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 8102 - العربية للدول  العمالة العاملية والتوقعات االجتماعية

 يكليةالهباإلصالحات  ةكبير  إلى درجة مرهونة تزال ال أنها من الرغم على التحسن، في آخذة االقتصادية اآلفاق إن

 بأسرها املنطقة في دائمةال سياسيةالجيو  توتراتالبو  الخليجي التعاون  مجلس دول  في

 1.0 كان أن بعد ،2102 عام في ئةابامل 2.3 إلى ليصل العربية الدول  في االقتصادي النمو يتحسن أن املتوقع من

 االنتعاش إلى املتوقعة التحسينات وتعزى . 2102 عام في املستوى هذا  على يحافظأن و  ،2102 عام في ئةابامل

 في ئةابامل 2.2 بنسبة اإلجمالي املحلي الناتج يرتفع أن ُيتوقع حيث ،يالخليجمجلس التعاون بلدان  في االقتصادي

 التوسع واستمرار النفطية غير القطاعات نشاط بسبب ازدياد ،2102 عام في ئةابامل 1.5 كان أن بعد ،2102 عام

 مةقائ زالت ما الكبير الهبوط مخاطر فإن النفط، أسعار توقعات في اليقين عدم ورغم ذلك، مع. في املوازنات

  تزالال  الخليجي، التعاون  مجلسخارج  دول ال وفي. املنطقة في عدةدول  في الجيوسياسية التوترات تفاقم نتيجة

: صادياالقت النشاط كبحت نشطة،ال سححةامل نزاعاتال الحاالت بعض وفي األمد، طويلة الجيوسياسية الشواغل

 .التوقعاتفوق  ئةابامل 2 عند اإلجمالي املحلي الناتج نمو معدل راوحي أن ُيتوقع

 تعاون ال مجلس دول  في التحسين أجل من كبيرة هيكلية تغييرات إلى حاجة ثمة ولكن مستقرة، العمل سوق  آفاق

 الخليجي

  مستقرة العمل سوق  ظروف تظل أن املتوقع من
 
 ا املنطقة في البطالة معدل انخفاض يتوقع حيث ،نسبيا

 
 نخفاضا

 طفيف
 
 لذلك، ونتيجة(. 4-2 الجدول ) 2102 عام في أخرى  مرة االرتفاع نحو يتجه وأن ،2102 عام في باملئة 2.5 إلى ا

هن أن رغم همثلث النساء تشكل ،2102 عام في العمل عن عاطلينفي املنطقة  شخص ماليين خمسة قرابة سيصبح

 دول ال في الجنسين بين كبيرة تفاوتات هناك تزال ال الواقع، وفي. العاملة القوة من ئةابامل 01 سوى  يمثلنال 

 معدلبقي  حين في الرجال، بين هضعفأي ، 2102 عام في ئةابامل 01.2 النساء بين البطالة معدل بلغ: العربية

بيد . العالمي املتوسط من مئوية نقطة 31بمقدار  أقلأي  ،2102 عام في ئةابامل 02.2 العمل سوق  في تهنمشارك

 01 إلى اإلناث بطالة معدل يصل أن ُيتوقع حيث ملرأةا عمل آفاق تحسن على املعتدلة الدالئل بعض هناك أن

 يواجهون  العمل سوق  في الشباب يزال ال نفسه، الوقت وفي. 2111 عام منذ معدل أدنى وهو ،2102 عام في ئةابامل

 ظروف
 
  االقتصادي النمو تباطؤ أدى ،بالتحديدو . البالغينظروف  من بكثير أسوأ ا

 
ق تدهور آفا زيادة إلىمؤخرا

 مئويتين نقطتين من أكثر 2105 عام منذ ارتفع الشباب بطالة معدلأن إلى  تشير التقديرات: الشباب عمل سوق 

 .أفريقيا شمال بعد العالمفي  معدل أعلى ثاني وهو ،2102 عام في ئةابامل 25.1 إلى ليصل

 

 8102-8112 العربية، الدول  في والعمالة الفقيرة الضعيفة والعمالة وتوقعات البطالة آفاق: 4-8 الجدول 
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. لكليةا العمالة في يناملساهم األسرة في والعاملين الخاص لحسابهم العاملين نسبة بأنه الضعيفة العمالة معدل يعرف: مالحظة

