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البطالة مشكلة اقتصادية، كما هي مشكلة نفسية، واجتماعية، وأمنية،  

رة وجيل الشباب هو جيل العمل واإلنتاج، ألنه جيل القوة والطاقة واملها وسياسية،

واخلربة، وأن تعطيل تلك الطاقة اجلسدية بسبب الفراغ، السيما بني الشباب يؤدي إىل 

أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسيًا مسببة له مشاكل كثرية وتتحول البطالة يف 

كثري من بلدان العامل إىل مشاكل أساسية معّقدة، رمبا أطاحت ببعض احلكومات، 

نتقام توجه ضد احلكام وأصحاب رؤوس املال فهم فحاالت التظاهر والعنف واال

 .ولون يف نظر العاطلني عن مشكلة البطالةؤاملس

Résumé 

Le chômage est problème économique, social, psychologique, 
voire sécuritaire et même politique. Les jeunes représentent la 
génération du travail et de la production, car c’est la génération de 
la force, de l’énergie, des compétences et de l’expérience, 
l’oblitération de cette énergie et de cette force à cause du Oisiveté 
en l’occurrence entre les jeunes eux même ; cette énergie va se 
répercuter sur eux pour les détruire psychiquement et 
psychologiquement en causant divers problèmes. Le chômage se 
transforme dans beaucoup de pays en des crises compliquées, 
allant jusqu’à la chute des gouvernements, des cas de 
manifestations, de violence et de vengeance contre les dirigeants 
et les propriétaires du capital ; ces derniers sont les responsables 
du problème du chômage d’après les chômeurs bien sur.      
 

 

ألن البطالة يف العصر اخرتت هذا العنوان  بأنينكر ّذأيف البداية  

 ساطأوتفشى يف الذي مبثابة مرض السرطان  يوه اعد مرضت احلديث

ينخر كيانه االقتصادي واالجتماعي واألخالقي والسياسي  اجملتمعات مما

كل األهلية واحلروب  الشعبية فاضاتنتوقوع اال إىل أدىاألمر الذي 
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هلذا املرض العويص الذي بدا  بتسميته اخلاصة واليت يراها حال ايسميه

، العربية دولاصة الوخياجملتمعات املتقدمة واملتخلفة  أحشاءينخ  

واجلزائر من بني الدول اليت تسودها هذه الظاهرة وتتخبط يف خعضم 

أهواهلا وكانت سببا يف تصدع اقتصادها وسياستها، رغم ذلك استطاعت 

أن تواجه الظاهرة بعزم وثبات فاعتمدت سياسات واسرتاتيجيات خمتلفة 

للحد منها، كذلك ما حدث يف تونس واملغرب مما استدعاني إىل اعتبار ذلك 

دي ملواجهة هذا املرض اخلبيث فجاء العنوان "البطالة والتحدي يف حت

 املغرب العربي".

أي جمتم  وعلى  يعترب من أهم عناصر مكوناتالسكان  نأنعلم ب 

خواصهم يتوقف نوع وطبيعة العالقات اإلنسانية السائد فيه وما يرتتب 

عن هذه العالقات من أوضاع وأنظمة، فخواص السكان العددية 

على نوع وطبيعة  ةنسية والتعليمية والدينية كلها ذات آثار مباشرواجل

النشاط اإلنساني يف ذلك اجملتم  كما تتأثر بها كافة املنظمات االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية وغريها من حيث تكوينها ووظائفها ومدى 

واخلواص السكانية  االشرتاك االجتماعي يف كافة نشاطها، فهذه العالقات

ا تأثري مباشر على العمالة والبطالة، علما أن البطالة هي ظاهرة هل

اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس م  ازدهار الصناعة إذ مل يكن 

 للبطالة معنى يف اجملتمعات الريفية التقليدية.

فعلى الرغم من كثرت التحديات الشرسة اليت تهدد اإلنسانية  

ن البطالة تعد حتديا خطريا وهو وتنذر بتعرضها ألوخم العواقب، إال أ

 األكثر شراسة وضراوة بني كل التحديات، تهدد اإلنسانية يف مستقبلها.

مؤشر البطالة، من أهم املؤشرات االقتصادية اليت حترص الدول  

املتقدمة على إصداره بشكل دوري )شهريا يف الغالب(، وهذا االهتمام 

، وما هلا من ارتباط قوي أساسه أن البطالة هلا ارتباط مباشر بالفقر

بالنمو االقتصادي، فازدياد عدد الوظائف املتاحة دليل على قوة النشاط 

االقتصادي، يرتتب عنه توفر مداخيل ألغلب أفراد اجملتم ، تسمح هلم 

بتغطية أعباء املعيشة، والعكس حيث تؤدي البطالة إىل حرمان فئة 
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تصادية بكل أبعادها، واسعة من هذا الدخل، جيعلها تعيش العزلة االق

