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ــــسكان خــــصائص هــــذه الدراســــة بموضــــوع تعنــــى  ــــة ل   العربــــيدول المغــــربالقــــوى العامل
 عــام فبرایــرفــى فیمــا بینهــا ت اتفقــوالتــي ) لیبیاـــ الجزائــر ـ تــونس ـ المغــرب ـ موریتانیــا(الخمــسة 
  .، والذى یشمل خمستها"اتحاد المغرب العربى" قیام لى مراكش عفى مدینة ١٩٨٩

مـن أهـم المظـاهر هـذه الـدول الخمـس ة التـي تمارسـها نـشطلقوى العاملة واألادراسة تعد و
 بــرز ذلــك التغیــر فــي تركیــب القــوى إذ ؛ةیقتــصادالــسكانیة التــي تتــأثر بــشكل مباشــر بــالتغیرات اال

ــــادل التجــــاري لــــصالح االتحــــاد خاصــــة بعــــد  ،تها بــــشكل واضــــحنــــشطالعاملــــة وأ تغیــــر میــــزان التب
  ٠)٢١ :٢٠٠٣، عبد العظیمعبد العظیم أحمد  (بيواألور

بالــــــــسكان ذوي النــــــــشاط   Force Labour ّوتعــــــــرف األمــــــــم المتحــــــــدة القــــــــوي العاملــــــــة
االقتــصادي، وهــو مــا یــشمل الــسكان الــذین یــسهمون بمجهــودهم الجــسماني أو العقلــي فــي عمــل 

 لحــسابهم الخـــاص أو ؛یتــصل بإنتــاج الـــسلع والخــدمات ســواء كـــانوا یعملــون بــأجر أو بـــدون أجــر
 .):١٩٦٢ UN: ٨٨( صحاب أعمالكانوا أ

 أصـــبحت معالجـــة  فقـــددول اتحـــاد المغـــرب العربـــينظـــرا الرتفـــاع معـــدالت البطالـــة فـــي و
ـــیم؛ وبخاصـــة مـــع عـــدم  المـــشكلة فعلیـــة أمـــرا ال منـــاص منـــه لتحقیـــق النمـــو المتناســـق لـــدول اإلقل

  .لنهوض بالعمالةحالیا لمالءمة التدابیر والبرامج المتخذة 

  :أهداف الدراسة

دول اتحـاد المغـرب العربـي یة فـي قتـصاد االاألنشطةاالهتمام بقضایا القوى العاملة و یعد
ًأمرا تنمویا تهدف إلیه خطط التنمیـة  السـتفادة منهـا حـسب إمكانیـات ومـوارد كـل نظـرا لـدورها فـى اً

ضـــافة إلـــى وضـــع الحلـــول التـــي تكفـــل إزالـــة الـــصعوبات والمعوقـــات التـــي تقـــف أمـــام باإل ،منطقـــة
   .من هذه القوى البشریة ومشاركتها في التنمیةاالستفادة 

   : هذه الدراسة إلى اآلتيتهدفلذا 

دول اتحـــاد المغـــرب العربــــي تحلیـــل خـــصائص القـــوى العاملـــة والتركیــــب المهنـــي للـــسكان فـــي ــــ 
  .التحادفي دول ایة قتصاد االاألنشطةوعالقاتها ب

  .لقومي وحل مشكلة البطالةته فى الدخل اهماس ومدى م"القطاع غیر الرسمي"ـ تقدیر حجم 
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 بـدول تقدیم رؤیة تنمویة تساعد في التعرف على التغیرات التي حـدثت فـي میـزان القـوى العاملـةـ 
 ممـــا یتـــیح التركیـــز علـــى معالجـــة القـــضایا التـــي تواجـــه المنطقـــة فیمـــا یخـــص المغـــرب العربـــي،

   . العاملةالقوى العاملة ووضع االستراتیجیات التي تساعد على إعادة میزان القوى

حجـم الفئـات خـارج ، و االقتـصادیةاألنـشطةالتغیر الـذي طـرأ علـى تركیبـة القـوى العاملـة وـ معرفة 
   ٠ًكثر جذبا للسكاناأل االقتصادیة األنشطةو، قوة العمل

   :الدراسات السابقة

   : في المنطقة العربیةالدراسات التي اهتمت بموضوع القوى العاملةبین من 

العمالــة (، والتــى ركــز فیهــا علــى شــریحة )١٩٨٦(اهللا معــوض ـــ دراســة جــالل عبــد 
  . ؛ فعرض خصائصها ودورها في التنمیة الخلیجیة١)اآلسیویة في أقطار الخلیج العربي

عــن األبعــاد االجتماعیـــة والثقافیــة للتنمیـــة ) ١٩٨٩(ـــ دراســة محمـــد عبــاس ابـــراهیم 
عالقــة بــین كــل مــن العمالــة ، والتــى أظهــر فیهــا ال٢الحــضریة فــي مجتمعــات الخلــیج العربیــة

   .والتنمیة وآثار كل منهما على المجتمعات الخلیجیة

، والتـى ٣القوى العاملة في المملكـة العربیـة الـسعودیةعن ) ٢٠٠٠(دراسة الخریف ـ 
ة واالقتــــصادیة دیموجرافیــــ وأبعادهــــا المكانیــــة وســــماتها ال القــــوى العاملــــةأوضــــح فیهــــا توزیــــع

الوطنیة فیهـا، وأثـر كـل ذلـك علـى التنمیـة، وقـد اهتمـت الدراسـة واالجتماعیة، ونسبة العمالة 
 كمـــا أبـــرزت معـــدالت ،م١٩٩٢م و١٩٧٤بمعـــدالت نمـــو القـــوى العاملـــة فـــي الفتـــرة مـــا بـــین 

   .والتركیب النوعي والعمري إضافة إلى التباین الجغرافي بین مناطق المملكة" بطالةال"

                                                        
، أكتـوبر ٤ع) الـسعودیة(التعـاون : ج العربـي، دوریـة ـ جالل عبد اهللا معوض، العمالة اآلسیویة في أقطار الخلی١

  .١٠٨ - ٩٥.  ص-. ١٩٨٦
:  ـ محمـد عبـاس ابــراهیم، األبعـاد االجتماعیـة والثقافیـة للتنمیــة الحـضریة فـي مجتمعــات الخلـیج العربیـة، دوریــة٢

  .٤٩ - ٩، ص ص ١٩٨٩، یونیو ١٤ع) السعودیة(التعاون 
 المملكــة العربیــة الــسعودیة أبعادهــا المكانیــة وســماتها الدیمغرافیــة  ـ رشــود محمــد الخریــف، القــوى العاملــة فــي٣

  م ٢٠٠٠، )٤١(بحوث جغرافیة، الجمعیة الجغرافیة السعودیة، العدد : واالقتصادیة واالجتماعیة، دوریة
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ــ  مــوانئ شــرق المملكــة العربیــة القــوى العاملــة فــي عــن ) ٢٠٠٠(دراســة النغیمــشي ـ
تطرق فیها لبحث أنواع العمالـة وجنـسیاتها وتركیبهـا العمـري، واسـتیطانها، والتى ، ٤السعودیة

  . ومدة إقامتها في المملكة، وأماكن تلك اإلقامة

العوامـل المحـددة للعمالـة الـصحیة غیـر عـن ) ٢٠٠٠(دراسـة هـشام محمـد ملیـاني ــ 
ــــصحة جــــاءت مفــــصلة عــــن العمالــــة فــــي القطــــاع الــــصحي تــــى وال، ٥الــــسعودیة فــــي وزارة ال

ــــك بتوزیعهــــا القطــــري واإلقلیمــــى، ودور عامــــل الكفــــاءة والعالقــــات  بالمملكــــة الــــسعودیة، وذل
  . الخارجیة وتباین األجور وغیرها

وقــد نحـــى كــل مـــن ابــراهیم ســـعد الــدین، ومحمـــود عبــد الفـــضیل ذات المنحــى، فقـــد 
الــسیاسات الناجمــة عــن و المــشاكل واآلثــار ٦)عربیــةانتقــال العمالــة ال(أوضــحا فــي دراســتیهما 

  .تلك الظاهرة، سواء فى الدول المستقبلة أو المرسلة للعمالة

 وثمـــة ،)القطـــاع غیـــر الرســـمي(ومـــن الدراســـات الحدیثـــة فـــى مجـــال العمالـــة دراســـة 
 دراســـة عـــالء الـــدین عـــزت شــــلبى :دراســـات ثـــالث اســـتفاد منهـــا الباحـــث أیمـــا إفـــادة، وهـــى

، ودراســـة أمیـــرة مـــشهور وعالیـــة المهـــدي ٧)عمالـــة غیـــر الرســـمیة فـــي اإلســـكندریةجغرافیـــة ال(

                                                        
مـشكالت وتطلعـات، :  ـ عبد اهللا بن محمد النغیمشي، القوى العاملة في مـوانئ شـرق المملكـة العربیـة الـسعودیة٤

ـــــاض، مـــــج: دوریـــــة ـــــق، الری ـــــع االول / محـــــرم  (٣٠، ٢٩، ع١٥العقی ـــــل ١٤٢١ربی ـــــو / ، ابری ). ٢٠٠٠یونی
 .٢٦٢ - ٢٤٧ص

االدارة :  ـ هــشام محمــد ملیــاني، العوامــل المحــددة للعمالــة الــصحیة غیــر الــسعودیة فــي وزارة الــصحة، دوریــة٥
 .٤٠٨ - ٣٧٩ص ) ٢٠٠٠، یولیه ١٤٢١ربیع اآلخر (، الریاض ٤٠مجلد. العامة، فصلیة، محكمة

 الـسیاسات، مركــز - اآلثــار -المـشاكل :  ـ ابـراهیم ســعد الـدین، ومحمـود عبــد الفـضیل، انتقـال العمالــة العربیـة٦
 . ١٩٩١دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

كلیــة ، ـــ عــالء الــدین حــسین عــزت شــلبى، جغرافیــة العمالــة غیــر الرســمیة فــي اإلســكندریة، مجلــة االنــسانیات   ٧
 ٢٠٠٥، ٢٥العدد ، فرع دمنهور ،  جامعة االسكندریة – اآلداب
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المـرأة (، ودراسة عبـد العظـیم أحمـد عبـد العظـیم ٨)القطاع غیر الرسمي في شیاخة معروف(
 .٩)العاملة في األطراف الریفیة شرق اإلسكندریة

