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أوراق عمل معّدة من أجل المنتدى العربي للتشغيل

�شيا�شة  ق�شم  مديرة  عو�ض،  بييريار  اأزيييتييا  الييورقيية  هييذه  اعييّدت 

لفر�ض  ميثاق  للت�شغيل:  العربي  »املنتدى  يف  لتقدم  التوظيف 

يعقد يف بريوت  الذي  والنمو«،  االنتعا�ض  اإعادة  اجل  العمل من 

من 19 اإىل 21 ت�شرين االأول/اأكتوبر 2009. وقد عملت دوروثيا 

�شميدت، املتخ�ش�شة يف �شوؤون التوظيف يف مكتب منظمة العمل 

املعطيات  توفري  على  اإفريقيا  ل�شمال  الفرعي  االإقليمي  الدولية 

االإح�شائية والتحاليل م�شتخدمًة موؤ�شرات منظمة العمل الدولية 

الرئي�شية ل�شوق العمل. بدورها، اهتّمت ماري قعوار، املتخ�ش�شة 

العمل  العالية لدى مكتب منظمة  التوظيف واملهارات  يف �شوؤون 

الدولية االإقليمي للدول العربية، بتوفري املالحظات وامل�شاهمات 

املفيدة، ف�شاًل عن امل�شاركني يف االجتماع التح�شريي الذي ُعقد 

يف 28 متوز/يوليو 2009 يف بريوت.

ال�شّتة  العمل  اأوراق  بييني  ميين  واحيييدة  هييذه  العمل  ورقيية  ُتُعترب 

يف  امل�شاركني  نقا�ض  اإطييار  �شتحدد  والتي  حت�شريها  مت  التي 

للت�شغيل. وتتناول هذه االأوراق  خمتلف جل�شات املنتدى العربي 

املو�شوعات التالية:

النمو واالإ�شتخدام والعمل الالئق يف املنطقة العربية: ق�شايا  1 .

ال�شيا�شة الرئي�شية

العربية:  املنطقة  يف  والعمالة  الدولية  العاملة  اليد  هجرة  2 .

ن�شاأتها، نتائجها وم�شتقبلها 

االأزمة واإدارة �شوق العمل: احلوار االإجتماعي كا�شتجابة 3 .

العمل  معايري  خييالل  من  االنتعا�ض  اإعييادة  �شيا�شات  دعييم  4 .

الدولية واحرتام حقوق العّمال: ق�شايا وحتّديات للمنطقة 

العربية 

تطوير اأنظمة احلماية االجتماعّية املنا�شبة وحماية ال�شكان  5 .

يف املنطقة العربّية 

يف  الوظائف  وا�شتحداث  للموؤ�ش�شات  امل�شتدامة  التنمية  6 .

املنطقة العربية: مراجعة الق�شايا

يعك�ض اختيار املوا�شيع اأولويات وحتديات الت�شغيل التي تواجهها 

واملالّية  االقت�شادّية  االأزميية  غييداة  �ّشيما  ال  العربّية،  املنطقة 

تتما�شى  التي  املرجعية  املييادة  البحوث  هييذه  يير  وتييوفِّ العاملّية. 

وبااللتزامات التي ُقطعت على امل�شتويني الدويل واالإقليمي ب�شاأن 

العمل الالئق وتطبيق امليثاق العاملي لفر�ض العمل. كما تكّمل هذه 

البحوث النهج الذي تعتمده منظمة العمل الدولّية لت�شاهم رفد 

اجلهود املبذولة لتحقيق العمل الالئق على امل�شتوى العاملي.

اأطلقوا مبنا�شبة انعقاد  هذا وكان مندوبو االأطراف الثالثة قد 

االجتماع االإقليمي الرابع ع�شر الآ�شيا يف بو�شان بجمهورّية كوريا 

يف �شهر اآب/اأغ�شط�ض – اأيلول/�شبتمرب 2006، العقد االآ�شيوي 

للعمل الالئق وتعّهدوا بتحقيق خمرجات خا�شة يف هذا املجال. 

واأو�شى االجتماع ب�شرورة التعاون على تطبيق مبادرات حمددة 

وتبادل  اجلهود  ت�شافر  ُي�شهم  حيث  االإقليمي،  امل�شتوى  على 

وت�شمنَّت  هذا  الالئق.  العمل  حتقيق  يف  واخلييربات  املعلومات 

اإح�شائّيات  وو�شع  الت�شغيل  خدمات  لتعزيز  دعييوًة  التو�شيات 

اإقليمّية موثوٍق بها ت�شاعد على �شنع القرارات املالئمة وتوفري 

مرجعية  مقايي�ض  وو�شع  ال�شغرية  للمن�شاآت  الدعم  خدمات 

وممار�شات »جيدة« من اجل تو�شيع تغطية احلماية االجتماعية 

وتدعيم تفتي�ض العمل والوقاية من النزاعات وت�شويتها1.

االأفريقية ومبنا�شبة  العربّية  للدول  الثالثّية  الوفود  تعّهدت  كما 

انعقاد االجتماع االإقليمي احلادي ع�شر الإفريقيا يف اأدي�ض اأبابا 

لتطوير  اأهداف  �شل�شلة  بتحقيق   ،2007 ني�شان/اأبريل  �شهر  يف 

يف  اال�شتمرار  اإىل  تهدف  الالئق  للعمل  متكاملة  قطرية  برامج 

فيها  مبا  عليها،  املتفق  الدولّية  التنمية  اأهداف  لتطبيق  ال�شعي 

حول  االجتماع  نتائج  وتييرّكييزت  لالألفّية.  االإمنييائييّييية  االأهيييداف 

والدمج  املهارات،  يف  الهّوة  ردم  ذلك  يف  مبا  حمييّددة  اأهييداف 

1  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/14arm/index.htm
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اآلّية  الثالثّية  واعتبار  العمل،  االجتماعي من خالل خلق فر�ض 

مبكافحة  كفيل  �شامل  منو  حتقيق  اأجييل  من  للحوكمة  اأ�شا�شّية 

املهاجرين،  العّمال  ب�شان  عادلة  اإقليمّية  �شيا�شة  واإتباع  الفقر، 

وتعزيز احلرية النقابية، والق�شاء على عمل االأطفال والعبودية 

والتمييز، وتو�شيع نطاق احلماية االجتماعّية االأ�شا�شّية خلف�ض 

الفقر واالإفالت من فخ االقت�شاد غري النظامي. هذا والتزمت 

مع  متا�شيًا  الالئق  للعمل  االإفريقي  بالعقد  الثالثية  االأطييراف 

واآلّية  العمل  وخّطة  واإعالنها،  لعام 2004  واغادوغو  قّمة  نتائج 

يف  الفقر  من  والتخفيف  الت�شغيل  حول  اعتمدها  التي  املتابعة 

اإفريقيا2.

والثالثني  اخلام�ض  موؤمترها  يف  العربّية  العمل  منظمة  ودعت 

املنعقد يف ني�شان/اأبريل 2009 اإىل تعزيز التعاون االإقليمي يف 

و�شددت  االجتماعي.  واحلوار  الب�شرّية  واملوارد  الت�شغيل  حقول 

ذلك  يف  مبا  اإقليمّية  مييبييادرات  و�شع  على  املييوؤمتيير  خال�شات 

د واإن�شاء اآلّيات اإقليمّية من اأجل جمابهة  قانون عمل عربي موحَّ

ونظام  عربي  ثالثي  منتدى  وا�شتحداث  امل�شرتكة،  التحديات 

العربّية  العمل  منظمة  و�شّلطت  العربية.  العمل  �شوق  معلومات 

االإقليمي  والتن�شيق  التعاون  توطيد  اإىل  احلاجة  على  ال�شوء 

واملالّية.  االقت�شادّية  االأزمة  ملجابهة  الدولّية  العمل  منظمة  مع 

ونظّمت بالتعاون مع مكتب العمل الدويّل املنتدى العربي للتنمية 

اأف�شى  الذي   2008 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  �شهر  يف  والت�شغيل 

اأبرز جمموعة م�شرتكة من االأولوّيات  اإىل اإعالن الدوحة الذي 

االإقليمّية. اأّما القّمة العربّية االقت�شادّية والتنموية واالجتماعّية 

املنعقدة يف الكويت يف �شهر كانون الثاين/يناير 2009، فمّهدت 

اأهييدافييًا  حييّدد  الييذي   )2020-2010( للت�شغيل  العربي  للعقد 

ن�شب  وخف�ض  البطالة،  معدالت  خف�ض  مثل  للمنظمة  وا�شحة 

العمال الفقراء اإىل الن�شف، وحت�شني االإنتاج، والنهو�ض بتدريب 

العّمال، ودعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، ومتابعة 

عملّية امل�شادقة على معايري العمل الدولية والعربية يف املنطقة 

متهيدًا لالمتثال الكامل ملفاعيلها.

2  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/index.htm
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1 النمو واالستخدام والعمل الالئق في المنطقة العربية

المقدمة
ت�شّكل الوظائف والعمل الالئق املطلب االإجتماعي الرئي�شي  1 .

يف العامل العربي والعن�شر االأ�شا�شي لتحقيق النمو امل�شتدام 

وال�شامل والعوملة العادلة. وترّكز االأزمة املالية واالإقت�شادية 

التفكري  اإعادة  اإىل  احلاجة  اإىل  ال�شيا�شة  اهتمام  العاملية 

العمل  موؤمتر  فاعتماد  �شامل.  ب�شكل  االإ�شرتاتيجيات  يف 

لفر�ض  العاملي  للميثاق   2009 حزيران/يونيو  يف  الييدويل 

 )1( يف:  يتمّثالن  مزدوَجني  هدَفني  اإىل  ي�شتجيب  العمل 

التخفيف من تاأثري االأزمة على العمال وال�شركات، وت�شريع 

امل�شاكل  معاجلة  و)2(  العمل؛  �شوق  يف  االإنتعا�ض  وتييرية 

الهيكلية والعجز على �شعيد الوظائف والعمل الالئق اأو ما 

ُيعَرف »باأزمة ما قبل االأزمة«. من هنا، يهدف هذا التقرير 

الذي اأعدّته منظمة العمل الدولية للمنتدى العربي للت�شغيل 

التحفيز على  اإىل  االأول/اأكتوبر 2009(  ت�شرين  )بريوت، 

اإىل  االإنتباه  للفت  عامة  �شيا�شة  وو�شع  والتداول  املناق�شة 

اأ(  املنطقة وجلعل  االأولويات يف  النظر يف  اإعييادة  �شرورة 

اال�شتخدام هدفًا حموريًا ل�شيا�شات التنمية واالإقت�شاد يف 

املنطقة، وب( جعل اإدارة �شوق العمل عن�شرًا اأ�شا�شيًا يف 

النمو احلايل  اأداء  اإذا كان عائد  االإ�شالح،  اأعمال  جدول 

االإنتاجية  زييييادة  يف  حقيقية  ملكا�شب  ترجمًة  للمنطقة 

ولتنمية ب�شرية م�شتدامة ولعمل الئق.

بلدًا ممتدًا ما بني منطقة  العربية نحو 22. 2  ت�شّم املنطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا وذات الظروف ال�شيا�شية 

واالإجتماعية واالإقت�شادية املختلفة واملنظورات املتنوعة من 

حيث التنمية واال�شتخدام واالإندماج االإجتماعي. ويرتاوح 

هذا التنوع ما بني املعامل الدميوغرافية )الدول ذات ن�شبة 

عاملة  قوة  مقابل  العاملة  اليد  ووفييرة  ال�شكان  من  عالية 

بع�ض  املنطقة  ت�شمل  )اإذ  الدخل  ومعايري  �شئيلة(  حملية 

اأغنى الدول واأفقرها(، ف�شاًل عن قيود الدول املحددة يف 

)ومنها  وال�شراعات  االأزمييات  من  عانت  دول  عمل  �شوق 

العراق واالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة ولبنان وال�شودان(.

لذا، ينبغي اأن تتمحور اأهداف العمل الالئق وفر�شه وقيوده  3 .

يف �شياقات وطنية حمددة. ومع ذلك، ي�شّدد هذا التقرير 

العامة  ال�شيا�شة  والق�شايا  االإجتاهات  بع�ض  الرتكيز على 

التي متّيز اأ�شواق العمل يف املنطقة. وهو يدعو اإىل تطبيق 

االإ�شتثمارات  تدعمها  نا�شطة  ا�شتخدام  ا�شرتاتيجيات 

االأداء  اأهييداف  بني  التما�شك  لزيادة  واخلا�شة،  العامة 

ويدعو  كما  العمل.  فر�ض  توليد  واأهيييداف  االإقييتيي�ييشييادي 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  بني  من�ّشقة  اإجيييراءات  اتخاذ  اإىل 

برنامج  لتوفري  واخلا�شة  العامة  وال�شراكات  والييوكيياالت 

االأطراف  بها  تعهدت  التي  االإلتزامات  فاإّن  الالئق.  العمل 

الثالثة )احلكومة واأ�شحاب العمل والعمال( يف اجتماعات 

منظمة العمل الدولية االإقليمية يف بو�شان يف العام 2006 

العام  يف  اأبابا  اأدي�ض  ويف  اآ�شيا(  غرب  بلدان  جانب  )من 

2007 )من جانب الدول العربية يف افريقيا( تقّدم املزيد 

من التفا�شيل حول االأولويات واالأعمال املحّددة3.

اجلزء  يوّفر  اأ�شا�شيني.  جزاأين  من  الورقة  هذه  وتتاأّلف  4 .

الرئي�شية  العمل  �شوق  حتديات  عن  حتليلية  ملحة  االأول 

�شورة  الثاين  اجلييزء  يقّدم  فيما  احلديثة،  واالإجتيياهييات 

اإح�شائية معّمقة ملوؤ�شرات �شوق العمل مبا فيها االإختالفات 

وييينييدرج هييذا اجليييزء حتييت امللحق اخلا�ض  اليييدول.  بييني 

العربية. وقد مّت تطوير  العمل يف املنطقة  مبوؤ�شرات �شوق 

العربية  الدول  لت�شمل  االإقليمية  واالإح�شاءات  املوؤ�شرات 

الي22 امل�شاركة يف املنتدى العربي للت�شغيل4.

 3   ميكنك العودة اإىل نتائج االجتماعيني من خالل املوقعني التاليني:

املوقع: على   http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok أو 

http://www.ilo.org/public/English/region/afpro/addisababa/index.htm

القمر وجيبوتي  والبحرين وجزر  دولة هي: اجلزائر  العربية 22  املنطقة  ت�شم    4

واالأرا�شي  واملغرب  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  واالأردن  والعراق  وم�شر 
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1. النمو االقتصادي ونمو 
االستخدام )2007-1997(

�شهدت املنطقة العربية )ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا(  5 .

العاملية، منوًا  املالية  االأزمة  ن�شوء  وقبل  العام 2000،  منذ 

يف  جاء  باملئة،  و6   5 بني  ما  تييراوح  ن�شبيًا  قويًا  م�شتدامًا 

الطاقة.  الأ�شعار  والرتفاع  النفطي  للزخم  نتيجًة  معظمه 

وميثل هذا النمط معّدل منو يفوق اإىل حد كبري املعدل الذي 

مّت ت�شجيله يف الت�شعينات والذي بلغ ما بني 3.5 و4 باملئة. 

وال بّد من االإ�شارة هنا اإىل اأّن هذا النمو �شّجل معّدالت اأعلى 

يف دول املنطقة الغنية باملوارد. فقد تطّورت م�شادر النمو 

ب�شكل كبري خالل العقد املا�شي نتيجًة لالإ�شتهالك املحلي 

وتعزيز دور االإ�شتثمارات. هذا وتاأتى ال�شمات االأخرى للنمو 

من طبيعة املنطقة املتقّلبة الغنية بعائدات النفط غري اأّن 

انخفا�شًا  االأخرية  االآونة  العاملية �شهدت يف  النفط  اأ�شعار 

حاًد يف خ�شّم االأزمة املالية احلالية.

ال يعترب قطاع النفط يف حد ذاته قطاعًا جاذبًا لال�شتخدام  6 .

يف حني اأن النمو االإقت�شادي الناجم عّن �شادرات النفط 

اإىل  العمل. من هنا تظهر احلاجة  ي�شاهم يف خلق فر�ض 

الرتفاع  ت�شتخدم  �شيا�شات  اأو  خا�شة،  �شيا�شات  اإ�شدار 

واملهارات  واملعارف  التحتية،  البنى  اال�شتثمار يف  عائدات 

ميكنها  التي  االقت�شادية  وال�شيا�شات  التنمية  اأجييل  من 

تعزيز خلق فر�ض العمل وزيادة االإنتاجية.

وال�شومال  ال�شعودية  العربية  واململكة  ُعمان وقطر  و�شلطنة  املحتلة  الفل�شطينية 

وال�شودان و�شوريا وتون�ض واالإمارات املتحدة العربية واليمن.

والنمو  العمالة  بني  ومتينة  قوية  املنطقة  يف  العالقة  بدت  7 .

الرغم  على  2.اأ(،  الر�شم  )بح�شب  االأخييري  العقد  خالل 

النمو االقت�شادي خالل  اأبطاأ من  بوترية  العمالة  من منو 

االإقليمي  املعّدل  اأّن  غري  2.ب(.  )الر�شم  عينها  الفرتة 

على  النمو  اأثيير  وبييدا  هييذا  مهّمة؛  وقائع  طّياته  يف  يخفي 

ال�شرائح  وعييرب  البلدان  عرب  للغاية  متفاوتًا  اال�شتخدام 

اأما معدالت البطالة فقد انخف�شت  املختلفة من ال�شكان. 

يف املنطقة العربية منذ العام 2003 على الرغم من النمو 

ال�شريع يف عدد ال�شكان. وقد زاد معّدل البطالة يف بع�ض 

الدول  يف  اأكرب  حد  واإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان 

املت�شررة من ال�شراعات كالعراق واالأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة. من جهة اأخرى، �شّجل منو اال�شتخدام قبل ن�شوء 

االأزمة املالية اأعلى م�شتوياته يف بع�ض دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي )ومنها االإمارات والبحرين وقطر(، فيما يعترب 

مرتفعًا ن�شبيًا يف بع�ض الدول التي تتوّفر فيها اليد العاملة 

ومنها اجلزائر تليها املغرب وتون�ض. 

