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 حصاءات العمل في البلدان العربيةإ

 

)) العدد الثامن (( بتنفيذ  سلذب ب يديذد     2009يتميز الكتاب الدوري إلحصاءات العمل لعام 

يختبف عن اإلصدارات السابقة من الكتاب الدوري ، حيذث مذإ ريذ اء ملبيذل      ،من حيث اإلعداد 

، كث  شذم لية مصذبل لبمقارنذة    التي ملت ي عبى بيانات سرحصائي لما مضمنته الجداول ال ئيسية 

النشذذذا   وخاصذذة تات العة ذذذة بمعسيذذذات لذذذ   العمذذذل مثذذل التسذذذ ر السذذذكاني والسذذذكا  تووي   

، والبسالذة   التشذييل وك لك اوضاع الق ى العامبة الع بية بقسميها ال ئيسيين وهمذا  اال تصادي ، 

ات والمعسيذذذات فقذذذد مذذذإ اإللذذذتعانة بذذذبع  الم شذذذ  ، الع بيذذذة والدوليذذذةات وألغذذذ ال المقارنذذذ

 . متعددة  اإلحصائية المتاحة في مصادر ع بية ودولية

نذذا ا  يكذذ   مكذذا  التلبيذذل فذذي بدايذذة الكتذذاب ويشذذمل كافذذة ملت يذذات الكتذذاب التذذي  يكمذذا ررمائ

مصذذبل  لبمقارنذذة والتلبيذذل ، وس  يكذذ   الفصذذل األول التجمعذذي وهذذ  الفصذذل المبخذذ   لمع ذذإ   

 -:يتضمن وال يالبيانات ال ئيسية ، 

 ثمانية سع ام . مهامد زمنية  بسبسبة مدعإ مس ر السكا  في الببدا  الع بية  -

 السكا  غي  النشيسين في الببدا  الع بية. نسبة  -

حجذذإ القذذ ى العامبذذة )) توو النشذذا  اإل تصذذادي فذذي الببذذدا  الع بيذذة (( ألحذذد   -

 لنة متاحة.

 معدالت المشاركة لبق ى العامبة . -

 ع بية حسب س سام النشا  اإل تصادي .م زيعات الق ى العامبة ال -

 م زيعات الق ى العامبة الع بية حسب المجم عات ال ئيسية لبمهن. -

 م زيعات الق ى العامبة الع بية حسب اللالة العمبية. -

 مس رات اإللتخدام في الببدا  الع بية . -

 حجإ ومعدالت البسالة في الببدا  الع بية . -

 ية .بين الببدا  الع ب والتنقلالهج ة  -

سما الفص ل األخذ ى وهذي لذاعات العمذل واأليذ ر والتذدريب المهنذي ورصذابات العمذل           

واألر ام القيالية لمست ى سلعار اإللتهةك فبإ يتإ التعامل معها بسبب  بذة البيانذات وضذعفها    

 والدولي . الع بي المست يينمما يجعبها غي  صاللة لبمقارنة عبى 
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 في البلدان العربية  أوال : االوضاع الديمغرافية 

                          1975 در عذدد لذكا  الببذدا  الع بيذة عذام        : تطور حجم السكان في البلدان العربية – 1

 بذذين% ، وهذذ  األكثذذ  ررمفاعذذا  2.6  لذذن ي مبيذذ   نسذذمة وبمعذذدل نمذذ  لذذكاني  145بلذذ الي 

 األ ذل لذنف  الفتذ ة فذي الببذدا       ا  السذن ي لبسذك   ، حيث ببيت معدالت النم  آن اكمناطق العالإ 

% ، وم اوحذت  1.3شذ   سلذيا والملذيل الهذادي      ببذدا   في مجم عةكما ببيت  ، % 2.5نم ا 

 %  .  0.8% و  0.3مابين    رلى واألم يكية 1 األوروبيةمعدالت النم  في الببدا  

فذي   دد السذكا  الى ارمفاع عذ بالكتاب اإلحصائي  ( 1 – 1بالجدول ر إ )  اناتيكما مشي  الب

 مبي    286 يقارب اي ما 1975عن عام الى ما يقارب الضعف  2001عام  الببدا  الع بية

 مبي    نسمة . 333.1ب ارمفع عدد السكا  الى ما يقار 2008نسمة ،  وفي عام   

حسذب     % 2.08الذى    2007فذي عذام    لبسذكا   وبال غإ من انخفال معدل النم  السن ي

، ورنخفذذال مت لذذل معذذدال ت النمذذ     2009ري الحصذذاءات العمذذل لعذذام  بيانذذات الكتذذاب الذذدو 

% ، اال انه بقي م مفا  يالذا   1.9الى  ( 2015 - 2005الع بية  لبفت ة  ) الببدا   السكاني في 

%  2.3 ، حيث ببيت معدالت النم  في الدول اال ذل نمذ ا  العالإ  فياألخ ى بالمناطق الجي افية 

% ، وفي عم م الببدا  المتقدمذة  1.3ادي ببيت ــــوالمليل اله ياــــــوفي دول منسقة  ش   سل

 )+( ، 0.2(  –)} بذين     النم  مذا م اوحت معدالت   واليابا  ... (االوروبية وسم يكيا ) الدول 

فج ة بين   تشكب ، الدول الع بيةالزيادة السكانية الكبي ة في  مجمل  ، وه ا يعني ا { %   0.5

 الببذذدا  الع بيذذة  فذذي مع ذذإالسذذكانية  الزيذذادةو المذذ ارد البشذذ ية و المسذذتيبة صذذاديةالمذذ ارد اإل ت

 البت ولية الكبي ة منهذا  د) بإلتثناء الببدا  تات الم ار اللجإ السكاني الكبي وخاصة الببدا  تات 

 ( ، ومذن هذ ا الببذدا  المتذ ث ة لذببيا ) مصذذ ،      والجزائذ  ...  البيبيذة  مثذل السذع دية والجماهي يذة   

السذذذ دا  ، الميذذذ ب ، الذذذيمن ، العذذذ ا  ، ييبذذذ مي ، الصذذذ مال ، لذذذ ريا ، فبسذذذسين ، لبنذذذا  ،   

 ..( .ا ، يم ريتان

دناهذذا فذذي  لبنذذا    سبيذذت بلذذنف  الفتذذ ة ، حيذذث   متفذذاوت معذذدالت النمذذ  لبببذذدا  الع بيذذة    و

ومتصذذف ببذذدا  الخبذذيب الع بيذذة   %.5.24االمذذارات الع بيذذة المتلذذدة % واعةهذذا فذذي 1.03

النماو الساريل للعمالاة     منهاا  أللذباب متعذددة   فذي معذدالت النمذ  السذكاني وتلذك       عذام  مفاعبار

 . وإرتفاع نسبة الخصوبة فيها  فيهاوتحسن الخدمات الصحية الوافدة 

 هتب درالية بلاتين أللبيضافت ريمكن مقسيإ مجم عة الدول الع بية الى مجم عتين  كما

 :هما 
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و ذد ببذع عذدد     ،غيذ  نفسيذة   ببذدا    بية الكثيفة السكا   ومع مهذا  : الببدا  العالمجموعة االولى 

مبي   نسمة ، وه ا يشكل ما نسذبتة   295.3ما يقارب  2008لكانها عام 

ومتميز معضإ ببدا  ه ا % من ريمالي السكا  في الببدا  الع بية ، 88.5

مذذ ف  اإلمكانيذذات او عذذدم  ،المسذذتيبة  السبيعيذذة ق  المذذ اردالمجم عذذة بذذن

 ورلتيةلها . الم ارد السبيعية الية والفنية والتكن ل يية  إللتخ ايالم

والفذتن    النزاعذات من هذ ا المجم عذة مازالذت معذاني ويذةت اإلحذتةل و      كما ا  ببدا  اخ ى 

هذذ ا  ا  ، باإلضذذافة الذذى خسسهذذا التنم يذذة او يعيذذق يلذذبلممذذا واإلعتذذداءات الخارييذذة الداخبيذذة 

مانلذة   ع بيذة ور بيميذة ودوليذة     التعاو  مذع يهذات  من خةل  خمةيه د ض ملتاج الى  الببدا  

، وعبذى لذبيل    العاليذة   الزيذادة السذكانية   نسبيا م اكباو ملقيق معدالت منم ية مت افق عبى سمل 

 % والميذ ب   11.17% من لكا  الببدا  الع بية والسذ دا   22مشكل مانسبته  2فمص المثال 

  .% 1.15%  وفبسسين  9.04الع ا  %. و 6.76% واليمن  9.10والص مال  %  9.59

 لذكانها   ريمذالي  نسذبة عذدد   لــذـ ة ومشكــــية والنفسيــــومضإ الببدا  الخبيج : المجموعة الثانية 

لذذكا  الببذذدا    % مذذن مجمذذ ع 14  يقذذاربما ) الم اطنذذ   وال افذذدو  ( 

ليبيذذذا و% ، 7.34السذذذع دية )  هذذذي ا المجم عذذذة هذذذببذذذدا  و ، الع يبيذذذة

لذذذبسنة عمذذذا  و% ، 1.42االمذذذارات و% ، 1.04الك يذذذت و% ، 1.96

% ( ومتصذذف ببذذدا  0.23% وسخيذذ ا البلذذ ين  0.45و سذ   % ، 0.94

السبيعيذذذة والنفسيذذذة مثذذذل السذذذع دية   هذذذ ا المجم عذذذة بذذذ ف ة مذذذن المذذذ ارد  

والجماهي ية البيبية ، وبقبة عدد السذكا  فيهذا ، ممذا يجعبهذا ملقذق معذدالت        

 .دية م مفعة مف   معدالت النم  السكاني معدالت  نم  ا تصا

 

 توزيل السكان حسب النوع  -2

عم ما  بالت از  الن عي حيث يقت ب عدد اإلنا  من عدد  السكان بالبلدان العربيةويتصف 

م اوحت  نسبة ال ك ر مذن ريمذالي السذكا      2008ال ك ر في مجمل الببدا  الع بية ، ففي عام 

والجزائ  ببيت نسبة ال ك ر   األرد ففي  ، % (52 رلى% 49بين )  نفسية ماال غي في الببدا  

% ، والعذذ ا  51% ، ولذذ ريا50% ، والسذذ دا  52% ، وييبذذ مي 50وفذذي مذذ ن  % 51

% وم ريتانيذذا 49% ،والميذذ ب 51% ، ومصذذ  51%  ، وليبيذذا51%% ، وفبسذذسين  50

 %.51% ، واليمن 49
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% 55)  ال ك ر من ريمالي السذكا  مذا بذين   سبة ن فيها فقد م اوحتاما في البلدان الخليجية 

والسذع دية  ، %  55 % ، والبلذ ين   67 نسذبة الذ ك ر   ففذي اإلمذارات ببيذت    ، (%  67 الى 

%  64 ببيذت نسذبة    الصذ مال والك يذت  فذي  و % ، 67% ، وفي  سذ    59وعما   % ، 55

تادف    سهإ ه ا الع امذل  ومن  ، اإلرمفاع الكبي  لنسبة ال ك ر فيها الى ع امل غي  حي يةويع د 

 وأغلبهم من الذكور.  بسن العمل  الوافدين

 يقذل فيهذا عذدد الذ ك ر عذن اإلنذا  وبشذكل طفيذف يذدا         محادوةة  أخار   وهناك بلدان عربية 

% ،  وفذذذي الصذذذ مال والميذذذ ب وم ريتانيذذذا    49.4لبنذذذا  حيذذذث ببيذذذت نسذذذبة الذذذ ك ر  فذذذي     

والذذى غببذذة العناصذذ    بيذذة والهجذذ ةعذذ د الذذى المنازعذذات الداخ متلذذك سلذذباب % ولعذذل 49بلذذدود

