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التوجهات يف سوق العمالة اليمنية
مقدمة :
تؤز ٟاملٛاضز ايبؿط ١ٜزٚضاً َتُٝعاً يف ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜيًُذتُع ٚ ،قس اتبع أمناطاً
ٚادباٖات اختًفت باختالف ايفهط ايػا٥س ٚتطٛض ايفهط االقتكاز ، ٟإال إٔ ايٓعط٠
يًعٓكط ايبؿط ٟقس تهُٓت االٖتُاّ ب٘ َٔ خالٍ تٛفري اسبادات األغاغٚ ١ٝايطغبات
اييت تؤثط عً ٢أزاٚ ٘٥إْتادٝت٘  ،يصيو زأبت ايهجري َٔ ايس ٍٚعًَ ٢السك ١ايتطٛض
ايعًُٚ ٞايفهطٚ ٟايكٓاع ٞضباٚي ١بصيو ذبكٝل أفهٌ َػت َٔ ٣ٛقٛاٖا ايبؿط١ٜ
َٛٚاضزٖا ايطبٝع َٔ ١ٝخالٍ ايرباَر اشباق ١يًتعًٚ ِٝايتسضٜب يطفع نفاٚ ٠٤إْتاد١ٝ
ايك ٣ٛايعاًَ ، ١األَط ايص َٔ ٟؾأْ٘ ذبكٝل ايُٓ ٛاملػتساّ.
املؿهً :١اضتفاع َػت ٣ٛايبطاي ١يس ٣ايعُاي ١يف ايٚ ، ُٔٝعسّ َٛانبتٗا يػٛم ايعٌُ.
ٚميهٔ إٔ تتهح املؿهً َٔ ١ايتػاؤالت األت: ١ٝ
َ )1ا طبٝع ١ايعالق ١بني ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜغٛم ايعٌُ ؟
َ )2س ٣االٖتُاّ بايعٓكط ايبؿط ٟ؟
َ )3سَٛ ٣انب ١طبطدات ايتعً ِٝيػٛم ايعٌُ ؟
 )4نٝف ميهٔ ايتػًب عًَ ٢عٛقات ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜ؟
أٍنية الدراشة :
تٓبع أُٖ ١ٝايسضاغ َٔ ١أْٗا تتٓاَٛ ٍٚنٛع َٔ املٛانٝع اهلاَ ١اييت هلا زٚض نبري يف
ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ، ١ٝيصا تأت ٞأُٖ ١ٝايسضاغ ١فُٝا ٜأت:ٞ
 )1تتٓا ٍٚايسضاغ ١اسس املٛنٛعات ايطٝ٥ػ ، ١ٝاييت تػِٗ يف اسبس َٔ ايبطاي.١
 )2تٗتِ بسضاغ ١ايعالق ١بني ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜغٛم ايعٌُ .
أٍداف الدراشة :
َ )1عطف ١أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيًك ٣ٛايعاًَ. ١
 )2ايتعطف عً ٢قسضات ايعُاي ١اي١ُٝٓٝ
 )3زضاغَ ١عٛقات ايتُٓ ١ٝايبؿط. ١ٜ
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 )4ذبسٜس ايعالق ١بني ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜغٛم ايعٌُ
 )5ضباٚيٚ ١نع اسبً ٍٛملعازب ١ايبطاي. ١
ميَج الدراشة :
تكٖ ّٛص ٙايسضاغ ١عً ٢املٓٗر ايٛقفٚ ،ٞذبً ٌٝاملعًَٛات ٚايبٝاْات َٔ ،خالٍ
املؤؾطاتٚ ،تٓا ٍٚاملعًَٛات َٔ ايهتبٚ ،اجملالت ٚايطغا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
تكصيه الدراش ــة :
تتهٖ ٕٛص ٙايسضاغَ َٔ ١كسَٚ ١أضبعَ ١باسحٜ ،تٓا ٍٚاملبشح األ ٍٚايتُٓ١ٝ
ايبؿط َٔ ١ٜخالٍ عطض َفٗ ّٛايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜأُٖٝتٗا يف ايُٓ ٛاالقتكازٚ ٟايعٛاٌَ
املؤثط ٠فٗٝا ٜٓٚ ،اقـ املبشح ايجاْ ٞعطض ايك ٣ٛايعاًَ ، ١ثِ ايتشسٜات اييت تٛاد٘
غٛم ايعٌُ  ،أَا املبشح ايجايح فٝتٓا ٍٚادباٖات ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ ٜٓٚ ،اقـ
اجملح ايطابع تك ِٝٝايػٝاغات االقتكاز ١ٜيًتٛظٝف ٚ ،شيو َٔ خالٍ تٓا ٍٚذبًٌٝ
ٚزضاغ ١أٖساف غٝاغات ايتٛظٝف  ،باإلناف ١إىل زضاغ ١عالق ١غٝاغ ١ايتٛظٝف يف
ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ،١ٜضؤَ ١ٜػتكبً ١ٝملعازب ١االختالالت اهلٝهً ١ٝيف غٛم ايعٌُ ٚ ،يف
ْٗا ١ٜايسضاغٜ ١تِ تٓا ٍٚايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات .
انمبحث األول  :انتنمية انبشرية
مفَوو التينية البشرية :
ايتُٓ ١ٝايبؿط ٖٞ ١ٜاسس فطٚع ايعً ّٛاإلْػاْ ٢ٖٚ ، ١ٝعًُ ١ٝتٛغٝع اختٝاضات
ايؿعٛب  َٔ ،خالٍ تٛفري فطم َال ١ُ٥يًتعً ِٝيتُٓ ١ٝايكسضات ٚإلبساعات اإلْػاْ، ١ٝ
مبا ؼبكل ضفع َػت ٣ٛايسخٌ ٚ ،ضفع املػت ٣ٛاملعٝؿ ٞيألفطاز .
ٜٚككس بايتُٓ ١ٝايبؿط : ١ٜبأْٗا ظٜاز ٠املعاضف ٚاملٗاضات ٚايكسضات يس ٣مجٝع أفطاز
اجملتُع ايصٜ ٜٔػاُٖ ٕٛبٗا يف ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝأ ٟإٔ ايعٓكط ايبؿطٟ
ٜؿهٌ ضنٝع ٠أغاغ ١ٝيف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاملتهاًَ ، ١ألٕ َفٗ ّٛايتُٓ ١ٝايبؿطٜٓ ١ٜعط
إىل ايٓاؽ بٛقفِٗ ايجط ٠ٚاسبكٝك ١ٝأل ٟصبتُع ٜٚ .1ؿري تكطٜط ايتُٓ ١ٝيألَِ املتشس ٠يف

1عبد الرحيم كدار ,قراء في مفهوم التنمية البشرية  ,بحث منشور  ,عام 2008م ,ص. 10
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عاّ  ّ1994إٔ ايتُٓ ١ٝايبؿط ٖٞ ١ٜمنٛشز َٔ مناشز ايتُٓٚ ،١ٝاييت َٔ خالهلا ميهٔ
زبُٝع األؾدام َٔ تٛغٝع ْطام قسضاتِٗ ايبؿط ١ٜإىل اقك ٢سس ممهٔ .
إٕ َكطًح ايتُٓ ١ٝايبؿطٜ ١ٜؤنس عً ٢إٔ اإلْػإ ٖ ٛأزاٚ ٠غا ١ٜايتُٓ ، ١ٝفايتُٓ١ٝ
ايبؿط ٖٞ ١ٜعًُ ١ٝتُٓٚ ١ٝتٛغع يًدٝاضات املتاس ١أَاّ اإلْػإ باعتباض ٙدٖٛط عًُ١ٝ
ايتُٓ ، ١ٝنُا اْٗا عًُ ١ٝتطٜٛط يًتٓع ِٝاجملتُع. 2 ٞ
ٚهلصا فإ َفٗ ّٛايتُٓ ١ٝايبؿطَ ١ٜفَٗ ّٛطنب َٔ مجً َٔ ١املعطٝات ٚاألٚناع،
أ ٟإ ايتُٓ ١ٝايبؿط ٖٞ ١ٜعباض ٠عٔ عًُٝات ذبسخ ْتٝذ ١يتفاعٌ صبُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ
ٚاملسخالت املتعسزٚ ٠املتٓٛع َٔ ١أدٌ ايٛق ٍٛإىل ذبكٝل تأثريات ٚتؿهٝالت َع ١ٓٝيف
سٝا ٠اإلْػإَٓٚ ،ص عاّ  ّ1990ظاز االٖتُاّ مبكطًح ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ، ١ٜتٓاَ ٞايٛعٞ
بك ١ُٝاإلْػإ ٖسفاً ٚٚغ ١ًٝيف َٓع ١َٛايتُٓ ١ٝايؿاًَٚ ،١تٗسف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜإىل
تُٓ ١ٝاإلْػإ يف صبتُع َا بهٌ أبعاز ٙاالقتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاالدتُاع.3١ٝ
أٍه عوامل التينية البشرية :
 )1ايػهإ َٛ ٖٛ :ضز بؿط ٟيف ساي ١اغتػالي٘ االغتػالٍ األَجٌ ٚ ،قس ٜتش ٍٛإىل
عب ٤عً ٢اجملتُع يف ساي ١عسّ تعًٚ ُ٘ٝتسضٜب٘ ٚتأٖ. ً٘ٝ
 )2األٚناع ايػهٜٓ : ١ٝتطًب يف ٖصا ايعاٌَ ذبكٝل املػت ٟٛاملعٝؿ ٞاملٓاغب،
ٚضباٚي ١تٓع ِٝايٓػٌ َٔ أدٌ ربفٝف ايهجاف ١ايػهاْ. ١ٝ
 )3األٚناع ايكش َٔ : ١ٝاألَٛض اهلاَ ١ايرتنٝع عً ٢ايطعا ١ٜايكش ١ٝايصٜ ٟػِٗ يف
ربفٝض َػت ٟٛايٛفٝات ٚاضتفاع َعسالت املٛايٝس .
 )4أٚناع ايعٌُ  :ايعٌُ عً ٢تطٜٛط ٚتكػ ِٝايعٌُ ٚضفع املٗاضات ايفٓٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
 )5األٚناع ايتكٓ : ١ٝاغتدساّ ايتكٓٚ ١ٝتٛطٗٓٝا .
 )6األٚناع اإلزاض : ١ٜاإلزاض ٖٞ ٠ايعاٌَ األغاغ ٞيف ظباح ٚاظباظ األعُاٍٚ ،املؿاضٜع
ايتُٓ. ١ٜٛ
 )7األٚناع ايطبكَ : ١ٝط ١ْٚايبٓا ٤االدتُاعٚ ٞاملػاٚا ٠االدتُاع١ٝ

2ثقرير التنمية البشرية الوطني الرابع  ,اليمن 2013 ,م  ,ص.4
 -3ثقرير التنمية البشرية الرابع  ,اليمن 2013 ,م  ,ص 3
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 )8األٚناع ايػٝاغ : ١ٝعسّ استهاض ايػًطٚ ١ذبكٝل ايسميكطاط.4١ٝ
أٍنـية املوارد البشرية :
إٕ األَٛاٍ ايطا ١ً٥اييت قس متتًهٗا زٚيَ ١ا مبا فٗٝا َٔ ثطٚات سٛٝاْ١ٝ
َٚعسْٚٚ ١ٝغا ٌ٥تطٛض سسٜج ١ال تؤز ٟإىل ظٜاز ٠اإلْتاز ٚذبكٝل ايطفاٖ ١ٝاملطًٛب ١اشا مل
متتًو املٛاضز ايبؿط ١ٜاملؤًٖٚ ١املسضب ١ايكازض ٠عً ٢اغتػالٍ املٛاضز ايطبٝع ١ٝاالغتػالٍ
.

األَجٌ

ٖٚصا ازبٗس املبص ٍٚيف ايكسض ٠عً ٢اغتػالٍ ايطاقات ٚاملٛاضز ؽبتًف
باختالف ايطاقات املػتػً١

َٔ قبٌ األفطاز ،حبػب ايهفاٚ ٠٤ايفعاي ١ٝيف

ايعًُٝات اإلْتادَٗٓٚ .١ٝا ذبسخ ايطفاٖ ١ٝيًفطز ٚاجملتُع َٔٚ ،ثِ تٓعهؼ عً ٢ايسٚي١
ٚاالقتكاز ايعامل ، ٞفايبؿط مبا يس َٔ ِٜٗقسضات عً ٢ايتذسٜس ٚاإلبساع ٚايتفهري
ٚايتطٛض ميهِٓٗ ايتػًب عً ٢املٛاضز املتٓاقك ١ز ٕٚدعًٗا عا٥كا هلِ يف ذبكٝل ايتُٓ١ٝ
ٚاالظزٖاض ايصٜ ٟتِ ايػع ٞإي.٘ٝ
فاملٛاضز ايبؿط ١ٜهلا أُٖ ١ٝنبري ٠يف بٓا ٤األَِ ٚظٜاز ٠اإلْتازٚ ،ذبػني اإلْتاد١ٝ
َٔ خالٍ املعٜس َٔ ايتسضٜب ٚايتأٖٚ ، ٌٝتُٓ ١ٝاملٗاضات يس ٣األفطاز.5
أٍـداف الـتينيـة الــبشرية :
تٗسف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜإىل االضتكا ٤بأفطاز اجملتُع  ،بٌ إْٗا تػاعس عً ٢ضفع َػت٣ٛ
ايفطز ٚاتػاع َساضن٘ ٚتطٜٛط َٗاضات٘ ٚقسضات٘ ٚإعطا ٘٥أنرب قسض ممهٔ َٔ اإلبساع
ٚاسرتاّ ايصات ٚ ،اْطالق٘ يف املؿاضنات اإلػباب ١ٝمبدتًف صباالت اسبٝا ٠اييت قس
ؽبٛنٗا يف أٚ ٟقتٚ .اشا ناْت اشبربات اسبهاض ١ٜاإلْػاْ ١ٝاملدتًف ١تٛنح أْ٘ َٔ
املػتش ٌٝإقاَ ١صبتُع سهاض ٟبس ٕٚاَتالن٘ يًك ٣ٛايبؿط ١ٜاملتعًُٚ ١املسضب ،١فإ
ٖصا ٜؤنس نطٚض ٠االٖتُاّ بايتُٓ ١ٝايبؿط َٔ ، ١ٜخالٍ إعسازٖا يًُٛاطٔ ايكازض عً٢
ايعطاٚ ،٤ال ؽبف ٢إٔ ايتعً ٖٛ ِٝأسس احملاٚض ايطٝ٥ػ ١يتشكٝل ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ .١ٜمتجٌ
املعطف ١أُٖ ١ٝنبري ٠يف تُٓٚ ١ٝتفذري طاقات ٚقسضات االفطاز ٚ ،تٛغٝع خٝاضاتِٗ

