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  حل معضلة بطالة املتعلمني يف البلدان العربية
 

 املقدمة: أوالً
عية وكمية، فقد زادت عدد املدارس شهد التعليم يف العامل العربي منذ منتصف القرن املاضي �قلة �و

وقد شهد . كما تطورت املناهج وزاد عدد املدرسني والعاملني يف التعليم. واجلامعات والطلبة بشكل ملحوظ
التعليم العايل منواً كبرياً وملحوظاً يف الفرتة األخرية فوصل عدد اجلامعات األعضاء يف احتاد اجلامعات العربية إىل 

وقد . ة إىل ما يقارب هذا العدد من اجلامعات األجنبية اليت فتحت فروعاً يف العامل العربي جامعة باإلضاف225
وقدمت هذه . شكلت اجلامعات واملعاهد القاعدة األساسية للتنمية البشرية والنمو االقتصادي واالجتماعي

ألشخاص الذين دخلوا سوق العمل اجلامعات الكوادر البشرية املؤهلة واملتعلمة للتنمية، فخرجت أعداداً كبرية من ا
مبستويات خمتلفة من التعليم واملهارة فزاد رأس املال البشري يف الدول العربية وأثرت هذه الزيادة باإلجياب على القيمة 

إال أن هذه العمالة ). 2011الزعنون، فيصل واشتيه، عماد (املضافة والدخل والنمو االقتصادي وفرص العمل 
كما أن التغريات االقتصادية اليت مر .  أدت إىل زيادة املنافسة على التوظيف وأثرت على األجوراجلديدة واملتعلمة

هبا االقتصاد العاملي هناية القرن املاضي وبداية القرن احلايل أدت إىل تغريات هيكلية يف االقتصاد العاملي  
(Michael Spence, 2011)واجهت االقتصادات العاملية والعربية كا�ت �تيجتها أن.  ومنها االقتصادات العربية 

 :من بينها، ثالثة حتديات أساسية هي
 
تدفق أعداد كبرية من العمالة اجلديدة واملتعلمة على أسواق العمل وفشل االقتصادات العربية يف خلق  -1

وظائف كافية هلم، أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة وخاصة بني الشباب واملتعلمني يف مجيع الدول 
 .ربية مبا فيها الدول املنتجة للبرتولالع

 
ضعف املوائمة بني املهارات والقدرات املعروضة واملطلوبة، حيث أدى توجه االقتصادات إىل  -2

استخدام تكنولوجيا كثيفة رأس املال وموفرة للعمل إىل إخراج الكثري من أسواق العمل العربية من 
لحاق بالنمو االقتصادي املتسارع مما أدى إىل خلل فلم تستطع هياكل االقتصادات الساكنة ال.توازهنا

 .هيكلي جتلى على شكل بطالة هيكلية ا�عكس بشكل واضح بني الشباب واملتعلمني
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و�تيجة للعوملة وحرية التجارة وسهولة ا�تقال السلع واخلدمات بني دول العامل، زادت املنافسة على  -3
إلقليمي مما أثر على األجور وفرص التوظيف يف األ�شطة االقتصادية وعلى الوظائف على املستوى ا

كثري من الدول العربية من خالل حركة العمالة بينها مما أدى إىل توزيع فرص العمل بشكل جتاوز حدود 
كل دولة عربية على حدة وظهور البطالة يف دول مل تعتاد على وجودها من قبل مثل الدول املصدرة 

 .للبرتول
 

 املشكلة البحثية
عدم فاعلية السياسات االقتصادية ووتركز البطالة بني املتعلمني يف الدول العربية فاع معدل البطالة أن ارت

ومع أن الدول العربية بشكل عام قد الحظت . اليت اتبعت يف الدول العربية وعدم قدرهتا على حل مشكلة البطالة
تماد على خطط تنمية شاملة، إال أهنا مل تفلح املشكلة وتسعى ملواجهتها من خالل حتقيق معدالت منو مرتفعة باالع

بتقليل معدل البطالة بشكل عام، بل زادت مشكلة البطالة وتعقدت من خالل تغري هيكل البطالة حيث زادت �سبة 
البطالة بني املتعلمني كما زادت مدة التعطل، الذي يتعارض مع توقعات �ظريات رأس املال البشري واقرتاحاهتا واليت 

 .ى أن زيادة املستوى التعليمي تزيد من احتمال التوظيف وتقلل احتمال التعطلتقوم عل
 

شري إىل عدم كفاءة االستثمار يف التعليم العايل يف الدول العربية، يكما أن ارتفاع معدل البطالة بني املتعلمني 
لة املتعلمني يعين اخنفاض معدالت ويرتكز االهتمام هنا على اإل�فاق العام على التعليم العايل، حيث االرتفاع يف بطا

وثبوت مثل هذه الفرضية يشري إىل أمهية الرتاجع عن سياسات . العائد االجتماعي واخلاص على التعليم العايل
 .جما�ية التعليم العايل بشكل عام

 
 هدف الدراسة ومنهجيتها

لة وخاصة بطالة املتعلمني هتدف هذه الدراسة إىل حتليل حمددات البطاباالستناد على املالحظات أعاله  
 هذا وتشتمل بقية الدراسة على سبعة أقسام ، .يف الوطن العربي بغرض توصيف سياسات هتدف إىل التقليل منها

حيث يتناول القسم ثا�ياً البطالة يف الدول العربية بالوصف والتحليل البسيط ويستعرض القسم ثالثاً مالحظات أولية 
نهجية اليت ستتبع يف التحليل، كما يتم تقدير منحنى فيلبس لبعض الدول العربية يف خامساً حول التعليم ويف رابعاً امل

ويناقش القسم السادس أثر النمو االقتصادي على البطالة يف الدول العربية ثم تدرس حالة األردن بشكل أكرب 
 .بطالةتفصيالً ويف القسم سابعاً تستعرض الدراسة السياسات اليت يتوقع أن تؤثر يف ال
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البطالة يف الدول العربية: ثا�ياً
ارتفع معدل البطالة يف الدول العربية بشكل عام باملقار�ة مع دول العامل، املذكورة أعاله، لتطورات ل�تيجة 

، 25.7% كان معدل البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 2008ووصل يف بعضها إىل أرقام مرتفعة جداً، ففي عام 
كما وظهرت معدالت البطالة .  يف اجلزائر11.3% يف تو�س و 12.4% يف األردن و 12.7% و  يف اليمن15%و 

 يف اإلمارات 4.0% يف السعودية و 5.1%وبشكل واضح يف دول اخلليج العربي، فقد وصل معدل البطالة إىل 
حيث تراوح معدل البطالة بني وتعترب هذه األرقام مرتفعة جداً باملقار�ة مع البطالة يف دول العامل العربية املتحدة 