وهذا ما يؤدي حتما إىل مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، 

 نعرب عنها مجيعا باآلثار السلبية للبطالة

فالواق   ولفت االنتباه فالبطالة هي حقا كارثة تستوجب الوقوف 

يؤكد أن معدالت البطالة يف تزايد مستمر، فاجلمي  حياول البحث عن 

 هذه األزمة ولكن الواضح أن املعدل يف تزايد. طريق للخروج من

 تعريف البطالة: 

تعرف البطالة على أنها احلال اليت يكون فيها الشخص قادرا على  

العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند األجر السائد، لكنه ال جيده 

وتعين البطالة وجود طاقة فائعضة أو استخدام غري كامل للموارد 

 تاحة.البشرية امل

ويتوافق هذا م  التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية  

(ILO)  على تعريف العاطل بأنه "كل من هو قادر على العمل وراغب فيه

 ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد، ولكن دون جدوى.

يتأكد لنا من ذلك أن نسبة البطالة املرتفعة الواقعة فعال، أمر  

، وبالتالي فإن العاطل عن العمل جربا قد يتحول ااختياريإجباري وليس 

إىل مرحلة االنتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكل اآلثار السلبية 

 للبطالة واملؤدية إىل احنرافات على خمتلف املستويات.

فالبطالة، بوجه عام، هي تعبري عن قصور يف حتقيق الغايات من  

ث الغايات من العمل متعددة، تتعدد العمل يف اجملتمعات البشرية، وحي

 مفاهيم البطالة.

لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، ميتد إىل احلاالت اليت  

ميارس فيها فرد عماًل ولكن لوقت أقل من وقت العمل املعتاد، أو 

وتسمى هذه الظاهرة البطالة اجلزئية الظاهرة أو نقص ، املرغوب

ص التشغيل الظاهر تنويعه على التشغيل الظاهر. وميكن اعتبار نق

صنف البطالة السافرة. وحيدث يف بعض اجملتمعات أن يعانى بعض من 

أفرادها، يف الوقت نفسه، من زيادة يف التشغيل، مبعنى عملهم وقتًا أطول 
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من معيار معتاد لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر 

 .من أوجه اختالل التشغيل يف اجملتم 

ذلك ميكن أن يعانى األشخاص املشتغلون، ولو كل الوقت ك 

املعتاد، من نقص التشغيل املسترت أو البطالة املقنعة، عندما تكون 

إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغالل مهاراتهم وقدراتهم، متدنية حسب 

معيار ما، وهذه أخبث أنواع البطالة، خاصة يف اجملتمعات النامية. حيث 

سترت هو الوجه اآلخر لتدنى اإلنتاجية االجتماعية نقص التشغيل امل

للعمل املبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء باحلاجات 

األساسية، ومن ثم اخنفاض مستوى الرفاهية االجتماعية الكلى، أي 

اإلفقار؛ أو إلهدار الطاقات البشرية واالستثمار يف التعليم نتيجة لقلة 

واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط  التوافق بني نظم التعليم

عمل غري آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل معضرة؛ وكلها 

قسمات جوهرية للتخلف، ومن املؤسف أن نقص التشغيل املسترت ال 

يلقى العناية الواجبة يف مناقشة البطالة، ويعود هذا، أساسا إىل 

يف الفهم والقياس  الصعوبات الكبرية اليت حتيط بهذه الظاهرة،

 والتشخيص والعالج.

أما معدل البطالة فهو نسبة عدد األفراد العاطلني إىل القوه  

العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وختتلف نسبة العاطلني 

حسب الوسط )حعضري أو قروي( وحسب اجلنس والسن ونوع التعليم 

واملستوى الدراسي. وميكن حسابها كما يلي:
(1)

. عدد القوة العاملة(  دل البطالة = )عدد العاطلني مع

 .معدل مشاركة القوة العاملة = )قوة العمالة / النسبة الفاعلة( 

حيتاج النشاط اآلثار السلبية للبطالة على املستوى االقتصادي الكلي -

االقتصادي الستمراره وتوسعه إىل عاملني أساسني األول يتمثل يف وجود 

لب الكايف على السل  واخلدمات، والثاني خيص اجلانب التمويلي الط

 وبالتالي ضرورة وجود ادخار كاف لذلك
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حيث يرى كيـنـز )االقتصادي الربيطاني صاحب كتاب النظرية  

( أن االستهالك يرتبط بالدخل العامة يف االقتصاد الصادر سنة 

)التلقائي(،  تهالك املستقلاملتاح ويعضاف لالستهالك التاب  قيمة متثل االس

فتكون دالة االستهالك من الشكل
(2)

  

 