4

www . MOqaTeL . com

5منصور دمحم العريقي  ,إدارة املوارد البشرية  ,الطبعة السادسة  ,عام 2014م  ,ص14

نهعهىو اإلنسانية واالحتماعية

88

انعدد ( )10انمخهد ( )13ابريم 2016و

ISSN : 2410-1818

التوجهات يف سوق العمالة اليمنية

| د  .عبدالله على الطوقي د  .عبدالله محمد العاضي

االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ،١ٝقس متهٓت نجري َٔ ايس َٔ ٍٚذبكٝل ايتُٓ ١ٝاملتػاضع١
عٓسَا ضنعت يف خططٗا ٚبطاصبٗا ايتُٓ ١ٜٛعً ٢ايعًِ ٚاملعطف.١
ٚقس تٓا ٍٚتكطٜط ايتُٓ ١ٝايعطب ّ2002 ٞأُٖ ١ٝايتٛد٘ عب ٛإقاَ ١صبتُع املعطف، ١
ٚإٔ غبب ربًف ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝطدع إىل نعف االٖتُاّ باملعطفٚ . ١هلصا فإ ذبكٝل زٚض
سهاض ٟفاعٌ يف اجملتُعات ايعطبٜ ١ٝتطًب تٛفري ايتعًٚ ِٝبٓا ٤صبتُع املعطف١
َٛٚانب ١االظباظات اسبهاض ١ٜف ٢طبتًف ايكطاعات ٚ .ف ٢ن ٤ٛايٓعط ٠يًعالق ١بني
ايتعًٚ ِٝايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١اقبح ايتعًٚ ِٝغ ١ًٝيتشكٝل أٖساف ايتُٓ ١ٝاملٓؿٛزٚ ، ٠اييت
متجٌ نُٓٝا َتطًبات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ َٔ ١خالٍ إسساخ ايتػٝريات ايالظَ ١يف ايكِٝ
ٚايػًٛى ٚأمناط اسبٝا ٠يتشكٝل ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜإضغا ٤ايسميكطاطٚ ١ٝذبكٝل األَٔ
ايبؿطٚ ٟإسالٍ ايػالّ ايعازٍ يف اجملتُع.
نُا ٜٓبػْ ٢ؿط املعطفٚ ١اشبرب ٠ايفٓٚ ١ٝاملٗاضات ايالظَ ١إلػباز أمناط َػتساَ١
يإلْتاز ٚاالغتٗالى ٚ ،ميهٔ ذبػني إزاض ٠املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايعضاعٚ ١ٝايطاقٚ ١اإلْتاز
ايكٓاع ٞاشا ٚدس مجٗٛض َػتٓري َػتعس يسعِ َا تتُدض عٓ٘ طبتًف ايكطاعات َٔ
تػٝريات عب ٛاألفهٌ ،ن ٕٛايفطز املتعًِ ي٘ زٚض نبري يف تٓفٝص خطط ايتُٓ ، ١ٝالٕ
أ ٟخطٚ ١طٓ ١ٝميهٔ إٔ تععظ أ ٚتكٝس مبػت ٣ٛايتعً ِٝايصٜٓ ٟذع ٠األفطاز ،فاألَِ
شات املػتٜٛات ايعاي َٔ ١ٝاألَٚ ١ٝشات ق ٠ٛايعٌُ غري املاٖط ٠متتًو خٝاضات اقٌ عٓس
ضباٚيتٗا ذبكٝل طُٛسات تَُٓ ١ٜٛعٚ ، ١ٓٝإ خٝاضات ايتُٓ ١ٝخاق ١تًو اييت متتًو
تأثريات ب ١ٝ٦ٝأقٌ تتػع سُٓٝا ٜعزاز ايتعً. ِٝ
ٜٚتطًب ايسٚض ايفعاٍ يًتعً ِٝيف عًُ ١ٝايتُٓٚ ١ٝاالٖتُاّ ازباز بتطٜٛط ايتعً ِٝبكٛض٠
َػتُط َٔ ،٠خالٍ ايتفاعٌ بإػباب ١ٝبني ايتشسٜات ايساخًٚ ١ٝاشباضد ١ٝاييت مبٛدبٗا
ٜتِ إعساز ايفطز مبا ٜتٓاغب َع َػتذسات اسبٝاٚ ،٠تفعَ ٌٝؿاضن ١ف٦ات اجملتُع
املدتًف ١ف ٢عًُ ١ٝايتَُٓٗٓٚ ١ٝا َؿاضن ١ايؿباب ٚايٓػا ٤يف ٖص ٙايتُٓ ،١ٝاييت ذبكل
االغتفاز َٔ ٠طاقات نبري ٠ميًهٗا اجملتُع فُُٗا ناْت ايسٚي ١غٓ ١ٝمبٛاضزٖا
ايطبٝع ١ٝال ٜػٓٗٝا عٔ املٛضز ايبؿط ٟايص ٟميهٔ اجملتُع َٔ اغتػالٍ املٛاضز ايطبٝع١ٝ
االغتػالٍ األَجٌ.
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التوجهات يف سوق العمالة اليمنية

انمبحث انثاني :اتخاهات انعرض نهقىي انعامهة
ٜعاْ ٞاجملتُع ايُٝين َٔ اضتفاع عطض ايك ٣ٛايعاًَ ١ايٓادِ عٔ اضتفاع َعسٍ ايُٓٛ
ايػهاْٖ َٔٚ ، ٞصا املٓطًل غٓتٓا ٍٚايػهإ ملا ي٘ َٔ زٚض يف ظٜاز ٠ايعطض يًك٣ٛ
ايعاًَٚ ، ١اشبكا٥ل ايعُط ١ٜيًػهإ اييت تتُٝع باْٗا فتٚ ١ٝهلا زٚض يف اإلغٗاّ يف
ظٜاز ٠ايبطايٚ ، ١يف األخري ْتٓا ٍٚطبطدات ايتعً ِٝازباَع ٞاييت تعٜس أٜها َٔ عطض
ايك ٣ٛايعاًََٚ ، ١سَٛ ٣انبتٗا ملتطًبات غٛم ايعٌُ .
أوال  :اثر الصكاٌ على الكوى العاملة
تعاْ ٞايَ َٔ ُٔٝؿهً ١تعاٜس ايػهإ  ،سٝح بًؼ عسز ايػهإ ًَٕٛٝ 21
ْػُ ١يف عاّ ٚ ، ّ2005اضتفع عسز ايػهإ اىل ْ ًَٕٛٝ 22.3ػُ ١يف عاّ ،ّ2010
ٚٚقٌ عسز ايػهإ إىل ْ ًَٕٛٝ 27.7ػُ ١يف عاّ ٖٚ ، ّ2015صا بسٚضٜ ٙؤز ٟإىل
تٓاَ ٞايك ٣ٛايعاًَ ١ايفتٚ ،١ٝظٜاز ٠عسز ايساخًني ازبسز يػٛم ايعٌُ ،أ ٟاضتفاع عطض
ايعُاي ، ١فهال عُا ٜتطًب٘ ظٜاز ٠ايػهإ َٔ اضتفاع ايطًب عً ٢اشبسَات.6
ثاىيا  :اخلاصاص

العنرية

َٔ اشبكا٥ل اهلاَ ١يًػهإ يف اي ُٔٝأْ٘ ٜػًب عً ٘ٝايعُط ايفيت ٖٚ ،صا ٜؤزٟ
إىل تعاٜس أعساز ايػهإ يف ايف ١٦ايعُط 15 ١ٜغٓ ١فأنجط  ،فكس بًؼ عسز ايػهإ يف
ايف ١٦ايعُط 15 ١ٜغٓ ١فانجط ْ ًَٕٛٝ 6.1ػُ ١عاّ ٚ ،ّ2005اضتفع إىل سٛاي8.3 ٞ
ًَْ ٕٛٝػُ ١عاّ  ،ّ2015أ ٟبعٜاز ٠قافَ ١ٝكساضٖا عبْ ًَٕٛٝ 2.2 ٛػُٜٚ ،١كسض هلصٙ
ايف ١٦إٔ تتعاٜس إىل ْ ًَٕٛٝ 11ػُ ١يف عاّ ٚ ،2030ازبس ٍٚايتايٜٛ ٞنح شيو.
جدول رقه ( )1الصكاٌ حصب الفئة العنرية واإلشكاطات حتى عاو 0202
ايف ١٦ايعُط١ٜ
14 – 0
29 – 15
39 – 30
49 – 40
59 – 50

2005

2010

2015

2020

2025

2030

9606.1

10508.1

11553.9

12799.0

14069.1

15358.1

6107.5

7338.6

8380.0

9206.8

10053.9

11052.2

2132.6

2662.7

3388.2

4189.9

4937.6

5509.7

1475.7

1689.7

1988.3

2482.9

3159.5

3906.8

912.9

1124.6

1329.5

1523.5

1794.2

2241.6

6وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ,الجهاز املركسي لإلحصاء ,كتاب إلاحصاء لعام 2010 ,م  ,ص. 73
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788.9

932.3

1135.4

1385.2

1658.0

1944.5

21023.7

24255.9

27775.3

31587.3

35672.3

40012.9

املاصدر :قاعدة معلومات البيك الدولي والربىامج اإلمناصي لألمه املتحدة ،أبريل . 0229

ٜتهح َٔ خالٍ بٝاْات ازبسَ ٍٚا ٜأت: ٞ
 بًؼ عسز ايػهإ يف غٔ ايعٌُ ( )14 - 0غٓ٘ سٛيْ ًَٕٛٝ 9.6 ٞػُ ١عاّ
ٜٚ ،ّ2005ؿهًْ ٕٛػب َٔ % 45 ١إمجاي ٞعسز ايػهإ يٓفؼ ايعاّٚ ،اضتفع إيٞ
ْ ًَٕٛٝ 11.5ػُ ١يف عاّ ٖٚ ،ّ2015صا املؤؾط ٜعهؼ إٔ اجملتُع ايُٝين صبتُع
فيت ٚؼبتاز يف املػتكبٌ إىل َعٜس َٔ َتطًبات ايتعًٚ ِٝإىل فطم عٌُ.
 تهؿف يٓا بٝاْات ازبس ٍٚإٔ ف ١٦ايؿباب (  )29 - 15غٓ٘ٚ ،ايف ١٦ايعُط١ٜ
( ) 39- 30غٓٚ ،١قس ٜكٌ عسزِٖ يف عاّ  ّ2030إىل ْ ًَٕٛٝ 40ػُٖٚ ،١صا
املؤؾط ٜٛنح يٓا اتػاع قاعس ٠ايػهإ ايٓؿطني اقتكازٜاً ،أ ٟتعاٜس سذِ ايك٣ٛ
ايعاًَ ١مبعسالت تفٛم ايكسضات ايتؿػ ١ًٝٝيالقتكاز ،مما ٜعين ظٜاز ٠ايعطض يًك٣ٛ
ايعاًَٚ ، ١بايتاي ٞتعاٜس عسز ايعاطًني يف ايعكس ٜٔايكازَني.
 بًؼ عسز ايػهإ يف غٔ ايعٌُ ( )60- 15غٓ٘ سٛيْ ًَٕٛٝ 11.5 ٞػُ ١عاّ
ٜٚ ،2015ؿهًْ ٕٛػب َٔ %42 ١إمجاي ٞعسز ايػهإ يف ايعاّ ٖٚ ، 2015صا
املؤؾط ٜعهؼ اضتفاع ايك ٣ٛايعاًَ ١اييت ذبتاز إىل فطم عٌُ.
ثالجا  :منو الكوى العاملة
تتػِ ق ٠ٛايعٌُ يف اي ُٔٝبفا٥ض نبري َٔ ايعُايٚ ، ١يصا فإ ْػب ١ايبطايَ ١طتفع١
ٚتتعاٜس َٔ غٓ ١ألخط ، ٣فهال عٔ األعساز ايهبري ٠ايساخً ١إىل غٛم ايعٌُ َٔ
املتعًُني ٚغري املتعًُني ٜٚتهح شيو َٔ خالٍ ازبس ٍٚايتاي: ٞ
جدول رقه (  ) 0تسايد الكوى العاملة وارتفاع البطالة واجتاٍاتَا املصتكبلية
ايبٝإ /ايعاّ
ايػهإ يف
ايف60- 15 ١٦
إمجاي ٞق٠ٛ
ايعٌُ
ايعاًَني بأدط

