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البطالة املرتفعة بني ال�شباب ت�ساهم يف انت�شار
اال�ضطرابات يف ال�رشق الأو�سط
يا�رس �أبديع

Yasser Abdih

منذ وفاة البائع املتجول التون�سي حممد بوعزيزي الذي �أ�رضم النار
يف نف�سه يف يناير املا�ضي ،بد�أ انت�شار اال�ضطرابات يف ال�رشق الأو�سط
يجذب انتباه العامل للمنطقة .فقد كانت م�أ�ساة انتحار بوعزيزي
واال�ضطرابات التي �أعقبته مبثابة �صيحة تنبيه ل�صناع ال�سيا�سات
الذين مل يتوقعوا مثل هذه النهاية املفاجئة للو�ضع الراهن.
وبنظرة �إىل الأحداث املا�ضية ،يت�ضح �أن كثريا من جمتمعات ال�رشق
الأو�سط كان يركن �إىل �أ�سا�س ت�شيع فيه ال�صدوع الغائرة .وبينما كان
القمع ال�سيا�سي �أحد �أ�سباب هذه اال�ضطرابات ،كانت هناك ق�ضايا
اقت�صادية غري قابلة لال�ستمرار ت�ضطرم حتت ال�سطح يف املنطقة �أي�ضا،
ومنها ارتفاع البطالة بني ال�شباب.
والواقع �أن بيانات �سوق العمل يف املنطقة قليلة للغاية ،لكن
الإح�صاءات املتاحة التي تغطي �ستة بلدان ـ هي م�رص والأردن ولبنان
واملغرب و�سوريا وتون�س ـ ت�شري �إىل �أن متو�سط البطالة ظل يف حدود
 %12على مدى العقدين املا�ضيني .ويف عام  ،2008وعلى الرغم
من معدل النمو الأ�رسع على مدار ثماين �سنوات متتالية ،بلغ متو�سط
معدالت البطالة يف هذه البلدان  ،%11وهو �أعلى معدل �إقليمي يف
العامل .وتبلغ ن�سبة املن�ضمني �إىل �سوق العمل يف املنطقة (�أي املعدل
املجمع مل�شاركة القوى العاملة يف �سوق العمل)  ،%48وهي ن�سبة �أقل
ّ
بكثري منها يف �أي منطقة �أخرى.
و�أدى ارتفاع البطالة يف هذه البلدان ،مع انخفا�ض معدالت امل�شاركة
يف �سوق العمل� ،إىل انخفا�ض كبري يف ن�سب توظيف العمالة �إىل عدد
ال�سكان يف �سن العمل .فقد بلغت ن�سبة التوظيف الفعلي �أقل من  %45من
ال�سكان يف �سن العمل ،وهو �أدنى املعدالت الإقليمية على م�ستوى العامل.
(انظر الر�سم البياين .)1
والبطالة يف املنطقة ظاهرة ترتكز بني ال�شباب �إىل حد كبري.
فال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و  24عاما ميثلون � %40أو
�أكرث من العاطلني عن العمل يف الأردن ولبنان واملغرب وتون�س ،وما
يقرب من  %60من العاطلني عن العمل يف �سوريا وم�رص .وبلغ متو�سط
معدل البطالة بني ال�شباب يف هذه البلدان  %27يف عام  ،2008وهي
ن�سبة �أعلى من مثيالتها يف �أي منطقة �أخرى من العامل (انظر الر�سم
البياين  .)2وعلى النقي�ض من معظم بلدان العامل ،مييل معدل البطالة
�إىل الزيادة مع ارتفاع امل�ستوى التعليمي يف كثري من بلدان املنطقة،
حيث يتجاوز هذا املعدل  %15للحا�صلني على �شهادات جامعية يف
م�رص والأردن وتون�س.
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عمان ،الأردن
طالب جامعة ّ