الر�شم 1: منو اإجمايل الناجت املحلي والعمالة )1997-2007(، دول خمتارة 
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الر�شم 2.اأ: معدل اإجمايل الناجت املحلي واال�شتخدام، 2009-1998 
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الر�شم 2.ب: منو اإجمايل الناجت املحلي ومنو اال�شتخدام، موؤ�شر 1996=100
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امل�شدر: منوذج منظمة العمل الدولية الجتاهات العمالة ال�شاملة؛ مّت اعتماد اأ�شواأ ال�شيناريوهات لتقديرات العام 2009 حول العمالة

5  اأنظر منظمة العمل الدولية: اجتاهات العمالة ال�شاملة، كانون الثاين/يناير 2009 )جنيف 2009( ملزيد من املعلومات حول منهجية ال�شيناريوهات.
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املنطقة  الكبري يف  العمل  اأداء خلق فر�ض  بّد من طرح  ال  8 .

فاإّن  العمل.  اإنتاجية  �شعيد  على  البطيء  التقدم  وجه  يف 

التحوالت الهيكلية يف اقت�شاد املنطقة تظهر زيادة ن�شيب 

قطاع اخلدمات يف جمال العمل )من 47.9 باملئة يف العام 

1998 اإىل 49.5 باملئة يف العام 2008(، والت�شنيع )من 

كبري  انخفا�ض  مقابل  باملئة(،   22.8 اإىل  باملئة   19.1

اأّن  اإاّل  باملئة(.   27.8 اإىل  باملئة   33.0 )من  الزراعة  يف 

تقريبًا  باملئة   80 معًا  ميثالن  والزراعة  اخلدمات  قطاعي 

موؤ�شرات  حول  امللحق  من  اأ.8  )اجلييدول  اال�شتخدام  من 

اإنتاجية  يف  البطيء  التقدم  انخفا�ض  اأّمييا  العمل(.  �شوق 

العمل على مدى العقد املا�شي فجاء نتيجًة الأنواع الوظائف 

اأن�شئت، وانخفا�ض اأجور الوظائف ال �شيما  اجلديدة التي 

يف الزراعة ويف الق�شم االأدنى من قطاع اخلدمات، و�شواًل 

اإىل االإنف�شال الكبري عن القطاعات ذات منو الراأ�ض املال 

الهائل.

من اأجل ح�شن تقدير التفاعل بني الديناميكية االإقت�شادية  9 .

وحتليل  فهم  ال�شروري  من  اال�شتخدام،  ونتائج  للمنطقة 

املنطقة  يف  العمل  الأ�شواق  والفريدة  املحددة  االإجتاهات 

الدولية  العمل  منظمة  معطيات  اإىل  وا�شتنادًا  العربية. 

احلديثة، قمنا باإدراج �شبعة اجتاهات رئي�شية ملقني ال�شوء 

�شاملة يف  �شورة  توفري  اإىل  كما وجلاأنا  يلي.  ما  عليها يف 

ر خ�شي�شًا ملنتدى اال�شتخدام العربي ت�شّم  املرفق املح�شّ

االإختالفات بني الدول. 

2. االتجاهات الهيكلية 
والتطورات األخيرة في أسواق 
العمل: إدراج التحديات السّت

2. 1 النمو ال�شريع للقوة العاملة �شرعان ما 

�شيبداأ بالتباطوؤ

�شبق للمنطقة اأن �شّجلت اأعلى معدالت منو القوى العاملة  10 .

للنمو  نتيجًة  ال�شنة  يف  باملئة  الثالثة  متجاوزًة  العامل  يف 

عن  ف�شاًل  العمل،  �شن  البالغني  ال�شكان  عدد  يف  ال�شريع 

عززتها  التي  العاملة  القوى  يف  امل�شاركة  معدالت  زيييادة 

يف  العاملة  القوى  يف  الن�شاء  م�شاركة  ن�شبة  كبري  حد  اإىل 

جمل�ض  بييلييدان  اإىل  العاملة  اليد  وهييجييرة  الييكييربى  اليييدول 

التعاون اخلليجي. ويبني الر�شم الثالث اأّن منو عدد ال�شكان 

كان  االأخرية  الع�شرة  ال�شنوات  خالل  العمل  �شّن  البالغني 

االأعلى يف املنطقة مقارنًة مع �شائر املناطق، فيما حّل منو 

ال�شحراء  جنوب  بعد  الثاين  املن�شب  يف  ال�شباب  عييدد 

االإفريقية.

ويف حني اأن منو القوى العاملة �شيبقى مرتفعًا يف ال�شنوات  11 .

تاأتي  التباطوؤ  وترية  فاإّن   ،2020 العام  اإىل  و�شواًل  املقبلة 

نتيجة للتحول الدميوغرايف. ولكن حتى ذلك احلني، فاإّن 

مراعاة  �شي�شتوجب  العمل  فر�ض  خلق  يف  املتمثل  التحدي 

ماليني من الداخلني اجلدد اإىل �شوق العمل يف ظّل زيادة 

عدد االأفراد البالغني �شّن العمل وارتفاع معدالت امل�شاركة 

يف القوى العاملة خ�شو�شًا عند الن�شاء.

2. 2 بقاء ن�شبة البطالة مرتفعة واإن انخف�شت 

يف بع�ض الدول

اأعاله، فاإّن االأداء اجليد خللق فر�ض  اأن ذكرنا  كما �شبق  12 .

العمل ومنو اال�شتخدام قد خّف�شا معدل البطالة املتو�شط 

عدد  اإىل  بالن�شبة  اال�شتخدام  ن�شبة  منت  فقد  االإقليمي. 

ال�شكان بنحو 39 باملئة خالل الفرتة املمتدة ما بني العام 

1998 والعام 2008، يف حني ارتفع عدد ال�شكان البالغني 

)اأنظر  الفرتة  نف�ض  خييالل  باملئة   34 بن�شبة  العمل  �شن 

انخفا�ض  يف�ّشر  ما  وهذا  املرفق(.  واأ.4 يف  اأ.1  اجلدولني 

معدالت البطالة بحوايل اأكرث من 11.2 باملئة يف املنطقة 

هذا  املييرفييق(.  يف  اأ.6  اجلييدول  )اأنييظيير  باملئة   9.7 لتبلغ 

وتظهر االإختالفات بني الدول ب�شكل وا�شح يف املرفق. اأّما 

معدل البطالة فال يزال واحد من اأعلى املعدالت يف العامل، 

)اأنظر اجلدول  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  �شواء يف 

اأ.6(.
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الر�شم 3: ن�شبة التغريات بني العام 1998 والعام 2008 من جمموع ال�شكان الرا�شدين وال�شباب 
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الر�شم 4: معدالت البطالة
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2. 3 التحديات املتمثلة يف اال�شتخدام عند 

ال�شباب – اأعلى معدالت البطالة يف العامل

تقوم م�شكلة البطالة يف املنطقة اأواًل وقبل كل �شيء بطالة  13 .

ُذكر  ما  وبح�شب  اخلام�ض  الر�شم  اإىل  ا�شتنادًا  ال�شباب. 

�شابقًا، ت�شّجل البطالة بني ال�شباب العربي اأعلى املعدالت 

يف العامل اإذ متّثل 50 باملئة من متو�شط العاطلني عن العمل 

جميعهم، وهي االأعلى بني االإناث. هذا ويثري ارتفاع معدل 

الثانوية و/اأو  اأكملوا  الذين  املتعلمني  ال�شباب  البطالة بني 

التعليم العايل ف�شول الكثريين.

يف حماولة لفهم وحتليل العوامل الكامنة وراء البطالة عند  14 .

ال�شباب ب�شكل اأو�شح، قامت منظمة العمل الدولية بتطبيق 

»درا�شة اإ�شتق�شائية حول االإنتقال من املدر�شة اإىل العمل« 

و�شوريا.  واالأردن  يف ثالث دول عربية مبا يف ذلك م�شر 

الرجال  من  ال�شباب  جتييارب  جمع  اإىل  الدرا�شة  وتهدف 

والن�شاء من خم�ض فئات ت�شّم تالمذة �شباب وباحثني عن 

اخلا�ض  حل�شابهم  يعملون  و�شباب  يافعني  وموظفني  عمل 

وعاملني يعملون على ح�شابهم ال ينتمون ملدر�شة وال ل�شوق 

اأّن  االإ�شتق�شائية  الدرا�شات  هذه  نتائج  واأظهرت  العمل. 

اأدنى ن�شبة من ال�شباب قد جنحت يف عبور اجل�شر املمدود 

يف  اإمييا  يعملون  اأفيييرادًا  �شملت  وقد  والعمل.  املدر�شة  بني 

وال  عملهم  عن  را�شني  اأفييراد  اأو  دائييم،  عقد  وفق  وظيفة 

يرغبون يف التغيري. كما واأ�شارت هذه النتائج اإىل العقبات 

ال�شباب  جيل  فاإّن  العربي.  ال�شباب  تواجه  التي  الرئي�شية 

ومع  املنطقة.  للعلم يف  االأكرث حت�شياًل  بني  من  هو  اليوم 

ال�شعوبة.  فائقة  الالئق  العمل  اإيجاد  مهمة  تبقى  ذلك، 

فاإّن ن�شبة ال�شباب البالغني �شن العمل املح�ض وتطلعاتهم 

�شانعو  يواجهها  التي  التحديات  اأبييرز  ي�شكالن  احلالية 

املحلية  ال�شيا�شات  درا�شة  فيه  يتّم  وقت  يف  ال�شيا�شات، 

واملبادرات االإقليمية املتعلقة با�شتخدام ال�شباب.

2. 4 ردم الهوة بني اجلن�شني واإن ببطء

ارتفعت امل�شاركة االقت�شادية للن�شاء تدريجيًا يف املنطقة  15 .

مقارنًة  ملحوظ  ب�شكل  منخف�شة  بقائها  من  الرغم  على 

وتختلف  6(. هذا  الر�شم  )انظر  العامل  مناطق  �شائر  مع 

واآخر،  بلد  بني  بتفاوت  الن�شائية  العاملة  القوى  م�شاركة 

وهي مرتبطة اإيجابيًا بارتفاع م�شتويات التعليم.

اأّن  لنا  يتبنّي  البطالة،  توزيع  اإىل  بكثب  نظرنا  ما  واإذا  16 .

 4 الر�شمني  )انظر  مرتفعة  الن�شاء  عند  البطالة  معدالت 

و5(. ويعزى اأحد االأ�شباب الكامنة وراء ارتفاع البطالة عند 

االقت�شادي ب�شورة  الن�شاط  انخفا�ض معدالت  اأو  الن�شاء 

اإىل  الن�شاء  متيل  حيث  املجزاأة،  العمل  اأ�شواق  اإىل  عامة، 

الرتكيز على املهن »املقبولة عند الن�شاء«. وبالتايل، يعزز 

›ازدحام‹ املراأة يف مهن حمددة روح املناف�شة على �شعيد 
بني  الفجوة  وتبقى  كما  البطالة.  من  ويزيد  حمددة  مهن 

)الن�شبة  مرتفعة  والن�شاء  الرجال  عند  البطالة  معدالت 

اأظهرت  ولكّنها  �شنوات(   10 قبل  عليه  كانت  التي  نف�شها 

اأّن  اإىل  هنا  االإ�شارة  وجتدر  كما  منحدرًا.  اجتاهًا  موؤخرًا 

ن�شبة البطالة تكون اأعلى على �شعيد الن�شاء املثقفات.

قد  الن�شاء  اأّن  اإىل  اأخييرى  جهة  من  ال�شابع  الر�شم  ي�شري  17 .

فقد  املا�شي:  العقد  يف  العمل  فر�ض  زيييادة  من  ا�شتفدَن 

باملئة،  للن�شاء بن�شبة 56.0  �شة  الوظائف املخ�شّ ارتفعت 

فيما بلغ ارتفاع الوظائف املخ�ش�شة للرجال بن�شبة 38.8 

باملئة فقط.

وخال�شة القول، فاإّن معدالت م�شاركة الن�شاء ت�شهد تزايدًا  18 .

االإمكانات  حت�شني  اإىل  احلاجة  فيه  تلّح  وقت  يف  �شريعًا، 

الن�شاء  عمل  اأ�ييشييواق  اأّمييا  العامل.  يف  االأدنييى  ُتعترب  والتي 

الن�شاء  تواجه  بينما  كبري  حييّد  اإىل  فمنق�شمة  والييرجييال 

وظائف  اإىل  الييولييوج  من  متنعها  وخفية  وا�شحة  حواجز 

القطاع اخلا�ض. ويف حني يبدو اأّن هناك ارتباط وثيق بني 

القوى  يف  امل�شاركة  ومعدالت  للمراأة  التعليمية  امل�شتويات 

اأي�شًا �شعوبًة يف  الن�شاء املثقفات  العاملة املرتفعة، تواجه 

اإيجاد وظائف الئقة كما ت�شري اإليه اأرقام البطالة املدرجة 

يف هذا التقرير ومنو ظاهرة »العمال املحبطني« يف املنطقة. 

من هنا، يبدو اأّن التعليم العايل ال ي�شكل �شمانًا للح�شول 

اإىل  الدول  بع�ض  لذا، عمدت  وظائف جيدة.  على  الن�شاء 

حتقيق  اإىل  تهدف  و�شيا�شات  قانونية  مييبييادرات  اعتماد 

امل�شاواة بني اجلن�شني. ومع ذلك، ال بّد من تعزيز الهياكل 

ال�شرورية لل�شماح للن�شاء بدخول �شوق اليد العاملة والبقاء 

املرنة  العمل  و�شاعات  الودية  االأ�شر  �شيا�شات  فيه )ومنها 

وحماية االأمومة وامل�شاواة يف االأجور(.
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الر�شم 5: معدالت البطالة عند ال�شباب للعام 2008

0

5

10

15

20

25

30

35 Youth unemployment rate: Total (%) Youth unemployment rate: Male (%) Youth unemployment rate: Female (%)

W
or

ld

D
ev

el
op

ed
E

co
no

m
ie

s
&

 E
ur

op
ea

n
U

ni
on

C
en

tr
al

 &
S

ou
th

 E
as

te
rn

E
ur

op
e

(n
on

-E
U

) 
&

 C
IS

E
as

t 
A

si
a

S
ou

th
 E

as
t

A
si

a 
&

th
e 

P
ac

ifi
c

S
ou

th
 A

si
a

La
ti

n 
A

m
er

ic
a

&
 t

he
 C

ar
ib

be
an

S
ub

-S
ah

ar
an

A
fr

ic
a

M
id

dl
e 

E
as

t

N
or

th
 A

fr
ic

a

A
ra

b 
re

gi
on

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج النزعات االإقت�شادية، اأيلول/�شبتمرب 2009، اأنظر مالحظات رقم 15 للتعريف حول املنطقة العربية.

الر�شم 6: معدالت م�شاركة اليد العاملة للعام 2007

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 Labour force participation rate: Male (%) Labour force participation rate: Female (%) Labour force participation rate: Youth (%) 

W
or

ld

D
ev

el
op

ed
E

co
no

m
ie

s
&

 E
ur

op
ea

n
U

ni
on

C
en

tr
al

 &
S

ou
th

 E
as

te
rn

E
ur

op
e

(n
on

-E
U

) 
&

 C
IS

E
as

t 
A

si
a

ou
th

 E
as

t
A

si
a 

&
th

e 
P

ac
ifi

c

S
ou

th
 A

si
a

La
ti

n 
A

m
er

ic
a

&
 t

he
 C

ar
ib

be
an

S
ub

-S
ah

ar
an

A
fr

ic
a

M
id

dl
e 

E
as

t

N
or

th
 A

fr
ic

a

A
ra

b 
re

gi
on

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج النزعات االإقت�شادية، اأيلول/�شبتمرب 2009، اأنظر مالحظات رقم 15 للتعريف حول املنطقة العربية.



النمو واالستخدام والعمل الالئق في المنطقة العربية8

الر�شم 7: ن�شبة التغيري يف اال�شتخدام ما بني العامني 1998 و2008
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2. 5 ح�شة القطاعني العام واخلا�ض يف 

اال�شتخدام 

القطاع  لدور  ال�شحيحة  واملمار�شة  الرا�شخ  املعتقد  ي�شّكل  19 .

العام املبا�شر يف توليد فر�ض العمل اإحدى ميزات املنطقة 

االأمثل  امل�شتخدم  اأّنها  على  احلكومة  اإىل  وينظر  العربية. 

فاالإ�شالحات  االأخيييري.  املييالذ  اأحيييييانييًا  كونها  عيين  ف�شاًل 

دخلت موؤخرًا اإىل عدد من دول املنطقة 
ُ
وال�شيا�شات التي اأ

على القطاع العام لت�شجيع ودعم تنمية القطاع اخلا�ض مل 

تنجح يف اإحداث تغري كبري يف هذا النمط. وال يزال القطاع 

لبيانات  ووفقًا  املنطقة.  الرئي�شي يف  العمل  �شاحب  العام 

العام 2004، فاإّن القطاع العام يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

احل�شة  اإجمايل  من  باملئة   29 نحو  ميثل  افريقيا  و�شمال 

يف اال�شتخدام فيما ت�شّكل الرواتب واالأجور التي مّثلت نحو 

38 باملئة من النفقات اجلارية، مما يتناق�ض اإىل حّد كبري 

املتو�شط  �شعف  تقريبًا  ت�شّكل  فهي  العامل.  دول  �شائر  مع 

باملئة   4.5 ت�شّجل  حني  يف  ال�شني(،  )با�شتثناء  العاملي 

النفقات  من  و16.3  اال�شتخدام  يف  احل�شة  اإجمايل  من 

باملئة  و25.1  باملئة  و11.5  كوريا،  جمهورية  يف  اجلارية 

يف  باملئة  و19.2  باملئة  و16.4  الربازيل،  يف  التوايل  على 

املك�شيك )اأنظر اجلدول اأ.1(.

املنطقة يف  دول  عييرب  االخييتييالفييات  اأخييذ  ميين  بييّد  ال  ولكن  20 .

املغرب  يف  املنخف�شة  العام  القطاع  ح�شة  فيياإّن  االعتبار. 

)10 باملئة( تتمّيز عن امل�شتويات التي ُت�شّجل يف دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي والتي ترتاوح ما بني 30 و40 باملئة.

على  متوفرة  وغري  نييادرة  االأخييرية  البيانات  اأّن  حني  ويف  21 .