2007

2010

2015

2020

2025

2030

11,548,374

12,895,764

15,187,537

17,523,603

20,082,978

22,868,676

4,036,401

4,700,779

5,915,867

7,263,904

8,826,894

10,622,984

2,229,970

2,597,015

3,268,309

4,013,052

4,876,549

5,868,826
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1,806,431

2,103,764

2,647,558

3,250,852

3,950,345

4,754,159

ايعاطًني

604,713

675,267

795,273

917,597

1,051,615

1,197,484

غري ايٓؿطني

5,117,445

5,521,080

6,122,571

6,626,222

7,091,927

7,503,928

1,789,814

1,998,638

2,353,826

2,715,879

3,112,542

3,544,281

206,812

228,190

252,833

282,583

337,968

378,863

سبػابِٗ

ايطالب
()60- 15
ايساخًني
ازبسز إىل
غٛم ايعٌُ
(املتعًُني)
 (غرياملتعً)ُٔٝ

161,893

175,599

201,388

231,441

266,546

307,657

44,919

52,591

51,445

51,142

71,422

71,206

املاصدر :قاعدة بياىات البيك الدولي ،ابريل 0229

ٜبني ازبس ٍٚضقِ (  ) 2إٔ :
 إمجاي ٞق ٠ٛايعٌُ سٛايْ ًَٕٛٝ 4 ٞػُ ١يف عاّ ٚ ، ّ2007اضتفعت إىل ًَٕٛٝ 4.7
ْػُ ١يف عاّ ٜٚ ، ّ2010تٛقع إٔ تكٌ إىل ْ ًَٕٛٝ 10.6ػُ٘ عاّ  ،2030بُٓٝا
ٜؿهٌ ايػهإ غري ايٓؿطني اقتكازٜاً ْ ًَٕٛٝ 5.1ػُ ١يف عاّ . ّ2007
 اضتفع َعسٍ ايبطاي َٔ ١غٓ ١ألخط ، ٣سٝح بًؼ عسز ايعاطًني  604أيف ْػُ ١يف
عاّ ٚ ، ّ2007اضتفع عسز ايعاطًني إىل  795أيف ْػُ ١يف عاّ ٜٚ ، ّ 2015تٛقع
اضتفاع ايعاطًني إىل ْ ًَٕٛٝ 1.2ػُ ١عاّ ٖٚ ، 2030ص ٙاملؤؾطات تٛنح إٔ ٖٓاى
تعاٜس نبري يف عطض ايك ٣ٛايعاًَ. ١
 بًؼ عسز ايساخًني ازبسز إىل غٛم ايعٌُ  207أيف ْػُ ١يف عاّ ٚ ،ّ2007اضتفع
ايعسز بعس شيو إىل  253أيف ْػُ ١يف عاّ ٜٚ ، ّ 2015تٛقع اضتفاع ايعاطًني إىل
 379أيف ْػُ ١حبً ٍٛعاّ ٖٚ ،2030صا ٜتطًب تٛفري أنجط َٔ  46أيف فطق١
عٌُ غٜٓٛاً الغتٝعاب ٖص ٙاألعساز .
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رابعا  :خمرجات التعليه
ايتعً ٖٛ ِٝأغاؽ بٓا ٤املعاضف ٚتفذري ايطاقات اإلبساع ١ٝيس ٣األفطاز ٚ ،ايتعً ِٝي٘
زٚض نبري يف ايسفع ٚايتػطٜع بعًُ ١ٝايتُٓ ،١ٝالٕ ايتعًًٜ ِٝعب زٚضا ضٝ٥ػٝا يف إعساز
ضأؽ املاٍ ايبؿط. ٟ
ٖ َٔٚصا املٓطًل فاْ٘ ٜع ٍٛعً ٢ايتعً ِٝاي ّٛٝإٔ ميس األفطاز بايكسضات ٚاملٗاضات ،
ٚاملعاضف املدتًف ١فهال عٔ تعٜٚسِٖ بايك ِٝاييت متهِٓٗ َٔ َٛانبَ ١تطًبات غٛم
ايعٌُ .
ٜٚعس ايتعً َٔ ِٝأِٖ االغتجُاض يف ضأؽ املاٍ ايبؿطْٚ ، ٟؿط ايٛع ٞبني أفطاز
اجملتُعٚ ،قس تػريت ايٓعط ٠يسٚض ايتعً ِٝيف ايٛقت ايطأٖ ْعطا يتػري ايػٝام املعطيف يف
عكط ثٛض ٠االتكاٍ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  ،سٝح نإ ايرتنٝع عًْ ٢كٌ املعًَٛات
ٚاملعاضف يًطايبٚ ،إنػاب٘ املٗاضات األغاغ ١ٝنُا ٖ ٛاسباٍ يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝمبا
فٗٝا اي ، ُٔٝفكس أقبح ايرتنٝع عً ٢تطٜٛط ايتعًٚ ،ِٝضفع َػت ٣ٛايتفهري يس٣
املتًكٚ ،ٞتًَُٓ ١ٝهات االبتهاض ٚاإلبساع ملٛانب ١ايتطٛضات املتػاضع ١يف عامل
املعطفٚ ،١مما ٜعٜس َٔ تفع ٌٝايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝاغتدساّ ٚغا ٌ٥ايتعً ِٝاسبسٜجَٔ ١
اسباغبات االيهرتٚ ١ْٝٚؾبهات االْرتْت املعًَٛاتٚ ١ٝاألدٗع ٠ايػُعٚ ١ٝايبكط،١ٜ
ٚغريٖا َٔ ايٛغا ٌ٥اسبسٜج ١ايالظَ ١يتطٜٛط ايتعًٚ ، ِٝيصيو نإ ايتعًَ ِٝكسضا
أغاغٝا ٖٚاَ٘ يعًُ ١ٝايتُٜٓٚ ،١ٝعس َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تؿري إىل ايتكسّ ٚاالظزٖاض
يًسٚ ،ٍٚسُٓٝا ْتطًع إىل املػتكبٌ ،ظبس إٔ ٖٓاى ايهجري مما ػبب عًُ٘ يتُهني
ايٓاؽ َٔ املؿاضن ١ايهاًَ ١يف ايكطٕ اسبازٚ ٟايعؿطٚ ،ٜٔقس فتشت ايعٛملٚ ١ايتكسّ
ايتهٓٛيٛد ٞاملتػاضع أبٛابا يفطم غري َػبٛق ،١حبٝح دباٚظ ٙقسضات ايهجري َٔ
ايسٖٓٚ ،ٍٚا ٜه ٕٛزٚض ايتعً ِٝبأؾهاي٘ َٚػتٜٛات٘ املدتًف ١يف تفع ٌٝزٚض األفطاز يف
ايتُٓ َٔ ١ٝخالٍ تٛغٝع ْطام اشبٝاضات املتاس ١أَاَِٗ ٚايتدفٝف َٔ سسَ ٠ا ٜعاْْ٘ٛ
َٔ َعاٖط اسبطَإٚ ،تُٓ ١ٝايكٚ ِٝايعازات االػباب ١ٝيس ِٜٗملٛادٗ ١خطط ايتدًف،
ٚتُٓ ١ٝقسضات األفطاز يًتفاعٌ باػبابَ ١ٝع ايتشسٜات اسبهاض ١ٜاملعاقط ٠ستٜ ٢هٕٛ
ايتعً ِٝقس أز ٣زٚض ٠بٓذاح يف تععٜع ايتُٓ ١ٝايبؿط. ١ٜ
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ٚعً ٘ٝفإٕ ايتعً ِٝيف ازبُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝبأَؼ اسباد ١إىل َٛانب ١املػتذسات
ٚايتطٛضات َٔ خالٍ ايتهاٌَ بني استٝادات غٛم ايعٌُ ٚخطػب ٞازباَعات َٔ
ربككات هلا طًب يف غٛم ايعٌُٚ ،تؿذٝع طبطدات نًٝات اجملتُع ٚاملعاٖس املٗٓ١ٝ
ٚمجٝع َطانع ايتعً ِٝايعايٚ ٞايتعً ِٝايعاّ ٚايتعً ِٝاملٗين ،حبٝح ٜهٕٛ
ٖٓاى َتابع ١يًتطٜٛط املػتُط مبا ٜؤز ٣إىل ايتُٓ ١ٝاملٓؿٛزٚ ،٠االٖتُاّ مبطانع
األحباخ ٚايسضاغات ٚتؿذٝعٗا يف ؾت ٢اجملاالت االقتكازٚ ١ٜايكٓاعٚ ١ٝايجكاف١ٝ
ٚايطبٚ ١ٝاهلٓسغٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜغريٖا َٔ اجملاالت اييت ٜه ٕٛهلا زٚض نبري  َِٗٚيف
ذبكٝل ايتُٓ ١ٝيً. 7 ُٔٝ
ٚتؿهٌ طبطدات ايٓعاّ ايتعً ُٞٝمبطاسً٘ املدتًف ١أِٖ َسخالت غٛم ايعٌُ يف
طبتًف اجملاالت ٚغٓتٓاٚهلا عً ٢ايٓش ٛاألت: ٞ
( )1ايتعً ِٝاألغاغٚ ٞايجاْٟٛ
ايتعً ِٝاألغاغٚ ٞايجاْٜ ٟٛعس اسس املتطًبات األغاغ ١ٝيتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿطٚ ، ١ٜقس
ظاز االٖتُاّ بايتعًٚ ِٝتطٜٛط َٔ ٙغٓ ١ألخطٜٚ .٣تهح شيو َٔ خالٍ ازبس ٍٚايتاي: ٞ
جدول رقه (  ) 5املخرجات التعلينية مً خمتلف مراحل التعليه والتوقعات املصتكبلية
ايبٝإ  /ايعاّ

2007

2010

2015

2020

2030

2025

عسز اشبطػبني
ايتعً ِٝاألغاغٞ

266,106

282,701

312,690

345,860

382,549

423,131

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

173,467

186,023

209,002

234,818

263,824

296,413

ايتعً ِٝاملٗين ٚايتكين

13,207

14,977

18,471

22,780

28,094

34,648

ايتعً ِٝازباَعٞ

27,374

31,044

38,286

47,217

58,232

71,816

206,812

228,190

252,833

282,583

337,968

378,863

20%

20%

22%

25%

26%

28%

161,893

175,599

201,388

231,441

266,546

307,657

َٗاضات َتسْ١ٝ

121,312

129,578

144,632

161,444

180,221

201,193

املسخالت إىل غٛم ايعٌُ

44,919

52,591

51,445

51,142

71,422

71,206

إمجاي ٞايساخًني ازبسز إىل
غٛم ايعٌُ
ْػب ١ايعُاي ١املاٖط٠
ايساخً ٕٛإىل غٛم ايعٌُ
(املتعًُ)ٕٛ

7وزارة التخطيط والتعاون الدولي ,خطة التنمية الاقتصادًة والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر,عام , 2006ص 147 - 140
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2007

2010

2015
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2020

2025

2030

(غري املتعًُني ) املتعًُني)
املاصدر :قاعدة بياىات البيك الدولي ،ابريل 0229

ٜهؿف يٓا ازبس ٍٚضقِ ( َ ) 5ا ٜأت: ٞ
 بًؼ عسز ايطالب يف ايتعً ِٝاألغاغ 266106 ٞطايب ٚطايب ١يف عاّ ، ّ 2007
ٚاضتفع ايعسز إىل  282701طايب ٚطايب ١يف عاّ ٜٚ ، ّ2010تٛقع إٔ ٜكٌ عسز
ايطالب إىل  423131طايب ٚطايب٘ يف عاّ . ّ2030
 بًؼ عسز ايطالب يف ايتعً ِٝايجاْ 173467 ٟٛطايب ٚطايب ١يف عاّ ٚ ، ّ 2007اضتفع
ايعسز إىل  186023طايب ٚطايب ١يف عاّ ٜٚ ، ّ2010تٛقع إٔ ٜكٌ عسز ايطالب
إىل  296413طايب ٚطايب٘ يف عاّ ٖٚ ،ّ2030ص ٙاملؤؾطات تٛنح يٓا تعاٜس عسز
ايطالب َٔ غٓ ١ألخط.٣
( )2ايتعً ِٝايفين ٚايتسضٜب املٗين :
ايتعً ِٝايفين ٚايتسضٜب املٗين َٔ اِٖ َطتهعات ايتُٓ ١ٝايبؿطٜٗٚ ،١ٜسف إىل
إعساز ايهفا٤ات ٚايكسضات ٚتفذري ايطاقات اإلبساع ١ٝيس ٣ايطالب  .الٕ طبطدات٘
تؿهٌ ايعُاي ١املاٖطْٚ ٠كف املاٖط ،٠اييت ؼبتادٗا غٛم ايعٌُ خكٛقا عٓسَا
ته ٕٛغٝاغات ايتعً ِٝايفين تٛانب ايتطٛضات ايٓامج ١يف األغٛام احملً١ٝ
ٚاإلقًٖٓٚ ،١ُٝٝاى اٖتُاّ بٗصا ازباْبٚ ،ؼبع ٢ايتعً ِٝايفين ٚايتسضٜب املٗين باٖتُاّ
نبري َٔ قبٌ ايسٚيٚ ،١قس ٚنعت اغرتاتٝذ ١ٝيًتعً ِٝايفين يف عاّ  ، ّ 2004حبٝح
تٓفص عً ٢ثالخ َطاسٌ يًفرت ،ّ2013 – 2004 َٔ ٠بٗسف ذبػني ايتعً ِٝايفين مبا
ٜٛانب َتطًبات غٛم ايعٌُ .
ٚقس تطٛض ايتعً ِٝايفين ٚتعاٜس أعساز املًتشكني بٗصا اجملاٍ  ،سٝح اضتفع عسز
اشبطػب 13207 َٔ ٕٛطايب ٚطايب ١يف عاّ ٚ ، ّ 2007اضتفع إىل  14977طايب ٚطايب١
يف عاّ ٜٚ ،ّ2010تٛقع إٔ ٜكٌ عسز ايطالب إىل  34648طايب ٚطايب٘ يف عاّ
ٚ ،ّ2030ضغِ االٖتُاّ بٗصا اجملاٍ،االأْ٘ َا ٜعاٍ نعٝفا ٜٓٚتاب٘ ايككٛضٚ ،هلصا فإْ٘
ال ًٜيب استٝاز غٛم ايعٌُ.
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( )3ايتعً ِٝازباَعٞ
ٜٛدس تٓاَ ٞيف طبطدات ايتعً ِٝازباَع ٞبكٛض ٠نبريٜٚ ،٠تهح َٔ ازبسٍٚ
َاٜأت: ٞ
 بًؼ عسز خطػب ٞازباَعات  َٔ 27374ايصنٛض ٚاإلْاخ يف عاّ ٚ ، ّ2007اضتفع
ايعسز إىل  31044يف عاّ ٜٚ ،ّ2010تٛقع إٔ ٜكٌ عسز اشبطػبني إىل َٔ 71816
ايصنٛض ٚاإلْاخ يف عاّ . ّ2030
ٚ قٌ عسز ايساخًني إىل غٛم ايعٌُ َٔ املتعًُني إىل  َٔ 161893ايصنٛض ٚاإلْاخ
يف عاّ ٚ ،ّ2007غريتفع إىل  175599يف عاّ .ّ2010
 تسَْ ٞػت ٣ٛاملٗاضات يًساخًني إىل ايػٛم َٔ املتعًُني  ،سٝح إٔ ايص ٜٔيسِٜٗ
َٗاضات ال ٜتذاٚظْ ٕٚػبٚ ، % 20 ١تعهؼ ٖص ٙاملؤؾطات إٔ َععِ ايعُاي ١غري
َاٖطٚ ٠ال تًيب استٝاز ايػٛم احملً.١ٝ
 بًؼ عسز ايساخًني إىل غٛم ايعٌُ َٔ غري املتعًُني  َٔ 44919ايصنٛض ٚاإلْاخ يف
عاّ ٚ ، ّ2007اضتفع ايعسز إىل  52591يف عاّ . ّ2010
 املؤؾطات ايػابك ١تهؿف اضتفاع طبطدات ايتعً ِٝازباَع ، ٞأ ٟاضتفاع عطض
ايك ٣ٛايعاًَ َٔ ١غٓ ١إىل أخط ، ٣فهال عٔ َععِ ايساخًني َٔ ايعُاي ١غري املاٖط٠
.
ٜٛ نح ازبس ٍٚايتسفل ايػٓ ٟٛيًدطػبني َٔ َطاسٌ ايتعً ِٝخالٍ ايفرت- 2007 ٠
 ،2030سٝح ٜتٛقع إٔ ٜتهاعف ايعسز ايػٓ ٟٛيًدطػبني َٔ َطسً ١ايتعًِٝ
ايجاْٚ ،ٟٛإٔ ٜكٌ ايعسز ايػٓ ٟٛشبطػب ٞايتعً ِٝازباَع ٞإىل سٛاي ٞثالث١
أنعاف ايعسز يف عاّ َ 2030كاضْ ١بعاّ  ، ّ2007مما ٜعين تعاٜس ايهػٛط يتٛيٝس
فطم عٌُ دسٜس ٠يًدطػبني يف ايػٛم احملً ٞأ ٚيف ايػٛم اإلقً.ُٞٝ
 اشبطػبني اسباقًني عً ٢تأَٖٗ ٌٝين أ ٚتعً ِٝداَعٜ ٞؿهً ٕٛفكط َٔ %25
إمجاي ٞايساخًني ازبسز إىل غٛم ايعٌُ ،بُٓٝا ايٓػب ١املتبك ١ٝمتجٌ غري املتعًُني أٚ
ش ٟٚاملٗاضات املتسْ. ١ٝ
ٚبطغِ االٖتُاّ ايص ٟسع ٞب٘ قطاع ايتعً ،ِٝإال أْ٘ َا ٜعاٍ غري قازض عً ٢ايػري
قسَاً ملٛانبَ ١تطًبات غٛم ايعٌُ احملًٚ ٞاألدٓيب ٜٚ ،طدع شيو إىل عسّ ايتٛاظٕ بني
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ايطًب ٚايعطض يف غٛم ايعٌُ ٖٚ .صا ؼبتِ عً ٢ايسٚيٚ ١نع ايػٝاغات ايتعً ١ُٝٝاييت
متهٔ ازباَعات َٔ إٔ ته ٕٛطبطداتٗا تًيب استٝادات غٛم ايعٌُ َٔ ايعُاي١
املاٖط.
خامسا  :انتحديات وانصعىبات انتي تىاحه سىق انعمم
ٜٛاد٘ غٛم ايعٌُ يف اي ُٔٝايعسٜس َٔ ايكعٛبات ٚاملؿانٌ اييت تتُجٌ يف اآلت: ٞ
أوال  :الينـو الصــكاىي ايييَ ُٔٝيئ ايييس ٍٚايعطبٝيي ١نجٝفيي ١ايػييهإ  ،سٝييح ٜكييٌ َعييسٍ
ايُٓ ٛايػهاْ ٞاىل ٖٚ ،% 3صا بطبٝع ١اسباٍ ٜؤز ٟإىل اضتفاع ق ٠ٛايعُيٌ ٖٚ ،يص ٙطاقي١
فاعً ١يعًُ ١ٝايتُٓ ،١ٝألْٗا متجٌ َٛضز بؿط ٟميهٔ إ ٜػيِٗ بؿيهٌ نيبري يف ايتكيسّ
ٚاالظزٖيياض يف أ ٟزٚييي ١اشا َييا ب تسضٜبيي٘ ٚتأًٖٝيي٘ٚ ،اشا مل ٜييتِ شيييو غييٝؤز ٟإىل ظٜيياز٠
عييطض ايعُايييٚ . ١هلييصا فييإ ايُٓيي ٛايػييهاْ ٞايعيياي َ ٞئ اٖييِ أغييباب تفيياقِ َؿييهً١
ايبطاي ،١سٝح ٜكٌ َعسٍ ايعطض َٔ ايك ٣ٛايعاًَ % 1.4 ١غٜٓٛا أ ٟاْ٘ اعًَ َٔ ٢عيسٍ
ايُٓ ٛايػهاْ ، %3 ٞفهال عٔ ظٜياز ٠زخي ٍٛامليطأ ٠إىل غيٛم ايعُيٌ ،أ ٟاضتفياع ايعيطض
َٔ ايعُاي ١أَياّ اغبفياض ايطًيب عًي ٢ايعُاييٖٚ ،١يصا بطبٝعي ١اسبياٍ غيٝعٜس َئ تفياقِ
املؿهًَ ١ػتكبال ٚاضتفاع َعسٍ ايبطاي١
ثاىيا  :ضعف املَارات لدى اخلرجيني
تؿري ْتا٥ر َػح ايطًب يعاّ  ، 2003إٔ نجرياً َٔ اشبطػبني ال ٜػتٛعبِٗ غٛم
ايعٌُ ،الٕ تًو املدطدات ال تتٓاغب َع استٝادات غٛم ايعٌُ  ،إش أٚنشت ايٓتا٥ر
إٔ أِٖ ايكعٛبات اييت تٛادٗٗا َٓؿآت ايكطاع اشبام يف تٛظٝف اشبطػبني تتُجٌ يف
قعٛب ١ايتعاٌَ بايًػات األدٓبٜٚ ، ١ٝتهح شيو َٔ خالٍ ازبس ٍٚاآلت: ٞ
جدول رقه (  ) 6الاصعوبات اليت تواجُ ميشآت الكطاع اخلاص يف توظيف اخلرجيني
َعاٖس َٚطانع

