العمــل ، وبــذلك تــزداد أضــرار المشــكلة إلــى أقصــى حــد لهــا ؛ألن الشــباب لدیــه 
طاقــة كبیــرة ،وعــدم اســتغاللها یــؤدي إلــى خســارة كبیــرة لالقتصــاد المصــري كمــا یــؤدي إلــى 

٠انتشار العنف والجریمة
لقــد تراجعــت نســبة المتعطلــین مــن فئتــي أمــي ویقــرأ ویكتــب بصــورة ملحوظــة وكــذلك 

قـــل مــــن المتوســــط أمـــا أعلــــى نســــبة بطالـــة بــــین الشــــباب فكانـــت مــــن حملــــة الشــــهادات األ
وبعـــدهم حملـــة الشـــهادات فـــوق ١٩٩٩عـــام % ٧٠إلـــى ١٩٩١عـــام %٦٧المتوســـطة مـــن 

إلـى ١٩٩١عـام %٢٤المتوسطة ،والشهادات الجامعیة حیث ارتفعت نسبة المتعطلـین مـن 
ــــة بطالــــة الشــــباب بــــل إن أهــــم مــــا یمیــــز هیكــــل المتعطلــــین هــــو ١٩٩٩عــــام % ٢٧ غلب

ولقــد بلغــت نســبة المتعطلــین الــذین لــم یســبق العمــل )٢(المتعلمــین فــوق المتوســط ومــا فوقهــا
وذلـــك طبقـــا لبیانـــات وزارة القـــوى % ٩٩.٦إلـــى ٢٠٠٣إلـــى إجمـــالي المتعطلـــین فـــي عـــام 

وذلـك عـن طریـق بحـث العمالـة % ٩٥فقد بلغت النسـبة إلـى ٢٠٠٤العاملة ، أما في عام 
.)٣(وذلك عن طریق بحث العمالة بالعینة% ٩٥نة ،فقد بلغت النسبة إلى بالعی٢٠٠٤

١٩٩٩ـ ١٩٩١العدد الكلي للمتعطلین حسب الحالة التعلیمیة لعامي 
معدل النمو ١٩٩٩السنةالعدد ١٩٩١السنةالعدد

٥٢٤٩١٢٠٠أمي 
٣-٢٤٢١٩١یقرأ ویكتب

٩-٤٩٤٢٤٢أقل من المتوسط 
٩٣٣٦٧١٠٣١٧٠١متوسطة شهادة

.٩٢سید عاشور ص/ مشكلة البطال ومواجهنها في الوطن العربي د-١
.٥٥عال الخواجة ، ص/ والسیاسیة ، دالعمال والتحوالت االقتصادیة -٢
.٥١٧ابراهیم العیسوي ص/ االقتصاد المصري في ثالثین عام د-٣
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أعلى من المتوسط 
وأقل من جامعة 

١١٥٨١٢٧٩١

٢٢٤١٦٢٧١١٨٢شهادة جامعیة 
١٣٩٧١٠٠١٤٨٠١٠٠١إجمالي 

ومما یؤسف لـه أن مـا یتصـف بـه التعلـیم المصـري حالیـا أنـه معظـم مـن یخـرجهم 
إننــا نحتــاج إلــى منــاهج غیــر مــؤهلین لســوق العمــل وال یتعلمــون مــا یحتاجــه ســوق العمــل، ف

تعلیمیة تكون متواصلة مع آخر تطورات سوق العمل ومع آخر مـا یحتاجـه مـن مواصـفات 
ال ستزداد ال ٕ . صورة ظلمة وتصبح أكثر قتامةللشباب الجدد الخریجین ،وا

وللوقــوف علــى اإلصــالحات والتــي یجــب إدخالهــا علــى الــنظم التعلیمیــة والتدریبیة،یســتدعى 
٠ل برامج التعلیم والتدریب ومدى كفاءة الخریجینإجراء الدراسات حو 

والمتقــدمون لســوق العمــل یواجهــون حالیــا حالــة مــن التنــافس علــى فــرص العمــل 
ـــیم فـــى الموازنـــة العامـــة نجـــد أن  المحـــدودة ، أمـــا عـــن نســـبة اإلنفـــاق الحكـــومي علـــى التعل

نســبة ضــئیلة وهــذه ال)١(مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي% ٥-٤اإلنفــاق الحكــومي قــد بلــغ 
٠للغایة إذا ما قورنت بما تنفقه الدول األخرى على التعلیم 

: بطالة المرأة 
مــن % ٦٠مــن األســر فــى  مصــر تعولهــا امــرأة كمــا أن % ٢٠تؤكــد الدراســات أن :أوال 

)٢(مشروعات األسر المنتجة التي یمولها الصندوق االجتماعي تدیرها سیدات

):باأللف(ن القطاعین العم والخاص التوزیع النوعي لعمالة في كل م
١٩٩٥١٩٩٩السنوات 

٢١٣١١٠٠٤رجال القطاع العام 
١٢٨٨٨نساء

.٣٤اسماعیل سراج الدین ص/ الشباب واالصالح والتحدیث د-١
.٣٤خالد الزواوي ص/ الطالة في الوطن العربي د -٢
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١٣٥٨١٠٩٢المجموع
٧٩٢٥٩٢٤٢رجالالخاص القطاع

١٦٤٠١٧٧٤نساء
٩٥٦٥١١٠١٧المجموع

ث بلغــت إن معــدل البطالــة بــین اإلنــاث أكبــر مــن ضــعف المعــدل العــام للبطالــة حیــ: ثانیــا 
معــدل عــام للبطالــة ممــا یجعـــل % ١٠.٣مقابــل % ٢٤.٣نســبة البطالــة فــي اإلنــاث 
م ،أمـا ٢٠٠٤مثـل معـدل عـام البطالـة وذلـك فـي عـام ٢.٣معدل بطالة اإلناث یمثل 

معـــدل البطالـــة بـــین اإلنـــاث زاد ثالثـــة أمثـــال معـــدل للبطالـــة بـــین الـــذكور فـــي أواخـــر  
)١(أضعاف معدل البطالة للذكور٤زاد إلى ٢٠٠٤التسعینات بل إنه في عام 

توزیع المتعطلین لسنوات مختلفة حسب النوع 
%الجملة%إناث%ذكورالسنة
١٩٩٠١١٤٧٧٨١٩.

٣
٣٨٤٦٨٤٢٥.٥١٥٣٢٤٦٥١١.١

١٩٩٦١٠٠١٠٢٥٦.
٩

٥٣٤٠٤٦٢٠.٤١٥٣٥٠٧١٨.٩

یل فهیم المصدر تأمین البطلة في ظل التحویالت االقتصادیة واالجتماعیة أـ اسماع
٥٧الخشن ص

فإنهـا % ٣٩.٤في الوقت الذي تكون فیه نسبة األمیة فوق سن العشرة تصل إلى 
فـان % ٨،وأیضـا فـي الوقـت الـذي تبلـغ فیـه البطالـة % ٦٣ترتفع بین النساء الریفیـات إلـى 

وال یوجـــد اخـــتالف بـــین الریـــف والحضـــر إال اختالفـــا % ١٩واإلنـــاث % ٥نصـــیب الـــذكور 
وبورســـعید % ٢٩،والمنوفیــة % ٣٢محافظــات فهـــي كــاألتي كفــر الشــیخطفیفــا ،أمــا وفقــا لل

٥١٨ابراهیم العیسوي ص/ االقتصاد المصري في ثالثین عاما د-١
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سـنة فـي أكثــر ٤٠إلـى ٣٠فتعـد النتیجـة العمریــة مـن % ١٥٠وفـي القـاهرة % ٢٤والغربیـة 
٣٠سـنة ومـن ٣٠إلـى ٢٥الشرائح في نسبة عمالة النساء أما الذكور فالشریحة األكبر مـن 

عمالــة النســاء ،كمــا بینــا فــى ،بــل إن الخصخصــة ســببت ضــررا كبیــرا علــى )١(ســنة٤٠إلــي
جدول سابق، حیث أن انخفاض عمالة المرأة في القطاع العام جاء مصاحبا لتنفیـذ برنـامج 
الخصخصـة وعـدم تـوفیر عمـل مناسـب لهـؤالء النسـاء فـي القطـاع الخـاص بسـبب اخــتالف 

. )٢(المهارات ونوعیة األعمال المطلوبة فیما بین القطاعین
: صر أهم خصائص البطالة في م

تتمركــز مشــكلة البطالــة فــي فئــة الشــباب الخــریجین الــذین لــم یســبق لهــم العمــل ، حیــث -١
من إجمالي المتعطلین ، المسجلین بمكاتب االسـتخدام فـي %٩٩.٦وصلت نسبتهم إلى 

% ٩٥م وصــلت نســبتهم إلــى ٢٠٠٤م وفــي عــام ٢٠٠٣وزارة القــوي العامــة وذلــك عــام 
ویرجع ذلك لعـدة أسـباب مـن  )٣(ث العمالة بالعینةمن جملة المتعطلین ولكنها طبقا لبح

أهمها عدم التخطیط السلیم لحركة التوسع الكبیرة في التعلیم في الفتـرة األخیـرة ممـا أدى 
إلــى كثــرة الخــریجین ،وقلــة الفــرص المتاحــة للعمــل ، حیــث ظلــت كمــا هــي قبــل حركــة 

حیــث ظلــت  كمــا هــي وتبلــغ رئیســة الخــرجین وقلــة الفــرص المتاحــة للعمــل أن)٤(التوســع
% ٢١.٢ســنة ، حــوالي ٢٠ـــ ١٥قبــل حركــة التوســع  وتبلــغ نســبة البطالــة فــي العمریــة 

. مـن جملـة المتعطلـین %٤٧.٥سنة حوالي ٢٥-٢٠وفي الشباب ، وفي الفئة العمریة 
سـنة حـوالي ) ٣٠-٢٥(وهي أعلى نسـبة بطالـة فـي فئـات الشـباب ، وفـي الفئـة العمریـة 

ـــداخلین مـــن إجمـــالي المتع% ٢٥.٨ ـــین ، وهـــذه المعطـــالت خاصـــة بالشـــباب فقـــط ال طل

.٢٤خالد الزواوي ، ص/ البطالة في الوطن العربي د-١
عبد اهللا محمد رجب / نجوي عید اهللا سمل / انعكاسات برنامج الخصخصة على االقتصاد المصري -٢

.١٢٥ص
.٥١٧إبراهیم العیسوى ، االقتصاد المصري في ثالثین عامًا ، ص/ د-٣
.٥٦ة فیظل التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة صاسماعیل فهیم محمد الخشن تأمین الطال/ د-٤
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. )١(الجدد إلى سوق العمل
حیـث ترتفــع نسـبة البطالــة فـي ا لحضــرة أكثـر مــن : ارتفـاع نسـبة البطالــة فـي الحضــر -٢

ـــة  ـــر المصـــري للتنمی ـــا ألخـــرى اإلحصـــائیات التـــي وردت فـــي التقری ـــك طبق الریـــف ، وذل
فـي حـین % ١٠.١بطالة في الحضـر إلـى م ، حیث وصلت نسبة ال٢٠٠٤البشریة عام 

ویرجــع البــاحثون وجــود  هــذه الفجــوة إلــى عــدة % ٩.٧وصــلت نســبتها فــي الریــف إلــى 
أســباب مــن أهمهــا أن جــزءًا كبیــرًا مــن البطالــة فــي الریــف یجــري ترحیلــه إلــى الحضــر 
ویقبـــل المهـــاجرون مـــن الریـــف إلـــي الحضـــر بـــأدنى أجـــر فـــي أي عمـــل ، ممـــا یضـــیق 

ي الحضـــر ، كمـــا ترجـــع الفجـــوة إلـــى انتشـــار وشـــیوع ظـــاهرة العمـــل الخنـــاق علـــى عـــاطل
األسري في الریف حیث الكل یعمل هناك ، والكل یتحرك باال كلـل لوجـود روح التعـاون 
والمشــاركة بــین أفــراد األســرة الواحــدة فــي بیــت العائلــة األكبــر ، وجــدیر بالــذكر أن نتــائج 

، ولـنفس العـام الـذي ترجـع لـه التقـدیرات بحث العمالة بالعینـة تزایـد مـن الفجـوة الموجـود 
الســابقة للتقریــر المصــري للتنمیــة البشــریة ، حیــث وبلغــت نســبة البطالــة حســب تغیــرات 

مســــجلة %٨.٨أمــــا فــــي الریــــف فبلغــــت % ١٢.٤بحــــث العمالــــة بالعینــــة فــــي الحضــــر 
.  )٢(المتعطلین

ة البطالـة فـي حیـث وصـلت نسـب. تتمركز البطالة في فئـة حملـة المـؤهالت المتوسـطة ) ٣(
مــن إجمــالي % ٦٦.٣م إلــى ٢٠٠٤هــذه الفئــة حســب تقــدیر بحــث العمالــة بالعینــة لعــام 

المتعطلــین ، وجــدیر بالــذكر هنــا أن فئــة حملــة الشــهادات فــوق المتوســط تلــي هــذه الفئــة 
. )٣(في كبر حجم العاطلین ، ویلى هاتین الفئتین  حاملة الشهادات العلیا

البطالة یبین اإلناث حیث بلغ معـدل البطالـة بـین اإلنـاث علـى االرتفاع الهائل المعدل -٤
أكثر من ضعف معدل البطالة عام كما بلـغ معـدل البطالـة یبـین اإلنـاث فـي التسـعینات 

.٥٦سید عاشور احمد مسكة البطالة وهو اجتهاد الوطن العربي ص-١
.٥١٨إبراهیم العیسوى ، االقتصاد المصري في ثالثین عامًا ، ص/ د-٢
٥١٧ابراهیم العیسوي االفتصاد المصري في ثالثین على ص/ د-٣
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إلـى أكثـر مـن ثالثـین أمثـال معـدل  البطالــة یبـین الـذكور ، فقـد بلـغ معـدل البطالـة یبــین 
م حســـب ٢٠٠٤وفـــي عـــام )١(یـــبن الـــذكور٧.٥، وقـــد بلـــغ نحـــو % ٢٤.١اإلنـــاث إلـــى 

معـدل %١٠.٣مقابـل % ٢٤.٣بحث العمالـة بالعینـة ، بلغـت نسـبة البطالـة فـي اإلنـاث 
البطالة العام وقد زاد معـدل البطالـة فـي اإلنـاث علـى أربعـة أضـعاف معـدل البطالـة فـي 

)٢(الذكور في نفس العام

هیئـــة بتقـــدیر یالحـــظ تضـــارب البیانـــات الخاصـــة بمعـــدالت البطالـــة ، حیـــث تقـــوم كـــل -٥
معدالت البطالة ن ونجد الفارق بین المعدالت كبیرة ، حیث تختلف التقدیرات حتـى فـي 

أي لــیس التقــدیرات الخاصــة بالبطالــة فقــط . تقــدیر قــوة العمــل ،وتقــدیر عــدد المشــتغلین 
وهــذا الهیئــات دولیــة ومحلیــة وهــي مثــل البنــك الــدولي وزارة التخطــیط والجهــاز المركــزي 

ة واإلحصــاء والبنــك المركــزي المصــري وهـا مــا یرجــع علــى مشــكلة البطالــة التعبئـة العامــ
، واإللمـام بهـا ، حلهـا لإلحاطـة بهـا وبكافـة جوانبهـابالضرر حیث ال یستطیع المعنیـون ب

. فال یستطیعون حلها حال أمثل 

.٥٦البطالة ومواجهتها في الوطن العربي صسید عاشور احمد مشكلة/ د-١
.٥١٨االقتصاد ا لمصري في ثالثین عاما ص. إبراهیم العیسوي / د-٢
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الفصل الثالث
وآثارهاأسباب البطالـة

أسباب البطالة :األولالمبحث
مــن األســباب والعوامــل المــؤثرة شــكلة یرجــع إلــى مجموعــة ال شــك أن تفــاقم أي م

ازدیادها ونموها، ومشـكلة البطالـة إحـدى هـذه المشـكالت التـي یتزایـد أسـبابها، وترجـع هـذه ب
األسباب إلى العدید من العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والسـكانیة والتكنولوجیـة 

ة رصـد أهـم هـذه األسـباب المـؤثرة بشـدة علـى نمـو ، وفیما یلي محاولـوالتنظیمیة أو اإلداریة
: البطالة سواء في المجتمعات العربیة أم العالمیة بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة

: العوامل االجتماعیة: أوالً 
:الزیادة السكانیـة) ١(

ـا فـي تـدفق األعـداد الكبیـرة للعمـل، ومـن ثـم ف العوامل الدیموجرافیـة تلعـب دورًا مهًم
علـــى أي –ال محالــة –وط واضــحة فـــي ارتفــاع مســتوى البطالــة فهـــي تــؤثر تســاهم بضــغ

محـــاوالت للتنمیـــة، فضـــًال عـــن تأثیرهـــا الســـلبي علـــى مســـتوى المعیشـــة، والـــدخل الفـــردي، 
ومســتوى الخــدمات وعــدم كفایــة المــوارد االقتصــادیة، ممــا یــؤدي إلــى تفــاقم المشــكلة لعــدم 

.)١(طلب علیهاالتوافق بین الزیادة في القوة والعمل مع ال
لوجه القبلي خالل الفترة بـین عـاموأبلغ مثال على ذلك ارتفاع النمو السكاني في ا

% ٤٣.٧بزیــــادة % ٨٠.٦نحــــو ١٩٨٦فبلغــــت نســـبة الزیــــادة عـــام ٢٠٠٦وعـــام -١٩٦٠
مقارنـة بعــام % ٥٤.٩بزیــادة ١٩٩٦عـام % ١٣٥.٥حیـث زادت إلــى ١٩٧٦مقارنـة بعــام 

، ومــن ١٩٩٦مقارنــة بتعــداد % ٣٥.٦بزیــادة ٢٠٠٦عــام % ١٧١.١، وزادت إلــى ١٩٨٦
.)٢(ثم یتضح أثر هذا النمو على القوى العاملة

البطالة فـي مصـر، نـدوة حـول مشـكالت البطالـة واخـتالالت سـوق العمـل والتشـغیل المصـري، جامعـة ) ١(
.٥٦، ص٢٠٠١، یولیو ١٦-١٤األزهر، ص

.١٤٤، بحث مقدمة لجائزة الفنجري، جامعة القاهرة، صالبطالة في مصر الواقع والحلول) ٢(
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: زیادة الهجرات الداخلیة) ٢(
فلقد تسبب التزاید غیر المخطـط فـي تیـارات الهجـرة المكثفـة مـن المنـاطق الطـاردة 

دف للســكان مثــل الریــف إلــى المنــاطق التــي تجــذب العمــال مثــل الحضــر والمــدن وذلــك بهــ
البحـث عــن فـرص العمــل ممـا أدى إلــى زیــادة معـدل نمــو البـاحثین عــن العمـل علــى معــدل 
النمــو الطبیعــي للســكان فــي منــاطق الجــذب ومــا هــذا إال بســبب عــدم تــوافر الخــدمات فــي 
المحافظــــات الریفیــــة، والتركیــــز علــــى تخصــــیص مزیــــد مــــن االســــتثمارات داخــــل المنــــاطق 

.)١(إلطالقالحضریة فهي سیاسة غیر متوازنة على ا
% ٣٦.٩وعلــى ســبیل المثــال زاد حجــم الســكان الحضــر فــي الوجــه القبلــي بنســبة 

خـــالل % ١٤.٨إلـــى % ٢.١وزاد معـــدل ا لبطالـــة مـــن ١٩٩٦-١٩٦٠خـــالل الفتـــرة بـــین 
% ١.٥ومعــدل البطالــة مــن % ٧٨.٨نفــس الفتــرة، وفــي الریــف زاد الحجــم الســكاني بنســبة 

.)٢(١٩٩٦عام % ٦.٤إلى ١٩٦٠في عام 
اف إلــى هــذه المشــكلة الداخلیــة، مشــكلة تقلــص الهجــرة الخارجیــة، فقــد كانــت ویضــ

ا كبیــرة مــن العمــال  أســواق العمــل الخارجیــة وبخاصــة دول الخلــیج العربــي تســتوعب أعــداًد
ا خاصــة بعــد اســتكمال  المصــریة ســابًقا، أمــا اآلن فقــد بــات االســتغناء عــن بعضــها واضــًح

.)٣(في ظل انخفاض أسعار النفطسیة واحتیاجاتها التنمویة بنیتها األسا
: تغیر القیم والعادات المجتمعیة) ٣(

فلقد تبوأت القیم المادیة تركیًبـا أساسـًیا ومكانـة رئیسـیة فـي سـلم ترتیـب القـیم داخـل 
المجتمــع فــي حــین تقهقــرت بعــض القــیم األخــرى المرتبطــة بالمعــاییر الخلقیــة والقــیم الدینیــة 

بعـض النـاس ممـا أفـرز عـادات ومعـاییر اجتماعیـة سـلبیة، والروحیة والتقالید األصلیة لدى 
وأثــر ذلــك علــى تفــاقم البطالــة المقنعــة، ومــن ثــم ضــعف اإلنتــاج، فــافتقر العمــل واإلخــالص 

.٤٢المشكلة والحل، أحمد السعودي، أحمد طاهر، ص.. البطالة) ١(
.٣٢٩البطالة في الوطن العربي، المشكلة والحل، خالد محمد الزواوي، ص) ٢(
.٥٠المشكلة والحل، ص.. البطالة) ٣(
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ا بصورة تدعو لألسف .)١(فیه واإلتقان وأضحى اإلهمال وعدم الشعور بالمسئولیة واضًح
: العوامل االقتصادیة: ثانًیا

:تصاديسیاسة اإلصالح االق) ١(
حیــث أســهمت بــدور كبیــر فــي تفــاقم ظــاهرة البطالــة فــي كافــة قطاعــات االقتصــاد 
ن لـم تكـن هـي السـبب الوحیـد لنشــأتها، واألثـر السـلبي لهـذه السیاسـة علـى ســوق  ٕ القـومي، وا

: العمل یتضح في نقطتین
. االختالل في هیكل قوة العمل)١(
.االختالل في هیكل البطالة)٢(

ه السیاســة بــین فئــات الشــباب المــتعلم، ویرجــع هــذا وتولــد ذلــك عــن بــدء تطبیــق هــذ
.)٢(إلى انخفاض معدل نمو التوظیف في الجهاز الحكومي والقطاع العام

: الخلل في هیكل توزیع االستثمارات القومیة) ٢(
فلقــد أســهم االســتثمار الســائد فــي الحــد مــن قــدرة االقتصــاد علــى اســتیعاب أعــداد 

القطـاعي لالسـتثمارات ال یتسـق والقطـاع االقتصـادیة علـى متزایدة من المشتغلین، فالتوزیع 
نما في األنشطة االقتصادیة التي تتسـم بضـعف قـدراتها علـى العمـال  ٕ تولید فرص للعمل، وا

.)٣(الخ... مثل قطاع الصناعة والتعدین، وقطاع الخدمات االجتماعیة
: الخصخصة وعدم قدرتها على استیعاب العمالة) ٣(

ملیــون ١.٤لین فــي قطــاع األعمــال فــي مطلــع التســعینات حیــث بلــغ عــدد العــام
، وتــم تســـریح ٣٨٨شـــركة مــن أصـــل ١١٤تـــم بیــع ٢٠٠٢عــامًال وموظًفــا، وبحلـــول عــام 

