
 

  عربية ...التشغيل والبطالة فى البلدان ال

 التحدى والمواجهة

فتنهاول فهف فههل      ،التقرير تحديات التشغيل في محيط بدت فيه  ثاهاط غاةيهل للمةل هل     تناول 

األول أار التطةطات االجت اعيل علف التشغيل والبطالل فأشاط إلف التن يل ال رةةبل فهف ال نطقهل   

وعالاههل  ههل بلههت باة تاجيههل     ،واألجههةط والههد ل  ،والتههدطي  وتنههاول ايههايا الهههحل والتملههي  

 ،فالتطةط الهحف مبهر وتطهةط التملهي  الى هف مرلهف لىنه  مآليه  لىمهال فهف جا ه  محتهةا            

 واة تاجيل مهدط الرفا  بقيت متةالمل   ،واألجةط تالحق تىاليف ال ميشل وال تدط ها 

 

ل علههف التشههغيل والبطالههل فيشههير إلههف   ههة  وتنههاول اللهههل ال هها ف أاههر التطههةطات االاتههها ي 

ااتها ى تحقق فف السنةات ال اليل وتياعف ع ا  ان علي  فهف التسهمينيات لىنه    هة اعت هد      

 اصل علف عائدات النلط   والقطاعات االاتها يل األ  ر تشغيال للم الل بقيت علف ههام  هه ا   

جيههل وبميهه  مرهههةن بههالتةترات وههه ا الن ههة ييههي  بميهه  وفههاخ لههديةن  ا ليههل او  اط  ،الن ههة 

و ان يؤمل فف مزيد من االست  اط األجنبف ال باشر ال ي تطةط بدطجل  ،والحروب فف ال نطقل 

مليههاط  والط لىنهه  مهها يههزال محههدو ا    24إب بلهها السههنل ال الههيل ارابههل   2001 بيههرب بمههد عهها   

ألغهرا  ف ها تهزال مه هل     ومر زا فف بلدان واطاعات محد ب   أما ال مة ات ال نائيهل وال تمهد ب ا  

 لىنها شديدب التغير وتآلي  لتأايرات جيةسياسيل أ  ر منها تن ةيل  

 

ويتمرض اللهل ال الث من التقرير لن ة السىان والقةى الماملل فف البلدان المربيهل فهيالح    

مليةن من القةى الماملل   وينتظر أن  125مليةن هناك ارابل  338أ   من بين حج  سىان بلا 

وههة األمهر اله ى     ،% سهنةيا  هالل هه ا المقهد     1 3ة ه   القةى الماملهل ب مهدالت تزيهد عهن     تن 

مليةن وظيلل جديدب سنةيا إبا أطيد ل مدالت البطالهل أال تتلهاا    ويشهير     9 3يمنف وجةب إيجا  

التقريهر إلهف أن المقههد اله ى بهدأ ا  سههة  يشههد أعلهف   ههة للقهةى الماملهل فههف تهاطي  السهىان فههف           

قل وهف مزيل إبا أمىن تةفير فرص الم ل الالزمل تس ح بن ة ااتها ى واجت اعف أسهر   ال نط

لزيها ب عهد  ال نتجههين عهن ال مهالين لىههن يتحهةل بلهت إلههف عه خ  بيهر إب لهه  تهةفر فهرص الم ههل           

 ال طلةبل  

 



أب الماملههل تطههرو أبههةاب سههةو الم ههل بقههةب وجههداطب ، ويحسههن  ويؤ ههد التقريههر علههف أن ال ههر

االسههتجابل لطراههها ، ويتنههاول التقريههر فههف ههه ا اللهههل القههةى الماملههل فههف القطهها  ةيههر ال ههنظ      

 ال تنامف ويحاول تقدي  تهةطات للتمامل مم   

 

تتبهاين   وتناول اللهل الراب  من التقرير البطالل فف البلدان المربيهل بتقهدي  صهةطب لهها وههف     

% مآلللهل ارابهل   14بشدب بين البلدان المربيل لىنها ل ج ة  ه   البلهدان فقهد بلغهت مها يزيهد عهن       

واة ها   ، زا  في أواطها الحروب والتهةترات  ، مليةن متمطل   وهف بطالل ال تست ني بلدًا  17

اب أل  ر أ  ر تمرلا لها بمدب ألما  في بمض الحاالت من ال  ةط     ا أ ها تتر ز بين الشب

مههن  هههف ال تمطلههين ههه  مههن الشههباب   ويقههف التقريههر عنههد ظههاهرب مؤل ههل هههي البطالههل بههين        

 ال تمل ين  اصل البطالل بين الجامميات  

 

وتنههاول اللهههل الآلههامج بههراما وجهههة  التشههغيل فيشههير إلههف  تههائا إيجابيههل تحققههت  ههالل       

اغق المال   افل  والليل في ه ا السنةات ال اليل لىن ول  البطالل ما يزال هة األسةأ بين من

التطةط يمة  إلف القطا  الآلهاص ب منها  المها  إب أن مجهاالت التطهةط  ا هت فهي التشهغيل اله اتي          

 والتشغيل في إغاط األسرب  

 

ويتنههاول اللهههل السهها ا ايههايا الهجههرب والتشههغيل ويشههير إلههف تيههاطات الهجههرب ال تمههد ب         

وتنقل بين البلدان المربيل وتنقل ثسيةي للم ل ال ؤات وأولاعها ال آلتللل من هجرب إلف أوطوبا 

في بلدان االستقبال المربيل ولهجرب الىلاخات   فيالح  لهيق فهرص الهجهرب وسهيطرب جنسهيات      

ثسيةيل علهف سهةو الم هل فهي بمهض الحهاالت واسهت راط  زيهف األ مغهل اله ي اهد يةجهد له  حهل               

ت هه   االسهت  اط األجنبهي ال باشهر أو     عربي   ويستمرض تحةيالت الم ال ال ههاجرين واهد فااه   

 ممة ات التن يل أو األانين ممًا 

 

ويهههل التقريههر إلههف اللهههل السههاب  واأل يههر في يههر مالحظههات إلههافيل تتملههق ب ههؤت ر الق ههل 

ال قبل وما أعدت  ال نظ ل ل  في مجهال ا تهاصهها      لاالجت اعيو لالتن ةيو لالمربيل االاتها ي

م ىنل   ا  يههل التقريهر إلهف تحديهد أهه  التحهديات فهي مجهال  عه           وتشير لهةط تماون عربي 

االستجابل ال  ىنل لتلت التحديات واد جاخت في  قاط عديدب  تتناول التي ،التشغيل وتقليل البطالل 

  لم ل ال نظ ل في ال ستقبل ت  ل بر امجا

 

 