   :مصادر البیانات
النشرات السنویة لألمانة ات الواردة في  على البیانالقدر األكبرتعتمد هذه الدراسة ب     

التقریر االقتصادى العربى الموحد، الصادر عن األمانة العامة التحاد المغرب العربى، وجداول 
العامة لجامعة الدول العربیة، وتقاریر التنمیة البشریة الصادرة عن برنامج األمم المتحدة 

  .اإلنمائى

 یعتمـــد علـــى عـــدة متغیـــرات للوصـــول إلـــى ایـــ كما إحـــصائیا هـــذه الدراســـة أســـلوبوســـتطبق
 وهــذا بطبیعــة الحــال ، االقتــصادیةاألنــشطةتحلیــل وتــصنیف خــصائص القــوى العاملــة وعالقاتهــا ب

ًســوف یقــدم مفهومــا واضــحا  للتغیــرات التــي حــصلت فــي میــزان القــوى العاملــة  ممــا یــساعد علــى ،ً
  .ساسیة للمنطقة األاألنشطة في تنمیة تسهموضع استراتیجیات تنمویة لإلقلیم 

  :محتویات الدراسة

نمـــو مـــن حیـــث ال" خـــصائص الـــسكان"أولهـــا یتنـــاول  حـــثابتـــشتمل الدراســـة علـــى خمـــسة م
 المبحـث، بینمـا یعـرض الـسكانیةوالتركیب العمري والنـوعي والتوسـع الحـضري واآلفـاق المـستقبلیة 

لهیاكــل االقتــصادیة، ، وتحلیــل اتركیــب العمــري والنــوعي حــسب العاملــةالالقــوى الثــاني لنمــو وبنیــة 
ُ الثالــث فیفــصل الحــدیث عــن حــثأمــا المب.  والحالــة التعلیمیــة والمهنــة،وقطاعــات النــشاط ّ البطالــة "ُ

 العوامل المؤثرة في ارتفاع معـدالت البطالـة، وحجـم البطالـة، :، وذلك بدراسة"ونقص فرص العمل
أمــــا . العــــاطلین بــــین الحــــضر والریــــف، وخــــصائص ها حــــسب النــــوع والــــسن، ومعــــدالتهاومعــــدالت
وذلــك بتحدیـد القطــاع غیــر الرســمي، " العمالــة غیـر الرســمیة" الرابــع فیتنــاول الحـدیث عــن المبحـث

فهـو بمثابـة خاتمـة " اآلفـاق المـستقبلیة للعمالـة" الخامس وعنوانه المبحثوأما  .ودینامیته، وأنظمته
 القطــــاع غیـــــر الدراســــة؛ إذ یعـــــرض إلســــقاطات عـــــدد الــــسكان والعـــــاملین والعــــاطلین، ومنـــــسوبي

  .الرسمي
                                                        

 ـ أمیرة مشهور وعالیة المهدي، القطاع غیر الرسـمي فـي شـیاخة معـروف ـ دراسـة اسـتطالعیة، المركـز القـومي ٨
 . ١٩٩٤للبحوث االجتماعیة والجنائیة، فسم بحوث المجتمعات الحضریة والمدن الجدیدة ـ القاهرة، 

المـرأة العاملـة فـي األطـراف الریفیـة شـرق اإلسـكندریة دراسـة جغرافیـة تطبیقیـة : عبـد العظـیمعبد العظیم أحمـد ـ  ٩
علي سوق خورشید المؤتمر الرابع لتنمیـة الریـف المـصري ـ كلیـة الهندسـة ـ شـبین الكـوم ـ مركـز تنمیـة الریـف 

  .٢٠٠٣سبتمبر 



 ٥

   األول ـ خصائص السكانالمبحث 
، بمعــدالت ٢٠٠٦ ملیــون نــسمة عــام ٨٤بحــوالي عــدد ســكان دول المغــرب العربــي ُقــدر 

  . بما سیؤدي إلى ضغوط متزایدة على سوق العمل المستقبلیة%٢زیادة سنویة تتجاوز 

  : أ ـ نمو السكان

،  حــسب معــدالت نمــو الــسكانتینإلــى مجمــوع  العربــيالمغــربیمكــن تقــسیم دول اتحــاد 
، وتمثلهـــا كـــل مـــن %٢,٥أوالهمـــا تلـــك التـــي تقـــل فیهـــا معـــدالت الزیـــادة الـــسكانیة الـــسنویة عـــن 

، وتــضم %٢,٥المغـرب وتــونس فقــط، والمجموعــة الثانیـة تزیــد فیهــا معــدالت الزیـادة الــسنویة عــن 
فعـة جـدا إلـى حـدود النـصف  مرتالـسكانيلیبیا وموریتانیا والجزائر، ففي لیبیا ظلت معـدالت النمـو 

 ١٩٧٣ مــا بــین إحــصائي %٤,٥األول مــن الثمانینیــات مــسجلة متوســط نمــو ســنوي بلــغ حــوالي 
ــــذ ذلــــك الوقــــت شــــهدت نــــسبة النمــــو ،)١١٨: ١٩٩٥الهــــادى مــــصطفى بولقمــــة،  (١٩٨٤و  ومن

  ). ١جدول(لكنها تظل مع ذلك مرتفعة  انخفاضا كبیرا
   ٢٠٠٦و ١٩٩٧ ياد المغاربى عامالمساحة وعدد السكان بدول االتح) ١جدول(

  عدد السكان
  المساحة  الدولة  ) نسمةملیون(

  )٢ألف كم(
٢٠٠٦  ١٩٩٧  

 معدل الزیادة
  السكانیة السنویة

%  
  ٢,٨  ٣٥,٢  ٢٩,٤  ٢٣٨٢,١  الجزائر
  ٣,٥  ٦,٣  ٥,٢  ١٧٥٩,٥  لیبیا

  ٢,٠  ٣٠,٢  ٢٦,٩  ٤٤٦,٥  المغرب
  ٢,٢  ١٠,٤  ٩,٢  ١٥٥,٣  تونس

  ٢,٧  ٤,٨  ٢,٥  ١٠٣٠,٧  موریتانیا
  ٢,٦  ٨٦,٩  ٧٣,٢  ٥٧٧٤,١  المجموع

  )٢٠٠٦ UNDP :١١٨(من عمل الباحث اعتمادا على بیانات : المصدر    

 الــسكانیةوتــشكل دراســة الموالیــد والوفیــات والهجــرة أهمیــة كبــرى بالنــسبة لتوقــع التوجهــات 
ان االتجـاه نحـو ویبـین تحلیـل بیانـات الـسك .المستقبلیة ولتقییم آثارهـا علـى تطـور ودینامیـة الـسكان

االنخفــاض لمعــدالت النمــو بــدول المغــرب العربــي بفعــل تنظــیم األســرة الــذي یعتمــد علــى انتــشار 
  .ثقافة تحدید النسل وتنظیم األسرة بتباعد الموالید



 ٦

فــإن انخفــاض الخــصوبة فــي دول المغــرب العربــي ) ٢الجــدول (ووفقــا لمــا هــو مبــین فــي 
 ثـــم شـــهد تـــسارعا خـــالل  مـــن القـــرن العـــشریننینیـــاتًكـــان بطیئـــا خـــالل عقـــدي الـــسبعینیات والثما

 ُالتسعینیات، وبدایات القرن الحادي والعشرین، وهـو مـا یعـزى أساسـا إلـى تحـسن ظـروف المعیـشة
، والنهـوض بــالتعلیم الـذي أفـضى إلـى تراجــع سـن الـزواج، وتزایــد )١١٨ :٢٠٠٤ ،األمـم المتحـدة(

  .مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي
  )٢٠٠٥ـ١٩٨٠ (ور معدالت الخصوبة  في دول المغرب العربيتط) ٢جدول (

  )امرأة/مولود(                                                                 
  ٢٠٠٥  ١٩٩٧  ١٩٩٤  ١٩٨٠  الدولة

  ٣,١  ٣,٨  ٣,٧  ٦,٧  الجزائر
  ٣,٢  ٣,٨  ٤,٦  ٦,٨  لیبیا

  ٢,٨  ٣,١  ٣,٥  ٥,٤  المغرب
  ٢,٢  ٢,٦  ٣,٠  ٥,٢  تونس
  ٤,٨  ٥,٥  ٥,٤  ٦,٣  یتانیامور

  ).١٦ جدول :٢٠٠٥األمم المتحدة،  (:المصدر          

وكانــت نتیجـــة هـــذه التغیـــرات انخفـــاض المعــدالت اإلجمالیـــة للموالیـــد والوفیـــات فـــي مـــدن 
  . مرتفعة نسبیا في القريما زالتالمغرب العربي، إال أنها 

  : ب ـ التركیب العمري والنوعي

الـــسن والنـــوع أهمیـــة خاصـــة فـــي تحدیـــد معیـــاري  حـــسب كانيالـــستـــشكل دراســـة التركیـــب 
ة ناشـطالفئـة الوهـى )  سـنة٦٤ إلـى ١٥من (سن العمل ، والتى تنحصر في  العاملةأعداد األیدي

 التي نحصل من خاللها على مجموعة من األشـخاص الـذین هـم علـى اسـتعداد للمـشاركة ؛عمریا
: ٢١٠(  أو الـسكان فـي سـن العمـل"ینناشـط البالـسكان"ُ والـذین یعرفـون علـى العمـوم ؛في اإلنتاج

١٩٩٩ Witheric,(  إال أن نشاطهم نفسه یختلف بشكل ملموس بالنسبة لنفس الفئـة مـن الـسكان
  .وذلك ألسباب فیزیولوجیة، أو دینیة أو أخالقیة) أنثى/ ذكر(حسب النوع 

 هیكـل أن) ٣(ویبین تحلیل بیانات سكان دول المغرب العربـي حـسب النـوع  فـي الجـدول 
ًالسكان في جمیع الدول باستثناء لیبیـا یعـد هـیكال عادیـا حیـث تبلـغ نـسبة الـذكور إلـى اإلنـاث أقـل  ً