ثاْ ١ٜٛفٓ١ٝ

زبً ّٛبعس

داَعٞ

اإلمجايٞ

تسضٜب َٗين

أ١َٝٓٗ ٚ

ايجاْ١ٜٛ

فأعً٢

ايعاّ

ايًػات األدٓب١ٝ

38.7

23.6

62.4

32.0

39.8

تؿػ ٌٝاألزٚات ٚاملعسات

57.4

59.3

20.3

22.1

26.1

تؿػ ٌٝاسباغٛب اآليٞ

1.4

9.7

4.6

18.6

13.3

ايكعٛبات

املاصدر :ىتاصج مصح الطلب على العنل .0220
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ٜهؿف ازبس ٍٚضقِ (  ) 6إٔ ْػب )%40( ١يٝؼ عٓسِٖ ايكسض ٠عً ٢ايتعاٌَ بايػ١
اإلظبًٝعْٚ ، ١ٜػب ١ايًص ٜٔال ٜػتطٝعٚ ٕٛتؿػ ٌٝاآلالت ٚاملعساتْٚ ، )%26( ،ػب١
ايًص ٜٔيٝؼ عٓسِٖ ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ اسباغٛب ( ٚ ، ) %13تتفاٚت ٖص ٙايٓػب ١بني
اشبطػبني سػب املػت ٣ٛايتعً ،ُٞٝفبايٓػب١شبطػب ٞايسبً ّٛبعس ايجاْ)%63( ١ٜٛ
عٓسِٖ ايكسض ٠عً ٢ايتعاٌَ بايًػ ١اإلظبًٝع َٔ % 32 ،١ٜخطػب ٞازباَعات عٓسِٖ
ايكسض ٠عً ٢تؿػ ٌٝاآلالت ٚاملعسات.
ٚهلصا ٜتطًب ٚنع ايػٝاغات ٚاالغرتاتٝذٝات ايتعً ١ُٝٝايالظَ ١يتطٜٛط املٓاٖر
ايتعًٚ ١ُٝٝايتسضٜب ١ٝست ٢تتٛانب َع غٛم ايعٌُ.
ثالجا  :تدىي فرص التوظيف يف الكطاع احلكومي ومؤشصات الكطاع العاو
يف إطاض بطْاَر اإلقالح ٚاعتُاز اغرتاتٝذ ١ٝذبسٜح اشبسَ ١املسْ ،١ٝقاَت
اسبه ١َٛبايعسٜس َٔ اإلدطا٤ات اهلازف ١إىل تكًٝل ايتٛظٝف يف َؤغػات اشبسَ١
املسْٚ ١ٝب اغتٝعاب أعسازا ضبسٚز َٔ ٠اشبطػبني ٜرتاٚح بني  12- 10أيف غٜٓٛا ،
بُٓٝا تعاٜس بؿهٌ نبري أعساز املػذًني يطًب ايتٛظٝف َٔ طبتًف ايتدككات،
ٚازبس ٍٚاالتٜٛ ٞنح شيو :
جدول رقه (  ) 7اخلرجيني املصجلني بوزارة اخلدمة املدىية عاو 0227و للحاصول على توظيف
املػذًني

املػت٣ٛ

اجملاٍ

ايتعًُٞٝ

ثاْ١ٜٛ

ايفطع ايعًُٞ

املسْ١ٝ
عً ّٛإْػاْ١ٝ

داَعٞ

باشبسَ١

عً ّٛتطبٝك١ٝ
املعاٖس ايفٓ١ٝ
ٚتكٓ١ٝ

دباض – ٠آزاب

 -تاضٜذ  -يػات

طب – فٝعٜا – نُٝٝا٤

 -ضٜانٝات

106327
-

ٖٓسغ١
نٗطبا – ٤نُبٛٝتط – قٓاع١
اإلمجاي ٞايعاّ

 -طب

14484
14731
155579

املاصدر :وزارة اخلدمة املدىية .0228
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ٜٛٚنح ازبس ٍٚاملػذًني يطًب ايٛظا٥ف إٔ خطػب ٞايهًٝات ايٓعطٜ ١ٜؿهًٕٛ
 َٔ ،%65إمجاي ٞعسز اشبطػبنيٖٚ ،صا املؤؾط ٜعهؼ قعٛبٚ ١دٛز فطم عٌُ
هلؤال ٤خاضز ْطام اشبسَ ١املسْ .١ٝبُٓٝا ميجٌ خطػب ٞايهًٝات ايتطبٝك ١ٝاقٌ َٔ ،%10
ٚخطػب ٞاملعاٖس ايفٓٚ ١ٝايتكٜٓ ١ٝؿهً َٔ ، %25 ٕٛإمجاي ٞعسز اشبطػبنيٚ ،يهٞ
ٜتِ ايبشح عٔ فطم عٌُ يًعُاي ١ايفا٥ه ١خاضز ايػٛم احملً ،ٞفإٕ شيو ٜتطًب إعساز
بطْاَر ٚطين إلعاز ٠تأٖٚ ًِٗٝخاق ١ش ٟٚايتدككات ايٓعط ١ٜيتتالَٗ ّ٤اضاتِٗ َع
استٝادات غٛم ايعٌُ يف ز ٍٚصبًؼ ايتعا ٕٚاشبًٝذٚ .ٞؼبتاز شيو بايهطٚض ٠إىل
إْؿاَ ٤ؤغػات يتسضٜبِٗ  ،يف ايتدككات املطًٛبٚ ١إعاز ٠تٛظٜعِٗ يف إطاض ايربْاَر
ايٛطين ايؿاٌَ يًتسضٜب ٚايتأٖ.ٌٝ
رابعا  :تراجع دور الكطاع اخلاص يف توليد وظاصف جديدة :
ٜتهح َٔ خالٍ بٝاْات ازبس ٍٚضقِ (  ) 8تطادع األُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيعسز املؿتػًني يف
ايكطاع اشبام َكاضْ ١بايكطاعات اسبه ،١َٝٛسٝح اغبفهت ْػب ١املؿتػًني يف
ايكطاع اشبام َٔ  %76.3عاّ  1999إىل  %74عاّ ٚ ،2004باملكابٌ تعاٜس ايٓػب١
يًُؿتػًني يف ايكطاع اسبهَٞٛ
جدول رقه (  ) 8املشتغلني حصب الكطاع
ايبٝإ

َػح ايك ٣ٛايعاًَ1999 ١

تعساز 2004

ايكطاع اسبهَٞٛ

23.7

26

ايكطاع اشبام

76.3

47

إمجاي ٞاملؿتػًني (ًَ)ٕٛٝ

26964

36555

املاصدر :ىتاصج التعداد الصكاىي .0222

ٚتؿري تكسٜطات اشبط ١اشبُػ ١ٝايجايج ١تعاٜس سذِ املؿتػًني َٔ  36634أيف عاٌَ
إىل  46436أيف عاٌَ يف األْؿط ١االقتكاز ١ٜاملدتًفٜٚ ،١تٛقع إٔ ًٜعب ايكطاع اشبام
زٚضاً أغاغٝاً يف تٛيٝس فطم ايعٌُ ٚاييت تكٌ إىل  802أيف َؿتػٌٜ ،ك ّٛقطاع
ايتذاضٚ ٠املطاعِ ٚايفٓازم بتٛيٝس فطم عٌُ بٓػبَٗٓ %30.3 ١ا ،قطاع ايبٓاٚ ٤ايتؿٝٝس
بٓػب %20 ١ثِ قطاع ايعضاع ١بٓػب %17.1 ١فكطاع ايٓكٌ ٚاالتكاالت بٓػب.%11.6 ١

نهعهىو اإلنسانية واالحتماعية

99

انعدد ( )10انمخهد ( )13ابريم 2016و

ISSN : 2410-1818

التوجهات يف سوق العمالة اليمنية

| د  .عبدالله على الطوقي د  .عبدالله محمد العاضي

ٚتػتٗسف اشبط ١ظٜاز ٠فطم ايعٌُ يف قطاع ايتعًٚ ِٝايكشٚ ١اإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايسفاع
مبا ال ٜتذاٚظ َتٛغط من %1.1ٛغٜٓٛاً.
ْٚعطاً يعسّ قسض ٠االقتكاز ايٛطين عً ٢إػباز فطم عٌُ دسٜسْ َٔٚ ،٠اس ١ٝأخط٣
ضبسٚز ١ٜاالغتجُاضات اشباق ١يف ايكطاعات االقتكازٚ ١ٜاييت ال تٛاظٚ ٟال تٛانب
املػتٗسف َٔ فطم ،ايعٌُ مما اْعهؼ عً ٢اضتفاع َعسٍ ايبطايٚ ١بكٛض ٠أٚغع بني
أٚاغط ايؿباب ٚاشبطػبني َٔ َؤغػات ايتعً ِٝاملدتًف.١
انمبحث انثانث :اتخاهات انطهب عهً عنصر انعمم
تٗسف ايػٝاغات االقتكاز ١ٜيف اي ُٔٝإىل تُٓ ١ٝاملٗاضات يف غٛم ايعٌُ  ،حبٝح
تػع ٢إىل تٛفري ايتكٓٝات ٚاملٗاضات ٚاملٗٔ ايالظَ ١يًكطاعات االقتكاز ١ٜاحملً ، ١ٝيتًب١ٝ
استٝادات

أغٛام ايعٌُ يف ايس ٍٚاجملاٚض ٠بػطض ايٛق ٍٛإىل تهٝٝل ايفذ٠ٛ

ٚاالختالالت بني ايُٓ ٛايػهاْٚ ٞايطًب عً ٢ايعُاي ، ١يصيو ْتٓا ٍٚيف ٖصا ازبعَٔ ٤
ايسضاغ ١ادباٖات ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ َٔ خالٍ عسز َٔ احملاٚض األغاغ.١ٝ
االجتاٍات الرصيصة للطلب على عياصر العنل:
ْتٓا ٍٚيف ٖصا ازباْب زضاغ ١ذبً ٌٝادبا ٙايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ َٔ خالٍ
ايرتنٝع عً ٢تٛظٜع ايك ٣ٛايعاًَ ١سػب قطاع املًهٚ ، ١ٝايٓؿاط االقتكازٚ ، ٟاملٗٔ
ايطٝ٥ػ ١ٝإناف ١إىل تٛظٜعاتٗا سػب املػت ٣ٛايتعًٚ ، ُٞٝشيو عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
أوال  :توزيع الكوى العاملة مً حيح قطاع العنل
َٔ ايعً ّٛإ ق ٠ٛايعٌُ تتٛظع إىل صبُٛعتني ضٝ٥ػٝتني ُٖا:
 املؿتػً ٕٛبايكطاع ايعاّ.
 املؿتػً ٕٛبايكطاع اشبام.
سٝح ٜبني ازبس ٍٚايتاي ٞتٛظٜع ايك ٣ٛايعاًَ ١سػب قطاع ايعٌُ:
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جدول رقه ( )9توزيع الكوى العاملة حصب الكطاعات االقتاصادية وفكاً ملصح عامي 1999و،
0222و
1999

املٗٓ ١ايطٝ٥ػ١

2004

ايعسز

%

ايعسز

%

ايكطاع ايعاّ

707.498

17.29

915.000

21.56

ايكطاع اشبام

2.914.181

71.24

264.000

62.21

إمجاي ٞاملؿتػًني

3.621.679

88.53

3.555.000

83.77

املتعطًٕٛ

469.001

11.47

689.000

16.23

اإلمجايٞ

4.090.680

4.244.000

املاصدر :وزارة التخطيط والتعاوٌ الدولي ،اجلَاز املركسي للتخطيط ،واليتاصج اليَاصية للتعداد العاو للصكاٌ
واملصاكً وامليشآت ديصنرب0222و ،التكرير الرصيصي الجالح ـ اخلاصاص

االقتاصادية للصكاٌ 0226 ،-و ،ص.99

ٜبني ازبس 9 ٍٚإٔ ْػب ١ايعاًَني يف ازبٗات اسبه " ١َٝٛايكطاع ايعاّ "
بًػت%17.29يف عاّ َٔ ّ1999إمجاي ٞاملؿتػًنيٚ ،يف عاّ  ّ2004اضتفعت إىل%21.56
بعٜاز ٠قسضٖاٚ %4.27يف املكابٌ بًػت ْػب ١ايعاًَني يف ازبٗات غري اسبه " ١َٝٛايكطاع
اشبام"  َٔ %71.24إمجاي ٞاملؿتػًني يعاّ  ،1999ثِ اغبفهت إىل  %62.21يف عاّ
 ّ2004بٓكل قسض َٔٚ ، %9.03 ٙسٝح عسز ايعاطًني عٔ ايعٌُ بًػت ْػبَٔ %11.47١
إمجاي ٞق ٠ٛايعٌُ عاّ ٚ ، ّ1999اضتفعت إىل %16.23يف عاّ ْ ٖٛٚ ، ّ2004تٝذ١
غًب ١ٝتعهؼ يف داْب َٓٗا عسّ قسض ٠املدطدات ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝعً ٢ايٛفا٤
باالستٝادات ايفعً ١ٝيػٛم ايعٌُ.
يصيو ميهٔ ايك ٍٛإٔ استٝادات ايطًب يف غٛم ايعٌُ تتذ٘ عب ٛايكطاع اشبام،
أ ٟإٔ َػاُٖ ١ايكطاع ايعاّ يف اَتكام ٚدصب ايك ٣ٛايعاًََ ١ا ظاٍ َٓدفهاً ،
ٚخاق ١يف عكس ايتػعٓٝات َٔ ايكطٕ املانٚ ، ٞقس ٜطدع شيو إىل عسّ قسض ٠ايكطاع
ايعاّ يف اػباز فطم عٌُ دسٜسْ ، ٠عطاً يتبين االقتكاز ايُٝين بطْاَر اإلقالح
االقتكازَٓ ٟص عاّ  ّ1995املسعِ َٔ قٓسٚم ايٓكسٚ ،ايبٓو ايسٚيٝني ايًصإ ٜٛقٝإ
بتكًَ ٌٝعسٍ َؿاضن ١اسبه ١َٛيف ايٓؿاط االقتكاز ، ٟنُا ْالسغ أٜهاً تطادع
ادباٖات ايطًب يًك ٣ٛايعاًَ ١يف ايكطاع اشبام ،بايطغِ َٔ اغتٝعاب٘ ْػب ١نبرئَ ٠
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ايك ٣ٛايعاًَْ ، ١عطاً يهعف إَهاْ ١ٝايك ٣ٛايعاًَ ١يف اػباز َٗاضات سسٜج ١زبصب
االغتجُاضات اشباق ١اييت تتطًب األغًٛب ايتكين اسبسٜح يف اإلْتاز.
ثاىيا  :توزيع الكوى العاملة مً حيح دلنوعات اليشاط االقتاصادي.
ٜػتشٛش ايكطاع ايعضاع ٞعً ٢دع ٤نبري َٔ ايعُايٚ ،١ازبس ٍٚاآلت: ٞ
جدول رقه ( )12توزيع الكوى العاملة حصب دلنوعات اليشاط االقتاصادي لألعواو ( 1999و،
 0222و0226 ،و) وفكاَ للنصوحات الرمسية
صبُٛعات ايٓؿاط
ايعضاعٚ ١ايكٝس
ايكٓاع١