 .ورلى اختةف م  ع اللياة عند ال الدة بين اإلنا  وال ك ر  3الخارجالساردة لبسكا  نل ى 

  ) بين الحضر والريف ( ن اتوزيل السك - 3

فيةحظ ا  مع ذإ السذكا     ،  وال يفسلض  الب ل اءاماكن السكن حسب توزيل السكان  اام

ارمفذاع نسذبة السذكا     الذى  لمناطق اللض ية ومشي  البيانذات ال لذمية   يقسن   في المد  اي في ا

 1980% عام 53من   في المناطق اللض ية احيث ارمفعت نسبة السك في المناطق اللض ية

 233وب ا يقت ب عذدد السذكا  اللضذ  فذي الببذدا  الع بيذة مذن          ،  2005% عام  69.1الى 

مذذن  او الهجذذ ة  االنتقذال يشذذي  الذى خسذذ رة هذذ ا  ممذذا  ،مبيذ   نسذذمة اى سكثذ  مذذن ثبثذذى السذكا     

 واال تصذادية  االيتماعيذة مختبذف النذ احي    فذي مشذاكل   ى تلذك  يت مذب عبذ   و ال يف الى اللضذ  

وعبيذه سصذبل األمذ  مبلذا لببلذث       . وغي ها المجال لبلثها فذي هذ ا الم  ذع     والسيالية واألمنية

منذاطق ياتبذة وليسذت طذاردة وهذ ا      ليالذات ورلذت ميجيات لذكانية لجعذل المنذاطق ال يفيذة       عن 

يتسبب يه دا ع بية مشت كة إلنجازها لتتةفى الببدا  الع بية سزمات لببية  مزمنة  من  األم  

 سزمة األمن الي ائي .سهمها 

الذى   منذاطق السذكن    حسذب  في الببدا  الع بية  مقسيإ السكا بلتة يمكن  وألغراض تحليلية

 :4 هيمجاميع ثةثة 

وعذذدم ويذذ د الكبيارة  المذذد  لااى : تيميال بلاادانها بعرتفااع نساابة السااكان فاي    المجموعاة االو 

، ومن األمثبة عبى تلك الك يت و س ، حيث  ببيت نسبة القاطنين في  المناطق ال يفية سو  بتها 

% ، 88ولبنا   % ، ثإ السع دية 90% مبيها ، البل ين 100المناطق اللض ية له ا الببدا   

% وفي االرد  85% ، وييب مي 87نين في المناطق اللض ية في  ليبيا كما ببيت نسبة القاط

وه ا يعني ا  هناك نزوح كبي  من لكا  ه ا المجم عة نل  المد ، ويع د  %.82واالمارات 

تلذذك أللذذباب متعذذددة سهمهذذا البلذذث عذذن عمذذل سفضذذل ومعيشذذة سكثذذ  لذذه لة ، اوبسذذبب صذذي        
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اصذ  عبذى مذد  وخب هذا سصذ  مذن المنذاطق         مساحات بع  ببدا  ه ا المجم عة ونش  دولها

 .وب لك بدست مةمل نش  الدولة المدنية . ال يفية او ندرمها 

السذكا  فذي   عذدد   ومشي  البيانات ال لذمية فذي دولذة اإلمذارات الع بيذة المتلذدة رلذى ارمفذاع         

( ، حيذذث  2005 – 1975( مذذ ات خذذةل الفتذذ ة مذذا بذذين )  7مختبذذف اإلمذذارات بمذذا يقذذارب ) 

نسذذمة عذذام   1400 000نسذذمة رلذذى   212000ع عذذدد السذذكا  فذذي مدينذذة سبذذ   بذذي مذذن     ارمفذذ

نسذمة خذةل نفذ      1321453نسذمة رلذى    183187، وفي دبي ارمفع عدد السكا  من 2005

 . وه ا األم  ينسبق عبى دول الك يت و س  والبل ين وييب مي . الفت ة

عما  ببيذت  لذبسنة ففذي    ، لمادن انحاو  لساكن  ليميار بغغلبياة نسابية    ت ة : الثانيا  المجموعة 

% 65% ، وم ن 67، والع ا  % 73م ريتانا ببيت في % ، و79 المناطق اللض ية  نسبة

  .% 54يا ر% ، ول 56% وفي فبسسين 59% والمي ب 60والجزائ  

 س  حجإ الهج ة الداخبية متزايد من المناطق ال يفية نل  المناطق اللض ية .وه ا يعني 

وببدا  ه ا المجم عذة   يةالريف المناط  ن فيا: تيميل بارتفاع نسبة السكالمجموعة الثالثة 

هميذذة هذذ ا  س،  ومتذذ مى % 43% ، مصذذ  41% ،السذذ دا  36% ، الصذذ مال 26هذذي الذذيمن  

% من لكا  مجمذل الببذدا  الع بيذة ، وهذ ا يعنذي ا        45مجم ع لكانها يشكل المجم عة ال  

اعيذة شالذعة  وياتبذة ولهذا مسذتقبل مشذ   رتا مذا        المناطق ال يفبة مذا زالذت لذديها مسذاحات زر    

م ف ت اإلمكانيات والم ارد االزمة إللتيةلها  ، كما ا  هنذاك صذع بات سخذ ى معيذق االنتقذال      

نل  المد   متعبق باالزدحام  وصع بة م ف  العمل المنالب وصع بة الت  بإ بالعيش في المد  ، 

متبك مق مات نهض ية زراعة كبي ة يمكن ا  مك   وال بد من االشارة ا  ببدا  ه ا المجم عة م

لذذبة اليذذ اء لبببذذد  الع بيذذة ولذذبع  دول العذذالإ  ا  مذذ ف ت لهذذا البنيذذة التخسيسيذذة وااللذذتثمارية 

 المنالبة .

وتنمياة مامولية موازياة     المدن  بادون تخطايو وطايطرة مركلياة    كما ا  مكدس السكا  في 

ويذذ دي ايضذذا الذذى   ، مكذذاث  المنذذاطق العشذذ ائية هذذا نم لذذببية  يفذذ ز م شذذ ات ، لحركااة السااكان

اإلمكانيات لت في  الخدمات الصلية والص ف الصذلي لجميذع المنذاطق     وصع بة م ف الم ارد  

وم في  خدمات وم ليع شبكات الماء والكه باء وخاصة في المناطق العش ائية وبع  المناطق 

 كل الفقذ  واالميذة والج يمذة والبسالذة    مفذا إ مشذا  رلذى  ال يفية والباديذة ،يذل هذ ا المشذاكل مذ دي       

 . يعال طني والسبإ اإليتما وغي ها من المشاكل التي مهدد االمن

 : حسب فئات العمر لسكاناتوزيل  – 4

 ( فذي الببذدا     14 – 0( الذى ا  نسذبة السذكا  فذي الفلذة العم يذة )        1الجدول ر ذإ  )  يشي  

  .بي   نسمة م 109.7% اي مايقارب من  32.8الع بية يقت ب من 

 التلبيل اإلحصائي  ينبيي مقسيإ الببدا  الع بية في ه ا الفلة الى مجم عتين هما :ولي ل 
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نفسية ومتميز ببدا  هذ ا المجم عذة بارمفذاع نسذبة     الغي  : الببدا  الع بية  المجموعة األولى

الببذدا   % مذن مجمذ ع السذكا  لهذ ا      36.9( لنة حيذث مببذع نسذبتها     14  - 0الفلة العم ية ) 

يعني ارمفاع نسبة صيار السذن فيهذا ، ومعتبذ  هذ ا      ممامبي   نسمة ،  100.8يقارب  ما وه ا 

ل ا يت مب عبى  ،يشكب     ة العمل المستقببية  الصيار ل ف وس  ه الء ، اعدةووفيية الببدا  

سيالذذية اإل تصذذادية واإليتماعيذذة وال مسذذ لى هذذ ا الببذذدا  ا  مبذذ ل يهذذ دا كبيذذ ة لتهيلذذة البيلذذة      

المنالذذبة حتذذى يتلقذذق اإللذذتيةل األمثذذل لهذذ ا السا ذذات المسذذتقببية حتذذى مكذذ   عنصذذ ا سلالذذيا    

لتلقيق النهضة الشم لية والتقدم في شتى المجاالت بال غإ من ضعف او عدم رلتيةل م اردها 

رد ر  لإ مبقذى هذ ة الفلذة اإلهتمامذات الةزمذة والعجذز عذن مذ في  المذ ا         الكامنة   ، وبعك  تلك 

الةزمة  فس ف يشكب   عبلا رضافيا عبى ل   العمل مما يت مب عبيه ازدياد البسالة والتهميش 

االيتمذذاعي واإلفذذ ازات السذذببية الكثيذذ ة التذذي لذذتهدد االمذذن والسذذبإ االيتمذذاعيين ، مثذذل ازديذذاد   

معدالت الج ائإ وضعف اإلنتمذاء الذ طني ومفشذي األميذة  والبجذ ء الذى الهجذ ة غيذ  الشذ عية          

 تات المخاط  الكثي ة غي  المن  رة .

حيث م دي الى ارمفاع نسبة ، ومن ناحية سخ ى مشكل ه ا الفلة عبلا كبي ا عبى   ة العمل  

وه ا ي دي الى امساع الفج ة بين الذدخ ل  ، اإلعالة وعدم  درة الدخ ل واألي ر م ازاة اإلنفا  

فقذ  فذي الببذدا  الع بيذة وخاصذة الييذ        واإلنفا  لبقذ ى العامبذة  وكذ لك الذى ارمفذاعى  ذاه ة ال      

 نفسية .

 هي السائدة والمسيس ة عبى بع  ببدا  ه ا المجم عة  التنم ية السببيةمبقى العناص وعبيه 

ضارورة اليعااون المرايرك باين  ميال البلادان       وال بد من اإلشارة الى حاية مبلة وهامة وهذي  

 ال  متسببات جابي ليرغيل هؤالء األطفالياإلالعربية ليحقي  اإلطيثمار األمثل ليهيئة المسيقبل 

مف   اإلمكانيات المتاحة لكل ببذد مذن الببذدا  الع بيذة عبذى حذدة فببذدا          المعضبة حب ل ه ا 

، األولذى معذاني مذن ضذعف المذ ارد وضذعف اإللذتثمار والسا ذات البشذ ية الم هبذة            المجم عة

ممذذا ،  ارد البشذذ ية ال طنيذذة  الم هبذذة والببذذدا  الخبيجيذذة مت ف فيهذذا المذذ ارد ولكذذن منقصذذها المذذ  

مذذن ومسذذتقبل سعبذذى  بكذذل م كيذذد والل يصذذة يت مذذب عبيهذذا البجذذ ء الذذى العمالذذة الع بيذذة الفائضذذة 

التعذذاو  الع بذذي مفعيذذل وبذذ ا يكذذ   مذذن الضذذ وريات  ،واألمذذن القذذ مي الع بذذي الببذذدا  الع بيذذة 

لتسذهيل   البينذي الع بذي   و االتعذ معزيزو لتضاهي العمالذة األينبيذة مهذارة     لت هيل العمالة الع بية

والل ر من اإللتعانة بالعمالذة األينبيذة التذى  ذد مهذدد األمذن القذ مي        ، منقبها بين الببدا  الع بية 

 عم ما.