وهناك تكاليف اجتماعية واقت�صادية هائلة تنطوي عليها هذه
امل�ستويات من البطالة .فقد كانت ندرة فر�ص العمل يف هذه البلدان
�أحد الأ�سباب وراء هجرة �أعداد كبرية من �سكانها� ،إذ يقدر عدد العمال
املهاجرين يف اخلارج بنحو  %16من القوى العاملة املجمعة يف
هذه البلدان ال�ستة .غري �أن العمالة من م�رص والأردن ولبنان واملغرب
و�سوريا وتون�س يواجهون اليوم تراجعا يف فر�ص العمل يف اخلارج
نظرا لالرتفاع احلاد يف معدالت البطالة لدى االقت�صادات املتقدمة،
واالجتاه نحو ا�ستخدام العمالة الوطنية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي .ومع تزايد ال�ضغوط التناف�سية من الأ�سواق ال�صاعدة الأخرى،
تتزايد عدم قدرة املنطقة على حتمل الو�ضع الراهن.
وتواجه املنطقة حتديا ج�سيما يف امل�ستقبل .فحتى تتمكن بلدان
املنطقة من توفري وظائف للعاطلني عن العمل الآن وللمن�ضمني اجلدد
�إىل القوى العاملة ،ينبغي �أن حتقق زيادة يف التوظيف تبلغ حوايل
 18,5مليون فر�صة عمل على �أ�سا�س التفرغ يف الفرتة .2020-2008
وحتى مع هذه الزيادة �ست�صبح ن�سبة التوظيف �إىل عدد ال�سكان يف �سن
العمل حوايل  %49ـ �أي �أقل من الن�سبة املقابلة حاليا يف �أي منطقة
�أخرى.

الأ�سباب الكامنة وراء البطالة

ملاذا هذا االرتفاع املزمن يف معدالت البطالة يف هذه البلدان ال�ستة؟
يكمن جانب من الإجابة يف العوامل الدميغرافية .فعلى مدار العقد
املا�ضي ،زادت القوى العاملة املجمعة مل�رص والأردن ولبنان واملغرب
و�سوريا وتون�س مبعدل متو�سط قدره � %2,7سنويا� ،أي مبعدل �أ�رسع من
�أي منطقة �أخرى يف العامل ،با�ستثناء �إفريقيا .ومن املتوقع �أن يتباط�أ
معدل منو القوى العاملة بالتدريج على مدار العقد املقبل ،لكنه �سيظل
�أ�رسع من معدالت النمو املقابلة يف معظم املناطق الأخرى .فمن