1999

2004

ايعسز

%

ايعسز

1.301.027

43.9

1.103.000

2006
%

ايعسز

1.406.099 31.03

%
33.89

17.699

0.59

18.000

0.51

14.959

0.36

135.503

4.6

210.000

5.91

222.138

5.35

11.731

0.39

17.000

0.48

18.773

0.45

ايتؿٝٝس ٚايبٓا٤

238.246

8.03

333.000

9.37

485.864

11.71

ايٓكٌ ٚاالتكاالت

122.465

4.13

192.000

5.40

239.477

5.77

394.144

13.30

676.000

19.02

650.814

15.39

42.857

1.45

80.000

2.25

74.054

1.79

357.907

12.07

469.000

13.19

453.532

10.93

ايتعًِٝ

209.195

7.06

287.000

8.07

246.129

5.9

أخط٣

102.795

3.47

17.0.000

4.78

337.608

8.14

اإلمجايٞ

2.963.569

االغتدطاد١ٝ
ايكٓاعات
ايتش١ًٜٝٛ
ايهٗطباٚ ٤ايػاظ
ٚاملٝاٙ

دباض ٠ازبًُ١
ٚايتذع١٥
ايفٓازم ٚاملطاعِ
اإلزاض ٠ايعاَ١
ٚايسفاع

3.555.000

4.149.447

املاصدر  :وزارة التخطيط والتعاوٌ الدولي  ،اجلَاز املركسي لإلحاصاء  ،كتاب اإلحاصاء الصيوي لعاو ، 0226
ص.116
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ٜٛنح ازبس ٍٚضقِ (َ )10ا ٜأت: ٞ
 يف عاّ ّ1999تطنعت ايٓػب ١ايهرب ٣يًعُاي ١يف قطاع ايعضاعٚ ،١ايكٝس إش بًػت
 َٔ % 43.9إمجاي ٞق ٠ٛايعٌُ  ،ثِ يف قطاع دباض ٠ازبًُٚ ١ايتذعٚ ، ١٥ناْت ْػب١
ايعُاي ١ف %13.30 ٘ٝإىل إمجاي ٞق ٠ٛايعاًَني ،يف سني ٚقًت ْػب ١ايك ٠ٛايعاًَ ١يف
قطاع اإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايسفاع عب.%12.0ٛ
ٚ يف عاّ ّ 2004تطنعت ايٓػب ١ايهرب ٣يًعُاي ١يف قطاع ايعضاعٚ ١ايكٝس أٜهاَ اييت بًػت
 %31.3بٓكل عً ٢عاّ  ، ّ1999إش ناْت َٔ % 43.9مجً ١ق ٠ٛايعٌُ  ،ثِ دا ٤قطاع دباض٠
ازبًُٚ ١ايتذعٚ ١٥اإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايسفاع ٚناْت ْػب ١ايعُاي ١يف نٌ َُٓٗا إىل مجً١
ايعاًَني % 13.19 ،%19.02عً ٢ايتٛاي ،ٞيف سني مل تتػري ْػب ١ايعُاي ١نجرياً يف ايكطاعات
األخط.٣
 اَا يف عاّ  ّ 2006سككت ْػب ١ايعُاي ١يف قطاع ايعضاعٚ ، ١ايكٝس عب )% 33.0(ٛبعٜاز٠
عً ٢عاّ  2004إش ناْت َٔ % 31.03مجً ١ق ٠ٛايعٌُ  ،ثِ ٜأت ٞبعس شيو قطاع دباض٠
ازبًُٚ ١ايتذعٚ ١٥ايتؿٝٝس ٚايبٓاٚ ،٤ناْت ْػب ١ايعُاي ١يف نٌ َُٓٗا إىل إمجاي ٞق٠ٛ
ايعٌُ  % 11.71 ،% 15.6عً ٢ايتٛاي ،ٞبُٓٝا ؾٗس قطاع اإلزاض ٠ايعاَٚ ، ١ايسفاع
اغبفاض ٚانح يف ْػب ١ايك ٣ٛايعاًَ ، ١إش بًػت سٛاي ،%10.93 ٞيف سني
ناْت َٔ% 13.09إمجاي ٞق ٠ٛايعٌُ يف عاّ  َٔٚ ، ّ2004شيو ٜتبني إٔ ادبا ٙايطًب
عً ٢ايك ٣ٛايعاًَ ١يف ايكطاع ايعضاعٜ ٞؿهً ٕٛايٓػب ١ايهرب ، ٣بايطغِ َٔ ايتصبصب
يف َعسالت ايُٜٓ ، ٛأت ٞبعس شيو ايعاًَ ٕٛيف قطاع دباض ٠ازبًُٚ ١ايتذعٚ ، ١٥قس ٜطدع
شيو إىل إٔ ٖص ٙايكطاعات ال ذبتاز إىل ايعاًَني َٔ ش ٟٚاملٗاضات املتكسَ.١
ثالجا  :توزيع الكوى العاملة مً حيح أقصاو املَية
ٜالسغ َٔ ازبس ٍٚايتاي ٞإ ايك ٣ٛايعاًَ ١ترتنع يف ايكطاع ايعضاع ، ٞسٝح
ٜػتأثط ٖصا ايكطاع مبععِ ايعُاي ١ايٚ ،١ُٝٓٝازبس ٍٚاالتٜٛ ٞنح شيو :
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جدول رقه ( )11توزيع الكوى العاملة حصب املَية الرصيصة لألعواو(1999و 0222 ،و 0226 ،و)
وفكاَ للنصوحات الرمسية
املٗٓ ١ايطٝ٥ػ١

1999

2004

ايعسز

%

1.063.000

35.86

24.47 870.000

378.000

12.75

16.79 597.000

628.000

325.000

10.96

17.97 639.000

423.000

10.19

463.000

15.62

14.23 506.000

663.000

15.98

242.000

8.17

13.81 491.000

360.000

8.68

151.000

5.09

251.000

7.06

254.000

6.12

أخط٣

342.000

11.53

201.000

5.65

470.0000

11.32

اإلمجايٞ

2.964.000

ايعاًَ ٕٛيف
ايعضاعٚ ١ايكٝس
ايعاًَ ٕٛيف
اشبسَات ٚايبٝع
االختكاقٕٛٝ
ٚايفٕٓٛٝ
ايعاًَ ٕٛيف املٗٔ
ايبػٝط١
ايعاًَ ٕٛيف املٗٓ١
اسبطف١ٝ
ايعاًَ ٕٛيف
املكاْع

ايعسز

2006

3.555.000

%

ايعسز

%

1.351.000

32.56
15.14

4.149.000

املاصدر  :وزارة التخطيط والتعاوٌ الدولي  ،اجلَاز املركسي لإلحاصاء  ،كتاب اإلحاصاء الصيوي لعاو ، 0229
ص.117

ٜٛنح ازبس )11( ٍٚأْ٘ باملكاضْ ١بني تٛظٜع ق ٠ٛايعٌُ حبػب أقػاّ املٗٓ ١ظبس أْ٘
يف عاّ  ّ2006ؾٗست ق ٠ٛايعٌُ تصبصباً يف طبتًف ايكطاعات  ،سٝح ظبس إٔ ْػب١
ايعاًَني يف ايعضاعٚ ١ايكٝس اضتفعت إىل ( َٔ )%32.56إمجاي ٞق ٠ٛايعٌُ  ،نُا
اضتفعت ْػب ١ايعاًَني يف املٗٔ ايبػٝط ١إىل ( ، )%15.98أ ٟإٔ ٖاتني ايف٦تني اغتأثطتا
بي( َٔ )%48.54إمجاي ٞق ٠ٛايعٌُ َ ٖٛٚ ،ا ميجٌ قطابْ ١كف ايك ٠ٛايعاًَ ١بعٜاز٠
( )%10.65عٔ عاّ ٚ ، ّ2004دا ٤شيو عً ٢سػاب ايعاًَني يف ف ١٦االختكاقٝني،
ٚايفٓٝني اييت اغبفهت َٔ( )%17.97إىل(ٖٚ ، )%10.19ص ٙايتشٛالت تؤنس إٔ ٖٓاى
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التوجهات يف سوق العمالة اليمنية

َعٜساً َٔ ايرتنٝع يف ايطًب يًعُاي ١بني ف٦يت ايعضاعٚ ، ١ايكٝس ٚ ،املٗٔ ايبػٝط، ١
َ ٖٛٚا ٜعهؼ ادبا ٙاالغتجُاضات عب ٛاألْؿط ١اييت ال تتطًب دٗساً شٖٓٝاً أ ٚإبساعٝاً،
ٚايبعٝس ٠عٔ ذبٌُ املػٛ٦ي ١ٝايتُٓ ٖٞٚ ، ١ٜٛظاٖط ٠غًب ١ٝمل تػتطع اشبطط
ٚايػٝاغات اييت تتبعٗا ايسٚيَ ١عازبتٗا.
ٖٓ َٔٚا ٜتهح إٔ ْػب ١ايعاًَني االختكاقٝني ٚايفٓٝني تعس َٔ ايٓػب املٓدفه١
املػاُٖ ١يف إمجاي ٞايك ٣ٛايعاًَ ،١إناف ١إىل تصبصب َعسالت ايُٓ ٛفٗٝا(. )8
رابعا  :توزيع الكوى العاملة مً حيح التعليه
ميهٔ ايك ٍٛإ ايك ٣ٛايعاًَ ١يف ايٜ ُٔٝػًب عًٗٝا االَ ١ٝفٗٓاى ايعسٜس َٔ
ايعاًَني ال ػبٝس ٕٚايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ١ازبس ٍٚاآلتٜٛ ٞنح شيو :
جدول رقه ( )10توزيع الكوى العاملة حبصب املؤٍل الدراشي لألعواو (1999و0222،و) وفكاً
للننصوحات الرمسية
1999

املػت٣ٛ
ايتعًُٞٝ

ايعسز

2004
%

%

ايعسز

ايتػري

أَٞ

1.749.831

48.3

1.259.000

35.4

12.9

ٜكطأ ٜٚهتب

870.352

24.0

768.000

21.6

2.4

468.467

13.0

675.000

19.0

6.0

380.888

10.5

586.000

16.5

6.0

152.141

4.2

267.000

7.5

3.3

ابتسا+ ٞ٥
َتٛغط
ثاْ +١ٜٛزبًّٛ
داَع+ٞأعً٢
َٔ ازباَعٞ
اإلمجايٞ

3.555.000

3.621.679

املاصدر :وزارة التخطيط والتعاوٌ الدولي ،اجلَاز املركسي للتخطيط ،واليتاصج اليَاصية للتعداد العاو للصكاٌ
واملصاكً وامليشآت ديصنرب0222و ،التكرير الرصيصي الجالح ـ اخلاصاص

االقتاصادية للصكاٌ 0226 ،-و ،ص.122

ٜبني ازبس )12( ٍٚإٔ تٛظٜع ايك ٣ٛايعاًَ ١عاّ  َٔ ّ1999سٝح املػت ٣ٛايتعً،ُٞٝ
إٔ ْػب ١ايك ٣ٛايعاًَ ١يف ف٦ات أَٜٚ ،ٞكطأ ٜٚهتب ٚاالبتساٚ ١ٝ٥املتٛغط (َٔ )%85.3
( )8أهظر في ذلك  :عبد الكريم عامر  ,هجرة العمالةة اليمنيةة والتةدريل الفنةي وامل ةي  ,مللةة كليةة التلةارة والاقتصةاد  ,جامعةة ةنعاء العةددان
2000 , 14 ,13م  ,ص. 14
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إمجاي ٞايك ٠ٛايعاًَْ ٖٞٚ ، ١ػبَ ١طتفع ١دساًٚ ،هلا آثاض غًب ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاألزا٤
االقتكازٚ ٟاالدتُاع ،ٞنُا بًػت ْػب ١اسباقًني عًَ ٢ؤٖالت ثاْٚ ١ٜٛزٜبًَٛات
فٓٚ ،)% 10.5(١ٝعٓس إنافٖ ١ص ٙايٓػب ١إىل ْػب ١أقشاب املؤٖالت املتٛغطَٚ ١ا زْٗٚا
تبًؼ ايٓػبَ ٖٛٚ ،)%95.8(١ا ٜعٜس َٔ خطٛض ٠اشبًٌ يف تٛظٜع ايك ٣ٛايعاًَْ ،١عطاً ألٕ
ٖص ٙايف٦ات تتػِ مبشسٚز ١ٜقسضتٗا عً ٢ايتعاٌَ َع ايتطٛضات املتالسكَٓٚ ١ذعات ايعًِ
املعاقط نصيو بًػت ْػب ١أقشاب املؤٖالت ازباَعٚ ، ١ٝأعً َٔ ٢ازباَع،)%4.2( ١ٝ
ْ ٖٞٚػب ١ضبسٚز ٠دساً َكاضْ ١بايف٦ات ايػابك ،١مما ٜؤنس أُٖ ١ٝأعاز ٠ايٓعط يف
طبطدات ايعًُ ١ٝايتعًٚ ، ١ُٝٝايػٝاغ ١ٝايتعً ١ُٝٝاملتبع ١مبا ٜتفل َٚتطًبات ايتُٓ١ٝ
االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع.١ٝ
ٚيف عاّ  ّ2004اغبفهت ْػب ١ايك ٣ٛايعاًَ ١يف ف٦ات أَٜٚ ، ٞكطأ ٜٚ ،هتب إىل
( )%57.0أ ٟمبكساض ( )%15.3عُا ناْت عً ٘ٝعاّ  ،ّ1999سٝح ناْت(َٔ )%72.3
إمجاي ٞايك ٠ٛايعاًَٚ ،١يف ايٛقت ْفػ٘ اضتفعت إمجايْ ٞػب ١اسباقًني عًَ ٢ؤٖالت
ابتساَٚ ، ٞ٥تٛغطٚ ، ١ثاْٚ ، ١ٜٛزٜبًَٛات فٓ ٘ٝإىل( ٖٞٚ ،)%35.5أعً ٢مما ناْت
عً ٘ٝعاّ  ،ّ1999سٝح ناْت ( ، )%23.5أ ٟأْٗا ظازت بٓػبٚ ، )%12.0(١مبعسٍ
غٜٓٛاً(  )%2.4نُا إٔ أقشاب املؤٖالت ازباَعٚ ١ٝأعً َٔ ٢ازباَع ١ٝظازت ْػبتِٗ
إىل(  )%7.5بعس إٔ ناْت (  )%4.2يف عاّ  ، 1999أ ٟأْ٘ ظاز حبٛايٚ )%3.3(ٞمبعسٍ
غَٓ ٖٛٚ )%0.66(ٟٛا ٜؿري إىل ادبا ٙايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ ٚادبا ٙايػٛم عبٛ
املؤًٖني ٚاسباقًني عًَ ٢ػتٜٛات عًُ ١ٝأعً.)9(٢
ٚبايٓعط إىل زضاغَ ١عسالت ايتػري يبعض دٛاْب تٛظٜع ايك ٣ٛايعاًَٚ ،١خاق ١سػب
صبُٛعات ايٓؿاطٚ ،سػب صبُٛعات أقػاّ املٗٓ .١تبني ادباٖات من ٛايطًب يًك٣ٛ
ايعاًَٚ ،١شيو عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
( )1اجتاٍات منو الطلب على الكوى العاملة حصب دلنوعات اليشاط :
غٝتِ ايرتنٝع يف ٖصا ازباْب عً ٢أِٖ ايكطاعات اييت تػتٛعب عسزاً نبرياً َٔ
ايك ٣ٛايعاًَ ٖٛٚ ،١قطاع ايعضاعٚ ، ١ايكٝس ،نُا بني شيو ازبس ٍٚاآلت: ٞ
( )9أهظ ةةر ف ةةي ذل ةةك  :حم ةةود عق ةةالن  ,العمال ةةة الفاعض ةةة وعالق ,م ةةا بيس ةةوار العم ة اليمني ةةة  ,ملل ةةة كلي ةةة التل ةةارة والاقتص ةةاد  ,جامع ةةة ةةنعاء,
العددان 2000 , 14 , 13م  ,ص . 159 -154
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جدول رقه ( )10تطورات معدالت التغري يف الكوى العاملة لكطاع السراعة والاصيد
ايػٓٛات