تكون دالة االدخار عبارة عن الفرق بني قيمة الدخل  ؛وعليه 

 املتاح واالستهالك، فينتج لدينا

تتحقق عتبة االدخار عندما يتقاط  منحنى االدخار م  حمور  

ن املنحنى املميز للدالة يبدأ من اجلهة الدخل املتاح، وهذا نظرا لكو

 السالبة فيكون لدينا

 

نستنتج مما سبق أنه كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، أدى ذلك إىل زيادة 

قيمة االستهالك التلقائي فتتأخر تبعا لذلك عتبة االدخار، مما يؤدي إىل 

ون اآلثار السلبية على التوازنات الكلية، صعوبة متويل االقتصاد، فتك

خاصة وأن الفئات الفقرية والعاطلة عن العمل تتميز مبيل حدي 

 لالستهالك مرتفعا يؤدي إىل تأخر عتبة االدخار أكثر

البطالة ليست اآلثار السلبية على املستوى االجتماعي واألخالقي -

د حتولت إىل مشكلة شخصية، وإمنا هي مشكلة اجتماعية عامة، وق

مشكلة عاملية حيث بدأت اهلجرة من الدول الفقرية اليت ال متلك فرص 

عمل، حنو الدول الغنية اليت تِعُد بالكثري يف جمال العمل حسب قناعة 

 املهاجرين

وُيعترب العاطل عن العمل خارج إطار اإلنسانية بصفة كلية،  

بل من  حيث يقول الراغب "من تعطل وتبطل انسلخ من اإلنسانية

احليوانية، وصار من جنس املوتى، وأن من تعود الكسل ومال إىل 

الراحة فقد الراحة، إن فقدان الراحة يتمثل فيما ميارسه العاطل عن 
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العمل من احنرافات على خمتلف املستويات، فيتعاطى املخدرات، وميارس 

السرقة واالحتيال، ويساهم يف انتشار شبكة املتاجرة يف اجلنس، 

تداء على اآلخرين، وغري ذلك، فالبطالة آفة تنخر جسد اإلنسان واالع

واجملتم  وخاصة عند الشباب، وباألخص اخلرجيني منهم، للبطالة آثار 

نفسية واجتماعية حيث تفيد اإلحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها 

السيئة على الصحة النفسية كما أن هلا آثارها على الصحة اجلسدية، 

ة من العاطلني عن العمل يفتقدون تقدير الذات وأن نسبة كبري

ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غريهم، كما وجد أن نسبة منهم 

يسيطر عليها امللل وأن يقظتهم العقلية واجلسمية منخفعضة وأن 

البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا يف 

يف إحدى حلقات برنامج )صناع  مرحلة النمو النفسي، وأكد عمرو خالد

احلياة( اليت ركزت على مكافحة البطالة أن هذه املشكلة ستولد مصائب 

رهيبة مرتتبة على بععضها توصل ألمراض نفسية أو لإلدمان واجلرائم 

وأن الكارثة قد تصل حلد ضعف االنتماء للبلد وكراهية اجملتم  لينتهي 

عاطل منهار وكاره للمجتم ، األمر بالعنف واإلرهاب ألن هذا الشاب ال

وأضاف خالد أن البطالة ستعمل على تأخر سن الزواج وانتشار الزنا 

 والزواج العريف.

نتجت عن البطالة يف مصر الكثري من األمراض االجتماعية  

% من اجلناة عاطلون عن ن إمثل زيادة نسب اجلرائم اجلنسية حيث 

دول األوروبية وإقبال عدد العمل، وزيادة اهلجرة غري الشرعية إىل ال

الشباب املصري على االنتحار للشعور باليأس بسبب البطالة وعدم 

أعلن املركز املصري للحد من  قدرتهم على إعالة أسرهم، ويف عام 

البطالة والدفاع عن حقوق اإلنسان، عن تأسيس أول رابطة "للعاطلني" 

فرص العمل هلم. يف مصر، يف حماولة لتغيري حياتهم من خالل توفري
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 نظرة االقتصاديني حللول للبطالة

ال يرى االقتصاديون من الطبقة البورجوازية حاًل ملشكلة  

البطالة إال يف اجتاهني أساسيني
(3)

 

