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البطالة في تونس و مضاعفات الممطالة في معالجتها
ٌُق َّدم االقتصاد التونسً عادة كنموذج للنجاعة والفعالٌة فً العالم
ِّ
وٌعزز الكثٌر من التصنٌفات الدولٌة هذه الصورة ،إذ
العربً.
تتص ّدر تونس قائمة الدول العربٌة غٌر النفطٌة فً مجاالت التنمٌة
.
البشرٌة والتنافسٌة ،والجاهزٌة التكنولوجٌة
إال أن النمو االقتصادي فً تونس بدأ ٌفقد بعضا ً من زخمه خالل
العقد األخٌر ،وأبدت الحكومة عجزها فً وضع السٌاسات الكفٌلة
بخلق ما ٌكفً من الوظائف المتصاص األعداد الوافدة إلى سوق
الشغل ،وال سٌما الشباب الحاصل على الشهادات العلٌا  .و ُت َع ّد تونس
من الدول العربٌة التً تشهد أعلى مستوٌات من ال بطالة .فاألرقام
الرسمٌة تشٌر إلى أن نسبتها تتجاوز  14فً المئة على المستوى
الوطنً و  30فً المئة فً أوساط الشباب الذٌن تتراوح أعمارهم
بٌن  15و 29سنة .ولم تعرف هذه النسب أي تحسّن على مدى
السنوات الخمس الماضٌة على رغم الوعود المتكرّ رة التً ٌر ّددها
الرسم ي.
اإلعالم
فالكثٌر من أصحاب الشهادات ،وبعد أن ٌئسوا تماما ً من الحصول
على وظٌفة تتناسب مع مؤهالتهم ،لم ٌجدوا مخرجا ً سوى إطالق
مشارٌع صغٌرة فً القطاع غٌر النظامً ،لٌست أكثر من وسٌلة
بالكاد تغنٌهم عن طلب المساعدة لعائالتهم .أما بعضهم اآلخر فاختار
الهجرة إلى دول أخرى  ،إما رسمٌا ً أو فً إطار الهجرة غٌر
الشرعٌة.
وقد وصل مستوى الٌأس واإلحباط إلى ذروته لدى الكثٌر من
الشباب ،فارتفعت معدالت محاوالت االنتحار ،ومنها حاالت عدة
لشباب أضرموا النار فً أجسادهم فً أماكن عامة من أجل لفت
جتماعٌة.
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وخالفا ً لما تر ّدد فً األوساط الرسمٌة التونسٌة ،فإن هذه الحاالت
لٌست معزولة وال استثنائٌة ،بل تعبّر عن إحساس عمٌق لدى فئات
عرٌضة من الشباب بانسداد اآلفاق والتقلّص الشدٌد لفرص التوظٌف
والعٌش الكرٌم المُتاحة لهم  .وإذا كان الجٌل السابق من التونسٌٌن
قاٌض حرٌة التعبٌر بوظائف تضمن له مستوى مقبوالً للعٌش ،فإن
الجٌل الحالً ٌواجه الحرمان من الجوانب كافة  .فمساحة الحرٌات
ُنعدِمة ،كما أن آفاق
وإمكانات الممارسة المستقلة للنشاط السٌاسً م َ
.
التوظٌف والعٌش الكرٌم غٌر متوافرة
فرط واالعتماد الكبٌر
وٌشكو نمط النمو فً تونس من التخصّص ال ُم َ
على سوق واحدة وهً االتحاد األوروبً  .إضافة الى ذلك ،أرست
تونس استراتٌجٌة نموها على القطاعات المنخفضة المهارة التً
تعتمد على الٌد العاملة الرخٌصة ،مثل المنسوجات وصناعة
المالبس ،والسٌاحة المُوجَّ هة لذوي الدخل المتوسط والضعٌف من
ً
كافٌة
األوروبًٌن .وهذه القطاعات فً مجملها ال تو ّفر فرص عمل
.
للوافدٌن إلى سوق العمل ِممِّن هم على درجة عالٌة من التعلٌم
صحٌح أن مستوى التعلٌم سجّ ل تحسّنا ً كبٌراً خالل العقدٌن
الماضٌٌن ،بٌد أن هذا التحسّن لم ٌقابله تغٌٌر مماثل فً الطلب على
الٌد العاملة  .فعلى مدى ا لعقد الماضً ،كان متوسط معدل النمو
السنوي للقوى العاملة التونسٌة فً مرحلة ما بعد التعلٌم الثانوي
ً
مقارنة بمعدل نمو سلبً قدره  2فً المئة
أكثر من  9فً المئة،
ً
ونتٌجة لذلك ،فإن حصة
للذٌن ال ٌتو ّفر لهم أي نوع من التعلٌم .
الباحثٌن عن العمل من ذوي التعلٌم العالً ارتفعت من  20فً المئة
عام  2000إلى أكثر من  55فً المئة بحلول نهاٌة عام  .2009ولم
ٌترافق هذا التغٌٌر الجوهري فً مؤهالت الداخلٌن الجدد إلى سوق
العمل فً تونس مع تطوّ ر مماثل فً الطلب على الٌد العاملة  .وفً
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