املػاُٖ ١ايٓػب١ٝ

َعسالت ايتػري

1999

35.86

-

2004

24.47

11.39 -

2006

32.56

8.09

املاصدر :اعتناداً على بياىات اجلدول (.)9

ٜٛنح ازبس ٍٚضقِ ( )13تصبصب َعسٍ ايتػري ،إش ظبس إٔ عاّ  ّ2004سكل
اغبفاناً يُٓ ٛايك ٣ٛايعاًَ ١يف قطاع ايعضاعٚ ، ١ايكٝس َكساض ،)%11.39–( ٙثِ اضتفع
إىل(  )%8.09عاّ  ،ّ2006نُا ٜبني شيو ايؿهٌ ايبٝاْ ٞايتاي. ٞ

2004

2006

معدل التغير

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
1999

السنوات

املاصدر :اعتناداً على بياىات اجلدول ( .)10

شكل ( :)1تطورات معدل التغري للكوى العاملة حصب اليشاط االقتاصادي يف قطاع السراعة
والاصيد

اجتاٍات منو الطلب على الكوى العاملة حصب أقصاو املَية:
ْتٓآٖ ٍٚا املٗٓ ١ايطٝ٥ػ ١اييت تػتٛعب ايٓػب ١األنرب يعسز ايك ٣ٛايعاًَ١َٓٗ ٖٞٚ ١
ايعضاعٚ ١ايكٝس نُا ٜٛنح شيو ازبس ٍٚاآلت\: ٞ

نهعهىو اإلنسانية واالحتماعية

107

انعدد ( )10انمخهد ( )13ابريم 2016و

ISSN : 2410-1818

التوجهات يف سوق العمالة اليمنية

| د  .عبدالله على الطوقي د  .عبدالله محمد العاضي

جدول ( )12تطورات معدل التغري للكوى العاملة يف مَية السراعة والاصيد
ايػٓٛات

املػاُٖ ١ايٓػب١ٝ

َعسالت ايتػري

1999

43.9

-

2004

31.03

12.87-

2006

33.89

2.86

املاصدر :اعتناداً على بياىات اجلدول (.)9

ٜبني ازبس )14( ٍٚتصبصب َعسٍ من ٛايك ٣ٛايعاًَ ١يف َٗٓ ١ايعضاعٚ ١ايكٝس ،إش
ظبس أْ٘ يف عاّ  ّ2004اغبفض َعسٍ ايتػري إىل (– ،)%12.87يف سني اضتفع
إىل( )%2.86يف عاّ  ،ّ2006نُا ٜبني شيو ايؿهٌ ايبٝاْ ٞايتاي. ٞ

2004

2006

معدل التغير

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
1999

السنوات

املاصدر :اعتناداً على بياىات اجلدول (.)12

شكل ( :)0تطورات معدل تغري الكوى العاملة حصب املَية يف السراعة والاصيد

خامصا  :تكييه شياشات التشغيل
ٜعتُس االغتجُاض يف ايطاق ١ايبؿط ١ٜعً ٢نفا ٠٤ايتٓعٚ ،ِٝفعاي ١ٝاإلزاضٚ ،٠سػٔ
ايتٓؿٚ ، ١٦اإلعسازٚ ،نفا ٠٤بطاَر ايتسضٜبٚ ،تُٓ ١ٝاملٛاٖب ايبؿطٚ ،١ٜايرباَر ايكازض٠
عً ٢ذبٖ ٌٜٛص ٙايطاق ١ايبؿط ١ٜإىل ق ٠ٛعٌُ فاعًٚ ، ١يصيو غعت اي ُٔٝإىل إتباع عسز
َٔ اشبطط اشبُػٚ ،١ٝخاق ١اشبط ١اشبُػ ١ٝايجايج )ّ2010- ّ2006(١اييت تهُٓت
بعض ايػٝاغات ٚاإلدطا٤ات اهلازف ١إىل ظٜاز ٠ايتؿػٚ ، ٌٝتكًٝل ايبطاي ، ١إش سسزت
األٖساف ايطٝ٥ػ ١يتُٓ ١ٝايك ٣ٛايعاًَ ١عً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
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 )1ظٜاز ٠قسض ٠االقتكاز ايٛطين عً ٢خًل فطم ايعٌُ حبٛاي )%4.1(ٞغٜٓٛاً خالٍ
املس.)ّ2010- ّ2006( ٠
 )2تكًٝل َعسٍ ايبطاي ١إىل(.)%12
 )3ظٜاز ٠ايُٓ ٛاالقتكاز ٟمبعسٍ( )%7.1غٜٓٛاً َٔ خالٍ ذبكٝل َعسالت منٛ
اقتكاز ٟيف قطاعات اإلْتاز ايطٝ٥ػَ ١جٌ ايكطاع ايكٓاع)%8.4(ٞ
ٚايعضاع. )%4.5(ٞ
 )4تٛفري فطم ايتعً ِٝيًذُٝع.
 )5تطٜٛط خسَات ايطعا ١ٜايكشٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝألفطاز اجملتُع .
ٚميهٔ ذبكٝل تًو االٖساف خالٍ إتباع َا ٜأت:ٞ
أ  -ذبفٝع ايكطاعات اإلْتاد:١ٝ
ميهٔ ذبفٝع ايكطاعات االْتاد َٔ ١ٝخالٍ ظٜاز ٠اإلْفام اسبهٚ َٞٛإعاز٠
ٖٝهًت٘ يكاحل اإلْفام االغتجُاض ٟمبا ٜػِٗ يف ظٜاز ٠ايُٓ ٛاالقتكازٚ ، ٟاػباز
فطم عٌُ دسٜسٚ ،٠يعٌ ازبسٜ )7( ٍٚبني ايتػريات اسباقً ١يف بعض املتػريات
االقتكاز.١ٜ
جدول رقه ( )15تطورات معدالت منو بعض املتغريات املرتبطة بالينو االقتاصادي يف الكطاع
العاو خالل املدة (0226و 0212-و)
ايػٓيييييٛات

ايكٓاع ١االغتدطاد%١ٝ

ايكٓاع ١ايتش%١ًٜٝٛ

2006

8.8-

3.3-

2007

11.7-

6.5-

2008

8.1-

6.1-

2009

6.8-

0.6-

2010

)10(...

...

املاصدر :وزارة التخطيط والتعاوٌ الدولي ،اجلَاز املركسي لإلحاصاء ،كتاب اإلحاصاء
الصيوي لعاو  ،0229ص.117

( )10البياهات الخا ة بعام 2010غير متوفرة من الجهات الرسمية.
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ٜبني ازبس ٍٚضقِ ( )15تطادع َعسٍ ايُٓ ٛاالقتكاز ٟيف ايكطاع ايكٓاع ،ٞإش ظبس
إٔ َعسٍ ايُٓ ٛيف ايكٓاع ١االغتدطادٚ ١ٝقٌ إىل أعًَ ٢عسٍ من ٛغايب يف عاّ
 ،ّ2007سٝح بًؼ ٚ ،11.7-نصيو بًؼ أعًَ ٢عسٍ من ٛغايب يًكطاع ايكٓاعٞ
ايتشًٜٞٛ

 %6.5-يف عاّ ٖٚ ،ّ2007صا ال ٜٓػذِ َع األٖساف املطد ٠ٛيًُٓٛ

االقتكاز ٟاييت َٔ خالهلا ٜتِ اػباز فطم عٌُ دسٜس.٠
ب  -زعِ ايكطاع اشبام :
ٜعس تَٗٓ ١٦ٝار االغتجُاض املٛات يتشفٝع ايكطاعات اإلْتاد ١ٝيف األْؿط ١االقتكاز١ٜ
ايطا٥س ٠أسس األٖساف ايطٝ٥ػ ١يًدط ١اشبُػ ١ٝايجايجٚ ، ّ2010- ّ2006 ١يعٌ ازبسٍٚ
(ٜ )8بني ايتطٛضات اسباقً ١يف األْؿط ١االقتكاز ١ٜاشباق ١بايكطاع اشبام.
جدول ( )16تطورات معدالت منو بعض املتغريات املرتبطة بالينو االقتاصادي يف الكطاع
اخلاص خالل املدة ( 0226و 0212-و)
ايػٓيييٛات

ايعضاعٚ ١ايكٝس%

ايكٓاع ١ايتش%١ًٜٝٛ

2006

9.8

8.8

2007

9.1

6.2

2008

5.5

1.9

2009

5.5

5.9

2010
املاصدر :وزارة التخطيط والتعاوٌ الدولي ،اجلَاز املركسي لإلحاصاء ،كتاب
اإلحاصاء الصيوي لعاو  ،0229ص.570- 572

ٜٛنح ازبس ٍٚضقِ ( )16إٔ َعسٍ ايُٓ ٛيف ايكطاع ايعضاع ٞسكل تكسَاً ٜفٛم
َعسالت ايُٓ ٛاملػتٗسف ،١إال إٔ ايكطاع ايكٓاع ٞايتش ًٜٞٛغاز ف ٘ٝايتصبصب ،إش ٚقٌ
إىل أزْ ٢ق ١ُٝي٘  %1.9يف عاّ ٜ ٖٛٚ ،ّ2008كٌ نجرياً عٔ َعسٍ ايُٓ ٛايػٟٓٛ
املػتٗسف ايبايؼ %8.4غٜٓٛاً ٖٚ ،صا بسٚضٜ ٙؤز ٟإىل اغبفاض ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ.
ت  -االٖتُاّ بتأٖٚ ٌٝتسضٜب عٓكط ايعٌُ:
ٜعس االٖتُاّ بايعٓكط ايبؿط ٟضنٝع ٠أغاغ ١ٝيف تطٜٛط ايكسضات ايفطز ، ١ٜيصيو
ب إزضاى نطٚض ٠تسضٜب ايك ٣ٛايعاًَٚ ، ١تأًٖٗٝا يالغبطاط يف ايعًُ ١ٝاإلْتاد ١ٝغٛاً٤

نهعهىو اإلنسانية واالحتماعية

110

انعدد ( )10انمخهد ( )13ابريم 2016و

ISSN : 2410-1818

التوجهات يف سوق العمالة اليمنية

| د  .عبدالله على الطوقي د  .عبدالله محمد العاضي

يف ايػٛم احملً ، ٞأّ اشباضد ، ٞسٝح ال ٜعاٍ ٖٓاى عذع يف أعساز طبطدات ايتعًِٝ
يف اي ُٔٝباملكاضْ ١مبتطًبات غٛم ايعٌُ احملًٚ ٞاشباضدٚ ٞيعٌ ازبسٜ )17( ٍٚبني
تطٛضات بعض املؤؾطات املطتبط ١بتشػني قسضات عٓكط ايعٌُ.
جدول رقه ( )17تطورات بعض املؤشرات املرتبطة بتينية قدرات عياصر العنل خالل املدة
(0226و 0212-و)
َعسٍ من ٛاإلْفام

َعسٍ من ٛاإلْفام

َعسٍ من ٛاإلْفام عً٢

عً ٢ايتعً%ِٝ

عً ٢ايكش%١

ايطعا ١ٜاالدتُاع%١ٝ

2006

17.1

15.4

21.1

2007

29.8

7.3

12.7

2008

16.2

18.3

22.2

2009

1.9-

12.3-

833.9

2010

24.4

77.0

845.1

ايػٓٛات

املاصدر :حصابات الباحح اعتناداً على بياىات وزارة املالية  ،قطاع التخطيط واإلحاصاء واملتابعة  ،اليشرة
اإلحاصاصية املالية  ،العدد (0212 ، )09و  ،ص. 82- 78 ،0

ٜبني ازبس ٍٚضقِ ( )17إٔ َعسٍ ايُٓ ٛيإلْفام عً ٢ايتعً ِٝسكل أعًَ ٢عسٍ من ٛي٘
يف  ّ2010بًؼ سٛاي ، )%24.4(ٞبُٓٝا ٚقٌ إىل أزْ ٢ق ١ُٝي٘ سٛاي )%1.9(ٞيف عاّ
ٖ ، ّ2009صا ايتصبصب يف َعسالت ايُٓ ٛيإلْفام عً ٢ايتعًٜٛ ِٝنح ايككٛض يف تٓفٝص
اشبط ١اشبُػ ١ٝايجايجٚ ،١ذبكٝل األٖساف املطد ،٠ٛاييت متهٔ ايك ٣ٛايعأًََ ١
تطٜٛط ايكسضات ايعًُٚ ١ٝايتُٓ ١ٝايبؿط ،١ٜأَا بايٓػب ١ملعسالت ايُٓ ٛيإلْفام عً٢
ايكش ١فكس ؾٗس تصبصباً ٚانشاً  ،إش بًؼ أعًَ ٢عسٍ من ٛي٘ بٓػب )%77.0 ( ١يف عاّ
 ، ّ2010بُٓٝا ظبس إٔ عاّ  ّ2009سكل أزْ ٢ق ١ُٝي٘ بًؼ سٛايٚ ، )%12.3- ( ٞشيو
ٜعين إٔ ٖٓاى قكٛض يف ايػٝاغات االقتكاز ١ٜاييت تٗسف إىل ذبكٝل ظٜاز ٠ايتُٓ١ٝ
ايبؿط ١ٜيًك ٣ٛايعاًَ.١
اَا َعسالت ايُٓ ٛيإلْفام عً ٢ايطعا ١ٜاالدتُاع ١ٝفٛٝنح ازبس )17( ٍٚإٔ عاّ
 ّ2010ؾٗس أعًَ ٢عسٍ من ٛدباٚظ ْػبت٘ % 845يف سني بًؼ %12.7يف عاّ  ،ّ2007أٟ
إٔ ايػٝاغات االقتكاز ١ٜغعت إىل ذبكٝل أٖساف ايطعا ١ٜاالدتُاع ١ٝبؿهٌ َتُٝع،
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إال أْ٘ عٓس تفشل ايٛاقع املًُٛؽ يًٛنع االدتُاعٜ ٞتبني أْ٘ طبايف ملا تؿري إي ٘ٝتًو
ايبٝاْات ،أ ٟإٔ ٖٓاى قكٛض ٚانح يف تطٛض ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيًك ٣ٛايعاًَ.١
أثر األزمة الصياشية على املوارد البشرية :
نإ يالظَ ١ايػٝاغ ١عسز َٔ ازبٛاْب ايػًب ١ٝيعٌ َٔ أُٖٗا مجٛز يف ايٓؿاط
االقتكاز ،ٟإناف ١إىل عطقًٚ ١ق ٍٛاملؿتكات ايٓفط ١ٝإىل ايٛسسات اإلْتاد ، ١ٝمما
تطتب عً ٢شيو نعف يف ايطاق ١اإلْتادٚ ،١ٝظٜاز ٠يف َػت ٣ٛايبطايٚ ،١األغعاض،
ٚاغبفاض يف َػت ٣ٛاألدٛض اسبكٝك ،١ٝمما أز ٣تكًل َعسٍ ايُٓ ٛاالقتكاز ،ٟإناف١
إىل ايعذع ايهبري يف املٛاظْ ١ايعاَ ١يًشه ،١َٛنُا ٜٛنح شيو ايؿهٌ ( )3ايصٟ
ميهٔ عطن٘ حبػب َػت ٣ٛايتأثريات االقتكاز١ٜ

شكل (  ) 0اثر االزمة على االقتاصاد يف عاو 0211و
ز : 1زاي ١اإلْتاز قبٌ سسٚخ األظَ.١

عَٓ : 1شٓ ٢عطض ايعٌُ .