ألــف عامــل مــن خــالل نظــام المعــاش المبكــر أو نظــم التقاعــد أو تجمیــد التوســعات ٥٠٠

.٤٨السابق، ص) ١(
.٤٤السابق، ص) ٢(
.١٤٤یات والبطالة حلول علمیة وعملیة، مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، صالعشوائ) ٣(
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.)١(لةواالستثمارات فیها فأدى إلى زیادة عدد العاطلین ومن ثم انتشرت البطا
: العوامل التكنولوجیة والتعلیمیة: ثالثًا

:التقدم التكنولوجي) ١(
حیـــث أن التقـــدم التكنولـــوجي قـــد أدى فـــي بعـــض القطاعـــات إلـــى االســـتغناء عـــن 
ـــة إلحـــالل اآلالت محلهـــا، وهـــو أمـــر یكـــاد یكـــون مســـتهدًفا مـــن قبـــل  طاقـــات بشـــریة عامل

حینمـا تحقـق لهـم هـذه الوسـیلة أصحاب رؤوس األموال في المشروعات الكبرى والصـغرى،
ا في الجهد، وضغًطا للنفقات .)٢(وفرًا في الوقت، وخفضً

: التعلیم وسوق العمل) ٢(
فالهیكــل التعلیمــي ال یرقــى لمتطلبــات ســوق العمــل فــي بعــض الكلیــات والمعاهــد، 
وال یكــاد یوجــد تــوازن بــین السیاســة التعلیمیــة وســوق العمــل، ولقــد أدى التوســع فــي العملیــة 

ـــیم للجمیـــع، إلـــى زیـــادة كبیـــرة فـــي عـــرض خریجـــي الجامعـــات ا لتعلیمیـــة تحـــت شـــعار التعل
والمعاهــد المتوســطة ال یقابلهــا طلــب علــى هــذه الفئــة مــن العمالــة، حتــى إنــه قــد تصــاعدت 
أعداد كبیرة من البطالة بین المتعلمین بـاطراد الرتبـاطهم بمجموعـة مـن العوامـل كانخفـاض 

نشــاء تكلفــة التعلــیم فــي مراحلــه ال ٕ مختلفــة، وضــعف التنســیق بــین سیاســة التعلــیم والتعیــین وا
ــــزام بتعیــــین  ــــة ضــــمًنا عــــن االلت ــــة والمعاهــــد، وتخلــــي الدول ــــد مــــن الجامعــــات اإلقلیمی العدی

كـل ) ألـف٤٨٥(الخریجین، فأصبحت الجامعات تخرِّج ما یقرب من نصـف ملیـون طالـب 
ــــام بأعمــــال بعیــــدة كــــل البعــــد عــــن عــــام وال یســــتطیعون العمــــل، ممــــا یضــــطرهم إلــــى القی

تخصصـــهم العلمـــي، أو یركنـــون إلـــى الدعـــة والتكاســـل والتقـــاعس عـــن االنخـــراط فـــي ســـلك 
العمل، وعلى سبیل المثـال ترفـع الـبعض عـن العمـل الزراعـي رغـم تـوافره ومجاالتـه وكـذلك 

. )٣(الخ...العمل الیدوي والحرفي

.١٤٥السابق، ص) ١(
.٤٧السابق، ص) ٢(
.٣٢٩، وكذلك البطالة في الوطن العربي، ص١١٤انظر العشوائیات والبطالة، ص) ٣(
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: قلة االهتمام بالبحث العلمي) ٣(
عــة طــرق إنتاجیــة تقلیدیــة، وهــي تنــتج ســلًعا ال تتــواءم حیــث مازالــت تســتخدم مجمو 

مع السوق العالمي؛ مما یضعف القدرة التصدیریة لالقتصاد القومي، مما یـؤثر فـي النهایـة 
.)١(سلًبا على كل من مستوى الدخل ومستوى العمالة

: عوامل أخرى مؤثرة: رابًعا
:عدم التوازن بین توزیع القوى البشریة مع العمل) ١(

ث یترتـــب علـــى عـــدم االســـتغالل األمثـــل والتوزیـــع المناســـب للطاقـــات البشـــریة حیـــ
وعــدم وضــع اإلنســان المناســب فــي المكــان المناســب وجــود أعــداد كبیــرة مــن تخصصــات 
معینــة تعــاني مــن البطالــة، بینمــا هنــاك جهــات تحتــاج بشــدة لجهــودهم وتعــاني مــن نقــص 

توازنــة تجــاه العمــال نتیجــة ضــعفشــدید فــي عمــالتهم المتخصصــة، وال توجــد اســتراتیجیة م
التنســــیق بــــین سیاســــة التعلــــیم وسیاســــة التوظیــــف، حیــــث تُتــــرك قضــــیة التشــــغیل والتوزیــــع 
لعشــــوائیة األحـــــوال والظـــــروف، ودون خطـــــة محكمـــــة ومســــتمرة، فیســـــاهم هـــــذا فـــــي زیـــــادة 

. العاطلین
: ومن أبرز العوامل التي تؤكد هذا القصور في مصر

. سات اإلحصائیةعدم توافر البیانات والدرا-
. عدم الربط والتنسیق بین تخطیط القوة العاملة وسیاسات التعلیم والتدریب-
. الهجرة غیر المخططة إلى الخارج-
ـــر - ـــاءة اإلنتاجیـــة ومعـــدالت العمـــل فـــي حـــین تكث ـــاس الكف قصـــور األجهـــزة المعنیـــة بقی

ة األجهـــــزة المختصـــــة بتخطـــــیط القـــــوة العاملـــــة، وتـــــداخل اختصاصـــــاتها، فهنـــــاك وزار 
الـــخ، وال یوجـــد .. التخطـــیط، ووزارة القـــوى العاملـــة، والجهـــاز المركـــزي للتنظـــیم واإلدارة

.علي عبد الوهاب نجا. ، د١٦١مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي، ص) ١(
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.)١(ثمة ربط بینهم یوحي بالسیطرة على المشكلة أصالً 
: القیود المهنیة في بعض األعمال) ٢(

مـــن خـــالل قـــوانین العمـــل وتشـــریعاته فـــي تقییـــد المســـار الـــوظیفي، فصـــار انتقـــال 
درجة ألخرى یرتبط بعوامل شخصیة شكلیة فـي نفـس الوقـت بعیـدة العامل أو الموظف من 

عن حسابات المهارة والكفاءة، وكـذلك اإلجـازات فـي بعـض األعمـال التـي تقـل فیهـا فیسـهم 
ا . كل هذا في انتشار البطالة المقنعة تحدیًد

: الحروب واألحداث اإلرهابیة) ٣(
ذا نظرنـــا فـــي فممـــا ال شـــك فیـــه أن الحـــروب تـــؤثر تـــأثیرًا ســـلبًیا علـــى ٕ العمالـــة، وا

یران في فترة الثمانینـات ثـم الغـزو العراقـي للكویـت لوجـدنا أنـه  ٕ تصاعد الحرب بین العراق وا
كثیـــرون مــــن المصـــریین العــــاملین هنـــاك فرفعــــت معـــدالت البطالــــة، إلـــى مصــــر قـــد عــــاد 

باإلضــافة إلــى الهجــرات غیــر الشــرعیة عبــر الــبالد والــدول فیزیــد العــدد وتقــل الفــرص ممــا 
. یشكل األزمة ویزید نسبة العاطلین

كـــذلك األحـــداث اإلرهابیـــة التـــي أقـــدم علیهـــا عناصـــر متطرفـــة ســـواء عـــن طریـــق 
االغتیــاالت أم التعــدیات علــى بعــض المــواطنین أو المســئولین واألهــداف، وأمــاكن التجمــع 
ممــا هــدد االســتقرار االقتصــادي وأثــر هــذا علــى مــوارد الدولــة ومــن ثــم دخلهــا عــن طریــق 

.)٢(احة واالستثمار األجنبيالسی
. عدم تمتع بعض مؤسسات التدریب بمستوى مقبول من الجودة) ٤(
.مناقشة العمال األجنبیة وبخاصة غیر القانونیة منها للحالة الوطنیة) ٥(

دور القطاع الخاص الصناعي في مواجهة مشكلة البطالة في مصر، رسالة ماجستیر، كلیـة التجـارة، ) ١(
.٣٦، ص١٩٩١جامعة عین شمس، الباحثة عبیر فرحات علي، 

.٣٣٠البطالة في الوطن العربي، ص) ٢(
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٥١

: رتبة علیهاتأهم اآلثار والمشكالت الم: الثانى المبحث
صـادیة سیاسـیة فقـط، لكنـه فـي یفهم الناظر إلى مشكلة البطالـة أنهـا مشـكلة اقتقد 

الحقیقة تعد هـذه المشـكلة مشـكلة مركبـة حیـث أنـه یترتـب علیهـا كثیـر مـن العواقـب واآلثـار 
االجتماعیـــة والثقافیـــة والسیاســـیة واالقتصـــادیة، فنـــرى مـــثًال أن معـــدل الجریمـــة یرتفـــع كلمـــا 

ف والتطــرف زادت البطالــة بــین الشــباب نتیجــة للتنــافس علــى العمــل ومــن ثــم یــزداد االنحــرا
والتعصــب وهــذا یــؤدي إلــى القلــق المجتمعــي واإلحبــاط االجتمــاعي ممــا یــؤثر فــي النهایــة 

. على أمن واستقرار المجتمع
: هذه اآلثار والمشكالت السلبیة نستطیع أن نتناولها من خالل التقسیمات اآلتیة

: اآلثار االقتصادیة) ١(
اتجة عن عدم وجـود فـرص العمـل، وتتمثل في إهدار الطاقات والموارد البشریة الن

وانخفــــاض الــــدخل المحلــــي ذو معــــدل االدخــــار واالســــتثمار، ونمــــو المفاســــد القائمــــة مثــــل 
الرشــاوي والوســاطات والمحســوبیة فــي مجمــل الهیكــل اإلداري، باإلضــافة إلــى تأثیرهــا علــى 

أن معدل التضخم فتجعله مرتفًعا ومن ثم یرتفع متوسط معدالت اإلعالـة االقتصـادیة حیـث 
الشاب لما ال یجد فرصة عمل نجده بال شك یعتمد في معیشـته علـى أهلـه، ومـن ثـم تـزداد 

ــــة مســــتوى المعیشــــة للفــــرد ــــار الســــلبیة نتیجــــة قل ، وتزیــــد نســــبة االســــتدانة واســــتخدام )١(اآلث
. القروض لتمویل مشروعات لتشغیلهم

ویتـین، ویضاف لذلك مشـكلة الهجـرة بأشـكالها وصـورها وتـرتبط البطالـة بهـا مـن زا
تتحـــدد األولـــى فـــي كونهـــا عامـــل طـــرد للبحـــث عـــن فرصـــة عمـــل بدیلـــة فـــي مجتمـــع آخـــر، 
وتتشكل الثانیة فیما یصیب نسبة كبیرة من العائدین بعد الهجرة والتي یطلـق علیهـا الـبعض 
ا وتكثــر الســلبیات بهــا فــي  ــًد الهجــرة المرتــدة أو العائــدة، وبزیادتهــا تزیــد ظــاهرة البطالــة تعقی

.)٢(المجتمع

.رجع سابقأحمد السید النجار، انظر العشوائیات والبطالة، م. اإلخفاق الكبیر، د.. البطالة) ١(
.٦٥البطالة في مصر، ص) ٢(
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٥٢

: اآلثار السیاسیة) ٢(
تتمثـل هـذه اآلثـار فـي انتشـار الســخط العـام مـن المتعطلـین علـى النظـام السیاســي 
الحاكم، باعتباره المسـئول الرئیسـي عـن بطـالتهم، ولـذلك نجـد المشـاركة السیاسـیة مـنهم فـي 
ا لالستقرار السیاسي، وتشجیع الناشـطین مـنهم  حالة ضعف وركود، كما أنها قد تمثل تهدیًد

، ســواء فــي إطــار الشــرعیة أو خــارج اإلطــار الشــرعي، وتتشــكل )١(معارضــة النظــام القــائمل
عقــول هــؤالء العــاطلین تشــكًال ســلبًیا فیخضــعون لألفكــار المتطرفــة الرافضــة مثــل اإلرهــاب 
والتطــرف الــدیني واالنتمــاء لجماعــات إرهابیــة، ومــن هــذه اآلثــار التــي تــؤثر علــى المجتمــع 

، فالمجتمع ال یتشـكل واقعًیـا وعلمًیـا دون نـزوع "ضعف االنتماءب"بصورة واضحة ما یسمى 
أفــراده، واتجــاههم لالرتبــاط بهــذا الكیــان المكــاني واالجتمــاعي، وتفــاعلهم معــه، ومشــاركتهم 
لـى مجـتمعهم بأشـكال  ٕ الفعلیة ولیست الشكلیة فیمـا یمـارس مـن أنشـطة یرتـد عائـدها إلـیهم وا

. وصور مختلفة
باختالف المجتمعات وبـالنظر إلـى البنـاء الطبقـي نوعیته وتختلف درجة االنتماء و 

المتمیز للمجتمع، وبالعالقـات القائمـة بـین أبنـاء هـذه الطبقـات بعضـهم بـبعض مـن جانـب، 
. وتفاعلهم من األنساق المجتمعیة األخرى من جانب آخر

وعنصر االنتماء له دور كبیر في إنجاز األهداف القومیة من حیـث هـو نـوع مـن 
ألنمـــــاط الســــلوكیة التـــــي تحـــــض علــــى التضـــــامن والتعــــاون والتكامـــــل المجتمعـــــي، أنــــواع ا

ومصــلحة األفـــراد والجماعـــات تجتمـــع فـــي لقطـــة واحــدة هـــي الـــوطن فـــال تنـــاقض بیـــنهم وال 
صراع، لكن یضعف هذا الشعور والنمط ببعض األشیاء منها مـا یتصـل بالبیئـة، ومنهـا مـا 

حیاتـه، وممـا ال شـك فیـه أن البطالـة لهـا یتعلق بخصائص الفرد وظروف معیشته، ونوعیـة 
وزن نسبي كبیر في هذه العوامل التي تؤدي إلى إضـعاف الشـعور باالنتمـاء، فتجعـل الفـرد 
نجازهـا فـیعكس بالضـرورة ذلـك فـي مـدى إسـهامه فـي  ٕ ال یحقق ذاته، وتحـد مـن طموحاتـه وا

ال یجـــد فرصـــة التنمیـــة المجتمعیـــة، والمشـــاركة الواعیـــة واإلیجابیـــة فـــي أنشـــطته حیـــث أنـــه

.١٦٤العشوائیات والبطالة، مرجع سابق، ص) ١(
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.)١(أصًال في التواجد الشخصي له
: اآلثار االجتماعیة) ٣(

وهي أكثر اآلثار ظهورًا في المجتمع، كما أنها متعددة، وفیما یلي عـرض لـبعض 
: هذه اآلثار

: الجریمة واإلرهاب) ١(
فالبطالـــــة تعتبـــــر عـــــامًال مـــــن العوامـــــل المهیئـــــة التجـــــاه بعـــــض النـــــاس لإلرهـــــاب 

ابیة التـي تسـتمیل بعـض الشـباب المتعطـل عـن طریـق بعـض اإلغـراءات، والمنظمات اإلره
ومــا تبثــه فــي نفوســهم مــن نقمــة علــى المجتمــع ومــن ثــم یكثــر العنــف والتطــرف والتخریــب 

. بآثار اإلرهاب الممقوتة
أما عن الجریمـة فـإن كافـة الدراسـات والبحـوث االجتماعیـة تؤكـد علـى أن البطالـة 

فحـین یغلـب علـى العاطـل ‘ كیة إجرامیـة متباینـة ومسـتمرتؤدي إلى التوسط في صـور سـلو 
الشعور بالظلم والفشل ومن ثم الیأس والقنوط نجده یعمل على رد ذلك إلى المجتمـع فیتخـذ 

. منه موقًفا عدوانًیا متمثًال في الجرائم بارتكابها
ـــة دورًا بـــالغ األهومـــن الطبیعـــي ـــادة معـــدالت أن تلعـــب ظـــاهرة البطال ـــة فـــي زی می

عالقة بینها وبین االنحراف والجریمة هي عالقـة طردیـة االتجـاه، وتتوقـف اف، وثمةاالنحر 
.)٢(قوة أو درجة هذه العالقة على طبیعة المجتمع محل الدراسة

: تغیر القیم بزیادة العنف والتطرف) ٢(
یشــعر الشــباب بالمفارقــات المذهلــة التــي تتــأرجح بــین إنجــازاتهم التعلیمیــة والمهنیــة 

بین نصیبهم الحقیقي من الثروة والسلطة في مجتمعهم من جانـب آخـر، ولـذلك و من جانب 
نجـد أن معظمهـم ال یســتطیع تلبیـة مطالبـه األساســیة المشـروعة كالسـكن والــزواج، ومـن ثــم 

.٦٢البطالة في الوطن العربي، مرجع سابق، انظر البطالة في مصر، ص) ١(
ــــــــــــــین الشــــــــــــــباب المصــــــــــــــریین ) ٢( ، ٤/١٠/٢٠٠٥البطالــــــــــــــة وراء انتشــــــــــــــار الجریمــــــــــــــة واالنتحــــــــــــــار ب

ww.pdpinfo.orgw.
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٥٤

یجد نفسه مدفوعة لتغییر هذا الواقع األلیم فینـدمج فـي جمعیـات تتبنـى أفكـارًا متطرفـة تعبـر 
ــا عنــد مواجهــة المجتمــع وتظهــر فكــرة التطــرف عــن التشــرد فــي الــدین فیظهــر ســل وكه عنیًف

. والقهر والقوة والتسرع في محاولة إصالح النظام العام للمجتمع
فالبطالــة تــؤدي إلــى إحباطــات اجتماعیــة ونفســیة، تــؤثر فــي كــل المجتمعــات علــى 

م الذاتیة منها، والطبقیة والمجتمعیة حتـى نجـد التغیـر یصـیب القـیاإلشاعاتمستوى تحقیق 
القــیم : التــي اصــطلح المجتمــع علیهــا، وأضــحت مــن ركــائزه األساســیة، وعلــى ســبیل المثــال

كـل هـذا تـؤثر البطالـة علیـه وعلـى نظـرة ... المتصلة بـالتعلیم والعمـل والمسـكن واالسـتهالك
.)١(الخ...األفراد اتجاهها، وأسلوب التعامل معها، وأنماط االختیار الناجحة لنوعیاتها

والعــوز المــادي، تنــال مــن كرامــة اإلنســان، ومــن نظرتــه لنفســه، إن مــرارة الحاجــة
وبخاصة حینما یقبل على الحیاة فـي سـن الشـباب، وال یسـتطیع أن یلبـي حاجاتـه األساسـیة 
ـــــه یفعـــــل أي شـــــيء ســـــواء العنـــــف أو التطـــــرف أو ارتكـــــاب  ـــــة، وتجعل المشـــــروعة المعروف

فــــي ســــبیل إشــــباع حاجتــــه الــــخ، ....المحظــــورات أو تــــأثیره علــــى تغیــــر القــــیم المجتمعیــــة
. ومتطلباته

: انتشار المخدرات) ٣(
وهـي نتیجـة طبیعیـة للعنـف والتطـرف النـاجمین عـن البطالـة، فالعاطـل یـدخل هـذه 
الطرق هروًبا من الواقع األلیم الـذي یعیشـه، فیلجـأ إلـى إمـا أن یتـاجر فیهـا وینشـرها ویكـون 

أن یتعاطاها لینسـى مـن حالـه البـائس وفـي ذلك عمًال له یفیده مادًیا، أو في الناحیة الثانیة 
كـــلٍّ ضـــررًا كبیـــر علـــى المســـتوى االجتمـــاعي لألفـــراد، ویتمتـــع تجـــار الســـوء بهـــذا المســـتوى 
الكبیر من الذكاء أن ُیجتمع حوله هؤالء ویصـبح لهـم خیـر مـأوى حتـى تكـون النهایـة ألیمـة 

ألمــراض ممــا ال مصــطدمة مــع المجتمــع وقبلــه مــع النظــام الحــاكم حیــث ینشــرون الفســاد وا
. یرضى عنه النظام بأي حال من األحوال

.٥٩، ٥٨البطالة، المشكلة والحل، ص) ١(
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: )١(التفكك األسري وزیادة نسبة العنوسة) ٤(
مــا تقــدم ذكــره مــن آثــار إنمــا هــو مقدمــة لهــذا العنصــر، فالتفكــك األســري یعنــي حالــة 
التصدع التي تصیب بنیان األسرة حیث ال تتمكن من أداء وظائفها بفعالیـة وكفـاءة عالیـة، 

هـــر مـــردود ذلـــك بوضـــوح مـــن خـــالل مظـــاهر االرتبـــاك الـــداخلي بـــین أعضـــاء األســـرة ویظ
مـــع المؤسســـات األخـــرى الرســـمیة وغیـــر الرســـمیة، وهـــذا الواحـــدة، والخـــارجي فـــي عالقتهـــا

التصــدع ینشــأ عنــد القیــام بــأدوار متناقضــة أو متصــارعة فضــًال عــن فقــدان أهمیــة النســق 
. القیمي في توجیه سلوك األفراد

ر البطالة على هذا التفكك ینبع من كونها ظاهرة بنائیـة تـؤثر مباشـرة علـى إن تأثی
تشكیل الوحدات االجتماعیة بالمجتمع، وطبیعي أن تكون األسرة أكثـر هـذه الوحـدات تـأثیرًا 

. )٢(في بنیة المجتمع
ویمتــد هــذا التــأثیر إلــى زیــادة نســبة العنوســة مــن خــالل تــأخر ســن الــزواج والــذي 

ـا یرتبط ارتباًطا  وثیًقا بالبطالة، فحینمـا ال یجـد الشـاب فرصـة عمـل أمامـه، ال یسـتطیع تماًم
ن أســـرة یســـهر لهـــا ویعـــاني مـــن أجلهـــا ومـــن ثـــم یـــریح نفســـه ابتـــداًء، ویـــزداد أعـــداد  أن یكـــوِّ

ن ذلـــك واألثـــر النـــاتج عـــ.. الفتیـــات الالئـــي یتـــركهن قطـــار الـــزواج لهـــذه األســـباب ولغیرهـــا
شــار الزنــا والتحــرش الجنســي واالغتصــاب إلــى آخــر انتیتضــح فــي صــورة هتــك األعــراض ب

. هذه المصائب المجتمعیة
: اآلثار النفسیة وانعكاساتها) ٤(

تفید اإلحصائیات العلمیة أن للبطالـة آثارهـا السـیئة علـى الصـحة النفسـیة، وكـذلك 
علــى الصــحة الجســدیة، وأن نســبة كبیــرة مــن العــاطلین عــن العمــل یفتقــدون تقــدیر الــذات، 

ن بالفشــل وأنهــم أقــل مــن غیــرهم، كمــا وجــدت نســبة مــنهم یســیطر علیهــا اإلرهــاق، ویشــعرو 

.٦٤، ٦٣السابق، ص) ١(
، ٣أحمــد الســید النجــار، جریــدة األهــالي، ص. االنخفــاض الكبیــر لعصــر مبــارك الســعید، د.. البطالــة) ٢(