 46.9و % فذي مذ ن    24.7)ما بذين   ( لنة 14 - 0)  األطفال سوومت اوح نسبة الصيار 

 ...% ،  27.8الجزائذ   فذي  و ، % 27.2لبنا  في ه ا النسبة % في الص مال ( ، كما ببيت 

 . م ريتانياوفي  %43.3و في فبسسين %  44.1و ،اليمن % في 45.0وسخي ا م مفع الى 
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ومنازعذات وضذعف رمكانيذات إللذتيةل     ويةحظ ا  مجمل ه ا الببذدا  معذاني مذن مشذاكل      

يذة الشذم لية فيهذا    ومسذتقبل التنم مما يجعل المسذتقبل لصذيارها    ،فيها  المتاحة والسبيعية الم ارد

بينما متميز مع إ الببدا  المتقدمة بإنخفال  نسبة ه ا الفلذة مذن السذكا      .. وغي  م م  ضبابي

% ، وفذي    13.4( لنة  مذن   14 - 0وريساليا مقت ب نسبة الصياربالفلة العم ية )  ففي المانيا

 .5 %15.5% وفي البانيا  9.8% وروليا 14.2الب ميال 

  ( لذنة   14 -10( مضإ بينها األطفال ما بين )  14 – 0  ه ا الفلة ) ومما ينبيي تك ا س

% مذن ريمذالي السذكا  ، وهذ  مذا      10.00ومقت ب نسبة عدد األطفذال فذي هذ ا الفلذة مذن مذن       

 - 5) مبي   طفل ع بي ، ويشذمل هذ ا العذدد  نسذبة كبيذ ة مذن األطفذال مذا بذين          29.5يقارب 

 سل ية . ارع وغي هإ ممن ال ية    رعايةال ين يعمب   ، وك لك سطفال الش (  14

مبيذ   طفذل ،    13ويقت ب عدد األطفال ال ين يعمب   في كل الببدا  الع بية ما يقارب مذن  

 ذ وف عمذل غيذ     فذي  مةيين يعمب   بدول الخبيب الع بية  وسغببهإ يعمب    3منهإ ما يقارب 

 ن بذين يي دي الى زيذادة سعذداد المتعسبذ    ا كل معايي  العمل الع بية والدولية ، وه مقل عن الئقة 

القساع الخاص ، وك لك ي دي  فيوخاصة في المنشآت الصي ى  والى  وضعف األي ر الكبار

هناك عدة  س الى مش هات في ال ا  العمل في مع إ الببدا  الع بية وخاصة األ ل نم ا  ، كما 

 وف  الذية ، ربمذا يقتذ ب    ( يعيشذ   فذي الشذ ارع وب ذ     14 - 0مةيين مذن الفلذة العم يذة  )    

 عددهإ من عدد االطفال في سل   العمل في الببدا  الع بية . 

 ( 1 دول رقم  )

 2008 - 2006توزيل النسبي  للسكان في البلدان العربية حسب فئات العمر للسنوات  

 اليسلسل
 - 0 فئات العمر 

 طنة 14
15-

 طنة 24
25-

 طنة 49
50-

 طنة 59
60 

طاااااااااااااانة 
 فغكثر

المجمااو
 ع

 طم الدولةا

 100 5.2 4.7 31.2 21.6 37.3 االرةن 1

 100 9.6 8.6 36.7 20.4 24.7 تونس 2

 100 7.4 6.8 36.0 22.0 27.8 الجلائر 3

 100 - 8.2 28.8 24.6 38.4  يبوتي 4

 100 4.4 4.7 28.1 21.5 41.3 السوةان 5

 100 5.0 4.9 28.6 22.0 39.5 طوريا 6

 100 4.4 5.1 26.9 16.7 46.9 الصومال 7

 100 4.3 4.7 27.8 20.1 43.1 العراق 8

 100 4.3 4.2 26.9 20.5 44.1 فلسطين 9

.10 8.1 33.9 19.9 27.2 لبنان 10
9 

100 

الجماهيريااااة  11
 الليبية

34.1 21.6 34.8 3.5 6.0 100 

                                                 
5

 المصادر  

 منظمة العمل الدولية   – 2007الكتاب الدولي إلحصاءات العمل لعام 
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 100 6.1 7.3 32.3 22.5 31.8 مصر 12

 100 8.0 7.5 34.5 20.2 29.8 المغرب 13

 100 4.8 5.2 27.1 19.5 43.3 مورييانيا 14

 100 5.1 4.0 23.7 22.2 45.0 اليمن 15

اليوزياال النساابي للبلاادان غياار   
 الخليجية

36.9 21.0 29.8 6.4 5.9 100 

 100 0.8 5.7 58.1 16.1 19.3 اإلمارات 16

.15 44.8 16.0 21.2 البحرين 17
5 

2.5 100 

 100 4.1 4.7 38.3 18.6 34.3 السعوةية 18

 100 3.0 4.7 41.4 22.0 28.9 عمان 19

 100 2.2 6.4 58.7 17.5 15.2 قطر 20

 100 2.9 6.3 54.7 14.8 21.3 الكويت 21

اليوزياااااال النسااااااابي للبلااااااادان  
 100 2.6 7.1 49.7 17.3 23.3 الخليجية %

اليوزياال النسااابي للساااكان فاااي  
 100 4.6 6.2 35.8 20.6 32.8 البلدان العربية%

للبلااااااادان  مجمااااااوع السااااااكان  
العربيااااااااااااة غياااااااااااار الخليجيااااااااااااة              

.100 بالمليون ()
8 62.4 100.

7 
18.

0 
13.

4 295.3 

مجمااااااوع السااااااكان للبلااااااادان   
 38.2 1.0 2.7 19 6.6 8.9 الخليجية ) مليون (

مجمااااااوع السااااااكان للبلااااااادان   
.109 العربية )بالمليون(

7 69.0 119.
7 

20.
7 

14.
4 

 
333.5 

 

 الصاةرة عن األ هلة اإلحصائية العربية .المصدر : البيانات الرطمية 

فتببذع نسذبتها فذي يميذع الببذدا        ( طانة  24 - 15النسبي لفئاة الراباب وهاي )    اما الت زيع 

%  يقسن   في ببذدا   20.1مبي   شاب منهإ ما نسبته  70.0% اي ما يقارب  20.9الع بية 

ع نسذبة الشذباب فذي ببذدا      مبي   شذاب ، كمذا مببذ     62.4المجم عة االولى  ويقت ب عددهإ من 

 مبي   شاب من الم اطنيين وال افدين . 6.6% وبما يقارب 17.3الخبيب الع بية ما نسبته   

ومعتب كل ه ا النسب م مفعة عن مثيةمها في الببدا  المتقدمة والببدا  األخ ى التذي متشذابه   

ة الماضية ، ففي مايبند مببع في العق د الخمس  ض وفها االيتماعية والسيالية مع الببدا  الع بية 

 % . 15.4% ، وفي ك ريا 16.1نسبة الشبا  

  % 9 وفذي الذبانيا   ، % 12.5اما في الببدا  االوروبية فهي ا ل انخفاضا ففي ببجيكذا مببذع   

% وهذ ا يعنذي انخفذال نسذبة      10.3وفذي ايساليذا    % 11.25لي نا  % وا 11.7وفي المانيا 

 الكه لة .النض ج وارمفاع فلات سخ ى وخاصة فلات صالل في الببدا  االوروبية لالشباب 

(  بـ  24  - 0وبشكل عام مقدر نسبة األطفال والشباب في الببدا  الع بية لبفلة العم ية  ) 

مبيذ     178وه ا يشكل اكث  من نصف السكا  في الببدا  الع بية وبما يقذارب   ، %  53.4
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      ،  ومذذا زالذذت لذذإ مسذذتيل  وشذذابةمعذذات  فتيذذة   المجتمعذذات الع بيذذة مجت  بذذهذذ ا يعنذذي ونسذذمة 

 ولديها فائ  من العمالة الشابة بينما الببدا  تات   ، م اردها البش ية بالشكل المنالب  مع إ

فذي ال بذع األخيذ  مذن      الذتساعت  والفببذين ورندونسذيا   مثذل مايبنذد وك ريذا   المشابهة ال  وف 

بج ب اإللتثمارات األينبية لها  ما انها نجلتك، بشكل سمثل  التيةل م اردها الق   العش ين 

ر تصذادية   ملقيذق طفذ ة   السيس ة عبى سل ا  العمل فيها ومن يمها بشكل اماح لهذا    مما اماح لها

أطلاا  علااى بلاادان هااذ  و ا تصذذادياالمتقدمذذة  االوروبيذذةاالنتقذذال الذذى مصذذافي الببذذدا   لهذذا تاماحذذ

 .مجموعة النمور األطيوية ال

( لذنة فذي مع ذإ ببذدا  المجم عذة األولذي        24 - 15شباب لبفلة العم ية ) ومتفاوت نسب ال

كمذذا  ، %22.6الذذى  الجزائذذ %( ، وم مفذذع  بذذية فذذي    22% و  20غيذذ  النفسيذذة  مذذا بذذين)   

حصذاءات او الذى   إلع د لعذدم م ف ر مب تلك البس% ولعل  14.9الى  البل ينمنخف  كثي ا في 

 .دا  وغي هذذا مذذن الببذذدا  تات ال ذذ وف المتشذذابهة  فذذي هذذ ا الببذذ  التقذذدي ات اإلحصذذائيةضذذعف 

اللذ اك   وهإ يشكب   ملذ ر  ، ه ا الببدا مجم عة وبشكل عام يشكل الشباب خم  السكا  في 

 او في مقاعد الدرالة.في ل   العمل الع بي 

 لذنة  ( 49 – 25فهذي الفلذة العم يذة )     الفئة اليالية واالكثر حراكا لسوق العمل العربياما 

 مبي   شخ  . 119.7% ،اي مايقارب  35.28في كل الببدا  الع بية  نسبتهاومببع 

% اي مايقذذارب  29.8 فقذذد ببيذذت نسذذتها  ، غياار النفطيااةاالولااى البلاادان  مجموعااةفذذي امذذا 

فذذي  نسذذبتهإ مصذذليفتذذ ل ا  يك نذذ   فذذي الذذ ا  العمذذل الع بيذذة ، و ، مبيذذ   شذذخ  100.7

 بينمذذا% ،  34.5% ثذذإ الميذذ ب   34.8 هي يذذةالجمايبيهمذذا  % ، 36.0 الذذىمذذ ن  والجزائ 

وفذي  فبسذسين  والسذ دا  والعذ ا  وم ريتانيذا        %23.7مك   فذي ادنذى مسذت يامها فذي الذيمن      

 لذ اء االوروبيذة او األخذ ى    وبالمقارنة مع الببدا  المتقدمة % ،27.8نسبة الشباب من  مقت ب

ففي الببدا  عبى ويه العم م ، دا  الع بية البب الببدا عبى منها في سفنسبة العامبين في ه ا الفلة 

% اي اكثذ    53% ،  وك ريذا  34% وفي اليابذا    37.5ببيت في اندونسيا  ةااللي ية المتقدم

ببيذت فذي الب ميذال     عبذى لذبيل المثذال     الببدا  االوروبيذة  بع   ، وفي فيها  من نصف السكا 

 ا يعني التق ار اعداد ه ا الفلذة  وه % 41وفي المانيا  % ، 37وروليا  % وفي ايساليا  36

 . مشكل غالبية السكا  وسنها 

، حيذث مببذع    وما مبيها  ( لنة 49 – 50العم ية ) ات كما يةحظ انخفاظ نسبة السكا  بالفل

 20.7% ، اي مايشذذكل  6.2لجميذذع الببذذدا  الع بيذذة  ( لذذنة  49 – 50نسذذبة الفلذذة العم يذذة )  

 2.7و  % ، 6.4الع بية غي  النفسيذة ، اي بنسذبة    ببدا  بالمبي   نسمة  18منهإ مبي   نسمة 

% ، بينما هي اكث  ارمفاعا بالببذدا  المتقدمذة  ،    7.1مبي   نسمة بالببدا  الخبيجية ، اي بنسبة 

% ، وفذي ببذدا  منسقذة شذ        4.6لنة ف كث ( في الببدا  الع بية  65حيث مببع نسبة السكا ) 
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ببذذدا  ولذذل وشذذ  ي سوروبذذا ودول الك من لذذث المسذذتقبة    %  وفذذي 7.1سلذذيا والملذذيل الهذذادي  

% يت  ذذع ا   13.8% ، وفذذي ببذذدا  من مذذة التعذذاو  والتنميذذة فذذي الميذذدا  اإل تصذذادي    12.8

 2015، بينما في الببدا  الع بية يت  ع ا  م مفع ه ا الفلة عام  2015%عام  16.1م مفع الى 

 % . 4.4الى 

تشذي  البيانذات ال لذمية ا     ف  بلادان الخلايا العربياة    ضام  اما في المجموعة الثانياة والياي ت  

 الت زيع العم ي لبسكا  في الببدا  الخبيجية ه  مشذابهة لمع ذإ  الببذدا  الع بيذة  األخذ ى غيذ       

( لذنة، ثذإ    14 - 0ويك    عبى شكل معيني يتميز بقاعدة ع يضذة  مذن الصذيار  )     الخبيجية 

 25لنة  ، ثإ متسع الفلة الكب ى وهذي الناضذج    )   (  24 – 15مضيق  بية  اعدة الشباب ) 

الببذذدا  الع بيذذة غيذذ  النفسيذذة     ، رال ا   مذذدل ل النسذذب مختبذذف فذذي المنسقتذذين     ،( لذذنة  49 –

 والببدا  الخبيجية  .