ت�شري دائما �إىل عدم توافر املهارات املالئمة يف املتقدمني للعمل
باعتباره عائقا �أمام توظيفهم ،كما �أن البطالة ت�سجل �أعلى املعدالت
بني احلا�صلني على �أعلى م�ستويات التعليم .وي�شري هذا �إىل عدم جناح
نظم التعليم يف �إنتاج خريجني ميتلكون املهارات الوظيفية املطلوبة
يف �سوق العمل.
وي�ساهم يف ذلك �أي�ضا تطبيق لوائح �شديدة ال�رصامة للتعيني والف�صل
يف معظم بلدان املنطقة .ففي م�رص ،على �سبيل املثال ،تبلغ م�ستحقات
�إنهاء اخلدمة للموظفني املعينني (مبا يف ذلك تكاليف متطلبات
الإخطار امل�سبق) ما يعادل � 132أ�سبوعا من قيمة �آخر راتب .وتعادل
هذه املبالغ � 80أ�سبوعا يف �سوريا و � 85أ�سبوعا يف املغرب (درا�سة
( — )World Bank, 2008وهي ن�سبة �أعلى بكثري من املتو�سط البالغ
� 38.6أ�سبوع يف منطقة �رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ و � 25.8أ�سبوع
يف العامل املتقدم (درا�سة  .)Dhillon and Yousef, 2009ونظرا لهذه
التكلفة العالية التي ت�صاحب الف�صل من العمل ،ت�صبح ال�رشكات عازفة
عن التعيني يف الأ�سا�س.
و�أخريا ،ت�أتي م�شكلة القطاع العام املت�ضخم الذي يجذب الباحثني
عن فر�ص العمل مبا يوفره من �أمان وظيفي �أكرب و�أجور �أعلى ومزايا �أكرث
�سخا ًء .وقد �أدى الدور املهيمن الذي ي�ؤديه القطاع العام ك�صاحب عمل يف
املنطقة �إىل ت�شويه نتائج �سوق العمل وحتويل املوارد بعيدا عن القطاع
اخلا�ص الذي ميكن �أن يكون �أكرث ديناميكية .وت�سببت ممار�سات التعيني
احلكومية بطبيعة احلال يف ت�ضخم الأجور املتوقعة و�إ�ضفاء قيمة �أعلى
على ال�شهادات الدرا�سية بدال من املهارات الفعلية ،مما �أثر على خيارات
التعليم و�ساهم يف عدم االت�ساق بني املهارات املتوافرة واملطلوبة.
املتوقع �أن ين�ضم حوايل  10ماليني جدد �إىل القوى العاملة يف العقد
املقبل ،يف مقابل  13.5مليون �شخ�ص يف العقد املن�رصم .وبعبارة
�أخرى ،من غري املتوقع �أن تقل وط�أة ال�ضغوط الدميغرافية يف �أي وقت
قريب.
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�أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ،ميكن على املدى الق�صري �إن�شاء عدد
ي�صل �إىل � 87ألف وظيفة جديدة يف م�رص و � 18ألف يف تون�س ب�إنفاق
ما يعادل  %1من �إجمايل الناجت املحلي على البنية التحتية .ولإحداث
ت�أثري فوري ،ميكن �أن يبد�أ �صناع ال�سيا�سات تنفيذ م�رشوعات البنية
التحتية كثيفة العمالة املزمع تنفيذها بالفعل .ولن تقت�رص مكا�سب هذه
اال�سرتاتيجية على توفري الوظائف للقوى العاملة على املدى الق�صري،
�إمنا �ست�ؤدي �أي�ضا �إىل تعزيز النمو طويل الأجل يف البلدين من خالل
املنافع التي تعود من حت�سني البنية التحتية.
• دعم ن�شاط القطاع اخلا�ص :وميكن �أي�ضا �أن يقدم �صناع
ال�سيا�سات حوافز �رضيبية �أو �ضمانات على القرو�ض للم�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ذات العمالة الكثيفة ،على غرار ما حدث يف كثري
من الأ�سواق ال�صاعدة وبلدان التحول االقت�صادي �أثناء الأزمة املالية
العاملية .وميكنهم �أي�ضا تي�سري ح�صول هذه ال�رشكات على القرو�ض.
• التو�سع يف برامج التدريب الواعدة :توفر املنطقة جمموعة متزايدة
من الربامج التدريبية املوجهة لل�شباب ،مثل م�ؤ�س�سة التعليم من �أجل
التوظيف ،التي تعمل حاليا يف عدة بلدان يف املنطقة ،منها م�رص
والأردن واملغرب .وتتعاون امل�ؤ�س�سة مع �رشكات و�صناعات خمتلفة
لتقدير الطلب على املهارات وتوفري برامج تدريبية خم�ص�صة لل�شباب
من �أجل تلبية هذا الطلب .وقد �أثبتت امل�ؤ�س�سة جناحها يف تنمية
املهارات والتوظيف على حد �سواء ـ من خالل ما تقدمه من تدريب
يف قاعات الدرا�سة و�أثناء العمل .وينبغي �أن ي�سعى �صناع ال�سيا�سات
للتو�سع يف هذه الربامج وتكرارها.
• اال�ستثمار يف برامج تدريبية جديدة :لعله من املفيد �أن ي�ستثمر
�صناع ال�سيا�سات يف برامج تدريبية جديدة ومبتكرة ،وا�ضعني يف
االعتبار �أن جني الثمار ي�ستغرق وقتا .وميكنهم اال�ستعانة بتجارب
بلدان �أمريكا الالتينية ،حيث تتيح الربامج القائمة على الطلب فر�صا
للتدريب �أثناء العمل ،وتركز على تكوين كل من املهارات الوظيفية
واالجتماعية ،وتراقب الأداء ،مما ح�سن فر�ص التوظيف وزيادة الدخل
�أمام امل�شاركني فيها.