 االجتاه األول يرى للخروج من البطالة ضرورة

ـ رف  وترية النمو االقتصادي بشكل ميكن من خلق مناصب الشغل، يف 

لرأمسالية ميكن حتقيق النمو دون خلق فرص الشغل، ويف ظل العوملة ا

% بسبب قيود العرض، الدول الصناعية ال ميكن االرتفاع عن نسبة 

يتم تدمري النسيج االقتصادي للعامل الثالث حلل أزمة املركز من خالل 

سياسات التقويم اهليكلي واملديونية اليت من نتائجها تفكيك صناعات 

 .ويله ملستهلك ملنتجات الدول الصناعيةالعامل الثالث وحت

ـ خفض تكلفة العمل عن طريق األجور بشكل خيفض تكلفة اإلنتاج 

 .ويرف  القدرة على املنافسة وحتقيق األرباح

ـ تغيري شروط سوق العمل يقصد بذلك املطالبة بإلغاء احلد األدنى 

 لألجور، خفض حتمالت التغطية االجتماعية والعضرائب، وتقليص أو

إلغاء التعويض عن البطالة، ختفيض األجور وسعات العمل )املرونة يف 

 (.األجور وسعات العمل

 االجتاه الثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة

ـ تدخل الدولة لعضبط الفوضى االقتصادية والتوازن االجتماعي، هذا 

(العوملة)االجتاه أخذ يتوارى بفعل ضغط االجتاه األول 

ذري لقعضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة االقتصاد على ـ احلل اجل

قاعدة التملك اجلماعي لوسائل اإلنتاج وتلبية احلاجيات األساسية لكل 

البشر خارج نطاق الربح الرأمسالي، أي بناء جمتم  آخر ال يكون فيه جناح 

األقلية يف العيش املرتف على حساب عجز األغلبية يف الوصول إىل احلد 

 من العيش الكريماألدنى 

ـ تدريب وتأهيل الباحثني عن العمل يف خمتلف اجملاالت مثل النجارة 

واحلدادة وصيد األمساك وغريها من املشاري  الوطنية اهلامة للمجتم  

وذلك حتى يتم قبوهلم يف املؤسسات اخلاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات 
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يتم تكوين األسرة  فيتم تدريبهن يف اجلمعيات اخلاصة باملرأة حتى

املنتجة يف كل بيت خاصة يف املهن النسوية مثل اخلياطة واحلياكة 

 .واملشاري  الصغرية

ـ على الدولة أن تبحث عن سوق حملي وعاملي لدعم وتسويق املشاري  اليت 

 .ينتجها الشباب واألسر املنتجة هلا

ـ صرف مبالغ بسيطة للطفل الرضي  والشاب العاطل والزوجة من 

دخل الوطين وهي نسبة يستحقها املواطن يف القانون والتشري  ال

 الدولية حتى تقعضي الدولة على سلبيات البطالة.

 :البطالة يف الوطن العربي - 

تواجه الدول العربية بشكل عام مشكلة تكاد تنشر خمالبها لتغطي 

مساحات واسعة من الوطن العربي خنشى من استفحاهلا لتصبح يف 

تنخر جسد اإلنسان وهذه املشكلة هي البطالة وخاصة النهاية آفة 

 .البطالة عند الشباب. وباألخص اخلرجيني منهم

فالشهادة والتخرج هاجسان يسعى الشباب لتحقيقها أمال يف  

مستقبل مشرق زاخر باألماني واألحالم لالخنراط يف مؤسسات اجملتم  

إلضافة إىل حتقيق املدني والبناء الفاعل للحعضارة اليت متثل كل دولة با

جل الوصول بها إىل مراتب عالية ومكانة أالذات اليت نعيش مجيعا من 

 أفعضل.

إضافة للفقر والعوز واملعضي خلف سراب الغد واالنتكاسات  

النفسية اليت تؤدي أحيانا إىل االنتحار لدى بعض منهم لشعورهم بالفشل 

هم إىل اهلجرة وإحساسهم بعدم أهميتهم يف اجملتم  مما أدى بالكثري من

 والبحث عن فرص العمل خارج حدود بلدهم.

تتميز البطالة يف الوطن العربي مبيزتني أساسيتني األوىل تتعلق  

بالفئة غري املؤهلة واليت تعمل أعماال بسيطة، والثانية تتعلق بالفئة 

املتعلمة واليت مل تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي 

دخول املنخفعضة، وحاملو املؤهالت الدراسية ال مولدة للبطالة وال

 ميتلكون أي ميزة.
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مؤشرات البطالة بني الشباب: جاء يف تقرير منظمة العمل الدولية  - 

، إىل أن نصف العاطلني عن العمل يف العامل هم أوت  الصادر يف  

من الشباب، وهذا ما يعقد من املشكلة أكثر، حيث جند أن احنراف الشباب 

 هو األخطر من نوعه نظرا للطاقة اليت متلكها هذه الفئة.