 ١٠٠ رجــل مقابــل ١٠٩أمــا فــي لیبیــا فتــصل هــذه النــسبة إلــى  . امــرأة١٠٠ رجــل لكــل ١٠٥مــن 
مـــن % ٩د عـــدد كبیـــر مـــن المهـــاجرین فـــي الدولـــة والـــذین یـــشكلون حـــوالي وامـــرأة ومـــرد ذلـــك وجـــ



 ٧

، بینما یالحظ في المغـرب وموریتانیـا غالبیـة طفیفـة ذكور الثلثان منهم من ال، عدد السكانمجموع
  . منخفضةذكورة مع نسب ناثلإل

  )٢٠٠٦سنة (توزیع سكان دول المغرب العربي حسب النوع ) ٣جدول( 
  الدولة  األعداد باآلالف

  المجموع  اإلناث  الذكور
  )% ( الذكور

  ٥٠,٤  ٣٥٢٢١  ١٧٤٧٠  ١٧٧٥١  الجزائر 
  ٥٢,١  ٦٣٠١  ٣٠١٩  ٣٢٨٢  لیبیا 

  ٤٩,٨  ٣٠٢٤٧  ١٥١٨٤  ١٥٠٦٣  المغرب 
  ٥٠,٥  ١٠٤٥٢  ٥١٧٤  ٥٢٧٨  تونس 

  ٤٩,٥  ٤٨١٠  ٢٤٣٠  ٢٣٨٠  موریتانیا
  )٦٥ :٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،  (:المصدر          

غلـــب علـــي دول المغـــرب خـــصائص هیكـــل یفیمـــا یخـــص هیكـــل الـــسكان حـــسب الـــسن فو
 یالحــظ انخفاضــا ملموســا فــي فئــة األطفــال  كمــا.؛ خاصــة موریتانیــا"الــشباب"الـسكان المكــون مــن 

  . بفضل انخفاض الموالید وتدني الوفیات سنة١٥أقل من 

  )٢٠٠٤سنة (لسكان دول المغرب العربي ي النوعو  العمريتركیبال) ٤جدول( 
  تونس  موریتانیا  المغرب  لیبیا  الجزائر  فئات السن

 ذكورال
  ٣٤,٨  ٤٤,١  ٣٧,٦  ٣٦,٨  ٣٩,٥   سنة١٤ إلى ٠ن م

  ٥٦,٩  ٥١,٥  ٥٥,٧  ٥٧,٩  ٥٤,٩   سنة٥٩ إلى ١٥من 
  ٨,٣  ٤,٤  ٦,٧  ٥,٣  ٥,٦   سنة وما فوق٦٠
 ناثاإل

  ٣٤,٧  ٤٢,٣  ٣٥,٠  ٣٨,٨  ٣٨,٩   سنة١٤ إلى ٠من 
  ٥٦,٩  ٥٣,٢  ٥٧,٦  ٥٥,٨  ٥٤,٨   سنة٥٩ إلى ١٥من 
  ٨,٤  ٤,٥  ٧,٤  ٥,٤  ٦,٣   سنة وما فوق٦٠

  معااننوعال
  ٣٤,٣  ٤٣,٢  ٣٦,٣  ٣٧,٨  ٣٩,٢   سنة١٤ إلى ٠من 



 ٨

  ٥٦,٩  ٥٢,٣  ٥٦,٦  ٥٦,٦  ٥٤,٩   سنة٥٩ إلى ١٥من 
  ٨,٣  ٤,٥  ٧,١  ٥,٣  ٥,٩   سنة وما فوق٦٠

  )٥٤ـ١٤ :٢٠٠٤األمم المتحدة،  (:المصدر

 ســـنة زیــادة مـــستمرة تـــصل إلـــى ٦٠بینمــا تـــشهد فئـــة األشـــخاص الــذین تتجـــاوز أعمـــارهم 
  .نسبة للمغرب وتونس تباعا بال%٨,٣ و%٧,١

 ٥٩ إلـى ١٥مـن (فـي سـن العمـل  نـسبة األشـخاص تظـلعلـى الـرغم مـن هـذه التغیـرات و
 فــي جمیــع الــدول وهــو مــا یــشكل طلبــا قویــا %٥٢ یزیــد علــىتــصل إلــى مــا لمرتفعــة جــدا ) ســنة

  ).٤جدول (للعمالة في سوق العمل 

   :المستقبلیةالدیموجرافیة  ـ اآلفاق ج

 لـــدول اإلقلــیم  اســتنادا إلـــى معــدالت نمــو الـــسكان الــسكانیةبلیة تــم تحدیــد اآلفـــاق المــستق
 ).٥الجـــدول (٢٠٢٥ و٢٠٠٠التـــي وضـــعها برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي للفتـــرة مـــا بـــین 

 ملیــون ٣٦ مقـدارقلـیم  سـیتزاید باإلواسـتنادا إلـى هـذه اإلسـقاطات، فـإن مجمــوع عـدد سـكان دول  
 ملیـــون ١٢١,١ إلـــى ٢٠٠٥ملیـــون نـــسمة ســـنة  ٨٥,٣ ســـنة، أي ســـینتقل مـــن ٢٠نـــسمة خـــالل 

  .%١,٧ بمتوسط نسبة نمو سنویة تبلغ ٢٠٢٥نسمة في سنة 

 علـــى حـــدة، فــــإن المغـــرب وتـــونس همــــا الـــدولتان الوحیـــدتان اللتــــان دولــــةوبالنـــسبة لكـــل 
ســـیتنامى عـــدد ســـكانهما خـــالل الفتـــرة المعنیـــة بـــوتیرة تقـــل عـــن المعـــدل المـــسجل فـــي اإلقلـــیم  أي 

اعــا، ومــع ذلــك ســیظل عــدد ســكانهما یقــارب نــصف عــدد ســكان دول المغــرب  تب%١,٣ و%١,٤
  .العربي، وبالمقابل ستعرف دول اإلقلیم  األخرى تزایدا ملحوظا في عدد سكانها

  )٢٠٢٥ ـ ٢٠٠٥سنة (إسقاطات عدد السكان في دول المغرب العربي ) ٥جدول(
  )باآلالف(                                                                                       

  متوسط معدل  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠١٠  ٢٠٠٥  الدولة
  (%)السنوي النمو 

  ١,٨٩  ٥١١٠٠  ٤٥٦٠٠  ٤١٢٠٠  ٣٧٥٠٠  ٣٤٢٠٠  الجزائر
  ٢,١٣  ١٠٢٠٠  ٨٦٠٠  ٧٦٠٠  ٦٨٠٠  ٦٢٠٠  لیبیا

  ١,٤٠  ٣٩٥٠٠  ٣٧١٠٠  ٣٤٨٠٠  ٣٢٤٠٠  ٣٠٢٠٠  المغرب
  ٢,٥٠  ٧١٠٠  ٦٣٠٠  ٥٦٠٠  ٥٠٠٠  ٤٥٠٠  موریتانیا
  ١,٣٠  ١٣٢٠٠  ١٢٤٠٠  ١١٦٠٠  ١٠٩٠٠  ١٠٢٠٠  تونس



 ٩

  ١,٧٠  ١٢١١٠٠  ١١٠٠٠٠  ١٠٠٨٠٠  ٩٢٦٠٠  ٨٥٣٠٠  المجموع
  ).٢٢ الجدول :٢٠٠٥األمم المتحدة، (:المصدر

واستنادا إلى اإلسقاطات الخاصة بمجموع عدد سكان اإلقلیم وفقـا لتوقعـات برنـامج األمـم 
 المنـاطق الحـضریة لـدول اإلقلـیم  سیـشهد تزایـدا یفــوق المتحـدة اإلنمـائي، فـإن مجمـوع عـدد سـكان

 ملیـون نـسمة بالنـسبة لعـدد سـكان ٥ مقابل أقل مـن ٢٠٢٥ و٢٠٠٠  عامي ملیون نسمة بین٤٥
وبالتــالي سیــسجل معــدل التوســع الحــضري لمجمــوع عــدد الــسكان علــى مــستوى . ریفیــةالمنــاطق ال

 %٧٠ إلــى مــا ینــاهز ٢٠٠٠ ســنة %٥٠  نقطــة تقریبــا منــتقال بــذلك مــن٢٠اإلقلــیم  زیــادة بنــسبة 
  .٢٠٢٥سنة 

  ا وخصائصهقوى العاملةـ  نمو الـ الثاني المبحث 
 تبقـــى متباینـــة قــوى العاملـــةإن المعــاییر المـــستخدمة فـــي دول اإلقلــیم  لتحدیـــد مؤشـــرات ال

 وهـو مـا یـؤدي إلـى صـعوبة ،جدا ومختلفة نسبیا عن المعاییر التي حـددتها منظمـة العمـل الدولیـة
وبالتــالي فــإن ســن النــشاط  .یـل ووضــع مقارنــات دولیــة حــول الوضــعیة الحقیقیــة لــسوق العمــلالتحل

 ١٥ لألفـــراد الــذین تتــراوح أعمــارهم بـــین الــسكانیةالــذي حددتــه منظمــة العمـــل الدولیــة للمجموعــة 
 ٦ ـ وبخاصـة حـده األدنـى الـذي یحـدد بـ، سنة لیس هـو الـسن نفـسه المعتمـد فـي دول اإلقلـیم٦٤و

 وهـو مـا یبـین ، سـنة فـي الجزائـر ولیبیـا وتـونس١٥ سـنوات فـي المغـرب و٧ریتانیا وسنوات في مو
خـارج قـوة  إذا توفر لهم العمـل ویعـدون قوى العاملةبوضوح عمل األطفال الذین یعدون من بین ال

  .في حال بحثهم عن العملالعمل 

 ومــن جهـــة أخـــرى، فقــد أدخلـــت بعـــض الــدول كـــالجزائر والمغـــرب وتــونس مفـــاهیم جدیـــدة
بهـــدف تحدیـــد نـــشاط األفــــراد  "النـــشاط الهامـــشي" هـــا ومن،قـــوى العاملـــةلتحدیـــد المجمـــوع الكلـــي لل

المكـــونین فـــي غـــالبیتهم مـــن ربـــات البیـــوت واللـــواتي یـــتم إدراجهـــن حـــسب التعریـــف العـــام لمنظمـــة 
ة اقتـصادیة فـي نـشط بینمـا یمارسـن فـي واقـع األمـر أ،عـاملینالعمل الدولیة ضـمن الـسكان غیـر ال