% في الببدا  الخبيجية عن الببدا   23.3( لنة الى  14 - 0 حيث منخف  الفلة العم ية )

مبي   نسمة ، ومتفاوت في الببدا  الخبيجية ما  بين سعبى  8.9 ب منيقت غي  الخبيجية ، اي ما 

ا  مع إ  بالسع دية ولعل لبب ارمفاع النسبة  % ، 28.9سع دية ثإ عما  % بال 34.3نسبة  

الهج ة هي سل ية ومستق ة مما افسل المجال لبزيذادة السبيعيذة لهذ ا الفلذة ،كمذا يةحذظ ا  ادنذى         

% ، ويع د لبب اإلنخفال النسبي له ا  19.3% ثإ اإلمارات 15.2 نسبة له ا الفلة  في  س 

، المنسقذذة وبذذاالخ  لهذذاميين الذذدولتين الذذى مذذدفق العمالذذة ال افذذدة  الذذى ببذذدا  الخبذذيب الع بيذذة          

) الكبذار (.   غيذ  المتذزويين والناضذجين   الشذباب  ( والتذي مضذإ    49 - 15)  فلذة ومع مهإ من 

مشابهة  لها يع السكانيزلبم اطنيين فقل له ا الببدا  لكا  الت وبالسبع ل  درس الت زيع السكاني 

بالت كيبة السكانية لببذدا    تغي  وب عداد م ه لة  ال افدينمدفق لبببدا  الع بية االخ ى ، اي ا  

 الخبيب الع بية .

( لنة لببدا  الخبذيب الع بذي والتذي مقذدرب      24 – 15كما يةحظ ا  الفلة العم ية الشابة ) 

% من ريمالي السكا  ، منخف  عن مثيبتهذا فذي    17.3مبي   نسمة وه ا ما يعادل نسبة   6.6

% ويع د تلك ايضا لتدفق العمالذة األينبيذة المتميذزة     21.0الببدا  الع بية األخ ى والمقدرة بـ 

 و بة العنص  النس ي فيها .  ينناضجالشباب واللي ية ب

والتذي  لذنة   ( 49 – 25فهذي  )   سفذ ادا  السذكانية  والتي مشذكل سكبذ  الفلذات    اما الفئة الهامة

يقذدر عذدد   حيذث  لكا  ببذدا  الخبذيب الع بيذة ،    اي ما يقارب نصف %  49.7ما يقارب   مشكل

 .%  29.8مبي   نسمة بينما مقدر بالببدا  الع بية اليي  نفسية  بـ  19اف اد ه ا الفلة بـ 

ألوروبيذة واأللذي ية المتقدمذة ، حيذث مقذدر      كما انها اكث  ارمفاعا مذن مثيةمهذا فذي الببذدا  ا     

% وفذي   36.1% وفذي المانيذا    33.5% وفذي اليابذا     37.5اندونيسذيا بذـ   نسبة ه ا الفلذة فذي   



 (25) 

% ، عبمذذذا بذذذ   الببذذذدا  االوروبيذذذة ييبذذذب عبيهذذذا لذذذمة  40.5% وفذذذي الذذذبانيا  37.5ايساليذذذا 

 .السكانية من الفلاته ا الفلة وما يبيها حجإ السكا  في  الشيخ خة اي كب 

 - 50ا يةحظ مقارب الت زيع النسذبي لبفلذات األخذ ى فذي ببذدا  الخبذيب الع بذي وهذي )         ـكم

لذذنة مذذع الببذذدا  الع بيذذة األخذذ ى ويعذذ د السذذبب ا  السذذكا  الذذ ين     60( لذذنة و سكثذذ  مذذن   59

يشكب   هذ ا الفلذات فذي كذة المجمذ عتين هذإ مذن المذ اطنيين ويقذل مذ ثي  العناصذ  ال افذدة بهذا              

 . مبي   نسمة  3.7سبب  بة سعدادهإ ،ويقدر عدد سف اد ه ا الفلات بما يقارب ب

 ثانيا : القو  العاملة العربية 

(  65 – 15بالفلذة العم يذة )    مذن الجنسذين    كل األشخاص 6 يعني مصسبل الق ى العامبة 

ابات لنة ال ين يمثبذ   ع ضذا لبعمذل مذن انتذاج السذبع والخذدمات اإل تصذادية حسذب ن ذإ اللسذ           

ي فت ة يمع البيانذات ، ويشذمل هذ ا المصذسبل     هالق مية لألمإ االمتلدة خةل فت ة رلناد زمية و

والذ ين يعتبذ و  مذن العذامبين حتذى ل كذان ا يمارلذ   العمذل لل ذة           ال ين يعمب   المسيخدمين

 .  ب ن اعها المختبفة  العاطلون عن العمل -والبطالة  حص  البيانات ،

 : ملةنمو القو  العا -1

 ذذدرت  نسذذبة القذذ ى  ،  2009مذذن وا ذذع بيانذذات الكتذذاب الذذدوري إلحصذذاءات العمذذل لعذذام     

 31.92) السكا  النشيس   ر تصاديا (  فذي الببذدا  الع بيذة مذن ريمذالي السذكا         الخام  العامبة

مذنهإ   ثبث لكا  الببذدا  الع بيذة  بلدود مبي   شخ  اي  107اي ما يقارب ،  2007% عام 

 .ي   من األنا مب 32ح الي 

عذن اللجذإ   نسبة رلى السكا  انخفال حجإ العمالة في الببدا  الع بية  مشي  التقدي ات الىو 

% مذن   47.12رب االعالمي مذا يقذ   الخام لبعمالة حيث يقدر معدل الق ى العامبةالمماثل العالمي 

ب انخفذال حجذإ   ومعذ د سلذبا  % فذي الببذدا  الناميذة ،     46.1 النسبة كما  مببع، ريمالي السكا  

ت ى الصذذلي والبيلذذي فذذي الببذذدا   ملسذذن المسذذ ع امذذل متعذذددة منهذذارلذذى القذذ ى العامبذذة الع بيذذة 

، وكذ لك الذى    ( 15 - 0عذدد السذكا  وخاصذة فذي الفلذة العم يذة )         بية مما سدى الى ارمفاععال

نشذا   والذى ضذعف مسذاهمة المذ سة بال    ط ل فت ة بقاء الدارلين عبى مختبذف الم احذل التعبيميذة    

 اإل تصادي اي عدم رنخ اطها في الق ى العامبة .

الببذدا  الع بيذة ،    مجمذل  في 7كما مشي  البيانات الى ررمفاع معدالت نم  الق ى العامبة الخام

% وهذ  سعبذى    3.4( بذـ   2005 - 1995حيث  در مت لل نم  الق ى العامبة السن ي لبفت ة )

 المتقدمة .الببدا  مثيةمه في من 

                                                 
6

 تعريب منظمة العمل العربية . –التوصيات الدولية حول إحصاءات العمل الدولية   
7

 . 2007التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  - 
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متصذف  بشكل ف دى فيةحظ ا  هنذاك ببذدا     لبببدا  الع بية  دالت نم  الق ى العامبةسما مع 

مبيهذا كذل مذن     ، إليمذالي السذكا     % 6.6 معدالت نم   م مفعة لبق ى العامبة  مثذل السذع دية  ب

 % 3.8% وعمذذذا   3.9% ،  والذذذيمن  4.1ثذذذإ لذذذ ريا   %  5.3والك يذذذت % 5.3االرد  

لقذذ ى العامبذذة ال ا لنمذذ  معذذدالت منخفضذذةببذذدا  ع بيذذة  تات  ... وهنذذك مسذذعة %3.6 والعذذ ا 

 % . 1.8وسدناها  س  %  2.9% ، سعةها مص   2.9متجاوز معدالت 

باين البلادان العربياة الخليجياة       2007فاي عاام   الخام  وتيفاوت معدالت النو للقو  العاملة

 . والبلدان العربية األخر 

 يذذ بمتذذي مكذذ   امذذا مصذذدرة لبعمالذذة مثذذل مصذذ  وال وال نفطيااةالغياار البلاادان العربيااة ففذذي 

ومذذ ن  ... او ببذذدا  مصذذدرة ومسذذتقببة لبعمالذذة فذذي آ  واحذذد مثذذل االرد  ولبنذذا  ...     ولذذ ريا

وسعبى معدل في %  21.5ما بين ادنى معدل في اليمن   من السكا  الق ى العامبةمت واح نسبة 

 .%  35.02المي ب 

الى ريمالي السذكا    ةــ ى العامبــــاع نسبة القـــية يةحظ ررمفا في الببدا  الع بية الخبيجـسم

%  وسعبذى  34.29والتذي متذ اوح مذا بذين سدنذى معذدل فذي السذع دية         الى مست يات  يالذية   افيه

 حجذإ ومعذ د الذباب انخفذال معذدالت     ، %  67.51% مبيها  سذ    72.41معدل في البل ين 

ة  الى ارمفاع السكا  ال طنيين في السع دية وعمذا   الق ى العامبة في بع  ببدا  الخبيب الع بي

، كما مع د نسبة ررمفاع معدالت الق ى العامبة فذي بقيذة ببذدا  الخبذيب الع بيذة الذى ارمفذاع مذدفق         

ومتجذاوز اعذدادهإ عذدد السذكا  الذ طنيين فذي بعذ  مبذك         ال افدين وخاصة ممن فذي لذن العمذل    

 الببدا  .