 ا بينم الواحد لفردل استهالك أو دخل على يعيشون  الذين العمال نسبة إلىفي العمل  املدقع والفقر املعتدل الفقر معدال شيروي

 شيروي. التوالي علىالشرائية(  القوة )تعادل اليوم في دوالر 0.21 من وأقلالشرائية(  القوة )تعادل اليوم في دوالر 3.01و دوالر 0.21

 اراتواإلم السعودية العربية واململكة وقطر مانوعُ  والكويت البحرين موه جلسامل أعضاء إلى الخليجي التعاون  مجلس دول إجمالي 

 .واليمن املحتلة الفلسطينية ضواألر  ولبنان واألردن العراق إلى الدول غير الخليجية شيروت. املتحدة العربية

 .2102 نوفمبر/الثاني تشرين الدولية، العمل ملنظمة االقتصادية املؤشرات نماذج: املصدر

 النشطة اعاتالنز  جراء قوية إقليمية تداعيات مع سيئة، االجتماعية الظروف تزال ال

 الثالثة للسنة 2102 عام فيقد زادت  الخليجية غير الدول  في وظائف مهددة في العاملين نسبةتكون  أنيرجح 

 العمالة الفقيرةاملخاوف مححة حيال  تظل لذلك، ونتيجة. العمالة إجمالي من ئةابامل 34.4 إلى لتصل التوالي على

 0.21 من أقلب أي) مدقع فقر في يعيشون  العمال من ئةابامل 04 من أكثر أن إلىتشير التقديرات ف. الدول تلك  في

 (. اليوم في دوالر 3.01 – 0.21 أي) املعتدل الفقر من يعانون  ئةابامل 30.4و (اليوم في دوالر
 
 أكثر أن يقدر ،وعوما

 ،2102 عام في معتدل أو مدقع فقر في يعيشون  ةالخليجي غير الدول  في العاملين من (مليون  00 أو) ئةابامل 45 من

 يتم الخليجي، التعاون  مجلس دول  وفي. 2101 عام في ئةابامل 33.2و 2101 عام في ئةابامل 43.4بينما كانت النسبة 

المنطقة/  البلد  2007-2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 5.1 4.9 4.8 8.7 8.5 8.6 العربية الدول

 1.5 1.4 1.4 5.1 5.1 5.0 مجلس التعاون الخليجي
 0.8 0.8 0.8 5.6 5.6 5.7 السعودية

 3.6 3.4 3.4 12.3 12.0 12.3 الدول غير الخليجية

2007 - 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 9.5 9.3 9.1 17.8 17.8 17.8 الدول العربية

 مجلس التعاون الخليجي

 

2.5 2.5 2.5 0.7 0.7 0.7 
 الدول غير الخليجية

 

34.4 34.3 34.3 8.4 8.6 8.8 

2007 - 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 4.7 4.8 4.7 8.7 9.1 9.2 الدول العربية 

 4.6 4.8 4.7 18.1 19.0 19.2 الدول غير الخليجية

2007 - 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 7.4 7.2 7.0 13.9 13.8 13.8 الدول العربية

 مجلس التعاون الخليجي

 

2.3 2.2 2.2 0.6 0.6 0.6 
 6.8 6.6 6.4 26.5 26.4 26.3 الدول غير الخليجية

 معدل الفقر المعتدل في العمل
2007-2019 (%) 

 الفقر المعتدل في العمل
 )مليون( 2017-2019

 )مليون( 2019-2007البطالة  (مئوية سب)ن 2019-2007، البطالة معدل

 )مليون( 2019-2017، الضعيفة العمالة (%) 2019-2007معدل العمالة الضعيفة 

 معدل الفقر المدقع في العمل

 

2007-2019 (%  ) 
 في العمل المدقع الفقر

 )مليون( 2017-2019 
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  املدقع الفقر على القضاء
 
 فقر في يعيشون  زالوا ما العاملين السكان من ئةابامل 2 حوالي أن من الرغم على ،تقريبا

  متدنية الخليجي التعاون  مجلس دول  في الضعيفة العمالة معدالت أن كما. معتدل
 
 هناك تزال ال ولكن ،أيضا

 .املواطنين غيرل السيئة عملال ظروفحيال  مخاوف