اأّن معدل منو  اإىل  ت�شري  الييدول، هناك دالئل  كافة  �شعيد 

)كاجلزائر  الدول  بع�ض  يف  العام  القطاع  يف  اال�شتخدام 

تراجعًا  ي�شهد  املثال(  �شبيل  على  واليمن  واالأردن  وم�شر 

خفيفًا.

العام  للقطاع  املهيمن  الدور  وراء  الكامنة  االأ�شباب  تتعّدد  22 .

اأن  حلقيقة  اإنها  العربية.  املنطقة  يف  العمل  فر�ض  خللق 

فاإّن  العاملة،  القوى  يف  العالية  النمو  م�شتويات  �شياق  يف 

للقطاع  مرتفعة  تزال  ال  االجتماعية  وال�شغوط  التوقعات 

الرئي�شية  العمل  �شاحب  بو�شفه  دوره  اأداء  ملوا�شلة  العام 

وعلى  الواقع،  يف  العمل.  وظروف  الوظائف  اأف�شل  ومزّود 

العمل  وظيييروف  االأجيييور  فييياإّن  الييعييامل،  دول  �شائر  عك�ض 

اأعلى  تبقى  العام  القطاع  وظائف  وهيبة  واال�شتحقاقات 

بكثري من تلك التي يعر�شها القطاع اخلا�ض. وتت�شم هذه 

يقفون يف  الذين  املتعّلمني  لل�شباب  باأهمية خا�شة  امل�شاألة 

اأمل احل�شول على وظائف حكومية  ل�شنوات على  طوابري 

يف حني يبقى عدد كبري منهم عاطل عن العمل اأو م�شّنف 

يف خانة »العمال املحبطني«.

املنطقة  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  تعزيز  عامل  لعّل  بل  23 .

يبقى االأهم �شيما وقد �شبق لنا اأن اأ�شرنا اأعاله اإىل زيادة 

م�شاركة املراأة يف القوى العاملة وا�شتمرار ارتفاع معدالت 

البطالة عند  اإىل �شعف معّدل  اأحيانًا  التي ت�شل  البطالة 

الرجال. هذا وت�شّكل م�شاألة توفر اإجازة االأمومة وت�شهيالت 

رعاية االأطفال و�شاعات العمل املرنة وانخفا�ض التفاوت يف 

االأجور بني الرجال والن�شاء يف القطاع العام عوامل جذب 

القطاع  يف  وظيفة  اإيجاد  املييراأة  تف�شيل  ال�شتمرار  قوية 

العام. يف املقابل، فاإّن ديناميكية القطاع اخلا�ض املحدودة 

من حيث خلق فر�ض العمل وظروف العمل املقّدمة حّدت 

ارتفاع  اإىل  واأّدت  الب�شرية  املييوارد  تخ�شي�ض  كفاءة  من 

التحول احلايل وانخفا�ض االإنتاجية يف موؤ�ش�شات القطاع 

اخلا�ض.
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اجلدول 1. ح�شة القطاع العام يف اال�شتخدام

رواتب واأجور القطاع 

العام كجزء من 

االإنفاق اجلاري يف 

العام 2004

جمموع ح�شة القطاع 

العام يف اال�شتخدام 

يف العام 2000

-- 33.8 �شرق اآ�شيا

-- 36.0 ال�شني

16.3 4.5 كوريا

-- 5.2 الفيليبني

-- -- اأمريكا ال�شمالية 

واجلنوبية

25.1 11.5 الربازيل

14.5 8.4 كولومبيا

44.6 13.8 االإكوادور

-- 14.9 غواتيماال

19.2 16.4 املك�شيك

-- 13.5 منظمة التعاون 

والتنمية االإقت�شادية

8.2 17.5 كندا

12.3 اأملانيا

7.7 اليابان

15.2 اأ�شبانيا

18.9 اململكة املتحدة

7.8 14.6 الواليات املتحدة

امل�شدر: البنك الدويل، التوقعات والتنمية االقت�شادية ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا للعام 2005

رواتب واأجور 

القطاع العام 

كجزء من االإنفاق 

اجلاري يف العام 

2004

جمموع ح�شة 

القطاع العام يف 

اال�شتخدام يف 

العام 2000

37.9 29.0 منطقة ال�شرق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا

31.1 29.0 اجلزائر

63.7 28.0 البحرين

29.2 29.0 م�شر

37.8 28.0 اإيران

27.5 44.0 االأردن

40.5 93.0 الكويت

66.0 ليبيا

50.8 10.0 املغرب

-- 79.0 اململكة العربية ال�شعودية

62.9 22.0 تون�ض

-- 27.0 العامل

-- 18.2 با�شتثناء ال�شني

املحدود  التاأثري  من  امل�شتقاة  ال�شيا�شة  تلخي�ض  وميكن  24 .

التايل:  ال�شكل  على  احلالية  العام  القطاع  الإ�شالحات 

اإىل جانب ال�شيا�شات التي  يجب تطبيق هذه االإ�شالحات 

القطاع  يف  العمل  وظيييروف  االأجيييور  حت�شني  اإىل  تييهييدف 

النمو  جعل  مو�شوع  فاإّن  االأمان.  �شبكات  واإدخال  اخلا�ض 

العمل  برامج  وفييق  اخلا�ض  القطاع  وتنمية  واال�شتخدام 

الالئق اأولويًة اأثبت اأّنه اأكرث فعالية وا�شتدامًة وفقًا للتجارب 

الذي اختربتها دول املنطقة.

2. 6 الهجرة للعمل داخل املنطقة العربية 

وخارجها

�شمات  ميين  اأخيييرى  �شمًة  الهجرة  معدل  ارتييفيياع  وي�شّكل  25 .

كما  املنطقة.  يف  اال�شتخدام  تواجهها  التي  التحديات 

اال�شتخدام  مع  قويًا  ارتباطًا  العاملة  اليد  هجرة  وترتبط 

وتطورات �شوق العمل يف املنطقة. ففي بع�ض الدول، يحّث 

العجز يف اال�شتخدام اأو يف ظروف العمل الالئق على توّجه 

القوى العاملة للبحث عن عمل يف اأ�شواق العمل اخلارجية، 

ب�شكل  الهجرة  وُت�شّجل هذه  اأو خارجها.  املنطقة  اأكان يف 

خا�ض يف �شمال اإفريقيا والعراق واالأردن ولبنان االأرا�شي 

واإن  ال�شورية  العربية  واجلمهورية  املحتلة  الفل�شطينية 

بدرجات متفاوتة.

جمل�ض  دول  يف  االأع�شاء  �شيما  ال  اليييدول،  �شائر  يف  اأّمييا  26 .

التعاون اخلليجي، فاإّن ت�شغيل اأ�شواق العمل واأنظمة االإنتاج 

والتبادل وحجم قوة العمل املحلية ال�شغري وارتفاع عائدات 

النفط ي�شاهمون يف زيادة الطلب على العمال املهاجرين. 

اليد العاملة املهاجرة با�شتمرار يف  وبالتايل، ترتفع ن�شبة 

دول املق�شد هذه، وكذلك اليد العاملة املحلية. هذا وت�شّكل 

ن�شبة العمال املهاجرين ما بني 60 و90 باملئة من اإجمايل 

ت�شّجل  فيما  اخلليجي  التعاون  دول جمل�ض  اال�شتخدام يف 

حوايل 20 باملئة يف لبنان.

اإّن اليد العاملة املهاجرة ت�شّم ن�شبة ال باأ�ض بها من الن�شاء.  27 .

ال�شبعينات،  منت�شف  منذ  اأّنييه  هنا  ذكييره  اجلدير  وميين 

تراجعت ن�شبة العمال من اأ�شل عربي املهاجرين للعمل يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي. وقد انخف�شت هذه الن�شبة 



النمو واالستخدام والعمل الالئق في المنطقة العربية10

من اأكرث من 70 باملئة يف منت�شف ال�شبعينات اإىل حوايل 30 

باملئة الفرتة املمتدة بني العام 2000 والعام 2005. واأ�شبح 

لبنان واالأردن يف الوقت عينه دولتي من�شاأ ومق�شد.

ويف ظّل غياب الطلب على اليد العاملة املهاجرة يف الدول  28 .

املهاجرين  حتّول  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  يف  االأع�شاء 

العرب نحو دول اأوروبا الغربية حيث ت�شّلموا وظائف تتطلب 

مهارات حمدودة، متو�ّشطة اأو حّتى عالية يف بع�ض االأحيان. 

واأفادت تقديرات جامعة الدول العربية اأّن عدد املهاجرين 

و�شل  اخلييارج  يف  العاملني  العالية  املهارات  ذوي  العرب 

اإىل 450 األف �شخ�ض. وقد اتفقت جميع نظريات التنمية 

على اأهمية راأ�ض املال الب�شري للتنمية. ومن ثم، ال بّد من 

املهارات  ذوي  العرب  العمال  هجرة  تاأثري  على  الرتكيز 

العالية، اأو ما ُيعرف ب »هجرة االأدمغة«، على اآفاق التنمية 

يف بلدهم االأم.

التعاون  جمل�ض  دول  يف  االأجانب  للعمال  الكبري  العدد  اإّن  29 .

�شرق  وجنوب  جنوب  من  خ�شو�شًا  القادمني  اخلليجي 

ال  التي  اخلا�ض  القطاع  وظائف  يف  اأ�شا�شًا  يعمل  اآ�شيا، 

فاإّن  وبالتايل،  حمدودة.  باأجور  عالية،  مهارات  ت�شتوجب 

ُت�شتخدم ب�شكل للعمل يف البناء  هذه الفئة من املهاجرين 

وجتارة اجلملة والفنادق واملطاعم.

اآثييار  متييِح  مل  العربية  الييدول  من  العاملة  اليد  هجرة  اإّن  30 .

فاإّن  االأم.  الييدول  يف  االأ�ييشييواق  منها  تعاين  التي  ال�شغوط 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  اإىل  الهجرة  معّدل  ارتفاع 

تزامن مع ارتفاع معّدل البطالة عند املواطنني املحليني ال 

�شيما خريجي اجلامعات منهم. هذا وي�شري تق�شيم اأ�شواق 

العمل الوا�شح بحيث يتّم ا�شتخدام املواطنني املحليني فقط 

يف القطاع العام والعمال املهاجرين يف القطاع اخلا�ض اأّن 

هجرة اليد العاملة لي�شت �شببًا يف زيادة معدل البطالة بني 

اأبناء الوطن.

عن  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  اأعييربييت  جهتها،  من  31 .

العمال  ا�ييشييتييخييدام  على  اعييتييمييادهييا  تقلي�ض  يف  رغبتها 

االأجانب. وقد اأظهرت احل�ش�ض الن�شبية االإدارية فعاليًة 

على  الت�شجيع  اأو  الهدف  هذا  حتقيق  حيث  من  حمييدودًة 

اإلغاء  من  بّد  ال  وبالتايل،  املحليني.  املتخرجني  ا�شتخدام 

هذا التق�شيم احلا�شل على م�شتوى اأ�شواق العمل وحتقيق 

االإندماح يف االأ�شواق. غري اأّن هذا االإندماج ي�شمل حت�شني 

ال�شتقطاب  اخلا�ض  القطاع  يف  العمل  وظييروف  �شروط 

على  بالفائدة  التح�شني  هذا  و�شياأتي  كما  العرب.  العمال 

تقوم  الفر�شية  فاإّن  احلال،  وبطبيعة  املهاجرين.  العمال 

اإىل العمال املهاجرين يف امل�شتقبل  على ا�شتمرار احلاجة 

القريب.

لذلك، ال بّد من اإدارة هجرة اليد العاملة بجميع اأبعادها،  32 .

مع اعتبارها عن�شرًا اأ�شا�شيًا من ا�شرتاتيجية اال�شتخدام 

و�شيا�شات �شوق العمل. 

2. 7 هل يوؤّدي انخفا�ض االإنتاجية اإىل تو�شيع 

نطاق االإقت�شاد غري املنظم؟

�شوى �شورة  توفر  ال  البطالة  اأّن معدالت  املعروف  اإّنه من  33 .

اإاّل  جزئية عن جممل و�شع اال�شتخدام يف الدول النامية. 

اأّن هذا الواقع ينطبق اأي�شًا على الدول العربية. فالوظيفة 

ال�شيئة والعمل يف االقت�شاد غري املنظم و”العمال الفقراء« 

مفاهيم تهدف اإىل االإبقاء على انخفا�ض جودة العمل و/

اأو على العجز الذي يطال العمل الالئق والذي يرتك اآثارًا 

اأّن معدالت  �شلبيًة على عدد كبري من املوظفني. ويف حني 

مع  مقارنًة  املنطقة  يف  عمومًا  منخف�شة  تييزال  ال  الفقر 

اإاّل  االأخيييرى،  النامية  املناطق  يف  ت�شجلها  التي  املعدالت 

اإّنها ت�شّكل م�شدر �شقاء لبع�ض الدول وال�شعوب وتزيد من 

تفاقم الو�شع يف حاالت ال�شراع.

. 34 الذي عقدته منظمة العمل الدولية للعام 
مّت خالل املوؤمتر6

نظامي«  الغري  »القطاع  م�شطلح  ا�شتبدال  اقرتاح   2002

ال�شوء  اإلقاء  بهدف  وذلك  نظامي«،  الغري  »االقت�شاد  ب 

االقت�شاد  فاإّن  الفقراء«.  و«العمال  العمل  �شوء  واقع  على 

العاملني يف املنطقة،  النظامي ميثل ن�شبة كبرية من  غري 

وهو  اخلييا�ييض.  القطاع  يف  اال�ييشييتييخييدام  ميين  كبري  وجيييزء 

العمل  عن  ف�شاًل  وال�شغرية  الدقيقة  االأعمال  من  يتاألف 

وانعدام  االأجور  امل�شتقر، مع تدين  العر�شي وغري  املاأجور 

العمل  ظييروف  يف  خطري  نق�ض  واختبار  والييدخييل  االأميين 

ويف احل�شول على احلماية االإجتماعية. وتظهر املعطيات 

املتوفرة حول اأربع دول من �شمال افريقيا اأّن مدى انت�شار 

هذه الظاهرة يرتاوح ما بني 40 اإىل 80 باملئة من اال�شتخدام 

غري الزراعية يف املنطقة )الر�شم 8(. 

املمتدة ما بني 1998. 35  الفرتة  االإنتاجية يف  ي�شري بطء منو 

و2008 اإىل اأن اجلزء االأكرب من الوظائف اجلديدة اأن�شئ 

يف االإقت�شادات الغري نظامية، ال �شيما يف جمال الزراعة 

قييطيياع اخليييدميييات. ويف غياب  ميين  االأدنييييى  الييطييرف  ويف 

الوا�شح  من  يبدو  الالزمة،  والتحاليل  لة  املف�شّ املعطيات 

اأّنه مل يعد باالإمكان اعتبار االقت�شاد الغري نظامي ظاهرة 

عابرة. فهو قد تو�ّشع يف العقود االأخرية ليطال دول تعي�ض 

حاالت مرتفعة ملعدالت النمو االقت�شادي واندماجًا كاماًل 

مع االقت�شاد العاملي.

6  القرارات واال�شتنتاجات املتعلقة بالعمل الالئق واالقت�شاد غري املنظم، التي مّت 

اعتمادها يف 19 حزيران/يونيو 2002، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 90، جنيف 
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وعلى الرغم من انخفا�ض االإنتاجية ومن النق�ض اخلطري  36 .

املنظم  غري  االقت�شاد  يلعب  الالئق،  العمل  �شعيد  على 

من  هامًا  م�شدرًا  وميثل  املاليني،  معي�شة  يف  مهمًا  دورًا 

العنان  اإطييالق  وبهدف  العمل.  فر�ض  وخلق  املبادرة  روح 

التناف�شية، ال  والقدرة  االإنتاجية  االإمكانات وحت�شني  لهذه 

بّد من اتخاذ تدابري �شاملة لتي�شري االنتقال من االأن�شطة 

فاإّن  هنا،  من  املعمم.  املنظم  االقت�شاد  اإىل  املنظمة  غري 

اأولويات العمل تتطلب درا�شة اأعمق للديناميكيات ال�شكلية 

املعنية، وتوجيه اال�شتثمار  الدول  الر�شمية يف �شياق  وغري 

لتوفري البنى التحتية والو�شول اإليها، واخلدمات التجارية 

العامة التي تهدف اإىل رفع م�شتوى االقت�شاد غري املنظم 

التدابري  جمموعة  اأّن  القول  ميكن  وبالتايل،  وتكامله. 

العمل  منظمة  وّثقتها  التي  اجليدة  الدولية  واملمار�شات 

الدولية ميكنها اأن تلهم اآلّية العمل يف املنطقة7.

3. األزمة المالية، 2009-2008 
مل ترتك االأزمة االقت�شادية العاملية منطقة ال�شرق االأو�شط  37 .

و�شمال اأفريقيا مبناأى عن تاأثريها. لكّن هذا التاأثري جاء 

اأخف وطاأًة مما كان عليه يف �شائر مناطق العامل.  ن�شبيًا 

هذا وي�شود املعتقد حول قدرة املنطقة على التعايف قريبًا، 

دولة  كل  تاأّثر  مييدى  ويختلف  االأزمييية.  هييذه  تتفاقم  مل  ما 

باالأزمة النا�شئة وفقًا لطبيعة كل دولة جلهة اإنتاج اأو عدم 

اإنتاج الطاقة. وا�شتنادًا اإىل توقعات �شندوق النقد الدويل8، 

فاإّن متو�شط النمو يف املنطقة �شوف يتباطاأ بن�شبة %2.5 

 .%6 بن�شبة  املا�شي  العام  عن  منخف�شًا   ،2009 العام  يف 

االإجتاه  هذا  من  واليمن  قطر  دولتي  ا�شتثناء  مّت  اأّنييه  غري 

�شوف  الدويل،  النقد  �شندوق  توقعات  وبح�شب  اإذ،  العام 

ت�شهدان زيادًة حادًة يف اإجمايل الناجت املحلي نظرًا لتو�شيع 

اإنتاجهما للغاز الطبيعي ال�شائل.

العربية  واململكة  الكويت   - للطاقة  املنتجة  الدول  وتاأثرت  38 .