 ة :معدالت المراركة للقو  العامل -2

معذذدالت المشذذاركة ( الذذى س   2 – 1مشذذي  البيانذذات الذذ اردة بالكتذذاب اإلحصذذائي  يذذدول )   

 .%  53.30بـ   درت 2007عام في  لمجم ع الببدا  الع بية لبجنسين الفعبية لبق ى العامبة

فهذذي  ، لذذنف  السذذنة  لبببذذدا  الع بيذذة   الفرةيااة طاانة فااغكثر (   15)  معاادالت المراااركة سمذذا 

مذا   المشذاركة فيهذا  مبيها مسعة ببذدا   معذدالت    ، % 39.8سدناها في االرد  واليمن مت اوح بين 

مذ ن  ، الجزائذ  ، لذ ريا ، العذ ا  ، فبسذسين ، لبنذا  ، مصذ  ،         ) % هي 49 و%  40بين 

% هي 60% وحتى  50ما بين  المشاركة فيها مبيها اربعة ببدا  معدالت  ، (ليبيا   م ريتانيا ،

 ا لتة ببدا  تات معدالت مشاركة عاليذة هذي  ـــمبيه ،(  دا  ، عما  ، المي ب السع دية ، الس) 

 .(اإلمارات والبل ين وييب مي والص مال و س  وسخي ا الك يت  )

فهذي لمجمذ ع     ، الفلذة العم يذة    لذنف   معادالت المرااركة الفعلياة للاذكور    يةحذظ بذ     وكما 

 .%  72.60الببدا  الع بية مقدر بـ 
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فيهذا  فهناك  لذبعة ببذدا  متذ اوح معذدالت المشذاركة      ،  لب ك ر لمشاركة الف ديةسما معدالت ا

ومذذ ن  والجزائذذ  وفبسذذسين ولبنذذا   االرد   ) % ، هذذي 69.5و   % 64.0مذذا بذذين   لبذذ ك ر

% 71.0، مبيها مسعة ببدا  معدالت مشاركة ال ك ر فيها مت اوح ما بين ( واليمن      والمي ب

لسذذع دية والسذذ دا  ولذذ ريا والصذذ مال والعذذ ا  وعمذذا  وليبيذذا  ييبذذ مي وا) % هذذي  79.0 و

%  80، وسخيذذ ا هنذذاك ببذذدا  تات معذذدالت مشذذاركة م مفعذذة لبذذ ك رمت اوح مذذا بذذين      (ومصذذ 

 .(اإلمارات والبل ين والك يت و س  )  % هي  95.0وحتى 

لذذنف  الفتذذ ة فهذذي متسذذإ باإلنخفذذال الشذذديد مقارنذذة     معاادالت المراااركة الفعليااة ل نااا  سمذذا 

         والتذذي  ذذدرت  لإلنذذا بالمسذذت يات الدوليذذة واإل بيميذذة ، بذذال غإ مذذن ملسذذن معذذدالت المشذذاركة     

 في الببدا  الع بية ، رال ا  ه ا المعدل سدنى من معدالت المشاركة  اإلنا % لمجم ع  24.2بـ 

،  ر تصاديا وريتماعيا لبببدا  الع بية  الظروف المرابهةالبلدان الميقدمة اوذات لألنا  في 

ا والذدنمارك و بذ ص   . %  فذي ف نسذا والمانيذا والنمسذ    47ة فعبى لبيل المثال فقد مجاوزت نسذب 

% في ببدا  اليابذا  وسلذت اليا وب يسانيذا    50.0وافيانستا  وماليزيا والفببين ، و مجاوزت نسبة 

% فذي اثي بيذا وكينيذا وسنجذ ال      85.5% وحتذى   60سذبة  والب ميال ولنياف را كمذا مجذاوزت ن  

 ومايبند وفيتنام والصين وك ريا .

 الع بيذة  ذد   نجد س  هنذاك بعذ  الببذدا     االقيصاةي وعوةة لحاالت مراركة األنا  بالنراط 

، حيث ارمفعذت معذدالت المشذاركة    خةل العقدين المنص مين مشييل األنا   مست ى ملسن فيها

، ففذذي    1995فتذذ ة المقارنذذة فذذي العقذذدين األخيذذ ين وخاصذذة فذذي عذذام    عذذن  2007فذذي عذذام 

%  38.4ارمفع الى  8%  30.9مايقارب  1995البل ين  كا  معدل مشاركة األنا  في عام 

% ، وفذذي الك يذذت ارمفذذع مذذن 20.69% الذذى 16.5، كمذذا ارمفذذع فذذي العذذ ا  مذذن  2007عذذام 

وفذي مصذ    %  18.57% الذى   17.6% ، وفي السع دية ارمفذع مذن    55.51% الى  43.3

 .%  22.3% الى  21.6ارمفع  بي  من 

فيهذذذا  حياااس اطااايقر معااادل المرااااركة ل ناااا    األرد ا س  هنذذذاك بعذذذ  الببذذذدا  مثذذذل   ـكمذذذ

 % خةل العقدين المنص مين 32.25% والس دا   22.30بلدود  % وفي مص  14.7ح ل

المشذذاركة لألنذذا  خذذةل فتذذ ة م ايعذذت فيهذذا معذذدالت  ع بيذذة  كمذذا يةحذذظ بذذ   هنذذاك ببذذدا 

، و فذي   2007% عذام   14.41الذى   1995% عذام   26.0المقارنة ففي ل ريا م ايعت من 

% الذذى  23.7وفذذي لبنذذا  م ايعذذت مذذن ، %  35.21% الذذى  63.4م ايعذذت مذذن  الصذذ مال

 .%  9.6% الى  28.2% ،وفي اليمن من 20.40

المشذاركة لألنذا  خذةل     يذع بمعذدال ت  الت ا ) اليرا ال أو الركاوة (   اطاباب  هاذا    من ولعل

وخاصذة لبببذدا  المصذدرة    العقدين السالفي ال ك يع د الى عدم اإللتق ار السيالذي واال تصذادي   

 فذي مبذك الببذدا      العذامبين وسلذ هإ   بسبب مداعيات ح بي الخبذيب وعذ دة  المةيذين مذن     لبعمالة  
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ا  ومصذذ ...وهج ة المةيذذين مذذن  ببذذدانهإ األصذذبية مثذذل الذذيمن واالرد  وفبسذذسين والسذذ د   ىالذذ

كمذا  ، عامة الى الببدا  المجاورة خاصة ، وبع  ببدا  العالإ خاريه الع ا يين داخل الع ا   و

والسذذ دا  ،  فذذي لبنذذا   واللذذ وب عذذدم اإللذذتق ار س  مذذن سلذذباب ضذذعف المشذذاركة لألنذذا      و

لذباب سخذ ى ادت الذى    ، باإلضذافة الذى س   اإلعتداءات المتك رة لبيهذ د ضذد الفبسذسينيين ولبنذا     و

 . نفسية واألكث  لكانا والمصدرة لبعمالة الغي   تصادي وخاصة بالببدا  الع بية ضعف الن  اإل

المفذذذاهيإ المسذذذتخدمة  والذذذب ب يمذذذع ومعالجذذذة البيانذذذات والذذذتخ اج    رخذذذتةف  كذذذ  مول بمذذذا 

 . ايضآ التباينه  من الباب ه ا  في الببدا  الع بية  الم ش ات اإلحصائية في فت مي المقارنة

حيذث مقذدر نسذبة     ، 2007عذام   هناك لبعة ببدا  ع بية متدنية المشذاركة لألنذا   فوعم ما  

، هذذي الذذيمن ، عمذذا  ، فبسذذسين ، االرد  ، لذذ ريا ، الجزائذذ  و%  19س ذذل مذذن  فيهذذا المشذذاركة

%  29% و20بين  انسبة المشاركة لألنا  م فيها مبيها خمسة ببدا  سخ ى مت اوح  السع دية ،

م ن  ، الع ا  ، لبنا  ، مص  ، المي ب ، م ريتانيا ، مبيها بقية الببدا  الع بية مك   فيها هي 

 .%49.30%  و س  55.5% منها الك يت 30 من معدالت المشاركة لألنا  م مفعة  سكث 

% (  24.02)  فذذي القذذ ى العامبذذة فذذي الببذذدا  الع بيذذة    ضذذعف معذذدل مشذذاركة اإلنذذا  ر  

ي كذد عبذى ا  هنذاك طا ذات بشذ ية هائبذة        ، ي اللذدود المتدنيذة فذي لذ   العمذل     وال ي مذازال فذ  

ويتسبب مفعيبها وحثها عبى  ، مف   ه ا المعدل رج ل   العمل اوخاصة من األنا  ما زالت خ

التشذذييل  وضذذ ورة منفيذذ  رلذذت امجيات وليالذذات لذذدعإ   ، باليذذةسهميذذة اإلنخذذ ا  بسذذ   العمذذل 

فقد لبق اإلشارة الى س   بع  الببذدا  تات   لإلنا  ، وخاصة  لكة الجنسينق ف ص عمل بوخ

كثذذ  مذذن ضذذعف المعذذدل بالببذذدا   سركة بسذذ   العمذذل اال ذذ وف المشذذابهة ببيذذت فيهذذا نسذذبة المشذذ 

ممذذا يتسبذذب م ذذاف   ، الببذذدا  الع بيذذة  مع ذذإ وهذذ ا الجهذذد  ذذد يفذذ    ذذ وف ورمكانيذذات الع بيذذة 

ية بشكل يلقق التنمية المنش دة التي مست عب كامل الجه د الع بية لبنه ل  بس   العمل الع ب

آخذ ين بن ذ  اإلعتبذار االرمفذاع السذن ي لبسذكا  ، حيذث س         السا ات البش ية في ال طن الع بي 

معدالت النمذ  السذكاني السذن ي فذي الببذدا  الع بيذة مذن سعبذى المسذت يات العالميذة والتذى مفذ               

 .معدالت نم  الق ى العامبة  

 اإلقيصاةية والمهنية والحالة العمليةو  العاملة خصائص الق -3

( مذذن الكتذذاب   4 – 2يشذذي الجدول )  : اإلقيصاااةية للقااو  العاملااة العربيااة  الخصااائص  -ا 

،  2007الى الخصائ  اإل تصادية لبق ى العامبة الع بية عام  2009لعام اإلحصائي الدوري 

حيذذث  دمات يحظااى بالمرتبااة األولااىقطاااع الخاافعبذذى صذذعيد مجمذذل الببذذدا  الع بيذذة  يةحذذظ س   

% مذن   16.1% من الق ى العامبة ، يبيه بالم مبة الثانية  ساع الزراعة بنسذبة  19.6يست عب 

الرابعااة قطاااع المرتبااة % وفذذي  15.6بنسذذبة  وفااي المرتبااة الثالثااة الميعطلااونالقذذ ى العامبذذة  

%  12 والبنااء بنسابة   ييداليرا   .% ثذإ 14بنسبة   تجارة الجملة واليجلئة والمطاعم والفناةق
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  قطاع اليامين واليمويل والعقارات وخدمات األعمال% ثإ  9.49بنسبة  الصناعات اليحويليةثإ 

 % . 1.1بنسبة  اليعدين% ،وسخي ا  5.04 والنقل واليخلين%  5.09بنسبة 

،  ت اإل تصادية لبدول الع بية عبى شكل مجم عاتالبقساع بالنسبة الى األهمية النسبيةاما 

األولذذذى فذذذي ببذذذدا  ) االرد  والبلذذذ ين والجزائذذذ     ع اللراعاااة يراااكل األهمياااة قطاااا فنجذذذد ا  

كمذذا يشذذكل   والسذذع دية ولذذ ريا والعذذ ا  وعمذذا  وفبسذذسين والك يذذت ولبنذذا  وليبيذذا والذذيمن (     

 من األهمية في بقية الببدا  الع بية بإلتثناء م ن  وييب مي . المرتبة الثانية

لببذدا  ) السذ دا  والصذ مال ومصذ       راعاة يراكل األهمياة األولاى    قطااع الل كما نةحذظ ا   

( فذذي ) لذذ ريا والجزائذذ  والعذذ ا     ويرااكل المرتبااة الثانيااة والميذذ ب وم ريتانيذذا والذذيمن ( ،  

 فبسسين وم ن  ( .)  والم مبة الثالثة في 

هميذة  مذن األ  والمرتباة الثانياة  و سذ  (  في ) اإلمارات  قطاع اليرييد المرتبة األولىويشكل 

اما  سذاع التجذارة فيشذكل    ، ييب مي والك يت ( وفي ) البل ين  ، والمرتبة الثالثةفي ) عما  ( 

المرتبااة الم مبذذة الثانيذذة فذذي ) االرد  والبلذذ ين وييبذذ مي وفبسذذسين والك يذذت ولبنذذا  وليبيذذا ثذذإ  

 في بقية الببدا  الع بية (.الثالثة 

فذي   المرتباة الثانياة  في ييب مي  ثإ  األولى قطاع الصناعات اليحويلية ليركل األهميةوي مي 

والم مبذذة ال ابعذذة فذذي اإلمذذارات   مذذ ن  والثالثذذة فذذي ) االرد  والصذذ مال ولبنذذا  وم ريتانيذذا (    

 والبل ين والس دا  وعما  وفبسسين و س  والك يت وليبيا ومص  والمي ب ( .

