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 حماربة البطالة اجملتمعية من خالل البحث االكادميي

)دراسة حتليلية(   

 ا.د.سمر رحيم الخزاعي   ا.م.د.عمي المدني
 ممخص
تعد مشكمة البطالة من اعظم المشاكل التي تعصف باالنسانية،وتكن بذلك سببًا       

لجميع  اواًل لجذب الكثير من المشاكل والصعاب بصورة سمبية عمى الواقع االنساني
االمم والمجتمعات،لذلك ركز الباحثان عمى الدور االكاديمي وجيوده من  خالل  

 طروحاتيما لمتصدي لمبطالة ومشاكميا قدر المستطاع.
تعريفيا 000يتكون البحث من محوريين رئيسيين،االول حمل عنوان)البطالة    

اش االقتصادي عمى وانواعيا( سمط الضوء عمى المعنى الفكري ليا واالثر لذلك االنكم
الواقع االنمائي والمعيشي ،فضاًل عن الجانب السموكي وتأثره بذلك الجانب وعرف 

 المحورانواع البطالة واشكاليا المختمفة التي حممت عناويين بارزة.
اما المحور الثاني فكان عنوانو ))البطالة والدراسات االكاديمية(( الذي اكد عمى     

العودة الييا لمجابية ذلك المرض االجتماعي الذي تمخض  الخطوات العممية الواجب
عن الحقبة الطويمة التي يصطمح عمييا بالحقبة االىمالية لممؤسسات الحكومية المسؤولة 
لمحاربة ذلك االنحراف االقتصادي واالجتماعي الذي تتجمى اشكاليتو في انو  يؤسس 

 يا اثارًا سمبية عمى الواقع والتاريخ.نتاج فئات اجتماعية متدىورة اقتصاديًا واجتماعيًا ل
Abstract 

      The problem of unemployment is one of the greatest problems 

affecting humanity, and this is the first reason to attract many 

problems and difficulties negatively on the humanitarian reality of 

all nations and societies. Therefore, researchers focused on the 

academic role and efforts through their proposals to address 

unemployment and problems as much as possible. 
    The research consists of two main axes: the first entitled 

Unemployment ( 000 definition and its types) highlighted the 

intellectual meaning of it and the impact of the economic 
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contraction on the developmental and living reality, as well as the 

behavioral side and its impact on that side. 
    The second axis was titled "Unemployment and Academic 

Studies", which emphasized the scientific steps that must be 

returned to face the social disease that resulted from the long 

period that is defined by the era of the importance of the 

governmental institutions responsible to fight that economic and 

social deviation. Social and economic deterioration that has 

negative effects on reality and history. 
 المقدمة 

من اىم المشاكل االجتماعية التي تعصف  Unonploymentالبطالةعد ت     
بالمجتمعات االنسانية لكونيا تؤدي الى نتائج سمبية تدميرية عمى نفوس ابنائيا وتصبح 
االساس االمثل لالرتكاز لمجموعة من االنحرافات والتصرفات السمبية التي من المؤكد 

م من خالليا تحقيق غايات خاصة عمى انفاق االفراد الذين تستغل من اجندات مختمفة يت
يشعرون بالعوز والحرمان، لذلك نجد نسب االنحراف والجريمة تأخذ مكانًا خاصًا في 
تمك  المجتمعات،اذ يعد العوز والفقر من االسباب االولى المذان يؤديان الى االنحراف 

لمطاف الى تفكك المجتمع االجتماعي واالنحراف االخالقي مما يصل في نياية ا
وانيياره بصورة مختمفة وباشكال متنوعة ،وىنا في بحثنا سنتناول مشكمة البطالة وانواعيا 

 واثارىا االجتماعية والطرق االكاديمية التي يمكن اتباعيا لمحد منيا قدر المستطاع.
رؤية وختم البحث بمجوعة من النقاط االستنتاجية التي توصل الييا الباحثان وفق   

عممية اكاديمية ناجعة ودقيقة ،فضاًل عمى قائمة المصادر والمراجع التي اعتندت 
 بالحصول عمى المعمومة.