لقد وصلت بطالة الشباب إىل أعلى مستوياتها يف العامل خالل  

مليون شاب عاطل عن العمل يف الفئة  العقد املاضي، حيث بلغت 

سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلني عن العمل  و العمرية بني 

 ير فإن الشباب من الفئة العمرية بني يف العامل، وحسب نفس التقر

%  % من السكان يف سن العمل، فإنهم يشكلون سنة ميثلون  و

ومن جهة أخرى فإن مليون شخص عاطل عن العمل، من أصل 

املشكلة األصلية واألخطر ال تكمن فقط يف العدد الكبري من الشباب 

مليونا  ون ما يقارب العاطلني عن العمل، وإمنا يف كون الشباب ميثل

مليون من العاملني الفقراء غري القادرين على محاية  من أصل 

أنفسهم وعائالتهم من خط الفقر حيث ال يتعدى دخل الفرد منهم عن 

الدوالر يوميا، فهؤالء الشباب يكافحون من أجل البقاء، ويف الكثري من 

اد غري األحيان يعملون ضمن شروط عمل غري مرضيه يف االقتص

النظامي، هذه املشكلة تؤدي إىل نتائج عكسية حبيث قد يعضطر هؤالء 

إلجياد عمل خارج األطر النظامية
(4)

 

ن مؤشرات البطالة ال ميكنها أن تعرب عن الوض  أميكننا القول ب 

احلقيقي للبطالة، حيث يوجد عدد كبري من الشباب من يتم إدراجهم 

بصفة مؤقتة، كما يوجد عدد  ضمن خانة العاملني رغم أنهم يوظفون

آخر ميلك منصب عمل لكن ال يتم التصريح به على مستوى الصندوق 

الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، كما أن عقود ما قبل 

التشغيل اليت يتم احتسابها على أنها مناصب عمل دائمة مزيفة، 

يلهم إىل خصوصا وأن أغلبية من يستفيد من هذه العقود ال يتم حتو

عامل دائم، إذ يصدم يف نهاية العقد بعدم جتديد العقد، األكثر من ذلك، 

ن سياسة التشغيل اليت كان يتم إتباعها يف السبعينيات ومنتصف إف



 حمدأبركات أ.                         البطالة والتحدي في المغرب العربي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (333) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الثمانينيات، كانت تقوم على أساس التوظيف فوق طاقة املؤسسات، وهو 

اهن فإنه ما اجنر عنه إفالس وغلق معظم هذه األخرية، أما يف الوقت الر

يتم إتباع نفس السياسة، لكن بأسلوب تعاقدي، وهو ما يستدعي خلق 

ثروات وديناميكية يف االستثمار، حبيث يكمل كل مستثمر شاب حاجة 

املستثمر اآلخر، وهذا ال يكون يف نظرنا إال من خالل دراسة احمليط العام، 

 وليس من خالل تقديم االستشارة واالقرتاحات داخل مكاتب مغلقة

 وبناء على إجراءات سياسية ال ميدانية.

فاملؤشرات اخلاصة بالتشغيل واالستثمار يف الواق  ال تعكس  

حقيقة األرقام املقدمة خبصوص نسبة البطالة، فهي أكرب بكثري مما 

تقدمه وزارة التشغيل والتعضامن الوطين أو وزارة العمل والعضمان 

الرمسية تشري إىل أن نسبة االجتماعي، فاألرقام املقدمة من طرف اجلهات 

البطالة تراجعت إىل النصف خالل السنوات اخلمس املاضية، إذ سجلت 

%، يف الوقت الذي كانت ترتاوح فيه نسبة  األرقام الرمسية لسنة 

وكان وزير  % سنة مقابل  % سنة البطالة نسبة 

  هذه النسبة لتصل العمل والعضمان االجتماعي توق  أن يتواصل تراج

 .% حبلول سنة 

 جتارب دول املغرب العربي لعالج الظاهرة. - 

لقد كانت سياسة التشغيل دومًا جزءًا ال يتجزأ من سياسات  

التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة، على اعتبار أنه ال ميكن االهتمام 

ف من التنمية يف باجلوانب املادية دون اجلوانب البشرية، حبكم أن اهلد

النهاية هو توفري القدر الكايف من سبل العيش الكريم للمواطن، وهو ما 

يتحقق بتوفري فرص العمل لكل القادرين على العمل، والباحثني عنه، 

ووض  الربامج الناجعة للتكفل بالداخلني إىل سوق العمل من اجلامعات 

 ومعاهد التكوين املختلفة.

جلة املشكلة بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب : بدأت معااجلزائـــر -أ

، وأنشئت اللجان يف كل والية لتمكني الشباب من فرص عمل، 

يف إطار وزارة  وطور العمل بإنشاء جهاز لإلدماج املهين للشباب عام 
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العمل واحلماية االجتماعية، كما يعّد إنشاء التعاونيات بني الشباب من 

% الباقي  ث ميول مشاري  الشباب بواق  أهم اجلهود اليت بذلت، حي

تساهم به البنوك إلجياد فرص عمل مؤقتة، بأجور توازي احلد األدنى 

املطلوب، باإلضافة إىل العديد من اجلهود اليت ساهمت يف حل مشكلة 

 .البطالة

 وبصفة تفصيلية أكثر نذكر ما يلي

، يف ماي (APSI)إنشاء وكالة دعم وترقية ومتابعة االستثمارات -

واليت ساهمت كثريا يف رف  حجم االستثمارات املوّلدة ملناصب الشغل يف 

خمتلف قطاعات اإلنتاج، وذلك بفعضل التحفيز اجلبائي وشبه اجلبائي 

املمنوحة للمستثمرين اجلزائريني واألجانب على حد السواء، إضافة إىل 

 املتابعة والدعم املعنوي هلذه االستثمارات

تالي يوضح تطور عدد املشاري  االستثمارية املسّجلة لدى اجلدول ال

 الوكالة وعدد مناصب الشغل املقابلة هلا

 الشغل مناصب عدد املشاري  عدد السنوات

   