 يف مشال أفريقيا 8.2% يف الشرق األوسط و 7.5% يف شرق آسيا إىل 4.9% يف أمريكا الالتينية و 4.5%الذكور 
 يف اليمن و 40.9%وقد تركزت البطالة بني اإل�اث حيث وصل معدل البطالة بني اإل�اث ). A-1 رقم امللحق(

 امللحق كما يبني 2008 يف السعودية يف عام 13.7% يف اجلزائر و 17.4% يف مصر و 19.3% يف األردن و %24.4
 .(A-1)رقم 

 
 إىل أن (A-1)امللحق رقم وتعترب هذه النسب مرتفعة جداً باملقار�ة مع بقية دول العامل حيث يشري 

االحتاد  على مستوى الدول املتقدمة و6.1% على مستوى العامل و 6.1%متوسط معدل البطالة بني اإل�اث بلغ 
 يف أمريكا 8.8% يف جنوب آسيا و 5.6% يف دول شرق آسيا و3.6% كما بلغ معدل البطالة بني اإل�اث األوربي
 . يف مشال أفريقيا يف �فس العام14.8 يف الشرق األوسط و 14.7% مقابل الالتينية

 
ن معدل البطالة  إىل أ(A-2)امللحق رقم  وتركزت البطالة كذلك بني الشباب وخاصة اإل�اث حيث يشري

 و 2005 يف قطر عام 50.9% و 2006 يف اجلزائر يف عام 56.35% سنة كان (15-24)بني اإل�اث للفئة العمرية 
ويدل �فس اجلدول أن معدل البطالة بني اإل�اث يزيد كثرياً عن معدل البطالة بني . 2005 يف األردن يف عام %54.95

يف حني كان . عربية مثل األردن واجلزائر وجيبوتي والسودان وقطر وغريهاالذكور لنفس الفئة العمرية لبعض الدول ال
 سنة يف بعض الدول العربية مثل (15-24)معدل البطالة بني اإل�اث يقل كثرياً عنه بني الذكور لنفس الفئة العمرية 

 .البحرين وتو�س واملغرب
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ففي األردن مثالً . ع معدالت البطالة بني املتعلمنيومما يزيد مشكلة البطالة يف العامل العربي تعقيداً هو ارتفا
 يف حني كان معدل البطالة يف قوة العمل 2010 يف عام 16.1%بلغ معدل البطالة بني محلة درجة البكالوريوس فأعلى 

أي أن معدل البطالة حلملة البكالوريوس فأعلى ) 2010اإلحصاءات العامة األرد�ية  (12.5%األرد�ية لنفس العام 
 (A-3) امللحقوخيتلف الوضع يف معظم الدول العربية حيث يبني . 28.8%زيد عن معدل البطالة الكلي بنسبة ي

ففي اجلزائر مثالً بلغ .  عن معدل البطالة الكلي(Tertiary Education)اخنفاض معدالت البطالة بني املتعلمني 
ويف تو�س كان معدل . 2004 لعام 11.9%كلي  يف حني كان معدل البطالة ال2.3%معدل البطالة بني املتعلمني 

 . من كامل قوة العمل لنفس العام5.9% مقابل 2005 لعام 1.9%البطالة بني املتعلمني 
 

 أن اإل�اث املتعلمات كنّ أكثر تأثراً بالبطالة من الذكور حيث يالحظ أن (A-3)امللحق رقم كما ويبني 
ففي . لدول العربية يزيد عن ضعف معدل البطالة بني الذكور املتعلمنيمعدل البطالة بني اإل�اث املتعلمات يف معظم ا

وتتكرر �فس . اجلزائر بلغ معدل البطالة بني اإل�اث املتعلمات حوايل ثالثة أضعاف معدل البطالة بني الذكور املتعلمني
 .املالحظة يف البحرين والضفة الغربية وقطاع غزة والسعودية وغريها من الدول العربية

 
ري أن توزيع املتعطلني عن العمل يف الدول العربية حسب املستوى التعليمي يعكس ازدياد بطالة املتعلمني غ

 :ما يلي (A-4)امللحق رقم بشكل عام وبني اإل�اث بشكل أكرب، حيث يالحظ من 
 

�اث كما هو تزداد �سبة املتعطلني مع زيادة املستوى التعليمي، وتظهر هذه احلالة يف بعض الدول وبني اإل   -1
 من املتعطالت، وكذلك 85.1%احلال يف األردن حيث وصلت �سبة املتعلمات املتعطالت عن العمل 

وينطبق .  من بني املتعطالت عن العمل82.4%الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت �سبة املتعلمات 
 .رهذا على اإلمارات العربية املتحدة وسوريا والسعودية واملغرب ولبنان واجلزائ

تزيد �سبة املتعطلني من الذكور من محلة شهادات التعليم العايل عن املتعطلني من محلة شهادات الثا�وية    -2
 .وينطبق هذا على لبنان، قطر والسعودية وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. العامة

 يف الكويت و 2.8% وبشكل عام فإن �سبة املتعلمني من املتعطلني عن العمل تعترب مرتفعة وترتاوح بني   -3
 يف اإلمارات العربية املتحدة 33.2% يف مصر و 41.0%وقد بلغت هذه النسبة .  يف األردن%45.6

 . يف السعودية39.1%و 
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وتعترب بطالة املتعلمني من التحديات الصعبة اليت تواجه الدول العربية بشكل عام حيث ختالف هذه احلالة 
أن زيادة مستوى التعليم تقلل من احتمال التعطل، وأن معدل البطالة بني االفرتاضات السائدة واليت تنص على 

وتشري بطالة املتعلمني إىل وجود خلل هيكلي يف عالقة أ�ظمة . املتعلمني و�سبة املتعلمني بني املتعطلني تكون قليلة
 التعليم واملهارات والكفاءات التعليم وسوق العمل يؤدي إىل عدم التوافق بني املهارات والكفاءات اليت خترج من أ�ظمة

كما يدل ارتفاع معدل البطالة بني املتعلمني على أن سياسات التنمية والنمو االقتصادي . املطلوبة يف سوق العمل
ومن �احية أخرى فإن السياسات االقتصادية ختتلف يف حالة بطالة املتعلمني وتعتمد على . تتحيز لغري املتعلمني