١٠/٨/٢٠٠٥.
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الناجم عن الشعور بالسأم والملـل، وأن یقظـتهم العقلیـة والجسـمیة منخفضـة، باإلضـافة إلـى 
ـــدریجًیا ـــة النمـــو النفســـي، وتجعلهـــم یتقـــدمون ت ـــد الشـــعور وفقـــدان أنهـــا تعیـــق عملی نحـــو تبل

أو تضـاؤل قیمــة الشــخص فـي نظــر نفسـه ولــدى اآلخــرین، األمـل، وكــذلك الشـعور بــالهوان 
.)١(ویزحف االكتئاب إلیهم حتى تتعمق مظاهر سوء الصحة النفسیة بوجه عام

إن البطالـة تولـد عنـد الفـرد شـعورًا بـالنقص باإلضـافة : ")٢(تقول الدكتورة عـزة كـریم
الحتیـــــال، إلـــــى أن یـــــورث األمـــــراض االجتماعیـــــة الخطیـــــرة كالرذیلـــــة والســـــرقة والنصـــــب وا

وتضــــیف أن الفــــرد العاطــــل یشــــعر بــــالفراغ وعــــدم تقــــدیر المجتمــــع؛ فتنشــــأ لدیــــه العدوانیــــة 
واإلحبــاط، والبطالــة تحــرم المجتمــع مــن االســتفادة مــن كافــة أبنائــه وكــذلك فــي األســر التــي 
یفقــد فیهــا الــزوج وظیفتــه فــإن التــأثیر یمتــد بــدوره إلــى الزوجــات ســلًبا ویــنعكس األمــر علــى 

.)٣("سریة ومعاملة األبناءالعالقة األ
یتضـــح ممـــا ســـبق أن للبطالـــة آثـــار كثیـــرة وخطیـــرة ال یـــدركها إال مـــن یدرســـها أو 
جربهــا وهــي كالبركــان الــذي یوشــك أن ینفجــر علــى النــاس، ولــذا فالبــد مــن التخطــیط الجیــد 

. لمواجهته ومحاولة اإلفادة منه قبل اإلصابة

.١٨٦العشوائیات والبطالة، ص) ١(
.جتماعیة والجنائیةأستاذ علم االجتماع بالمركز القومي للبحوث اال) ٢(
http://74.125.77.132...www.moheet.com.: مشكلة مزمنة تبحث عن حل.. البطالة) ٣(

http://74.125.77.132
www.moheet.com
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الفصل الرابع
مواجهة البطالة

التي قدرت من قبل المنظمـات المختصـة فـي اآلونـة األخیـرة، هـي حًقـا إن األرقام
ــا قیاســیة تجعلــك تقــف أمــام هــذه المشــكلة حــائرًا، فهــذه المشــكلة بــالطبع ســوف تــؤثر . أرقاًم

علـــى المشـــكالت األخـــرى الموجـــودة فـــي المجتمـــع، بـــل وتصـــنع هـــي األخـــرى مشـــكالت، 
ُ خـــرى، وتنبنـــي علیهـــا مشـــكالت أ. وبالتـــالي تتفـــاقم المشـــكلة تكـــاتف الواجـــبمـــنولـــذا كـــان 

للمشــــكلة نــــاومـــن مالحظت.                            لهـــذه المشــــكلةوالتصــــديالجهـــود 
الحلــول المطروحــة ه المقترحــات مــن أجــل اإلســهام فــي عــرض وتوضــیحوصــورها نقــدم هــذ

علــى الســاحة هــي حًقــا عملیــة ومتمیــزة، ولكــن ینقصــها التنفیــذ، فكثیــر مــن الحلــول نكتفــي
بالحدیث فیهـا وطرحهـا فقـط، وال ننظـر إلـى الجانـب العملـي، وكیفیـة تنفیـذها، ولكـن هـذا ال 

ا . قامــت الدولــة بأخــذ خطــوات عملیــة فیهــاوقــد ینفــي وجــود بعــض الحلــول،  والمضــي قــدًم
ا مـع . لتحقیقها ولكن یجب علینا االعتراف بأن هذه الحلول التي یـتم تنفیـذها ال تتناسـب أبـًد

ال مـــا حققـــت أرقـــام الباشـــكلة وزیادتهـــا یومـــمقـــدار تفـــاقم الم ٕ طالـــة هـــذه األرقـــام بعـــد یـــوم، وا
. ونة األخیرةالقیاسیة في اآل

إن من أهم الخطوات التي یجب اتخاذها في طریقة معالجة البطالة، هـي ضـرورة 
ــو النظــر فــي المنظ دول النامیــة مــة التعلیمیــة وخاصــة فــي مصــر والــوطن العربــي وبعــض ال

. ها ولم تتحرك خطوة لألمام، وتحذو حذو نظیراتها من الدول النامیةانالتي مازالت في مك
: صالح التعلیمإ: والأ

فـــي كـــل ثر علــى المجتمـــع تـــأثیرًا ســلبًیا إن أي فســاد فـــي المنظومــة التعلیمیـــة، یـــؤ 
د التعلـیم مناحي الحیاة عامة، وتعـد مشـكلة البطالـة هـي إحـدى المشـكالت التـي یسـبب فسـا

وبمقتضــــى العقــــل یتعــــین علــــى المجتمــــع ضــــرورة إصــــالح هــــذه ارها،إلــــى تفاقمهــــا وانتشــــ
ســوق العمــل، فیجــد فــالتعلیم الیــوم یخــرج شــباًبا غیــر مــؤهلین بمــا یطلبــه . المنظومــة الهامــة

ال یمتلــك المهــارات التــي تمكنــه مــن دخــول ســوق العمــل، هــذه المهــارات التــي الشــاب نفســه 
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ا لـــدى الخـــریجین حیـــث یحتاجهـــا ســـوق ُیعتمـــد علـــى كفـــاءة األنظمـــة التعلیمیـــة فـــي توفیرهـــ
.)١(العمل

بــل إن الــبعض ینــادي بــإجراء تعــدیل جــوهري فــي هیكــل التعلــیم، وینــتقض التوســع 
فیجـب .. )٢(في بعض مناهج الكلیات مثل كلیـات التجـارة والحقـوق والتربیـة النوعیـة وغیرهـا
تعدادها فــي أن یمتــاز بالمرونــة فــي التكیــف مــع متطلبــات ســوق العمــل المتغیــرة، ومــدى اســ

.)٣(استخدام التكنولوجیا المتطورة في نظم مناهجها حیث تتمیز بالسرعة والتغیر
بوجـود إعـداد المعلـم المؤهـل بأحـدث التكنولوجیـا المتطـورة ومــا بعض الـكمـا یقتـرح 

عطاءه أجر  ٕ یناسب هـذه المهنـة المقدسـة ویناسـب عادالاوصلت إلیه الثورة العلمیة الثالثة وا
ـــه ولمـــن یعـــول ـــوفیر عیشـــة كریمـــة ل ـــا األســـعار الحالیـــة، لت ـــة حـــوافز المادوتـــوفیر ال. أیضً ی

والمعنویة، والجـوائز التشـجیعیة للمتفـوقین فـي المیـادین العلمیـة والتطبیقیـة وجمیـع المجـالس 
.)٤(المختلفة

لة عــن التعلــیم والتــدریب، الــبعض أنــه البــد مــن بحــث كفــاءة الهیئــات المســئو جــدوی
وكفـــاءة المشـــتركین فیهـــا مـــن معلمـــین ومدرســـین وحتـــى األبنیـــة التعلیمیـــة والطـــرق التقنینیـــة 

، وكـــذلك ضـــرورة إعـــادة هیكلـــة التعلـــیم المتوســـط )٥(المســـتخدمة فـــي التحصـــیل واالختیـــار
عـــادة  ٕ لتقلـــیص المـــدارس التجاریـــة المتوســـطة التـــي تـــوفر مئـــات اآلالف دون عمـــل متـــاح وا

نظـــر فـــي مناهجهـــا حتـــى تتـــواءم مـــع الخصـــائص التـــي یتطلبهـــا ســـوق العمـــل، واســـتخدام ال
.)٦(التكنولوجیا المتطورة

.٢٠إسماعیل سراج الدین، الشباب واإلصالح والتحدیث، ص. د) ١(
.١٦٥٠في الوطن العربي، صسید عاشور أحمد، مشكلة البطالة ومواجهتها. د) ٢(
.٢١إسماعیل سراج الدین، الشباب واإلصالح والتحدیث، ص. د) ٣(
إســــماعیل نصــــیر محمــــد الخشــــن، تــــأمین البطالــــة فــــي ظــــل التحــــوالت االقتصــــادیة واالجتماعیــــة، . د) ٤(

.٧٤ص
.٢١إسماعیل سراج الدین، الشباب واإلصالح والتحدیث، ص. د) ٥(
.١٦٦، ١٦٥كلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي، صسید عاشور أحمد، مش. د) ٦(
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كما یجـب دراسـة احتیاجـات سـوق العمـل ومتطلباتـه مـن التخصصـات، وذلـك مـن 
بـــل الهیئـــات التـــي تقـــوم بوضـــع المنـــاهج التعلیمیـــة حتـــى یمكنهـــا صـــیاغة منـــاهج تعل یمیـــة ِق

فـــي بعــــض التخصصـــات، ووفرتهـــا فـــي بعــــض اشـــدیدجــــد عجـــزا موجهـــة، وكـــذلك فإننـــا ن
.)١(آخر

رأس المــال المتــوفر كمــا أن أي إهــدار فــي نتــائج التعلــیم، یــؤدي إلــى إهــدار فــي
كمـــا أن ،المـــوارد للتعلـــیم إال بشـــكل محـــدودالســـیما فـــي حالـــة عـــدم تـــوفرلـــنظم التعلـــیم ،و 

مـن من الزمن وتكلفـة أعلـى أطولاج إلیها سوق العمل تحتاج إلى مدةالمجاالت التي یحت
وهـــذه العلـــوم التـــي یحتـــاج إلیهـــا ســـوق العمـــل مثـــل العلـــوم المـــال مقارنـــة بـــالعلوم األخـــرى ،
.ویة وعلوم التكنولوجیا الحدیثةالریاضیة والكمبیوتر والعلوم الحی

المتقدمة والغنیة سیاسـة اجتـذاب أصـحاب التخصصـات السـابق قد اتبعت الدولل
هـدار وضـیاع ذكرها للعمل فیها بأج ٕ ور مرتفعة وهو ما یؤدي إلـى هجـرة المهـارات النـادرة وا

د هم وتعلـیمهم وفـي النهایـة لـم یسـتفكل التكالیف التي أنفقـت علـیهم فـي بالدهـم علـى إعـداد
.)٢(منهم

وفـي إنجلتــرا مــثًال نجــد األطفـال الصــغار یتجهــون إلــى التخصـص مبكــرًا فــي مــواد 
هـذه وسـیلة للتیسـیر فـي حصـول الطالـب علـى فرصـة قلیلة، منذ مرحلة التعلـیم األساسـي، و 

ص ممـا یجعلــه یجیــد فـي هــذا التخصــ.. عمـل نتیجــة لتحدیـد تخصصــه فــي مـادة أو مــادتین
ره فـي هـذا التخصـص ألنـه متفـوق فیـه،یجعلـه أحـق مـن غیـالذي سیسند إلیـه بعـد تخرجـه ف

ا في الوالیات المتحدة األمریكیة التي تقسم منـاهج الد راسـة فیهـا بالتوسـع وعلى العكس تماًم
.)٣(عن نطاق المتطلبات المهنیة المباشرة حتى في التعلیم الجامعي

ذا نظرنـــا إلـــى األرقـــام الخاصـــة بـــالتعلیم ومـــدى اإلنفـــاق الحكـــومي علـــى التعلـــیم  ٕ وا

.١٣٩حسین جمعة، البطالة من منظور هندسي، ص/ م) ١(
.٢٢إسماعیل سراج الدین، الشباب واإلصالح والتحدیث، ص. د) ٢(
.٢٤، ص)والحل.. المشكلة(خالد الزواوي، البطالة في الوطن العربي . د) ٣(
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مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي هــي مــا تنفــق % ٥-٤بالنســبة للموازنــة العامــة، نجــد حــوالي 
رقام ال تستوعب التعلیم كما هو اآلن، فماذا یكـون الحـال لـو ونجد أن هذه األ. على التعلیم

نما سوف یزید بمقدار كبیر؟ تم االرتقاء بالتعلیم  ٕ .)١(بالطبع لن یظل كما هو اآلن وا
. الوسائل الدولیة للنهوض بالتعلیم

ـــــة- ـــــي كوریـــــا الجنوبی ـــــیم عـــــام: ف ـــــدار اإلنفـــــاق العـــــام علـــــي التعل -١٩٩٥( وصـــــل مق
مــــــن النــــــاتج القــــــومي، ورغــــــم % ٣.٧أو مــــــا یعــــــادل % ١٧.٥إلــــــي نحــــــو ) ١٩٩٧

ــــــالتعلیم، ســــــارت فــــــي طریقهــــــا  ــــــة، إال أن حركــــــة النهــــــوض ب نشــــــوب الحــــــرب الكوری
مدرســـــــــة ٤٠٠٠إنشـــــــــاء قرابـــــــــة ١٩٥٥المحـــــــــدد دون أي تعثـــــــــر فـــــــــتم فـــــــــي عـــــــــام 

ملیــــــون تلمیــــــذ ،ومحــــــو أمیــــــة نصــــــف ملیــــــون مــــــواطن مــــــع التــــــدریب ٢.٥تســــــتوعب 
. المهني

فِّــــض عــــدد التالمیــــذ - تلمیــــذًا أمــــا فــــي ٣٥إلــــي أقــــل مــــن ٦٢لكــــل معلــــم مــــن وقــــد  ُخ
عـــــــام % ١٦الجامعــــــة فارتفعـــــــت نســـــــبة الشـــــــریحة المتلقیــــــة للتعلـــــــیم الجـــــــامعي مـــــــن 

ـــــي ١٩٧٠ ـــــل ١٩٩٥عـــــام % ٤٠م إل ـــــي المســـــتوي الكـــــوري فقـــــط، ب ـــــك عل ـــــیس ذل ول
إن البلــــــدان اآلســــــیویة تعــــــد نموذجــــــا رائــــــدا لنــــــا، بمــــــا تحققــــــه مــــــن سیاســــــات رشــــــیدة 

تـــــراكم رأس المـــــال المـــــادي البشـــــري، عـــــن طریـــــق : هـــــا تعتمـــــد علـــــي عـــــدة أســـــس من
عمالـــــة منتجـــــة، وأیضـــــا سیاســـــات تعلـــــیم وتأهیـــــل واقعیـــــة، واالهتمـــــام المتـــــوازن بكـــــل 

. )٢(القطاعات اإلنتاجیة
ـــــــي دورات تنمیـــــــة - ـــــــا فرضـــــــت الحكومـــــــة علـــــــي الطـــــــالب المشـــــــاركین ف ـــــــي ألمانی وف

ممـــــا عنـــــد تخـــــرجهم مـــــن المـــــدارس حتـــــى ســـــن الثامنـــــة عشـــــر–التأهیـــــل المهنـــــي 
ــــذ  ــــة بتنفی ــــة، كمــــا قامــــت الحكومــــة األلمانی ــــاة المهنی یــــؤخر الشــــباب عــــن دخــــول الحی
ـــــي المدرســـــة  ـــــي ف ـــــل المهن ـــــذي  یشـــــمل التأهی ـــــائي ال برنامجـــــا آخـــــر هـــــو النظـــــام الثن

.٢٣اب واإلصالح والتحدیث، صإسماعیل سراج الدین، الشب. د) ١(
٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣البطالة وأسالیب مكافحتها ص : المختار أسرة)٢(
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ـــــل  ـــــد هـــــذا الحـــــد، ب ـــــة عن ـــــه دور الحكومـــــة األلمانی ـــــم ینت والتأهیـــــل فـــــي المؤسســـــة، ول
ــــــدعم المــــــالي للمؤسســــــات الخاصــــــة، لمو  اصــــــلة جهودهــــــا لتخــــــریج قامــــــت بتقــــــدیم ال

ـــــــــع قیمـــــــــة  ـــــــــة، وقامـــــــــت برف ـــــــــاة العملی ـــــــــي الحی ـــــــــدماج ف ـــــــــة لالن ـــــــــة مؤهل قـــــــــوي عامل
ــــي التعلــــیم ــــل فــــي مراكــــز . المصــــروفات العامــــة عل ــــف أنشــــطة التأهی مــــن أجــــل تكثی

.)١(التكوین المهني التابعة للدولة
ـــــى یمكـــــن االعتمـــــاد - ـــــة، حت ـــــدریب خریجـــــي الدراســـــة اإلعدادی ـــــد قامـــــت الصـــــین بت وق

لـــــف االختصاصـــــات فـــــي عمـــــوم الصـــــین،حیث اتجهـــــت مجموعـــــة علـــــیهم فـــــي مخت
إلـــــي الـــــتعلم فـــــي مجـــــال الطـــــب وأخـــــرى فـــــي مجـــــال المحاســـــبة وأخـــــرى فـــــي مجـــــال 

.)٢(حتى یكونوا طاقة فاعلة. وغیرها....التدریس
: تنمیة المشروعات الصغیرة: ثانیا

فــــي تراثنــــا المصــــري والعربــــي توارثنــــا عبــــاءة العمــــل الحكــــومي فأصــــبح العمـــــل 
الحكــومي هــو أكثــر أمنــا ذلــك الظــن الخــاطئ بــأن العمــلمطمحــا لكــل النــاس ،ىمو الحكــ

د مــن تشــجیع الدولــة لألســر البــلظــنعلــي هــذا اىنقضــواســتقرار مــن العمــل الحــر ولكــى 
ــ أن یكــون هنــاك تــدریب موجــه ورعایتــه مــن الهیئــات المختصــة ســواء نقابــات أو والشــباب ب

ارث للعمـــــل المكتبـــــي والشـــــهادات المتـــــو كمـــــا أن تعظیمنـــــا )٣(شـــــركات أو جمعیـــــات أهلیـــــة
هتمـــام بمجـــاالت خمة لاللتحـــاق بالجامعـــات ، دون االعیـــة أدي إلـــي تـــدفق أعـــداد ضـــماالج

فیصبح الشاب بین الحط من قیمـة العمـل الیـدوي والرغبـة )٤(العمل والتخصص بعد التخرج
.في العمل المكتبي بالشهادة الجامعیة التي فیها یعمل ال هذا وال ذاك 

مـــن وجـــدنا أنر فـــي الـــدول األوروبیـــة والمتقدمـــة لإذا نظرنـــا إلـــي دول المهجـــأمـــا

٢٠٦المدر السابق ،  )١(
١٥٣السید عاشور أحد ص /مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي د)٢(
.١٤٩ص. حسین جمعة ، البطالة من منظور هندسي / أ-٣
. ١٧١ص. كلة البطالة في الوطن العربي مش. سید عاشور أحمد / د-٤
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متواضـعة أو شـدیدة التواضـع علـي العكـس مـن یعمل في أى وظیفة مهما كانت في نظرنـا
لكــن مــا دامــت الوظیفــة المجتمعــات المتقدمــة التــي ال تنظــر إلــي وضــاعة للعمــل وال علــوه و 

نجـد أن الصـناعات المتناهیـة دول النمـور األسـیویةوفـي )١(ًال یكفیه فال بأستدر علیه دخ
ذا نظرنــا إلــي الصــین ،قتصــادیاً ا اومكتفیــافــي المنــازل فیصــبح المنــزل منتجــتمتــرالصــغ ٕ وا

)٢(والمدرسة منتجة والكل ینتج بال انقطاع فال یوجد وقت فراغانجد المنزل منتج

نســبةً ة وذلــك  ي المشــروعات الصــغیرة تلعــب فــرص اإلقــراض دورًا مهمــا للغایــوفــ
لإلســـهام فـــي التنمیـــة االقتصـــادیة ولتســـهیل عملیـــة اإلقـــراض لـــدي الشـــباب فمـــن الممكـــن 

لشــباب علــي ر القنــوات التــي یتعــرف مــن خاللهــا ااشــتراك منظمــات المجتمــع المــدني ونشــ
الجهـات التنفیذیـة والتغییــرات الهیكلیـة والقانونیـة التــي یعـرف الشـاب مــن خاللهـا اإلجــراءات 

ة كمــا یجــب علــي الجهــات المختصــة إلقــراض للمشــروعات الصــغیرة والمتوســطالمطلوبــة ل
)٣(ر ، وتوجیهها إلي المشروعات الصغیرةام بأهمیة القروض المتناهیة الصغهتماال

ینــا تــوفیر البنیــة علیتعــینولكــي تقــوم المشــروعات الصــغیرة بخلــق فــرص عمــل ،
لمشـترك بـین المشـروعات الصـغیرة یة باإلضافة إلي خلق نوع من التعاون االمؤسسیة الموات

نتاجیـة مـن األصـول اإلالفقـراءالنـاس خاصـة قطاع األعمال الحـدیث ولـذلك یجـب تمكـین و 
یرة كمـــا أن هـــذه كـــذلك تـــوفیر البیئـــة القانونیـــة واإلداریـــة لتســـهیل قیـــام المشـــروعات الصـــغ

تتـــوفر كـــل ثحیـــ،كمـــا أنهـــا تتســـم بالضـــعف مرتفعـــةاحتمـــاالت الفشـــل فیهـــاالمشـــروعات 
لصـــغیر فـــال تتـــوافر لـــه إال أقســـي العوائـــقأمـــا رأس المـــال ا،الحـــوافز لـــرأس المـــال الكبیـــر

دة تركیـــز حیـــازة التمویلیـــة واإلداریـــة التســـویقیة كمـــا أن السیاســـات الحالیـــة تعمـــل علـــي زیـــا
)٤(ذلك بانتشار الفقر في الریفرنذاألرض الزراعیة وی

.١٧٢ص. مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي . سید عاشور أحمد / د-١
. ١٤٣البطالة من منظور هندسي ، ص. حسین جمعة / د-٢
.٢٠إسماعیل سراج الدین الشباب واإلصالح والتحدیث ، ص/ د-٣
.١٦١ص. واجهتها في الوطن العربي سید عاشور أحمد مشكلة البطالة وم/ د-٤
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ة لمشـكلة البطالـة ، علـي مسـتوى وبالفعل هناك الكثیر من األفكار والحلول العلمی
ته وحســـب تـــوفر االفـــرد ویمكـــن اللجـــوء إلـــي أي فكـــرة منهـــا حســـب میـــول الشـــباب واســـتعداد

:شروعات مثالالمشریفة للعمل وكسب الرزق ومن هذه اإلمكانات معه وكلها وسائل 
زراعــة أســطح المنــازل والمبــاني بالمحاصــیل المالئمــة و اإلنترنــت ، إنشــاء مقهــى

كـــل هـــذه .... ًا تعلـــم صـــیانة الجـــوال ، وتعلـــم نظـــم البرمجـــة للحاســـب اآللـــي وغیرهـــا وأیضـــ
لوظیفـة التـي نتظـار اي یرید الكسب الحالل وعدم االمشروعات وأكثر یلجأ إلیها الشباب الذ
)١(ةفي أحیان كثیرة ال تفي بمتطلبات المعیش

