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 معالي وزير العمل

 تحية طيبة وبعد،

 الموضوع: برنامج تفعيل خدمة العلم

 لتوفير مجال أي في لمعمل منيم الشباب وخاصة المواطنين نحن في أمس الحاجة في ىذا الوقت إلى تشجيع
 ليم الوحيد المالذ أصبح الذي المنظم غير اإلقتصاد في ذلك كان ولو حتى ،وأسرىم يحتاجونو الذي الدخل
و فرص العمل، ال بل ، في الوقت الذي قمت فيوالجريمة اإلنحراف أو والعوز، الفقر براثن في لموقوع كبديل

سوق العمل عن استحداث فرص عمل جديدة لمشباب في القطاعين العام والخاص، وعن  انعدمت، وعجز
 حل مشكمة فقدان الوظائف المتفاقمة.

 شروط بذلك ونقصد تنفيذه، متطمبات ألىم دقيق تحديد دون تم قد عمم خدمة برنامج عن اإلعالن أن يالحظ
 نصف من يقرب ما أن اإلعتبار بعين تأخذ لم الحكومة أن الواضح من حيث بو، اإللتحاق من اإلعفاء
 مجال أي في عممو الشاب يبدأ حيث منيم، الشباب خاص وبشكل المنظم، غير اإلقتصاد في ىم العاممين
 صيانة، خدمات،) مثال منزلو من الخاص لحسابو أو مسجمة غير مؤسسة في سواء وألسرتو، لو دخل لتأمين

 منذ المنال بعيد أصبح أمر وىو منتظمة وظيفة عمى الحصول ينتظر أن دون ،...(مبيعات زراعة، إنشاءات،
 .فترة

 عممو)فقد أعمنت الحكومة أن من شروط اإلعفاء من الخدمة أن يكون الشخص )مشموال بالضمان( أو يثبت 
 ،(جتماعياإل بالضمان شتراكاإل عن النظر بغض ستدعاءاإل تاريخ تسبق التي خيرةاأل السنة خالل بانتظام
 خالل فعالة المختصة الجيات لدى مسجمة فردية لمؤسسة مالكا وأ مسجمة شركة في شريكا) يكون أو أن
 .(االستدعاء تاريخ تسبق التي االخيرة السنة

وىذه الشروط تؤكد عدم اإللتفات إلى الفئة الواسعة من الشباب التي تمارس أعماال لحسابيا الخاص ودون 
تسجيل أو في مؤسسات غير مسجمة، وىو أمر سيؤدي إلى فقدانيا لفرص عمميا ومصادر دخميا لمدة سنة 

خفاض أجره، وفي وقت عمى األقل في ظروف صعبة تعاني فييا معظم األسر من فقدان وظيفة معيميا أو ان
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تزايد فيو حجم ىذه المشكمة مع تصاعد عدد اإلصابات بالكورونا وتوقعات انييار عدد كبير من يتوقع أن ي
 المؤسسات.

ىشاشة  واألكثرالعمل عمى حماية الفئات الضعيفة  الظروف ىذه مثل فيفاألصل أن يكون دور الدولة 
توفير سبل المعيشة الكريمة ليم من أبواب متعددة لمضرر وليس التضييق عمييا، وبشكل خاص  تعرضاو 

وتمكينيم من فرص العمل وتعويضعيم عن فقدانيا، وقد بينت الحكومة عند إعالن البرنامج أنو يستيدف 
 بو ارتفعت وقت في) يأتي(، وأن البرنامج واقتدار بكفاءة العمل سوق إلى الدخول من لتمكينيم الشباب تأىيل)

 ألمت التي والصحية االقتصادية الظروف بسبب متوقع وىذا مسبوقة غير مستويات لىإ البطالة معدالت
(، وعميو وبما أن موضوع الحد من البطالة ىو من األىداف الرئيسية لمبرنامج فمن باب أولى أن بأسره بالعالم

تتم فيو مراعاة الحفاظ عمى وظائف الشباب وفرص العمل التي يشغمونيا بغض النظر عن صفة ىذه 
 الوظائف إن كانت منظمة أو غير منظمة.

في ظل ىذه الحقائق سيواجو البرنامج صعوبات جمة في ىذه النقطة )تحديد الفئات غير العاممة(، حيث 
عرض ار، مما سيتسبب في فوضى تنظيمية كما سيسيكون تقييم الحالة مرتبط بقناعات شخصية لصاحب القر 

ان أعماليم فيما لو تم إلزاميم باإللتحاق بالخدمة بسبب عدم قدرتيم العديد من الشباب وأسرىم لمظمم نتيجة فقد
 عمى إثبات عمميم.

ما زالت الفرصة قائمة لتصويب مسار البرنامج، إما بأن يكون اختياريا لمن يرغب خاصة وأن القدرة 
مجميع دون أي اإلستيعابية لمبرنامج محدودة ولن يستطيع استيعاب الجميع، أو بأن يصبح البرنامج إلزاميا ل
أن يستكمل في استثناء ويقتصر فقط عمى التدريب العسكري ولمدة قصيرة )شير مثال(، ثم يتاح لمن يرغب 
 البرنامج الميني في مساقات يتم التفاىم عمييا مع القطاع الخاص بشرط أن تنتيي بالتشغيل.  
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