حتديدًا   - املتحدة  العربية  االإمييييارات  ودولييية  ال�شعودية 

هذه  وت�شّجل  االأ�شا�شية.  ال�شلع  اأ�شعار  يف  احلاد  بالهبوط 

الدول اأدنى امل�شتويات من حيث معدل النمو ال�شنوي للعام 

2009 مع تاأثر النمو االإقت�شادي �شلبيًا.

7  اأنظر منظمة العمل الدولية، 2007. االقت�شاد غري املنظم: تي�شري االنتقال اإىل 

االقت�شاد املنظم، جنيف. 

   http://www.ilo.org/public/english/employment/policy/events/informal/materials.htm

8  �شندوق النقد الدويل: ملحة اقت�شادية عاملية: االأزمة واالنتعا�ض )ني�شان/اأبريل 

2009(، متوفر على املوقع التايل:

.pdf/c2.pdf/01/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009

اأ�شفرت اخل�شائر يف العائدات الناجتة عن �شادرات النفط  39 .

يف بع�ض الدول عن انكما�ض اإجمايل الناجت املحلي مبقدار 

التي  الكبرية  املالية  االإحتياطات  فيياإن  ذلييك،  ومع  الربع. 

اخلليج  دول  معظم  يف  االزدهيييار  �شنوات  خييالل  تراكمت 

الو�شع  اأّن  بيد  االأزميية.  باخلروج من  لهم  ت�شمح  اأن  يجب 

و�شلطنة  واليمن  والعراق  دبي  من  كّل  يف  مطمئنًا  يبدو  ال 

عمان، ذات احتياطيات الطاقة املحدودة نوعًا ما و/اأو عدد 

ال�شكان املرتفع. وبالتايل فهي غري قادرة على احلفاظ على 

م�شتويات االإنفاق العام ومتويل امل�شاريع العامة. بدوره، تاأّثر 

اأ�شا�شًا  قائمًا  كونه  من  حتّول  الذي  ال�شوداين،  االإقت�شاد 

انخفا�ض  من  ب�شدة  النفط،  على  لالإعتماد  الزراعة  على 

اأ�شعار الطاقة. وقد رّدت احلكومة من خالل جتميد االأجور 

وزيادة ال�شرائب واأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية.

. 40 التي عانت 
من ناحية اأخرى، فاإّن الدول امل�شتوردة للطاقة9

ال�شنوات  مدى  على  االأ�شا�شية  ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  من 

االأخرية اأ�شبحت االآن قادرة على انقاذ ما بني 5 اإىل %10 

من اإجمايل ناجتها املحلي نتيجة النخفا�ض اأ�شعار الطاقة. 

ال�شادرات  يف  االنخفا�ض  بفعل  الييتييوازن  قييام  ذلييل،  ومييع 

دول  اأّن  غري  املالية.  والتحويالت  وال�شياحة  ال�شناعية10 

املنطقة العربية امل�شتوردة للطاقة مل تنج من تاأثري الركود 

التجارة  يف  املييحييدود  الندماجها  نييظييرًا  ال�شديد  العاملي 

الدولية واالأ�شواق املالية العاملية.

لكّن الرتكيز على التاأثريات املالية لالأزمة فقط يقلل من  41 .

املنطقة.  يف  لالأزمة  احلقيقي  االقت�شادي  التاأثري  اأهمية 

ففي العام 2009، انخف�ض النمو يف م�شر اإىل 3.6%11، اأي 

بن�شبة 50% مقارنًة مع ما كان عليه يف العام 2008. واإىل 

جانب تون�ض واملغرب، ُتعترب م�شر وثيقة ال�شلة باأوروبا يف 

جماالت التجارة وال�شياحة، مّما يف�ّشر جزئيًا �شدة تاأثري 

االأزمة على اقت�شادها احلقيقي.

ويبقى االأهم بالن�شبة لهذه االقت�شادات االإنخفا�ض املتوقع  42 .

يف التحويالت املالية الذي يدخل اإىل هذه الدول عن طريق 

م�شدرًا  التحويالت  ومتّثل  اأوروبييا.  يف  املهاجرين  العمال 

هامًا من م�شادر الدخل، وتلعب دورًا كبريًا يف االقت�شادات 

الوطنية للدول املانحة لليد العاملة. وقد �شهدت اأكرب الدول 

امل�شتقبلة للمهاجرين، مثل دبي، موجًة كبريًة جلهة ت�شريح 

العمال املهاجرين باالإ�شافة اإىل نزوح جماعي ب�شبب اإلغاء 

اأو تعليق م�شاريع البناء الكربى.

9  االأردن، االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، املغرب، تون�ض ولبنان.

االأو�شط  ال�شرق  على  املالية  االأزميية  تاأثري  العنان:  »اإطييالق  لوي:  وم.  برا�ض  ج.    10

و�شمال اإفريقيا:، يف تقرير جيغا الدويل، الطبعة 2009/1، متوفر:

http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/  

gf_international_0901.pdf

11  �شندوق النقد الدويل: ملحة اقت�شادية عاملية )ني�شان/اأبريل 2009(.
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الر�شم 8: اال�شتخدام يف االقت�شاد الغري نظامي كن�شبة مئوية من اال�شتخدام غري الزراعية
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امل�شدر: منظمة العمل الدولية، الن�شاء والرجال يف االقت�شاد غري املنظم: �شورة اإح�شائية )2002(.

التحديثات  وغياب  النادرة،  العمل  �شوق  بيانات  ظّل  ويف  43 .

تقومي  مهّمة  ت�شعب  االأزمييية،  طبيعة  وتييطييورات  املنتظمة 

تكثيف  بّد من  االأزمة على االقت�شاد احلقيقي. فال  تاأثري 

لها.  االإ�شتجابة  م�شاألة  وزيادة  لر�شدها  املبذولة  اجلهود 

ومع ذلك، مقارنًة مع اخل�شائ�ض الهيكلية الأ�شواق العمل 

تربز  ال�شابقة،  الفقرات  يف  ا�شُتعر�شت  والتي  املنطقة  يف 

احلاجة اإىل اتباع نهج اأكرث ا�شتباقًا حلماية الفئات االأكرث 

�شعفًا، ودعم القدرات االقت�شادية واالإنتاجية للموؤ�ش�شات 

احتياجات  اأخييذ  لالأزمة  االإ�شتجابة  وعلى  كما  والعمال. 

والرتكيز  العمالة  ودمج  االإعتبار،  يف  احلقيقي  االإقت�شاد 

على احلماية االجتماعية. ومن املمكن اأن ي�شّكل العمل على 

التخفيف من اآثار هذه االزمة فر�شًة لبناء وتعزيز االأ�ش�ض 

الرتكيز  خالل  من  و�شامل  م�شتدام  منو  لتحقيق  الالزمة 

على العمالة واحلماية االجتماعية ال�شاملة. من هنا، يوّفر 

امليثاق العاملي للوظائف للعام 2009 الذي اعُتمد يف موؤمتر 

�شانها  من  التي  العامة  ال�شيا�شة  خيارات  الييدويل  العمل 

توجيه االإ�شرتاتيجيات الوطنية. 

4. ما بعد األزمة: قضايا السياسات 
الرئيسية بشأن العمالة 

والعمل الالئق في المنطقة
االآن  من  ولكن  يوم،  بعد  يومًا  املنطقة  يف  االأجيال  تن�شج  44 .

يف  �شي�شتمّر  ال�شكان  عدد  منو  فيياإّن   ،2020 العام  ولغاية 

�شتواجه  وبالتايل،  العمل.  اأ�ييشييواق  على  ال�شغط  ت�شكيل 

املنطقة حتديًا كبريًا يتجلى بخلق اأكرث من 70 مليون فر�شة 

العمل،  �شوق  اإىل  الداخلني  اجلدد  االأفييراد  لتوظيف  عمل 

واحلد من معدل البطالة، وا�شتخدام »العّمال املحبطني«، 

وكذلك حت�شني نوعية الوظائف واالإنتاجية.

ويبقى التحدي املتمثل يف اال�شتخدام والعمل الالئق االأكرب  45 .

من نوعه واإن كان ارتفاع معدالت النمو م�شتاأنفًا وم�شتدامًا، 

واحتماالت  الييراهيين  املييايل  اال�شطراب  من  الرغم  على 

التباطوؤ االقت�شادي. هذا وت�شّكل الهجرة بحّد ذاتها ميزًة 

هامًة من ميزات اأ�شواق العمل العربية غري قادرة على حّل 

امل�شكلة. فاإّنه ينبغي تاأمني الوظائف من خالل ديناميكية 

االندماج  على  الت�شجيع  وعمليات  الوطنية  االقت�شادات 

املبادرة  وروح  املهارات  تنمية  ت�شّكل  بدورها،  االإقليمي. 

الرئي�شية  العنا�شر  واالإبتكار  امل�شتدامة  امل�شاريع  وتنمية 

لتح�شني دور القطاع اخلا�ض يف خلق فر�ض العمل. فقاعدة 

ت�شكالن  العمل  ل�شوق  ال�شليمة  واالإدارة  املتينة  احلقوق 

املمدة  االإجتماعية  احلماية  اأنظمة  اأمييا  النجاح.  اأ�شا�ض 

هذا  املنطقة.  دول  كافة  متناول  يف  فهي  �شمواًل  واالأكييرث 

ويبقى احلوار االإجتماعي اأجنح و�شيلة لبناء توافق يف االآراء 

واخليارات  ال�شيا�شية  نهج م�شرتك حول اخليارات  واتباع 

املتاحة، وتعزيز االإلتزام لتنفيذها على نحو فعال.  

اأظهر االأداء يف الفرتة االأخرية جناح عدد من دول املنطقة  46 .

يف جني ثمار النمو املرتفع وترجمته يف زيادة فر�ض العمل. 

وجتدر االإ�شارة هنا اإىل دور التقّدم يف جمال التعليم العايل 

للتقرير  �شبق  وقد  املييهييارات.  تطوير  م�شاألة  اأهمية  واإىل 

اأن�شاأ جمالني من املجاالت ذات االأولوية العليا  اأن  ال�شابق 

التي يتوّجب اأن تاأخذها ال�شيا�شات يف االعتبار والتي تتجلى 

للن�شاط  موؤيدة  ا�شتخدام  �شيا�شات  اإىل  احلاجة  يف  اأواًل 

اإ�شرتاتيجيات للق�شاء على  �شاملة ومن�شقة، وثانيًا تطوير 

اأبعاد جتزئة اأ�شواق العمل.

ينبغي  للن�شاط.  املييوؤيييدة  ال�شاملة  اال�شتخدام  �شيا�شات  47 .

على  دولة  بكل  اخلا�شة  اال�شتخدام  اإ�شرتاتيجيات  تطبيق 

اأهييداف  وحتقيق  والدولية  واالإقليمية  املحلية  امل�شتويات 

العمل الالئق وتطويرها ودعمها على مّر االأيام عن طريق 
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�شعيدي القطاعني العام واخلا�ض. مبعنى يظهر االنق�شام 

جهة  من  الر�شمية  وغري  جهة  من  الر�شمية  املعايري  بني 

اأخرى، واجلن�ض والعمر والعمال املحليني واالأجانب. وياأتي 

ترتاوح  العوامل  نتيجًة ملجموعة من  العايل  االنق�شام  هذا 

االجتماعية  واملعايري  االإمنائية  االإ�شرتاتيجيات  بني  ما 

وتعيق  هذا  واالإهمال.  املا�شية  االجتماعية  واخل�شائ�ض 

حتقيق  املجزاأة  االأ�شواق  لهذه  التابعة  املعزولة  العمليات 

االأهداف االقت�شادية واالإمنائية التي اّتخذتها الدول على 

ال�شكان  اإىل توقعات ن�شبة متنامية من  عاتقها، باالإ�شافة 

والتي مل تنّفذ بعد. من هنا، يجب اأن تتحول مهمة الق�شاء 

�شوق  �شيا�شات  ت�شعه  هدفًا  العمل  اأ�ييشييواق  جتزئة  على 

اأعمال  راأ�ض جدول  اأعينها، وتخ�ش�شه على  العمل ن�شب 

االإ�شالح االقت�شادي واإ�شالح احلكم يف املنطقة وذلك من 

اأجل حتقيق روؤيا العمل الالئق.

اأ�شواق العمل عبارة عن اختالف جوهري على  اإّن جتزئة  53 .

م�شتوى �شروط الولوج واال�شتخدام يف اأ�شواق العمل. وهي 

للطلب  العر�ض  وتلبية  العمل  ب�شكل خا�ض حتركية  تعرقل 

الوافدين  وا�شتخدام  االقت�شادية  الفر�ض  ارتفاع  ظّل  يف 

اجلدد اإىل اأ�شواق العمل. من هنا، توؤّمن التقارير املتعلقة 

بهذه امل�شاألة والتي اأعدتها منظمة العمل الدولية للمنتدى 

على  الييقييادرة  واملمار�شات  ال�شيا�شات  عن  مف�شلًة  ملحًة 

اآفيياق  تعزيز  بهدف  هييذه  التجزئة  ظاهرة  على  الق�شاء 

امل�شتدامة  امل�شاريع  لتطوير  الييظييروف  وتهيئة  ال�شباب 

القطاع اخلا�ض وقدرته على  وبالتايل زيادة وحت�شني دور 

خلق وظائف اأكرث واأف�شل. وهناك نطاق وا�شع يف املنطقة 

يتم  التي  الن�شطة  العمل  �شوق  وبرامج  �شيا�شات  لتطوير 

التقرير  ويت�شّمن  كما  وتنفيذها.  الالزمة  مواردها  توفري 

العمل من منظور  اإدارة �شوق  الرئي�شية لتح�شني  العنا�شر 

عملية  باتت  وبالتايل،  املنطقة.  يف  احلقوق  على  يرتكز 

ممكنة  االإجتماعي  النوع  �شعيد  على  الواقعة  الفجوة  �شّد 

الرتكيز  مييع  االأبييعيياد  املتعدد  امل�شتدام  العمل  خييالل  ميين 

حماية  بكلفة  املتعلقة  التمييز  عنا�شر  على  خا�ض  ب�شكل 

وي�شري  االأطييفييال.  رعاية  ت�شهيالت  اإىل  والييولييوج  االأمييوميية 

االإنتاجية  وحت�شني  الوظائف  نوعية  على  الوا�شح  الرتكيز 

االأن�شطة  انتقال  ت�شّهل  �شاملة حمّددة  مقايي�ض  تنمية  اإىل 

الغري نظامية اإىل تيار االقت�شاد الرئي�شي، والولوج املبا�شر 

املوارد  والتدريب واحلماية وغريها من  املالية  املوارد  اإىل 

اإدارة الهجرة ب�شكل فعال وم�شوؤول  االإمنائية. اأخريًا، فاإّن 

ومن�شف جزٌء ال يتجزاأ من ا�شرتاتيجيات اال�شتخدام يف 

يف  ال�شحيحة  املمار�شات  ت�شّكل  اأن  ينبغي  لذا،  املنطقة. 

دول،  �شائر  يف  اأو  املنطقة  يف  اأكييان  املجاالت  هييذه  جميع 

مع  اأكرب،  م�شتوى  على  اإ�شالحية  لن�شاطات  اإلهام  م�شدر 

العلم اأّن تطوير برنامج و�شبكة املعرفة االإقليمية قادر على 

دعم هذه الن�شاطات.

تدابري فعالة وم�شتدامة وفاًء لاللتزامات التي تعهدت بها 

دول املنطقة.

ويف حني جلاأت كافة دول املنطقة بو�شع برامج اال�شتخدام  48 .

غري املت�شلة و/اأو برامج التدريب، عمد البع�ض منها اإىل 

تطوير روؤيا وا�شحة واإ�شرتاتيجية �شاملة ونا�شطة تهدف اإىل 

م�شتويات  على  الالئق  والعمل  اال�شتخدام  اأهداف  حتقيق 

الدولة واملنطقة، متخذًة يف االعتبار مو�شوع االندماج يف 

االقت�شاد العاملي وزيادة القدرة التناف�شية.

ال�شيا�شات  اأطيير  يف  حتييواًل  الييالئييق  العمل  روؤييييا  ت�شتلزم  49 .

هدفًا  العمل  ي�شبح  اأن  املهم  وميين  احلالية.  واالأولييويييات 

حموريًا ومعيارًا لتقومي االأداء ال�شامل على �شعيد الدولة. 

ا�شتثمارات  لتاأثري  منهجي  تقومي  اإجيييراء  ي�شتتبع  وهييذا 

واخلييا�ييشيية(،  والييعييام  واالأجيينييبييييية  )املحلية  اال�ييشييتييخييدام 

ال�شريبية  احلوافز  ت�شمل  حوافز  �شيا�شة  و�شع  ويتطلب 

على اال�شتخدام العايل وحت�شني االإنتاجية. كما وت�شتوجب 

وغري  املتداولة  القطاعات  يف  لل�شيا�شات  اأف�شل  حتلياًل 

طاقة  ذروة  لبلوغ  املنا�شبة  واال�شرتاتيجيات  املييتييداوليية 

اال�شتخدام. هذا ويعترب اعتماد ال�شيا�شات ملواجهة الركود 

خ�شو�شًا يف الدول التي �شبق اأن �شهدت �شراعات واأزمات 

اأمرًا هامًا لزيادة فر�ض العمل والدخل و�شبكات االأمان ال 

�شيما على �شعيد ال�شكان ذوي الدخل االأدنى.

�شّدد اإعالن منظمة العمل الدولية للعام 2008. 50 حول العدالة 

اال�شتخدام  »جعل  �شرورة  على  عادلة  لعوملة  االجتماعية 

هدفًا حموريًا لل�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية« ولي�ض 

ما ينتج عنها. وقد وّفرت العنا�شر االأ�شا�شية الع�شرة من 

�شيا�شة  اأ�ش�ض   )2003( العاملية  اال�شتخدام  اأعمال  جدول 

وقائمة للعمل املنا�شب بهدف التكيف مع احلقائق املحلية 

العمل  ل�شيا�شات  الروؤية  هذه  واأّدت  املنطقة.  يف  املتنوعة 

امل�شوؤوليات  خف�ض  اإىل  النا�شطة  واال�شتخدام  الييالئييق 

املن�شق  العمل  من  جاعلًة  ال�شيا�شة،  وجماالت  املوؤ�ش�شاتية 

العمل  وميين  الييعيياميية  ال�شيا�شة  جمييياالت  يف  واملتما�شك 

امل�شتدام ومن اآليات التن�شيق الفعالة داخل احلكومات وعرب 

ال�شراكات اخلا�شة والعامة العنا�شر الرئي�شية للنجاح.