 .ل وهذه مكلفة مالياً من حيث الوقتإعادة التدريب والتأهي
 
 التعليم يف األقطار العربية:  ثالثاً

يف خططها التنموية على التعليم خالل العقدين املاضيني، فزادت أعداد ركزت معظم الدول العربية 
 املدارس ومؤسسات التعليم بشكل عام وزاد عدد امللتحقني واخلرجيني من مجيع مستويات التعليم بشكل ملحوظ

 من السكان بالفئة العمرية، كما 100%فقد زادت �سب االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف معظم الدول العربية عن 
 يف التعليم الثا�وي يف الكثري من الدول العربية، حيث بلغت �سبة االلتحاق يف التعليم 80%زادت هذه النسبة عن 

 يف 105% يف البحرين و 94.8%و. ت العربية املتحدة يف اإلمارا94.8% يف اجلزائر و 95.7%الثا�وي للذكور 
كما ارتفعت �سبة التحاق اإل�اث يف التعليم األساسي والثا�وي يف مجيع الدول العربية . 2009السعودية يف عام 

 عام 98.1% ويف البحرين 2006 يف ليبيا عام 101% و 2009 عام 105.8%فوصلت هذه النسبة يف قطر إىل 
 ). A-5  رقمامللحق (2009

 
وزاد اإلقبال بشكل ملحوظ على التعليم العايل يف الدول العربية حيث بلغت أقصى �سبة التحاق يف 

زادت �سب التحاق اإل�اث يف .  بنفس العام40.7% تلتها األردن بنسبة 2009 عام 52.5%التعليم العايل يف لبنان 
فبلغت �سبة التحاق اإل�اث يف التعليم العايل يف لبنان . تقريباًالتعليم العايل عن مثيالهتا الذكور يف مجيع الدول العربية 

 للذكور 40.7% لإل�اث مقابل 42.9%ويف األردن بلغت هذه النسبة . 2009 للذكور عام 52.5% مقابل %57.1
 )A-5امللحق رقم . (بنفس العام
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 موضوع اهتمامنا، التزايد ويعكس هذا االرتفاع يف اإلقبال على التعليم بشكل عام وعلى التعليم العايل،
الكبري يف الطلب على التعليم الذي شهدته معظم الدول العربية واليت ال بد وأن يرتبط بالعائد االقتصادي 

وقد أدى هذا اإلقبال على التعليم إىل تدفق . واالجتماعي والقيمة االجتماعية للتعليم العايل بني الشعوب العربية
 التعليمي إىل سوق العمل الذي زاد حجم العرض من العمالة املتعلمة وساهم بشكل أعداد كبرية من خرجيي النظام

 يرتبط هذا مبجا�ية التعليم، والتوظيف احلكومي، واملكا�ة االجتماعية .كبري يف تفاقم بطالة املتعلمني يف الدول العربية
 .للمتعلمني

 
ية مرتبط بشكل مباشر بالعائد على التعليم ويبدو أن هذا االرتفاع يف الطلب على التعليم يف الدول العرب

حيث تشري الدراسات إىل أن العائد على التعليم يف الدول العربية كان مرتفعاً يف الفرتة السابقة كما يشري اجلدول رقم 
لذلك  غري أن ارتفاع معدالت البطالة بني املتعلمني يف السنوات األخرية تؤثر سلباً على معدل العائد على التعليم (1)

 .يتوقع أن يتناقص، وبالتايل يؤثر سلباً على الطلب على التعليم العايل
 

 الدول العربيةبعض يف العايل  معدل العائد على التعليم: (1)جدول رقم 
 ما بعد املاجستري ماجستري جامعي السنة الدولة

 20.3 16.3 12.2 2000 األردن
 10.7 6.5 14.9 1997 الكويت
 9.0 15.6 17.2 1996 عُمان
  10.4 )العائد على التعليم العايل( 1998 املغرب
  10.4 )العائد على التعليم العايل( 1996 موريتا�يا
دراسات قطرية، املعهد العربي ". قياس معدل العائد على التعليم يف الدول العربية) "حمرر(جممع من علي عبدالقادر : املصدر

 .2003للتخطيط، 
 

ومن أهم هذه املتغريات . ى من غري مؤشرات السوق تؤثر على الطلب على التعليمغري أن العوامل األخر
واليت بدأت أيضاً بالتناقص �تيجة ارتفاع معدالت . هو القيمة االجتماعية للتعليم واملكا�ة االجتماعية للمتعلمني

ية فقد زاد الرتاكم من رأس املال و�تيجة لإلقبال املتزايد على التعليم يف معظم الدول العرب. البطالة بني املتعلمني
البشري يف معظم الدول العربية مقاساً مبتوسط السنوات التعليمية للفرد واليت زادت بشكل ملحوظ يف أغلب الدول 

حيث يالحظ  A-6امللحق رقم  لبعض احلاالت كما يشري 2010 و 1990العربية إىل أكثر من الضعف ما بني عامي 
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 وينطبق 2010 و 1990عليم العايل للفرد يف اجلزائر قد زادت إىل ثالثة أضعاف يف الفرتة مثالً أن متوسط سنوات الت
 .هذا على ليبيا واملغرب وتو�س واإلمارات العربية املتحدة

 
وعند مقار�ة متوسط النمو السنوي ملتوسط سنوات التعليم العايل مع متوسط النمو السنوي لسنوات التعليم 

ربية يالحظ أن متوسط سنوات التعليم العايل قد منت بشكل أسرع من متوسط سنوات التعليم اإلمجالية يف الدول الع
 14.6%اإلمجالية يف الكثري من الدول العربية ففي اجلزائر كان معدل النمو السنوي ملتوسط سنوات التعليم العايل 

 . للمتوسط العام لنفس الفرتة7.4%باملقار�ة مع 

 
 سنوياً يف 15.6%اد متوسط سنوات التعليم العايل للفرد املصري بنسبة وينطبق هذا على مصر حيث ز

وينطبق هذا على كثري من الدول العربية .  فقط7.7%حني زاد �صيب الفرد من إمجايل سنوات التعليم بنسبة 
 .األخرى مثل األردن وتو�س واإلمارات العربية املتحدة وغريها

 
لعايل يف الدول العربية كان كبرياً وأدى إىل زيادة خمزون الدول العربية مما سبق يتبني أن الطلب على التعليم ا

من رأس املال البشري مقاساً مبتوسط سنوات التعليم للفرد لواحد، إال أ�ه ومن جا�ب آخر و�تيجة لضعف الطلب 
 .يف أسواق العمل العربية أدى إىل ظهور وتفاقم بطالة املتعلمني يف الدول العربية

 

 منهجية الدراسة:  رابعاً
 :تعتمد النظريات اليت تفسر البطالة على ثالثة أسس �ظرية هي

منحنى فيليبس والذي يربط يف صيغته األوىل بني تضخم األجور والبطالة، والذي تطور ليعرب عن  -1
 :العالقة بني التضخم والبطالة واليت ميكن تلخيصها باملعادلة الشهرية

 (1)     )( * uuBe −+Π=Π α

Π

eΠ

*u

u

 :حيث
 معدل التضخم:   
 معدل التضخم املتوقع:   
 Natural Unemployment Rateمعدل البطالة الطبيعي :   
 معدل البطالة:   
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α و β معامالت حيث يعكس αتوقع ويضرب هذا املعامل من الواحد  مدى حتقق معدالت التضخم امل
 Jordi) فيعكس مكون مهم وهو طريقة حتديد األجر وبالتايل مجود األجر βالصحيح يف األجل الطويل أما 

Gali, 2010) Wage Rigidity.  
 