 المحوراالول: البطالة....تعريفيا وانواعيا
 Unemploymenxاواًل:مفهوم البطالة وتعريفها أكاديمياً 

خصص في تعرف البطالة بانيا عدم امتيان اي مينة ، ويقول المستشرق المت   
عالماالجتماع أنتوني جيدنز إن البطالة تعني أن الفرد يقع خارج قوة  العمل ،ويعني ىنا 

 Paidwork (1.)العمل مدفوع األجر 
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ولمنظمة العمل الدولية تعريف خاص بيا حول المصطمح وافاقو ودالالتو العممية واثره   
رة حسب وجية نظر االجتماعي عمى الفرد والسموك ،مبينة راييا حول تعريفو معب

مختصييا بأنو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل وىو قادر عمى العمل 
(. ويرى باحث اخر يسمط 2وراغب فيو ويبحث عنو عند مستوى أجر سائد لكنو اليجده)

االضواء عمى التعريف واالىمية لممعالجة من ذلك التعريف ،يقول بأن مفيوم البطالة 
خر بأختالف طبيعة ذلك المجتمع ومفاىيمو وتقاليده ونوعية العمل يختمف من مجتمع أل

الذي يمتينوه،ففي حين اليوجد معنى لمبطالة في المجتمعات الريفية التقميدية التي تمتين 
الزراعة،اال انازدىار الصناعة وماوفرتو من تنوع في التخصص والتدريب وفرص العمل 

 (.3مموسة)برزت مشكمة البطالة كظاىرة اقتصادية م
ومن خالل التعاريف اعاله يرى الباحثان بان البطالة مشكمة اجتماعية ناتجة من عجز  

في الحصول عمى اي عمل يمكن من خاللو بذل الجيود والطاقة الذاتية لمفرد لمتعبير 
عن ارادتو المتمثمة باشعار المجتمع وابنائو بقدرتو عمى البذل والعطاء واثبات الذات ، 

التفكير المحبط لموصول الى ممارسة جيودىم وعكس قدراتيم الفعمية اي نوع من 
،وبالتالي يصل االمر الى تأطيرىا بأشكاالت غير صحيحة وبعيدةعن  الواقع ويمكن 
استغالليا ضمن منظور متطرف يدخل في حمقة االحكام العنصرية المسيقة المؤدية الى 

 االنحالل النفسي والمجتمعي.
 

 Socitabilityطالة البطالة المجتمعية......االسباب واالفكارثانيًا:اسباب الب

Umenploynemt 
يمكن من خالل العودة لممصادر المختصة بالموضوع تحديد مجموعة من االسباب    

التي تؤدي الى ذلك االثر االجتماعي السمبي الذي يأخذ عمى عاتقو االنحدار والحرمان 
 :،وعميو يمكن اجمال تمك بخمس نقاط وىي

السياسات الحكومية الغير عممية والبعيدة عن الدراسة المتخصصة خاصة في -1
الجانب االقتصادي  الذي يشمل اسس اقتصاد البالد والياتو المنسحبة عمى الواقع 

 (. 4العام)
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ااالنفاق الغير مدروس ،انفاق قديكن في الجوانب الخاصة المتعمقة باالسر الحاكمة -2
ية المقربة من جية، او مايشمل االنفاق العسكري اليائل،والذي ،والذي يطمق عميو الحاش

عادة تخصص لو المبالغ الكبيرة او الطائمة مما ينعكس ذلك عمى  الجيات الرسمية 
االخرى المطموب تطويرىا واعتمادىا .واالنعكاس السمبي يولد المزيد من االبتعاد عن 

عي المتمثل بجذب ايدي عاممة خطط المجتمع الواجب تطويرىا واسموب عمميا المجتم
 جديدة قادرة عمى العطاء والبذل.

االىمال في اعمال الدولة المسؤولة بعممية تأىيل مؤسساتيا االنتاجية وعدم المتابعة -3
الميدانية التي تؤدي بالتالي لمتراجع بالعمل وعدم حاجتيا في كسب ايدي بشرية عاممة 

 (.5عممية جديدة)
 
عن التخصص،متعبين سياسة المحسوبية والحزبية التي تعيين اشخاص بعيدين -4

طالما تكن نتائجيا سمبية  عمى الواقع التجاري واالقتصادي لعدم قدراتيم عمى التماس 
مع العمل وابتعادىمعن العطاء،ممايسبب انحدرًا في خطط التنمية االقتصادية لمبالد، 

سبب  في ابعاد االيادي وذلك  يكمن سببو في التردي االنتاجي واالقتصادي ،فيكن 
 الفنية التخصصية الفعمية القادرة عمى االبداع.