حيذث سنهذا المسذت عب رال    اما بقية القساعات ) التعدين والكه باء ( فهذي بالم مبذات األخيذ ة    

 العدد القبيل من الق ى العامبة . 

 الخصائص المهنية للقو  العاملة -ب

الدوري إلحصذاءات العمذل لعذام    ( من الكتاب  6 – 2مشي  بيانات الفصل الثاني / يدول )  

 في الببدا  الع بية  حسب األ سام ال ئيسية لبمهن ال ئيسذية ،  الى م زيع الق ى العامبة   2009

% ، مبيهذا المهذذن الزراعيذة بنسذذبة    28.2حيذث مل ذى المهذذن اإلنتاييذة بالم مبذذة األولذى بنسذذبة     

% ، وفذذي الم مبذذة   16.3% ، وفذذي الم مبذذة الثالثذذة المهذذن التجاريذذة والخدميذذة  بنسذذبة     17.1

% ، ومذ مي المهذن الكتابيذة بالم مبذة الخامسذة       13.3العبميذة والفنيذة بنسذبة    هذن  مال ابعة مذ مي ال 

 % . 4.4% ، والمهن اإلدارية العبيا واإلش افية بالم مبة السادلة بنسبة  6.9بة بنس

بشذكل فذ ادى  ،    النسبية للمهن الرئيسية على مسيو  البلدان العربيةوبالن   الى األهمية 

) االرد  واإلمذارات   رحذدى عشذ  ببذدآ هذي      فذي  المهن اإلنيا ية تركل المرتبة األولاى فنجد س  

وفبسذذسين و سذذ  ولبنذذا  والذذيمن ( ، كمذذا مشذذكل     والجزائذذ  ولذذ ريا وعمذذا   والبلذذ ين ومذذ ن
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فذي    والثالثاة في خمسة ببدا  هي ) السع دية والع ا  وليبيا ومص  والميذ ب (   المرتبة الثانية

 بالك يت . والمرتبة الرابعة) ييب مي والس دا  وم ريتانيا ( 

تة ببذدا  هذي  ) السذ دا  والصذ مال     فهذي مشذكل الم مبذة األولذى فذي لذ       المهن اللراعيةسما 

والع ا  ومص  والمي ب وم ريتانيا ( يبيها في الم مبة الثانية ببدا  ) ييب مي ول رياواليمن ( 

الجزائ  وعما  وفبسسين بالم مبة ال ابعة ، واالرد  ومل ى م ن  بالم مبة الثالثة ، ثإ كل من 

 والك يت باألهمية الخامسة .

رة والخذذدمات فتل ذذى باألهميذذة األولذذى كذذل مذذن ) مذذ ن  وييبذذ مي      ي  سذذاع التجذذا ــذذـسمذذا ف

والك يت ( وفي الم مبة الثانية كل من ) البل ين والص مال وعما  وم ريتانيا ( ، وفي الم مبة 

( وبقيذذة الببذذدا  ) االرد  واإلمذذارات والجزائذذ  ولذذ ريا والعذذ ا  وفبسذذسين و سذذ        الثالثذذة 

 الع بية بالم مبة ال ابعة .

كل  الم مبة الثانية في بالم مبة األولى ، وفتل ى ليبيا المهن العبمية والفنية واإلدارية سما في 

السذع دية وعمذا  والك يذت ومصذ  والذيمن ،       كل مذن الثالثة في الم مبة االرد  وفبسسين  ومن 

 ومل ى بالم مبة ال ابعة كل من اإلمارات والبل ين ول ريا ولبنا  وم ن  والجزائ  .

 الم امب المت خ ة لألهمية لبببدا  الع بية فهي في المهن الكتابية والمدي ين . سما

 توزيعات القو  العاملة العربية حسب الحالة العملية : -ج

من الكتذاب الذدوري إلحصذاءات العنمذل     (  7 – 2كما مبين بيانات الفصل الثاني / يدول  ) 

لعمبية ، حيث مشذي  البيانذات   بة حسب اللالة ااألهمية النسبية لت زيعات الق ى العام 2009لعام 

مذا  ويشذكل  لعامب   ب ي  يست عب مع ذإ القذ ى العامبذة فذي الببذدا  الع بيذة بشذكل ريمذالي         س  ا

% ، ثإ  17.5% من الق ى العامبة  ، يبية العامب   للسابهإ حيث يشكب   نسبة  60.3 نسبته 

لم مبذة األخيذ ة سصذلاب األعمذال بنسذبة      % ويذ مي با  13.5دو  سيذ  بنسذبة   ـ   بذ ــذـ ال ين يعمب

5.6 . % 

المرتباة   ونالعااملون باغ ر يراكل   لبببذدا  الع بيذة فنجذد ا     ف ديذة  المقارنذات  ال سما من حيذث  

ا الم مبذة الثانيذة   مذ فيه ة العذ ا  حيذث يشذك   و السذ دا   في يميع الببدا  الع بية بإلذتثناء  األولى

    لع بيذذة فهنذذاك ببذذدا  يتذذ اوح فيذذه المعذذدل مذذا بيذذبن    .ويتبذذاين معذذدل  العذذامب   بذذ ي بين الببذذدا  ا  

والك يذذذت واإلمذذذارات والسذذذع دية وعمذذذا     سذذذ  والبلذذذ ين ل% مثذذذ 99.4% وحتذذذى  84.1

% هذي مذ ن     70% وحتى  50العمب   ب ي  ما بين   ، مبيها ببدا  يت اوح فيها معدلواالرد

%  30معذدل العذامبين بذ ي  مذا بذين      وليبيا ومص  ولبنا  ، سما بقية  الببذدا  الع بيذة  فيتذ اوح    

 % . 49وحتى 
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لببذدا  االرد  واإلمذارات    ما يشكل العامب   للسذابهإ الخذاص الم مبذة الثانيذة مذن األهميذة      ك

والك يت ولبنا  وليبيا واليمن ، واألهمية والجزائ  والسع دية ول ريا وعما  وفبسسين وم ن  

ومصذذ  والميذذ ب وم ريتانيذذا ،ويشذذكل     ا الثالثذذة لببذذدا  البلذذ ين وييبذذ مي والصذذ مال والعذذ   

سصذذذلاب األعمذذذال األهميذذذة الثالثذذذة فذذذي ببذذذدا  االرد  واإلمذذذارات ومذذذ ن  والسذذذع دية وعمذذذا   

والك يذذت ولبنذذا  واألهميذذة ال ابعذذة لبتشذذييل فذذي ببذذدا  ييبذذ مي والسذذ دا  ولذذ ريا والصذذ مال     

 والع ا  وفبسسين والمي ب وم ريتانيا واليمن .

مبة األولى لب ين يعمب   لدى األل ة بدو  سي  ، يبيها بالم مبة الثانيذة   ومل ى الع ا  بالم 

ببدا  ييب مي والص مال ومص  والمي ب وم ريتانيا . ومقع ببدا  الجزائ  والس دا  وفبسسين 

 واليمن بالم مبة الثالثة .

 توزيعاااات القاااو  العاملاااة العربياااة حساااب القطاعاااات اإلقيصااااةية الرئيساااية ومقارنيهاااا  -ة

 : بسنوات  مقارنة

 2005عذذام  8فذذي مجمذذل الببذذدا  الع بيذذة    ذذدرت نسذذبة القذذ ى العامبذذة فذذي  سذذاع الزراعذذي   

% ، ثإ انخفضت الى  33.6والتي  درت بـ  1995وهي سدنى من م ش ات عام  % ، 28.7بـ

يعنذذي اإلنلذذدار المت اصذذل لبقسذذاع الزراعذذي بتشذذييل العمالذذة هذذ ا ، و2003% فذذي عذذام  29.5

هذذ ا القسذذاع بسذذبب  بذذة دخبذذة والمشذذاكل الزراعيذذة المتعذذددة التذذي ي ايههذذا    فذذي  عذذزوف العمذذلو

نلذ     الهجذ ة  سو، هجذ ة نلذ  المذد     المزارعين ، والى ال غبة الكامنة لذدى  الشذباب خاصذة  لب   

ي يمكذذن ا  التذذ سوفذذي المذذد   الم يلذذة والمي يذذات األخذذ ى المتذذ ف بلثذذا عذذن المعيشذذة االخذارج  

زراعيذة  الدخذ ل المهذن األخذ ى غيذ      و  ذ وف العمذل    لكذ   ، وكذ لك   الهج ة مستقب  هام ف 

 الزراعية المهن  دخ ل منسكث  ياتبية 

 

وهي ايضا منخفضذة  % ، 16.3 فقد ببيت نسبة الق ى العامبة فيه  يقطاع الصناعال اما في

 الى 2003في عام اإلنخفال  يم الو ،%  19.5والتي  درت بـ  1995بالمقارنة مع بيانات 

%  وه ا ايضا يعني ا  القساع المتبقذي وهذ   سذاع الخذدمات اصذبل األكثذ  ياتبيذة         17.5

 . لبق ى العامبة 

% عذذام  47.01مذذن  تارمفعذذ  سذذاع الخذذدمات نسذذبة العمالذذة فذذي  ا  اإللذذتنتاج وي كذذد هذذ ا

 .    2005% عام  55.0والى  2003% عام  53.0الى  1995

                                                 
8

 المصدر - 

 . 2005التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
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فيذه  سذتخدمة   األعبى من حجإ العمالذة الم  هنسبيةحظ ا   ساع الخدمات يستل ت عبى الكما 

          مبي   عامذل ، يبيذة القسذاع الزراعذي حيذث يقذدر حجذإ العمالذة فيذه مذا يقذارب             59والتي مقدر بـ

 .مبي   عامل  17.3وسخي ا القساع الصناعي ال ي يشيل ما يقارب  ، عامل مبي     30.7

  هناك ببدا  ع بيا  ارمفعت فيهما نسبة مشذييل  نجد ا الع بية الدول بينوبالمقارنة الف دية 

فيهذا نسذبة التشذييل     لق ى العامبة هما السع دية والك يت ، اما بقية الببدا  الع بية فقد انخفضذت ا

 .1995عام بيانات بالمقارنة مع بقساع الخدمات  

 ىقذ  ارمفعذت فيهذا نسذبة المشذاركة لب     ببذدا  ع بيذات  هنذاك   س اما في القساع الصناعي فنجد 

 س  والك يت ، اما بقية الببدا  فقذد انخفضذت     ماوه  ، 1995العامبة بالمقارنة مع بيانات عام 

 فيها نسبة مشاركة الق ى العامبة .