حتقيق التوازن بني االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية

غري �أن احلكومات ينبغي �أن ت�ضمن عند ت�صميم حلول ق�صرية الأجل
لبطالة ال�شباب �أن هذه ال�سيا�سات ال تعوق الأهداف طويلة الأجل
املتمثلة يف �إيجاد فر�ص العمل القابلة لال�ستمرار وتكوين املهارات
الإنتاجية.
وقد تدفع اال�ضطرابات االجتماعية وال�سيا�سية اجلارية احلكومات �إىل
التعجل يف �إن�شاء وظائف جديدة ال حاجة لها يف القطاع العام .ومن
�ش�أن هذه اخلطوة التي قد ي�صعب الرجوع عنها يف وقت الحق �أن تت�سبب
يف ت�شويه حوافز �سوق العمل ،وحتويل املوارد عن القطاع اخلا�ص� .أما
منح �إعانات لل�شباب املتعلم العاطل عن العمل ـ بالرغم من ح�سن النية
التي ينطوي عليها والإغاثة التي يقدمها يف الأجل الق�صري ـ فقد ال ي�ؤدي
�إال �إىل زيادة عدم االت�ساق بني مهارات الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل
يف امل�ستقبل واملهارات املطلوبة يف ال�سوق �إذا كانت �رشوط احل�صول
على هذه الإعانات تقت�رص على ال�شهادات وامل�ؤهالت الدرا�سية.
وميكن �أن تتخذ احلكومات خطوات للإ�رساع يف زيادة التوظيف،
لكن عليها �أي�ضا �أن ت�ضع ا�سرتاتيجيات �شاملة للتوظيف حتى تعالج
الأ�سباب اجلذرية وراء البطالة .وينبغي �أن تهدف هذه اال�سرتاتيجيات
�إىل ت�شجيع النمو الذي يعود بالنفع على جميع �رشائح املجتمع،
وتعزيز تكوين املهارات ،وتوفري احلماية االجتماعية الكافية للعاملني
والباحثني عن عمل.
والواقع �أن حكومات املنطقة لديها عدد من اخليارات لتعزيز النمو
ال�شامل ،يف مقدمتها �إيجاد بيئة ت�شجع تكاف�ؤ الفر�ص �أمام اجلميع.
ويجب �أن ُتتاح للمواطنني ،وخا�صة ال�شباب ،فر�ص مت�ساوية للح�صول
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على تعليم جيد ،والتناف�س على وظائف مرموقة ،وممار�سة العمل احلر،
واحل�صول على القرو�ض ،و�رشاء الأرا�ضي .وب�ضمان مزيد من امل�ساواة
يف الفر�ص املتاحة واقت�سام منافع الإ�صالح االقت�صادي على نطاق
�أو�سع� ،سي�صبح يف الإمكان �إر�ساء الأ�سا�س الالزم لتح�سني م�ستويات
املعي�شة على �أ�سا�س قابل لال�ستمرار.
وت�ستطيع احلكومات حت�سني مناخ الأعمال �أي�ضا .ومما ي�ساهم يف
�إطالق �إمكانات التوظيف يف املنطقة �أن يتم �إدخال تغيريات جتعل بيئة
الأعمال �أكرث دعما لال�ستثمار واملناف�سة ـ مبا يف ذلك احلد من الروتني
يف الإجراءات املطلوبة لبدء الأعمال اجلديدة ،وتعزيز قوانني حقوق
امللكية ،ودعم �إنفاذ العقود .وعالوة على ذلك ،ي�ساعد حت�سني مناخ
الأعمال على نقل العمال ال�شباب املتعلمني من القطاع غري الر�سمي ـ
حيث تتوافر لهم حماية حمدودة ويح�صلون على �أجور منخف�ضة يف
العادة وينخرطون يف �أن�شطة ال ت�ساهم يف النمو ـ �إىل القطاع الر�سمي.
وهناك �أعداد كبرية من املغرتبني من املنطقة يف �أوروبا والواليات
املتحدة الأمريكية ،ودول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ستة ،وكثري منهم
يحملون درجات علمية متقدمة ولديهم �سنوات من اخلربة يف بيئات
تناف�سية .و�سي�ؤدي ا�ستدعاء املغرتبني املهرة وحتويل اجتاه هجرة
العقول �إىل زيادة عر�ض العمالة املاهرة ،مما ي�ساعد االقت�صادات املحلية
على النمو واملناف�سة عامليا .فالعائدون من االغرتاب يجلبون معهم
مهارات ور�ؤو�س �أموال ومعرفة بالت�سويق و�أفكار مبتكرة ،وي�ستطيعون
فتح �أعمال وم�صانع وتوظيف عمالة من العاطلني احلاليني عن العمل.
ومن �ش�أن حت�سني بيئة الأعمال ونظم احلوكمة و�إنفاذ حقوق امللكية
الفكرية واملالية �أن ت�ساهم يف �إعادة املواهب املهاجرة من اخلارج،
وهو ما ميكن �أن حتققه �أي�ضا احلوافز ال�رضيبة واملالية.
والواقع �أن الن�شاط التجاري يف املنطقة �أقل بكثري من �إمكاناتها.
فوفقا ملا جاء يف حتليل �صدر م�ؤخرا عن املنتدى االقت�صادي العاملي،
ُتعد ال�سيا�سات التجارية يف م�رص والأردن ولبنان واملغرب و�سوريا
وتون�س من بني �أكرث ال�سيا�سات تقييدا يف العامل .فالتعريفات اجلمركية
يف هذه البلدان ـ والتي تبلغ حوايل  %12يف املتو�سط ـ تقرب من ِ�ضعف
التعريفات يف االقت�صادات الآ�سيوية ال�صاعدة .غري �أن حترير التجارة
اخلارجية وفتح الأ�سواق املحلية �سيتيح للمنطقة زيادة معدل منو
الناجت والطلب على العمالة .ومن ثم ،ف�إن خف�ض التعريفات اجلمركية،
وتنويع الأن�شطة التجارية بالرتكيز على الأ�سواق ال�صاعدة �رسيعة
النمو ،وزيادة التجارة البينية ،كلها خطوات يف االجتاه ال�صحيح.