   

   

   

   

   

   * 

*توقعات

 مديرية التقييم واملتابعةوزارة العمل والعضامن واالجتماعي  املصدر:

، واليت اهتمت يف أفريل  (ANSEJ)إنشاء وكالة ترقية ودعم الشباب -

خاصة بفئة معينة من املستثمرين هم الشباب املتخرجني من اجلامعات 

، إلقامة مشاري  مصّغرة وذلك من خالل تقديم أو مراكز التكوين املهين
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دعم مالي باإلضافة إىل التحفيزات األخرى، وقد ساهمت هذه الوكالة 

منذ إنشائها على توفري العديد من مناصب الشغل يف خمتلف القطاعات، 

 .خاصة قطاع اخلدمات

 يبني تطور عدد املشاري  املصغرة، واملناصب اليت مت إنشائهااآلتي اجلدول 

        السنوات

عدد 

 املشاري 
       

عدد 

مناصب 

 الشغل

       

 مديرية التقييم واملتابعةوزارة العمل والعضامن واالجتماعي املصدر: 

 بطالة.إنشاء صندوق للتأمني على ال -

 إنشاء وكالة للعقود ما قبل التشغيل -

إن صيغ االستثمار املتبعة حاليا من طرف خمتلف اهليئات اليت أوكلت هلا 

، (ANSEJ)املهمة فاشلة؛ فبالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

ترفض معظم البنوك متويل املشاري  اليت يتم قبوهلا من طرف هذه 

اخلسائر اليت حلقت مبختلف الوكاالت، حيث عجز  الوكالة، بالنظر إىل

العديد من املستثمرين الشباب من تسديد قروضهم، وواجهتهم الوكاالت 

البنكية يف احملاكم، إىل جانب أنه ال توجد سياسة خاصة بالتشغيل يف 

اجلزائر، ذلك أن الفشل الذي تسجله وزارة التشغيل والتعضامن الوطين، 

ا يتم التصريح به والواق  احلقيقي للبطالة، يؤكد حجم الفجوة بني م

واألكثر من ذلك، فإن القعضاء على مشكلة ليس من صالحيات وزارة 

واحدة فحسب، بل جيب أن يكون مشروع حكومة بأكملها، وذلك ما 

سرتاتيجية على املدى املتوسط والبعيد، فالدولة مل تدرس ايربره غياب 
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وفها، فبالنسبة ملشروع كل منطقة حسب خصوصيتها وحاجياتها وظر

مائة حمل يف كل بلدية فقد مين بالفشل، ذلك أن سوء التخطيط من شأنه 

أن يفرض مشاكل أخرى بالنسبة للشباب البطال، الذي قد يستفيد من 

ننا جند فوارق كبرية بني البلديات من حيث عدد السكان إهذا احملل، حيث 

له من احملالت، زد على ذلك فمنها بلديات صغرية ال حتتاج إىل هذا احلجم ك

جل املناطق اليت بنيت فيها هذه احملالت تبعد بكثري عن األماكن العمرانية 

 )يف مناطق معزولة نوعا ما(.

 : أنشئ اجمللس الوطين للشباب واملستقبل سنة صىاملغرب األق-ب

وأعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية املوارد البشرية، وأشتمل 

على ضرورة احلوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتعضامن امليثاق 

ا إلدماج الشباب من حاملي يلتحقيق امليثاق، كما مت إعداد برناجما استعجال

الشهادات، واستمر اجمللس الوطين للشباب يف اختاذ إجراءات متتالية 

للتخفيف من مشكلة البطالة بني الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل 

ي اجلامعات، ولتوفري رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيني خيتص خبرجي

واألجانب، ولتحسني جاذبية االقتصاد املغربي والرف  من قدرته على 

 خلق مناصب الشغل

وتوضح املؤشرات التالية وضعية االقتصاد املغربي
(5)

 

 %.معدل منو اقتصادي وصل إىل 

 % .التحكم يف عجز امليزانية يف حدود 

 % . يف نسبة التعضخم يف  حدود  التحكم

اعتماد إسرتاتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن 

 عاملية جديدة.