 وحتويلها إىل (1)لذلك، وللتمييز بني البطالة الطبيعية والبطالة الدورية ميكن إعادة صياغة املعادلة رقم 
 :معادلة إحصائية قابلة للتقدير لتصبح

 
 (2)    euBBB etΠ = + Π + +210

*
20 uBB =

 
 

  ثابت التقديرحيث 
 

 من خالل قسمة ثابت Natural Unemploymentولذلك ميكن تقدير مؤشر معدل البطالة الطبيعي 
 .التقدير على معامل معدل البطالة املقدر

 
 (3)    

2

0*

B
B
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* (Jordi Gali, 2010) . وبالتايل ارتفاع وينعكس مجود األجور على شكل اخنفاض املعامل 

وميكن . ويف هذه احلالة يعترب هذا املقدار مؤشراً على البطالة الطبيعية وليس البطالة الطبيعية �فسها
 للحصول على االجتاه العام طويل األجل Hodrik-Prescott Filterريسكوت استخدام طريقة هودريك وب

حيث ميكن حتليل أثر السياسة املالية أو حتى . والذي يعرب عن تغريات البطالة الطبيعية، والبطالة الدورية
لدورية أو أو االجتاه العام طويل األجل كما ميكن استخدام البطالة ا. السياسة النقدية على البطالة الدورية

 ).2008عماد املوسى  (Okun Parameterاالجتاه العام طويل األجل لتقدير معامل أوكن 
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واليت تفسر البطالة بشكل عام من خالل مقار�ة . �Job Search Theoryظرية البحث عن العمل  -2
عندما البطالة مع فرص العمل اليت ينتجها االقتصاد، حيث تعرف البطالة على أهنا بطالة هيكلية 

فرتات التعطل يف هذه احلالة تكون لذلك فإن . ختتلف املهارات املعروضة عن املهارات املطلوبة
وتعرف البطالة على أهنا احتكاكية عندما تكون . طويلة وتكون البطالة اهليكلية طويلة األجل

 وتعتمد على املهارات املعروضة تتوافق مع املهارات املطلوبة لذلك فإن فرتة التعطيل تكون قصرية
 .توفر املعلومات لذلك فتكون البطالة االحتكاكية قصرية األجل

 
التحليل اجلزئي حيث ميكن تفسري البطالة من خالل النظر إىل تغري اإل�تاجية واألجور، فزيادة  -3

اإل�تاجية وبالتايل زيادة الطلب على العمل تعين �قص البطالة، لذلك فإن دور التعليم واالستثمار 
ال البشري يرتبط يف زيادة اإل�تاجية وبالتايل زيادة احتمال احلصول على فرصة عمل بشكل برأس امل
من هنا جاء تناقص البطالة مع تزايد املستوى التعليمي وتوقع اخنفاض مستوى البطالة بني . أسرع

 .املتعلمني
 

ة كما ميكن استخدام وباالعتماد على هذا األساس ميكن تقدير العالقة بني البطالة ومقاييس اإل�تاجي
 .متغريات السياسة النقدية واملالية يف الدالة وتقدير دور هاتني السياستني يف معاجلة مشكلة البطالة

 
و�ظراً لعدم توفر املعلومات اإلحصائية الالزمة ملقار�ة البطالة مع فرص العمل اليت توفرها االقتصادات العربية 

. عن العمل لن تستخدم إال يف حدود ضيقة حيث تتوفر بعض املعلوماتفإن التحليل املعتمد على �ظرية البحث 
وتعتمد الدراسة على تقدير منحنى فيليبس لبعض الدول العربية هبدف تقدير معدل البطالة الطبيعي الذي يتطلب 

سياسات سياسات اقتصادية طويلة األجل ترتبط هبيكل االقتصاد، وتقدير البطالة الدورية واليت تعاجل من خالل ال
 .االقتصادية قصرية األجل، املالية والنقدية
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هلذا وهبدف تقدير أثر السياسات النقدية واملالية على البطالة الدورية تعتمد هذه الدراسة على 
استخدام فلرت هودريك وبريسكوت لفصل البطالة الدورية عن البطالة طويلة األجل واليت ترتبط بالتغري يف البطالة 

الزمن حيث تتعرض الدراسة بالتحليل لكل من البطالة الدورية والبطالة طويلة األجل بشكل منفصل، الطبيعية عرب 
 .حيث ترتبط البطالة بني املتعلمني بالبطالة الطبيعية والطويلة األجل

 
 منحنى فيلبس للدول العربية:  خامساً

اره مؤشراً ملعدل البطالة هبدف تقدير معدل البطالة عند مستوى مستقر من التضخم والذي ميكن اعتب
الطبيعي لبعض الدول العربية حيث تتوفر املعلومات اإلحصائية الالزمة مت تقدير معادلة فيليبس لكل من اجلزائر 

 أعاله باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية (2)واألردن واملغرب وتو�س ومصر حسب املعادلة رقم 
OLs. 

