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املقدمة :
مما ال شك فٌه أن العمل أسمى هدف ٌسعى الٌه االنسان مما ٌلبً احتٌاجاته الخاصة فقٌمة االنسان ال تحدد
اال بعمل وكرامته مرتبطه بالعمل وكان النبً صلى هللا علٌه وسلم خٌر قدوة لن فكان تاجرا وراعٌا لألغنام
وفً القرآن الكرٌم قال تعالى  ( :فَِإ َذا قُ ِ
ََّلةُ فَ ْانتَ ِش ُروا ِفي ْاْل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو َوا ْذ ُك ُروا
ضَي ِت الص َ
ض َو ْابتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
ِ
المَّو َكثِ ا َّ
ون)
ير لَ َعم ُك ْم تُْفم ُح َ
َ ً
ومما ال شك فٌه أن مجتمعنا الحضرمً مجتمع ٌحب العمل وٌسعى الٌه فً شتى صقاع المعمورة ودلٌل
اجدادنا فً القرن الماضً هاجروا الى افرٌقٌا وشرق اسٌا ودول الخلٌج مؤخرا
ومحافظتنا تأثرت او تعرضت لعمل ممنهج وذلك لتعاقب السٌاسات الخاطئة منذو االستقالل الٌوم  ,وهً
تتعرض لالبتزاز  ,ولكن علٌنا جمٌعا ان نفكر ونخطط وننفذ بروح الفرٌق الواحد وعلى السلطة المحلٌة ان
تقلع عباٌة التبعٌة المركزٌة التً تقف عثرة امام تطلعات الشباب فً المحافظة ونحتاج قرارات جرٌئة
وجا زمة من أجل ان ننتصر لشبابنا فً اطار المعقول به وال نرٌد تسطحات سٌاسٌة  ,وانما نستنزع بعض
القرارات الخاصة بالتنمٌة لمحافظتنا واننا فً عجالة  ,واننا هنا نود فً لمحة بسٌطة تعرٌف البطالة
وانواعها
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تعريف البطالة
المقصود بالبطالة  :عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توفرت لهم القدرة على العمل والربة فٌه ,
وٌمكن ان تكون البطالة كاملة او جزئٌة
 البطالة الكاملة  :هً فقد لكسب بسبب عجز شخصً عن الحصول على عمل مناسب رم كونه قادرعلى العمل ومستعد له باحثا بالفعل عل عمل
 البطالة الجزئٌة  :هً تخفٌض مؤقتفً ساعات العمل العادٌة او القانونٌة وكذا توقف او نقصالكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون انها عالقة العمل وقد ٌكون ألسباب اقتصادٌة او سٌاسٌة او
تكنولوجٌة او هٌكلة مماثلة .