اىمال الجيات المسؤولةفي دراستيا وميزانياتيا السنوية مسألة النمو -5
السكاني،واالبتعاد عن الخطط االكاديميةالعممية المدروسة ،مما يولدانفجار سكاني مع 

دون تطوير واصالح حاليا،وذلك يؤدي  بقاءاحوال البمد ومؤنشاتو االنتاجية عمى حاليا
الى ازدواجية  خطيرة تتمثل اواًل بزيادة السكان الكبير والتراجعاالنتاجي االقتصادي 

 ( .6ثانيًا)
ان قراءة عممية اكاديمية دقيقة في تمك االسباب التي تولد انواع مختمفة من االنحالالت 

 Devastatingالى حالة فوضى  االجتماعية واشكال التراجعات االقتصادية التي تؤدي

mess   تشمل في اعمى صورىا البطالة، التي التقتصر اثارىا عمى الواقع الداخمي في
اي بمد تنتشر فيو،وانما يمتد تاثيرىا حتى خارج حدوده، ويمكن من خالل القراءة اعاله 
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ادراج بعض النقاط كنتائج السباب البطالة،نتائج واضحة عمى المستوى المعيشي 
 القتصادي وىي:وا
األثر السمبي الواضح الذي يصيب االنسان المبتمي بالبطالة،أثارًا نفسية  تقود الى -1

مخمفات اجتماعية خطيرة يمتد تأثيرىا عمى جميع مرافق المجتمع االنساني داخل حدود 
 البمد.

.ينعكس تفشي البطالة عمى الواقع السوكي لمفرد،اذ انيا تاخذطريقيا في الجوانب -2
سموكية الشاذة في التصرف واالدوار لمفرد المعاني منيا ،متمثمة يالتفكير الالخالقي في ال

يوميات حياتية ومحاولة ممئ الفراغ من خالل البحث  عن االماكن الغير الئقة المؤدية 
 في نياية االمر الى المشاكل االجتماعية الكبيرة.

ن مسألة البطالة،يتمثل ذلك االثر الخطير والسمبي عمى الشباب الذين يعانون م-3
األثربالعزوف عن ارتياد المدارس وىجرىا مما يؤلد اشكاليات اليمكن تحمميا في اي 
مجتمع قادر،مما يؤدي الى تفشي وانتشار مسألة االمية،والتي يعدىا    المختصون 

ن اساس المشاكل لتعمقيا بالفكر واسموبو واليات العيش المجتمعي السمبية ، والتي يمكن ا
 تكن فييا اساليب االنحدار بكل تفاصيمو.

لممسألة االمنية وخطورتيا ترابط وثيق بينيا وبين مسالة  ومشكمة البطالة، أذ نجد -4
نسبةاالنفالت االمني يرتفع بتفكير العاطمين عن العمل بنسبة كبيرة،ويمكن ارجاع  ذلك 

عن العمل ردمو من السباب ثالثة،يتمثل االول بالعجز المالي الذي يحاول العاطل 
خالل اتباع سبل غير مشروعة والعامل االخر الفراغ الذي يعاني منو صاحب المشكمة 
والذي يجد نفسو فياماكن تجعمو خاضع لممسألة القانونية دون رغبتو احيانًاوالعامل الثالث 
واالخير مسألة انعدام الثقة بنفسو مما يجد العاطل عن العمل امام امر في غاية 

ة وىو االنجرار خمف المنظمات االرىابية التي  توفر لو مبمغ من المال ووعود الخطور 
 اغمبيا غير صادقة ومزيفة ،مما يجد نفسو امام قضية يمكن اثبات ذاتو لذاتو.

التفكك االسري والعائمي من اىم مشاكل البطالة،اذ تعجز االسرة من ضبط ابنائيا -5
احساسيم بالذنب والتقصير،مما يعكس صعوبة الذين يعانون من البطالة ،انطالقًا من 
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في اداء واجبيم ومراقبة ابنائيم ،لذلك يولد انحالل اسري وتفكك اجتماعي خطير يؤدي 
 الى مجموعة من المشاكل الخطيرة والكبيرة داخل االسرة الواحدة.