. تلعب  تي�شري اإن�شياب �شوق العمل والق�شاء على التجزئة. 51

اأ�شا�شي  و�شاطة  دور  العمل  اأ�شواق  وموؤ�ش�شات  �شيا�شات 

تنمية  ا�شرتاتيجيات  نتائج  وال�شمول  فعالية  �شمان  يف 

اأف�شل  اال�شتخدام. ومن ال�شروري فهم هذا الدور ب�شكل 

الوظائف  تطبيق  اأجييل  من  املوؤ�ش�شات  واإ�ييشييالح  وتطوير 

امل�شرتكة وحتقيق املزيد من الكفاءة واالإن�شاف.

اأ�شواق  فيياإّن  الثاين،  الق�شم  يف  الييواردة  التحاليل  بح�شب  52 .

على  جتزئة  االأكييرث  كبري  حّد  اإىل  تبقى  املنطقة  يف  العمل 
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5. أسئلة للنقاش 
ما هي ال�شيا�شات التي تدعم بفعالية عالية ا�شرتاتيجيات  1 .

التي  التدابري  هي  ما  الالئق؟  العمل  فر�ض  وخلق  النمو 

يقوم عليها »جناح« الق�ش�ض يف املنطقة؟ ما هي االأهداف 

االإقليمية واملحلية للدولة؟

على  االأزمييية  تيياأثييري  ور�ييشييد  لتقومي  الف�شلى  الو�شيلة  مييا  2 .

�شاأنها  من  التي  االإ�شتجابات  ما هي  االقت�شاد احلقيقي؟ 

�شوق  االنتعا�ض يف  وترية  وت�شريع  التاأثريات  من  التخفيف 

العمل؟ ما هي عنا�شر امليثاق العاملي للوظائف ذات االأهمية 

َتني؟ وال�شلة اخلا�شّ

. 3 ما هي التوقعات بالن�شبة لزيادة االندماج االإقليمي وكيف 

فر�ض  وحت�شني  زيييادة  اإىل  تييوؤدي  اأن  العملية  لهذه  ميكن 

العمل؟ 

ما هي ال�شيا�شات التي تعزز اال�شتثمار )املحلي واالأجنبي  4 .

معدل  ميين  ويييزيييد  اال�ييشييتييخييدام  يكّثف  بحيث  املييبييا�ييشيير( 

العامة  لل�شراكات  املتاحة  الفر�ض  هي  ومييا  االإنتاجية؟ 

واخلا�شة؟

االإنتاجية يف  لتح�شني  الالزمة  والتدابري  االأهداف  ما هي  5 .

املنطقة؟ 

عملية  ت�شهيل  على  القادرة  ال�شحيحة  املمار�شات  هي  ما  6 .

التّحول من االقت�شاد غري املنظم اإىل االقت�شاد املنظم؟

ما هي اآليات التن�شيق والتما�شك واحلوار االجتماعي؟  7 .

كيف ميكن للتعاون االإقليمي دعم م�شاألة اعتماد �شيا�شات  8 .

املمار�شات  وتبادل  الرئي�شية  الربامج  ومبادرات  ا�شتباقية 

ال�شحيحة؟

االقت�شاد  مع  للتكامل  �شبيل  الالئق  العمل  منظور  ويعزز  54 .

التكامل  اإمكانات  اأما  التناف�شية.  القدرة  وزيييادة  العاملي 

املنطقة  يف  العاملي  االقت�شاد  يف  واالنييدميياج  االإقليمي 

فمتخلفة اإىل حد كبري، لكّنها تقّدم منظورات جديدة واعدة 

للنمو والتنمية، على الرغم من االأزمة املالية احلالية. وقد 

وّلدت هذه االأزمة فر�شًة الإعادة النظر يف االإ�شرتاتيجيات 

�شعيد  على  الراهنة  التنمية  وا�شرتاتيجيات  االإقت�شادية 

املنتدى  هييذا  يتيح  هنا،  من  والوطنية.  العاملية  االأبييعيياد 

اإجييراءات  وحتديد  اإقليمي،  منظور  تطوير  اأمييام  الفر�شة 

املتابعة املتعلقة بامليثاق العاملي للوظائف.
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والعمل  الكاملة  االإنتاجية  »اال�شتخدام  املتمثل يف  التنموي 

ن�شبة  فهي:  االأربييع  املوؤ�شرات  هذه  اأّما  للجميع«14.  الالئق 

ال�شعيفة  اال�شتخدام  وح�ش�ض  اال�شتخدام،  من  ال�شكان 

ومنو االإنتاجية وح�ش�ض الفقر يف العمل15.

موؤ�شرات اأ�شواق العمل الرئي�شية 

1. االجتاهات الدميوغرافية 

عمومًا، و�شل عدد ال�شكان البالغني �شن العمل يف املنطقة  4 .

العربية اإىل 229 مليون ن�شمة يف العام 2008. وبذلك فاإّن 

العاملني يف  ال�شكان  باملئة من جمموع  املنطقة متّثل 4.6 

العامل. وهي متّثل يف ظّل و�شول عدد ال�شباب فيها اإىل 70 

مليون ن�شمة 5.8 باملئة من جمموع �شباب العامل، ما ي�شري 

اإىل هيكلية غنية بال�شباب.

�شهد جمموع ال�شكان البالغني �شن العمل منوًا مبعدل 34.3. 5 

باملئة ما بني عامي 1998 و2008 جاء نتيجًة الرتفاع عدد 

 38.4( االأو�شط  ال�شرق  يف  العمل  �شن  البالغني  ال�شكان 

باملئة( و�شمال اإفريقيا )29.8 باملئة(16. هذا وارتفع عدد 

ال�شباب بنحو 23.6 باملئة بعد اأن و�شل اإىل 25.3 باملئة يف 

ال�شرق االأو�شط واإىل 19.0 باملئة يف �شمال اإفريقيا. ويعود 

انخفا�ض  واقييع  اإىل  املنطقتني  بني  الن�شب  يف  االختالف 

هذا  جيياء  فيما  اإفييريييقيييييا  �شمال  يف  اخل�شوبة  مييعييدالت 

االنخفا�ض متاأخرًا يف منطقة ال�شرق االأو�شط. ولكن، على 

الرغم من هذا الرتاجع، اإاّل اأّن عدد ال�شكان البالغني �شن 

العمل وعدد اجليل ال�شاب �شهدا ارتفاعًا ملحوظًا فاق اأّي 

ال�شحراء  اأفريقيا جنوب  با�شتثناء  العامل  اأخرى يف  دولة 

)اأنظر اجلدول اأ.1(.

14  ملزيد من املعلومات حول التفا�شيل وتاريخ هذا الهدف اجلديد، الرجاء مراجعة: 

منظمة العمل الدولية، املوؤ�شرات الرئي�شية ل�شوق العمل، الطبعة اخلام�شة، جنيف 

2007، الف�شل االأول.

15  مل ي�شتخدم املوؤ�شر االأخري هنا نظرًا لبلوغ ح�ش�ض الفقر يف العمل م�شتوى الدوالر 

اال�شتخدام  اجتاهات  يف  اأّما  املنطقة.  يف  متدنيًا  يعترب  والذي  اليوم  يف  الواحد 

العاملية )كانون الثاين/يناير 2008(، فقّدرت ح�ش�ض االأفراد العاملني واملاكثني 

اليوم  يف  العائلة  يف  الواحد  للفرد  واحد  دوالر  من  باأقل  الفقر  يف  عائالتهم  مع 

وال�شرق  اإفريقيا  �شمال  يف   %3 من  اأقييل  اإىل  ي�شل  والييذي  العاملني  جمموع  من 

االأو�شط.

وجيبوتي  القمر  وجزر  والبحرين  دولًة هي اجلزائر   22 العربية  املنطقة  ت�شمل    16

واالأرا�شي  واملغرب  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  واالأردن  والعراق  وم�شر 

و�شوريا  وال�شودان  وال�شومال  ال�شعودية  العربية  واململكة  وقطر  وعمان  املحتلة 

العربية، متى  املنطقة  تقديرات  وت�شمل  واليمن.  العربية  االإمارات  وتون�ض ودولة 

دول  قائمة  اأّن  غري  التقرير  هذا  لغر�ض  و�شعت  وقد   ،22 الي  الدول  هذه  اأمكن، 

اأفريقيا وال�شرق االأو�شط )اعتماد الئحة منظمة العمل الدولية للدول يف  �شمال 

كّل منطقة، مثاًل اجتاهات اال�شتخدام العاملية ل�شهر كانون الثاين/يناير 2008 

للفئات( لي�شت مطابقة متامًا لدول املنطقة العربية لذا مل يوؤخذ جمموع االأعداد 

التابع للمنطقتني يف احل�شبان.

الملحق الخاص بمؤشرات سوق 
العمل في المنطقة العربية

�شورة  تقدمي  اإىل  االإح�شائية  العامة  النظرة  هذه  تهدف  1 .

املنطقة  اال�شتخدام يف  العمل واجتاهات  �شوق  �شاملة عن 

ومييقييدرًة  املتوفرة  املعطيات  اأحيييدث  م�شتخدمًة  العربية 

االجتاهات من خالل تطبيق منهجية منظمة العمل الدولية 

لن�شخة  االإعداد  ويتّم حاليًا  العمل12.  �شوق  موؤ�شرات  حول 

اأ�شواق  واجتيياهييات  االجتماعية  االجتيياهييات  حييول  مو�شعة 

العمل يف الدول العربية على اأن تقوم منظمة العمل الدولية 

بن�شرها يف اأوائل العام 2009. 

وت�شري هذه النظرة العامة االإقليمية اإىل اأّن بع�ض اجتاهات  2 .

اأ�شواق العمل امل�شرتكة ميكن اإن�شاوؤها ب�شهولة على الرغم 

من التنوع القائم يف دول املنطقة. ونظرًا ل�شعوبة احل�شول 

العمل يف عدد من الدول  اأ�شواق  على حتاليل �شاملة حول 

ب�شبب النق�ض يف املعلومات واملعطيات، ت�شّكل االجتاهات 

على  ُت�شتخدم  لالهتمام  مثريًة  مرجعيًة  نقاطًا  االإقليمية 

�شعيد املنطقة اأو ملقارنتها مع �شائر مناطق العامل13.

وي�شمل هذا املرفق حتليل �شبع موؤ�شرات رئي�شية من منظور  3 .

مزدوج وهي: ال�شكان والقوى العاملة واال�شتخدام والبطالة 

وقطاع اال�شتخدام وو�شع اال�شتخدام واإنتاجية العمل. وقد 

اأو�شاع  درا�شة  طريق  عن  احلاالت  بع�ض  يف  التحليل  اأتى 

يف  وهناك  وال�شباب.  والرجال  الن�شاء  منها  ثانوية  فئات 

الواقع ثالثة موؤ�شرات من اأ�شل اأربعة حمددة ب�شكل خا�ض 

للمنطقة العربية اختريت لقيا�ض التقدم نحو هدف االألفية 

12  كلما قّل توفر املعطيات، بات من ال�شعب احل�شول على تقديرات متثل املنطقة 

االإقليمية  املوؤ�شرات  لتقدير  املعتمد  النموذجي  التمرين  فاإّن  وبالتايل،  بالكامل. 

ومنظمة  متوفرة  معطيات  على  ترتكز  التي  للموؤ�شرات  بالن�شبة  حمييدودًا  يبقى 

املوؤ�شرات  ُتلّخ�ض  املعيار،  هذا  اإىل  وبالنظر  املنطقة.  دول  اأغلبية  منها  ت�شتفيد 

املقدرة للمنطقة العربية على ال�شكل التايل: ال�شكان البالغني �شن العمل وال�شباب 

للعمر واجلن�ض،  نتيجًة  العاملة املجزاأة  القوى  العاملة ومعدالت م�شاركة  والقوى 

والعمر،  اجلن�ض  ب�شبب  املييجييزاأة  اال�شتخدام  من  ال�شكان  ون�شب  واال�شتخدام 

وجمموع البطالة، ومعدل البطالة املجزاأ ب�شبب اجلن�ض والعمر، وو�شع ح�ش�ض 

وم�شتويات  املتداولة  اال�شتخدام  وح�ش�ض  ال�شعيفة  واحل�ش�ض  اال�شتخدام 

االإنتاجية. وتعود تقديرات هذه املوؤ�شرات اإىل الفرتة املمتدة ما بني العامني 1997 

و2007. ومّت ح�شبان التقديرات االإقليمية با�شتخدام منوذج اجتاهات اال�شتخدام 

العاملية، وهو منوذج اقت�شادي معقد قامت منظمة العمل الدولية بتطويره. وهو 

املتعلقة  املعلومات  اإىل  باالإ�شافة  املنطقة  يف  املتوفرة  املعطيات  كافة  ي�شتخدم 

به  يت�شبب  الييذي  الفراغ  ملء  اأ(  بهدف  واالجتماعية  االقت�شادية  باالجتاهات 

النق�ض يف املعلومات، ب( وقيا�شها مرتكزًا املعطيات االإقليمية املتوفرة املتعلقة 

التفا�شيل  حول  املعلومات  من  ملزيد  العمل.  �شوق  يف  الرئي�شية  املوؤ�شرات  بعدد 

التقنية، الرجاء مراجعة املرفق االأول ملنظمة العمل الدولية، اجتاهات اال�شتخدام 

العاملية عند ال�شباب للعام 2008، ت�شرين االأول/اأكتوبر 2008. ملزيد من املعلومات 

حول منهجية العمل، الرجاء زيارة املوقع التايل:

http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm

13  اإّن تقديرات العام 2008 ال تزال متهيدية وميكن مراجعتها بعد توّفر املزيد من 

املعطيات لهذا العام.
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اجلدول اأ.1: جمموع ال�شكان العاملني وجمموع ال�شكان من ال�شباب والبالغني، ح�شب املنطقة 

 
1998 2008

Change between
1998 and 2008 (%)

Total working-age population (‘000)

World 4,170,917 4,991,468 19.7

Developed Economies & European Union 810,056 883,267 9.0

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 284,814 306,797 7.7

East Asia 983,803 1,148,638 16.8

South-East Asia & the Pacific 344,103 423,799 23.2

South Asia 856,592 1,084,512 26.6

Latin America & the Caribbean 344,993 418,967 21.4

Sub-Saharan Africa 339,585 448,349 32.0

Arab Region 170,156 228,453 34.3

Middle East 98,489 136,346 38.4

North Africa 108,482 140,792 29.8

 

Adult population (‘000)

World 3,114,375 3,782,996 21.5

Developed Economies & European Union 680,163 754,386 10.9

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 223,114 242,461 8.7

East Asia 771,705 904,875 17.3

South-East Asia & the Pacific 243,747 314,741 29.1

South Asia 593,200 770,660 29.9

Latin America & the Caribbean 246,432 314,184 27.5

Sub-Saharan Africa 219,028 289,981 32.4

Arab Region 113,317 158,203 39.6

Middle East 64,343 93,568 45.4

North Africa 72,643 98,141 35.1

 

Youth population (‘000)

World 1,056,542 1,208,472 14.4

Developed Economies & European Union 129,894 128,881 -0.8

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 61,700 64,335 4.3

East Asia 212,097 243,763 14.9

South-East Asia & the Pacific 100,357 109,059 8.7

South Asia 263,392 313,853 19.2

Latin America & the Caribbean 98,560 104,783 6.3

Sub-Saharan Africa 120,557 158,368 31.4

Arab Region 56,839 70,250 23.6

Middle East 34,147 42,779 25.3

North Africa 35,839 42,651 19.0

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي، اأيلول/�شبتمرب 2009، اأنظر املرفق االأول ملنظمة العمل الدولية، اجتاهات اال�شتخدام العاملية عند 

ال�شباب للعام 2008، ت�شرين االأول/اأكتوبر 2008.
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معدل  من  اأقييّل  اليافعني  م�شاركة  معّدل  يكون  ما  غالبًا  8 .

م�شاركة املتقدمني يف ال�شن، نظرًا ملتابعة الفئة االأوىل عملية 

حت�شيل العلوم )مما يجعل منهم اأفرادًا غري نا�شطني(. 

االإقت�شادات  ذات  الييدول  املثال  �شبيل  على  اأخييذنييا  فيياإن 

عليه،  نرتكز  كمرجع  االأوروبييي  االإحتيياد  ومنطقة  النامية 

ندرك عندها التحدي الذي تواجهه املنطقة العربية. ففي 

 )2008 يف  باملئة   46.9( ال�شّبان  م�شاركة  معدل  اأّن  حني 

االإقت�شادات  ذات  الييدول  معدالت  كبري  حييّد  اإىل  يناهز 

النامية ومنطقة االإحتاد االأوروبي على �شعيد الفئة نف�شها 

)52.7 باملئة(، ي�شّجل معّدل م�شاركة ال�شابات انخفا�شًا 

كبريًا. وقد و�شل هذا املعّدل يف العام 2008 اإىل 21.6- 

باملئة يف املنطقة العربية مقارنًة مع 48.2 باملئة يف الدول 

ذات االإقت�شادات النامية ومنطقة االإحتاد االأوروبي. وت�شري 

هذه االأرقام اإىل اأّن امراأتني من اأ�شل ع�شر ن�شاء تعتربان 

نا�شطَتني فيما تعّد الن�شاء الثمانية االأخرى غري نا�شطات. 

ال�شعودية  العربية  واململكة  املحتلة  واالأرا�شي  قطر  اأّما يف 

العمل  �شوق  يف  الن�شاء  م�شاركة  معدل  فينخف�ض  والعراق 

اإىل ما دون الع�شرة باملئة.

ال�شبان  م�شاركة  معدالت  الوقت  مرور  مع  وتراجعت  هذا  9 .

يف �شوق العمل، يف حني �شهدت معدالت م�شاركة ال�شابات 

م�شاركة  معدل  انخفا�ض  �شبب  ويعود  ملحوظًا.  ارتفاعًا 

�شيما  ال  التعليمي  ال�شلك  يف  انخراطهم  اإىل  ال�شبان 

التعليم  ن�شبة  ارتفعت  جهته،  من  منه.  الثانوية  ال�شفوف 

ال�شابات  عدد  اأّن  اإاّل  اأ.3(  جييدول  )اأنظر  ال�شابات  عند 

العامالت يزداد يومًا بعد يوم مّما يوؤدي اإىل ارتفاع معدالت 

م�شاركتهّن يف �شوق العمل.