فــي نظــام ویوجــد أیضــًا المشــروعات الزراعیــة الجدیــدة حیــث یجــب إعــادة النظــر
ك التماك األراضــــي المستصــــلحة لصـــالح الشــــباب الخــــریجین ورســـم سیاســــة تســــمح بــــیـــتمل

، وتجمیــــع هــــذه أفدنــــة١٠إلــــي ٥بــــین ألــــف شــــخص مــــا٢٠٠ألــــف إلــــي ١٠٠حــــوالي 
)٢(وهو ما یؤدي إلي خلق مجتمع إنساني متكاملجماعى المساحات في نظام زراعي 

-:برامج التدریب والتوظیف :ثالثا
نه یوجد مهن بهـا كثیـر مـن العـاطلین بینمـا توجـد مهـن یصـعب من قبل إكما قلنا

بحثـه البطالـة مـن حسـین جمعـة فـي / علي الـبعض الحصـول علیهـا وقـد عـرض المهنـدس 
:ومة تدریب وتوظیف لها عدة مراحل بإنشاء منظاقتراحمنظور هندسي حیث قدم ا

اع الغـزل والنسـیج الـذي یعـاني جز كقطـتحدید الحرف والمهن التي بها ع: المرحلة األولي
قطــاع المقــاوالت وقطــاع الســیاحة إعــداد الفنیــین والعــاملین فیــه وأیضــا مــن نقــص شــدید فــي 

. وغیر ذلك 
المهــن وعمــل تعاقــد و تحدیــد الشــركات التــي تحتــاج لهــذه الحــرف : المرحلــة الثانیــة 

. معها ومع المتدرب للعمل لدیها لمدة معینة یحظى خاللها تكلفة التدریب 
ــــذلك مــــن هــــذه الشــــركات أو الجهــــات المانحــــة : المرحلــــة الثالثــــة  تــــوفیر التمویــــل الــــالزم ل

.١٧٢سید عاشور أحمد ، مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ، ص/ د-١
.١٦٦ص: نفس المصدر -٢
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كالصـــندوق االجتمـــاعي أو مـــن خـــالل المـــنح األجنبیـــة أو مخصـــص التـــدریب المنصـــوص 
. قانون العمل الجدید من قبل علیه 

. وجود جهة أو هیئة منظمة لهذه المنظومة : المرحلة الرابعة 
مراكـز التـدریب وتطورهـا لتخطیط البرامج والتنسیق بین ها ن إنشاؤ وهذه الهیئة یمك
ة نع وعمل دراسـة مستفیضـالربط بین المتدربین والشركات والمصا:وتقوم بعدة أعمال هي 

ومن الممكن أن تقوم أیضـا بتصـدیر العمالـة المتدربـة والحرفیـة وذوى ،لهذا القطاع الحیوي 
)١(الكفاءة والخبرة

الفائـدة هذا االقتراح فهي كثیرة وتشمل جمیع األطراف فإلي جانـب وبالنسبة لفوائد
یعـود علـي المتـدرب بالفائـدة حتـراوالهدف األول واألخیر وهو حـل مشـكلة البطالـة فهـذا االق

الكبري وأیضًا االقتصاد القومي حیث یشكل حل مشكلة البطالـة بهـذه الطریقـة رفـع إنتاجیـة 
مثـل أتبـاع األخـرىن االقتراحـات راح عـتـیز به هذا االقوهذا ما یتم)٢(العمل بصورة مطردة

سیاسة المعاش المبكر حتى تخلو الوظائف مـن أصـحابها كبـار السـن فیتقـدم إلیهـا الشـباب 
فهــذا االقتــراح ال یحــل المشــكلة بصــورة كاملــة باإلضــافة إلــي عــدم تــأثر االقتصــاد ،العاطــل 

.واإلنتاج القومي بها علي عكس هذا االقتراح السابق
أمــا الفوائــد التــي ســتعود علــي المتــدرب فهــي كمــا قلنــا كثیــرة ، حیــث یجــد فرصــة

مكان ٕ ي رخصــة مزاولــة حرفــة حیــث یتــاح لــه اتــه ، ویحصــل علــعمــل مناســبة لــه ولهوایاتــه وا
عمـل معـاش لـه وألسـرتهااللتحاق بالنقابة المعنیة بتخصصه والتـي سـوف ترعـاه اجتماعیـًا ب

طالعــه ضــد المــرض هــو وأســرتهبتأمینــهوصــحیاً ، إلــي جانــب الــرحالت والمصــاریف ، ٕ ، وا
علـــي أحـــدث الـــنظم واألســـالیب والخامـــات ، وأیضـــًا یحصـــل علـــي التـــدریب المســـتمر حتـــى 

)٣(الفنیةكفاءته ترتفع 

. ١٤١ص. حسین جمعة البطالة من منظور هندسي / أ-١
. ١٦٣ص.مشكلة البطالة في مواجهتها في الوطن العربي –سید عاشور أحمد / د-٢
٢١ص. حسین جمعة ، البطالة من منظور هندسي /م-٣
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وهنــاك مــن ینــادي بالتوســع فــي التــدریب الفنــي ومراكــز التــدریب المهنــي فــي كافــة 
ن مراحل تخصالمجاالت  خـتالف بعد الثانویة العامة علي اة علیاصیاالقتصادیة حتى یكوّ

)١()صناعي ، زراعي ، خدمي ، غیرها ( النوع هذا التدریب 

وتوجد دراسات تشیر إلي أن الدول التي تهتم بتوسیع قواعـد نظـم التـدریب المهنـي 
اصــة بــین الشــباب ولكــن لــیس وجــود نظــم وبــرامج مثــل ألمانیــا تقــل فیهــا نســبة البطالــة وخ

القضـاء علـي البطالـة ولكـن األمـر یحتـاج إلـي وجـود سیاسـات مناسـبة التدریب یعني وحـده
مـــع رفـــي ســـوق العمـــل وبیئتـــه تشـــجع علـــي االقتصـــاد الواســـع المتكامـــل كـــل هـــذه تتضـــاف

.)٢(بعضها لحل المشكلة
: الوسائل الدولیة للنهوض بالتدریب

قامــــــــت حكومــــــــات كثیــــــــرة بالقیــــــــام بتنفیــــــــذ عــــــــدة بــــــــرامج مختلفــــــــة، تبعــــــــا ألحوالهــــــــا -
لحها الداخلیــــة، ومــــا تــــراه األصــــلح واألصــــح ،وفیمــــا یلــــي ســــوف نقــــدم بعــــض ومصــــا

-:البرامج لبعض الدول
قامــــت الحكومــــة بتنفیــــذ برنامجــــا لتــــدریب الشــــباب فــــي عــــام :فــــي المملكــــة المتحــــدة -

م لمواجهــــــــة البطالــــــــة حیــــــــث ســــــــاهم هــــــــذا المشــــــــروع فــــــــي تــــــــوفیر إمكانــــــــات ١٩٨٧
ولویـــــة للعـــــاطلین األقـــــل التـــــدریب ألكثـــــر مـــــن ملیـــــون شـــــاب عاطـــــل، كمـــــا أعطـــــي أ

.)٣(كفاءة ألنهم یواجهون صعوبات أكثر من غیرهم في البحث عن عمل
وفــــــي نیوزیلنــــــدا قامــــــت الحكومــــــة بتــــــدعیم برنــــــامج تــــــدریبي لــــــبعض األولویــــــة فــــــي -

. )٤(االلتحاق به لكبار السن والمتزوجین
:قامت الحكومة ببرنامجین: وفي الوالیات المتحدة األمریكیة-

دراسة عمل فهیم الخشب٧٤ص. تأمین البطالة في ظل التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة -١
.٢٢ص. الشباب واإلصالح والتحدیث . إسماعیل سراج الدین / د-٢
٢١٤، ٢١٣البطالة وأسالیب مكافحتها ص –المختار )٣(
١٥٤، مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ص سید عاشور أحمد/د)٤(
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oالـــــذین یواجهــــون صـــــعوبات فــــي اقتحـــــام الحیــــاة العملیـــــة، حیـــــث لمســــاعدة: األول
اتخــــــذت الحكومــــــة بعــــــض اإلجــــــراءات إلتاحــــــة الفرصــــــة لهــــــم لمتابعــــــة دراســــــاتهم 
ــــــامج المســــــاعدة  ــــــدم هــــــذا البرن ــــــى المؤسســــــة،وقد ق ــــــرة العمــــــل ف مــــــع اكتســــــاب خب

: والبرنــــــامج الثــــــاني. م١٩٨٠ملیــــــون دوالر عــــــام ٧٠٠ألــــــف شــــــاب قــــــدرها٤٦٣ل
ــــذین یعــــانون مــــن قــــد وضــــع لصــــالح الشــــب اب واســــتهدف العــــاطلین عــــن العمــــل ال

ـــــة االقتصـــــادیة وهـــــو یهـــــدف لخلـــــق  ـــــة  مقنعـــــة ،و یعـــــانون مـــــن ســـــوء الناحی بطال
. )١(وتولید وظائف ولیس لتحسین كفاءة الشباب العاملین فعال

صـــــــیغة العقـــــــد مـــــــن أجـــــــل " م ١٩٧٧وفـــــــي فرنســـــــا وضـــــــعت الحكومـــــــة منـــــــذ عـــــــام -
ومـــــا أكثرهـــــا فـــــي مصـــــر حیــــــث . علـــــیمبهـــــدف مواجهـــــة التســـــرب مـــــن الت" التشـــــغیل

تقــــــوم فرنســــــا بجمــــــع تــــــدابیر لمســــــاعدة مــــــن أجــــــل المســــــتقبل فــــــي هــــــذا العقــــــد،مع 
ـــــــل دورات تدریبیـــــــة لإلدمـــــــاج وهـــــــي مخصصـــــــة . إجـــــــراءات المســـــــاعدة للتـــــــدریب مث

شــــــهور وتتضــــــمن ٨إلــــــي ٦وتمتــــــد مــــــن . ســــــنة٢٦إلــــــي ١٦للفئــــــة العمریــــــة مــــــن 
مــــن قبــــل المؤسســــات العامــــة وهــــي منظمــــة . العمــــل داخــــل المؤسســــة لعــــدة أســــابیع

ــــــــي  ــــــــرامج ف ــــــــى المؤسســــــــات الخاصة،وســــــــاعدت هــــــــذه الب ــــــــي أو حت ــــــــدریب المهن للت
. )٢(تحقیق نوع من االندماج للقوى العاملة من الشباب مع سوق العمل

:ل المتقدمةالمشروعات الصغیرة فى الدو
تعتبـر المشـروعات الصــغیرة فـي الیابـان هــي أسـاس االقتصـاد هنــاك ، فهـي تمثــل 

مـن إجمـالي العمالـة % ٨٤.٤من إجمـالي المشـروعات هنـاك والعمالـة بهـا تمثـل % ٩٩.٤
ـــاج الصـــناعي إالجمـــالي فتصـــ،هنـــاك  ـــدار إنتاجهـــا بالنســـبة لإلنت فـــي % ٦٠ل إلـــي أمـــا مق

% ٤٧فــــي تایالنــــد % ٤٩فــــي الهنــــد وفــــي ألمانیــــا % ٥٠فــــي الیابــــان ، % ٥٢الصــــین ، 

٢١٥، ٢١٤البطالة أسالیب مكافحتها ص –المختار أعمرة )١(
٢١٦المصدر السابق ص )٢(
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أمـا فـي الـوطن العربـي % ٣٥في الوالیات المتحدة األمریكیـة وفـي كوریـا الجنوبیـة % ٤٣و
) ١(%٢٧.٦فال تزید عن 

ده مــــــن تطــــــور فــــــي الصــــــناعات الصــــــغري  إن مــــــا نشــــــاه: یــــــة المعجــــــزة اإلیطال
لقـد بـدأت التجربـة اإلیطالیـة منـذ بدایـة الخمسـینات ،فهو حقـًا معجـزة یطالیة والمتوسطة اإل

حیـــث أنشـــأ المكتـــب لصـــغري والحـــرف التقلیدیـــة الیدویـــة ،، وبـــدأ النهـــوض بالصـــناعات ا
لقد أصـبحت إیطالیـا الیـوم تمتلـك أكثـر مـن . الوطني للحرف الیدویة والصناعات الصغري 

حـو نصــف ملیــون عامــل وصــاحب عمــل فیهــا نط یمنطقــة صــناعیة فــي الشـمال والوســمائـة
ألنشـــــطة كثیـــــرة منهـــــا صـــــناعة المالبـــــس ، والنســـــیج ، واألحذیـــــة ، والمـــــدابغ ، مشـــــروع وا

وهـــذا المنـــاطق إلـــي غیـــر ذلـــك ،.. والمجـــوهرات .. ك والمصـــنوعات الخشـــبیة ، والســـیرامی
المالئـم تتكامل تخصصاتها وتتـرابط معامالتهـا ممـا یسـاعد علـي وجـود المنـاخ االقتصـادي

العاملـــة وفــرص التـــدریب األیــديبتدائیـــة وكثافــة فــى المرحلــة اال، وقلــة رأس المــال الـــالزم 
)٢(إلي غیر ذلك من الممیزات.. المهني واإلدارة الجیدة 

زیـــادة الحـــوافز و لـــة القیـــود عـــن المشـــروعات الجدیـــدة،وقـــد عملـــت ألمانیـــا علـــي إزا
ـــال توظیف والتـــي تعمـــل علـــي التنســـیق مـــع علیهـــا ، وتشـــجیع إقامـــة الشـــركات التـــي تقـــوم ب

انـات البطالـة للعـاطلین فـي حالـة إلتحـاقهم بـالبرامج التدریبیـة عأصحاب األعمـال ، وزیـادة إ
ي خاصــة علــي أربــاح الشــركات ممــا شــجع هــا كمــا تقــوم بإصــالح النظــام الضــریبالتـي تنظم

)٣(أصحاب األعمال علي توظیف العمالة

وتحقیـق الكفـاءة فـي تـي توظـف طـالبي العمـل ،الشـركات الكما قامت كوریا بـدعم 
كمــا قامــت بمســاعدة الشــباب علــي مــا مســتوى التوظیــف ،ســوق العمــل ممــا أدي إلــي رفــع

.٢٣١ص. الطاله واسالیب مكافحتها . المختار أحمد / أ-١
. ٢٣٥، ٣٤المصدر السابق ص -٢.
.١٥٤مواجهتها في الوطن العربي ، صمشكلة البطالة و . سید عاشور أحمد / د-٣
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)١(یناسبهم من وظائف

:التنمیة السیاحیة :رابعا
ات الراغبـة فـي  اعفراد والجمء بأسالیب التعامل واالتصال مع األونعني بها االرتقا

ـــا ـــه داخـــل أس ضـــروب الراحـــة رة والتنقـــل ، وتلمـــالزی ـــات معینـــة مواقـــعو مـــاكنوالترفی و بیئ
دمات للســائحینلیب الترغیــب والمنافســة فــي تقــدیم خــســاویعتمــد هــذا النشــاط علــى فنــون وأ

احي لـدى الـوعي السـیبثلىسسات واألماكن السیاحیة ، باإلضافة إمبالغ تدفع للمؤ مقابل 
یـؤدي إلـى نتـائج جیـدة فـي ه مماتعامل معة الفافالجماهیر في قبول اآلخر والترحیب به وث

لشــباب فــي التعامــل والعمــل جدیــدة لب یــرة مــن الســیاح ومــن ثــم تفــتح أبــواأعــداد كباســتكثار
)٢(الزائرین والمقیمینصل الثقافي بین نسمیه برسالة التواوهو ما

:التنمیة الفكریة والمعرفیة: خامسا
ـــدات واألحیـــث  ـــد المعـــارف تلعـــب دور فكـــار واإن المعتق تجاهـــات ا هامـــا فـــي تحدی

ومواقف األفراد والجماعات حیال العمـل ، ومـا یتصـل بـه مـن مـؤهالت وبـرامج تـؤثر سـلبیا 
العمــل :،ومــن بــین هــذه األفكــارجابیــا علــى التحــرك المهنــي والعملــي صــعودا وهبوطــا یأو إ

المیـــري ـ (، والضـــمانات االجتماعیـــة المقترنـــة بـــه فقـــد ســـیطرت هـــذه المفـــاهیم الحكـــومي 
یعـرف علـى أذهـان فئـات اجتماعیـة مـن المثقفـین ، وظهـر حـدیثا مـا) لحكـومي ـ الرسـمي ا

ــــب علــــى هــــذا انصــــراف بعــــض الشــــباب عــــن العمــــل  ــــد ترت بوظــــائف الكــــادر الخــــاص وق
، وكـل هــذا تصـاال بالتقلبـات وعـدم االسـتقرارت الخاصـة ألنهـا أقـل ضـمانا وأكثـر ابالقطاعـا

عــادة النظــر مــنه ٕ م فــي تكــوین قــوة عمــل مدنیــة والتــي تحقــق فــي یحــول دون إعمــال الفكــر وا
)٣(.النهایة وظائف إیجابیة مشعة داخل المجتمع 

:الهجرة/سادسا

١٥٣ص. المصدر السابق -١
. وما بعدها ٩٠انظر العشوائیات والبطالة حلول علمیة وعملیة ، ص-٢
.وما بعدها ٩٢انظر العشوائیات والبطالة حلول علمیة وعملیة ، ص-٣
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ومهمتنـــــــا هـــــــي تفعیـــــــل الهجـــــــرة اإلیجابیـــــــة .هنـــــــاك هجـــــــرة ســـــــلبیة وهجـــــــرة إیجابیـــــــة-
ومحاولــــــة تقلــــــیص الهجــــــرة الســــــلبیة، والهجــــــرة مــــــن الریــــــف إلــــــي المــــــدن هــــــي حقــــــا 

الریفـــــى علـــــى االقتصـــــادالســـــلبیة وتتوقـــــف علـــــى مـــــدى قـــــدرة إحـــــدى صـــــور الهجـــــرة
السیاســــــــات والقــــــــوانین مــــــــن خــــــــالل ســــــــنّ إالذلــــــــكتحقــــــــق ولن یاســــــــتیعاب أبنائــــــــه،

،وتطبیقهــــــا فعلیــــــا مــــــن أجــــــل النهــــــوض بــــــالریف وتحســــــین ظــــــروف المعیشــــــة فیــــــه 
عمالـــــة ي اســـــتیعاب تســـــاع القـــــدرة علـــــلخـــــدمات األساســـــیة وأیضـــــا اأو تـــــوفر اوكثـــــرة 

.)١(ثر وتولید الجدید من فرص العملكأ
ـــــي إند- ـــــر، ویـــــتم خـــــالل خلـــــق قامـــــت الحكومـــــة ببرنـــــامج للـــــتحكم فـــــي ااســـــییونوف لفق

ما زادت الهجــــــرة صــــــة فـــــي المنـــــاطق الریفیــــــة، وذلـــــك بعـــــدخاةفـــــرص عمـــــل مباشـــــر 
إلـــــي المـــــدن وازدیـــــاد نســـــبة البطالـــــة بهـــــا، ممـــــا ســـــاعد علـــــي كثـــــرة الهجـــــرة العكســـــیة 

.)٢(من الحضر إلي الریف
ــــي المــــدن یجــــب اتخــــاذ بعــــض اإلجــــراءات - وفــــي ســــبیل الحــــد مــــن الهجــــرة الریفیــــة إل

وتحســـــین المســـــتوي االجتمــــــاعي أجـــــل تحســــــین بیئـــــة اإلنتـــــاج، الالزمـــــة لـــــذلك مـــــن
ـــــزات للریـــــف، ـــــا مـــــن تحســـــین التجهی ـــــد لن ـــــاج، كـــــان الب ـــــة اإلنت في ســـــبیل تحســـــین بیئ

. الكهرباءكةاألساسیة ومنها إیجاد الماء الصالح للشرب وتوسیع شب
وتســـــهیل الوصـــــول إلـــــي المنـــــاطق المعزولـــــة وهـــــو مـــــا یعنـــــي فـــــي مجملـــــه إنعـــــاش -

ــــللبیئیــــة الســــكنیة ــــاج عــــن طری ــــادة اإلنت ــــى یمكــــن زی ــــي الریــــف حت ــــه ف ق تحســــین بیئت
مــــــن خــــــالل التنمیــــــة خـــــر یجــــــب تمتــــــع األنشــــــطة الریفیـــــةومــــــن جانــــــب آوظروفـــــه،

، وتهیئــــــة األراضــــــي الرعــــــوى االقتصــــــادیة، عــــــن طریــــــق تنمیــــــة المواشــــــي والقطــــــاع 
منــــاطق البــــور، وحمایــــة التربــــة وتشـــــجیع حملــــة الشــــهادات مــــن الشــــباب علـــــي فــــى 

ــــدماج فــــ ــــة بجــــانبهم عــــن . ي األنشــــطة اإلنتاجیــــةاالن وذلــــك مــــن خــــالل وقــــوف الدول

٢٤٠المختار أمرة ، البطالة وأسالیب مكافحتها ص )١(
١٥٣سید عاشور أحمد ص /ة ومواجهاتها في الوطن العربي دمشكلة البطال)٢(
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طریــــــق تســــــهیل إجــــــراءات شــــــراء األراضــــــي الملــــــك الخاصــــــة بالدولــــــة، كمــــــا یجــــــب 
ي یــــتم تشــــجیع المنتجــــین علــــي تكثیــــف فــــع مــــن قیمــــة بعــــض المــــواد الفالحیــــة حتــــالر 
ي ســــبیل تحســــین اإلنتــــاج یجــــب أیضــــا تــــاج وضــــمان دخــــل الئــــق للفالحــــین وفــــاإلن

عــــن طریــــق إحــــداث فــــي الوســــط القــــروي مســــتوى األنشــــطة غیــــر الفالحیــــة تحســــین 
منـــــــاطق لألنشـــــــطة االقتصـــــــادیة علـــــــي مســـــــتوي القـــــــرى الكبـــــــرى، وتشـــــــجیع إنشـــــــاء 

.ات لإلنتاج والخدماتحویل المنتجات الزراعیة إلي تموینوحدات لت
وفي إطار تكوین هیكل مهني واجتماعي وتربـوي وتحسـین المسـتوي االجتمـاعي للفـرد 

لبیئة الریفیة،ي اف
تكـــــوین المهنـــــي، یر لفائـــــدة التعلـــــیم األساســـــي والیســـــلتوایجـــــب رفـــــع قیمـــــة االســـــتثمار -

التكـــــوین المهنـــــي، التكـــــوین، شـــــروط شـــــهاداتوالمرونـــــة فـــــي مـــــا یخـــــص مســـــتویات 
لتكــــــوین المهنــــــي كما یجــــــب ترشــــــید البنــــــاءات المدرســــــیة وبنــــــاءات االمــــــدة المحــــــددة،

عــــداد عــــنســــین العالقــــات المهنیــــةتحفــــي الریــــف، و  ٕ طریــــق تطبیــــق قــــانون العمــــل وا
اع األیـــــدي العاملـــــة فـــــي الریـــــف نصـــــوص تنظیمیـــــة جیـــــدة، حتـــــى یمكـــــن تحدیـــــد أنـــــو 

ـــــــــث إنهـــــــــا إمـــــــــا مـــــــــأجورون أو موســـــــــمیون أو ُأجـــــــــراء دائمـــــــــون أو مســـــــــاعدون  حی
كمـــــا یوجـــــد جوانـــــب اجتماعیـــــة أخـــــرى یجـــــب االنتبـــــاه إلیهـــــا وهـــــي تحقیـــــق عائلیون،