عدم االستقرارالمعيشي واالجتماعي في المناطق التي تنتشر فييا البطالة -6
طق الريفية وذلك يؤدي الى حالة فوضى اقتصادية معاشية تتمثل باليجرةمن وخاصةالمنا

 مناطقيم االصمية لمناطق جديدة لتحسي الواقع المتردي ليم.
أسست االسباب أعاله لظيور مظاىرمختمفة من البطالة المتنوعة يمكن جعميا ضمن 

يقية التي ليا اثارًا سياقات الوصفية والمعيارية،اذ توصف تمك المشاكل بالوجودية  الحق
مجتمعية سمبيةخطيرة عمى الواقع االنساني،وبالتالي فإن ىذه المشكمة يفترض ان تكن 

 عمى انواع مختمفة او مسميات وعمل الباحثان عمى استعراضيا بصورة مقتضبةوىي:
:وىي من أخطر انواع البطالة   Inteiiectual Unempioymentالبطالة الفكرية-1

(، لكون ذلك النوع 7لياوية والدمار والتراجع في جميع مجاالت الحياة)التي تقود الى ا
من البطالة يبنى عمى جيل التفكير واالسموب والتطبيق وان توفرت اسباب العمل 
والمين،اذ يمثل جيل التفكير باالسموب وااللية في تيسير االمور الى نتائج اليمكن 

ه اخرلذلك النوع من البطالة المتمثل بالعودة تالفييا داخل المجتمع االنساني،اذ يمثل اتجا
الى مناىج وافكار غريبةعن المجتمعات الخاصة بالفرد مما يعكس عن ذلك نضوج 

 افكار غير واعية التتالئم مع الواقع لمفردالمبتمى بذلك النوع من البطالة.
دة : ويتم تحميل ىذا النوع من البطالة بالعو Self-unempbymentالبطالة الذاتية-2

(،بعيدًا عن 8الى االسموب والطريقة التي يتعامل بياالبعض لميروب من المسؤولية)
الواقعية بإسقاط الواجب الممقى عمى عاتقو ،وتكن تمك الحالة نابعة من معطيات 

 التصرف النفسي والذاتي الذي يؤدي الى البطالة المصطنعة.
سباب الميمة التي :من اال Artificial   Unemploymentالبطالة المصطنعة-3

تؤدي بصاحبيا الى التيمكة والدمار بسبب اتجاه سموكية نحو التذمر واالبتعادعن الواقع 
روحيًاوسموكيًا سمبيًا عمى  المعيشي مما يكن احد اسباب نشوءفكرة البطالة التي تترك اثراً 

 صاحبيا.
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: ويعكس ىذا النمط من البطالة    Disguised Unemploynenxالبطالة المستترة-4
المنيج العام المتبع في الدول النامية من حيث كثرة االيادي الماىرة وقمة الفرص في 
الجانب االنتاجي،اي قمة المعامل االنتاجية مقابل تراكم االيادي العمالية العانمة والقادرة 

 البطالة المقنعة. عمى العطاء،امورًا تؤدي الى بطالة مستترة او مايطمق عمييا ايضاً 
:وتحدث مثل ىذه البطالة  Cyclical Unemplgmentالبطالة المنظمة او الدورية-5

عندما تقوم المعامل الصناعية بصرف عماليا وقياداتيا بشكل أجباري رغم ارادتيم 
ويعود ذلك الى مجموعة من االسباب منيا الكسادالمنظم الدوري في الدول الصناعية 

لثانية عندما تعرض الدول أغمب مؤسساتيا الصناعية الى الخصخصة الكبرى ،والحالة ا
،مما يولد بطالة  متراكمة أجبر عددًا كبيرًا من العمال الى ترك معامميم ومؤسساتيم 

 (.9االنتاجية)
أن عرض اشكال البطالة وانواعيا ليس ىدفًا نيائيًا من الدراسة والقراءة لتمك التنوعات  

فالسعي الجاد عمى الوقوف واالطالع  عمى مايقدمو ذلك العرض او غاية في حد ذاتيا ،
والوصف الموضوعي لكي يتسنى لنا التشخيص النافع والدقيق لتمك المشاكل وعرضيا 
لمقراءت العممية الخاضعة لمتحميل الواسع المعمق وتفنيد االفكار والطروحات لمعالجتيا 

ر  السمبية الناتجة والمترتبة قدر المستطاع ،لبناء تصورات عممية لمواجية االثا
منيالموصول لحمول ناجعةيمكن منخالليا محاربة البطالة بمختمف انواعيا،اذ تبقى 
البطالة التحدي االعظم لكل دولةساعية بصورة فعمية لمعالجة مشاكل ابنائيا بصورة 
فعميةوالمحافظة عمى  اليويةاالجتماعية الصالحة لشعوبيا والحذر دون الوقوع في 

طر االنفالت االقتصادي وىي قضية اساسية لمعالحة المشاكل االقتصادية المتمثمة مخا
 بالبطالة.