طَٓ : 1شٓ ٢طًب ايعٌُ قبٌ سسٚخ األظَ . ١ز : 2زاي ١اإلْتاز بعس سسٚخ األظَ.١
طَٓ : 2شٓ ٢طًب ايعٌُ بعس سسٚخ األظَ. ١

املاصدر  :مً إعداد
الباحح .
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طَٓ : 1شٓ ٢ايطًب ايهً. ٞ
ضَٓ : 1شٓ ٢ايعطض ايهً ٞقبٌ سسٚخ ايكسَ. ١
ضَٓ : 2شٓ ٢ايعطض ايهً ٞبعس سسٚخ ايكسَ. ١

ٜٛنح ايؿهٌ ( )3ايسٚض ايػًيب ايص ٟأزت٘ األظَ ١ايػٝاغ ١ٝيف االقتكاز ايُٝين
فكس أزت إىل تأثري نبري عً ٢ايُٓ ٛاالقتكازٚ ،ٟتطادع ٚاغع يف ايٓاتر اسبكٝك،ٞ
األَط ايصْ ٟتر عٓ٘ اغبفاض يف ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ ٖٚ،صا بسٚض ٙأز ٣إىل
اغبفاض األدٛض اسبكٝكٚ . ١عٓسَا ٜرتادع ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ  ،فإٕ ٖصا ٜكًٌ َٔ
قسض ٠االقتكاز عً ٢إْتاز ايػًع ٚاشبسَات ٖٚ ،صا ٜؤزٜاي٣اضتفاع يف َػتٜٛات األغعاض،
ٖٚص ٙهلا نًف ١ادتُاعٚ ١ٝاقتكاز ١ٜباإلناف ١إىل ايهًف ١ايػٝاغٚ ، ١ٝميهٓٓا
تًدٝل أثط ٖص ٙاألظَٚ ١زٜٓاَٝه ١ٝتأثريٖا عً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
عٓسَا تعطقٌ ٚق ٍٛاملؿتكات ايٓفط ١ٝإىل ايٛسسات اإلْتاد ، ١ٝفإٕ ٖصا أز ٣إىل
تكًل يف زاي ١اإلْتاز ٚ ،اْتكاٍ ايساي َٔ ١ز 1إىل ز 2ايصٜٛ ٟنش٘ ايؿهٌ (3أ) مما
ٜعين اغبفاض يف ق ١ُٝايٓاتر اسبكٝك َٔ ٞى 1إىل ىٖ 3صا االغبفاض يف ايٓاتر أز٣
بسٚض ٙإىل اغبفاض يف ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ ٚاْتكاٍ ايساي َٔ ١ط 1اىل ط 2ايصٟ
ٜب ٘ٓٝايؿهٌ (3ب)  ،مما تطتب عً ٢شيو اغبفاض يف ايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ َٔ
ٍ1اىل ٍٖٚ ، 2صا از ٣اىل اغبفاض يف االدٛض اسبكٝك َٔ ١ٝض 1إىل ضٚ ، 3قس أز٣
االغبفاض يف عٓكط ايعٌُ بسٚض ٙإىل اغبفاض يف ايعطض ايهًٚ ٞاْتكاٍ ايسائَ ١
ض1اىل ض 2ايصٜ ٟعٗط ٙايؿهٌ (3دي)  ،مما أغِٗ يف اغبفاض ايعطض َٔ ى 1إىل
ى ، 3األَط ايص ٟأز ٣إىل ظٜازَ ٠ػت ٣ٛاألغعاض َٔ ؽ1اىل ؽ َٔٚ . 3غٝام ايتشًٌٝ
ايػابل ٜتهح إٔ ؾهٌ َٓشٓ ٢ايعطض ايهً ٞض 2قس اربص ايؿهٌ ايكطٜب إىل
ايطأغ ٞيٝعهؼ سكٝك ١ازبُٛز يًذٗاظ اإلْتاد ، ٞبػبب نعف ٚقكٛض عسز َٔ
ايكطاعات االقتكازٚ ،١ٜالغُٝا تًو اييت تعتُس عً ٢املػتًعَات ايطٝ٥ػ ١يًٓؿاط
االقتكاز ،ٟمما أثط غًباً عً ٢عذع املٛاظْ ١ايعاَٖٚ ،١صا غٝؤز ٟإىل اغبفاض اإلْفام
يف ازباْب اشبام بايتُٓ ١ٝايبؿط ،١ٜال غُٝا ايتعًٚ ، ِٝايكش ، ١فٝرتتب عً ٢شيو
تطٜٛط ٚتُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط. ١ٜ
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انمبحث انرابع :رؤية مستقبهية نمعانخة االختالالت انهيكهية في سىق انعمم
ٜؿهٌ َعسٍ ايُٓ ٛايػهاْ ٞايبايؼ عب َٔ )%3.5( ٛأعًَ ٢عسالت ايُٓ ٛايػهاْٞ
يف ايعامل  ،مما ي٘ اْعهاغات ٚاغع ١عً ٢ايتعًٚ ، ِٝايتسضٜب ٚغٛم ايعٌُ  ،إش إٔ
ايعٜاز ٠يف ايػهإ تػتسع ٞاالغتجُاض األفهٌ هلص ٙايطاق ١ايبؿط ١ٜاألَط ايصٜ ٟؤزٟ
إىل ذبٌُ أعبا ٤نبري ٠عًَٛ ٢اضز ايسٚيٚ ، ١خباق ١يف صباٍ إعساز ايهفا ٠٤ايبؿط،١ٜ
ٚايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ، ١شيو ٜتطًب َعٜساً َٔ ايتطٜٛط يف آيٝات ْٚ ،عِ ٚتٓؿ ١٦ايعٓكط
ايبؿط ، ٟمما ػبعً٘ َٛضزاً َتذسزاً ٜػاِٖ بفاعً ١ٝيف ذبكٝل ْتا٥ر إػباب ١ٝيف غٛم
ايعٌُ  ،إال إٔ اغتُطاض منْ ٛػب ١ايك ٣ٛايعاًَ ١يف االضتفاع ْتٝذ ١تهاعف َعسالت
ايُٓ ٛايػهاْٚ ، ٞتباطؤ من ٛايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ يف ظٌ ايُٓ ٛاالقتكازٟ
املٓدفض ٜٓعهؼ بسٚض ٙعً ٢ايػٛم ايصٜ ٟعاْ َٔ ٞظطٚف غري َٛات ١ٝيًطًب عً٢
عٓكط ايعٌُ يف نجري َٔ املٓؿآتٚ ،املؤغػات ايعاَٚ ١اشباق ،١إناف ١إىل
االغتُطاض يف اعبػاض زٚض ايسٚي ١يف تٛظٝف عٓكط ايعٌُ ْ ،عطاً يًػٝاغات االقتكاز١ٜ
اإلقالس ١ٝاملتبعَٚ ،١ا ٜتطًب٘ ايتطٛض ايسا ِ٥يف ازباْب االقتكازَٛ َٔ ٟاقفات ،
ٚقسضات ٚ ،نفا٤ات عاي ١ٝال تٛفطٖا طبطدات ايٓعاّ ايتعً ُٞٝاسبايٖٚ ، ٞصاٜؿهٌ
ذبسٜاً إنافٝاً ٜٛاد٘ غٛم ايعٌُ  ،يصيهٝتطًب دٗساً نبرياً َطًٛباً يتشكٝل تطٛض يف
من ٛايطًب عً ٢عٓكط ايعٌُ ٚ ،بٓا ً٤عً ٢شيو ميهٔ ذبسٜس عسز َٔ ايػٝاغات
ملتطًبات ظباح ٖصا ايتطٛض ٚ ،يعٌ أِٖ ٖص ٙاملتطًبات َا ٜأت:ٞ
أوال :املتطلبات املرتبطة بصياشات التعليه :
ٜعس َٔ ايهطٚض ٠ضبط املٓاٖر ايعًُ ١ٝاسباي ١ٝيف ازباَعات حبادات ايكطاعات
االقتكاز ١ٜايتُٓ ١ٜٛبػطض اػباز فطم عٌُ دسٜس ،٠نُا إٔ ايتٛغع يف قاعس ٠ايتعًِٝ
املٗين ٚايفين ٚتٛد ٘ٝعسز نبري َٔ ايطالب ياليتشام يف ٖصا اجملاٍ أَطاً غا ١ٜيف
األُٖٚ ، ١ٝهلصا ٜتطًب َا ٜأت:ٞ
 )1اسبس َٔ ايتٛغع يف ايتعً ِٝايعاي ٞايتكًٝس ٟايصٜ ٟععظ ظٜاز ٠ايبطاي ١بني املتعًُني
يصا ٜه َٔ ٕٛأٚيٜٛات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايتسضٜب املٗين ٚايفين إعاز ٠ايٓعط يف
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بطاصبٗا ايتعً ،١ُٝٝحبٝح ٜتِ ايرتنٝع يف أعساز ايطالب ٚفكاً سبادات غٛم
ايعٌُ.
 )2إعاز ٠ايٓعط يف غٝاغات قب ٍٛايطالب ٚخباق ١يف ايهًٝات ايٓعط ،١ٜحبٝح تتٛىل
ٖص ٙاملُٗٚ ١ظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞبايتٓػٝل َع طبتًف ازباَعات اي ١ُٝٓٝمبا ؼبكل
ايتُٓ ١ٝايؿاًَٚ ،١ازبٛز ٠ايعًُ.١ٝ
 )3اإلغٗاّ ايفاعٌ يف ٚنع أغؼ عًُ ١ٝيتفذري اإلبساع ٚاالبتهاض يس ٣االفطاز ٚشيو
َٔ خالٍ ٚنع بطاَر ع ًَُ ١ٝتُٝع َٔ ٠قبٌ ٚظاضت ٞايتعً ِٝايعايٚ ٞايتسضٜب املٗين
ٚايفين مبا ؼبكل ايتعً ِٝايٓٛع ٞيًُٛاضز ايبؿط.١ٜ
 )4تفع ٌٝايكٛاْني اشباق ١مبؤغػات ايتعً ِٝايعاّ ٚاشبام يهُإ دٛز ٠طبطدات
ايتعً.ِٝ
 )5االٖتُاّ ازباز بايتعً ِٝايعاي ٞايٓٛع ٞايص ٟؼبكل ايتطٛضٚ ،اإلبساع يف ايكطاعات،
ٚاألْؿط ١املدتًفٚ ،١شيو َٔ خالٍ إعساز ايرباَر األنازمي ١ٝشات ازبٛز.٠
 )6اسبطم يف االختٝاض ايٓٛع ٞيهفا ٠٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ازباَعات اي١ُٝٓٝ
ٚفكاَ ألعًَ ٢ػتٜٛات املعاٜري ايعًُ.١ٝ
 )7إقالح اشبطط ايسضاغٚ ١ٝايرباَر األنازمي ١ٝمبا ٜٛانب أسسخ ايتطٛضات
ايعًُ.١ٝ
 )8تٛفري اإلَهاْات ايالظَ ١يًُٓذعات ايعًُٚ ١ٝايبشح ايعًُ.ٞ
 )9اعتُاز َطانع عًُ ١ٝيتطٜٛط األزا ٤األنازمي ٞيف ازباَعات اي ١ُٝٓٝبػطض ضفع
َػت ٣ٛايكسضات ايعًُ ١ٝألعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚ،شيو َٔ خالٍ ايتسضٜب عً٢
اغتدساّ تكٓٝات اسباغٛب ٚايٛغا ٌ٥اسبسٜج ١األخط.)11(٣