نشــــــاء الكثیــــــر مــــــن التجهیــــــزات الثقافیــــــةو تمــــــاعي للعدالــــــة الریفیــــــة،الضــــــمان االج ٕ ا
أفضـــــل للســـــكان فـــــي الریـــــف وللشـــــباب والریاضـــــیة مـــــن أجـــــل تحقیـــــق إطـــــار عـــــیش

. )١(منهم خاصة
أمـــا الهجـــرة الخارجیـــة فهـــي لیســـت هجــــرة إیجابیـــة فـــي مجملهـــا ألنهـــا لیســـت عــــامال -

نهـــــا إحـــــدى العوامـــــل جوهریـــــا لحـــــل أزمـــــة البطالـــــة ولكنـــــه یمكـــــن القـــــول بإأو حـــــال
ن إلـــــــي أوطـــــــانهم وهنـــــــا تـــــــة ولكنهـــــــا ســـــــرعان مـــــــا یعـــــــود المهـــــــاجرو المؤقالمســـــــاعدة 

یســــاهمون فـــــي زیــــادة مـــــدى المشــــكلة، كمـــــا أن هجــــرة العمالـــــة یــــؤثر بالســـــلب علـــــي 

٢٤٣المختار أحمرة ، البطالة وأسالیب مكافحتها ص )١(
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ــــــ ــــــة العمال ــــــي یحتاجهــــــا العمــــــل فــــــي الخــــــارج تســــــوق العمــــــل، ألن نوعی خــــــتص ة الت
ممــــا،ومهــــارة وطاقــــات خالقــــة ن كفــــاءات متمیــــزة ولــــدیها قــــدرات إبداعیــــة بأنهــــا تكــــوّ 

تعـــــد موجـــــودةأثـــــر علـــــي خـــــط ســـــیر اإلنتـــــاج بالســـــلب ألن الكفـــــاءات والخبـــــرات لـــــم
لتســـــــاهم فــــــــي العملیــــــــة اإلنتاجیــــــــة فــــــــي بالدهــــــــا وأصــــــــبحت القطاعــــــــات اإلنتاجیــــــــة 
منهـــارة إلـــي جانـــب إضـــافة قـــوة كـــل أیـــام إلـــي طـــابور العـــاطلین إلـــي جانـــب الهجـــرة 

دس إلـــــــي ســـــــوق العمـــــــل المكـــــــالعائـــــــدة التـــــــي تمثـــــــل هـــــــي األخـــــــرى فـــــــوق مضـــــــافة 
ین مـــــللبطالـــــة فـــــي الســـــافرة وبطالـــــة المتعممـــــا یســـــاهم فـــــي زیـــــادة حـــــدة ابـــــالخریجین،

الزائــــــــدة فــــــــي قطــــــــاع اإلدارة الحكومــــــــة والقطــــــــاع لــــــــك باإلضــــــــافة إلــــــــي العمالــــــــة وذ
.)١(وغیرها...العام

لنهـــــوض بهـــــذه اآللیـــــة الحساســـــة أن الوقـــــت مـــــازال متاحـــــا لك مـــــن یـــــري ولكـــــن هنـــــا-
ةجــــــة إلــــــي تطــــــویر التشــــــریعات الداخلیـــــــفــــــي أســــــواق العمــــــل العربیــــــة، ویــــــري الحا

ــــه تنظیــــر المرتبطــــة بالعمــــل والعمالــــة  ــــي نحــــو یســــتطاع مــــن خالل هــــذه العملیــــة، عل
حـــــداث كمـــــا أن األحـــــداث األخیـــــرة مـــــن ســـــریان اتفاقیـــــة منظمـــــة التجـــــارة العالمیـــــة وأ

ــــــســــــبتمبر١١ ــــــي تطــــــویر مســــــتویات العمــــــل العربیــــــة جعلتن ــــــي حاجــــــة ماســــــة إل ا ف
. )٢(موضع التنفیذ من قبل الدول العربیة جمیعهابشأن عملیة الهجرة وجعلها

ـــــف و العمـــــل - ـــــي الری ـــــل الهجـــــرة إل ـــــة وتفعی ـــــة الریفی ـــــأن التنمی ـــــول ب ـــــا الق ـــــرا یمكنن وأخی
علــــــي زیــــــادة العمالــــــة فــــــي المشــــــاریع الكبــــــرى والصــــــغرى واالســــــتمرار فــــــي إصــــــالح 

عــــادة التــــدریب ال ٕ ــــك هــــو مــــن الضــــر التعلــــیم وا ورات الملحــــة مهنــــي والتحــــویلي كــــل ذل
ــــي ع یریــــد النهــــوض االقتصــــادي والقضــــاء ي مجتمــــیجــــب القیــــام بهــــا فــــي أي التــــ عل

. البطالة كما أن هذه اإلجراءات غیر قابلة للتأجیل مطلقا
. الوسائل القانونیة والتشریعیة

٥٩إسماعیل فهیم الخشن تأمین البطالة في ظل التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة ص )١(
٢٤٤المختار أعمرة البطالة وأسالیب مكافحتها ص )٢(
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ضــــــــفاء طــــــــابع - ٕ ــــــــة تطــــــــویر تشریعاتها،وا ــــــــدول المتقدمــــــــة إلــــــــي أهمی ــــــــد تنبهــــــــت ال لق
المتســـــارعة وقـــــد شـــــملت هـــــذه المرونـــــة بهـــــا، بمـــــا یتماشـــــي مـــــع التطـــــورات العالمیـــــة

قــــــوانین النقــــــد األجنبــــــي والجمــــــارك الحركـــــة تشــــــریعات العمــــــل وقــــــوانین االســـــتثمار و 
. )١(هاالمرتبطة بو وكل القوانین األخرى المتفرعة منها ،وغیرها 

وقـــــــــد قامـــــــــت بعـــــــــض البلـــــــــدان بعـــــــــدة تصـــــــــورات للقـــــــــوانین التشـــــــــریعیة الخاصـــــــــة -
ـــــبعض التمثـــــل قـــــانون المعـــــاش المبكـــــر واالســـــتقالة .بالعمـــــل یســـــیریة وفكـــــرة العمـــــل ل
. غیرهاو ..الوقت

.أوال المعاش المبكر
وهــــــي طلــــــب العامــــــل إنهــــــاء خدمتــــــه ، والمعــــــاش المبكــــــر هــــــو االســــــتقالة التیســــــیریة-

حالتــــــه إلـــــــي المعـــــــاش، لیســــــتفید ٕ مـــــــن قواعـــــــد وضــــــعها المشـــــــرع لتیســـــــیر اعتزالـــــــهوا
الخدمــــــــة مــــــــع االســــــــتفادة ممــــــــا یقــــــــرره القــــــــانون مــــــــن حقــــــــوق تتعلــــــــق باســــــــتحقاق 

وذلـــــــك حتـــــــى یمكـــــــن إفســـــــاح المجـــــــال أمـــــــام القـــــــوى العاملـــــــة الشـــــــابة فـــــــي لمعاش،ا
. القطاع العام

وقـــد طبقـــت هـــذه الفكـــرة فـــي العدیـــد مـــن الـــدول مثـــل المجـــر حیـــث اســـتفاد مـــن هـــذا -
. م١٩٩٠شخص عام ٩٠٠٠النظام 

فـــــادة مـــــن فكـــــرة المعـــــاش المبكـــــر متبنیــــــة وفـــــي بلجیكـــــا عملـــــت الحكومـــــة علـــــي اإل-
أن تتحمــــل الدولــــة الفــــارق بــــین المعــــاش الــــذي كــــان یســــتحقه تحقیــــق برنــــامج مــــؤداه 

یحصـــــل علیـــــه بلوغـــــه ســـــن التقاعـــــد والمعـــــاش الـــــذيحــــال إلـــــي المعـــــاش بفـــــرضالمُ 
اإلدارة العمومیـــــة هــــذه الصــــورة مــــن صــــور االســـــتقالة وفــــي مصــــر عرفــــت. بالفعــــل

م مـــــن خـــــالل قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء الخاصـــــة بقواعـــــد ١٩٥٣التیســـــیریة منـــــذ عـــــام 
ــــي بتخ١٩٧٠جــــاء القــــرار الجمهــــوري عــــام الخدمــــة و تیســــیر اعتــــزال ــــوزراء ف ویــــل ال

٢٤٧الة وأسالیب مكافحتها ص البط. المختار أعمرة )١(
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.)١(قبول بعض الطلبات لإلحالة علي المعاش
ظیفــــــة العمومیــــــة أن یطلــــــب یــــــز القــــــوانین المنظمــــــة للو وفــــــي المملكــــــة المغربیــــــة، تج-

علیــــــه فــــــي كانــــــت درجتــــــه حــــــق المعــــــاش المبكــــــر، وهــــــو مــــــا یطلــــــق الموظــــــف أیــــــا
ـــــي خدمـــــة شـــــرط أنالمغـــــرب بالتقاعـــــد النســـــبي  ب ـــــد قضـــــي ف ـــــه ق یكـــــون الراغـــــب فی

عامـــــا علـــــي أن تكـــــون قیمـــــة المعـــــاش فـــــي ٢٠اإلدارة العمومیـــــة مـــــا ال یقـــــل عـــــن 
ــــــذي یســــــتحق ــــــة أقــــــل بقلیــــــل مــــــن قیمــــــة المعــــــاش الكامــــــل ال ــــــة هــــــذه الحال ه فــــــي حال

. )٢(ة قانونیامخدالتقاعد لنهایة مدة ال
ذا عـــــدن- ٕ ٦٠٦١٥٨إلـــــي مصــــــر نجـــــد أنــــــه مـــــن مجمـــــوع العمــــــال البـــــالغ عــــــددهم اوا

مــــنهم، مـــــن المتوقـــــع أن ٥٣٣٨٥شـــــركة قابضــــة، حـــــوالي ١٦والــــذین یعملـــــون فــــي 
ونجــــــد ]  مــــــن  مجمــــــوع العــــــاطلین %٩أى [مــــــن نظــــــام المعــــــاش المبكــــــریســــــتفیدوا 

عامـــــــــل أي ٢٦٧٩٥، هنـــــــــاك ٥٣٣٨٥العمـــــــــال البـــــــــالغ عـــــــــددهم أن مـــــــــن هـــــــــؤالء 
ــــزداد نســــبة% ٥٠ ــــث ت ــــي صــــناعة النســــیج حی ــــون ف ــــي مــــنهم یعمل مشــــاركة المــــرأة ف
رة مـــــن النســـــاء إلـــــي المعـــــاش المبكـــــر ألســـــباب كثیـــــات لجـــــأ الكثیـــــر تف،ذه القطـــــاع هـــــ

. أسباب عائلیةومتباینة وفي معظمها
بالحـــــل الجـــــوهري األمثـــــل لمشـــــكلة البطالـــــة بـــــل تن هـــــذه الفكـــــرة لیســـــوفـــــي الواقـــــع إ-

ـــــي الراغبـــــة ـــــي یتوقـــــف عل ـــــي المعـــــاش المبكـــــر أم الهـــــي حـــــل وقت ـــــة إل ، فـــــي اإلحال
ــــكمــــا أن هــــذا الحــــل ال  ــــادة یتحق ــــة إف ــــوة المعطل ــــي اإلفــــادة مــــن الق ق مــــن یســــاعد عل

ــــادة إج ــــة االقتصــــادیة وزی ــــاخاللهــــا التنمی ــــا نخــــرج موظف ــــة ألنن ونضــــع مــــالي اإلنتاجی
خــــر فــــال تســــتغل القــــوة إذا ویبقــــي الحــــال علــــي مــــا هــــو علیــــه مــــن التــــدهور ه آمكانــــ

٢٤٩، ٢٤٨المصدر السباق ، ص )١(
٢٥٠المختار أعمرة، البطالة وأسالیب مكافحتها ، ص )٢(
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. )١(االقتصادي في اإلنتاج
الشـــــخص المســـــتخدم الـــــذي تقـــــل العامـــــل لـــــبعض الوقـــــت هـــــو و :العمـــــل لـــــبعض الوقـــــت

ــــة الوقــــت الم ــــه العادیــــة عــــن ســــاعات العمــــل العادیــــة للعــــاملین طیل مــــاثلین، ســــاعات عمل
ـــــي أســـــاس أســـــبوعي، ویمكـــــن أن تحســـــب ســـــاعات العمـــــ ـــــة عل ـــــة فـــــي هـــــذه الحال ل العادی

. أو علي أساس المتوسط في فترة استخدام معینة
فــــي الـــــدول لمــــالعلعمــــل أصــــبح حقیقــــة تحتـــــاج أســــواقوهــــذا التغییــــر فــــي أنمـــــاط ا-

ــــذي تتنــــاقض  ــــة، ففــــي الوقــــت ال فیــــه حــــاالت التوظیــــف الــــدائم، المتقدمــــة قبــــل النامی
ل، قامــــت الــــدول النامیـــــة بتبنــــي هــــذا الشــــكل مـــــن وتتعقــــد شــــروط القبــــول فـــــي العمــــ

ــــــانون تشــــــجیع التشــــــغیل لعــــــام ،أســــــالیب االســــــتخدام ــــــص ق ــــــا ن م ١٩٦٩وفــــــي ألمانی
ب هـــــذا القـــــانون اإلشـــــراف علـــــي علـــــي أنـــــه یجـــــوز للمعهـــــد االتحـــــادي للعمـــــل بموجـــــ

وع فـــــــي تـــــــدابیر منشـــــــئة عملیــــــة تولیـــــــد فـــــــرص العمـــــــل المؤقـــــــت مــــــن خـــــــالل الشـــــــر 
:لیشمل١٩٧٩یل هذا القانون في عام جري تعدللوظائف وقد 

مجموعـــــات العـــــاطلین عــــــن العمـــــل، والتــــــي تواجـــــه مشـــــاكل تشــــــغیل، ویـــــتم التعاقــــــد -
ت وظــــائف الخدمــــة لمــــدة عــــام مــــع جــــواز إطالــــة المــــدة كمــــا یحــــدد القــــانون مجــــاال

ـــــــة أو  ال تشـــــــكل ازدواجی ٕ ـــــــب وا ـــــــي األجـــــــل القری ـــــــرر إنشـــــــاؤها ف العامـــــــة أو مـــــــن المق
ــــــــــي القطــــــــــاعین العــــــــــام ئمــــــــــة أو تمنافســــــــــة لوظــــــــــائف قا حــــــــــل محــــــــــل وظــــــــــائف ف

.)٢(والخاص
فـــــي ) جـــــواهر روزجریوجانـــــا(ومـــــن أهـــــم التجـــــارب الرائـــــدة فـــــي هـــــذا الصـــــدد برنـــــامج -

ـــــي العـــــالم لتشـــــغیل األ ـــــامج ف ـــــر برن ـــــد وهـــــو أكب ـــــاح منـــــذ الهن ـــــد أت ـــــة وق ـــــدي المتعطل ی
ـــــدي العاملـــــة المعطلـــــة بلـــــغمـــــن أیـــــام العمـــــل لألاعـــــدد١٩٨٩وضـــــعه عـــــام  ٨٥٠ی

نجوى عبد اهللا سمك، عادلة محمد رجب انعكاسات برنامج الخصخصة علي االقتصاد المصري ص )١(
١٢٨

٢٥٢، ٢٥١البطالة وأسالیب مكفحتها ، ص . المختار عمر )٢(
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إلــــي حــــوالي ملیــــار یــــوم ١٩٩٤ملیــــون یــــوم فــــي الســــنة الواحــــدة، وقــــد وصــــل عــــام 
ـــــل یســـــت دائمـــــة،عمـــــل وهـــــي فـــــي أعمـــــال مؤقتـــــة ول وحاولت المملكـــــة المغربیـــــة تفعی

ــــد قطــــاع التشــــغیل، ــــي نحــــو یفی ــــة عل ــــامج أو نظــــام الســــیوب هــــذه اآللی فوضــــعت برن
وأحالـــــت عملیـــــة اإلشـــــراف علـــــي تنفیـــــذه إلـــــي مركـــــز اإلرشـــــاد والتوجیـــــه مـــــن أجـــــل 
التشــــغیل ویقــــوم هــــذا النظــــام علــــي تقاســــم الدولــــة والقطــــاع الخــــاص لألعبــــاء المالیــــة 

. )١(العاطلةالعاملة المترتبة علي تشغیل القوي 
قوانین المالیة العاملة 

وأجـــــــزي بحـــــــمتاحـــــــة لكنهـــــــا تهـــــــاجر إلـــــــي أســـــــواق أر یـــــــةإن فـــــــرص التمویـــــــل الذات-
ـــــــاءات ضـــــــریبیة،  ـــــــي تمـــــــنح إعف ـــــــك الت ـــــــزات هـــــــذه األســـــــواق، تل ـــــــق، ومـــــــن ممی وأوث

نكاإلعفـــــاءات المقـــــررة للمشـــــروعات بشـــــكل تصـــــاعدي كلمـــــا زاد عـــــدد العمـــــال الـــــذی
.)٢(یلتحقون بالمشروع األقل من ثالثین عام

ـــــســـــمالیون أن الحـــــد مـــــن البطاویـــــري االقتصـــــادیون الرأ- ـــــن ی أتي إال مـــــن خـــــالل لـــــة ل
ز رجــــــال األعمــــــال علــــــي االســــــتثمار وزیــــــادة اإلنتــــــاج یــــــحفتعــــــدة إجــــــراءات منهــــــا، 

ــــــك مــــــن خــــــالل  ــــــتوذل ــــــیص القطــــــاع یخف ــــــروة، وتقل ــــــدخل والث ــــــي ال ض الضــــــرائب عل
طالع آلیـــــات الســـــوق، ومحاربـــــة الرقابـــــة  ٕ العـــــام وتحویـــــل ملكیتـــــه للقطـــــاع الخـــــاص،وا

.)٣(الحكومیة علي األجور واألسعار
ــــــو - ــــــرأي فیــــــه الطب ــــــ؛بع هــــــذا الكــــــالم ال یصــــــلح ألن یؤخــــــذ ال ه بمجــــــرد اإلطــــــالع ألن

عمــــال یظهــــر مــــا بــــه مــــن تحیــــز واضــــح وســــافر لصــــالح رجــــال األعلیــــه ألول مــــرة
ــــي  ــــیس عل ــــســــحل نمــــا عل ٕ ــــه العــــاملون اب الحكومــــة وا ــــه بمــــا فی ي حســــاب الشــــعب كل

ـــــة عـــــن األجـــــور فـــــي هـــــذه المشـــــروعات أو المســـــتهلكو  ـــــدون إزالـــــة الرقاب ن ألنهـــــم یری

٢٥٢، ٢٥١المصدر السابق ص )١(
٢٥٧المصدر السابق ص )٢(
٢٦سید عاشور أحمد مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ص )٣(
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ــــــا ــــــي تفــــــرض عل ــــــي تعطــــــي للعــــــاملین واألســــــعار الت ــــــیس لت ــــــه ل ي الســــــلع، وهــــــذا كل
. دللصالح الب

بمصــــــلحة أي تقــــــدیم بعــــــض التســــــهیالت التــــــي ال تضــــــرة بیجــــــب أن تكتفــــــي الدولــــــ-
ألن التســــهیالت الزائــــدة عــــن طــــراف، التــــي تشــــارك فــــي هــــذه العملیــــة،طــــرف مــــن األ

ـــــر مـــــن ممیزاتهـــــا ومنافعهـــــا ـــــث یكـــــون فـــــي . الحـــــد المعقـــــول، تكـــــون عیوبهـــــا أكث حی
مقابـــــل إیجـــــاد فـــــرص عمـــــل لـــــبعض الشـــــباب فـــــي هـــــذه المشـــــروعات فـــــي المقابـــــل 

قامـــــــت فرنســـــــا علـــــــي ســـــــبیل المثـــــــال قد و الصـــــــالح العـــــــام حكومـــــــة وشـــــــعبا،بتضـــــــر
ویســـــتند هــــــذا التشــــــریع علــــــي ١٩٩٣یع قــــــانون ضــــــرائب صـــــدر فــــــي أكتــــــوبر بتشـــــر 

ـــــي الشـــــركات علـــــي نحـــــو یـــــرتبط بسیاســـــة االســـــت خدام اســـــتخدام ضـــــریبة األربـــــاح عل
-:التي تتبعها هذه الشركات فیحدد نسبة هذه الضریبة علي النحو التالي

ــــــــي احتفظــــــــت بعــــــــ% ٣٣- ــــــــي المنشــــــــآت الت ــــــــادة أعل و نقصــــــــان دد عمالهــــــــا دون زی
ـــــي % ٦٦و ـــــي المنشـــــآت الت ـــــاذ عل ـــــذ نف خفضـــــت عـــــدد عمالهـــــا فـــــي خـــــالل ســـــنة من

علــــــــي المنشــــــــآت التــــــــي زاد عــــــــدد % ١٥القــــــــانون وحتــــــــى المحاســــــــبة الضــــــــرائبیة و
. خالل السنة السابقة علي نفاذ القانون% ١٠ل فیها بنسبة العم

ـــــــــیض - ـــــــــة، وتخف ـــــــــة لتشـــــــــجیع اســـــــــتخدام العمال ـــــــــاح المهنی واســـــــــتخدام ضـــــــــریبة األرب
علــــــي المنشــــــآت التــــــي یرتفــــــع عــــــدد العــــــاملین % ٤٠الضــــــرائب المســــــتحقة بنســــــبة 

. )١(فأكثر% ١٠فیها بنسبة 
ــــــي أغســــــطس عــــــام - ــــــانون الصــــــادر ف ــــــق باالســــــ١٩٧٤وفــــــي الق ــــــي المتعل تثمارات ف

الصــــــــناعات التحویلیــــــــة، والــــــــذي نــــــــص علــــــــي االمتیــــــــازات والتســــــــهیالت للممــــــــولین 
ــــــي یببحســــــ ــــــرص العمــــــل الت ــــــانون عــــــدد ف یعلــــــق ١٩٦٩حــــــدثونها، بینمــــــا كــــــان ق

وفـــــــي بعـــــــض األســـــــواق األخـــــــرى، االســـــــتثمارات،األهمیـــــــة القصـــــــوى علـــــــي حجـــــــم
ــــداخلها ــــذ اســــتثمار ب ــــا بمجــــرد تنفی مهمــــا كــــان تمــــنح التشــــریعات الضــــریبة بهــــا، مزای

٢٥٨، ٢٥٧المختار عمرة البطالة وأسالیب مكافحتها ، ص ) ١(
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.)١(حجم هذه االستثمارات صغیرا أو كبیرا
جــــب النظــــر إلــــي أهمیــــة التــــوازن بــــین عــــدد ی):  النمــــو الســــكانیة(مــــل الدیموجرافیــــة العوا

ـــــــــز ع ـــــــــة والتركی ـــــــــة المـــــــــوارد الطبیعی ـــــــــي تفهـــــــــم الخصـــــــــائص الســـــــــكانیة الســـــــــكان وكمی ل
مكانــــ ٕ ال فــــال فائــــدة مــــن صــــنع فــــرص عمــــل جدیــــ. )٢(ات األفــــراد داخــــل الدولــــةوا ٕ دة مــــا وا