 
 المحور الثاني:البطالة والدراسات االكاديمية

تعد الدراسات البحثية من اىم العوامل واالسس التي يجب العودة الييا لمتصدي    
الدقيقة لبناء مجتمع فاعل لمشكمة البطالة والحد منيا قدر المستطاع وايجاد السبل  

عامل يستطيع المضي بالبالد لمستوى االستقراروالبناء،ومن ذلك االتجاه البد من جرد 
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الطروحات العممية والدراسات االكاديمية التي طرحت في المؤتمرات العممية والندوات 
ارالحل الفكرية والعودة ليا وعرضيا لمقراءة والتحميل العممي الموضوعي لتوليد اسس وافك

والتصدي لممشاكل االجتماعية ومنيا مشكمة البطالة بصورة خاصة،اذ تشير الدراسات 
في منتصف القرن العشرين الرتفاع نسبة تمك المشكمة في البمدان المختمفة حسب 
االحصائيات  والدراسات المختصة التي اوضحت وابرزت لنا ظيور الكثيرمن الكوارث 

ية ،ومن تمك المسائل بروز الجريمة واستفحال مسألة المسيئة في المجتمعات االنسان
(،مما ولد مسألة 10االنتحاريين الشباب نتيجة اليأس والتراجع النفسي داخل المجتمع)

 اليمكن السيطرة عمييا وتكمن نتائجيا بسمة سمبية قاىرة .
لمنظم والجدير بالذكر،ان تمك المشكمة اليمكن السيطرة عمييا اال بالعمل المؤسساتي ا   

المتمثل بتأسيس ىيئات حكومية اجتماعية  لمحدمن البطالة  وماسييا االجتماعية عمى 
غرار اعالن المركزالمصري لمحد من البطالة والدفاع عن حقوق االنسان عام 

،وقيام ذلك المركز بدراسات عممية ميدانية مستفيضة والعودة الى البحوث 2006
اول رابطة )لمعاطمين( في مصر كمحاولة  المتخصصة بذلك الشأن مما ادى لتأسيس

ميدانية لالطالع عمى احواليم وتوفير فرص عمل قدر المستطاع واستقطاب ايادي 
 (.11عاممة يمكن االخذ بيا واالستفادة منيا في ميدان العمل واالنشاءوالبناء)

ان بحوث  المؤسسات المختصة والدراسات ذات العالقة أثبتت بأن البطالة ارتفعت   
بصورة مذىمة خاصة في البمدان العربية بصورة كبيرة نتيجة انعكاس سمبية الخطط 
الموضوعة من قبل المسؤولين في  تمك البمدان لمحمول االقتصادية ودعم المؤسسات 
االنتاجية التي تأخذعمى عاتقيا التصدي لمشكمة البطالة ومحاولة الحد منيا قدر 

ر المشاكل التي تيدد المجتمعمت المعاصرة المستطاع .اذ تعد تمك المسألة من اخط
وتشكل واحدة من التحديات الراىنة والمستقبمية التي تمقي بضالليا عمى الواقع االنساني 

 (.12والمعيشي عمى المجتمعات كافة)
ومن ذلك فأن اعتماد الفكر االكاديمي والتركيز عمى طروحاتيا وعرضيا لمتحميل   

روحات وبناء اسس الحل عن سواىا وترسم طريق باعتبارىا ذات خصوصية تميزالط
التكامل والمواجية لجميع المسائل االجتماعية والمشاكل المختمفة ،كانت،وتبقى اساس 
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الفكر والطرح المنظم في حياة االنسان الساعي اليجاد الحمول والعمل عمى متابعة  
اسس الحل .وعمى الطروحات المنظمة اليادفة والمستوجب ان ياخذ بيا لكي ترتقي الى 

ىذا االساس يجب ان يتم اعتماد  الحمول الجتماعية بتمك االفكار االكاديمية وصواًل الى 
البنى االجتماعية والسياسية واالقتصادية الكبرى والتي ستؤدي في نياية المطاف واالمر 
لمواجيةالمشاكل والقضاء عمى جذورىاوالمحافظة عمى الحرية الفردية المطمقة لبني 

شر وتقدم تحميالت مختمفة عن المعطيات الميدانية المنتظمة المتعمقة بالبطالة واثارىا الب
التي تتنوع داخل المجتمعات عبرانتشارىا والتمركز داخل مفيوم ومنظور ذات 
خصوصية فكرية تترك اثارًا مييمنةعمى الواقع تنعكس بصورة سمبية مؤدية لحدوث بؤر 

تالي ينتج عنيا مشكمة البطالة واثارىا المدمرة في من  التجمعات الغير مستقرة،وبال
 النواحي االجتماعية والسياسية والفكرية.