 تنفيذ برنامج لدعم تنافسية املقاولة

وقد بدأت هذه احللول اهليكلية تعطي نتائجها األولية، إذ مت  

ت من % حيث انتقل تسجيل تراجعا ملموسا ملستوى البطالة بـنسبة 

 .باملغرب % برسم سنة إىل  % سنة 
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وتهدف العملية أيعضا إىل مالئمة التكوين لسوق الشغل، وذلك بالعمل 

 على

إعادة توجيه الوافدين على سوق الشغل حنو الفروع األكثر قدرة  -

على تيسري االندماج. 

 إسهام الشركاء االقتصاديني. -

وق الشغل سواء على التحديد املسبق والدقيق حلاجيات س -

 الصعيد الوطين أو الدولي

، ونعضجت جتربتها : اعتمدت برامج تشغيل الشباب منذ تونس -ج

 ، ومت ذلك من خالل ثالثة برامجبإصدار قانون ينظم ذلك عام 

أهم عناصر الربنامج األول كانت تتمثل يف تنفيذ عقود تربط بني 

 توسط، واستفاد منه قرابة التدريب والتشغيل لذوي التعليم امل

 شاب.

% على إعداد الشباب للحياة املهنية، حيث أدمج  واعتمد الثاني 

 ستوعبهم مجيعا القطاع اخلاص.امن الشباب من فئة التعليم املتوسط، و

أما الربنامج الثالث فهو مثل سابقه لكنه موجه إىل محلة الشهادات 

ألف شاب استوعب القطاعني احلكومي  اجلامعية، واستفاد منه قرابة 

%واخلاص منهم نسبة 
(6)

 

باإلضافة إىل ذلك مت إنشاء صندوق اإلدماج والتأهيل املهين، باالتفاق م  

طالب عمل، التحق  البنك الدولي وملدة ثالث سنوات، واستفاد منه 

 الكثري منهم بصناعة النسيج واملالبس اجلاهزة إىل جانب ذلك جند أن هناك

أنشطة قدمية ومستمرة لدعم الصناعات الصغرية واحلرفية ولتطوير 

 الريف

ميكننا القول بأن النمو االقتصادي ال يكفي لوحده ملعاجلة و 

إشكالية البطالة، ومن أجل التصدي للبطالة البنيوية والتغلب على 

صعوبات إدماج حاملي الشهادات، اختارت احلكومة اجلزائرية اعتماد 
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دية تقوم على حتقيق الرتابط بني العرض والطلب يف سوق برامج إرا

 العمل من خالل أرب  حماور أساسية

إنعاش العمل املأجور عرب إدماج الباحثني عن العمل األول،  

وخاصة محلة الشهادات، العاطلني ملدة طويلة، يف احلياة العملية عن 

اواة يف طريق: التوظيف بناء على أسس موضوعية وشفافة؛ ضمان املس

 الفرص بالنسبة للمرشحني

دعم إحداث املقاوالت بتقديم دعم مالي إلحداث أول مقاولة  

بالنسبة ملقرتحي املشاري  اليت يكون مبلغ استثماراتها حمدودا، وذلك عن 

 طريق جمموعة من التدابري

 املواكبة املستمرة، قبل وخالل وبعد إنشاء املقاولة. -

يل والكفاءات مصاريف املواكبة حتمل الوكالة الوطنية للتشغ -

 بالنسبة لكل صاحب مشروع.

تسهيل احلصول على قروض بنكية. -

تبسيط النظام القانوني، حيث ميكن لعدة أشخاص من أصحاب  -

املشاري  االشرتاك يف نفس املشروع واجلم  بني االمتيازات املقررة 

 لكل واحد على حده

كز هذا احملور على حتسني مطابقة التكوين حلاجيات التشغيل، ير -

مالئمة التكوين حلاجيات املقاولة بهدف حتسني وتطوير قابلية 

تشغيل حاملي الشهادات، وميكن هذا اإلجراء الباحثني عن 

الشغل من اكتساب املؤهالت والقدرات املطلوبة لالندماج يف 

 املقاولة

التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، يتم تنظيمه لفائدة  -

ت والباحثني عن أول عمل، يتم إدماجهم مباشرة حاملي الشهادا

بعد التكوين من قبل مؤسسة عمومية أو مقاولة خاصة، أو 

 من طرف جمموعة مهنية أو تعاونية أو وكالة خاصة للوساطة
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التكوين لتأهيلي أو التحويلي، ويهدف هذا التكوين إىل إكساب  -

وفر حاملي الشهادات واملؤهالت املهنية يف التخصصات اليت ت

 .نسب إدماج عالية

وموازاة م  ذلك، وكإجراء وقائي، يقرتح مشروع خطة العمل  

تدريبا من أجل اكتساب التجربة املهنية، وذلك داخل املقاولة ملدة 

أقصاها ثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتطلب هذا اإلجراء 

 وض  إطار قانوني مالئم

بنيات واآلليات العضرورية حتسني سوق الشغل، من شأنها تطوير ال

 لعضبط سوق الشغل من خالل:

 حتسني مهنية اهليآت املكلفة بالوساطة يف سوق الشغل. -

اعتماد نظام التعاقد بشأن األهداف احملددة إلدماج حاملي  -

 الشهادات.