كة مذن القذ ى العامبذة فذي     راما في القسذاع الخذدمي فمذن البذديهي ا  م مفذع  فيذه نسذبة المشذا        

 تلك البيانات المتاحة. كما م كد مع إ الببدا  الع بية بإلتثناء  س  والك يت

 : اوضاع اإلطيخدام في البلدان العربية -4

لذذنة (  65 - 15الذذ ين ببيذذ  لذذن العمذذل )  مذذن الجنسذذين  اإلطاايخدام يعنااي كاال األمااخا   

ال ين يعمب   مقابل سي  او في ال  يفة ولكنهإ اليعمب   او يعمبذ   للسذابهإ الخذاص او لذدى     و

مجمذل القذ ى    -كمذا سنهذإ يمثبذ       ي النشا  األ تصادي .األل ة ، ويشكب   الجزء ال ئيسي ل و

 . -العامبة النشسة نا صا البسالة 

% مذن حجذإ القذ ى العامبذة ،      85.00مقدر نسبة المستخدمين في الببدا  الع بية  مايقذارب  

مبيذذ   مذذن الذذ ك ر ، ومذذا  70مبيذذ   مسذذتخدم مذذن الجنسذذين مذذنهإ مذذا يقذذ ب   91اي مذذا يقذذارب 

 %.  23.00  من األنا  اي بنسبة مبي  21 من يقارب

ومشي  بيانات الفصل الثالث ال ضع التفصيبي لت زيعات المسذتخدمين مذن الجنسذين ،  حيذث     

مإ م زيعهإ حسب األنشسة اإل تصادية وك لك حسب المجم عات ال ئيسية لبمهن كما مإ مناولهما 

تبذف الت زيعذات النسذبية    بالتفصيل حسب القساعات ال ئيسية اإل تصادية بشذكل  سذاعي ، وال مخ  

، وبذ ا مت افذق الخصذائ  التلبيبيذة المتناولذة      لبمستخدمين عن الت زيعات النسبية لبقذ ى العامبذة   

مذذذن ناحيذذذة معذذذدالت نمذذذ  فذذذي القذذذ ى العامبذذذة مذذذع الخصذذذائ  التلبيبيذذذة لبمسذذذتخدمين ، لذذذ اء  

 .المستخدمين ، اومعدالت المشاركة لبمستخدمين 

الجذذزء األع ذذإ مذذن ريمذذالي المسذذتخدمين ، ومببذذع   يمثب   رالذذ ك س   2007ومشذذي  بيانذذات 

لذذتخدام إلسدنذذى نسذذبة و% ،   90.0لصذذ مال ا، مبيهذذا  % 91.0فذذي الذذيمن  مذذنهإ  سعبذذى نسذذبة

%، اما بقية الببذدا    72.0، ثإ المي ب  % 71.0%  وم ريتانيا   68.0ال ك ر في الس دا  

يعنذذي رنخفذذاظ  وهذذ ا % ، 88.0% و 76ين مذذا بذذفيهذذا نسذذبة الذذتخدام الذذ ك ر  فتتذذ اوحالع بيذذة 
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نسبة اإللتخدام من اإلنا  بشكل عام في يميذع الببذدا  الع بيذة ، حيذث س  سعبذى نسذبة الذتخدام        

. وبذال غإ مذن مذدني    %  32.0لسذ دا   وا % 28.0% والميذ ب   29.0م ريتانيا  لألنا  في

فبالمقارنذة مذع بيانذذات    دود ،نسذبة رلذتخدام األنذذا  فذي الببذدا  الع بيذذة رال س  نسذبة مس رهذا ملذذ      

الثبات في كل من اليمن وم ريتانيا ولبنذا  والسذ دا  والصذ مال    وضع نجد سنها امخ ت  2001

% فذي ليبيذا    7.0و %فذي االرد    8وارمفعت بنسبة   وييب مي وم ن  والبل ين واإلمارات ،

ب % فذذي مصذذ  والميذذ   2.0فذذي  سذذ ، وانخف ذذت بنسذذبة    %  3.0وا ـذذـ% فذذي ل ري 4.0و

 % في فبسسين والجزائ  .   3.0و

 العاطلون عن العمل : -5

العذذاطب   عذذن العمذذل هذذإ يميذذع األشذذخاص مذذن الجنسذذين ) الذذ ك ر واألنذذا  ( داخذذل الفلذذة      

فتذ ة يمذع البيانذات كيذ م واحذد       -ا خذةل فتذ ة اإللذناد    ( لذنة الذ ين كذان     65  - 15العم يذة )  

لذذ   عمذة بذ ي  سو عمذذة للسذابهإ الخذذاص ،    دو  عمذذل اي لذإ يك نذ ا يمار   -اورلذب ع واحذد    

كالبلذث عذن   ، ولكنهإ كان ا مستعدين لبعمل خةل فت ة اإللذناد ويبلثذ   عنذه بخسذ ات عمبيذة      

العمل لدى الم لسات او التسجيل لدى مكامب اإللتخدام او اإلعة  عن رغبتهإ بالعمل ب لائل 

  .اإلعة  المختبفة 

 حجم ومعدالت البطالة :

سوضذذاع  2009لعذذام نذذات الفصذذل ال ابذذع مذذن الكتذذاب الذذدوري إلحصذذاءات العمذذل ومشذذي  بيا

 . البسالة وم زيعامها المختبفة في الببدا  الع بية 

مبي   عاطل عذن العمذل    14.5بـ  2007عام   در حجإ المتعسبين في الببدا  الع بيةحيث 

  من المعدل النسبي ويةحظ س  ه ا المعدل سعبى % ،  14.37 بمعدل يقت ب منمن الجنسين و

 % .14وال ي  در بــــ  ( 2006 - 2004)  لألع ام

حيذث س  معذدل البسالذة    ويعتب  ه ا المعدل من سعبى معدالت البسالة عبذى المسذت ى الذدولي    

% ، وببع لببدا  ولل  وين ب اوروبا وببدا  اإلملاد السذ فيامي   6.0ببع  2007العالمي لعام 

الذدول األلذي ية حديثذة التصذنيع      –%وفي منسقذة شذ   سلذيا     8.8 ما يقارب 2008عام  لابقا

 . % 7.3% ، وفي الدول األف يقية ين ب الصل اء الكب ى وام يكيا الةمينية  3.8

مبيذ   عاطذل عذن     179در عذدد العذاطبين عذن العمذل فذي العذالإ فذي عذام مذا يقذارب           ــكما  

بين في العالإ بينما نسبة حجإ السكا  % من العاط 7.8قدر نسبة العاطبين الع ب م العمل ، وب ا

خسي ة مذن   سم روه ا يشي  الى  % . 4.9 يقت ب من نسبة الع ب الى حجإ السكا  في العالإ 

فشذذل منفيذذ  الذذت اميجيات وليالذذات لتنميذذة المذذ ارد البشذذ ية الع بيذذة بشذذكل عذذام ، وعذذدم   سهمهذذا 

 ملقيق معدالت منم ية ر تصادية مضيق ه ا التباين .
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الى الببدا  الع بية نجد ا  هنك ببدا  ع بية متصف بإنخفاظ نسبة البسالة فيها مثذل   وبالن  

وسعةها في %  1.33 في الك يتسدناها  لبسالة ما بيناببدا  الخبيب الع بية حيث مت اوح نسب 

مصذ    وفذي %   8.4ببيت  نسذب البسالذة فذي لذ ريا      حيث % مبيها ثةثة ببدا  5.4السع دية 

ببذذدا  االرد  ومذذ ن  والجزائذذ    وهنذذاك لذذتة ببذذدا  ع بيذذة هذذي  %ا ، 9.6ب % والميذذ  8.9

% وحتذذى  13.1نسذذب البسالذذة مذذا بذذين سدناهذذا   افيهذذ توالسذذ دا  ولبنذذا  وليبيذذا والذذيمن مت اوحذذ 

% وحتى  21.5وسخي ا هناك خمسة ببدا  متميز بإرمفاع حاد بنسب البسالة ما بين ، %  18.5

 .ا  والص مال وييب مي وم ريتانيا % وهي ببدا  فبسسين والع  53.3

% مذذن  26.0 ذذدرت بذذـ  2007لعذذام  نساابة البطالااة لااد  األنااا  ومبذذين بيانذذات البسالذذة س  

عاطبة عن العمل في الببدا  الع بية ، وب ا مكذ     مبي   4.27ريمالي العاطبين وه  ما يقارب 

عاطبين عن العمل وه  % من ريمالي ال 74.0نسبة ال ك ر العاطبين عن العمل مقت ب من من 

 مبي   عاطل عن العمل . 12.13ما يقارب 

ر  عماال فا ولمعالجاة اااهرة البطالااة الميفاقماة ينبغاي ان تيكاااتف البلادان العربياة إليجاااة       

مليااون ( فااي البلاادان العربيااة وذلااا الطااييعاب البطالااة الجاريااة    5.5الااى  4مااا بااين ) طاانوية 

 9 لعملولموا هة اللياةة المسيقبلية  في عرض ا

هذي سعذة   مجم ع األنا  العذامةت  من معدالت البسالة بين األنا  س  ايضا مشي  البيانات و

(  2008وحتذى   2003 ) ففذي السذن ات    ين ،ـــذـ  ك ر العامبـذـ بالنسبة لبال ك ربسالة بين   منها

 % 25.9وسعةها  2003في عام % 28.8نسبة البسالة لألنا  ما بين سدناها  مميزت بارمفاع 

 . 10 2008% في عام  24.4 كما ببيت نسبة ،  2005في عام 

  2008% عام  10.10الى  2003% عام  13.4ال ك ر رنخفضت من  بسالة  بيما نسبة 

الذى   2001% عذام   2.6في اإلمارات ارمفعت نسبة البسالة لألنا  مذن  عبى لبيل المثال و

 % . 2.6% الى  2.2بينما لب ك ر ررمفعت لنف  الفت ة من  2006% عام  6.1

% عذذام  17.8الذذى  2001% عذذام  16.2وفذذي مذذ ن  ارمفعذذت نسذذبة البسالذذة لألنذذا  مذذن  

 .  2007% عام  12.8الى   2001% عام  14.8ولب ك ر انخفضت من  2007

% عام  18.10الى  2001% عام  31.4وفي الجزائ  انخفضت نسبة بسالة األنا  من  

 % % . 17.5الى  2001 % عام 27.0لب ك ر انخفضت من  و 2004

%  13.21الذى   2000% عذام   17.46وفي السع دية انخفضت نسذبة بسالذة األنذا  مذن     

 % خةل فت ة المقارنة . 4.25% الى  6.77وبسالة ال ك ر من  2007عام 
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% عام  25.67الى  2001% عام  21.8بينما في ل ريا ارمفعت نسبة بسالة األنا  من 

 % خةل نف  الفت ة . 5.21% الى  8.1من  وبسالة ال ك ر انخفضت 2007

% عذذام  22.6الذذى  2003. % عذذام 16وفذذي العذذ ا  ارمفعذذت نسذذبة بسالذذة األنذذا  مذذن      

 % . 16.16% الى  30.20ت ة من فبينما انخفضت نسبة البسالة لب ك ر لنف  ال  2006

% عذذام  21.7الذذى  2002.% عذذام 17وفذذي فبسذذسين ارمفعذذت نسذذبة بسالذذة األنذذا  مذذن      

 % . 22.7% الى  33.5وانخفضت لب ك رلنف  الفت ة  من  2008

% عذذام  24.3الذذى  2000% عذذام  22.7وفذذي مصذذ  انخفضذذت نسذذبة بسالذذة األنذذا  مذذن  

 . 2007% عام  6الى  2000% عام  9.0وانخفضت لب ك ر من   2005

% عذذام  9.8الذذى  2001% عذذام  12.5وفذذي الميذذ ب انخفضذذت نسذذبة بسالذذة األنذذا  مذذن  

 .ت لب ك ر بنف  النسبة وانخفض 2008

      2006وبالمقارنة مع بع  الببدا  العالمية نجد ا  نسبة بسالة األنذا  فذي ك بذا ببيذت عذام      

وفذي   % 4.2% ، وفذي الصذين    1.3% ، وفي اتربيجذا    3.9% وفي السبفادور ببيت  2.2

مايبنذد  % وفذي   6.2% ، وفي باكستا   3.9واليابا   % ، 2.9% ، وفي ك ريا  17.0ي ا  ا

وه ا المقارنات م ه  ضذعف مشذييل المذ سة الع بيذة عم مذا        % . 9.6% ، ولي يةنكا  1.1

السيالذات المتبعذة لت غيذب وملفيذز المذ سة       نجذاح حتى بالمقارنة مع الببذدا  المنذا  ة لهذا وعذدم     

 لبدخ ل ب ل ا  العمل الع بية .