.الموجودةعمالةلهناك وجود لزیادة مستمرة وسریعة في ادام 
تقــــــول بعــــــض اآلراء أن الــــــدول النامیــــــة ال ســــــبیل أمامهــــــا إذا أرادت أن تحــــــافظ 

لة التزایـــــد الســـــكاني علـــــي مـــــا تنجـــــزه مـــــن تنمیـــــة إال بالقضـــــاء أوال علـــــي ظـــــاهرة أو مشـــــك
ة لــــــیس مرجعــــــه إلــــــي ن مــــــا تعانیــــــه تلــــــك الــــــدول النامیــــــإ:البــــــاحثینبعــــــض بینمــــــا یقــــــول 

ــــإن المشــــكلة الســــكانیة فیهــــا هــــي نتی ــــالعكس ف ــــل ب ــــد الســــكاني، ب ــــذي التزای ــــف ال جــــة للتخل
والتبعیــــــــة،وعالقات االســــــــتغالل فــــــــي ظــــــــل النظــــــــام الرأســــــــمالي نشــــــــأ عــــــــن االســــــــتعمار 

.)٣(العالمي
شـــــكلة؛ لنـــــا أن نســـــمیها منـــــري أن المشـــــكلة الســـــكانیة ال یصـــــح وفـــــي الحقیقـــــة فإننـــــا-

ال فــــى یة طبیعــــة إنســــانألنهــــا ٕ غایــــة البســــاطة تحــــدث فــــي أي زمــــان وأي مجتمــــع وا
مـــــــع أن " النمـــــــور اآلســـــــیویة" فلمـــــــاذا تقـــــــدمت تلـــــــك الـــــــدول التـــــــي یطلقـــــــون علیهـــــــا 

لعــــالم، وأصــــبح الصــــین وهــــي واحــــدة مــــن هــــذه الــــدول غــــزت منتجاتهــــا كــــل أســــواق ا
أضــــــعاف عــــــدد هااقتصــــــادیات العــــــالم، مــــــع أن عــــــدد ســــــكاناقتصــــــادها مــــــن أقــــــوي 

فــــي كانیة وأصــــبح حــــدیثها تعــــاني مــــن الزیــــادة الســــالتــــى مصــــرســــكان دول مثــــل 
بهــــذه الكارثــــة الخطیــــرة التــــي لصــــحف والتلفــــاز،حتى فــــي الشــــوارع ،ونــــداء وزرائهــــاا

شــــر عــــدد ســــكان الصــــین تهــــدد االقتصــــاد القــــومي مــــع أن عــــدد ســــكانها ال یبلــــغ عُ 
ن إ: ولـــــــو قلنـــــــاا، أال نعـــــــرف ســـــــبب المشـــــــكلة الحقیقـــــــي،الكارثـــــــة حقـــــــهـــــــذه هـــــــي

٢٥٨المصدر السابق ، ص )١(
سید عاشور .د.مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي)٢(
٢٧٧المختار عمر البطالة وأسالیب فتحها ص )٣(
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جــــه طبیعــــة األنها تو شــــیئا؛فلــــن تجــــدى هــــذه الجهــــود العــــالم والتوعیــــة مهمــــا فاإلعــــ
بــــــأن الزیــــــادة الســــــكانیة مهمــــــااشــــــعبیاتواجــــــه وعیــــــحیــــــث إنســــــانیة بكــــــل المقــــــاییس 

ــــه فمــــا ألن بلغــــت كثافتهــــا فهــــي ال تشــــكل مشــــكلة؛ ــــد كمــــا یعتبرون ــــذي یول ــــل ال الطف
مــــن الزمــــان نیدهــــو الــــذي بعــــد عقــــتعلم یــــكــــل ویشــــرب ویلــــبس و ا یریــــد أن یأمفتوحــــ

یســــتطیع أن یطعــــم نفســــه وغیــــره علــــي األقــــل ثالثــــة أفــــراد، وهــــو الــــذي یشــــكل قــــوة 
ــــــة وقــــــوة  ــــــد عامل ــــــة، فهــــــو ی ضــــــاربة فــــــي المصــــــانع والشــــــركات والمصــــــالح الحكومی

مــــــن الشــــــعوب األخــــــرى التــــــي ضــــــخمة ال یمكــــــن مقارنتهــــــا بهــــــذه المعانــــــاةإنتاجیــــــة
ـــــف، أصـــــبح عـــــدد الســـــكان و ،ضـــــاع فیهـــــا اإلحســـــاس بالمســـــئولیة ـــــي الخل یتراجـــــع إل

!نقرض من الوجود؟شعوب هذه التي تأي 
فقــــط نریــــد الجدیــــة والعمــــل فــــي االتجــــاه الصــــحیح بــــدال مــــن أن ننفــــق المالیــــین فــــي -

ــــــاء  ــــــة الشــــــباب العــــــاطلین فــــــي بن ــــــي إعان ــــــادة الســــــكانیة ننفقهــــــا ف ــــــي الزی ــــــة إل التوعی
فیهــــــــا لیســــــــوا كالمســــــــتثمرین الــــــــذینمشــــــــروعاتهم التــــــــي یفرحــــــــون بــــــــأدنى األربــــــــاح 

ــــــــین  ــــــــاح والمالی ــــــــدون األرب ــــــــدون أن یمتصــــــــوا دمــــــــاء الشــــــــعب ویری ــــــــى مــــــــن یری حت
ـــــد إالت ااألرض المـــــو  ـــــي هـــــذه البل ـــــن تبن ســـــواعد أبنائهـــــا ال بأظـــــافر بفـــــي الحقیقـــــة ل
. المستثمرین
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المالحق
:البحث والدراسة المیدانیة /الملحق األول

دراســات المیدانیــة التــي لتــدعیم الجانــب العملــي فــي البحــث العلمــي ،قمنــا بعمــل بعــض ال-
ـــة وآثارهـــا وأســـبابها وبعـــض ) اســـتبیان(تمثلـــت فـــي عمـــل استقصـــاء  عـــن مشـــكلة البطال

الحلول المقترحة،كـذلك قمنـا بعـدة محـاورات ومناقشـات مـع نخبـة مـن األسـاتذة التـي مـن 
شـــأنها تـــدعیم العالقـــة بـــین أفـــراد فریـــق البحـــث وأســـاتذة الجامعـــة وكانـــت هـــذه اللقـــاءات 

: التاليوالمحاورات ك
اللقاء األول

محمد نبیل غنایم / د. أ: االسم 
أستاذ الشریعة اإلسالمیة،ومستشار مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة 

بكلیة دار العلوم بجامعة القاهرة 
عاما ٦٩: السن 

ـ من وجهة نظر حضرتك ما تعریف البطالة؟ 
دا كافیا للباحث عن العمل ـ البطالة هي عدم وجود العمل المناسب الذي یحقق عائ

؟ ـ وتعریف العاطل
هو الشخص الذي یعمل والحاجة للعمل في وجوده ـ كثرة العاملین في مجال : ـ العاطل 

٠عمل قلیل 
؟تقصد أن الباحث عن عمل وال یجد ال یعد عاطالـ 

نما العاطل هو العامل الذي ال ینتج ٕ وال ـ نعم، الباحث عن عمل وال یجد ال یعد عاطال ،وا
. حاجة للعمل به 

ـ حضرتك تتحدث عن البطالة المقنعة أي الحدیة اإلنتاجیة للعامل منخفضة جدا
 ٍ◌ ◌ٍ ٠نعم_ٍ◌

؟ ـ ما أسباب البطالة في مصر
: ـ عوامل كثیرة منها
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اعتماد الناس على العمل الحكومى، وعدم الرغبة في العمل الخاص -١
. األزمة االقتصادیة الموجودة -٢
). التخصص( التركیز على نوعیة خاصة من العمل -٣
؟تقصد حضرتك من یرید عمال في مجل تخصصه ومؤهلهـ 

ـ عندما یبحث عن عمل فى مجال تخصصه ، فال یجد، یسكت ،بینما مجاالت العمل 
. في اإلسالم كثیرة وواسعة، فمن الممكن أن یعمل في أي حاجة غیر تخصصه 

شر الحرف والعمل الیدوي بین الطالب ؟ـ إذا حضرتك تدعم وتؤید ن
ـ نعم 

الطرف المادي عند بعض األوساط الذین ورثوا میراثا كثیرا  -٤
ـ حضرتك هؤالء مشكلة البطالة عندهم لیس لها أثر؟ 

ـ هو رافض العمل ألن عنده ما یغنیه عن العمل 
.ـ بطالة إختیاریة حضرتك أو طوعیة 

نعم _ 
.طرف المادي من أسباب البطالة أیضاـ إذا حضرتك تعتبر ال

نعم _ 
؟ النظام السیاسي حضرتك للدولة هل یعد من أسباب البطالةـ 

ال ..ال_ 
.  ـ التعلیم هل هو منفصل عن مجال العمل؟ وبالتالي له عالقة بمشكلة البطالة

ال ...ال_ 
. إذا لیس للتعلیم عالقة بالبطالةـ

ة خاصة بالفرد ال تعوقني عن العمل ، فنفرض أنك ـ سبق وأن قلنا أن التعلیم مسأل
حاصل على بكالریوس تجارة وال تجد عمًال في المحاسبة، تعمل في المحارة أم ال؟ تعمل 

في البالط أم ال؟ تعمل في السیرامیك أم ال؟ 
.       هو ینظر إلى المكانة االجتماعیةـ
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. خطأ كما أوضحنا_
ب البطالة أم ال ؟ ـ وهل ترى أن الخصخصة من أسبا

ـ ال بالعكس ، بل تعتبر سبب من أسباب توفیر األعمال؛ ألنها عبارة عن مشاریع متعددة 
. تحتاج إلى أیدي عاملة كثیرة

.كذلك الرأسمالیة لیست من أسباب البطالة ـ 
نعم _

ـ هل لعمل المرأة تأثیر على فرص عمل الشباب ؟ 
المتاحة لم یكن للمرأة أو لعمل المرأة تأثیرا على ـ یعني لو أحسنا استغالل جمیع الفرص 

عمل الشباب ، ولكن لضیق األفق واألسباب السابقة یعتبر وجود المرأة مزاحما لعمل 
. الكثیر من الشباب

. ـ الوساطة والمحسوبیة
ـ ال مرفوضة طبعا فهى تؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وحصول من الیستحق على حق 

. غیره من المستحقین
. إذا الوساطة والمحسوبیة ترى حضرتك أنها من أسباب البطالةـ 

. ـ نعم فهي من أسباب بطالة األكفاء
. ـ آثار البطالة ونتائجها حضرتك

ـ آثار مدمرة ونتائجها مدمرة على المستوي الشخصى ، والمستوي اُألسري ، والمستوى 
قي الدول ألنها قدرات االجتماعي، والمستوي االنتاجي ، وعلى موقف الدولة من با

. معطلة
. ـ تأثیرها على الحالة النفسیة للشخص العاطل

ـ قلنا إنها مدمرة لكل الجوانب ، فالعاطل الیجد عمال رغم توافر القدرات والتفوق لدیه 
أكبر األبناء أو عائل إلخوتة ،أو :فیتأثر نفیسا، وبدنیا، وحاجة األسرة إلیه باعتباره مثال 

مور التى تدفع الشباب الى االنحراف بكل مقاییس االنحراف سواء غیر ذلك من األ
.اإلدمان أوغیره
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ـ هل ترى أن للبطالة آثارا سیاسیة كخروج العاطل على نظام الدولة؟ 
ـ  نعم، ممكن 

.كذلك الحالة االقتصادیة ، وأمن المجتمع واستقرارهـ
. ـ نعم، على كل النواحي 

.تقترحها حضرتك ـ اآلن نصل إلى الحلول التي 
:ـ مقترحاتي هى  

أن یرضى كل قادر على العمل بأن یعمل في أي مجال متاح إلى أن یتاح العمل -١
. المناسب للتخصص

فلو " التربیة الدینیة"نشر الوعي الدیني الذي یؤهل الشباب للرضا بجمیع األعمال ، -٢
ینیا فسیتكبر على العمل تربي تربیة دینیة لتقبل كل األعمال ، أما إذا لم یترب د

نشاء مراكز للتدریب على جمیع األعمال ، فمن الممكن أن یكون طبیبا ومعه -٣ ٕ عقد وا
. مهنة أخرى

.    عقد دورات تدریبیة أو معاهد تدریب على جمیع األعمال التي یحتاجها المجتمع-٤
صالحها واخراج كنو -٥ ٕ . زهاإقامة معسكرات كبرى مثل الجیش لغزو الصحراء وا
. العمل في شق الموارد المائیة لهذه الصحراء الستغالل كل قطرة من میاه النیل-٦
استخراج المیاه الجوفیة من الصحراء التي بها آبار جوفیة لالستفادة منهـا فـي الزراعـة -٧

. والتنمیة 
. تشجیع األعمال الخاصة والمشاریع اإلنتاجیة الصغیرة-٨

سم الشریعة هل تؤید القروض الصغیرة للشباب؟ ـ بم أن حضرتك أستاذ في ق
ـ عند الضرورة ویمكن أن تكون قروض تسدد من عائد المشاریع وبدون فوائد فمثال لو 
أحضرنا لك ماكنة خیاطة ودربناك علیها تقدر تنتج لنا قمصان وتقصر جلباب وتصلح 

لبسوا بنطلون وتقعدوا زرارا ،اآلن نبحث ال نجد سباكا أو كهربائیا نحتاجه كلكم عایزین  ت
مثال ؛ فلو تدربنا وخرجنا إلى الصحراء نستطیع أن ! على مكاتب یا محاسب یا بالش

نعمر أم ال ؟ 
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ـ نستطیع ولكن من باب أولى أن یبدأ هذا التدریب مع مراحل التعلیم كلها خاصة 
. األولى 

. ـ نعم، فالتعلیم قاصر 
. هل ترى أنها أحد الحلول  المقترحة" الخریجینالتزام الدولة بتعیین "ـ سیاسة التكلیف 

. ـ هي من بعض األشیاء التي تتیح فرص للعمل
. إذا تؤیدها حضرتك ـ 

. ـ نعم أؤیدها
ـ بشروط أم ال ؟ 

.ـ طبعا بشروط التفوق ، الحاجة وما شابهها
ـ اعطاء إعانات للعاطین تؤید أم ال ؟ 

، ولیس مجرد إعانات قد یستخدمها الشباب فى ـ إعانات مراقبة ومشروطة باستغالل معین
.االنحرافات 

ـ بالنسبة حضرتك للمعاش المبكر هل یعد من حلول مشكلة البطالة؟ 
ـ قد یكون ولكن له ضرر عكسى وهو االستغناء عن الخبرات ، فعند احالل شاب مكان 

غله آه ، لكن ذو الخبرة الكبیرة لنتیجة تراكمات متعدد یعت صاحب الخبرة هنّش . ة  ضُ
والمعاش المبكر قد یفید في بعض الحاالت یفید في تشغیل الشباب لكن ضرره في 

. االستغناء عن الكوادر الخبرات 
ـ من الممكن أن نمسك بطرفي الخیط فُنَشغِّل الشباب ونستفید بالكوادر وأصحاب الخبرة 

ة  في تدریب الشباب فبذلك یتاح العمل لشاب ولم نستغنِ عن صاحب الخبر 
. ـ إذا أمكن وتیسر ذلك؛ فالجمع بین الحسنیین أفضل

والسالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته _ ـ وفي نهایة اللقاء أشكر حضرتك  
.ـ وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاته

اللقاء الثاني
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السید احمد على محمد / د. أ: االسم 
لعلوم ، أستاذ بقسم النحو والصرف والعروض بكلیة دار  ا

ومدیر مركز الدراسات اللغوي سابقا
عام ٦٠السن 

ـ عرف البطالة من وجهة نظر حضرتك ، وكذلك العاطل ؟
. عدم المواءمة بین طموح الشباب والعمل : ـ البطالة 

.أو عدم وجود عمل یناسب الشاب بعد تخرجه 
.ـ حضرتك تؤكد على التخصص وتؤیده

فــي  التخصــص  فعمـل بــال تخصــص بــال فائــدة ولكــن الشــاب إذا لــم ــ نعــم البــد مــن العمــل
یجد فـي  مجـال التخصـص ال یقـف بـل یطمـح فـي عمـل آخـر یتـدرج فیـه حتـي یقتـرب مـن 
مستوي التخصص وذلك یكون بالتدرب مع شـخص متخصـص فـي هـذا العمـل ، المهـم أن 

. یرقي أو یقترب من التخصص
تیه العمل وتأتیه الوظیفةهو الذي یجلس في بیته حتى یأ: والعاطلـ 

. ـ إذا العاطل هو الشخص غیر الطموح
في وجهة نظر حضرتك ما حجم مشكلة البطالة في مصر؟

كر ویكـافح لـه  ـ لیست بالقلیلة ،وهي قنبلة موقوتة ، ألن الشاب له طموحات فبعد أن یستّذ
ن یشـق طریقـه رغـم طموحاته المادیة، واالجتماعیة، والثقافیة ثم یفاجئ بـال عمـل، فمـنهم مـ

الصــعاب فــي عمــل آخــر یكتســب منــه خبــرة أخــرى ، أو یجلــس حتــى  ینتظــر بأمــل أو بــال 
أمـل فیــدب فیــه الیـأس والقنــوت، وربمــا یتكــون عنـده صــدود وثــورة داخلیـة تعــتلج نفســه فیــنقم 

. من المجتمع وعلى المجتمع
ـ ننتقل إلى نقطة أخرى ما هي أسباب البطالة من وجهة نظر حضرتك؟ 

: أسباب البطالة هيـ
عـــدم وضـــع اســـتراتیجیة لتشـــجیع الشـــباب علـــى العمـــل أو عـــدم وضـــع خطـــة  مالئمـــة -١

. تستوعب كثیرا من الشباب 
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. عدم المواءمة بین ما تحتاجه الدولة من عمالة وبین طموحات الشباب-٢
فــتح الجامعــات بكثــرة الســتیعاب الكــم الهائــل مــن الطــالب دون حســاب لســوق العمــل -٣

ن ثــم یتخــرج فـــي كــل عــام آالف مـــن خریجــي الجامعــات ینضـــمون إلــى ســوق البطالـــة ومــ
.وخطرها الداهم بالنسبة للشباب 

انتشــار المحســوبیة فمــن لــه ســند لــه عمــل ومــن لــیس لــه  فلــیس لــه ، وبالتــالي تتكــون -٤
األحقاد والصراعات بین الشباب 

!     ؟ ـ هل هناك أسباب أخرى 
؟                                      ومتطلباته ومن حیث الحرف الیدویةفصل عن سوق العمل مثال التعلیم هل هو من_

ـ هناك فاصل كبیر بین التعلیم وسوق العمل وعمل الشباب، فكما قلنا ضـیاع االسـتراتیجیة 
، ومن ناحیـة أخـرى العنایـة باألعمـال المكتبیـة أو غیـر ذلـك علـى حسـاب األعمـال  الفنیـة 

ـــة إلـــى بنـــاء المصـــانع المتعـــددة الســـتوعبت كثیـــرا مـــن الشـــباب،و لكنهـــا ولـــو اتجهـــ ت الدول
.حشدت الشباب في أطر رئیسة معینة ، بحیث أصبح الشاب ال یتطلع إلى غیرها

؟ ـ كذلك هل ترى العمل المرأة تأثیر على فرص عمل الشباب
لمــرأة تــأثیر علــى ـــ لــوال اســتوعبنا المشــكلة ألمكننــا تــوفیر فــرص عمــل للشــباب لكــن العمــل ا

.فرص عمل الشباب 
كرت ومرت بالمراحل التعلیمیة وغیر ه؟ـ أال ترى أن للمرأة حق في العمل فهي استّذ

ــــ نقـــول نعـــم لهـــا حـــق ولكـــن فـــي وظـــائف معینـــة ال تـــزاحم الشـــباب فیهـــا مثـــل المـــدارس 
نحــن لســنا ضــد عمــل المــرأة لكــن ضــد عملهــا فــي . والجامعــات فــال تــذهب إلــى المصــنع 

یخـــص الرجـــل مـــثال تركـــب اآللـــة وتستصـــلح األراضـــي فهـــذا یخـــص الرجـــل فـــاألمر مجـــال
. بدیهي 

ـ في وجهة نظر حضرتك ما هى آثار البطالة ؟ 
ــ آثــار خطیــرة مثــل شــیوع الفوضــي والبلتجــة ، وترویــع األمــن ، وانتشــار الســرقات والجــرائم  ـ

... كلها اآلن من جراء البطالة ، والفساد و المحسوبیة وغیر ذلك كله
. ـ إذا البطالة عائفا أمام التنمیة
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ـ أمام تحرك الدولة، وأمـام التنمیـة، وأمـام النمـو االقتصـادي، وأمـام رقـي المجتمـع وكـل هـذا 
 .