شكل عام ،استمرّ ت القطاعات ذاتها فً تولٌد فرص العمل

.

وعلى رغم أن الخطة الوطنٌة الحادٌة عشرة للتنمٌة 2010-2007
تهدف إلى تحوٌل االقتصاد إلى األنشطة ذات القٌمة المضافة
المرتفعة ،والتً تحتاج إلى معرفة كثٌفة ،إال أن الحكومة لم تستطع
.
حتى اآلن تحوٌل هذه النٌة إلى واقع ،على نحو فعّال
إضافة الى ذلك ،ال تزال بٌئة األ عمال فً تونس ت ّتسم بضعف حماٌة
المستثمرٌن ،بخاصة المحلٌٌن ،بسبب غٌاب الشفافٌة ودولة القانون .
كما أن المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة تعانً من محدودٌة فرص
الحصول على تموٌل  .وكال العاملٌن ٌح ّدان من روح المبادرة
وٌقٌّدان استثمارات القطاع الخاص ،ما ٌعود سلبا ً على عمل ٌة خلق
الوظائف.
تنفق تونس ما ٌعادل واحداً فً المئة من ناتجها المحلً اإلجمالً كل
عام على سٌاسات سوق العمل ،وهو مبلغ مماثل لمتوسط موازنة
االتحاد األوروبً للغرض ذاته  .وبسبب معاٌٌر األهلٌة المُقٌِّدة ،ال
ٌستفٌد من هذه البرامج إال شرٌحة ضئٌلة من القوى العاملة ،إذ تشٌر
التقدٌرات إلى أن نسبة  25فً المئة فقط من العاطلٌن من العمل
ً
ونتٌجة لذلك ،فإن متوسط المبلغ الذي
ٌستفٌدون من هذه البرامج .
ٌنفق على كل مستفٌد ،مرتفع جداً ،وٌتسبّب فً اإلجحاف وعدم
المساواة فً ّ
حق الفئات غٌر المؤهَّلة لالستفادة من هذه البرامج .
لذا ٌنبغً على تونس أن تصمّم حوافز كافٌة لتوجٌه الموارد نحو
القطاعات والصناعات التً تحتاج إلى معرفة كثٌفة ،وتشع على
االبتكار التكنولوجً ،وتتغلّب على نقاط الضعف فً مناخ األعمال
واإلدارة .فالعائد على االستثمار فً التعلٌم ،وهو قطاع رئٌس فً
ٌهدر على الصعٌدٌن الفردي
النموذج االجتماعً فً تونس،
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والجماعً بسبب غٌاب رؤٌة استراتٌجٌة لمسار النمو ٌدعم قدرة
.
االقتصاد فً استٌعاب رأس المال البشري المُتاح
ختاماً ،ال ٌمكن اختزال التنمٌة فً تقلٌص مستوٌات الفقر وتوفٌر
فرص العمل ،فاأله ّم من ذلك تمتع األفراد بحٌّز كافٍ من الحرٌة
.
للتعبًر عن آرائهم ،والمشاركة الفعلٌة فً الحٌاة العامة لوطنهم
وباالعتماد على هذا البعد فاألكٌد هو أن التجربة التونسٌة لٌست
نموذجا ً .وباإلمكان التوفٌق بٌن الفعالٌة االقتصادٌة وتوفٌر مجال
واسع للحرٌات والممارسة الدٌموقراطٌة  .هذا لٌس ممكنا ً وحسب،
بل مطلوب بإلحاح أيضاً ،وسٌكون عامالً مُساعِ داً إلطالق المبادرات
الفردٌة والجماعٌة ودمج الطاقات البشرٌة المُتاحة من أجل تحقٌق
التنمٌة الحقٌقٌة.
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