اشكال البطالة :
 -3السافرة  :وهم الباحثٌن عن العمل ألول مرة
 -0االختٌارٌة  :هً رفض الفرد المشاركة فً العملٌة االنتاجٌة او هً ترك العمل اختٌارٌا
 -1مقنعة  :هً ارتفاع عدد العاملٌن فعلٌا عن احتٌاجات العمل  ,حٌث ٌعملون بالفعل عدد اقل من
الساعات الرسمٌة .
وهناك تصنٌف آخر للبطالة وهً  :موسمٌة ودورٌة
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أسباب انتشار البطالة :
ان اسباب تفشً البطالة لد الشباب والشابات فً وطننا كثٌرة وتختلف من منطقة الى أخر ومن شخص الى
اخر وقد تجتمع جمٌع األسباب
فهنا نوجز اهم اسباب انتشار البطالة فً مجتمعنا الحضرمً :
 -3الزٌادة السكانٌة فً بعض المناطق
 -0تدهور مستوى التعلٌم
 -1توجد بٌوت تجارٌة لكنها تقلٌدٌة ومحتكرة
 -2عقلٌة بعض الشباب ضٌقة فً العمل ٌجري وراء الوظائف االدارٌة سوى الحكومٌة او الخاصة
وال ٌفكر فً االعمال الٌدوٌة والمهنٌة
 -3تدنً مستو مشاركة القطاع الخاص فً التنمٌة
 -4التخصصات الجامعٌة ال تلبً سوق العمل
 -7ال توجد تخطٌط سلٌم ٌبٌن مخرجات التعلٌم وسوق العمل
 -8االزدواج الوظٌفً
 -9االنهٌار االقتصادي فً البالد
 -30عدم الحصول على األجر المناسب
 -33عدم وجود قاعدة بٌانات للعاطلٌن والعاطالت عن العمل وتخصصاتهم
 -30ضعف تشجٌع الصناعات المحلٌة والعمال الحرفٌة
 -31ضعف فً القروض المٌسرة لتموٌل المشارٌع الصغٌرة
 -32الجهل بأهمٌة عمل المرأة
 -33عدم توعٌة القطاع الخاص والقطاع الثالث لالهتمام بمعالجة الحد من انتشار البطالة وخلق فرص
عمل مستدامة
 -34ضعف الدعم الحكومً والمحلً لمؤسسات التعلٌم الفنً والمهنً
 -37عدم وجود توازن بٌن مخرجات التعلٌم والتدرٌب وسوق العمل
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أثر البطالة على الفرد:
-1
مما ال شك فيو أن لمبطالة اثر نفسي عل الشباب ومن المعروف ان الشباب يحتاج الى المال في
وقت شبابو وبذك في حالة ندرة المادة بيده يحس بالنقص التام سواؤ امام زمَلئو او في اسرتو من
حيث ال يستطيع يمبي رغباتو وكذا عدم قدرتيم عل الزواج وعدم قدرتو عمى اداء االلتزامات المالية
ْلسرتو وعائمتو وىذا يؤثر سمبا عمى المشاكل العائمية  ,وقد يتيرب بعض الشباب من الواقع فيقع في
شرب الخمور والمخدرات وبيذا يصاب المجتمع باضطراب بسبب البطالة في وسط شبابو
واكدت الدراسات ان بعض االمراض النفسية والعقمية ومثل السكر والضغط وعدم القدرة عمى
االنجاب بسببيا عامل نفسي وقد يكون تفكير الشاب في جمب المادة التي يحتاج الييا الشباع رباتو
او ربات من يعيميم
-2
تؤكد الدراسات ان ىناك عَلقة وطيدة بين البطالة والجريمة  ,فكمما زادت البطالة زادت الجريمة
ومنيا جرائم السرقة واالغتصاب والقتل وااليذاء الجسماني
بحيث يصبح الفرد ال يمون بوعود الحكومة فيتصرف بطرق خاطئة الشباع حاجاتو من خَلل
انصياره في الجماعات الخريبية ومن اجل الحصول عل المال
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-3
يَلحظ ان اقتصاد المحافظة يتأثر وحيث تزيد ىجرة الشباب الى بَلد االغتراب من اجل العمل وىذا
واضحا في شبابنا في حضرموت يرغبون اليجرة الى دول الخميج الجل ىذا الشئ
وايضا ىجرة الشباب الريفي الى المدن لمحصول عمى فرص عمل مما يؤثر سمبا عمى الحياة العامة
في الريف تؤدي في بعض االحيان الى توقف الزراعات وترك بعض المين

االثار االجتناعية :
يَلحظ عمى شبابنا اثار اجتماعية بسبب البطالة فمن خَلل الرجوع سجَلت النيابة العامة والبحث
الجنائي في محافظتنا حضرموت توجد اعمى نسبة من الجرائم ىي جريمة السرقة والنصب واالحتيال
وخيانة اْلمانة والب مرتكبييا ىم من فئة الشباب  ,وايضا جرائم االغتصاب لعدم قدرة الشباب عمى
الزواج  ,واحيانا الى ظاىرة التسول  ,واليجرة الى الخارج
ومن االثار االجتماعية يتولد لدى بعض الشباب ضعف االنتماء لبمده بسبب عدم توفر فرص عمل
وممكن يتابع لمحصول عمى جنسية دولة اخرى
ومن االثار االجتماعية تفكك االسر والبيوت
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أمجلة توضيحية لدور الصناعات الصغرية واملشروعات الصغرية للحد من البطالة :
 -في مدينة تريم انتشرت صناعة المكيفات الصحراوية وقد اخذت ىذه الصناعة العديد من اْليدي العاممة

ولكن في مرحمتيا المتوسطة فيي تحتاج الى ايد ماىرة من خرجي المعاىد المينية ومعيد التبريد والتكييف

وحيث ان يوجد الكثير من خرجي معيد التبريد والتكييف فإذا توفرت السيولة النقدية الميسرة ليؤالء الشباب
الخريجين فبإمكنيم التجمع في مجمع صناعي صغير لتصميح المكيفات والبرادات وغيرىا .