ــى  ــى الحالــة النفســیة وتــؤثر عل ــة األفــراد ، وتــؤثر عل ــ كــذلك تــؤثر علــى مســتوى رفاهی ـ
. انتماء الشباب لبلدهم 

؟ یقــتحم البحــار ویغــرق وغیــر ذلــك ، وتعــریض أرواحهــم لمــاذا یهــاجر الشــباب... ـــ طبعــا 
للموت ؛هربا من عدم الحصول على عمل  

ــــــــــــــة ــــــــــــــ شــــــــــــــبح البطال ــــــــــــــة دا شــــــــــــــبح الجــــــــــــــوع * _ـ ــــــــــــــا ریــــــــــــــت شــــــــــــــبح البطال ی
. إذا تتسبب كذلك في معارضة الشباب العاطلین لنظام  الدولة والخروج علیهـ 

. ـ قد یكون ذلك نتیجة للحقد والكره 
كلة البطالة ما الحلول التي تقترحها؟ ـ لمواجهة مش

ـــ تالفــي األســباب الســابقة هــي مــن ضــمن الحلــول ، كــذلك التوســع فــي المصــانع والتعلــیم 
. الفني 

. ـ اعطاء الشباب فرص في الزراعة وغیر ذلك ـ اعطاء قروض للشباب لیشق طریقه 
. العمل والمساواة في اعطاء وظائف _ ـ االبتعاد  عن الرشوة  والمحسوبیة ،

. رأي حضرتك في المعاش المبكر ـ 
ــ هنــاك بعــض الشــركات تعطــي معاشــا مبكــرا لــبعض الشــباب ، لمــاذا یعطــي هــذا الشــاب  ـ

. الطموح القادر على العمل معاشا مبكرا 
. عام إلى ما هو أقل٦٥أو ٦٠ـ أقصد بالمعاش المبكر خفض سن المعاش من 

إلحـالل الشـباب ٤٠أو ٤٥ن المعاش إلـى ـ نعم، من الممكن في بعض الحاالت خفض س
. واستخدامهم ككوادر وذوي خبرات في تدریب الشباب 

) التزام الدولة بتعیین الخریجین: (ـ سیاسة التكلیف 
ــ أنــت ال تعــرف شــىء عنهــا لقــد رفعــت الدولــة سیاســة التكلیــف وفــي طریقهــا لعــدم تكلیــف  ـ

. األطباء وغیر ذلك
هل تؤید حضرتك عودتها كأحد حلول البطالة ؟نعم  أعرف ذلك ولكني أقصد ـ 
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ــ عنــدما یتهیـأ لدولــة تــوفیر األعمـال المناســبة ویكــون متـاح لهــا ذلـك أمــا فــي غیـر ذلــك فــال 
. تستطیع 

ـ بالنسبة للخصخصة والرأسمالیة هل تعد حال لمشكلة البطالة ؟ 
لرأسـمالیة وال الشـیوعیة االقتصاد اإلسالمي لو ذهبنا إلیه ألرحنا واسترحنا ،فال نمیل إلى ا_

ـرَج الزكـاة  وال شىء، ففى االقتصاد اإلسالمى؛ الغني یعطـي الفقیـر، وكـل یعمـل ویكـد ،وُتّخ
والصدقات وغیرها، كنا قبل ذلك نتجه إلى الشـیوعیة فلـم تغـن، فاتجهنـا إلـى الرأسـمالیة وهـا 
. هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال تفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فعلینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن نتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ألنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

؟ و مساعدـ هل تؤید اعطاء العاطلین إعانة أ
ـــ ابتســـامة ـــة أمـــواال لكـــن فاقـــد الشـــىء ال یعطیـــه فـــي الـــدول العظمـــى ... ـ عنـــدما تجـــد الدول

. والمتقدمة تعطى إعانات فهي تخاف على أفراد شعبها 
في تصور حضرتك هل یمكن القضاء على مشكلة البطالة في الفترة القادمة خالل هـذا ــ

القرن  ؟ 
. ـ یكمن في ظل استراتیجیة شاملة

ـــ كــذلك هــل یوجــد نقــص معلومــات لــدى الباحــث عــن عمــل عــن فــرص العمــل المتاحــة ، 
وكذل صاحب العمل ؟ 

.ـ العالقة منفصلة بین االثنین 
؟ ـ البطالة حضرتك تداهم الوطن العربي ومصر

. ـ الوطن العربي بدأ یعاني منها أما مصر فتعاني منها منذ زمن
. فى الثمانیاتنعم تعاني منها منذ الستینات وزادتـ 

؟ ـ في وجهة نظرك ما أكثر الدول العربیة التي تعاني من مشكلة البطالة
ـــ ممكــن ســوریا ،والــیمن والــدول الفقیــرة أیضــا التــي نفضــت الحكومــة یــدها مــن تــوفیر فــرص 

. التوظیف
. ـ وفي نهایة االلقاء أشكر حضرتك والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

اللقاء الثالث
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أحمد عبد اهللا زاید / د .مع أ
جامعة القاهرة –عمید كلیة اآلداب 

واألستاذ بقسم علم االجتماع بالكلیة
؟ ما رؤیتكم لمشكلة البطالة في مصر-١

البطالة مشكلة عالمیة في األصل ،وهي تصاحب المجتمعات الرأسمالیة أو التي 
لسوق الذي له قوانینه تأخذ من الرأسمالیة نظاما لها ، وفي مصر یحكمها طبیعة ا

ذا ما رأینا أن عدد الخریجین في ازدیاد،وفرص العمل في تقلص عرفنا  ٕ الخاصة ، وا
. جوهر المشكلة 

ا فما أهم أسباب هذه المشكلة  ؟-٢ إًذ
، ات الخریجین واحتیاجات سوق العملیتركز أهم سبب لها في عدم التوافق بین تخصص

ن من كلیات نظریة حیث إنهم یتخرجون بكثرة في ولذلك فأنت تجد معظم العاطلین یكونو 
. ط هي التي یحتاجها سوق وما العملفق% ١٠حین نسبة قلیلة منهم تصل لـ 

الحلول التي ترونها مهمة للعمل بها في مواجهة  هذه المشكلة ؟-٣
:هى كثیرة ومن أهمها

غالق بعضها علي األقل لف-١ ٕ ترة معینة حتي تقلیل عدد القبول في الكلیات النظریة وا
. یتزاید الطلب علیها 

تشجیع الشباب لدراسة العلوم العلمیة  مثل الریاضیات والحاسب اآللي لزیادة -٢
. الجوانب الفنیة لدیهم وجهدهم العملي 

. تطویر كامل لمنظومة التعلیم إلخراج خبراء  في مجاالت متعددة فنیة دقیقة -٣
ة الزراعیة والصناعیة والتجاریة إلخراج خریجین شبه إعادة النظر في المدارس الثانوی-٤

الخ  . .. متوسطین یفیدوا وینفعوا المجتمع بابتكارات جدیدة كالحدادة والنجارة والتمریض
. في كل جوانب الحیاة 

جامعة "على عینة كبیرة من طالب الجامعة  ) استبیان(وقد قمنا بعمل استقصاء _
مختلف الكلیات ،وكانت أسئلته ونتائجه كما هو موضح مائة طالب وطالبة من "القاهرة
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:      بالجدول التالي 
النتیجة النهائیةالسؤال

في تصورك ما حجم مشكلة البطالة في : ١س
مصر؟  

منخفضة 
٢%

متوسطة 
١٧%

عالیة %٥٥عالیة 
%٢٦جدا

في تصورك هل سیتم القضاء على : ٢س
ل هذا القرن ؟مشكلة البطالة خال

نعم  
١٣.٢٦٥%

ال 
٣٧.٧٥٥%

إلى حد ما   
٤٨.٩٧٩%

في تصورك هل ستتضاعف مشكلة :٣س
البطالة في مصر خالل هذا القرن ؟

نعم          
٣٥%

ال        
٢٣%

إلى حد ما 
٤٢ %

هل تقف مشكلة البطالة عائقا أمام تقدم :٤س
مصر ونمو اقتصادها؟

نعم    
٨٦%

حد ما  إلى %٧ال      
٧%

هل تؤثر مشكلة البطالة على مستوى :٥س
رفاهیة األفراد وحالتهم االجتماعیة والنفسیة؟

نعم    
٩٠%

إلى حد ما %٣ال      
٧%

هل تؤثر مشكلة البطالة علي انتماء : ٦س
الشباب لبالدهم وحبهم لها ؟

إلي حد ما %١٢ال   %٧٨نعم  
١٠%

معارضة هل تتسبب مشكلة البطالة في:٧س
العاطلین لسیاسة الدولة والخروج علیها ؟

الى حد ما %٨.٦ال%٦٨.٨نعم 
٢٢.٥٨%

هل تؤید عودة سیاسة التكلیف التزام ٨س
الدولة بتعین الخریجین ؟ 

بشروط %٧.٠٧ال%٦٠.٦نعم
٣٢.٣٢%

هل تؤید إعطاء العاطلین إعانات : ٩س
تعطل ومساعدات حكومیة أخرى ؟

%٤٥طبشرو %١٧ال%٣٨نعم 

هل تؤید إعطاء الشباب القروض ١٠س
متناهیة  الصغر لألعمال الصغیرة 

نعم 
٨١.٦٣

١٨.٣٧ال

هل تؤید نشر وتعلیم األعمال الیدویة ١١س
والحرفیة بین الطالب المتعلمین ؟

٨٧.٨٧٨نعم
 %

%١٢.١٢ال
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في تصورك هل تؤید فكرة الخصخصة ١٢س
؟ والبلد الرأسمالي لحل مشكلة البطالة 

الى حد %٦٠ال%١٥نعم
%٢٥ما

في تصورك هل تؤید فكرة المعاش ١٣س
المبكر لحل مشكلة البطالة ؟

الى حد %٦٠ال%٢٧نعم 
%١٢ما

هل ترى أن لعمل المرأة تأثیرا على ١٤س
فرص عمل الشباب ؟ 

الى حد %٤٢ال%٣٧نعم
%٢١ما

هل الوساطة والمحسوبیة من أسباب ١٥س
میة ؟البطالة وعوائق التن

%١٢ال %٨٨نعم 

هل یوجد نقص معلومات لدى الباحث ١٦س
؟فرص  العمل المتاحةعن عمل و 

نعم 
٤٣.٤٣%

الى حد %٩.٠٩ال
%٤٧.٤٧ما

هل التعلیم في مصر منفصل عن ١٧س
اإلعداد المهني للطالب ومتطلبات لسوق 

العمل؟

نعم 
٧٤.٢٢%

الى حد ٣.٠٩ال
٢٢.٨٦ما

الدراسیة أو في هل تعمل أثناء السنة١٨س
األجازة ؟ 

ألى حد ما  %٤١ال%٣٦نعم 
١٤%

٩االخر
%

هل لدیك أخوة یبحثون عن عمل وال ١٩س
یعملون؟ 

بعضهم %٥١ال  %٣٠نعم 
١٩%

هل عندك أمل فى الحصول على ٢٠س
عمل یناسبك بعد التخرج؟ 

نعم      
٥٣,٥٣ %

ال  
٢٣.٢٣%

إلى حد ما  
٢٣.٢٣%

: ئج االستبیان نستنتج أن ومن تحلیلنا لنتا
یشـــعرون بحجـــم البطالـــة وهـــو لـــیس بالقلیـــل " یمثلـــون الشـــباب" الطــالب فـــي الجامعـــة -١

. ولهذا أثرة الواضح في نفوسهم وآمالهم 
صــعوبة الســیطرة علــى هــذه المشــكلة وحلهــا مــن وجهــة نظــر الطــالب وهــذا إنمــا یــدل -٢

،الســؤال الثــاني ال أعلــمفــي :قالــت علــى حالــة الیــأس وعــدم الطمــوح ،  فهنــاك طالبــة
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: نعم ستتضاعف المشكلة ، وأخرى تقول : لكنها في السؤال الثالث قالت 
) ال(، لكن لو واقعیة یبقى )إلى حد ما ( لو عندي أمل یبقى 

خطــــورة المشــــكلة وآثارهــــا المــــدمرة لخطــــط التنمیــــة واقتصــــاد الدولــــة والحالــــة النفســــیة -٣
ین وانتمـاء الشـباب لبلـدهم وسـلوكهم نحـو سیاسـة واالجتماعیة والرفاهیة لألفـراد العـاطل

. الدولة؛ وبالتالي أمنها والشباب على وعي غیر قلیل بهذه اآلثار ومحاولة تجنبها
وهـذا مـن %) ٦٠.٦(نسبة كبیرة مـن الطـالب تؤیـد عـودة سیاسـة التكلیـف بـال شـروط -٤

وجهــة نظرنــا یشــیر علــى أن النســبة األعلــى مــن الطــالب  یفضــلون الحصــول علــى 
نمــا یحمِّلــون المســئولیة كاملــة علــى عــاتق  ٕ وظیفــة بســهولة دون معانــاة جهــد البحــث وا

أیــــدت اعطــــاء العــــاطلین %) ٤٥(فــــى حــــین أن النســــبة األعلــــى ". الحكومــــة"الدولــــة 
رفضـــت %) ١٧(أیـــدت مطلقـــا بـــال شـــروط  ،%) ٣٨(إعانـــات ومســـاعدات بشـــروط، 

. ولم تؤید 
مواجهــة البطالــة وتــدعیها بــالقروض دور األعمـال والمشــروعات الصــغیرة للشــباب فـي-٥

. ال یؤیدون%) ١٨.٣٧(یؤیدون ، %) ٨١.٦٣(الصغیرة من الحكومة 
نشر وتعلیم األعمال الیدویة والحرفیة بین الطـالب المتعلمـین مـن وسـائل ربـط التعلـیم -٦

والـــذین لـــم یؤیـــدوا یمثلـــون %) ١٢.١٢(ولـــم یؤیـــد %) ٨٧.٨٧٨(بســـوق  العمـــل أیـــده 
متعلمین الذین ینظرون إلى المكانـة االجتماعیـة والعمـل فـي مجـال الفئة المترفة من ال

. التخصص التعلیمى فقط  دون التخصص في أى عمل یدوى أو حرفي
ـــــى -٧ ـــــرة مـــــن الطـــــالب واألعل ـــــد فكـــــرة الخصخصـــــة %) ٦٠(نســـــبة كبی ـــــرفض وال تؤی ت

والرأسمالیة،مما یشیر إلـى أن الطـالب یـدركون األثـر السـلبي للخصخصـة والرأسـمالیة 
ـــ ـــى حـــد مـــا أي یشـــیرون لإلیجابیـــات مـــع الســـلبیات ، %) ٢٥(ي حـــین ، ف یقولـــون إل

تــرفض وال تؤیــد %) ٦١(وكــذلك المعــاش المبكــر النســبة األعلــى . یؤیــدونها %) ١٥(
إلـى حـد مـا أي أن للمعـاش المبكـر سـلبیات %) ١٢(تؤید ،والبـاقي % ) ٢٧(، ولكن 

یجابیات ٕ . وا
ـــا -٨ ـــة والموضـــوعیة أن طالب ـــأثیر علـــى ) ذكـــورا ( للحقیق ـــه لـــیس لعمـــل المـــرأة  ت رأوا أن
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فرص عمـل الشـباب ، وفـي  المقابـل طالبـات رأیـن أن لعمـل المـرأة تـأثیرا علـى فـرص 
لعمــل المــرأة تــأثیر كبیــر علــى :  "عمــل الشــباب ، وقــد أدرجــت طالبــة تعلیقــا تقــول فیــه

ر مشكلة البطالة؛ حیث إنهـا تقنـع بالراتـب القلیـل فـي حـین أنهـا غیـر مسـئولة عـن كثیـ
مــــن األعبـــــاء كالرجــــل ، وهـــــذ یجعـــــل أصــــحاب األعمـــــال مــــن القطاعـــــات الخاصـــــة 

وتضـــنیف هنـــاك أعمـــال تناســـب . والحكومیــة یطلبـــون تعیـــین المـــرأة بـــدال مـــن الرجـــل 
". المرأة والرجل ، وأعمال ال تتناسب إال مع الرجل ولألسف اقتحمتها المرأة

وخاصــة بطالــة األكفــاء ، الوســاطة والمحســوبیة مــن أســباب البطالــة وعوائــق التنمیــة-٩
كما یوجد نقص معلومـات لـدى الباحـث عـن عمـل عـن فـرص العمـل المتاحـة بصـورة 
أو بــأخرى ، كمــا أن التعلــیم فــي مصــر عالقتــه بســوق العمــل ومتطلباتــه ضــعیفة إلــى 

رأوا أنــه منفصــل إلــى حــد مــا،  % ) ٢٢.٦٨(رأوا أنــه منفصــل ، %) ٧٤.٢٢(حــد مــا 
رأوا أنه غیر منفصل ) ٣.٠٩( 

هنــاك نســبة إلــى حــد كبیــر جیــدة بــین الطــالب یعملــون أثنــاء الســنة الدراســیة أو فــي -١٠
إلــــى حــــد مــــا ، ولكــــن هنــــاك نســــبة كبیــــرة كــــذلك %) ١٤(، ونســــبة %) ٣٦(األجــــازة 

ـــل شـــریحة %) ٤١( ـــذین ال یهتمـــون بالبحـــث عـــن عمـــل " فئـــة"تمث ـــةالطـــالب ال بطال
لــذین یعــانون مــن البطالــة فهــم الباقیــة تمثــل فئــة الشــباب ا%) ٩(، أمــا نســبة اختیاریــة

. بطالة سافرةیبحثون وال یجدون 
بأن لیس لـدیهم أخـوة یبحثـون عـن عمـل :قالت %) ٥١(نسبة متوسطة أو كبیرة قلیال-١١

كــر أنــه لــیس لــه أخــوة ،أو ألنــه كبیــرهم وهــم صــغار،  وكــذلك  وال یجــدون؛ مــنهم مــن َذ
یعملـون ، والنسـبة الباقیـة بـأن لـدیهم أخـوة یبحثـون وال :قالـت %) ٣٠(نسة غیر قلیلـة 

. أن بعضهم یعمل واآلخر ال یعمل وهو یبحث : قالت%) ١٩(
ثــم جــاء الســؤال العشــرون لیكشــف عــن نفــوس الطــالب وآمــالهم فــي الحصــول علــى -١٢

%) ٥٣.٥٣( عمــل یناســبهم بعــد التخــرج وكانــت النتیجــة إلــى حــد مــا غیــر محزنــة فـــ 
لكل منهما بین من عنـدهم أمـل %) ٢٣.٢٣(عندهم أمل وتعادلت النسبتان األخرتان 

ال أعـرف فـاألمر عنـده متـروك : إلى حد ما ومن لیس عندهم أمل وهناك طالب قال 
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. للظروف حسب إرادة اهللا
النسبة التي فیها كسور ألن بعض الطالب لم یحددوا اختیارا أو : ملحوظة -١٣

٠أدرجوا تعلیقا كما أوضحنا 
البحثتوصیات: ثانىلالملحق  ا

:دور الدولة والمجتمع : أوًال 
ــــى علــــى عــــاتق الدولــــة وكــــذلك المجتمــــع ،ولــــن یقــــوم   الشــــك أن هنــــاك عبئــــا ضــــخما ملق
بـــــه طـــــرف دون اآلخـــــر ،ممـــــا یثیـــــر مفارقـــــة قویـــــة بـــــین دور الدولـــــة فـــــى ســـــباق إعـــــادة 

ـــــه ـــــة الرأســـــمالیة والمجتمـــــع فـــــى قبول ـــــى الهیكل ـــــات ف ـــــى كـــــل الهیئ ـــــذا ینبغـــــى عل ـــــذلك ،ول ل
المجتمـــــع التكـــــاتف والتعـــــاون مـــــع الدولـــــة والتنســـــیق فیمـــــا بینهمـــــا مـــــن نقابـــــات عمالیـــــة ،

إلخ٠٠٠٠٠٠وجمعیات أهلیة ومؤسسات خیریة
وعمومــــــــا فــــــــإن بلــــــــوغ التوجیهــــــــات اإلســــــــتراتیجیة فــــــــي مكافحــــــــة البطالــــــــة یتطلــــــــب 

ــــــة االقتصــــــ ــــــدة المــــــدى فــــــي البیئ ــــــرات مؤسســــــیة بعی ــــــب )١(ادیة والسیاســــــیةتغیی كمــــــا یتطل
ــــــــات المتحــــــــدة  ــــــــي الوالی ــــــــدول والمجتمــــــــع المــــــــدني فف ــــــــین ال ــــــــا وتنســــــــیقا مســــــــتمرا ب تعاون

ــــة یســــاهم قطــــاع العمــــل المــــدني فــــي حلهــــا % ١١األمریكیــــة نجــــد أن  مــــن مشــــكلة البطال
كمـــــا أتــــــاح قــــــانون الجمعیــــــات والمؤسســــــات األهلیــــــة لهــــــا أن تحقــــــق وتفعــــــل دورهــــــا فــــــي 

.)٢(ریق المشروعات اإلنتاجیة وعن طریق التدریبحل أزمة البطالة عن ط
ــــة - ــــاء المشــــروعات اإلنتاجی ــــاج وبن ــــي ســــوق اإلنت ــــد إل ــــة مــــن جدی كمــــا أن نــــزول الدول

تعتبــــــــر الركیــــــــزة األولــــــــي مــــــــن ركــــــــائز اإلســــــــتراتیجیة التنمویــــــــة الجدیــــــــدة لمكافحــــــــة 
ـــــــوانین  ـــــــق الق ـــــــزول الحكومـــــــة بجهازهـــــــا لتطبی ـــــــزة الثانیـــــــة هـــــــى ن البطالـــــــة أمـــــــا الركی

ــــة إلــــي ســــوق العمــــل الخــــاص بكــــل أشــــكاله الخاصــــة بالعمــــل والتأمینــــات االجتماعی
ســــــواء كــــــان منظمــــــا أو غیــــــر مــــــنظم أو شــــــبه مــــــنظم ومــــــن ثــــــم إزالــــــة إحــــــدى بــــــؤر 

١٦١سید عاشور احمد مشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ص )١(
١٤٥حسین جمعة البطالة من منظور هندسي ، ص /أ)٢(
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.)١(التوتر االجتماعي
ـــــولي - ـــــذي یت ـــــة ال ـــــة البطال ـــــة صـــــندوق محارب ـــــة وهـــــو هیئ ـــــالغ األهمی ـــــراح ب ـــــاك اقت وهن

األطـــــراف المعنیـــــة مـــــن تنفیـــــذ خطـــــط محاربـــــة البطالـــــة ویقـــــوم بالتنســـــیق بـــــین كـــــل
الـــــــدول والنقابـــــــات والجمعیـــــــات والمؤسســـــــات األهلیـــــــة واألیـــــــدي العاملـــــــة وكـــــــل مـــــــا 

كمـــــا یقـــــوم برعایـــــة المشـــــروعات الصـــــغیرة، والتنســـــیق بـــــین یخـــــص هـــــذه المشـــــكلة،
أمـــــــا عـــــــن . الشـــــــركات والمصـــــــانع وحضـــــــانات المشـــــــروعات والمنـــــــاطق الصـــــــناعیة

ـــــــدریب وهـــــــو یشـــــــ)٢(مصـــــــادر تمویـــــــل هـــــــذا المشـــــــروع فهـــــــي كثیـــــــرة به منظومـــــــة الت
والتوظیـــــف ولكنــــــه علــــــي نطــــــاق أوســــــع فــــــي التخصصــــــات واألدوار المطلوبــــــة منــــــه 

. والمعني بها
ویوجـــــد فـــــي كـــــل أنحـــــاء الجمهوریـــــة عشـــــرین ألـــــف جمعیـــــة أو مؤسســـــة أهلیـــــة، لـــــو -

أن كــــل جمعیــــة أتاحــــت فرصــــة عمــــل ومحــــت أمیــــة طفــــل وأقامــــت مشــــروع إنتــــاجي 
. )٣(نویایدوى لشاب ألتحنا عشرین ألف فرصة عمل س

ــــا یخــــتص بقطــــاع واحــــد دون اآلخــــر، - ــــة لیســــت شــــأنا قطاعی إذا فــــإن مشــــكلة البطال
بــــــل هــــــي أمــــــر مجتمعــــــي  شــــــامل، وهــــــذا حــــــال كــــــل القضــــــایا المهمــــــة حالیــــــا فــــــي 
ــــاجح ألي مشــــكلة  ــــد حــــل ن ــــد صــــار الحــــل الجــــذري الشــــامل حتمــــا إن أری مصــــر، فق

فـــــي العمـــــق كمـــــا أن الحلـــــول ذات األجـــــل القصـــــیر ال تتناســـــب )٤(علـــــي اإلطـــــالق
والشـــــمول مـــــع المجتمعـــــات الشـــــبیهة بمجتمعنـــــا ولكـــــن الحلـــــول ذات األجـــــل والمـــــدى 

.        الطویل، تتمیز بالعمق والشمول وقوة األثر
.دور المشروعات الحكومیة في مواجهة البطالة:ثانیاً 

. مشكلة البطالة ومواجهتها١٦٦سید عاشور وأحمد ص /د) ١(
١٣٣حسین جمعة البطالة منظور هندسي ص /أ)٢(
١٤٥س المصدر ص نف)٣(
.مشكل البطالة ومواجهتها في الوطن العربي١٦٢سید عاشور ص /د)٤(
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ـــــدور ینبال شـــــك ـــــة وهـــــذا ال ـــــأن للحكومـــــة دورا مهمـــــا فـــــي مواجهـــــة البطال ـــــي عـــــدة ن ي عل
-:ومن هذه المحاور ما یلي،هااهات ینبغي أن تتوافر منور أو اتجمحا
:التوسع في المشروعات العمرانیة-١