تنمية الشراكة بني وكاالت التشغيل اخلصوصية والفاعلني يف  -

 جمال التكوين.

 ال مركزية سياسة التشغيل. -

وض  مرصد للتشغيل يعضمن التواصل بني خمتلف النظم  -

املعلوماتية املتعلقة بسوق الشغل ويطور أدوات تتب  وتقييم 

 إجراءات إنعاش التشغيل.

مدعومة من طرف الدولة واجلماعات  تشاركيهاعتماد مقاربة  -

احمللية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية إجراءات اإلدماج على 

 املستوى اجلهوي

د احلاجيات الكمية والكيفية احلالية لسوق الشغل فيما خيص حتدي -

 قوة العمل وكذا التوقعات املستقبلية.
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إىل جانب كل ما سبق بادرت الدول العربية من خالل سياساتها 

املختلفة للتصدي هلذه الظاهرة، وقد متثلت عموما هذه املبادرات يف 

 النقاط التالية

ن خالل حتديث العوامل املؤثرة رف  الكفاءة اإلنتاجية للعامل م -

 يف تنمية القوى العاملة.

توفري مصادر التمويل الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية  -

 الصغرية.

تسهيل اإلجراءات اخلاصة باحلصول على القروض االستثمارية  -

 م  ختفيض معدالت الفائدة اخلاصة بها.

إقامة نظام خاص بالتأمني على البطالة -

ن يكون واضحًا أن كل هذه الوسائل لن حتقق لكن ينبغي أ 

الغرض منها بدون تعديل جوهري يف نسق احلوافز اجملتمعي، فلن ميكن 

إرساء قاعدة اجلدارة يف العمل ما دامت الوساطة واحملسوبية متفشيتني 

يف اجملتم . ولن يتأتى توجيه األفراد إىل األعمال اليت حيتاجها اجملتم  إذا ما 

، ولو حمدودة، للرتاكم املالي السري  يف غياب أنظمة كانت هناك فرص

ضريبة عادلة وفى جمتم  يعني مكانة الفرد االجتماعية، والسياسية، 

على أساس ممتلكاته املادية.

8 

 فيما يلي واقرتاح احللول املالئمة ميكننا تلخيص أسباب البطالة 

ما تدخل الدولة يف السري العادي لعمل السوق احلرة وخاصة في -

خيص تدخلها لعضمان حد أدنى لألجور، إذ أن ختفيض األجور 

والعضرائب هما الكفيالن بتشجي  االستثمار وبالتالي خلق 

 .الثروات وفرص العمل

 .أشكال التعويض عن البطالة وقوانني العمل -

عزوف الرأمساليني عن االستثمار إذا مل يؤدي اإلنتاج إىل ربح كايف  -

.يليب طموحاتهم



 حمدأبركات أ.                         البطالة والتحدي في المغرب العربي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (303) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 كاني )الزيادة يف النمو الدميغرايف(التزايد الس -

التزايد املستمر يف استعمال اآلالت وارتفاع اإلنتاجية مما يستدعي  -

 خفض مدة العمل و تسريح العمال.

وخنتم مبالحظة أن الوسائل اليت تطرقنا إليها يف عالج صنوف البطالة، 

خاصة نقص التشغيل املسترت، تتعضافر لتكون حزمة مرتابطة من 

متتد يف الواق  إىل نواح عديدة ومتشابكة من نسق االقتصاد  السياسات

السياسي، ومن بينها التعليم، راقي النوعية، مما يؤكد على شرط 

التشكيلة االجتماعية املواتية للفعل التنموي عامة. ولعل يف غياب هذه 

التشكيلة السبب اجلوهري لتفاقم مشكالت التشغيل، ولصعوبة حلها يف 

اعي السياسي الراهن.السياق االجتم

يف الوقت  ةن اجلزائر تعد دولة زارعيأالقول بوعليه؛ ميكن  

الراهن ومتلك أراضي زراعية خصبة فعليها أن تعتمد سياسة الرجوع إىل 

هذا القطاع الذي كان يعد قطاعا حيويا يف السابق وخاصة يف العهد 

الغربية  بإمكانيات بسيطة متول الدولها وراضيأاالستعماري حيث كانت 

ن الغذاء أصبح سالحا حساسا يف أواألمريكية يف السابق، وال ننسى ب

الوقت الراهن تستخدمه الدول املتطورة يف السيطرة على الدول 

املتخلفة، فلماذا ال نفكر يف ذلك من جديد وحنسن وضعيتنا من حيث 

االقتصاد الزراعي واهتالء مكانة غذائية يف السوق الدولية؟
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