حتويل التعليم �إىل عملية مثمرة

ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية لعدم توافق املهارات مع احتياجات �سوق
العمل ،ميكن للمعلمني واحلكومات القيام مبا يلي:
• تعديل املناهج الدرا�سية مبا يتالءم مع احتياجات القطاع
اخلا�ص :ميكن ل�صناع ال�سيا�سات تو�سيع نطاق املبادرات التي تعد
الطالب �إعدادا �أف�ضل باملهارات واملعرفة التي يتطلبها العمل يف
القطاع اخلا�ص .و�إحدى هذه املبادرات هي مبادرة «�إجناز» التي
متثل �رشاكة بني وزارات الرتبية والتعليم والقطاع اخلا�ص يقوم فيها
كبار رجال الأعمال بتدري�س املهارات املطلوبة يف �سوق العمل لطالب
املدار�س الثانوية واجلامعات ،مبا يف ذلك املهارات الأ�سا�سية يف
جمال الأعمال ،والعمل اجلماعي ،ومهارات القيادة ،وفكر العمل احلر.
وقد �أطلقت مبادرة «�إجناز» يف الأردن يف عام  1999ثم تو�سعت حتى
�أ�صبحت ت�شمل اثني ع�رش بلدا.
• تغيري �سيا�سات القبول يف اجلامعات :ميكن �أن ت�ؤثر �سيا�سات
القبول يف اجلامعات على تكوين املهارات يف م�ستويات التعليم
الأدنى ن�سبيا ،عن طريق �إلزام الطالب املحتملني ب�إظهار مهارات مثل