  . أو هن على استعداد للقیام بهابیوتهن

  :قوى العاملة أ ـ نمو ال

 بـدول اإلقلـیم تزایـدا مـستمرا بـوتیرة قـوى العاملـةالأعـداد تبین البیانات المتاحة حول تطور 
ففــي الجزائــر  .تفــوق وتیــرة تزایــد مجمــوع الــسكان بمــا یــؤدي إلــى ضــغوط كبیــرة علــى ســوق العمــل

ســنة  عامــل ملیــون ١٠,٩ إلــى ١٩٩٦ ســنة عامــل یــونمل ٧,٩مــن  قــوى العاملــةال مجمــوع رتفــعا
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 بینمــا لــم یتزایــد عــدد الــسكان فــي الفتــرة نفــسها إال %٣,٨ یبلــغ ة ســنویةادیــمتوســط زأي ب، ٢٠٠٦
  . %٣بنسبة 

ماثــل الوضــع یوباســتثناء المغــرب وتــونس فــإن الوضــع فــي دول المغــرب العربــي األخــرى 
بینمـا یبلـغ معـدل  سـنویا و%٤لـسكان بمـا یقـارب ا ففي لیبیـا یبلـغ معـدل نمـو ؛ تشهده الجزائرذيال

  .%٩,٦نمو العاملین 

 مستمر في الزیادة بـوتیرة أكبـر مـن وتیـرة قوى العاملةأما في المغرب وتونس، فإن عدد ال
 ســـنویا بـــسبب تـــدني معـــدل %٢تزایـــد مجمـــوع الـــسكان، لكنهـــا تبقـــى مـــع ذلـــك معتدلـــة فـــي حـــدود 

  .ینولتین الداتالموالید في ه

  )٢٠٠٥(في دول المغرب العربي  قوى العاملةبعض مؤشرات ال) ٦جدول (
  الدولة  القوى العاملة

  السنوي النمو معدل  العدد باآلالف
  معدل اإلعالة

  )عامل/فرد(
  ٢,٦  ٤,٤  ١٠٩٠١  الجزائر

  ٢,٥  ٦,٦  ١٧٩٠  لیبیا
  ١,٧  ٢,٠  ١٣٠٠٦  المغرب
  ١,٥  ٦,٠  ١٢٠٠  موریتانیا

  ٢,١  ٢,٤  ٣٩٧٨  تونس
  )٥١ـ ٤٥، ٢٠٠٦(األمانة العامة التحاد المغرب العربى  الباحث اعتمادا على بیانات من عمل :المصدر

قــوى الة  بــدول المغــرب العربــي فــإن نــسبقــوى العاملــةورغــم هــذا النمــو الكبیــر فــي عــدد ال
 وهــو مــا یــؤدي إلــى ؛ مــن مجمــوع الــسكان%٤٠تجــاوز تال ؛  جــداةبقــى مــع ذلــك ضــعیفت العاملــة

ن فــي عــاملی أشــخاص لكــل شخــصین ٣نــسبة لكــل شــخص عامــل بمعــدل ارتفــاع نــسبة اإلعالــة بال
  .)٦(كل من الجزائر ولیبیا وفقا لما یبینه الجدول 

  :ي للقوى العاملةالنوعالتركیب  ب ـ  

 بــدول اإلقلــیم تغیــرات جذریــة علــى مــستوى عــاملینَصــاحب النمــو الــسریع لعــدد الــسكان ال
قــوى الأهــم مظــاهر هــذه التحــوالت فــي تركیبــة ومــن .  اإلقامــةمحــالبنیانهــا حــسب النــوع  والــسن و

ات بفعـل یـ منـذ مطلـع الثمانینتزایـد الـذي بـدأ فـي ال"نـاثنـشاط اإل"في دول المغرب العربـي  العاملة
اســـتفادة الفتـــاة مـــن التعلـــیم وتزایـــد الـــوعي االجتمـــاعي بأهمیـــة دور المـــرأة فـــي التنمیـــة االقتـــصادیة 
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ًفــي دول اإلقلــیم  یبقــى ذكوریــا باألســاس  ى العاملــةقــوالوعلــى الــرغم مــن أن هیكــل  .واالجتماعیــة
 فـــي نــاث مــشاركة اإلاتزایــداســـتمرار  فــي أغلـــب الحــاالت، إال أنــه یالحــظ %٦٦بمعــدالت تفــوق 

 قـــوى العاملـــةال المـــرأة ضـــمن مـــشاركةن نـــسبة أ) ٧(بـــین الجـــدول مـــن ثـــم یو .النـــشاط االقتـــصادي
 فــي تــونس، %٢٤ مقابــل ،ب وموریتانیــا فــي المغــر%٣٠زیــد علــى  إذ ت؛فــي دول اإلقلــیمة متفاوتــ

الجزائــر ولیبیــا بمعــدالت كــل مــن بینمــا تبقــى مــشاركة المــرأة فــي النــشاط االقتــصادي ضــعیفة فــي 
  .%٢٠تقل عن 

 النمـو بوتیرة سـنویة تتجـاوز ضـعف وتیـرةالداخالت في سوق العمل  ناثتنامي عدد اإلیو
عـــامي ي النــشاط االقتـــصادي بـــین  مــشاركة المـــرأة فـــ تـــضاعفت نـــسبةففـــي الجزائــر. ذكورلــدى الـــ
  %.١٣ إلى %٦,٧ من رتفعت، إذ ا٢٠٠٦ و١٩٧٧

  في دول المغرب العربي التركیب النوعي للقوى العاملة تطور ) ٧جدول (
  الدولة  (%)قوى العاملة ال
  المجموع  اإلناث  الذكور

  ١٩٧٧  الجزائر
٢٠٠٦  

٩٣,٣  
٨٧,٠  

٦,٧  
١٣,٠  

١٠٠  
١٠٠  

  ١٩٩٥  لیبیا
٢٠٠٦  

٨٣,٨  
٨٢,٦  

١٦,٢  
١٧,٤  

١٠٠  
١٠٠  

  ١٩٨٢  المغرب
٢٠٠٦  

٨٠,٠  
٦٦,٥  

٢٠,٠  
٣٣,٥  

١٠٠  
١٠٠  

  ١٩٨٨  موریتانیا
٢٠٠٦  

٤٢,٠
٦٥,٧  

٢٨,٠  
٣٤,٣  

١٠٠  
١٠٠  

  ١٩٨٤  تونس
٢٠٠٦  

٧٨,٧  
٧٥,٧  

٢١,٣  
٢٤,٣  

١٠٠  
١٠٠  

 النشرة السنویة لالتحاد،(األمانة العامة التحاد المغرب العربى  من عمل الباحث اعتمادا على بیانات: المصدر
 )سنوات مختلفة

إال فــي  الثلــث ولــم یبلــغ المعــدل اإلجمــالي للنــشاط لــدى اإلنــاث مــستویات متمیــزة تتجــاوز
وعلــى الــرغم مــن التقــدم المحــرز مــؤخرا فــي معظــم دول اإلقلــیم  تبقــى نــسبة  .المغــرب وموریتانیــا

  . أساسا وبخاصة في قطاع الزراعةریفيالوسط الومنحصرة في المرأة متواضعة عمالة 
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  :لعمري للقوى العاملةاالتركیب ج ـ 

 فــي جمیـــع ) ســنة٣٤ ـــ١٥(القــوى العاملـــة فــي فئــة أن ) ٨(تبــین دراســة بیانــات الجــدول 
 مـن مجمـوع الـسكان %٦٣ إلى ٥٠ بین ة مشاركتهانسبهى اأكثر تمثیال؛ إذ تتراوح دول اإلقلیم  

أمـــا بالنـــسبة . مـــرة واللـــذین تـــشكل تـــسعة أعـــشارهم فئـــة الـــشباب المطالـــب بالعمـــل ألول عـــاملین،ال
 فــإن الحــصة التــي یكونونهــا ضــمن الــسكان هــامــا فوقف ســنة ٣٥لألشــخاص البــالغین مــن العمــر 

ـــیم %٤٠ین تبقـــى محـــدودة فیمـــا ینـــاهز عـــاملال ، لكنهـــا فـــي تزایـــد مـــستمر بـــسبب ارتفـــاع مـــدة التعل
  .وامتداد العمر المتوقع عند الوالدة

  ٢٠٠٥عام في دول المغرب العربي  التركیب العمري والنوعي للقوى العاملة) ٨جدول(
  الدولة  المجموع  اإلناث  الذكور

 فأكثر٣٥  ــ١٥١٥أقل من فأكثر٣٥  ــ١٥١٥أقل من فأكثر٣٥  ــــــ١٥١٥أقل من
  ٣٧,٠  ٦٣,٠  -  ٢٢,٩  ٧٧,١  -  ٣٩,١  ٦٠,٩  -  الجزائر

  ٤٠,٧  ٥٩,٣  -  ٢٢,٩  ٧٧,١  -  ٤٤,١  ٥٥,٩  -  لیبیا
  ٣٩,٧  ٥٦,٥  ٣,٨  ٣٠,٧  ٦٣,٠  ٦,٣  ٤٢,٣  ٥٤,٦  ٣,١  المغرب
  ٣٧,٣  ٥٧,٨  ٤,٩  ٣٣,٠  ٦١,٧  ٥,٣  ٣٨,٣  ٥٦,٩  ٤,٨  موریتانیا
  ٤٤,٣  ٥٥,٧  -  ٣١,٠  ٦٩,٠  -  ٤٨,٥  ٥١,٥  -  تونس
النشرة السنویة لالتحاد، (األمانة العامة التحاد المغرب العربى من عمل الباحث اعتمادا على بیانات : المصدر

  (٢٠٠٦:٨٢,UNDP)و) سنوات مختلفة

 حــــسب النـــوع  أن تنــــامي نــــسبة الـــشباب فــــي إقلــــیم  القـــوى العاملــــة تركیــــبویبـــین تحلیــــل
 البالغــات مــن العمــر عــامالت حیــث تــصل نــسبة النــاثالمغــرب العربــي یبــدو بــشكل بــارز لــدى اإل