 املقدر للدول العربية منحنى فيليبس : (2)جدول رقم 
 معدل التضخم: املتغري التابع

معدل البطالة  معامل التحديد معدل البطالة التضخم املتوقع ثابت التقدير الدولة
 الطبيعي

 اجلزائر 18.9 %82.7 0.223- 1.025 4.222
(0.860) *(8.256) (1.002)   
 األردن  %60.1 0.832- 0.928 11.852

*(2.835) *(4.931) *(2.838)  14.25 
 املغرب  %70.0 0.004- 0.997 0.042

(0.0365) *(4.880) (0.043)  10.5 
 تو�س  %68.5 0.442- 1.073 6.350

*(2.050) *(4.161) **(2.123)  14.37 
 مصر  %71.9 0.401 0.912 3.340-
(0.502) *(6.263) (0.586)  8.33 

 األرقام بني األقواس قيمة ت املطلقة
 1%معنوية على مستوى     *

 5% معنوية على مستوى **
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 على أ�ه متوسط كما قدر التضخم املتوقع . 1989-2010وباالعتماد على سلسلة زمنية للفرتة 
 الذي يبني أن معامل (2)ة وقد كا�ت النتائج كما هو موضحة يف اجلدول رقم قمعدل التضخم للسنوات الثالثة الساب

وال خيتلف إحصائياً عن . لتضخم املتوقع كان معنوياً يف مجيع الدول وأن قيمته قريبة جداً من الواحد الصحيحا
كما أن معامل . وهي القيمة املتوقعة من الناحية النظرية يف األجل الطويل. 5%الواحد الصحيح مبستوى معنوي 

س وكان معنوياً من الناحية اإلحصائية يف كل من األردن معدل البطالة كان سالباً يف اجلزائر واملغرب واألردن وتو�
ويف مجيع األحوال وعند . أما يف مصر فلم يكن سالباً كما هو متوقع لكنه مل خيتلف إحصائياً عن الصفر. وتو�س

ة املعادل(حساب مؤشر معدل البطالة الطبيعي هلذه الدول من اجلدول أعاله بقسمة ثابت التقدير على معامل البطالة 
 18.9% يف مصر و 8.33% حيث تراوحت بني (2)كان مرتفعاً بشكل عام كما هو مبني يف اجلدول رقم )  أعاله3

 .وتعكس هذه النتيجة مجود األجور يف الدول العربية. يف اجلزائر

eΠ

 
وتفسر هذه النتيجة ارتفاع معدالت البطالة يف الدول العربية وعدم قدرة احلكومات على ختفيضها بسهولة 

فالبطالة الطبيعية مرتبطة هبيكل االقتصاد وحتتاج إىل . رعة من خالل السياسات االقتصادية املالية والنقديةوس
كذلك فإن البطالة يف الدول العربية ظلت . سياسات طويلة األجل تعتمد على إعادة هيكلة االقتصاد بشكل عام

 .1989-2010دول اخلمسة أعاله للفرتة مرتفعة لفرتات طويلة واجلدول التايل يلخص وضع البطالة يف ال
 

 البطالة يف بعض الدول العربية : (3)جدول رقم 
 1989-2010للفرتة 

متوسط البطالة  الدولة
2010-1989 

مؤشر البطالة 
 )فيلبس(الطبيعية 

االحنراف 
 احلد األعلى احلد األد�ى املعياري

 29.8 11.3 5.6 18.9 22.1 اجلزائر
 18.8 10.3 2.0 14.3 14.4 األردن
 22.9 9.3 3.8 10.5 14.2 املغرب
 16.0 13.9 0.8 14.4 14.8 تو�س
 11.3 6.9 1.2 8.3 9.5 مصر

 

 12



وعند استخدام هودريك وبريسكوت فلرت للفصل بني االجتاه العام طويل األجل للبطالة والبطالة الدورية 
 : تبني ما يلي(A-7) امللحقواملوضح يف 
 
واجلزائر واملغرب وتو�س يتذبذب وبشكل قريب حول االجتاه العام طويل أن معدل البطالة يف األردن  -1

األجل أي حول البطالة الطبيعية، وأن البطالة الدورية كا�ت قليلة �سبياً باملقار�ة مع البطالة 
 .الطبيعية

 بارتفاع شديد يف معدل البطالة ا�عكس على شكل بطالة 1990-1994مرت األردن خالل الفرتة  -2
بط ذلك بفرتة حرب اخلليج األوىل وما تالها من عودة املغرتبني األرد�يني حيث زاد دورية وارت

 .معدل البطالة بشكل كبري خالل هذه الفرتة

 بفرتة من ارتفاع شديد يف البطالة ا�عكس بشكل كبري 1994-1999كما مرت املغرب خالل الفرتة  -3
 .قارب مع االجتاه العام طويل األجلثم عادت البطالة لالخنفاض وبشكل مت. على البطالة الدورية

يالحظ من األشكال أن االجتاه العام طويل األجل للبطالة يف األردن واجلزائر وتو�س واملغرب أن  -4
البطالة تزايدت يف الثما�ينات وبداية التسعينات وقد وصلت إىل هناية عظمى بشكل عام يف 

 أهنا بقيت مرتفعة يف مجيع هذه الدول النصف الثا�ي للتسعينات ثم أخذت بالرتاجع بعد ذلك إال
 .2010وحتى عام 

 
ويرتبط بالبطالة . مما سبق ميكن االستنتاج أن معدل البطالة الطبيعي يف الدول العربية مرتفعاً بشكل عام

ريبية اهليكلية أي أن مشكلة البطالة يف الدول العربية ترتبط أصالً بعدم املوائمة بني خمرجات األ�ظمة التعليمية والتد
واليت تنتج مهارات ختتلف بشكل عام وعرب الزمن عن املهارات املطلوبة يف سوق العمل، وقد أدى هذا إىل ارتفاع 
�سبة البطالة اهليكلية، وبالتايل ارتفاع معدل البطالة الطبيعي يف هذه الدول، لذلك فإن السياسات االقتصادية من 

طالة ألن تأثريها منعدماً تقريباً على البطالة الطبيعية وقد يكون سياسات مالية و�قدية لن تؤدي إىل اخنفاض الب
إجيابياً على البطالة االحتكاكية واليت ترتبط بالبطالة الدورية واليت تشكل جزءاً يسرياً من البطالة، أي أن احلكومات 

على ختفيض معدل البطالة قد جنحت باحملافظة على البطالة حول معدهلا الطبيعي إال أهنا فشلت أو مل حتاول العمل 
 .الطبيعي
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 أثر النمو االقتصادي:  سادساً
اعتمدت الدراسات املختلفة لتقييم أثر النمو االقتصادي على البطالة على قا�ون أوكن والذي يقيس العالقة 

. عاملوقد مت تقدير هذه العالقة بشكل واسع حول ال. بني البطالة والنمو االقتصادي من خالل تقدير معامل أوكن
 ,Imad Moosa)وبينت معظم الدراسات وجود عالقة أوكن مستقرة إال أن قيمة معامل أوكن ختتلف بني الدول 

ومع أن الكثري من الدراسات بينت قيمة معامل أوكن ختتلف باختالف النماذج اإلحصائية اليت تستخدم . (2008
ف يف فرتات النمو وتوسع االقتصاد عنها يف فرتات لتقديره، كما أن العالقة بني البطالة والنمو االقتصادي ختتل