2. اجتاهات قوة العمل وم�شاركة القوى العاملة 

. 6 امل�شاركة يف القوى العاملة يف املنطقة والتي 
ُتعترب معدالت17

ت�شّجل 50.9 باملئة االأدنى عامليًا نتيجًة للم�شاركة املحدودة 

للن�شاء يف �شوق العمل. ففي العام 2008، اقت�شرت ن�شبة 

امل�شاركة الن�شائية على امراأتني ون�شف فقط من اأ�شل ع�شر 

ن�شاء، اأو مبعنى اآخر فاإّن كّل �شبع ن�شاء من اأ�شل ع�شرة كنَّ 

اإاّل اأّن هذه االإح�شاءات تختلف على  عاطالت عن العمل. 

�شعيد الرجال اإذ من اأ�شل ع�شرة رجال، 7.5 منهم يعملون 

فيما ُيعترب 2.5 منهم باطلني عن العمل )اأنظر الر�شم اأ.2 

واأ.3 واجلدول اأ.2(. اأّما يف �شمال اإفريقيا فرتتفع معدالت 

متجاوزًة  طفيف  ب�شكل  العاملة  القوى  يف  املييراأة  م�شاركة 

معدالت ال�شرق االأو�شط، االإقليم الذي ي�شّم اأدنى م�شتوى 

هذا  العمل.  �شوق  يف  املييراأة  م�شاركة  حيث  من  العامل  يف 

بلد  من  املييراأة  م�شاركة  معدالت  حول  التقديرات  وتختلف 

مقابل  املحتلة  االأرا�شي  يف  باملئة   14 ت�شجل  اإذ  اأخر  اإىل 

54.3 باملئة يف ال�شومال. كما وتختلف االأرقام على �شعيد 

اإىل  املعدالت  ت�شل  اإذ  العمل  �شوق  يف  الرجال  م�شاركة 

باملئة يف   90 من  اأكرث  ت�شجل  فيما  اليمن  باملئة يف   65.9

تقديرات  اإىل  )ا�شتنادًا  العربية  املتحدة  واالإمييارات  قطر 

العام 2008 18(.

اإاّل اأّن معدل م�شاركة املراأة يف �شوق العمل �شهدت ارتفاعًا  7 .

مطردًا خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية )اأنظر اجلدول رقم 

2(. وقد انطبق هذا الواقع على 20 دولة من اأ�شل الدول 

املراأة يف  مل�شاركة  املعدالت  اأعلى  َلت  ف�ُشجِّ ال 22.  العربية 

�شوق العمل يف اجلزائر وقطر واالإمارات العربية املتحدة.

17  جتمع القوى العاملة ما بني االأفراد العاملني والباطلني عن العمل الذين ي�شكلون 

الفئَتني »النا�شطني« يف اأ�شواق العمل. يتّم ح�شبان معدل م�شاركة القوى العاملة 

من خالل اأخذ االأفراد النا�شطني وق�شم عددهم على عدد االأفراد البالغني �شن 

العمل. وي�شري معدل م�شاركة القوى العاملة هذا اإىل عدد االأفراد النا�شطني على 

فيتمّثل  النا�شطني  غري  االأفييراد  معدل  اأّمييا  العمل.  �شن  البالغني  ال�شكان  �شعيد 

من  جييزءًا  ي�شكلون  والذين  العمل  اأ�شواق  يف  ي�شاركون  ال  الذين  ال�شكان  بعدد 

ال�شكان البالغني �شن العمل. فاإّن هذا العدد يعطي موؤ�شرًا اأوليًا حول االإمكانيات 

الب�شرية التي ال ي�شتخدمها االقت�شاد. ولكن، ال بّد من اأن نحر�ض يف مو�شوع اأّن 

اأي�شًا  التالمذة واالأفراد غري الراغبني يف العمل ُيعتربون غري نا�شطني. وهناك 

املعّدل«ال�شحيح« للم�شاركة يف القوى العاملة اإىل جانب معدالت ُتعترب عالية جدًا 

اجلميع  على  يتوّجب  حيث  الفقرية  الييدول  على  احلالة  هذه  تنطبق  ما  )وغالبًا 

العمل لال�شتمرار وبالتايل يّتخذون اأي عمل متوفر( واأخرى منخف�شة جدًا. هذا 

ويتّم اتخاذ االإقت�شادات ال�شناعية كمرجع.

18  منظمة العمل الدولية، املوؤ�شرات الرئي�شية ل�شوق العمل، الطبعة اخلام�شة، جنيف 

2007. عندما ال تقدم الدولة معلومات كافية ودقيقة حول معدالت امل�شاركة يف 

القوى العاملة، ترتكز عندها تقديرات منظمة العمل على النموذج االقت�شادي. 

و�شتيف  االقت�شاد  اإىل  باالإ�شافة  التفا�شيل،  من  ملزيد  اجلييداول  حا�شية  اأنظر 

العاملة: منهجيات  القوى  للم�شاركة يف  العاملية واالإقليمية  كاب�شو�ض، االجتاهات 

العمل والنتائج الرئي�شية، تقرير منظمة العمل الدولية حول اأ�شواق العمل، مكتب 

العمل الدويل، جنيف، 2007.
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اجلدول اأ.2: معدالت القوى العاملة وم�شاركة القوة يف العمل

 Labour force (‘000) Labour force partici-
pation rate (%) Inactivity rate (%)

Total 1998 2008 1998 2008 1998 2008

World 2,707,394 3,198,794 64.9 64.1 35.1 35.9

Developed Economies & European Union 475,634 509,945 58.7 57.7 41.3 42.3

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 168,468 178,517 59.2 58.2 40.8 41.8

East Asia 754,025 840,357 76.6 73.2 23.4 26.8

South-East Asia & the Pacific 238,277 293,721 69.2 69.3 30.8 30.7

South Asia 513,252 644,198 59.9 59.4 40.1 40.6

Latin America & the Caribbean 215,594 273,400 62.5 65.3 37.5 34.7

Sub-Saharan Africa 239,121 317,258 70.4 70.8 29.6 29.2

Arab region 85,315 116,357 50.1 50.9 49.9 49.1

Middle East 49,040 70,153 49.8 51.5 50.2 48.5

North Africa 53,983 71,246 49.8 50.6 50.2 49.4

Male

World 1,628,158 1,901,987 78.6 76.7 21.4 23.3

Developed Economies & European Union 267,401 280,212 69.2 66.3 30.8 33.7

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 91,926 97,136 69.5 68.3 30.5 31.7

East Asia 412,937 455,312 82.4 77.9 17.6 22.1

South-East Asia & the Pacific 137,964 171,294 81.6 82.2 18.4 17.8

South Asia 367,439 455,154 83.2 81.9 16.8 18.1

Latin America & the Caribbean 135,086 160,533 80.2 78.8 19.8 21.2

Sub-Saharan Africa 135,867 177,296 81.6 80.3 18.4 19.7

Arab region 66,027 86,851 76.0 74.5 24.0 25.5

Middle East 38,974 53,676 75.6 75.1 24.4 24.9

North Africa 40,564 51,374 75.1 73.4 24.9 26.6

Female

World 1,079,236 1,296,807 51.4 51.6 48.6 48.4

Developed Economies & European Union 208,233 229,733 49.2 49.8 50.8 50.2

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 76,542 81,381 50.2 49.5 49.8 50.5

East Asia 341,089 385,044 70.7 68.2 29.3 31.8

South-East Asia & the Pacific 100,313 122,427 57.3 56.8 42.7 43.2

South Asia 145,813 189,044 35.1 35.8 64.9 64.2

Latin America & the Caribbean 80,508 112,867 45.6 52.4 54.4 47.6

Sub-Saharan Africa 103,254 139,962 59.6 61.5 40.4 38.5

Arab region 19,288 29,506 23.1 26.4 76.9 73.6

Middle East 10,066 16,477 21.5 25.4 78.5 74.6

North Africa 13,420 19,872 24.6 28.1 75.4 71.9

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي، اأيلول/�شبتمرب 2009، اأنظر املرفق االأول ملنظمة العمل الدولية، اجتاهات اال�شتخدام العاملية عند 

ال�شباب للعام 2008، ت�شرين االأول/اأكتوبر 2008.
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الر�شم اأ.1: القوى العاملة والالن�شاط كجزء من جمموع ال�شكان البالغني �شن العمل، املنطقة العربية، 2008
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امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادية، اأيلول/�شبتمرب 2009، اأنظر حا�شية رقم 15 لقراءة التعريف عن املنطقة العربية.

الر�شم اأ.2: معدالت م�شاركة القوى العاملة، 2008
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امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادية، اأيلول/�شبتمرب 2009، اأنظر حا�شية رقم 15 لقراءة التعريف عن املنطقة العربية.
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اجلدول اأ.3: اإجمايل ن�شب الت�شجيل، مناطق العامل

Gross enrolment ratios Secondary 
total

Secondary 
male

Secondary 
female Tertiary total Tertiary male Tertiary 

female

Year 1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006

Arab States 60.1 67.8 63.5 70.4 56.5 65.1 19.1 22.0 21.8 22.0 16.2 22.0

Central and Eastern 
Europe

87.4 87.7 88.1 89.4 86.7 86.0 37.8 59.6 34.6 53.0 41.0 66.4

Central Asia 83.4 91.4 84.3 93.3 82.4 89.6 18.4 24.7 19.1 23.5 17.8 25.8

East Asia and the Pacific 64.8 75.2 .. 75.0 .. 75.5 13.8 24.6 15.7 25.3 11.7 23.9

Latin America and the 
Caribbean

80.3 89.4 77.7 86.3 83.1 92.6 21.5 31.3 20.3 29.1 22.7 33.6

North America and 
Western Europe

100.4 100.7 100.8 100.9 100.0 100.6 61.2 69.7 54.9 60.1 67.8 79.9

South and West Asia 44.5 .. 50.5 .. 38.0 .. .. 10.9 .. 12.3 .. 9.4

Sub-Saharan Africa 23.8 31.8 26.1 35.4 21.4 28.2 3.7 5.2 4.4 6.2 2.9 4.2

امل�شدر: اإّن مناطق منظمة اليون�شكو ال تتطابق مع املناطق امل�شار اإليها يف هذا التقرير. للح�شول على الئحة الدول املدرجة يف كل منطقة. انظر اي�شًا: 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=182 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=167

الر�شم اأ.3: معدالت الت�شجيل 
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امل�شدر: اأنظر اجلدول اأ.3.
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50 باملئة. اأّما اأدنى املعدالت فتطال االأرا�شي الفل�شطينية 

وم�شر  ال�شورية  العربية  واجلمهورية  واالأردن  والييعييراق 

واململكة العربية ال�شعودية حيث ت�شّجل اأقّل من 20 باملئة20. 

وكما هو متوّقع، فاإّن معدالت الرجال تفوق معدالت الن�شاء 

الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  باملئة   48.4 بني  ما  تييرتاوح  اإذ 

و91.3 باملئة يف االإمارات املتحدة العربية.  

من جهته، ا�شتفاد اجليل ال�شاب من منو فر�ض العمل. وقد  13 .

اأعلى امل�شتويات  �شّجل منو اال�شتخدام يف ال�شرق االأو�شط 

)ن�شبًة ل�شائر املناطق( فيما �شهد �شمال اإفريقيا ارتفاعًا 

ملحوظًا من حيث معدل ا�شتخدام ال�شباب )اأنظر الر�شم 

ال�شرق  يف  ال�شابات  ا�شتخدام  معدل  وارتفع  كما  اأ.4(. 

ا�شتفادت  جييديييدة،  ومييرة  باملئة.   48.4 بن�شبة  االأو�ييشييط 

ال�شابات يف املناطق الثانوية من فر�ض العمل متفوقًة على 

ال�شبان. ولكن، فيما منا اجليل ال�شاب بن�شبة 23.6 باملئة 

)منها 19.0 باملئة يف �شمال اإفريقيا و25.3 باملئة يف ال�شرق 

اجليل  م�شتوى  على  اال�شتخدام  معدل  �شهد  االأو�ييشييط(، 

ال�شاب منوًا بحوايل 17.1 باملئة فقط. اأّما االختالفات يف 

جمال فر�ض العمل للجيل ال�شاعد فكانت �شديدة يف وقت 

 13.8 اإفريقيا  �شمال  يف  لل�شباب  العمل  فر�ض  منو  �شّجل 

باملئة فقط مقابل 28.6 باملئة يف ال�شرق االأو�شط. وبالتايل، 

اإفريقيا  �شمال  يف  ال�شاعد  اجليل  عييدد  ارتييفيياع  تخّطى 

العمل، فيما تفّوقت هذه الفر�ض على معدل  معدل فر�ض 

ال�شباب يف ال�شرق االأو�شط. وكما هي احلال بالن�شبة اإىل 

جممل ن�شب ال�شكان اإىل اال�شتخدام، فاإّن معدالت ال�شباب 

اأظهرت انخفا�شًا على م�شتوى الفجوة القائمة على اأ�شا�ض 

اجلن�ض فيما بقيت ن�شبة الن�شاء اإىل اال�شتخدام االأدنى يف 

العامل. فاإّن 1.5 �شابات من اأ�شل ع�شرة يعملن يف املنطقة 

العربية مقابل 4 �شبان من اأ�شل ع�شرة.  

4. اجتاهات البطالة

على  اال�شتخدام  ومنو  العاملة  القوة  ارتفاع  تاأثري  كان  ما  14 .

البطالة؟ ي�شتمّر معدل البطالة االإجمايل21 بت�شجيل اأعلى 

امل�شتويات يف املنطقة )9.7 باملئة يف العام 2008(، فيما 

و�شل معدل البطالة يف �شمال اإفريقيا اإىل 10.0 باملئة ويف 

املعدل  هذا  و�شهد  هذا  باملئة.   9.0 اإىل  االأو�شط  ال�شرق 

املا�شية.  الع�شر  ال�شنوات  مدى  على  حمييدودًا  انخفا�شا 

)اأنظر اجلدول اأ.6 والر�شم اأ.6(. 

اخلام�شة،  الطبعة  االأ�شا�شية،  العمل  �شوق  موؤ�شرات  الدولية،  العمل  منظمة    20

جنيف، 2009.

21  ُيحت�شب معدل البطالة كح�شة من عدم م�شاركة ال�شكان يف القوى العاملة منذ 

العمل(.  )باطلني عن  الفرتة عن عمل  يبحثون يف هذه  والذين  �شاعة  اأكرث من 

املعلومات،  من  ملزيد  دوليًا.  به  املعرتف  الدولية  العمل  منظمة  تعريف  هو  هذا 

الرجاء مراجعة منظمة العمل الدولية، املوؤ�شرات الرئي�شية ل�شوق العمل، الطبعة 

اخلام�شة، جنيف، 2007.  

3. اجتاهات اال�شتخدام 

العاملني  فيها  مبا  العاملة  القوى  عنا�شر  يف  التدقيق  اإّن  10 .

التالية  يعك�ض االجتاهات  العمل  والعاطلني عن  النا�شطني 

التي �ُشّجلت على مدى العقد املا�شي19.

باملئة  العمل 34.3. 11  �شن  البالغني  ال�شكان  ارتفع عدد  فيما 

�شّجلت  و2008،   1998 العام  بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف 

باملئة خالل  بن�شبة 38.8  ارتفاعًا  اال�شتخدام من جهتها 

الفرتة عينها، مما يف�ّشر حتّول ن�شب ال�شكان من اال�شتخدام 

من 44.5 باملئة يف العام 1998 اإىل 46.0 باملئة يف العام 

2008. هذا وتفوقت ن�شبة ا�شتفادة الن�شاء من العمالة على 

ن�شبة الرجال بحيث �شّجل عدد وظائف الن�شاء 56.0 باملئة 

فقط،  باملئة   34.1 بن�شبة  ا�شتفادًة  الرجال  �شّجل  فيما 

مما اأّدى اإىل ردم الهّوة ما بني معدالت ا�شتخدام الن�شاء 

والرجال. لكن ُتعترب هذه الفجوة االأحمق مقارنًة مع الو�شع 

يف �شائر مناطق العامل. فاإّن معدل الن�شاء من ن�شبة ال�شكان 

اإىل اال�شتخدام ت�شل اإىل 22.7 باملئة فح�شب فيما ي�شل 

معدل الرجال من ن�شبة ال�شكان اإىل ا�شتخدام اإىل حوايل 

68.3 باملئة. )اأنظر جدول اأ.4(.

ال بّد من االإ�شارة هنا اإىل االإختالفات احلا�شلة على �شعيد  12 .

الدول. فاإّن ن�شب الن�شاء من ن�شب ال�شكان اإىل اال�شتخدام 

ُتقّدر يف كّل من ال�شومال وجزر القمر وموريتانيا بحوايل 

19  اإن اأف�شل و�شيلة لتحليل اجتاهات اال�شتخدام هي عرب العدد الكامل للعاملني اإىل 

الدولية  العمل  منظمة  تو�شح مطبوعة  وكما  ال�شكان.  اإىل  العاملني  ن�شبة  جانب 

فعالية  مدى  اإىل  ت�شري  ال�شكان  اإىل  العاملني  ن�شبة  فان  العمل  �شوق  موؤ�شرات 

االقت�شاد يف توفري فر�ض عمل للباحثني عن عمل. اإن ن�شبة العاملني اإىل تعداد 

التعداد  من  كن�شبة  اال�شتخدام  يف  االأ�شخا�ض  عدد  جلي  ب�شكل  تو�شح  ال�شكان 

وال  �شباب(.  اأو  وما فوق  �شنة  )اإما 15  العمرية  الفئات  لل�شكان يف مقابل  الكلي 

اجتاهات  هناك  اأن  اإال  ال�شكان«،  تعداد  مقابل  لال�شتخدام  دقيقة  »ن�شبة  توجد 

الالئق  العمل  يف  العجز  من  للتقليل  ايجابي  مفعول  لها  والتي  حمددة  تف�شيلية 

اأن تكون  املثال: 1( فان املعدالت يجب  القريب والطويل. على �شبيل  على املدى 

اقل لل�شباب منها للتعداد الكلي لل�شكان الن هناك مزيد من ال�شباب منخرطني 

اإىل  الرا�شدين. كذلك فان انخفا�ض معدالت اال�شتخدام  التعليم مقارنة مع  يف 

التعداد الكلي لل�شكان بني ال�شباب ميكن النظر اإليه على انه موؤ�شر ايجابي اإذا 

كان ذلك نتيجة زيادة لن�شبتهم يف التعليم. 2( هناك حاجة للجهود الرامية اإىل 

زيادة ن�شبة اال�شتخدام اإىل التعداد الكلي لل�شكان عندما تكون البطالة مرتفعة 

احل�شول  ي�شتطيعون  ال  عمل  عن  باحثني  هناك  اأن  اإىل  ي�شري  )مما  ما  بلد  يف 

منخف�شة  تكون  عندما  الن�شب  هذه  زيييادة  اإىل  حاجة  اأي�شا  هناك   )3 عليه(. 