 كمــا هــو الحــال فــي الجزائــر ولیبیــا بینمــا ال عــامالت؛ النــاث مــن اإل%٧٧ ســنة إلــى ٣٥أقــل مــن 
 مــــن %٦١ ســـنة ٣٥الــــذكور الـــذین تقــــل أعمـــارهم عــــن تتجـــاوز هـــذه النــــسبة لـــدى الــــشباب مـــن 

  .المجموع

 فــي إقلــیم المغــرب العربــي حــسب الــسن إلــى قــوى العاملــةویرجــع هــذا التبــاین فــي هیكــل ال
مــن جهـــة وبخاصـــة لـــدى الفتیـــات بـــسبب االنـــسحاب )  ســـنة١٥أقـــل مـــن (تطــور عمالـــة األطفـــال 

ومــة وتربیــة األبنــاء واألعمــال ألســباب ذات صــلة باألماألطفــال؛  مــن ســوق عمــل نــاثالمبكــر لإل
  .المنزلیة
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وتبــــدو هــــذه الوضــــعیة أكثــــر وضــــوحا فــــي الجزائــــر ولیبیــــا حیــــث ال تــــصل نــــسبة األفــــراد 
، بینمــا تبلــغ عـامالت النــاث مــن عـدد اإل%٢٣ سـنة أو أكثــر إال ٣٥ البــالغین مـن العمــر عـاملینال

  .عاملین من السكان ال%٤٠ ما یقارب ذكورهذه النسبة عند ال

  :لیل الهیاكل االقتصادیة د ـ تح

علــى غـــرار أغلــب الـــدول النامیــة، تتمیـــز الخــصائص االجتماعیـــة واالقتــصادیة والثقافیـــة 
   : بدول اإلقلیم بما یليقوى العاملةاألساسیة لل

 وبخاصـة لـدى فئـات الـسكان األكثـر عرضــة ، ونقـص العمالـة، اسـتمرار ظـاهرة البطالـة-
  . من القرىوكذلك في المدن أكثر) الشباب(للبطالة 

 الزراعــة والخــدمات فــي مجمــوع العمالــة، فیمــا تظــل يغالبیــة النــشاطات لقطــاعتبعیــة  -
  . قطاع الصناعة هامشیةمساهمة

 نقـــص كفـــاءة الیـــد العاملـــة ســـواء مـــن حیـــث الفئـــة االجتماعیـــة المهنیـــة أو مـــن حیـــث -
  .مستوى التعلیم

 فــي بعــض دول المغــرب ُ تــصنیفا متجــاوزا قــوى العاملــةوقــد أصــبح التــصنیف المــألوف لل
 المهمـشین عـاملینالعربي مثل الجزائر والمغرب وتـونس التـي أدخلـت مجموعـة ثالثـة مـن األفـراد ال

 غــالبیتهم والــذین یعــدون أنفــسهم نــاثأو المحتملــین بغیــة ضــم نــشاط األشــخاص الــذین تــشكل اإل
لعمـل بـالحقول، ا(ین ولكنهم فـي حقیقـة األمـر یمارسـون نـشاطات تـسمى هامـشیة عاملتلقائیا غیر 

أو علـى اسـتعداد لممارسـة نـشاطات إذا ) الـخ… واألعمال المنزلیة، والصناعة التقلیدیة، والتجـارة 
  .(٢٠٠٦:٢١١,UNDP) .أتیحت لهم الفرصة

  ٢٠٠٥عام في دول المغرب العربي ن یالعاطلو عاملینالتوزیع ) ٩جدول (
  الدولة  )% (  األعداد باآلالف

  المجموع  البطالة  العمالة  وعالمجم  العاطلون  ون ملاعال
  ١٠٠  ٢٩,٩  ٧٠,١  ٧٠٣٣,٠  ٢١٠٥,٠  ٤٩٢٨,٠  الجزائر
  ١٠٠  ١٠,٥  ٨٩,٥  ١٢٤١,٣  ١٣٠,٠  ١١١,٣  لیبیا

  ١٠٠  ١٥,٠  ٨٥,٠  ١٠٠٠٦,٠  ١٤٩٦,٠  ٨٥١٠,٠  المغرب
  ١٠٠  ٢٣,١  ٧٦,٩  ٩٩٠,٠  ٢٢٨,٧  ٧٦١,٣  موریتانیا

  ١٠٠  ١٥,٩  ٨٤,١  ٢٩٧٨,٣  ٤٧٤,٧  ٢٥٠٣,٦  *تونس



 ١٤

  ) الهامشیینعمال شامل لل: (*        ).٢١ الجدول :٢٠٠٥م المتحدة،األم (:المصدر   

مــع اعتبــار الفئــات الهامــشیة مــن ـ ین لــدول اإلقلــیم ملاعــُویبــرز تحلیــل تركیــب الــسكان ال
َتـدني نـسبة أعـداد العـاملین بمــا یـؤدي إلـى ارتفـاع مـستوى البطالـة خاصــة ـ العـاطلین عـن العمـل 

 إلـى مـستویات مثیـرة للقلـق تنـاهز الثلـث والربـع تباعـا مـن القـوة في الجزائـر وموریتانیـا حیـث تـصل
العاملة، أما في باقي دول اإلقلیم فتعد البطالة أقل خطورة بخاصـة فـي لیبیـا حیـث ال تطـال سـوى 

  .في سن العملُالعشر من السكان 

   : هـ ـ قطاعات النشاط

 اتجاها نحو انخفاض وزن قطاع الزراعة في مجمـوع العمالـة عملتبین دراسة قطاعات ال
ُبالنــسبة لبــاقي القطاعــات، وخاصــة قطــاع الخــدمات الــذي یعــد فــي بعــض األحیــان بمثابــة قطــاع 

  . نشاطات مختلفة بسبب انتشار العمالة غیر الرسمیةإلیهتنضم 

ول اإلقلـیم   قطاع الصناعة في العمالة ضعیفة نـسبیا فـي أغلـب دمساهمةوبالمقابل تظل 
 بینمـا ال یتـیح هــذا ؛قـوى العاملــةباسـتثناء الجزائـر وتـونس حیــث یـوفر العمـل لمـا یزیــد علـى ثلـث ال

  .ُالقطاع العمل إال لعشر القوة العاملة في موریتانیا
  ب القطاعات الكبرىس في دول المغرب العربي حقوى العاملة النسبة) ١٠جدول( 

  )٢٠٠٦و١٩٨٠ عامي في (
  الدولة    (%)٢٠٠٦  ) (%١٩٨٠

  الخدمات  الصناعة  الزراعة  الخدمات  الصناعة  الزراعة
  ٤٥,٦  ٣,٤  ٢١,٠  ٣٦,٩  ٢٧,٣  ٣٥,٨  الجزائر

  ٧٤,٥  ٢٢,٥  ٣,٠  ٥١,٣  ٢٣,٨  ٢٤,٩  لیبیا
  ٣٤,٨  ٢٧,٧  ٣٧,٥  ٢٣,٨  ٢٠,٢  ٥٦,٠  المغرب
  ٤٣,٠  ١٣,١  ٤٣,٩  ٢١,٨  ٦,٧  ٧١,٥  موریتانیا

  ٤٤,٢  ٣٤,٤  ٢١,٤  ٣٠,٨  ٣٠,٠  ٣٨,٩  تونس
  )٢٧و٢٦و٢٥ جداول :٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،( :رالمصد

أنــه بــالرغم مــن االنخفــاض المــستمر للعمالــة فــي قطــاع الزراعــة، )  ١٠(ویبــین الجــدول 
 %٥٤نـسبة  لول مثـل موریتانیـا حیـث یـوفر العمـلفإن هذا القطاع یظل حیویـا بالنـسبة لـبعض الـد



 ١٥

 النــشاط الزراعــي فــي مجمــوع العمالــة نــسبة ال ساهمةمــوفــي المغــرب تمثــل . قــوى العاملــةمــن  ال
  %. ٣٤یستهان بها، إذ تناهز 

  :للقوى العاملةو ـ الحالة التعلیمیة  

 فـي دول اإلقلـیم  قیاسـا إلـى مـا هـو علیـه قوى العاملةي لدى التعلیمال یختلف المستوى ال
ي تعلیمـلمـستوى الأن ا) ١١الجـدول(ویبـین  .لدى مجموع الـسكان والـذي یتمیـز بـضعف المـؤهالت

 فــي دول المغــرب العربــي یقــل عــن مــستوى التعلــیم الثــانوي، قــوى العاملــةلــدى مــا یفــوق نــصف ال
 مـــن %١٠ الــذین یتجــاوز مــستواهم مرحلــة التعلــیم الثــانوي إال قــوى العاملــةبینمــا ال تبلــغ نــسبة ال

  .عاملینمجموع ال

رحلــة التعلــیم الثــانوي، فــال ي متعلیمــ البــالغ مــستواهم القــوى العاملــةأمــا بالنــسبة لحــصة ال
 مــن الیــد العاملــة تباعــا مقابــل نــسب أقــل %٤٠ و%٤٨ز إال فــي لیبیــا والجزائــر بنــسب تنــاهز بـرت

  . اإلقلیمفي باقي دول
  ٢٠٠٥ عام الحالة التعلیمیةوفق  في دول المغرب العربي قوى العاملة النسبة) ١١جدول ( 

  المجموع  عالي  ثانوي  ٕ واعداديابتدائي  بدون مستوى  الدولة
  ١٠٠  ٩,٨  ٣٩,٤  ٢٩,٥  ٢١,٣  الجزائر
  ١٠٠  ٨,٨  ٤٨,٠  ١٤,٥  ٢٨,٧  لیبیا

  ١٠٠  ١٠,٢  ١٦,٢  ٤٥,٨  ٢٧,٨  المغرب 
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  موریتانیا
  ١٠٠  ٦,٢  ٢٨,١  ٤١,٥  ٢٤,٢  تونس

  )٣١٤ :٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،( :المصدر

االرتبــــاط القــــائم بــــین المــــستوى  شــــدة ة حــــسب المهنــــقــــوى العاملــــةویبــــین تحلیــــل هیكــــل ال
مـــن نـــصیب وتبـــرز البیانـــات أن حـــوالي نـــصف فـــرص العمـــل . ي ونـــوع المهنـــة الممارســـةتعلیمـــال
 تظـل حـصة المهـن ثـمومـن . ، والعـاملین بالغابـاتحیوانفي قطاع الزراعة وتربیة القوى العاملة لا