( )11ملسيد من الاطال اهظر :
 دمحم امليتمي  ,سور العم والفقر في اليمن  ,هدوة ثيهي اليمن لالهضمام إلى مللس التعاون لدول الخليج العربية وزارة التخطيط والتعةاونالدولي ومركس إلامارات للدراسات والبحوث الاستراثيلية  ,نعاء 2010 ,م.
 علي شاطر مثنة  ,واقةع ومسةتقب سةور العمة اليمنةي والخلةيج فةي ة املتايةرات اة ليةة وإلاقليميةة والدوليةة  ,هةدوة ثيهية الةيمن لالهضةمامإلةةى مللةةس التعةةاون لةةدول الخلةةيج العربيةةة وزارة التخطةةيط والتعةةاون الةةدولي ومركةةس إلامةةارات للدراسةةات والبحةةوث الاسةةتراثيلية  ,ةةنعاء ,
2010م ,ص .18-17
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ثاىياً :املتطلبات املرتبطة بتدخل الدولة يف اليشاط االقتاصادي
ٜػتسع ٞتػٝري غٝاغات ايتؿػ ٌٝيف اي ُٔٝنطٚض ٠تسخٌ ايسٚي ١يف ايٓؿاط
االقتكاز ٟعً ٢ايٓش ٛايص ٟؼبكل ايتػري اهلٝهً ٞيًطاق ١اإلْتادٚ ،١ٝإعاز ٠ايٓعط يف
فطٚم األدٛض املتعاٜس ٠باعتباض شيو َٔ أِٖ أغباب ايطنٛز االقتكازٚ ، ٟيعٌ َٔ أِٖ
اجملاالت شات األٚيَ ١ٜٛا ٜأت:ٞ
( )1ازباْب اإلزاض: ٟ
ايػع ٞازباز إىل ذبكٝل اإلقالح املايٚ ٞاإلزاض ٟايعازٍ مبا ٜهُٔ ذبكٝل املػت٣ٛ
املعٝؿ ٞايال٥لٚ ،تكًٝل َػت ٣ٛايبطايٚ ،١ظٜاز ٠ايُٓ ٛاالقتكازٖٚ ، ٟصا األَط
ٜػتسع ٞتٛفري َا أت:ٞ
 ذبسٜح ٚتبػٝط إدطا٤ات االغتجُاض ٚ ،شيو َٔ خالٍ تػٗ ٌٝاإلدطا٤ات
اسبهٚٚ ،١َٝٛنٛسٗا ٚؾفاف ١ٝايكطاضات ٚتٛفري االطُٓ٦إ يًُػتجُط. ٜٔ
 اغتكاليْٚ ١ٝعاٖ ١ايػًط ١ايكهاٜٚ ، ١ٝ٥أت ٞشيو َٔ خالٍ تفع ٌٝزٚض ايكاْ. ٕٛ
 تسع ِٝايعاًَني باألدٛض املٓاغبٚ ١ايعازي. ١
 ارباش اإلدطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛايالظَ ١يًشس َٔ ايفػاز املايٚ ٞاإلزاض ،ٟملدتًف
املػتٜٛات.
( )2ازباْب االقتكازٚ ٟاالدتُاع: ٞ
تطتب عً ٢غٝاغات اإلقالح االقتكاز ٟاييت أتبعتٗا ايَٓ ُٔٝص عاّ  ّ1995ظٜاز٠
َعسالت ايبطاي ١بايطغِ َٔ قٝاّ اسبه ١َٛبعسز َٔ اإلدطا٤ات ايساعُ ١إلقاََ ١ؿاضٜع
قػري ٠يتطٜٛط َػت ٣ٛايسخٌ يألفطاز ،إال إٔ َعسالت ايبطاي ١املتعاٜسَٚ ٠ا ظبِ عٓٗا
َٔ أنطاض ادتُاع ١ٝبايػٜ ١ػتًعّ إتباع غٝاغات أنجط َال ١ُ٥يًشس َٔ ايبطاي١
ٚأثاضٖا االدتُاع ١ٝيعٌ أُٖٗا:
 أ .زعِ ٚمت ٌٜٛاملؿاضٜع اإلْتاد َٔ ، ١ٝخالٍ قٝاّ اسبه ١َٛبتكس ِٜايكطٚض
ايالظَ ١يسعِ املٓؿآت ايكػريٚ ٠املتٛغط. ١
 ب .ذبفٝع زٚض ايكطاع اشبام يف ايٓؿاط االقتكازٚ ، ٟشيو َٔ خالٍ تكسِٜ
اإلعاْات يًُٓتذني ٚتكً ٌٝايهطا٥ب املفطٚن ١عً ٢اإلْتاز
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 ز .االٖتُاّ باألْؿط ١االقتكاز ١ٜشات ايهجاف ١ايعُايٚ ،١ٝخباق ١ايكطاع
ايكٓاعٚ ،ٞايجط ٠ٚايػُهٚ ١ٝايكطاع ايػٝاسٚ ، ٞشيو عٔ ططٜل تكس ِٜبعض
ايتػٗٝالت اسبه ١َٝٛايساعُ ١يًُٓؿآت شات االغتدساّ ايهجٝف يعٓكط ايعٌُ.
 ز .تععٜع بٓا ٤ايبٓ ١ٝايتشتٚ ، ١ٝشيو َٔ خالٍ االٖتُاّ بؿبه ١االتكاالت
ٚايهٗطباٚ ٤ايططم .
اننتائج وانتىصيات :
أوال  :اليتاصج
 )1اتهح َٔ خالٍ ايسضاغ ١إٔ ايبطايَ ١طتفع ١بكٛض ٠نبري ٠بني قفٛف ايؿباب .
 )2تهؿف ايسضاغ ١إٔ طبطدات ايتعً ِٝازباَع ٞال تتٛانب َع غٛم ايعٌُ .
 )3تبني ايسضاغ ١إٔ اجملتُع ايُٝين صبتُع فيت  ،تؿهٌ ايف ١٦ايعُط 14 – 0 ( ١ٜغٓ) ١
سٛاي َٔ % 45 ٞإمجاي ٞايػهإ .
 )4اجملتُع ايُٝين ٜعاْ َٔ ٞاضتفاع عطض ايك ٣ٛايعاًَ ١بػبب اضتفاع عسز ايػهإ .
 )5االٖتُاّ بايتعً َٔ ِٝقبٌ ايسٚيٚ ١ضباٚي ١تطٜٛط َٔ ٙغٓ ١ألخط. ٣
ٜٛ )6دس تٓاَ ٞيًتعً ِٝازباَع ٞبكٛض ٠نبريٚ ، ٠يهٓٗا ال تًيب غٛم ايعٌُ  ،الٕ
َععُٗا غري َاٖط. ٠
 )7تسْ ٞفطم ايتٛظٝف يف ايكطاع اسبهَٚ َٞٛؤغػات ايكطاع ايعاّ .
 )8تهؿف ايسضاغ ١نعف َػاُٖ ١ايكطاع اشبام يف اَتكام ايبطاي. ١
ثاىيا  :التوصيات
 )1االٖتُاّ بايتعً ِٝايفين ٚايتسضٜب املٗين ٚ ،إعاز ٠ايٓعط يف بطاصبٗا ايتعً١ُٝٝ
حبٝح ٜتِ أعساز ايطالب ٚفكاً سبادات غٛم ايعٌُ.
 )2اإلغٗاّ ايفاعٌ يف ٚنع أغؼ عًُ ١ٝذبس َٔ ايتعً ِٝايعايٚ ،ٞتؿذٝع ايتعًِٝ
ايفين .
)3

تفع ٌٝايكٛاْني اشباق ١مبؤغػات ايتعً ِٝايعاّ ٚاشبام يهُإ دٛز ٠طبطدات
ايتعً.ِٝ
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 )4االختٝاض ايٓٛع ٞيهفا ٠٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ازباَعات ايٚ ١ُٝٓٝفكاَ يًُعاٜري
ايعًُ.١ٝ
 )5إقالح اشبطط ايسضاغٚ ١ٝايرباَر األنازمي ١ٝمبا ٜٛانب أسسخ ايتطٛضات
ايعًُ.١ٝ
ٚ )6نٛح ايكٛاْني االغتجُاضٚ ،١ٜذبسٜح ٚتبػٝط إدطا٤ات االغتجُاضٚ ،١ٜشيو َٔ
خالٍ تػٗ ٌٝاإلدطا٤ات اسبهٚٚ ،١َٝٛنٛسٗا ٚؾفاف ١ٝايكطاضات ٚتٛفري
االطُٓ٦إ يًُػتجُط .
 )7إقالح املٓع ١َٛايكهاٚ ،١ٝ٥اغتكاليْٚ ١ٝعاٖ ١ايػًط ١ايكهاٜٚ ،١ٝ٥أت ٞشيو َٔ
خالٍ تفع ٌٝزٚض ايكاْ. ٕٛ
 )8ارباش اإلدطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛايالظَ ١ملطتهيب ايفػاز املايٚ ٞاإلزاضٚٚ ،ٟنع
ايعكٛبات ايطازع ١يًفاغس. ٜٔ
 )9زعِ ٚتؿذٝع االغتجُاض  ،إش ميهٔ ذبكٝل شيو عٔ ططٜل قٝاّ اسبه ١َٛبتكسِٜ
ايكطٚض ايالظَ ١يسعِ املٓؿآت ايكػريٚ ٠املتٛغط. ١
 )10ذبفٝع زٚض ايكطاع اشبام يف ايٓؿاط االقتكازٚ ، ٟشيو َٔ خالٍ تكسِٜ
اإلعاْات يًُٓتذني ٚتكً ٌٝايهطا٥ب املفطٚن ١عً ٢اإلْتاز .
 )11االٖتُاّ باألْؿط ١االقتكاز ١ٜشات ايهجاف ١ايعُايٚ ،١ٝخباق ١ايكطاع
ايكٓاعٚ ،ٞايجط ٠ٚايػُهٚ ١ٝايكطاع ايػٝاسٚ ،ٞشيو عٔ ططٜل تكس ِٜبعض
ايتػٗٝالت اسبه ١َٝٛايساعُ ١يًُٓؿآت شات االغتدساّ ايهجٝف يعٓكط ايعٌُ
 )12نطٚض ٠ايػع ٞإلػباز فطم عٌُ دسٜسٚ ،٠شيو َٔ خالٍ

ظٜاز ٠اإلْفام

االغتجُاضٚ ،ٟتكً ٌٝاإلْفام ازباض.ٟ
 )13ايتٛع ١ٝايػهاْ ١ٝبتٓع ِٝايٓػٌٚ ،إتباع غٝاغات غهاْ ١ٝضؾٝس ،٠إناف ١إىل
تطٜٛط خكا٥ل ق ٠ٛايعٌُ.
قائمة انمراحع :
 )1عطٜكَٓ ،ٞكٛض  ،إزاض ٠املٛاضز ايبؿط ، ١ٜاألَني يًٓؿط.ّ2008 ،
 .16 )2نٓساض ، ٟعبسايهط ، ِٜقطأ ٙيف َفٗ ّٛايتُٓ ١ٝايبؿط. ّ2008 ، ١ٜ
 )3عاؾٛض نتٛف  ،ساز قٜٛسض فٛض ، ٜٔايتذطب ١املايٝع ١ٜيف ايتُٓ ١ٝايبؿط.١ٜ
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 – 13 )4قٓس ٌٜعبس ايفتاح  ،غًُٝإ غً ، ٣ٛايسخٌ ايك ، َٞٛزاض ايٓٗهي ١ايعطبٝي، ١
ايكاٖط.ّ1979 ،٠
 )5فطٚإ  ،سػني ٕ ايتُٓٚ ١ٝايتشسٜح يف اييٛطٔ ايعطبي ،ٞاملتفيٛم يًطباعيٚ ١ايٓؿيط،
.ّ1005
 )6غييًُإ ظٜييسإ  ،ازاض ٠ايتييسضٜب ٚتهًٓٛدٝييا االزا ٤ايبؿييط ، ٟايٓٗيياض ٟيًطباعيي، ١
.ّ2008
 )7امحس َاٖط  ،ازاضت املٛاضز ايبؿط ،١ٜايساض ازباَع ، ١ٝاالغهٓسضّ2006 ،١ٜ
)8

ؾياطط َجٓي ٢عًيٚ ، ٞاقيع َٚػيتكبٌ غيٛم ايعُيٌ اييُٝين ٚاشبًيٝر يف ظيٌ املييتػريات
احملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايسٚيْ ، ١ٝس ٕٚتأٖ ٌٝاي ُٔٝيالْهُاّ إىل صبًؼ ايتعا ٕٚيسٍٚ
اشبًٝر ايعطب ،١ٝقٓعا.ّ2010 ، ٤

)9

غٝس ، ٕٚأزَْٛس  ،تطمج ١عازٍ فًٝح ايعً ، ٞاقتكيازٜات املايٝي ١ايعاَي ، ١داَعي١
املٛقٌ  ،عاّ ّ 1985

 )10عيياَط  ،عبييس ايهييطٖ ، ِٜذييط ٠ايعُاييي ١ايُٝٓٝييٚ ١ايتييسضٜب ايفييين ٚاملٗييين  ،صبًيي١
نً ١ٝايتذاضٚ ٠االقتكاز ،داَع ١قٓعا ٤ايعسزإ . ّ2000 ، 14 ،13
 )11ايػييكاف  ،قييفٛإ  ،االغييتجُاض يف ايعٓكييط ايبؿييط ،ٟضغييايَ ١ادػييتري ،ازباَعيي١
ايٛطٓ ،١ٝاي ،ُٔٝعاّ .ّ2005
َ )12كبييٌ  ،عبييس ايييطمحٔ  ،املييٛاضز ايبؿييطٚ ١ٜايتُٓٝيي ١االقتكيياز ،١ٜضغييايَ ١ادػييتري،
اهلٓس  ،عاّ .ّ2007
 )13ايًييٛشع ، ٞأَيياْ ،ٞضأؽ امليياٍ ايبؿييط ٟنُشييطى يًتُٓٝيي ١االقتكيياز ( ،١ٜزضاغيي١
ذبً ١ًٝٝيًتذطب ١ايهٛضٚ ١ٜتطبٝكٗا عً ٢اي ،) ُٔٝضغايَ ١ادػتري ،عاّ .ّ2002
 )14املٝتُ ٞضبُس  ،غيٛم ايعُيٌ ٚايفكيط يف اييْ ، ُٔٝيس ٠ٚتأٖٝيٌ ايي ُٔٝيالْهيُاّ إىل
صبًؼ ايتعا ٕٚيس ٍٚاشبًٝر ايعطب ، ١ٝقٓعا.2010 ، ٤
 )15صبً ١ايجٛابت  /ايعسز  ، 62أنتٛبط ٚزٜػُرب . ّ2010
ٚ )16ظاض ٠ايتدطييٝط ٚايتعييا ٕٚايييسٚي ، ٞخطيي ١ايتُٓٝيي ١االقتكييازٚ ١ٜاالدتُاعٝيي ١ايجايجيي١
يًتدفٝف َٔ ايفكط  ، 2010 – 2006عاّ . 2006
 )17قاعس ٠بٝاْات ايبٓو ايسٚي ، ٞأبط.2009 ٌٜ
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 )18ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يًتعساز .2004
ْ )19تا٥ر َػح ايطًب عً ٢ايعٌُ .2003
 )20إسكا ١ٝ٥يًدطػبني ٚ ،ظاض ٠اشبسَ ١املسْ.2008 ١ٝ
ٚ )21ظاض ٠ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايسٚي ، ٞازبٗاظ املطنع ٟيإلسكيا ، ٤نتياب اإلسكيا٤
ايػٓ ٟٛيعاّ .2009
 )22عكالٕ  ،محٛز  ،ايعُاي ١ايفا٥هٚ ١عالقتُٗا بأغٛام ايعٌُ اي ، ١ُٝٓٝصبًي ١نًٝي١
ايتذاضٚ ٠االقتكاز ،داَع ١قٓعا ،٤ايعسزإ .ّ 2000 ، 14 ، 13
 )23تكطٜط ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايٛطين ايطابع  ،اي.ّ2013 ، ُٔٝز ٍٚايعامل .ّ2008 ،
 )24ايبٓييييو ايييييسٚي ، ٞتكطٜييييط عيييئ ايتُٓٝيييي ١يف ايعييييامل ( اعيييياز ٠تؿييييه ٌٝازبػطافٝييييا
االقتكاز ، )١ٜايساض ايسٚي ١ٝيالغتجُاضات ايجكاف ، ١ٝايكاٖط.ّ2009 ، ٠
 )25داَع ١ايعًٚ ّٛايتهًٓٛدٝا ،صبً ١ايتُٓ ١ٝايبؿط ،١ٜايعسز اشباَؼ.ّ2012 ،
 - 26 )26املطنييع ايييُٝين يًسضاغييات االغييرتاتٝذ ،١ٝايتكطٜييط االغييرتاتٝذ ٞايييُٝين،
.ّ2009
 )27صبً ١داَع ١ايٓاقط  ،داَع ايٓاقط  ،ايعسز ايطابع ٜٛ ،ي – ٛٝزٜػُرب .ّ2014
 )28ايتدطييٝطٚ .ظاض ٠ايتدطييٝط ٚايتعييا ٕٚايييسٚي ، ٞتكطٜييط ايتُٓٝيي ١ايبؿييط ١ٜايييٛطين ،
اي.ّ2013 ، ُٔٝ
 )29تكطٜط ايتُٓ ١ٝايبؿط ، ١ٜاالَِ املتشس.ّ2012 ، ٠
ٚ )30ظاض ٠ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايسٚي ، ٞايتكطٜط االقتكاز ٟايػٓ ، ٟٛعاّ ّ2013
ٚ )31ظاض ٠ايتدطيٝط ٚايتعيا ٕٚاييسٚي ،ٞازبٗياظ املطنيع ٟيًتدطيٝطٚ ،ايٓتيا٥ر ايٓٗاٝ٥ي١
يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚاملػانٔ ٚاملٓؿآت زٜػُرب .ّ2004
ٚ )32ظاض ٠ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايسٚي ، ٞازبٗاظ املطنع ٟيإلسكيا ، ٤نتياب اإلسكيا٤
ايػٓ.ّ2010 ، ٟٛ
 )33ازبٗيياظ املطنييع ٟيإلسكييا ،٤ايتكطٜييط ايطٝ٥ػيي ٞايجايييح ،اشبكييا٥ل االقتكيياز١ٜ
يًػهإ.
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