وبيذا سوف نوفر فرص عمل والحد من البطالة

وايضا نَلحظ ان بعد دخول قوات التحالف العربي ىناك العديد من شبابنا انظم الى الجيش وىذا وفّر

سيولة مالية لكثير من الشباب فيذا ممكن توظيف ذلك من خَلل توعية ىؤالء الشباب من توفير رأس مال

ليم لمشروع صغير ينفذه خرجي الجامعات والمعاىد

وكذا فإن زيادة فرص شراء السيارات لدى الكثير من الشباب فزاد الطمب عمى الورش الصَلح العطل ,

حيث يتطمب سوق العمل إلنشاء مجمع صغير الصَلح السيارات  ,فيمكن لخريجي المعاىد الميكانيكية

والكيربائية ان يتفقوا النشاء المجمع

وايضا توفير سوق البيع لمنتجات المحمية ( اليدوية والحرفية ) التي تنتجيا المرأة

وايضا مشاريع لمذين لم يستكممو تعميميم من الشباب مثل تربية المواشي والنحل

وكما ىناك طمب غير عادي من دول الجوار عمى الحطب والفحم اليمني بالعممة الصعبة  ,حيث اذا تم
انشاء شركات متعددة التصدير وشجرة السيسبان المتواجد في مجرى السيول  ,فيناك التجارب الصغيرة

نجحت وتحتاج الى دعم ليا

وكما نَلحظ خريجين التربية البدنية ولم يوجد ليم عمل فمن المَلحظ ان محافظتنا ال توجد بيا نوادي
رياضية متخصصة الكمال االجسام وان وجدت فانيا تقميدية وغير مينية  ,فمن الممكن فتح لمخريجين

مراكز متعددة وفي مختمف المديريات وبيذا تتوفر فرص عمل فيحتاجون الى التمويل ( القروض الميسرة )

.
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توصيات للحد من بطالة اخلرجيني واخلرجيات من اجلامعات واملعاهد العلنية واملهنية
ٔ -إنشاء قاعدة بيانات لمعاطَلت والعاطمين عمى مستوى المديريات و المحافظة  ,وتحديثيا بشكل
مستمر
ٕ -وجود لجنة في مكتب الخدمة والعمل ومكتب الشؤون االجتماعية لمتنسيق بين مؤسسات العمل
في القطاع الخاص والمؤسسات التعميمية لتحديد نوع التخصصات والميارات التي يحتاجيا سوق
العمل
ٖ -ان يقوم مكتب الخدمة والعمل عمى تطوير وتشجيع برامج اْلسر المنتجة والصناعات المنزلية
لمساعدة النساء عمى ممارسة بعض المين .
ٗ -تفعيل ق اررات الحكومة الخاصة بعمل الم أرة وأن تضع آلية تضمن سرعة تنفيذىا .
٘ -عمى جامعة حضرموت وكمية المجتمع التوسع في التخصصات التي من شأنيا أن تؤىل المرأة
لمعمل عن بعد ...
 -ٙانشاء صندوق خاص لدعم الشباب في المشاريع الصغيرة
 -ٚالعمل عمى عقد ورش عمل لمشباب لمتوعية  ,والتفكير والترغيب باْلعمال الخاصة
 -ٛعمى منظمات المجتمع المدني توفير وايجاد مشاريع تنموية لمشباب من خَلل القروض الميسرة
 -ٜعمى منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع السمطة المحمية والتعميم االم ايجاد رؤية شاممة
لحضرموت
ٓٔ -عمى السمطة المحمية تشجيع االستثمارات الخارجية والمحمية التي تؤدي زيادة فرص العمل
لدى الشباب
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ٔٔ -عمى مكتب الشؤون االجتماعية والعمل تشكيل لجنة لمنزول الى المصانع والمشاريع العامة
والخاصة وتقييم أدائيا  ,واستيعاب عدد العاممين ووفق وما يتطمبو المشروع  ,واْلجور متطابقة
مع الحد اْلدنى الذي حدده القانون .
ٕٔ -أن تتبنى و ازرة العمل بالتعاون مع مؤسسات التعميم العام والعالي إنشاء ىيئة متخصصة
ميمتيا تدريب الخريجات المتراكمات عمى قوائم االنتظار وفق حاجات سوق العمل الفعمية .
ٖٔ -وأن تتجو البنوك إلى تيسير عممية إقراض المرأة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وباهلل التوفيق
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