 ، فـــي الجزائـــر ولیبیـــاعمالـــة مـــن مجمـــوع ال%١٥ رباقـــالعلمیـــة والفنیـــة واإلداریـــة متواضـــعة بمـــا ی
  . من مجموع العمالة%٥وبحصة ضئیلة جدا في موریتانیا حیث ال تتجاوز 

  سوء التوظیفـ البطالة وـ الثالث المبحث
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ذكــر بعــض ال بــد مــن تحلیــل البطالــة فــي دول المغــرب العربــي وتقــدیم خصائــصها قبــل 
ذي تـم مـن خاللـه تقـدیر المالحظات العامة حول اختالف المفاهیم المـستخدمة لتعریـف النـشاط الـ

  :، وتتمثل تلك المالحظات فیما یليسوء التوظیفومستوى البطالة 

 ســنة یــتم تعــدادهم ضــمن الیــد العاملــة إذا كــانوا یعملــون فعــال، ١٥األطفــال األقــل مــن ـــ 
  .تعلیم إذا كانوا ال یعملون رغم أنهم انقطعوا عن العاطلینویتم اعتبارهم 

 حیــث یــتم تهمــیش عمــل ریفــيخاصــة فــي الوســط اللنــسوي النــشاط اُغالبــا مــا یــستهان بـــ 
األعمــال المنزلیــة، والزراعــة، والحــصاد، ( الــذي یتجلــى فــي جمیــع أوجــه الحیــاة فــي الریــف نــاثاإل

  .ُوال یعد بمثابة  نشاط اقتصادي كامل) إلخ… حیوانوتربیة ال

وســــط الیـــوم دورا أساســـیا بالنــــسبة للعمالـــة خاصـــة فـــي الیـــؤدي القطـــاع غیــــر الرســـمي ــــ 
  .، ورغم ذلك ال یتم تسجیله بدقةالحضري

 ویتعـین األخـذ بهـا ، على تقییم النشاط فـي اإلقلـیممهمةولمثل هذه االعتبارات انعكاسات 
عنــد تحلیــل اإلحــصائیات الرســمیة عــن البطالــة التــي ال تعكــس إال جزئیــا األداء الحقیقــي ألســواق 

  .العمل المختلفة

  :عدالت البطالة أ ـ  العوامل المؤثرة في ارتفاع م

  :تتمثل العوامل المؤثرة في ارتفاع معدالت البطالة في دول المغرب العربي فیما یلي

التي تتمثل فـي المعـدالت المرتفعـة لنمـو الـسكان بمـا یـؤدي إلـى تزایـد  ،السكانیةـ العوامل 
  .مستمر في طلب العمل بحجم یصعب على االقتصادات الوطنیة استیعابه

ستثمارات، وتـدني معـدالت نمـو النـاتج  التي تتمثل في محدودیة اال،یةـ العوامل االقتصاد
المحلـي اإلجمـالي بمـا ال یتــیح خلـق فـرص عمــل كافیـة لألفـراد الجـدد الــذین یـدخلون سـوق العمــل 

  .وللعاطلین عن العمل ممن سبقوهم إلیه

لــى ـــ العوامــل ذات الــصلة بــالتعلیم ونوعیتــه، بفعــل االنقطــاع عــن الدراســة الــذي یــشجع ع
االلتحـــاق المبكـــر لعـــدد كبیـــر مـــن الـــشباب الراغـــب فـــي العمـــل إلـــى ســـوق العمـــل أو بـــسبب عـــدم 
مالءمة أنظمة التعلیم والتدریب في معظم دول اإلقلیم حیث یحمل الخریجـون شـهادات ومـؤهالت 

  .ال تطابق االحتیاجات الحقیقیة لسوق عمل االقتصاد الوطني فى أحیان كثیرة

  : ب ـ حجم البطالة
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الرغم من انتعاش النشاط االقتصادي خالل عقد التسعینیات في أغلـب دول اإلقلـیم  على 
الــذي تمیــز أساســـا بــأداءات اقتــصادیة جیـــدة للنــاتج المحلـــي اإلجمــالي، فقــد تفاقمـــت آفــة البطالـــة 

  .وازدادت حدة لتصل في بعض األحیان نسبا مثیرة للقلق تناهز ثلث الید العاملة

 المتزایـد الـسكانيج عـن عـدم تـوازن سـوق العمـل بحكـم الـضغط التي تنـتـ وتشكل البطالة 
مـشكلة مستعــصیة فـي اإلقلـیم  باســتثناء ـ مـن جهـة الطلـب وقلــة فـرص العمـل مـن جهــة العـرض 

أما فـي الـدول األخـرى فتتفـاقم البطالـة لتتـراوح  . من قوة العمل%١٠ لیبیا حیث ال یتجاوز معدلها
  .)١٢( كما هو مبین بالجدول لةقوى العام من ال%٣٠إلى % ١٦نسبها بین 

   تطور نسب معدالت البطالة في دول المغرب العربي) ١٢جدول(
  )٢٠٠٦و١٩٩٢بین عامي (

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٢  ١٩٩٨  ١٩٩٤  ١٩٩٢  الدولة
  ٣٢,٢  ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٢٨,١  ٢١,٤  الجزائر

  ٩,١  ١٠,٠  ١٠,٦  ١٠,٥  مبین غیر  لیبیا
  ١٨,٩  ١٨,١  ١٨,٥  ٢٢,٩  غیر مبین  المغرب
  ٢٥,٤  غیر مبین  غیر مبین  ٢٣,١  ٢٣,٤  موریتانیا

  ١٥,٤  ١٥,٤  ١٥,٦  ١٥,٥  غیر مبین  تونس
  )٣١٠ :٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،(من عمل الباحث اعتمادا على بیانات : المصدر

وتواجـه دول المغــرب العربـي الیــوم أزمـة العمالــة وتزایـد البطالــة التـي تــنجم عـن التــضحیة 
وبفعـل بـرامج الخصخـصة . ائدة سیاسات التقویم الهیكلي والتوازنـات المالیـةبالجانب االجتماعي لف

اإلقلـیم وجـد العدیـد مـن العـاملین أنفـسهم فـي مواجهـة البطالـة التـي بـدأت تطـال دول المعتمدة فـي 
والـذین یجـدون صـعوبة فـي االنـدماج داخـل النـسیج  ، شهادات التعلیم العالييوبشكل متزاید حامل

  .االقتصادي

اإلحـــصائیات المتاحـــة أن البطالـــة تتفـــشى بـــسبب عـــدة عوامـــل اجتماعیـــة وثقافیـــة ن بـــیُتو
 قیاسـا نـاثي، وتظـل أكثـر انتـشارا  علـى العمـوم بـین اإلتعلیمـوبسبب التباین القائم فـي المـستوى ال

 أقـل شـيء بـالنظر إلـى مـا هـو نـاثوباسـتثناء لیبیـا حیـث یظـل معـدل البطالـة بـین اإل. ذكورإلى الـ
  . لدى باقي دول إقلیم المغرب العربيا الوضع واضحا، وتبدو هذكورذعلیه عند ال
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ـــة حـــسب ال ـــة أكثـــر انتـــشارا بـــین نـــوعوباإلضـــافة إلـــى تبـــاین معـــدالت البطال ، تبـــدو البطال
الشباب الراغب في العمل الذي لم یسبق له العمل في غالب األمر قیاسـا إلـى الكبـار الـذین سـبق 

  .أن عملوا من قبل
نـــات المكتـــب الـــوطني لإلحـــصائیات بـــالجزائر، تجـــاوز معـــدل المتقـــدمین واســـتنادا إلـــى بیا

 جملــة القــوى العاملــة مــن %٥٠ ســنة ٢٤ و١٥لطلــب العمــل ألول مــرة والبــالغین مــن العمــر بــین 
أمــا معــدل البطالــة بــین . ) ســنة٢٩-٢٥(فئــة العــاملین  بالنــسبة ل%٢٤ مقابــل حــوالي ٢٠٠٢فــي 

  .  فقط%٩ حوالي  فیبلغ)أكثرف سنة ٣٠ (الكبار البالغین

  : ـ معدالت البطالة بین الحضر والریفج

 الـذي زاد ةریفیـ الهجـرةلبطالة أعلى مستویاتها فـي الوسـط الحـضري بفعـل تـأثیر الا تسجل
 عـدد النـازحین إلیهـا بحثـا عـن العمـل سهممن حدة الضغوط علـى سـوق العمـل فـي المـدن حیـث یـ

  .دین بهاوفي تضخیم حجم العاطلین الموج

 معدالت البطالة في دول المغرب العربي فى الحضر والریف حسب النوع )١٣جدول(
)٢٠٠٥(  

  الدولة  المجموع  الریف  الحضر
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

  ٢١,٤  ١٣,٣  ٢٢,٢  ٢٦,٣  ١٨,٩  ٢٦,٦  ١٩,٦  ١٢,٧  ٢٠,٥  الجزائر 
  ١٦,٠  ١٩,٢  ١٤,٤  ٨,٥  ٦,٥  ٩,٦  ٢٢,٩  ٣٢,٢  ١٨,٧  المغرب

  ٢٣,١غیر مبینغیر مبین  ١٢,٠غیر مبینغیر مبین  ٣٣,٦غیر مبینغیر مبین  یتانیامور
  ١٥,٧  ١٦,٧  ١٥,٤  ١٧,٧  ١٧,٧  ١٧,٧  ١٤,٧  ١٦,٢  ١٤,٢  تونس

  )٣٣٣ :٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،( :المصدر

اء الوضــع بالنــسبة لجمیــع دول اإلقلــیم  باســتثنا بــصورة جیــدة هــذ) ١٣(ویعكــس الجــدول 
أقـل مـن المعـدل الـسائد فـي فیهمـا حیث یظل معدل البطالة في الوسط الحضري ، الجزائر وتونس

ین فـي توزیـع الـسكان حـسب وســط دولت الـفـيالبـوادي، ویعـزى ذلـك إلـى تبـاین المفـاهیم المــستعملة 
  .اإلقامة