إال أن قا�ون أوكن يشكل أساساً مهماً . (Asymmety in Output-Unemployment Relation)اال�كماش 
 .لتحليل العالقة بني البطالة والنمو االقتصادي وكذلك فهم مشكلة البطالة والبطالة الدورية بشكل خاص

 
أ�ه وبغض النظر عن النموذج ) 2008املوسى (ينت بعض الدراسات وعلى املستوى العربي فقد ب

تقدير العالقة بني البطالة والنمو االقتصادي فإن قا�ون أوكن ال ينطبق يف الدول العربية وبالتحديد يف املستخدم يف 
وقد اعتمد املوسي يف حتليله على فصل البطالة الدورية عن االجتاه العام طويل . اجلزائر ومصر واملغرب وتو�س
 .Hodric Prescott Filter بريسكوت –األجل على طريقة هاودريك 

 
و�ظراً ألمهية هذه العالقة يف حتديد شكل البطالة فقد مت تقدير العالقة بني معدل البطالة ومعدل النمو 

 .(4)االقتصادي على مستوى الفرد يف بعض الدول العربية وكا�ت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم 
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 املتغري التابع ملعدل البطالة: (4)جدول رقم 
معامل معدل النمو على  ثابت التقدير الدولة

 مستوى الفرد
 0.177 13.930 األردن

 (33.44)*(3.187)*

 0.109 22.099 اجلزائر
 (15.928)*(0.208) 

 0.222- 10.140 مصر
 (19.818)*(1.421) 

 0.203- 14.845 املغرب
 (16.111)*(1.118) 

 0.0107 14.881 تو�س
 (18.858) (0.0575) 

 
 أن قا�ون أوكن مل ينطبق يف الدول 2008 ما ذهب إليه املوسى (4)ضحة يف اجلدول تؤكد النتائج املو

ومل تتغري النتائج باستخدام معدل البطالة اإلمجالية أو الدورية أو حتى االجتاه العام طويل األجل مما يدل على . العربية
 .أن النمو االقتصادي ال يؤثر على معدل البطالة يف الدول العربية

 
 حالة األردن:  سابعاً

و�ظراً لعدم توفر املعلومات اإلحصائية الكافية عن الدول العربية فقد مت الرتكيز على حالة األردن بالدراسة 
 .التفصيلية للبطالة على املستوى التعليمي وعالقة ذلك بالنمو

 
عليمي كا�ت النتائج فعند تقدير العالقة بني النمو االقتصادي على مستوى الفرد والبطالة حسب املستوى الت

 .(5)كما بني اجلدول رقم 
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 �تائج تقدير املربعات الصغرى االعتيادية للبطالة على املستوى التعليمي: (5)جدول رقم 
 املتغري التابع معدل البطالة يف األردن حسب املستوى التعليمي

معدل النمو احلقيقي على  ثابت التقدير املستوى التعليمي
  التحديدمعامل مستوى الفرد

 33.7 0.177 13.930 إمجايل
 (33.44)* (3.187)*  

 21.3 0.190- 12.706 إمجايل، ذكور
 (18.13)* (1.562)  

 53.2 0.517 2.042 إمجايل، إ�اث
 (21.879)* (3.196)*  

 32.9 0.215- 10.337 أمي
 (17.165)* (2.062)**  

 33.0 0.318- 15.662 أقل من الثا�وية العامة
 (17.973)* (2.103)  

 22.2 0.222- 12.440 ثا�وية عامة
 (15.538)* (1.602)  

 8.0 0.062- 13.816 كلية جمتمع
 (33.938) (0.885)  

 25.5 0.306 13.215 بكالوريوس فأكثر
 (13.166)* (1.755)***  
 10%معنوي على مستوى  املعامل ***  5% املعامل معنوي على مستوى **  1%املعامل معنوي على مستوى     *

 
 أعاله أن تأثري معدل النمو احلقيقي على مستوى الفرد يؤثر على البطالة إجيابياً (5)ويالحظ من اجلدول 

وقد كا�ت . على املستوى الكلي واإل�اث وهذا يتعارض مع قا�ون أوكن الذي يفرتض اخنفاض معدل البطالة مع النمو
أما على .  كما هو متوقع ولكن مل ختتلف إحصائياً عن الصفر بشكل معنويإشارة معامل معدل النمو احلقيقي سالبة

 يف 5%املستوى التعليمي فيالحظ أن معامل معدل النمو احلقيقي على مستوى الفرد كان سالباً ومعنوياً على مستوى 
ذا املعامل ملستوى وقد تناقصت معنوية ه. حالة العمالة األمية واملستوى التعليمي الذي يقل عن الثا�وية العامة
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ويف حالة مستوى البكالوريوس فأعلى فقد أصبح املعامل موجباً ومعنوياً على مستوى . الثا�وية العامة وكليات اجملتمع
 .ويف مجيع األحوال فإن معامل أوكن كان قليالً جداً ويقل عن الوحدة الواحدة. %10

 
ردن يف العقد املاضي كان متحيزاً ضد التعليم من هنا ميكن القول أن النمو االقتصادي الذي حصل يف األ

واملرأة ومما يؤكد هذه النتيجة أن �تائج تقدير العالقة بني �سبة معدل البطالة حسب املستوى التعليمي ومعدل البطالة 
 .(6)اإلمجايل كمتغري تابع ومعدل النمو احلقيقي على مستوى الفرد واملوضح يف اجلدول رقم 

 
  :(6)جدول رقم 

: تغري التابعامل
u
ui

iu   هو معدل البطالة اإلمجايلu و iمعدل البطالة يف املستوى التعليمي   حيث 
معامل معدل النمو احلقيقي  ثابت التقدير املستوى التعليمي

 على مستوى الفرد
 1.327- 47.367 أمي
 (17.163)* (1766)*** 

 1.904- 112.236 ة العامةأقل من الثا�وي
 (25.206)* (2.465)* 

 1.294- 89.308 ثا�وية عامة
 (16.338)* (1.365) 

 0.05- 99.36 كلية جمتمع
 (21.634)* (0.06) 

 2.748 94.64 بكالوريوس فأعلى
 (11.385) (1.907)** 

 
ة معدل البطالة يف املستوى  أن أثر زيادة معدل النمو احلقيقي على �سب(6)يبدو واضحاً من اجلدول رقم 

التعليمي إىل معدل البطالة اإلمجايل كان سالباً ومعنوياً ملستوى التعليم أقل من الثا�وية العامة واألمي وهو سالب 
أي . وعديم املعنوية ملستوى الثا�وية العامة ومستوى كليات اجملتمع ثم أ�ه موجباً ومعنوياً لدرجة البكالوريوس فأعلى