كنتيجة للخيبة )مما ي�شري اإىل اأن الباحثني عن عمل قد فقدوا االأمل يف ذلك(. 

للمراة منخف�شة مقارنة بالرجال طاملا كان ذلك  بالن�شبة  املوؤ�شرات  4( �شتظل 

نتيجة الحتماالت بقاء املراة يف املنزل وعدم م�شاركتها يف اأ�شواق العمل. اإال اأن 

اإذا كان االختالف بني املراة والرجل نتيجة م�شاهمة منخف�شة يف االأقوى العاملة 

من قبل الن�شاء دون اإرادتهن، فان من �شان هذه الن�شب اأن تتح�شن مع الوقت. 

5( وعلى اجلانب االآخر، فان ن�شب اال�شتخدام لل�شكان يجب اأن ال تكون مرتفعة. 

فعلى �شبيل املثال، الن�شب االأعلى من 80% غالبا ما تكون يف الدول الفقرية جدًا 

اأن االرتفاع يف  اإىل  باالإ�شافة  توفر فر�ض عمل متدنية. 6(  اإىل  ت�شري  وعادة ما 

اأن االرتفاع  اأن تكون معتدلة حيث  ال�شكاين يجب  التعداد  اإىل  ن�شب اال�شتخدام 

الكبري يف هذه الن�شب قد يكون نتيجة اإىل االنخفا�ض يف االإنتاجية.
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اإىل  التوّجه  العمل، عو�شًا عن  اأطول ريثما يح�شلون على 

فر�ض عمل القطاع اخلا�ض. اأّما القطاع اخلا�ض، فعو�شًا 

عن ملء الفراغات، ي�شتمّر يف تطبيق �شيا�شة التمييز بني 

ال�شباب، وال �شيما ال�شابات، الأ�شباب ُتعزى اإىل زيادة كلفة 

فر�شة االأمومة ورعاية االأطفال التي ال ت�شتطيع ال�شركات 

حتّملها، وطاقة الن�شاء املحدودة من حيث التنقل جغرافيًا. 

املتخرجني  امتالك  عييدم  من  القطاع  هييذا  وي�شتكي  هييذا 

للمهارات التي يحتاج اإليها.       

5. اجتاهات اال�شتخدام القطاعية: االنتقال من 

القطاع الزراعي اإىل قطاع اخلدمات

وفقًا للمعطيات املتوفرة حول التوزيع القطاعي لال�شتخدام  18 .

اخلدمات  قطاع  فيياإّن  اأ.5(،  والر�شم  اأ.8  اجلييدول  )اأنظر 

ُيعترب اإىل حّد الكبري امل�شدر االأكرث توفريًا لفر�ض العمل 

ارتفاع  اأكييرب  �شهد  الييذي  القطاع  واأّنيييه  كما  املنطقة.  يف 

اأّمن   ،2008 العام  ففي  و2008.   1998 بني  ما  للح�ش�ض 

هذا القطاع حوايل 49.5 باملئة من الوظائف يف املنطقة. 

من جهته، �شهد القطاع ال�شناعي بني العام 1998 والعام 

من  باملئة   22.8 اإىل  باملئة   19.1 من  �شئياًل  منوًا   2008

القطاع  هذا  فيياإّن  املنطقة.  يف  العمل  فر�ض  جممل  معدل 

يلعب دورًا اأ�شا�شيًا يف توفري فر�ض العمل للرجال اأكرث منها 

للن�شاء. وبالتايل، فاإّن 23 رجاًل من اأ�شل 100 يعملون يف 

القطاع ال�شناعي، مقابل 9 ن�شاء من اأ�شل 100 يف العام 

2008. اأخريًا، �شّجل القطاع الزراعي انخفا�شًا يف معّدل 

اأّمن هذا  العام 2008،  ففي  الوقت.  اال�شتخدام مع مرور 

القطاع 27.8 باملئة من فر�ض العمل للمنطقة بعدما كان 

قد وقّدم 33 باملئة يف العام 1998. اإاّل اأّنه مهّم بالن�شبة اإىل 

ا�شتخدام الن�شاء اإذ اأّن 39.3 باملئة من فر�ض عمل الن�شاء 

يف املنطقة تاأتي عن طريق القطاع الزراعي. اأّما بالن�شبة 

اإذ  تراجعًا  ت�شهد  القطاع  هذا  اأهمّية  فيياإّن  الرجال،  اإىل 

انخف�ض معدل توفريه فر�ض العمل من 33 باملئة يف العام 

1998 اإىل 27.8 يف العام 2008.

لكن، ال يفرت�ض اأّن يطغو املعدل االإقليمي على �شّتى احلقائق  19 .

اإفريقيا. فاإّن الزراعة ال زالت  يف ال�شرق االأو�شط و�شمال 

ت�شكل يف �شمال اإفريقيا قطاعًا هامًا على �شعيد اال�شتخدام 

اإّن 33 �شخ�شًا من ا�شل 100 يعملون يف هذا القطاع،  اإذ 

مقابل 18 من اأ�شل 100 يف ال�شرق االأو�شط. بدورها، تلعب 

�شمال  العمل يف  فر�ض  توفري  دورًا حمييدودًا يف  اخلدمات 

قطاع  يف  يعملون   100 اأ�شل  من  فييردًا   44 اإّن  اإذ  اإفريقيا 

اخلدمات يف �شمال اإفريقيا مقابل 54 فردًا من اأ�شل 100 

يف ال�شرق االأو�شط. اأّما ال�شناعة ف�شّجلت يف العام 2007 

معدالت �شبيهة بحيث اأّمنت 22.6 باملئة من فر�ض العمل 

يف �شمال اإفريقيا مقابل 28.1 باملئة يف ال�شرق االأو�شط. 

العمل  فر�ض  الن�شاء  اإيجاد  �شعوبة  املعطيات  وتظهر  كما  15 .

على الرغم من اأن معّدل الن�شاء العاطالت عن العمل يف 

االأ�شواق تتدّنى عن معّدل الرجال الباطلني عن العمل. فمن 

ا�شل 12 دولة قامت بتقدمي معطيات حديثة حول معدالت 

فاقت  الن�شاء  بطالة  مييعييدالت  اأّن  تبنّي  لديها،  البطالة 

يتعّلق  ففيما  منها.  دول  ع�شر  يف  الرجال  بطالة  معدالت 

مب�شر واجلمهورية العربية ال�شورية، ي�شل االختالف بني 

معديل البطالة عند الن�شاء والرجال اإىل اأكرث من 15 باملئة. 

وبالتايل، توؤّدي هذه الن�شبة اإىل اإثباط العزمية عند الن�شاء 

ومنها اإىل ابتعادهّن عن �شوق العمل وزيادة معدل الن�شاء 

غري النا�شطات على �شعيد القوى العاملة. كما ويوؤّثر هذا 

االأمر على خ�شارة يف جمال اال�شتثمارات املخ�ش�شة لتعليم 

الن�شاء. من هنا، فاإّن معّدل البطالة عند الن�شاء و�شل يف 

الرجال يف  �شّجل عند  فيما  باملئة  اإىل 13.8  العام 2007 

كامل اأنحاء املنطقة العربية حوايل 8.2 باملئة.

املنطقة  ت�شّجله  الييذي  باملئة   16 .22.1 البطالة  معّدل  ُيعترب 

�شمال  باملئة يف   24.4 اإىل  ي�شل  اإذ  جدًا  مرتفعًا  العربية 

)اأنظر  االأو�ييشييط  ال�شرق  يف  باملئة   18.8 واإىل  اإفريقيا، 

اجلدول اأ.7(. وبالتايل، فاإّن هذا املعّدل هو االأعلى عامليًا 

يف  �شعوبة  الن�شاء  جتد  جديدة،  ومرة  اإفريقيا.  �شمال  يف 

اإيجاد فر�ض العمل اأكرث من الرجال. فمن اأ�شل ع�شر ن�شاء 

نا�شطات يف �شوق العمل، 3 منهّن ال ينجحن يف اإيجاد عمل. 

اأّما بالن�شبة اإىل الرجال، فاإّن اثنني من اأ�شل 10 رجال ال 

ي�شّكل خ�شارًة كبريًة لالإمكانات �شيما  يجدان عماًل، مما 

واأّن البطالة تطال اليوم اأكرث االأجيال حت�شياًل للعلم. 

 )  حتتاج م�شكلة البطالة عند ال�شباب )اأنظر اجلدول اأ.7. 17

�شعيد  تختلف على  التحديات  واأّن  �شيما  دقيق  اإىل حتليل 

امل�شتويات التعليمية. ففي اأغلبية الدول، فاإّن العاملني غري 

املثقفني اأو ذوي امل�شتوى التعليمي املحدود ال يواجهون خطر 

البطالة. وبالتايل، فاإّن اأخطار البطالة غالبًا ما تطال ذوي 

املهارات واحلا�شلني على التعليم الثانوي، مما يعك�ض �شوء 

تقومي تدريبهم على �شعيد اقت�شاد البالد. غري اأّن معدالت 

البطالة عند املتخرجني من اجلامعات تظهر اجتاهًا مرتفعًا 

البطالة  اآفيية  اليوم  تواجه  مثاًل  فم�شر  الييدول.  بع�ض  يف 

االجتاه  ويعود  هذا  التعليمية.  امل�شتويات  كافة  تطال  التي 

ال�شائد اإىل اأ�شباب عديدة. من جهة اأخرى، ي�شّكل تالمذة 

دخول  على  الييقييادرة  وال�شريعة  االأوىل  الفئة  اجلامعات 

الوظائف  على  كبري  حّد  اإىل  تعتمد  والتي  العمل،  اأ�شواق 

احلكومية املتقل�شة يومًا بعد يوم. وكما كانت احلال عليه 

يف املا�شي، فاإّن ال�شباب اأ�شحاب ال�شهادات العليا يبحثون 

توّفر  اأن  يتوقعون  وهم  العام.  القطاع  يف  عمل  عن  اليوم 

لهم احلكومة فر�ض العمل املنا�شبة. ونظرًا النتماء اأولئك 

ال�شباب اإىل عائالت ثرية، فهم م�شتعدون لالنتظار فرتة 
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اجلدول اأ.4: ن�شب اال�شتخدام ون�شب ال�شكان اإىل اال�شتخدام 

Employment
(‘000)

Employment-to-population 
ratio (%) Change between

Total 1998 2008 1998 2008 1998 and 2008

World 2,537,229 3,010,467 60.8 60.3 18.7

Developed Economies & European Union 441,855 479,080 54.5 54.2 8.4

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 147,962 162,539 52.0 53.0 9.9

East Asia 718,659 804,203 73.0 70.0 11.9

South-East Asia & the Pacific 226,792 277,579 65.9 65.5 22.4

South Asia 492,385 612,408 57.5 56.5 24.4

Latin America & the Caribbean 197,439 253,613 57.2 60.5 28.5

Sub-Saharan Africa 220,622 293,067 65.0 65.4 32.8

Arab Region 75,745 105,119 44.5 46.0 38.8

Middle East 44,440 63,841 45.1 46.8 43.7

North Africa 47,076 64,136 43.4 45.6 36.2

Female

World 1,007,250 1,216,502 48.0 48.4 20.8

Developed Economies & European Union 192,064 215,668 45.4 46.8 12.3

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 67,033 74,212 44.0 45.1 10.7

East Asia 327,825 371,296 67.9 65.8 13.3

South-East Asia & the Pacific 95,083 114,963 54.3 53.4 20.9

South Asia 139,327 178,230 33.6 33.7 27.9

Latin America & the Caribbean 71,634 102,250 40.6 47.5 42.7

Sub-Saharan Africa 94,560 128,564 54.6 56.5 36.0

Arab Region 16,298 25,427 19.6 22.7 56.0

Middle East 8,724 14,457 18.6 22.3 65.7

North Africa 11,000 16,862 20.2 23.8 53.3

Male

World 1,529,979 1,793,965 73.9 72.4 17.3

Developed Economies & European Union 249,791 263,412 64.6 62.4 5.5

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 80,929 88,327 61.2 62.1 9.1

East Asia 390,834 432,908 78.0 74.1 10.8

South-East Asia & the Pacific 131,709 162,616 77.9 78.1 23.5

South Asia 353,058 434,178 79.9 78.1 23.0

Latin America & the Caribbean 125,806 151,363 74.7 74.3 20.3

Sub-Saharan Africa 126,061 164,504 75.7 74.5 30.5

Arab Region 59,447 79,692 68.5 68.3 34.1

Middle East 35,715 49,384 69.3 69.1 38.3

North Africa 36,076 47,274 66.8 67.5 31.0

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي، ني�شان/اأبريل 2008، اأنظر املرفق االأول ملنظمة العمل الدولية، اجتاهات اال�شتخدام العاملية عند 

ال�شباب للعام 2008، ت�شرين االأول/اأكتوبر 2008.
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الر�شم اأ.4: ن�شبة التغيري بني 1998 و2008 على �شعيد ا�شتخدام ال�شباب
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Youth employment: Male (%) Youth employment: Female (%)  Youth employment: Total (%) 

امل�شدر: منظمة العمل الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادية، ني�شان/اأبريل 2008، اأنظر حا�شية رقم 15 لقراءة التعريف عن املنطقة العربية.
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اجلدول اأ.5: ا�شتخدام ال�شباب ون�شب ا�شتخدام ال�شباب اإىل ال�شكان

Youth Employment-to-
Population Ratio Youth Employment (‘000)

Total Youth 1998 2008 1998 2008

World 47.6 44.6 519,059 557,941

Developed Economies & European Union 45.8 43.9 59,467 56,555

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 34.7 33.3 21,387 21,427

East Asia 61.6 53.0 130,701 129,235

South-East Asia & the Pacific 47.2 45.2 47,352 49,293

South Asia 44.4 42.0 116,828 131,897

Latin America & the Caribbean 46.6 45.2 45,931 47,343

Sub-Saharan Africa 51.0 50.1 61,451 79,281

Arab Region 28.3 26.8 16,095 18,850

Middle East 29.2 30.0 9,987 12,842

North Africa 27.5 26.3 9,861 11,218

Male youth

World 54.9 51.4 293,515 315,142

Developed Economies & European Union 48.4 45.3 32,108 29,896

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 39.4 38.2 12,319 12,477

East Asia 58.3 48.7 63,709 62,282

South-East Asia & the Pacific 53.2 52.0 26,914 28,777

South Asia 60.5 58.6 82,520 95,536

Latin America & the Caribbean 59.4 55.0 29,405 29,017

Sub-Saharan Africa 57.3 55.0 34,487 43,640

Arab Region 41.6 37.7 12,054 13,518

Middle East 43.4 42.5 7,595 9,291

North Africa 39.2 35.9 7,117 7,765

Female youth

World 40.0 37.5 205,697 218,740

Developed Economies & European Union 43.0 42.4 27,359 26,659

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 29.8 28.3 9,068 8,950

East Asia 65.2 57.8 66,991 66,953

South-East Asia & the Pacific 41.1 38.2 20,438 20,516

South Asia 27.0 24.1 34,309 36,361

Latin America & the Caribbean 33.7 35.2 16,526 18,326

Sub-Saharan Africa 44.7 45.1 26,964 35,641

Arab Region 14.5 15.5 4,041 5,332

Middle East 14.4 17.0 2,392 3,551

North Africa 15.5 16.4 2,744 3,453

العاملية عند  اال�شتخدام  الدولية، اجتاهات  العمل  امللحق 1 ملنظمة  اأنظر  اأيلول/�شبتمرب 2009،  الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي،  العمل  امل�شدر: منظمة 

ال�شباب، 2008، ت�شرين االأول/اأكتوبر 2008.  
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اجلدول اأ.6: البطالة ومعدالتها 

Unemployment (‘000) Unemployment rate (%)
Total 1998 2008 1998 2008

World 170,165 188,326 6.3 5.9

Developed Economies & European Union 33,779 30,865 7.1 6.1

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 20,506 15,978 12.2 9.0

East Asia 35,366 36,154 4.7 4.3

South-East Asia & the Pacific 11,485 16,142 4.8 5.5

South Asia 20,867 31,789 4.1 4.9

Latin America & the Caribbean 18,155 19,787 8.4 7.2

Sub-Saharan Africa 18,499 24,191 7.7 7.6

Arab Region 9,570 11,238 11.2 9.7

Middle East 4,600 6,312 9.4 9.0

North Africa 6,908 7,111 12.8 10.0

Male

World 98,178 108,022 6.0 5.7

Developed Economies & European Union 17,609 16,800 6.6 6.0

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 10,998 8,809 12.0 9.1

East Asia 22,102 22,405 5.4 4.9

South-East Asia & the Pacific 6,255 8,678 4.5 5.1

South Asia 14,382 20,976 3.9 4.6

Latin America & the Caribbean 9,281 9,170 6.9 5.7

Sub-Saharan Africa 9,806 12,792 7.2 7.2

Arab Region 6,580 7,160 10.0 8.2

Middle East 3,259 4,292 8.4 8.0

North Africa 4,488 4,100 11.1 8.0

Female

World 71,986 80,304 6.7 6.2

Developed Economies & European Union 16,169 14,065 7.8 6.1

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 9,509 7,169 12.4 8.8

East Asia 13,264 13,749 3.9 3.6

South-East Asia & the Pacific 5,230 7,464 5.2 6.1

South Asia 6,486 10,813 4.4 5.7

Latin America & the Caribbean 8,874 10,616 11.0 9.4

Sub-Saharan Africa 8,693 11,398 8.4 8.1

Arab Region 2,990 4,078 15.5 13.8

Middle East 1,341 2,019 13.3 12.3

North Africa 2,420 3,010 18.0 15.1
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اجلدول اأ.7: البطالة ومعدالتها