   الرابع ـ العمالة غیر الرسمیةالمبحث 
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 بدول المغـرب العربـي إلـى قوى العاملة للیقود تحلیل الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة
القطـاع المـسمى هـذا إذ یـؤدي  . والمتمثـل فـي القطـاع غیـر الرسـمي،تناول أحد أهـم أوجـه العمالـة

الیــوم دورا مهمــا ســواء مــن حیــث اإلنتــاج أو ) القطــاع غیــر المــنظم(أو ) القطــاع الهامــشي(كــذلك 
  .إلقلیمفرص العمل التي یوفرها لطبقات واسعة من السكان في ا

 ةریفیـ الهجـرةوأمام انعدام التوازن المزمن بین عـرض العمـل وطلبـه الـذي تزیـده موجـات ال
المتتالیـة نحـو األوسـاط الحـضریة تفاقمـا، عـرف النـشاط غیـر الرسـمي نمـوا كبیـرا فـي المـدن حیــث 

 العــام (ین الــذین ال یــستطیع القطــاعقــوى العاملــةیــشكل قطاعــا أساســیا بالنــسبة لعــدد كبیــر مــن ال
  . استیعابهمینالرسمی) والخاص

  : أ ـ تحدید القطاع غیر الرسمي

ـ قبـل تقــدیم الخـصائص األساســیة للعمـل غیــر الرسـمي  فــي دول إقلـیم المغــرب العربـي 
 یجـدر أوال تحدیـد الخـصائص  ـلامجـوهي مسألة صعبة بـالنظر إلـى نقـص المعلومـات فـي هـذا ال

تنتمـي إلـى ( اقتصادیة متجانـسة أنشطةوحدات واألساسیة للقطاع غیر الرسمي باعتباره مجموعة 
المؤســسات الــصغرى والمهــن (مــن الحجــم الــصغیر بــشكل عــام ) عــدة قطاعــات وشــعب اقتــصادیة

ال یتـــوفر لــــدیها ســـجل تجــــاري، وغیـــر منظمــــة وال تـــضع فــــي ) إلــــخ… الحـــرة، والملكیــــة العائلیـــة 
أمیـــرة مـــشهور وعالیـــة (اســـبة اعتبارهـــا األحكـــام القانونیـــة المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال التجـــارة والمح

 ،)٨ :١٩٩٤المهدي، 

وفــــي الــــشارع )  محـــالت، وبیــــوت(وتمـــارس هــــذه الوحــــدات نـــشاطها فــــي أمــــاكن محــــددة 
  ورغــم مــا تتــسم بــه مــن خــصائص مماثلــة لخــصائص المؤســسات الــصغیرة). الباعــة المتجولــون(

رأس المـال (سـمال فهذه الوحدات ال یتكون لـدیها رأ)  مستخدمین٥ إلى ١من (في أغلب األحیان 
ویغلــب علیهــا النــشاط الفــردي أو األحــادي حیــث ال یــتم االعتــراف بــالحقوق االجتماعیــة ) ضــعیف

  .للعمال، واألجور منخفضة جدا على العموم

  : ب ـ دینامیة القطاع غیر الرسمي

 الحقیقیــة للقطــاع غیــر الرســمي  فــي النــاتج القــومي مــساهمةرغــم صــعوبة قیــاس حجــم ال
ـــة أساســـا بـــسبب طابعـــه غیـــر القـــانوني وتنـــوع األمـــاكن التـــي یمـــارس فیهـــا اإلجمـــالي وفـــي ا لعمال

النشاط غیر المنظم، فإن هذا القطاع یـؤدي دورا حاسـما بـسبب فـرص العمـل التـي یوفرهـا خاصـة 
  .في الوسط الحضري كما یبدو وسیلة مفضلة لدى السكان للحد من الفقر والتهمیش االجتماعي
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 فقـد كـشفت عنـه ،لقطـاع غیـر الرسـمي فـي دول المغـرب العربـيأما فیما یتعلق بدینامیـة ا
 إلـى %١٠ بـنـسبة مـساهمته حیـث قـدرت ١٩٨٩منظمة العمل العربیة في دراسة أعدتها في عام 

 مـن الیـد العاملـة %٥٠ إلـى ٣٠ من الناتج القومي اإلجمالي للدول العربیـة وأنـه یـوفر مـن %٢٠
  ).٤٤ :١٩٨٩،بیةمنظمة العمل العر( العربیة التي تعمل فعال

وتفید العدید من المصادر الرسمیة والدولیة حدیثة العهد أن القطاع غیـر الرسـمي  یـؤمن 
.  تقریبـــا مـــن ناتجهـــا القـــومي اإلجمـــالي%٢٠ بـنـــسبة سهم مـــن مجمـــوع العمالـــة بتـــونس ویـــ%٣٨

ة  مـن العمالـ%٣٠ بـنـسبة سهموبالنسبة للجزائر، قدر المكتب الوطني لإلحصاء أن هذا القطاع یـ
.  البتــرولقطـاع مــن القیمـة المـضافة خــارج %١٢ن بالقطاعـات غیـر الزراعیــة وأنـه یمثـل أكثــر مـ

األمــم المتحــدة، (.  مــن النــاتج القــومي%٤٥وفــي المغــرب یــشكل القطــاع غیــر الرســمي مــا ینــاهز 
٦٩ :٢٠٠٤(  

أمـــا فیمــــا یتعلـــق ببــــاقي دول اإلقلـــیم  التــــي ال تتـــوفر معلومــــات إحـــصائیة واضــــحة عــــن 
 حــسب الفئــة االجتماعیــة المهنیــة قــد قــوى العاملــةغیــر المنظمــة فیهــا، ورغــم أن توزیــع الالعمالــة 

یـــزود بـــبعض المؤشـــرات بـــشأن أنـــواع معینـــة مـــن النـــشاط مـــن قبیـــل العمـــل غیـــر الرســـمي  كفئـــة 
 تعكـــس وضـــعیة موریتانیـــا ،العـــاملین لحـــسابهم الخـــاص ومـــساعدي الحـــرفیین والخادمـــات بـــالبیوت

  .حجم هذا القطاع

  :القطاع غیر الرسمي في موریتانیا ج ـ 

لقد شهد القطـاع غیـر الرسـمي  فـي موریتانیـا وخاصـة فـي الوسـط الحـضري انفجـارا كبیـرا 
ــــة هجــــرةبفعــــل موجــــات ال الجفــــاف والتــــصحر، وحــــسب بــــسبب نحــــو المنــــاطق الحــــضریة  المتتالی

خص  شــــ١٠٠,٠٠٠التقــــدیرات الرســــمیة الموریتانیــــة فــــإن هــــذا القطــــاع یــــوفر العمــــل ألكثــــر مــــن 
 )%٤٣(بنــسبة  مؤسـسة صــغیرة، ویغلـب علیـه النــشاط التجـاري ٤٥٠٠٠ن علـى أكثــر مـن یمـوزع

 مــن العمالــة )%٥٧( والــصناعة التقلیدیــة والمــستقلون العــاملون لحــسابهم الخــاص ؛مــن المجمــوع
 قـوى العاملـة مـن ال%٦٠غیر المنظمـة، كمـا یمثـل ظـاهرة حـضریة إذ یـوفر العمـل لمـا یزیـد علـى 

ففــي عــام . حــضریة بمــا یجعــل دوره أساســیا فــي تحقیــق تــوازن ســوق العمــل بالمــدنفــي المنــاطق ال
 ٨٨حــوالي  قـدر عـدد فـرص العمــل غیـر الرسـمي  فـي مدینــة نواكـشوط العاصـمة وحـدها ب٢٠٠٤
 أمـــا حـــصة القطـــاع غیـــر ، ألفــا١٩مـــل مـــع اســـتثناء عــدد العـــاملین بـــالبیوت الـــذي ینـــاهز اعألــف 

التجـــارة، (ي للنـــشاطات التجاریـــة غیـــر الزراعیـــة الحـــضریة الرســـمي  مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــال
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 مــن النـــاتج %٢٠ یزیــد علــىفقــد قــدرت بمـــا ) والــصناعة التقلیدیــة، والنقــل، والمطـــاعم والخــدمات
  ) ١٧٧ :٢٠٠٢األمانة العامة لجامعة الدول العربیة،  (.المحلي

  عمالةاآلفاق المستقبلیة لل ـ خامس الالمبحث
 بنـاءا ٢٠٢٥ عـام حتـى بـإقلیم المغـرب العربـي قـوى العاملـةبلیة للتم تحدید اآلفـاق المـستق

 للسكان التـي تـم تقـدیرها مـن قبـل برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي والتـي السكانیةعلى اإلسقاطات 
 مــن دول دولــةالمــسجلة علــى مــستوى كــل  و،عمالــةلمعــدالت اإلجمالیــة للاُطبقــت علیهــا تقــدیرات 

  .المغرب العربي

ًى التوجهات العامة التي برزت نتیجة للتطـور األخیـر فـي المعـدالت اإلجمالیـة واستنادا إل
 ٢٠٢٥تـم وضـع تقـدیرات حتـى سـنة فقـد  ،للنشاط التي سجلت لدى مختلـف دول المغـرب العربـي

  .)١٤(وفقا لما هو مبین في الجدول 
  )٢٠٢٥ـ ٢٠١٠( في دول المغرب العربي قوى العاملةإسقاطات ال) ١٤جدول( 

  )الملیونب (                                                                                  
  )% (سنویاالنمو متوسط   ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠١٠  الدولة
  ٣,٢٦  ١٨,٨  ١٦,٦  ١٤,٤  ١٢,٣  الجزائر

  ٣,٨٠  ٤,١  ٣,٤  ٢,٨  ٢,٣  لیبیا
  ٢,١٦  ١٩,١  ١٧,١  ١٥,٣  ١٣,٧  المغرب
  ٢,٩٤  ٢,٣  ٢,٠  ١,٧  ١,٥  موریتانیا

  ٢,٦٠  ٦,٢  ٥,٤  ٤,٧  ٤,١  تونس
  ٢,٦٥  ٥٠,٥  ٤٤,٥  ٣٨,٩  ٣٤,٨  المجموع

  .)٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،(ً من عمل الباحث بناء على بیانات :المصدر