وتشير الدراسات االكاديمية العممية بأن نسبة البطالة تزداد بنسبة  زيادة السكان ،فضاًل  
عن االنحراف التخطيطي وتراجع  الجانب االمني وعدم االستقرارمما يولد ذلك تركز 

ايدي فئة قميمة من المواطنين الذين يفضمون الستثمار باساليب مدروسة واكثر المال في 
 (.13دقة وصواًل لمربح وتجنب الخسارة قدر المستطاع)

ان الدراسات العممية المبنية عمى فكر واضح وطروح منبثقة من الواقع ،ودراسات   
ية يمكن من خالليا فكرية معتمدة عمى الكثير من المصادر االحصائية والبيانات الرياض

معالجة الكثير  من االمور  االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منيا المجتمعات 
البشرية ، دراسات اليمكن اغفاليا لكل من رغب بايجاد الحمول الدقيقة ووضع البرامج 
العممية الصحيحة ،كون تمك الدراسات اعتمدت الفكر والفيم اساسًا لعمميا ومن ذلك تعد 

سات االكاديمية والرجوع الييا من اسس الحل واالصالح داخل المجتمعات االنسانية الدرا
 المختمفة.

 االستنتاجات
ارتبط االسموب السموكي داخل المجتمع في الحياة المعاصرة بميل االنسان نحو -1

الالستقرا ر الذي ينعكس عميو بصورة واضحة والذي يتولد ذلك عن طريق محاربة 
 ليا بجميع االساليب التي يمكن استعماليا من قبل المختصين. البطالة والتصدي
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يرتكز حل مشكمة البطالة بالعودة لمدراسات االكاديمية وجردىا والوقوف عمى -2
المسببات وعرض نتائجيا الى تحاليل عممية دجقيقة ويمكن من خالل ذلك الحصول 

 عمى حمول عممية مدروسة ودقيقة وواضحة.
ميمية واالكاديمية لجميع المشاكل العامة ومنيا البطالة  ودراسات تعد القرارات التح-3

مبنية عمى تصورات واقعية في االغمب يمكن اتخاذىا كنواة يمكن التركيز عمييا لمعرفة 
 الحل قدر المستطاع.

ان زيادة النسب السكانية تكون  بصورة طردية مع زيادة مسألة البطالة ،وبذلك عمى -4
ضع الدراسات  العممية لتمك الزيادة ،باعتبار زيادة السكان حسب المؤسسات المختصة و 

 دراسات اقتصادية تولد مشكمة البطالة وخطورتيا عمى المجتمع االنساني.
العمل عمى زيادة المصادر االنتاجية داخل البالد لموصول لدرجة زيادة فرص   -5

ق مصادر اقتصادية العمل وايجاد فرصعمل لاليادي العاممة وابناء البمد وذلك بخم
 مختمفة ذات فائدة متبادلة بين الفرد والدولة.

طرح سياسات اقتصادية من قبل الحكومات معتمدة عمى البحوث والطروحات  -6
االكاديمية التي خضعت لمناقشات عممية دقيقة لمعودة الييا من اجل الوصول لحل 

 مشكمة البطالة والتصدي ليا في المجتمعات.
 

 التوصيات
ل عمى جرد النخب االجتماعيةالمختمفة القادرة عمى العمل والمغيبة عن االنتاج العم -1

من خالل المؤسسات المتخصصة لتحقيق مجموعة من االىداف تقع في مقدمتيا 
تحسين الوضع االقتصادي الذي ينعكس عمىاالمن العام لمبالد التي تستشري فييا مشكمة 

 البطالة.

عمى عاتقيا القيام باحصاء جميع الدراسات  وضع دراسات احصائية دقيقة تأخذ -2
والبحوث العممية العالميةالتي اخذت عمى عاتقيا التصدي لمشكمة البطالة، اذ تكن تمك 

 الدراسات عامل اسا لمعالجة البطالة والتصدي ليا في جميع الدول قدر المستطاع.
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عمى عقد لجان عقد المؤتمرات تحت عنوان)الحل والتصدي لمشكمة البطالة(،فضاًل -3
متخصصة في الجانب الالقتصادي لمتواصل مع اصحاب البحوث والطروحات لكي 
اليشعر كل من قدم جيدًا وفكرًا بالغبن واالىمال ،ولتكن تمك الطروحات محط اىتمام 

 الجيات المسؤولة في  الدولة.
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