Youth unemployment (‘000) Youth unemployment rate (%)
Total 1998 2008 1998 2008

World 64,810 69,194 12.3 12.3

Developed Economies & European Union 9,591 8,532 13.9 13.1

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 6,236 4,857 22.6 18.5

East Asia 13,760 12,997 9.5 9.1

South-East Asia & the Pacific 6,880 9,375 12.7 16.0

South Asia 11,594 14,797 9.0 10.1

Latin America & the Caribbean 8,534 8,499 15.7 15.2

Sub-Saharan Africa 8,215 10,139 11.8 11.3

Arab Region 4,877 5,362 23.3 22.1

Middle East 2,415 2,972 19.5 18.8

North Africa 3,545 3,613 26.4 24.4

Male youth

World 37,378 39,892 12.2 12.1

Developed Economies & European Union 5,142 4,833 13.8 13.9

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 3,520 2,751 22.2 18.1

East Asia 8,058 7,528 11.2 10.8

South-East Asia & the Pacific 3,799 5,122 12.4 15.1

South Asia 8,171 10,308 9.0 9.7

Latin America & the Caribbean 4,317 3,987 12.8 12.1

Sub-Saharan Africa 4,371 5,363 11.2 10.9

Arab Region 3,270 3,266 21.3 19.5

Middle East 1,607 1,861 17.5 16.7

North Africa 2,241 2,016 23.9 20.6

Female youth

World 27,433 29,302 12.5 12.7

Developed Economies & European Union 4,449 3,698 14.0 12.2

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 2,717 2,107 23.1 19.1

East Asia 5,702 5,469 7.8 7.6

South-East Asia & the Pacific 3,082 4,253 13.1 17.2

South Asia 3,422 4,489 9.1 11.0

Latin America & the Caribbean 4,217 4,511 20.3 19.8

Sub-Saharan Africa 3,845 4,776 12.5 11.8

Arab Region 1,606 2,096 28.4 28.2

Middle East 808 1,112 25.2 23.8

North Africa 1,304 1,597 32.2 31.6

العاملية عند  اال�شتخدام  الدولية، اجتاهات  العمل  امللحق 1 ملنظمة  اأنظر  اأيلول/�شبتمرب 2009،  الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي،  العمل  امل�شدر: منظمة 
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اجلدول اأ.8: ن�شب اال�شتخدام على �شعيد كل قطاع

 Employment in ag-
riculture (%)

Employment in in-
dustry (%)

Employment in 
services (%)

Both sexes 1998 2008 1998 2008 1998 2008

World 41.6 34.5 20.0 21.6 38.4 43.8

Developed Economies & European Union 5.8 3.7 28.0 24.9 66.2 71.4

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 27.3 18.5 27.1 25.7 45.7 55.9

East Asia 51.0 40.6 21.5 23.7 27.5 35.7

South-East Asia & the Pacific 50.2 42.5 15.5 19.4 34.3 38.1

South Asia 59.4 47.7 15.5 22.2 25.2 30.1

Latin America & the Caribbean 22.1 17.4 20.1 19.9 57.8 62.6

Sub-Saharan Africa 66.7 61.0 7.9 8.9 25.4 30.2

North Africa 36.9 33.2 18.9 22.6 44.3 44.1

Middle East 22.4 17.8 25.6 28.1 52.0 54.1

Arab Region 33.0 27.8 19.1 22.8 47.9 49.5

Male

World 40.3 33.5 22.9 25.4 36.9 41.4

Developed Economies & European Union 6.4 4.3 37.0 34.8 56.6 60.9

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 27.0 18.9 32.0 32.6 41.1 48.6

East Asia 47.6 38.7 22.9 24.9 29.7 36.4

South-East Asia & the Pacific 49.4 42.6 17.6 21.7 33.1 35.6

South Asia 53.4 40.6 17.0 24.8 29.5 35.4

Latin America & the Caribbean 26.7 22.9 24.0 25.1 48.8 51.6

Sub-Saharan Africa 65.8 62.0 10.2 11.6 24.0 26.4

North Africa 40.4 33.8 19.1 24.1 42.3 44.9

Middle East 21.0 12.6 26.7 30.9 52.2 56.2

Arab Region 33.0 27.8 19.1 22.8 47.9 49.5

Female

World 43.7 36.1 15.5 16.1 40.7 47.5

Developed Economies & European Union 5.0 3.0 16.3 12.8 78.7 84.2

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 27.6 17.9 21.2 17.4 51.2 64.6

East Asia 55.0 42.7 19.9 22.4 24.9 34.9

South-East Asia & the Pacific 51.3 42.2 12.7 16.1 36.0 41.7

South Asia 74.5 65.1 11.4 15.8 14.1 17.2

Latin America & the Caribbean 14.1 9.4 13.2 12.2 73.7 79.1

Sub-Saharan Africa 67.9 59.6 4.8 5.4 27.3 35.0

North Africa 25.1 31.6 17.9 18.4 50.8 42.0

Middle East 28.4 35.4 21.3 18.5 50.8 47.1

Arab Region 41.3 39.3 11.8 8.8 47.0 52.0

العاملية عند  اال�شتخدام  الدولية، اجتاهات  العمل  امللحق 1 ملنظمة  اأنظر  اأيلول/�شبتمرب 2008،  الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي،  العمل  امل�شدر: منظمة 
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6. االجتاهات على �شعيد اال�شتخدام

ميكن تق�شيم اال�شتخدام اإىل اأربع فئات: العمال املاأجورين،  20 .

العائالت  وعمال  احلييرة  املهن  اأ�شحاب  العمل،  اأ�شحاب 

امل�شاهمني. ينتمي اأغلبية العاملني يف املنطقة العربية اإىل 

فئة العمال املاأجورين �شيما واأّن هذه الفئة �شّجلت ارتفاعًا 

باملئة. هذا ويتخّطى املعّدل  اإىل 60  العام 2007 و�شل  يف 

ومتّثل  اإفريقيا.  �شمال  معّدل  االأو�شط  ال�شرق  يف  امل�شّجل 

فئة اأ�شحاب العمل مقارنًة مع �شائر الدول 6.6 باملئة. اأّما 

اأ�شحاب املهن احلرة في�شّكلون 18.5 باملئة مقابل 16.5 

باملئة لعمال العائالت امل�شاهمني. وجتدر االإ�شارة هنا اإىل 

اأّن هاَتني الفئتني االأخريتني �شهدتا انخفا�شًا ملحوظًا بني 

العام 1998 والعام 2008.

امل�شاهمني  العائالت  وعمال  احلرة  املهن  اأ�شحاب  ي�شّكل  21 .

الذين ال يقب�شون اأجرًا �شهريًا موؤ�شرًا تفوي�شيًا »لال�شتخدام 

ال�شعيفة«22. فغالبًا ما يتّم ا�شتخدام العمال حتت ظروف 

عمل حمفوفة باخلطر، ال �شيما يف االقت�شاد غري املنظم. 

من جهتها، ال تعمل فئتا عمال العائالت امل�شاهمة واأ�شحاب 

املهن احلرة وفق تدابري عمل ر�شمية وبالتايل ال ت�شتفيدان 

»للخطر«  برامج احلماية االجتماعية فتكونان عر�شًة  من 

ن�شبة  انخف�شت  وقد  هذا  االقت�شادية.  الييدورة  تقّلب  مع 

اإىل   1998 العام  يف  باملئة   40 من  ال�شعيفة  اال�شتخدام 

العمال عر�شًة  ثلث  نحو  تاركًة   ،2008 العام  باملئة يف   35

لظروف عمل خطرية. 

ال بّد من االإ�شارة هنا اإىل اأّن هذا املوؤ�شر يتاأثر اإىل درجة  22 .

العائالت  عمل  كييان  تاريخيًا،  اإذ  اجلن�ض  مب�شاألة  كبرية 

الظاهرة  هذه  وتلّخ�ض  هذا  الن�شاء.  قب�شة  يف  امل�شاهمة 

املهتمات  الن�شاء  ن�شبة  اأّن  اإذ  العربية  املنطقة  يف  الو�شع 

 12.2( الييرجييال  ن�شبة  يفوق  باملئة(   30( العائلة  بعمل 

الواقع على القطاع الزراعي  باملئة(. ونظرًا النطباق هذا 

يف  هامًا  دورًا  يلعب  اأن  البديهي  من  ي�شبح  خا�ض،  بوجه 

�شمال اإفريقيا اأكرث منه يف ال�شرق االأو�شط.   

تقوم عالقة وثيقة بني اال�شتخدام ال�شعيفة والعمل الفقري.  23 .

انت�شار  يعك�ض  ال�شعيفة  اال�شتخدام  ن�شبة  اإح�شاء  فيياإّن 

العمل الفقري. وت�شدّد وثاقة هذه العالقة اإذ يفتقر العمال 

اأو  يعملون حل�شابهم اخلا�ض  الذين  العمال  اله�ض كمجموع  اال�شتخدام  22  يح�شب 

ي�شاهمون يف مدخول االأ�شرة دون اجر كن�شبة من اال�شتخدام الكلي. اإال اأن هذا 

اقت�شادية  اأخطار  يواجهون  قد  االأجييور  ذوي  العمال  اأن  نتيجة  حمدود،  املوؤ�شر 

كبرية فيما العمال الذين يعملون حل�شابهم اخلا�ض قد يكونون يف و�شع مايل جيد 

وغري معر�شني لالزمات. اإال انه ورغم املحدودية، فان اال�شتخدام اله�ض ي�شكل 

موؤ�شر اال�شتخدام يف القطاع غري النظامي. ملزيد من التفا�شيل حول املوؤ�شرات 

وكيفية قراءتها مقارنة مع املقايي�ض االأخرى انظر:

Key indicators of the labour market, 5th edition,  

ILO Geneva 2007, Chapter 1.

و�شبكات  االجتماعية  احلماية  اإىل  ال�شعيفة  الوظائف  يف 

من  و�شعهم  حماية  على  ت�شاعدهم  التي  وال�شالم  االأمان 

بالتايل  في�شبحون  ال�شعيف.  االقت�شادي  الطلب  مهّبة 

غري قادرين على ما يكفي من االإدخارات لهم ولعائالتهم 

دومييًا  ال�شعف  ييييوؤّدي  هل  ولكن،  االأخييطييار.  هييذه  ملواجهة 

امل�شاألة  هذه  تعتمد  الواقع،  يف  الفقري؟  العمل  انت�شاوؤ  اإىل 

على م�شتويات اإنتاجية العمل. فكلما كانت هذه امل�شتويات 

عالية، قّل ارتباطها بالعمل الفقري. واحلقيقة اأّن م�شتويات 

ن�شبي  )ب�شكل  عالية  اأجييور  اإىل  ترتجم  العالية  االإنتاجية 

طبعًا(. ففي حالة املنطقة العربية، يرتبط ال�شعف ب�شكل 

وثيق بعمل فقري يتلّخ�ض يف دوالرين يف اليوم. وينطبق هذا 

القريبة من  االإنتاجية  املناطق ذات م�شتويات  الواقع على 

م�شتويات الدخل املتو�شطي. كما وحتّدد هذه العالقة بواقع 

االإنتاجية  م�شتويات  )ذات  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  كون 

العالية مقارنًة مع املتو�شط االإقليمي( عر�شًة لال�شتخدام 

ال�شعيفة التي ت�شل اإىل 30 باملئة، والتي تتما�شى مع معدل 

العمل الفقري الذي ي�شّجل 20 باملئة. اأّما يف �شمال اإفريقيا 

فاإّن م�شتويات االإنتاجية املتدنية تتطابق ون�شبة اال�شتخدام 

العمل  ح�ش�ض  مع  متا�شيًا  باملئة   35 بحوايل  ال�شعيفة 

الفقري )دوالرين يوميًا( التي ت�شجل 40 باملئة23.

7. االجتاهات يف االإنتاجية

باملئة   24 .21.4 )بن�شبة  االإنتاجية  يف  منييوًا  املنطقة  �شهدت 

التي  املناطق  �شائر  مع  مقارنًة  لكن،  و2008(   1998 بني 

هذا  كان  فقد  بالعمل،  املتعلق  عجزها  خف�ض  يف  جنحت 

النمو حمدودًا ال �شيما يف ال�شرق االأو�شط )اأنظر اجلدول 

اأ.10(. هذا وتختلف م�شتويات االإنتاجية بني دولة واأخرى 

وكذلك اجتاهات االإنتاجية مع مرور الوقت. ووفقًا للر�شم 

اأ.8، فاإّن الدول التي قّدمت معطيات وافرة �شّجلت ارتفاعًا 

لكّنها  العربية،  االإنتاجية ال �شيما يف االإمارات املتحدة  يف 

ال تزال دون امل�شتوى الذي بلغته يف اأوائل الثمانينات. ومّت 

ت�شجيل اأدنى امل�شتويات يف ال�شودان. كذلك، يظهر الر�شم 

ال�شرق  دول  اأغلبية  يف  االأخييرية  ال�شنوات  يف  بطيئًا  منييوًا 

االأو�شط. هذا وي�شكل منو االإنتاجية البطيء اأكرب حتديات 

املنطقة.

كانون  )جنيف،   ،2008 العاملية،  اال�شتخدام  اجتاهات  الدولية:  العمل  منظمة   23

الثاين/يناير 2008(.
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اجلدول اأ.9: و�شع اال�شتخدام ح�شب املهن

Wage and salaried 
workers (%) Employers (%) Own-account 

workers (%)
Contributing family 

workers (%)
Total

Both sexes 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008
World 44.0 48.0 2.9 2.5 32.1 33.0 21.0 16.5

Developed Economies & 
European Union

84.4 86.2 4.4 3.9 9.0 8.5 2.3 1.4

Central & South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

76.6 78.4 2.4 2.4 11.8 14.1 9.2 5.1

East Asia 36.4 45.1 2.1 1.5 34.1 35.5 27.4 18.0

South-East Asia & the Pacific 33.0 36.4 3.6 2.5 36.7 39.5 26.7 21.6

South Asia 17.9 21.5 1.8 1.4 49.7 51.4 30.6 25.6

Latin America & the Caribbean 61.8 63.5 4.2 5.1 27.6 25.5 6.4 5.9

Sub-Saharan Africa 18.1 24.7 1.6 1.6 48.5 44.3 31.9 29.4

Arab Region 49.4 58.3 6.9 6.6 23.0 18.5 20.7 16.5

North Africa 45.6 54.1 8.8 8.5 18.9 15.3 26.7 22.1

Middle East 50.3 62.0 4.4 4.9 33.1 24.3 12.2 8.8

Male

World 44.9 48.6 3.8 3.2 38.1 37.2 13.2 11.0

Developed Economies & 
European Union

82.5 83.8 5.8 5.3 10.6 10.3 1.1 0.7

Central & South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

75.1 77.0 3.3 3.4 15.0 16.3 6.6 3.3

East Asia 40.7 48.9 2.8 1.5 39.6 36.7 16.8 12.9

South-East Asia & the Pacific 35.0 38.6 5.4 3.4 47.0 46.5 12.6 11.5

South Asia 21.0 24.4 2.3 1.7 59.5 59.0 17.2 14.9

Latin America & the Caribbean 60.6 62.0 5.4 6.4 28.9 27.2 5.0 4.4

Sub-Saharan Africa 22.4 30.5 1.8 1.9 48.9 45.3 26.9 22.3

Arab Region 51.4 61.4 8.2 8.2 23.2 18.2 17.1 12.2

North Africa 46.8 56.8 10.8 10.8 20.3 15.9 22.1 16.4

Middle East 52.6 64.8 5.2 6.0 34.6 24.6 7.6 4.7

Female

World 42.7 47.0 1.4 1.5 23.1 26.8 32.9 24.6

Developed Economies & 
European Union

86.8 89.2 2.5 2.2 6.8 6.4 3.9 2.2

Central & South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

78.4 80.0 1.3 1.3 8.0 11.5 12.3 7.2

East Asia 31.2 40.7 1.1 1.4 27.6 34.1 40.1 23.9

South-East Asia & the Pacific 30.2 33.4 1.0 1.2 22.5 29.6 46.3 35.8

South Asia 10.0 14.5 0.5 0.8 24.9 33.0 64.6 51.7

Latin America & the Caribbean 63.8 65.7 2.2 3.1 25.3 22.9 8.8 8.2

Sub-Saharan Africa 12.5 17.3 1.2 1.3 47.9 42.9 38.4 38.5

Arab Region 41.9 48.6 1.9 1.6 22.2 19.8 33.9 30.0

North Africa 41.6 46.4 2.5 1.9 14.2 13.8 41.7 37.9

Middle East 41.3 52.6 1.0 1.2 26.7 23.5 31.0 22.7

العاملية عند  اال�شتخدام  الدولية، اجتاهات  العمل  امللحق 1 ملنظمة  اأنظر  اأيلول/�شبتمرب 2009،  الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي،  العمل  امل�شدر: منظمة 
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اجلدول اأ.10: قيا�ض االإنتاجية بح�شب مردود ال�شخ�ض العامل )2000 دوالر امريكي ثابت، تعادل القوى ال�شرائية 

املعّدلة(

 1998 2008 Change between 
1998 and 2008 (%)

World 17,013 21,022 23.6

Developed Economies & European Union 61,005 71,102 16.6

Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 15,009 24,652 64.2

East Asia 5,246 10,920 108.2

South-East Asia & the Pacific 6,807 9,222 35.5

South Asia 4,054 6,341 56.4

Latin America & the Caribbean 19,857 21,377 7.7

Sub-Saharan Africa 4,128 5,028 21.8

Arab Region 18,416 22,358 21.4

Middle East 28,129 32,319 14.9

North Africa 12,703 16,117 26.9

العاملية عند  اال�شتخدام  الدولية، اجتاهات  العمل  امللحق 1 ملنظمة  اأنظر  اأيلول/�شبتمرب 2009،  الدولية، مناذج االجتاهات االقت�شادي،  العمل  امل�شدر: منظمة 

ال�شباب، 2008، ت�شرين االأول/اأكتوبر 2008.

الر�شم اأ.6: ح�ش�ض و�شع اال�شتخدام )2007(
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الر�شم اأ.7: قيا�ض االإنتاجية بح�شب مردود ال�شخ�ض العامل )2000 دوالر امريكي ثابت، تعادل القوى ال�شرائية املعّدلة(
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