حیــــث تســـــتوعب المـــــدن الجدیـــــدة قســـــما مهمــــا مـــــن قـــــوة العمـــــل فـــــي مشـــــروعات 
التشــــــیید والبنــــــاء ومختلــــــف القطاعــــــات الصــــــناعیة والتجاریــــــة وتــــــزداد القــــــدرة االســــــتیعابیة 

هـــــذه األنشـــــطة أكثـــــر مـــــن عشـــــرة آالف بمـــــل فـــــي أعمـــــال المرافـــــق واإلنشـــــاءات حیـــــث یع
. لزیادة فرص العمالةاله مصدر عمختلف شرائح العمر وتجمن عامل ومستخدم 

:لمشروعات الشبابیةإنشاء وتدعیم صنادیق تمویل ا-٢
مــــــع الدراســـــــة ،والقــــــروض هــــــذه المشــــــروعات مــــــن مصــــــادر التمویــــــلفتمویــــــل

والنهــــــوض بــــــه ومــــــا أنشــــــأته فــــــي االرتقــــــاء بمشــــــروعه الجدیــــــة للمشــــــروع تعــــــین الشــــــباب
ــــة المشــــ ــــة مــــن صــــنادیق تنمی روعات الصــــغیرة یســــتهدف ویســــتقطب جــــزءا مــــن قــــوة الدول

دة الــــــدخل، لــــــذلك وجــــــب دعمهــــــا و مــــــن ینتمــــــون إلــــــي الشــــــرائح المحــــــدالعمــــــل خاصــــــة م
. والوقوف إلي جانبها

:االستفادة من تجارب الدول األخرى-٣
ته ناجحــــة فــــى مجالهــــا سیاســــطالمــــا كانــــت ،ىمــــن غیــــر فــــال مــــانع مــــن أن أفیــــد

التـــــي قابلتهـــــا وخاصـــــة لـــــو كانـــــت هـــــذه الـــــدول قـــــد مـــــرت بـــــنفس الظـــــروف والمشـــــكالت  
ومـــــن بـــــین هـــــذه التجـــــارب تجربـــــة الهنـــــد فـــــي مواجهتهـــــا مشـــــكلة البطالـــــة بـــــین ،مصـــــر 

الشــــــباب المتعلمــــــین مثــــــل وضــــــعهم لمكاتــــــب التوظیــــــف القومیــــــة ونجحــــــت فــــــي مواجهــــــة 
ات فــــــي ســــــوق العمــــــل، وكــــــذلك كوریــــــا ومعالجــــــة الكثیــــــر مــــــن مظــــــاهر الخلــــــل والتشــــــوه

ــــ ــــایو ةالجنوبی ــــان وت ــــي اوالصــــین والیاب ــــوب شــــرق آســــیا الت ــــر مــــن دول جن ــــا وكثی ن ومالیزی
.لها تجارب رائعة في هذا الموضوع

:محاولة تحقیق التوازن بین القطاعین الرسمي وغیر الرسمي-٤
العمــــــل وتـــــدعیم البعــــــد االجتمــــــاعي فــــــي قطاعــــــات أداءلتنظـــــیم وترشــــــید طــــــرق

. الخ٠٠٠لاعمل وبذلك یتحقق التكافؤ النسبي واالستقرار بین العمال
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:العاملةاالرتقاء بمهارات وكفاءات القوى-٥
مــــــن خــــــالل التركیــــــز علــــــي مــــــؤهالت وخبــــــرات المســــــتخدم التــــــي تشــــــكل وذلــــــك 

نیـــــة الوجـــــه المقابـــــل لجـــــودة الســـــلع والمنـــــتج وكـــــذلك التركیـــــز علـــــي معیـــــار الجـــــودة المه
.)١(للعاملالعاموالتطبیقیة في التقییم 

دور الجامعة :ثالثاً 
 اف تمثــــل آخــــر المطــــعــــة ألنهــــا هــــي آخــــر مراحــــل التعلــــیم  و الجامثّنینــــا بــــدور لقــــد

ــــــم، ولــــــذلك ف ــــــب إلــــــي ســــــوق بالنســــــبة لطالــــــب العل علیهــــــا عــــــبء إعــــــداد هــــــذا الطال
، ىالعمـــل، فــــإذا نــــزل الطالــــب ســــوق العمــــل، فقـــد دخــــل فــــي میــــدان المنافســــة الحقیقــــ

وفــــــي هــــــذا المقــــــام حقیقــــــة إمــــــا المخزیــــــة أو الطیبــــــة الجمیلــــــة، فهــــــو اآلن یكتشــــــف ال
ــــه طــــوال هــــذه الســــنینیكتشــــف قیمــــة ا فإمــــا أن ینحنــــي لهــــا شــــكرا واحترامــــ،مــــا تعمل

ن الیــــوم الــــذي دخلهــــا فیــــه، ومــــن هــــذا المنطلــــق یجــــب عــــلأو یعلــــن علیهــــا الحــــرب وی
أن تكــــــون الجامعـــــــة بمثابــــــة ورشـــــــة عمـــــــل تقــــــوم بتجهیـــــــز الطالــــــب لســـــــوق العمـــــــل 

. ا شامال كامال ألنه مقبل علي میدان منافسة ال یرحمتجهیز 
وي فــــإن یــــي وحســــدار علــــم أساكــــي هــــفامعــــة لهــــا دور كبیــــر فــــي هــــذا الصــــدد فالج

ــــالهــــا دور  ــــي یجــــب امحوری ــــه بالصــــورة الت ــــي تأهیل ــــي إعــــداد الخــــریج والمســــاهمة ف ف
العلمــــــــي والشخصــــــــي إلــــــــي درجــــــــة اهمســــــــتو بأن یكــــــــون علیهــــــــا ممــــــــا یرقــــــــي بــــــــه و 

-:ع علي الجامعة عدة أعباء نجملها فیما یليفیق. )٢(عالیة
إدارة األعمـــــال الصــــــغیرة تكـــــون الجامعــــــة مركـــــزا لمناصــــــرة وترقیـــــة قــــــیم یجـــــب أن-١

وخلــــــق شــــــبكة بحثیــــــة مــــــع الجامعــــــات األخــــــرى لتطــــــویر المفهــــــوم الشــــــبكي لمحــــــور 
.)٣(ترقیة األعمال الصغیرة وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلیة

وما بعدها ٨٨العشوائیات والبطالة حلول علمیة وعملیة ص )١(
١٦٨سید عاشور أحمد ، المشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ، ص /د)٢(
.المصدر السابق ، سبق ذكره )٣(
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ل فــــي ا الظــــن بأنــــه یجــــب علیــــه أال یعمــــإزالــــة هــــذحیــــث تســــاهم الجامعــــة فــــي 
فــــى مثــــل تلــــك المشــــروعات الصــــغیرة ألنــــه قــــد تخــــرج مــــن الجامعــــة فیجــــب أال یعمــــل إال

. وظیفة تلیق بمركزه العلمي مما یتسبب في انتشار البطالة السافرة
واالهتمــــام فــــي وتعلیمیــــة وفــــي نفــــس الوقــــت تطبیقیــــة،یجــــب وجــــود رؤیــــة منهجیــــة-٢

میــــــة بمــــــنهج التطبیــــــق العملــــــي، حتــــــى یكــــــون الطالــــــب ملمــــــا بكیفیــــــة األســــــالیب التعلی
ـــــي مجـــــال  ـــــق مـــــا تعلمـــــه فـــــي الجامعـــــة ف ـــــرة عمله،تطبی ـــــب الخب ـــــذلك یكتســـــب الطال وب

ـــــن  ـــــه ســـــوق العمـــــل ل ـــــي، وعنـــــد نزول ـــــق العمل ـــــي تـــــأتي عـــــن طریـــــق التطبی العملیـــــة الت
ل مـــــــرة یعمـــــــل یحتــــــاج إلـــــــي فتـــــــرة الكتســـــــاب هـــــــذه الخبـــــــرة العملیـــــــة ألنهـــــــا لیســـــــت أو 

ألنــــه قــــد عمــــل وتــــدرب وطبــــق مــــن قبــــل، وبــــذلك یصــــبح كفــــاءة علمیــــة وتطبیقیــــة فیها؛
ــــــه إلــــــي ســــــوق العمــــــل لــــــن ینضــــــممتــــــازة م إلــــــي طــــــابور العــــــاطلین أمــــــام وعنــــــد نزول

. مكاتب القوي العاملة
یجـــــب علـــــي الجامعـــــة نشـــــر الـــــوعي بـــــین الطـــــالب بالثقافـــــة المجتمعیـــــة والمشـــــاركة -٣

، ورفــــــع إحســــــاس الطالــــــب )١(رفــــــي بــــــرامج محاربــــــة البطالــــــة وتخفیــــــف درجــــــات الفقــــــ
وضــــرورة أن یكــــون نــــواة صــــالحة لمجتمــــع هــــو فــــي أشــــد جتمــــعبذاتــــه وقیمتــــه فــــي الم

عیشــــــة الطیبــــــة لهــــــم ملء اقتصــــــاد قــــــوي یضــــــمن االحاجــــــة لــــــه ولســــــواعد أبنائــــــه لبنــــــا
. ألسرهمو 
علـــــي إحیـــــاء المواهـــــب الكامنـــــة لـــــدي الطالـــــب ومســـــاعدته علـــــي إخراجهـــــا مـــــل الع-٤

ألن الشــــــباب لــــــدیهم قــــــدرات ذاتیــــــة ؛لــــــة لدیــــــه بحكــــــم ســــــنهللنور،وبنــــــاء القــــــدرات الهائ
.هائلة ولكنها مدفونة في أعماقهم تنتظر من یخرجها إلي النور

.دور المجتمع المدني:رابعًا 
ــــدما نحــــس بســــم ــــا جمیعــــا، عن ــــي إرادتن ــــا عل ویبقــــي نهــــوض المجتمــــع المــــدني متوقف

زمین دون أن نكــــــــون ملــــــــو مــــــــا یمكــــــــن أن نقــــــــدمها لآلخــــــــر دون أن یطلبــــــــه منــــــــا، 

١٦٨المشكلة البطالة ومواجهتها في الوطن العربي ص سید عاشور أحمد/د)١(
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ا هــــي أن یكمـــــل بعضــــنا بعضـــــ،و وســـــع األو ىكبــــر ،ولكـــــن تبقــــي الغایـــــة اله بــــبالقیــــام 
قـــق د وربمـــا فـــي أكبـــر مـــن ذلـــك بتحقیـــق حلـــم أي فـــرد عربـــي ولـــن یتحاصـــتقفـــي اال

.)١(یر من أبنا وطننا العربيالحلم إال بإرادة حب الخیر للغ
 قبــــل وقــــد قمنــــا بعــــرض دور المجتمــــع المــــدني مــــن جمعیــــات ومؤسســــات أهلیــــة مــــن

. فعل هذه المؤسسات األهلیةكیف یمكن المجتمع النهوض بوأوضحنا 
:دور النقابات:خامساً 

ـــــــل مجتمعـــــــةكمـــــــا أوضـــــــحنا دور  ـــــــة مـــــــن قب ـــــــات العمالی ـــــــات النقاب مـــــــع الجمعی
األهلیــــــة وأوضــــــحنا النتــــــائج التــــــي مــــــن الممكــــــن أن تحــــــدث إذا تــــــم التنســــــیق بــــــین هــــــذه 

بالمشـــــــروعات الصـــــــغیرة یـــــــام الجهـــــــات ومقـــــــدار دورهـــــــا فـــــــي إعانـــــــة الشـــــــباب فـــــــي الق
ظیمـــــــي یضــــــم كـــــــل نقابــــــات مصـــــــر هیكــــــل تنوالمتوســــــطة،كما أوضـــــــحنا أهمیــــــة وجـــــــود 

ــــــث ال  ــــــة و یبحی ــــــة نقاب ــــــل تبعی ــــــوزارات الخاصــــــة بهــــــا مث ــــــي ال ــــــات إل ــــــة النقاب جــــــد إال تبعی
لتـــــي تتبـــــع والنقابـــــات العمالیـــــة اصـــــحةالمهندســـــین لـــــوزارة الـــــري ونقابـــــة األطبـــــاء لـــــوزارة ال

ــــات مصــــر ــــث إح. اتحــــاد نقاب ــــة واحــــدة، تســــتطیع أن ی ــــدما تظلهــــا رای ن هــــذه النقابــــات عن
ــــزم بخطــــط محــــددة یكــــون لهــــا دور مــــؤثر فــــي حــــل مشــــاكل  تأخــــذ صــــالحیات أكثــــر وتلت

.)٢(المجتمع
. دور السلطات السیاسیة:سادساً 

 بــــــدورها خیــــــر لــــــن تقــــــومإن النقابــــــات العمالیــــــة والجمعیــــــات والمؤسســــــات األهلیــــــة
ظهـــــار مـــــدى قبولهـــــا لهـــــذه الجمعیـــــات قیـــــام إال مـــــن خـــــالل الســـــلطات ال ٕ سیاســـــیة وا

رونـــــة فـــــي التعامـــــل والمؤسســـــات األهلیـــــة والنقابـــــات، وتـــــدعیم دورهـــــا ومســـــاندتها والم
، واإلیمــــــان بــــــدورها الفعــــــال )٣(للتطــــــورات الموجــــــودة علــــــي الســــــاحةمعهــــــا والموازنــــــة 

٢٧٦المختار أعمرة البطالة وأسالیب مكافحتها ص )١(
١٥١حسین جمعة البطالة من منظور هندسي ص /أ)٢(
٢٧٦المختار عمرة البطالة وأسالیب مكافحتها ص ) ٣(
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ـــــــي  ـــــــوطني، وحـــــــل مشـــــــكلة هـــــــي مـــــــن أهـــــــم المشـــــــكالت الت ـــــــي دور االقتصـــــــاد ال ف
ـــــدور الـــــذي یقـــــوم بـــــه الجهـــــاز تواجههـــــا المجتمعـــــا ـــــا وقـــــد أشـــــرنا إلـــــي هـــــذا ال ت حالی

. الحكومي في دعم مجهودات هذه المؤسسات األهلیة والنقابات
.دور الفرد:سابعاً 

ة التـــــــي هـــــــي بإن تطـــــــور المجتمـــــــع واســـــــتمراره یتوقـــــــف علـــــــي تلـــــــك النـــــــواة الصـــــــل
كــــل رع إنهــــادوره فــــي المجتمــــه و فــــإذا مــــا فقــــد الفــــرد إحساســــه بوجــــود،العنصــــر البشــــري 

.انت درجة إتقانه أو تكالیفه لن یفیدنعتقد أن العمل المنجز أیا كلذا و ه ،شيء فی
ر األول واألخیـــــــر فـــــــي أنإن الفـــــــرد هـــــــو الوحیـــــــد القـــــــادر علـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرا

كمـــــا أنـــــه یعـــــرف فاســـــدة فـــــي المجتمـــــع الـــــذي یعـــــیش فیـــــه،یكـــــون نـــــواة صـــــالحة أو نـــــواة
ق لألقـــــوى، وأن لــــه الكلمـــــة األولـــــي واألخیـــــرة جیــــدا أن المـــــال ســـــید وأن البقــــاء فـــــي الســـــو 

رباحـــــه أوجیـــــا مـــــا دامـــــت تخـــــدم مصـــــلحته وتضـــــاعففـــــي اســـــتیراد مـــــا یریـــــد مـــــن تكنول
. )١(أن یفكر في مصیر من یرتبطون بمشروعهعلى قادر في نفس الوقتولكنه

٢٧٦، ٢٧٥المصدر السباق ص )١(
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الخاتمة
تركـز بـین الشـباب تتبین من خالل عرض المشكلة أن البطالة تتركز أكثر مـا لقد 

خیــرة  ، لك  نظرتنــا للمــرأة فــي الفتــرة األكــذالثالثــین ، ل فتــرة العمــر مــن العشــرین إلــي خــال
: ومن أبرز النتائج التي توصل إلیها البحث  ما یلي 

. اختالف أسباب البطالة بین الدول الكبرى والدول النامیة تبعا الختالف صورها -١
لهـا بصـورة خاطئـة ىلـتخدام األوّ تأثر الدول النامیة بتكنولوجیا  التقدم من خالل االسـ-٢

 .
. الشباب الخریجین دول النامیة ومصر بصفة خاصة في فئةتركز البطالة في ال-٣
.بین سكان الحضر عنها في الریف تواجدها بصورة كبیرة-٤
علــي اآلالت ال دة هــذه المشــكلة مــن حیــث االعتمــاد للخصخصــة دور كبیــر فــي زیــا-٥

قیق أعلـى األربـاح بأقـل المصـروفات ولـو علـى فى تحوذلك لرغبة المستثمرینالبشر 
. حساب العمال

توضــیح أثــر ضــرورة الــربط فــي أي دراســة خاصــة بهــذا الموضــوع بالزیــادة الســكانیة و -٦
. علیها ذلك 

. د عن السلبیاتاعتبللهجرة إیجابیات وسلبیات ینبغي أخذ ما لها من ایجابیات واال-٧
صــة مــا یتعلــق فــي هــذه المشــكلة  وبخامهــماالهتمــام بــالتعلیم الــذي  لــه دورضــرورة-٨

. علیه بالبحث العلمي واإلنفاق
. ومن بیئة ألخرىثار عدیدة تختلف من مجتمع آلخرللبطالة آ-٩

تقابــل المجتمــع والتــى مشــكلةالشــعب مــع الحكومــة للقضــاء علــي أى ضــرورة تكــاتف -١٠
. مثل مشكلة البطالة

:ینبغـي فـي النهایـة القـوللكـن النتـائج التـي ارتقـي بهـا البحـث ، وبعد فهذه بعـض 
ستخدامها عملیا ، ومحاولة تنفیذ مـا جـاء فیهـا بحاث تكمن في اإن اإلفادة الحقیقیة من األب

َبـى التـي ال ینظـر إلیـه أحـدمن توصیات واقتراحات ، فـال أما غیر ذلك فإنه یكـون مثـل الرُ
. فید وال تستفیدتُ 
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توثیق البحث 
القرآن الكریم : أوًال 
المصادر والمراجع : ثانیاً 

إبـــــراهیم العیســـــوى ، االقتصـــــاد المصـــــري فـــــي ثالثـــــین عـــــام ، تحلیـــــل التطـــــورات . د-١
.٢٠٠٧، الناشر المكتبة األكادیمیة الطبعة األولي ، ١٩٧٤االقتصادیة منذ 

أحمد طاهر ، البطالـة المشـكلة والحـل مركـز المحروسـة للنشـر . أحمد السعودي ، أ. أ-٢
.٢٠٠٨ولي ، والتوزیع ، الطبعة األ

أحمــد علــي دغــیم ، المعجــزة االقتصــادیة ، والقضــاء نهائیــًا علــي البطالــة ، الناشــر . د-٣
.٢٠٠٦المكتبة األكادیمیة ، الطبعة األولي 

إســــماعیل ســـــراج الـــــدین ، الشـــــباب واإلصـــــالح والتحـــــدیث ، مكتبـــــة االســـــكندریة ، . د-٤
٢٠٠٦.

التحــــوالت االقتصــــادیة إســــماعیل فهــــیم محمــــد الخشــــن ، تــــأمین البطالــــة فــــي ظــــل. د-٥
. ٢٠٠٢واالجتماعیة ، دراسة مقارنة لنیل الدكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاهرة ، 

عـــال .إعتمـــاد عـــالم ، العمـــال والتحـــوالت االقتصـــادیة والسیاســـیة واالجتماعیـــة ، د. د-٦
.٢٠٠٤. الخواجة ، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة 

.ر هندسي حسین جمعة ، البطالة من منظو . أ-٧
خالد الزواوي ، البطالة في الوطن العربي المشـكلة والحـل ، مجموعـة النیـل العربیـة . د-٨

 ،٢٠٠٤.
سید عاشور أحمد ، مشكلة البطالة ومواجهتها فـي الـوطن العربـي ، مكتبـة األنجلـو . د-٩

.٢٠٠٨المصریة ، الطبعة األولي ، 
رنـامج الخصخصـة علـى إنعكاسـات ب:نجـوى عبـد اهللا سـمك /عادلة محمد رجب ،د. د-١٠

. ٢٠٠٣االقتصاد المصرى ،مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والمالیة 
ــــد الــــرحمن باعشــــن .أ-١١ ــــى عب ــــرحمن عل ــــد ال ــــة وأثرهــــا االجتمــــاعى :عب ــــة األجنبی العمال

.١٩٩٧والسیاسى على منطقة الخلیج العربى ،مكتبة مدبولى 
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اجهــة مشـكلة البطالــة عبیـر فرحـات علــي ، دور القطـاع الخــاص الصـناعي فـي مو . د-١٢
. في مصر ، رسالة ماجستیر ، كلیة تجارة ، جامعة عین شمس 

.علي عبد الوهاب نجا ، مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي . د-١٣
محمــد محمــود غنــیم ، فــائض العمالــة فــي الــدول النامیــة ، دراســة مقارنــة ، الناشــر . د-١٤

. ١٩٨٣عالم الكتب ، 
ـــدین صـــاب. د-١٥ ـــد األول مـــن أ ر ، المحـــیط معجـــم اللغـــة محـــي ال ـــة ، المجل ، ح: العربی

.مؤسسة المحیط 
المختار أعمره ، البطالة وأسالیب مكافحتها ، دراسة مقارنة لنیل درجـة الماجسـتیر . د-١٦

. ٢٠٠٢، ٢٠٠١أحمد حسن البرعي، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، . ، إشراف د
.المعارف ابن منظور ، لسان العرب ، طبعة دار -١٧
ـــدین ، خلـــق فـــرص العمـــل فـــي مصـــر وكالـــة كلیـــة . هبـــة نصـــار ، د. د-١٨ ناهـــد عـــز ال

، ٢٠٠٧االقتصــاد والعلــوم السیاســیة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنمیــة البیئــة بالقــاهرة ، 
.أحمد عبد الونیس شتا . د.بحث أ

ة نادیة رضـوان ، الشـباب المصـري المعاصـر وأزمـة القـیم ، الهیئـة المصـریة العامـ. د-١٩
. ١٩٩٧للكتاب ، 

: مراجع أخري -٢٠
مقاالت : أوًال 

/ ، د١٠/٨/٢٠٠٥البطالـــة اإلخفـــاق الكبیـــر فـــي عهـــد مبـــارك الســـعید ، جریـــدة األهـــالي -
.أحمد السید النجار 

ندوات : ثانیًا 
ندوة حول مشكالت البطالة واختالالت سوق العمل والتشغیل المصري ، جامعة األزهـر -

. ٢٠٠١یولیو ١٦إلي ١٤من 
مسابقات : ثالثًا 

العشوائیات والبطالة حلول علمیة وعملیة ، مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ، جامعـة -
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)مسابقة الفنجري(، ٢٠٠٨القاهرة ، 
مواقع : رابعًا 

اآلثـار االجتماعیـة واالقتصـادیة والسیاسـیة للبطالـة فـي الـوطن : رابطة الواحة الثقافیة -١
.، الجزائر قرین علي ، جامعة المسیلة. ح ، أبوقرة راب. یحیي ، أسعیدي. العربي ، أ

ـــاریخ WWW.pd pinfo .org: موقـــع -٢ البطالـــة ورأي انتشـــار ٤/١٠/٢٠٠٥ت
. محمد عرفة . الجریمة أ

٣-www.mcheet.comالبطالة مشكلة مزمنة تبحث عن حل ١٣/٤/٢٠٠٩ .
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