 لمصذسبلات رحصذاءات العمذل    والتعذاريف وال بد من اإلشارة س  اختةف التعمال المفذاهيإ  

مثل التعمال  ، كت ليع الفلة العم ية لبداخبين في الق ى العامبة وعدم اإللتزام بالمفاهيإ الدولية ،

لنة ( ، او ميي  اللد األعبى لسن العمل ، س ذل مذن    15لنة بدل  12لنة سو10العم ية )   الفلة

اومس يبها ، اوعدم اآللتذزام بالتعذاريف   لنة ، اومقصي  فت ة اإللناد الزمنية  65اوسكث  من  65

الدوليذذة الملذذددة لكذذل مفهذذ م مذذن المفذذاهيإ المسذذتعمبة، فذذي السذذكا  والقذذ ى العامبذذة واآللذذتخدام      

المعبذ  عذن وا ذع القذ ى      ه  بيانات وم ش ات مش هة مالبسالة وغي ها من المسميات ل ف و

 العامبة وال مصبل لبمقارنات الع بية والدولية .

 

 حسب المسيويات اليعليمية :البطالة 

 ، التعبيمذي  المسذت ى  ارمفذع بمذا  كمتفا إ   2008لعام  مشي  البيانات ايضا ا  معدالت البسالة

% ، وس ذل مذن    7.0ففي االرد  عبى لبيل المثال ببيت نسبة المتعسبين من األميذين مذا يقذارب    

الذذدبب م المت لذذل   وفذذي % ، 9.9% ، واللاصذذبين عبذذى الثان يذذة    12.1 ي ــذذـالمسذذت ى الثان

 لذنف  السذنة    % ، وفي الع ا  ببيت نسذبة البسالذة   15.50ية ف كث  عالجاموالم حبة %  12.6
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واللاصذبين عبذى الشذهادة     ، % 18.3واللاصبين عبى الشهادة اإلبتدائية  ، % 16بين األميين 

وبذذذين  ، % 0.5وفذذذي مصذذذ   ذذذدرت نسذذذبة المتعسبذذذين مذذذن األميذذذين     . % ،20    الجامعيذذذة 

واللاصذذبين عبذذى م هذذل س ذذل مذذن الجذذامعي    ، % 15.0 لل ـذذـل متــذذـى م هـذذـاللاصذذبين عبو

وي كذذذد مذذذا سشذذذ نا اليذذذه بسالذذذة   % . 17.3واللاصذذذبين عبذذذى الم هذذذل الجذذذامعي   ، %  14.2

% وبذذين اللاصذذبين عبذذى اإلبتدائيذذة    12 يقذذ     ذذدرت بذذـ المتعبمذذين فذذي لذذ ريا فبسالذذة  الذذ ين 

%  واللاصبين عبذى   18.7اللاصبين عبى الم هل الثان ي % و 15.8% واإلعدادية  38.9

 .%  6.0الم هل الجامعي 

 بطالة الرباب :

مذن الفلذات   سعبذى  ( لذنة   24 – 15معدالت البسالة بين الشذباب )   ب   2007مشي  بيانات 

% وفذذذي الجزائذذذ  76.04بذذذـ بسالذذذة الشذذذباب فذذذي األرد   نسذذذبةفقذذذد  ذذذدرت العم يذذذة األخذذذ ى 

  % .44.15% وفي اإلمارات 50.9ع دية % ، وفي الس43.23

، وفذي   % 37.45وفذي  سذ  ببيذت    ،  % 54.19نسبة بسالة الشباب    درتوفي الع ا  

وفذي لذ ريا ببيذت    ،  % 65.25وفذي لبنذا     ، % 43.36 نسذبة بسالذة الشذباب    الميذ ب ببيذت  

% وفذذذي 72.76% ، وفذذذي ليبيذذذا  71.798وفذذذي مصذذذ  ، %  56.86نسذذذبة بسالذذذة الشذذذباب 

 . % 73.26في اليمن  % 51.26% وم ن   57.26  الس دا

ماا   2007البلدان العربياة فاي عاام    الطالة في  بطالة الرباب لمجمل ة ــدرت نسبــــما  ـــك

وببيت فذي ببذدا      % 14.40، بينما معدل بسالة الشباب في العالإ  بلدود  % 54.18يقارب 

% ولذدول   21.1لصذل اء األف يقيذة   % ولمنسقة شبه ا 25.60شمال سف يقيا الش   االولل و

 . 11 % 16.0% وفي دول سم يكيا ال مينية والكاريبي  16.4ين ب سليا 

 

 الهجرة والينقل :

الذدائإ لإلنسذا  لمكذا  اإل امذة بيذ  الن ذ  عذن         شذبة ب نها التيي  الذدائإ سو   الهجرةمع ف 
 المسافة سو العم  سو الجن ،

امبة ل اء الع بية حيث مسذمى منقذل القذ ى العامبذة     الع ينا فى ه ا المجال هج ة الق ىعنوي
س  كانت بذين الببذدا  الع بيذة، سو هجذ ة القذ ى العامبذة الع بيذة س  كذا  مقصذدها خذارج الببذدا             

  الع بية، سو هج ة الق ى العامبة األينبية نل  الببدا  الع بية حيث مسمى بالعمالة ال افدة.

فذى الببذدا  الع بيذة تات عة ذة بالعمالذة الع بيذة       س  البيانات التى مإ حص ها عن الهجذ ة  
 المتنقبة ، والعمالة األينبية ال افدة.
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هجذ ة العمالذة الع بيذة نلذ  خذارج الببذدا  الع بيذة فهذى غيذ  متاحذة لبنشذ  سو            بيانذات  سما 
بيانذات غيذ  صذاللة لبنشذ . لذ ا فبيانذات الكتذاب الذدوري إلحصذاءات العمذل            ألنهذا ، سو  لضعفها

 -بالفصل السابع يمكن مقسيمها رلى ثةثة سن اع بالنسبة رلى مصدرها وهى :المنش رة 

سي س  السذمة األلالذية للذ اك العمالذة فذى هذ ا الببذدا          : بلدان عربية مصادرة للعمالاة   -1
فيها يميل نل  الخارج ومن ه ا الببدا  )مص ، م ن ، ل ريا، اليمن، م ريتانيا، الميذ ب،  

 الس دا ، فبسسين، الع ا (.

مشي  البيانات له ا الببدا  س  العمالة غي  ال طنية فيها  بيبذة العذدد بالنسذبة لبعمالذة ال طنيذة،      و
عامذل نسذبة العمالذة ، الع بيذة منهذا       20198مذا يقذارب    2007حيث ببيت فى مصذ  عذام   

%، وفى اليمن ببيت فى 73.6عامل نسبة العمالة الع بية منها  4630%، وفى ل ريا 39
% وممذذا بجذذدر 36عامذذل نسذذبة العذذامبين مذذنهإ ألول مذذ ة  14111رب مذذا يقذذا 2006عذذام 

غي  الشذ عية سو  ما فى رطار الهج ة ة غي  ملس بة مك   رتك ا س  هناك عمالة سينية وافد
ين فى الس دا  واليمن ومص  وغي ها مذن الببذدا  ، وربمذا مجذاوزت     ضمن مخيمات الةيل
 ه ا اإلعداد المبي  .

مذا   2008مثل األرد  حيث التقببت فذى عذام    :صدرة للعمالةبلدان عربية مسيقبلة وم -2
%، وفى لبنا   ذدر عذدد   70عامل سغببهإ من المص ين والع ب وبنسبة  303325يقارب 

%، ويعتبذ  هذ ين الببذدين    74سغببهإ من الببدا  األلي ية وبنسذبة   107561العمالة ال افدة 
شذارة رلذى س  هنذاك رعذداد كبيذ ة مذن       بذد مذن اإل  ا  المصذدرة لبعمالذة سيضذا ، كمذا ال    من الببذد 

يقسنذذ   فيهمذذا وفذذى غي همذذا مذذن الببذذدا  الع بيذذة ، حيذذث   الذذ طنيين العمالذذة والسذذكا  غيذذ  
المبيذ   وهذ ا    يتجذاوزو  وفذى لذ ريا ربمذا     750000بذاألرد  مذن    نيقت ب عدد الع ا يي

الذات ، لذ ا   األر ام يصعب م ثيقها ألنها بيانات غي  رلمية ومبقى فذى رطذار البلذ   والدر   
 خبيت ه ا البيانات من الكتاب اإلحصائي.

مثل ببدا  الخبيب الع بية والجماهي ية البيبية ولعذل هذ ا    بلدان عربية مسيقبلة للعمالة : -3
الت كيبة السكانية ول بما  فيالن ع ه  األب ز حيث س  ال افدين يشكب   نسبة كبي ة وم ث ة 

الببدا .. ففي اإلمارات  در عذدد ال افذدين عذام    م ث  سيضا عبى الخصائ  االيتماعية لتبك 
% من السكا  ومقدر نسبة ال ك ر 66وه الء يشكب   نسبة  3113022ما يقارب  2007
مذا يقذارب    2008% كما  در عدد العمالة ال افدة فذى البلذ ين عذام    5% واإلنا  95منهإ 

 ، % من يمبة السكا 32عامل وه ا يشكل نسبة  350000

 مذذذا يقذذذارب   2007فذذذي عذذذام   عذذذدد العمالذذذة غيذذذ  ال طنيذذذة  ذذذدر ة فقذذذد سمذذذا فذذذى السذذذع دي 
 حجإ السكا . % من17وبنسبة مقت ب من  4181589

% 33ما يزيد عن مبي   عامل وبنسبة  2006و در حجإ العمالة ال افدة فى الك يت عام 
 % من ريمالي العمالة ال افدة.36من ريمالي السكا  ، كما مقدر نسبة العمالة الع بية 

% ، وم اوحذت  30ما بقذارب   2007وفى لبسنة عما  ببيت نسبة السكا  ال افدين عام 
( مذن يمبذة السذكا ، وفذى الجماهي يذة البيبيذة       2006 – 2001% لبسذن ات ) 26النسبة بلذدود  

عامل، بينما هناك مقدي ات غيذ  رلذمية    125000ما يقارب  2001 درت العمالة ال افدة عام 
 داخل الجماهي ية. ب ي د سكث  من مبي   وافد

% مذن ريمذالي   77مذا يقذارب    2006فى  سذ  عذام     ال طنيينو درت نسبة السكا  غي  
 ما يزيد عن مبي   نسمة، 2008فى عام ال طنيين  السكا ، وب ا يمكن مقدي  السكا  غي  

س  هذ ا ال يذ د الكثيذف لب افذذدين األيانذب رلذى ببذذدا  الخبذيب  ذد يفذذ ل عبذى هذ ا الببذذدا           
ضذذما  ل اءات متعذذددة بشذذ   ال افذذدين لبلفذذاظ عبذذى اله يذذة ال طنيذذة والثقافذذة الع بيذذة و امخذذات ريذذ
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، والبذد لهذ ا الجهذد مذن رافذد ع بذى داعذإ. ومذ مي هذ ا          فذي ببذدانها    األمن وااللتق ار واالزدهار
 . 12 اإلي اءات ب شكال متعددة مثل

 ال افدة .ب امب الت طين المتن عة واإلحةل لبعمالة ال طنية مكا  العمالة  -

 ا تصار مهن ملددة لبعمالة ال طنية ، وال يسمل لبعمالة ال افدة ممارلتها . -

 ري اءات مقيد اإل امات ولتقبيل رعداد ال افدين ووضع صع بات اللتقدام ال افدين. -

 العناية بالتدريب والتدريب التل يبي لبعمالة ال طنية . -

 م اضع ن ع العمل. زيادة ال عى الق مي ب همية العمل ورفع ش نه مهما -

 ملفيز القساع الخاص لزيادة دورة بالتشييل. -

 دعإ ب امب التشييل ال امى ودعإ المنشآت الصيي ة والصناعات والمهن ال يفية . -

 دعإ ب امب ملفيز الم سة عبى العمل وزيادة نشاطها. -

 ملسين   وف وش و  العمل ليصبل سكث  مةئمة وياتبية لبعمالة ال طنية. -
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