أمي وأقل من الثا�وية (دل النمو يؤثر على هيكل البطالة حبيث تقل البطالة بني مستويات التعليم املتد�ية أن زيادة مع
 .وينعدم التأثري تقريباً على مستويي الثا�وية وكليات اجملتمع. وتزيد البطالة بني محلة البكالوريوس) العامة
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ؤثر على معدل البطالة أي أن قا�ون أوكن مل ينطبق وخالصة القول أن النمو االقتصادي يف الدول العربية ال ي
كما أن حالة . بل بالعكس فإن النمو االقتصادي يف األردن ارتبط وبشكل معنوي مع زيادة البطالة. يف الدول العربية

ادة األردن تشري إىل أن النمو كان متحيزاً ضد التعليم أي أن زيادة معدالت النمو احلقيقية ارتبطت بشكل معنوي بزي
ويتفق هذا مع أهم النتائج اليت ظهرت سابقاً من تقدير منحنى . البطالة بني املتعلمني و�قص البطالة بني غري املتعلمني

وعليه فإن ارتفاع معدالت البطالة يف الدول العربية بشكل عام يرتبط بارتفاع معدل البطالة . فيليبس للدول العربية
هيكلية مرتبطة يف هياكل االقتصادات العربية وهذا ما ظهر من معادالت الطبيعية واليت هي يف األساس بطالة 

ومما يزيد من املشكلة، أن هذه البطالة اهليكلية مل تتأثر بالنمو االقتصادي أي أن النمو االقتصادي مل . فيلبس املقدرة
مع ما ذهب إليه وهذا يتناسب . يؤثر على هيكل االقتصادات العربية بشكل إجيابي يؤدي إىل �قص البطالة

Michael Spince إىل أن النمو االقتصادي مل يؤثر يف اهلياكل االقتصادية اليت بقيت ساكنة مما أدى إىل خلل هيكلي 
 .يف االقتصادات العربية بشكل عام وأسواق العمل بشكل خاص

 
ذلك أن وميكن تفسري هذه النتيجة بأن أسواق العمل العربية غري مر�ة وخاصة األجور واألهم من 
فالنظام . اإلشارات واملعلومات الناجتة عن أسواق العمل إما أن تكون مضللة أو أهنا مل تصل إىل النظام التعليمي

التعليمي يف الدول العربية ينتج مهارات ختتلف عن ما يطلبه سوق العمل، ومل ينعكس ارتفاع معدالت البطالة على 
كما أن الدعم احلكومي وجما�ية .  الداخلي على التعليم والتدريبمستويات األجور وبالتايل على معدالت العائد

التعليم جتعل من تكلفة التعليم قليلة جداً حبيث يصبح العائد على التعليم إجيابي حتى مع ارتفاع معدالت البطالة 
 .وتد�ي مستويات األجور

 
المتداد اخلليجي يؤثر على ويف حالة األردن فإن سوق العمل ال يقتصر على سوق العمل احمللي بل إن ا

خمرجات التعليم حبيث أن �سبة كبرية من خرجيي النظام التعليمي األرد�ي يتطلع للعمل خارج األردن وغالباً يف دول 
 .لذلك فإن الطلب على التعليم مل يتأثر كثرياً مبؤشرات سوق العمل احمللي. اخلليج العربي أو أوربا وأمريكا
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 صادية والبطالة يف الدول العربيةالسياسة االقت:  ثامناً
 أعاله واليت تبني أن البطالة يف الدول العربية اخلمسة مرتفعة جداً �وقشتبناءاً على ما تقدم من �تائج 

كما تبني أن قا�ون أوكن مل يعمل يف . بشكل عام ويرتبط هذا بارتفاع مؤشر معدل البطالة الطبيعية والبطالة اهليكلية
بينت الدراسة أن العالقة بني النمو االقتصادي ومعدل البطالة مل تكن موجودة ومل و ا�طباقهمل يتأكد الدول العربية بل و

كما تبني أن النمو االقتصادي يتحيز . تكن معنوية ويف حالة األردن كا�ت موجبة أي معاكسة ملا يتوقعه قا�ون أوكن
 .لة بني املتعلمني قد تزايدت مع النمو االقتصاديضد التعليم أي أن �سبة املتعلمني بني املتعطلني ومعدل البطا

 
وتدل املؤشرات إىل أن البطالة يف الدول العربية هي بطالة هيكلية �تجت عن عدم تطور هياكل 

كما تشري النتائج إىل عدم مرو�ة سوق العمل من حيث التجاوب مع . االقتصادات العربية مبا يتناسب مع طبيعة النمو
رتبط ذلك بعدم مرو�ة األجور حبيث مل تنعكس طبيعة النمو االقتصادي على طبيعة الطلب على النمو االقتصادي وي

ومن �احية أخرى فإن مؤشرات سوق العمل مل تنعكس على خمرجات النظام . العمل يف السوق وعلى األجور
شكل ملحوظ وا�عكست  من املهارات واملطلوب منها تفاقمت بضالتعليمي لذلك فإن مشكلة عدم التوافق بني املعرو

 .على شكل بطالة بني املتعلمني
 

وبناءاً على ما تقدم فإن السياسة املالية متمثلة بنسبة النفقات احلكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايل وكذلك 
ؤثر السياسة النقدية واملتمثلة مبعدل النمو يف عرض النقد مل تكن فعالة يف حماربة البطالة فهذه السياسات ميكن أن ت

وعند حماولة تقدير العالقة بني متغريي . على البطالة الدورية أو االحتكاكية واليت تشكل جزءاً يسرياً من البطالة
السياسة املالية والسياسة النقدية كمتغريات مستقلة ومعدل البطالة الكلي أو البطالة الدورية أو االجتـاه العام طويـل 

وتتفـق هـذه النتيجـة مع عدم ا�طباق قا�ون أوكن . ة للمعامالت املقدرة أو لإلحنـداراألجـل للبطالـة مل تظهر أي معنويـ
 (Imad Mosa, 2008)) 2008ييب عبدالرحيم، ش(وكذلك مع دراسات أخرى سابقة حول املوضوع 

(Mohamed Hassan and Syrus Sassanpour, 2008)وغريهم . 
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ة هيكلية يؤثر على هيكل النمو حبيث يؤدي إىل خلق وظائف إن مثل هذا النوع من البطالة حيتاج إىل معاجل
وهذا يتطلب دراسات تفصيلية لطبيعة الطلب على العمل وبالتحديد دراسات تفصيلية عن . تتناسب مع املهارات