الكتابة والتفكري النقدي وحل امل�شكالت .ومن �ش�أن تلك املتطلبات �أن
تعطي حافزا للآباء واملعلمني والطالب كي يتجاوزوا طريقة التعلم
باال�ستظهار دون الفهم يف املرحلتني االبتدائية والثانوية.
• �إ�صالح ممار�سات التعيني و�سيا�سات املكاف�أة يف القطاع العام:
يجب �أن يوجه القطاع العام اهتماما �أكرب للمهارات واملناف�سة
واهتماما �أقل للم�ؤهالت الورقية عند تعيني املوظفني .وميكن �أن ُتدخل
احلكومات املقابالت ال�شخ�صية وغريها من االختبارات التي تقيم
جمموعة من املهارات تتجاوز ما ُيخترب حاليا .وعالوة على ذلك ،ميكن
�إعطاء ال�شباب حافزا �أكرب لتكوين املهارات املطلوبة بتوثيق االرتباط
بني املكاف�أة والأداء وتطبيق �سيا�سات جتعل الرتقي قائما على اجلدارة
(درا�سة .)Salehi-Isfahani and Dhillon, 2008
وينبغي �أن تعمل �أي ا�سرتاتيجية طويلة الأجل لتوظيف العمالة على
توفري احلماية الالزمة للعمال مع املحافظة على مرونة �سوق العمل ـ
وهي �سمة ت�صب يف �صالح العامل يف �آخر املطاف.
فالقواعد التنظيمية املفرطة يف اجلمود يف �سوق العمل (مثل
التعوي�ضات الكبرية مقابل �إنهاء اخلدمة) ـ و�إن كان املق�صود بها
حماية املوظفني ـ ت�ؤدي يف الواقع �إىل عرقلة �إن�شاء الوظائف يف
القطاع الر�سمي وينتهي بها احلال �إىل دفع ال�رشكات نحو االقت�صاد
غري الر�سمي .ومن ثم ،ينبغي �أن يهدف �صناع ال�سيا�سات �إىل تخفيف
هذه القواعد مع احلفاظ على حق التفاو�ض اجلماعي وتوفري احلماية
االجتماعية الفعالة ،مبا يف ذلك ت�أمينات البطالة للعاملني والباحثني
عن عمل .وبتخفيف هذه القواعد التنظيمية ل�سوق العمل ،يتمكن القطاع
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اخلا�ص من اال�ستجابة لإ�شارات ال�سوق مبرونة �أكرب كما تزداد ا�ستجابة
الإ�صالحات الأخرى ـ مثل حترير التجارة ـ العتبارات التوظيف.
والواقع �أنه ميكن القيام بالكثري لتح�سني �آفاق توظيف ال�شباب غري
املب�رشة حاليا يف ال�رشق الأو�سط .والإجراءات ق�صرية الأجل �أمر مطلوب
يف هذا ال�صدد ،نظرا للحاجة امللحة لتلبية مطالب ال�شباب امل�رشوعة يف
املنطقة .لكن هذه التدابري لي�ست بديال عن ا�سرتاتيجية �شاملة للتوظيف
على املدى الطويل تعيد توجيه م�سار التعليم ،وحت�سن مناخ الأعمال،
وتزيل العقبات التي متنع ال�رشكات من تعيني عمالة جديدة.
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