 فـي اإلقلـیم بمـا قوى العاملةواستنادا إلى هذه التوقعات، فمن المحتمل أن یتزاید مجموع ال
 أي بمــا یعــادل متوســط تزایــد ســنوي ٢٠٢٥ و٢٠١٠ مــا بــین امــلع ملیــون شــخص ١٦,٧یفــوق 
 ملیــون متقــدم جدیــد بطلــب للعمــل ١,١ یزیــد علــى أي بطلــب عمالــة إضــافي ســنوي %٢,٦یفــوق 

  .سنویا على مستوى اإلقلیم
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وحـــسب هـــذه . ى آلخـــردولـــةوهنـــاك تبـــاین  كبیـــر فـــي هـــذا الطلـــب اإلضـــافي للعمـــل مـــن 
، والمغـرب بحـوالي %٢٠ضـخم طلـب عمالـة إضـافي بـنـسبة التوقعات، فالجزائر هي التي تواجه أ

  . من طالبي العمل الجدد%١٥
  ) ٢٠٢٥ ـ ٢٠١٠(المغرب العربي دول إسقاطات أعداد العاطلین في ) ١٥جدول( 

  )باآلالف(                                                            
  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠١٠  الدولة
  ٦٠٠٠  ٥١٠٠  ٤٣٠٠  ٣٦٠٠  الجزائر

  ٥٥٠  ٤٤٠  ٣٥٠  ٢٧٠  لیبیا
  ٣٦٥٠  ٣٢٩٠  ٢٩٥٠  ٢٦٢٠  المغرب
  ٨٧٠  ٧٠٠  ٥٦٠  ٤٤٠  موریتانیا

  ١٠٧٠  ٩٤٥  ٨٢٠  ٧١٠  تونس
  ١٢١٤٠  ١٠٤٧٥  ٨٩٨٠  ٧٦٤٠  المجموع

  .)٢٠٠٦األمانة العامة التحاد المغرب العربى،(ً من عمل الباحث بناء على بیانات :المصدر

، یــتم ٢٠٢٥ للطلـب والعــرض بـشأن العمالـة فـي أفـق سـنة وبعـد تحدیـد اآلفـاق المـستقبلیة
بمجـرد عملیـة طـرح بـین هـذین المكـونین وفقـا ) حجم العاطلین(أو ) میزان العمالة(الحصول على 

  .)١٥(لما هو مبین بالجدول 

 ملیـون ٨,٩إلـى   قلـیم مجمـوع عـدد العـاطلین فـي اإلرتفعواستنادا إلى هـذه التوقعـات، سـی
ل تزایـد سـنوي د، بمع٢٠٢٥ ملیون سنة ١٢,١ٕ، والى ٢٠١٥ في سنة ملفي سن العمن السكان 
  . خالل الفترة المعنیة %٣,٣یزید على 

وبـــالنظر إلـــى اإلســـقاطات المتعلقـــة بمجمـــوع طلـــب العمالـــة، تـــشیر هـــذه التوقعـــات إلـــى تفـــاقم فـــي 
  .٢٠١٥سنة  %١٧,٩ إلى ٢٠٠٠سنة  %١٦,٢حیث سترتفع من   قلیممعدالت البطالة في اإل

 على حدة،  تشیر جمیع معدالت البطالـة إلـى االرتفـاع بـشكل عـام دولةلنظر إلى كل وبا
خاصـة فـي موریتانیـا والجزائـر بمـستویات   قلیمُیحتمل معه حدوث تدهور في سوق العمالة في اإل

   .٢٠٢٥  عاممس الید العاملة فيُبطالة تقارب أزید من خ

لطلـــب بـــشأن العمالـــة إلـــى حـــدود ســـنة تبـــین المقارنـــة بـــین اآلفـــاق المـــستقبلیة للعـــرض واو
 علــى مــستوى فراووجــود طلــب عمــل إضــافي غیــر متــ) ١٥( وفقـا لمــا یــستفاد مــن الجــدول ٢٠٢٥
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إلـــى ، ٢٠١٥-٢٠١٠ ملیـــون عاطـــل خـــالل الفتـــرة مـــن ٢,٣ مـــن المتوقـــع أن ینتقـــل مـــن  قلـــیماإل
ماســـیة  ملیـــون خـــالل الفتـــرة الخ٤,٢ٕالـــى و، ٢٠٢٠ــــ٢٠١٥ ملیـــون خـــالل الفتـــرة مـــن ٣,٧حـــوالي 
 ١٥ملیون عاطل جدید ستـضاف خـالل الـسنوات  ١٠,٢أي ما مجموعه ) ٢٠٢٥ـ٢٠٢٠(الثالثة 

 قلــیم اإلدول بمـا ســیمثل تحـدیا كبیـرا ینبغــي علـى ،قلــیم  اإلدولالمقبلـة إلـى مخــزون العـاطلین فـي 
  .یاتهااقتصادأن ترفعه بتوفیر فرص العمل لهم داخل 

ري سیشهد أشد الضغوط مـن حیـث العمالـة ، یبدو أن سوق العمل الجزائدولةوحسب كل 
 العـاطلین سـنویا وذلـك إجمـالي بما سیزید مـن ضـخامة فراو ألف طلب عمل غیر مت١٣٠بمعدل 

 ألـف ٧٠كما ستـشهد المغـرب ضـغوطا ال یـستهان بهـا سـتناهز .  المقبلة١٥على امتداد السنوات 
  .عاطل إضافي سنویا خالل الفترة نفسها

 حـدة البطالـة فـي لیبیـا وموریتانیـا وتـونس حیـث ستـسجل وعلى النقیض من ذلـك، سـتخف
طلـــب عمـــل إضـــافي غیـــر مـــستجاب  ســـنویا خـــالل الفتـــرة  ألـــف ٢٠ ألـــف و٢٠و ألـــف ١٢تباعـــا 
عاطــل جدیــد ینبغــي إدمــاجهم ســنویا ألــف  ٤٠٠فقــط مــن أصــل  %١٣ أي بمــا یقــل عــن .المعنیــة

  . المقبلة١٥خالل السنوات   قلیم  اإلدولعلى مستوى جمیع 

  :ادر والمراجعالمص
  :أوال ـ المصادر والمراجع العربیة

  .، الرباط، النشرة السنویة لالتحاد)٢٠٠٦(ـ األمانة العامة التحاد المغرب العربى 
ـــ األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربیـــة، الـــصندوق العربـــى لإلنمـــاء االقتـــصادى واالجتمـــاعى،  ـ

  .  مختلفةسنوات، التقریر االقتصادى العربى الموحد
  . نیویورك،التقریر السنوي للسكان، )٢٠٠٤(ـ األمم المتحدة 

   .، برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، نیویوركتقریر التنمیة البشریة ،)٢٠٠٥(األمم المتحدة ـ 
ــ الهــادى مــصطفى بولقمــة، وســعد خلیــل القزیــرى  ، دراســة فــى الجغرافیــا.. الجماهیریــة، )١٩٩٥(ـ
  .، طرابلس١یع واإلعالن، طالدار الجماهیریة للنشر والتوز

دراســـة . .القطـــاع غیـــر الرســـمي فــي شـــیاخة معـــروف، )١٩٩٤(ـــ أمیـــرة مـــشهور وعالیـــة المهــدي 
سم بحــوث قــ  ـ المركــز القــومي للبحــوث االجتماعیــة والجنائیــة،اســتطالعیة

  . القاهرة،المجتمعات الحضریة والمدن الجدیدة
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مملكــة العربیــة الــسعودیة أبعادهــا المكانیــة القــوى العاملــة فــي ال، )٢٠٠٠(ـــ رشــود محمــد الخریــف 
 ، بحـــوث جغرافیـــة:، دوریـــةوســماتها الدیموجرافیـــة واالقتـــصادیة واالجتماعیـــة

  ). ٤١( العدد ،الجمعیة الجغرافیة السعودیة
 دراسـة فـي –مـستویات المعیـشة فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة ، )٢٠٠٠(ـ رمزي أحمـد الزهرانـي 

  ).٢٤١( العدد ،ة الجغرافیة الكویتیة الجمعی٠الخصائص السكنیة 
ــــــ عبــــــد العزیــــــز طــــــریح شــــــرف  ــــــا، )١٩٩٥(ـ ــــــاب، ٣، ط جغرافیــــــة لیبی ، مركــــــز اإلســــــكندریة للكت
  .اإلسكندریة

ــــ  ــــد العظــــیم أحمــــد عبــــد العظــــیم ـ بــــین طموحــــات اإلنــــشاء حــــاد المغــــرب العربــــى ات، )٢٠٠٣(عب
ـــــةومعوقـــــات ـــــدوة  التنمی ـــــا"، ن ـــــة البـــــشریة فـــــى إفریقی بحـــــوث ، معهـــــد ال"التنمی

  ٢٠٠٣والدراسات اإلفریقیة، جامعة القاهرة، مارس 
  .، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریةجغرافیة تونس، )١٩٨٩(ـ فتحي محمد أبو عیانة 

، نــدوة الخــصائص الــسكانیة كمؤشــر للتنمیــة فــي تــونس، )٢٠٠٠(ـــ محمــد علــي بهجــت الفاضــلي 
لدراســـات األفریقیـــة، ، معهـــد البحـــوث وا"قـــضایا التنمیـــة والبیئـــة فـــي أفریقیـــا"

  .٢٠٠٠جامعة القاهرة، القاهرة، نوفمبر 
  . ، بیروت العربیة، مركز دراسات الوحدةالمغرب العربي الكبیر، )١٩٨٩(ـ مصطفي الفیاللي 

دراسـة للعوامـل المهیئـة للتجمـع . .اتحـاد المغـرب العربـي، )١٩٨٩(ـ مصطفى عبد العزیز مرسي 
  .١٩٨٩ یونیو ،١٤، ع)السعودیة( التعاون :، دوریةاالقلیمي

ٕالعمالة في القطاع غیر المنظم واشكالیة العمالـة الهامـشیة فـي ، )١٩٨٩(ـ منظمة العمل العربیة 
  .الدول العربیة

، التمثیــــــل التجــــــارى، إدارة الــــــدول والمنظمـــــــات )٢٠٠٤(ـــــــ وزارة االقتــــــصاد والتجــــــارة الخارجیـــــــة 
  .، القاهرةلعربىمذكرة بشأن العمالة في دول اتحاد المغرب ااإلفریقیة، 
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