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  :ملخص ورقة عمل 

  االقتصاد الجديد وتشغيل الشباب
  فيرشأحمين الدآتور 

  
الموضوع المطروح علينا اليوم في هذا المؤتمر العربي األول لتشغيل الشباب هو هام جدا بالنظر 

 سنة، وهي التحوالت التي 30للتحوالت االقتصادیة واالجتماعية التي یعرفها العالم منذ اآلن حوالي 

 بالعولمة أو الكوآبة، والتحدیات التي تنتظر البلدان العربية إلیجاد المكانة المواتية لها أصبحت تعرف

والتي تضمن لها مكانة نشطة في هذا االقتصاد المعولم وتسمح لها ببناء اقتصادیات منتجة تمكن من تلبية 

  .غل الالئق االحتياجات األساسية للسكان وباألخص فئة الشباب، من ضمن أولویاتها توفير الش

وانعكاساتها " الثورة الرقمية"أو " الثورة التكنولوجية"ومن دون شك أن محرك هذه التحوالت هو 

، بل آذلك على ...ليس فقط على أنماط اإلنتاج والعمل، واإلدارة والتنظيم، واالبتكار التكنولوجي لإلنتاج

  .أنماط استهالك السلع والخدمات، وظروف المعيشة والحياة

، جعلت العدید من المفكرین من اقتصادیين وعلماء )الثورة التكنولوجية(لتحوالت ومحرآها هذه ا

یحمل الكثير من التحدیات في مجال االبتكار لإلنتاج " اقتصاد جدید"االجتماع وآخرون یتحدثون عن 

 في وما یتطلبه من مجهود في البحث العلمي والبحث والتطویر، الذي یحتاج هو بدوره لمجهود أآبر

مجال التعليم والتكوین والتأهيل، آما یحمل تحدي الرفع من اإلنتاجية والتنافسية وما یستلزم من تغيير 

  ...في أنماط اإلنتاج وإدارة العمل وتنظيم سوق العمل

بلداننا العربية تواجه في الواقع تحدیا مزدوجا، األول هو المتعلق بكسب رهان التكنولوجيا وما 

د في آل الميادین وباألخص مجال التعليم والتكوین والبحث العلمي والبحث یتطلب ذلك من مجهو

والتطویر، والثاني مرتبط بكسب رهان التشغيل وتقليص نسب البطالة وباألخص لدى الشباب من 

  .الجنسين

إذا فاإلشكالية المطروحة أمامنا هي آيف یمكن للبلدان العربية أن تبني اقتصادیات متطورة تواآب 

ت االقتصادیة والتكنولوجية التي یعرفها العالم، وآيف یمكن أن تّوجه ذلك باتجاه حل المشاآل التحوال

األساسية للسكان وباألخص مشكل البطالة، أي آيف یمكن لها أن تضع سياسات آلية للتشغيل تعمل على 

 آخر فإن بمعنى. إنشاء مواقع شغل دائمة والئقة وفي نفس الوقت تواآب احتياجات السوق الجدیدة

  . التحدي اليوم هو آيف نربط سوق العمل بعالم االقتصاد
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هل یمكن مواجهة هاذین التحدیين من دون سياسات : لكن السؤال األساسي الذي یمكن طرحه هو

تضع ضمن أولویتها بناء اقتصادیات منتجة أساسها تنمویة بعيدة المدى، تلعب فيها الدولة دورا مرآزیا، 

التصنيع، لما له من آثار سحب أمامية وخلفية على القطاعات األخرى، وتستخدم التخطيط اإلستراتيجي 

  واالستشراف آأداة جوهریة لتحقيق ذلك؟

مؤقتة هل یمكن مواجهة هاذین التحدیين من دون سياسات آلية للتشغيل بعيدا عن البرامج اآلنية وال

التي حتى وإن خففت من البطالة، فإنها لم تضع ضمن أولویاتها إنشاء مواقع شغل الئقة تلبي احتياجات 

  .االقتصاد وباألخص االقتصاد الجدید الذي نحن بصدد الحدیث عنه

في عملنا هذا، سوف نتطرق في نقطة أولى إلى مفهوم االقتصاد الجدید والمعاني المختلفة التي 

 للمحتوى الذي یحمله، ألن هناك نقاش واسع حول مصطلح االقتصاد الجدید، هل نقصد به یحملها، وآذا

التعليم، التكوین، (الثورة التكنولوجية الجاریة أمامنا وما تحمله من تحدیات على مختلف المستویات 

، أم  نقصد )خإل..البحث العلمي، البحث والتطویر، اإلنتاج، اإلدارة والتسيير والتنظيم، أنماط االستهالك

مولنة (به االقتصاد بالمفهوم الليبرالي الجدید وما یحمله من مبادئ وإجراءات فاقمت من خطر المولنة 

وخطر الفقر وتراجع القدرة الشرائية والطلب واللذان هما من ضمن األسباب العميقة لألزمة ) االقتصاد

  . االقتصادیة العالمية الحالية

ذها هذا االقتصاد، فإن تحدي اآتساب التكنولوجيا هو من أهم التحدیات مهما آانت المفاهيم التي یخ

  .التي تواجه البلدان العربية إذا ما أرادت آسب رهان المنافسة وإیجاد مكانة في االقتصاد المعولم اليوم

في نقطة ثانية، سوف نتعرض بالتحليل لسوق العمل في البلدان العربية ومشكل البطالة وهيكلها، 

  .ونتائجها) مع الترآيز على التجربة المشجعة للجزائر(لمختلف البرامج التي وضعت للحد منها وآذلك 

أخيرا سوف نتناول السياسات البدیلة والتي بإمكانها أن تطرح األسس األولى لمواجهة التحدیات 

ة الكلية التي تنتظر البلدان العربية، وهي السياسات التي تقوم على ضرورة العودة للسياسة التنموی

والبعيدة المدى من أجل بناء اقتصادیات متطورة قائمة على المعرفة واآتساب التكنولوجيا، اقتصادیات 

منتجة منشئة لمواقع شغل دائمة والئقة، آما تقوم على سياسات تشغيل تقوم على الربط بين متطلبات 

سساتها وباألخص دور االقتصاد الجدید وسوق العمل، آل هذا مع تحدید واضح لدور الدولة ومؤ

  .التخطيط االستراتيجي

الشيء األآيد أن وضع هذه السياسات یتطلب تجسيد الحوار االقتصادي واالجتماعي بين األطراف 

  .الثالثة انطالقا من قناعة أنه ليس هناك تنمية من دون دیمقراطية
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