ة االحتياجات العمالية واملهارات ألسواق العمل العربية حبيث حندد ما هي املهارات اليت يطلبها سوق العمل باإلضاف
 .إىل دراسات مسحية لدراسة املهارات املعروضة

 
 :وبناءاً على مثل هذه املعلومات ال بد من سياسات طويلة األجل تركز على جا�ب العرض وتتكون من

 
هيكلة النظام التعليمي لزيادة املوائمة بني خمرجاته واحتياجات سوق العمل ويقود ذلك إىل حترير أ�ظمة  -1

 على طبيعة مدخالته من الطلبة حبيث تزداد مرو�ة أ�ظمة التعليم بالنسبة التعليم العايل من القيود
ملؤشرات سوق العمل و�شر الوعي بني الطلبة واألهل حول مؤشرات سوق العمل وخاصة األجور 

 .ومعدالت البطالة حسب املستوى التعليمي والتحصيالت التعليمية
 
ملهارات اليت يتطلبها سوق العمل وتنمية قدرات تطوير مناهج التعليم العايل وختصصاته حبيث تعكس ا -2

،  واملهارات الفنية والتحليلية والتفكري املستقل يف جماالت البحث والتطوير على الذاتالطلبة باالعتماد
مشاركة وزيادة الربط بني مؤسسات التعليم العايل وسوق العمل والصناعة من خالل االعتماد على 

تطوير املناهج واخلطط الدراسية هبدف سد الفجوة جلان صناعات يف القيادات يف أسواق العمل وال
 .بني ما يتطلبه سوق العمل من املهارات واملهارات اليت يكتسبها خرجيو التعليم العايل يف الدول العربية

 
االعتماد على برامج إعادة التدريب والتأهيل املوجهة للعمالة املتعلمة لتزويدهم باملهارات الالزمة  -3

ول سوق العمل وزيادة احتمال توظيفهم وربط هذه الربامج بالتوظيف يف القطاعات االقتصادية لدخ
 .املختلفة
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 اخلامتة:  تاسعاً
تؤكد األدبيات االقتصادية على أن البطالة واملكو�ة من جزئني، البطالة الطبيعية والبطالة الدورية، ترتبط 

وقد اهتمت الدراسات هبذه العالقة ومدى .  بقا�ون أوكنبالنمو االقتصادي بشكل مباشر من خالل ما يسمى
كما اعتمدت السياسات االقتصادية حملاربة البطالة على هذه العالقة لذلك كان تركيز السياسات . استقرارها

االقتصادية بشكل كبري على النمو االقتصادي والذي يعتقد أن حتقيقه يعين حتسن فرص التوظيف وتقليل معدالت 
 .بشكل عام والبطالة الدورية بشكل أكربالبطالة 

 
لبس لبعض الدول العربية يوقد تبني من املعلومات اإلحصائية املتوفرة وعند حتليلها من خالل تقدير دالة ف

 . ة بشكل عاملليقأن مؤشر البطالة الطبيعية أو اهليكلية مرتفع جداً وأن البطالة الدورية 
 

 الدول العربية ومل يكن للنمو االقتصادي تأثري مباشر على معدالت كما تبني أن قا�ون أوكن مل ينطبق يف
البطالة بل بالعكس فقد تبني أن معدالت البطالة قد زادت مع زيادة النمو االقتصادي، لذلك فإن السياسات 

 .االقتصادية املالية والنقدية مل تكن فعالة يف تقليل البطالة
 

بطالة املتعلمني حيث واليت تبلورت على شكل دة يف الدول العربية السائهي كما تبني أن البطالة اهليكلية 
فقد كان النمو االقتصادي يف بعض . تبني أن �سبة املتعلمني املتعطلني عن العمل قد ارتفعت مع النمو االقتصادي

ة جداً لذلك فإن حل مشكلة البطالة تصبح صعب. متحيزاً ضد التعليم بشكل عام) األردن مثالً(الدول العربية 
 حيث ال بد من إعادة  اهليكلة حبيث تزداد مرو�ة سوق العمل وكذلك مرو�ة النظام ،وحتتاج إىل وقت طويل

كما وال بد من االعتماد على . التعليمي حبيث ميكن املوائمة بني خمرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل
وهذا يتطلب . لة مبا يتناسب مع أسواق العمل العربيةعطتسياسات التدريب وإعادة تأهيل العمالة املتعلمة وامل

دراسات هتتم باالحتياجات العمالية واملهارات التدريبية والتعليمية ألسواق العمل العربية من أجل بناء برامج تدريبية 
بشكل عتمد على سرعة هيكلة االقتصاد تلذلك فإن كل احللول اليت ميكن أن تُطرح حتتاج إىل وقت طويل و. مناسبة

 .عام ومرو�ة االقتصادات للتجاوب مع سياسات اهليكلة
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 (A-1)رقم امللحق 
 (%) معدالت البطالة يف الدول العربية حسب النوع االجتماعي

 إ�اث ذكور إمجايل إ�اث ذكور إمجايل املنطقة 2008 2007
 6.1 5.6     العامل

 6.1 6.0     الدول املتقدمة واالحتاد األوربي
 3.6 4.9     شرق آسيا
 5.6 4.5     جنوب آسيا

 8.8 5.8     أمريكا الالتينية
 14.7 7.5     الشرق األوسط

 14.8 8.2     مشال أفريقيا
       

 17.4 10.1 11.3 18.4 12.9 13.8 اجلزائر
 19.3 5.6 8.7 18.6 5.9 8.9 مصر
 19.6 14.4 15.3 - - - العراق
 24.4 10.1 12.7 25.6 10.3 13.1 األردن
 - - - 2.9 0.8 1.3 الكويت
 10.1 8.6 9.0 - - - لبنان

 9.5 9.4 9.4 9.5 9.6 9.6 املغرب
 1.7 0.1 0.3 2.6 0.2 0.5 قطر

 13.7 3.5 5.1 14.2 4.2 5.7 السعودية
 15.9 11.2 12.4 15.3 11.3 12.4 تو�س

 12.0 2.0 4.0 - - - اإلمارات
 23.5 26.2 25.7 18.7 21.8 21.3 الضفة الغربية

 40.9 11.5 15.0 41.5 11.8 15.4 اليمن
  . www.ILO.orgمنظمة العمل الدولية:  املصدر
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 (A-2) رقم امللحق

 (%)  سنة حسب احلالة االجتماعية ألحدث سنة متاحة(15-24)لدى الشباب معدالت البطالة 

 إمجايل إ�اث ذكور السنة الدولة
 38.90 54.95 35.45 2005 األردن

 6.30 5.40 6.40 2005 اإلمارات
 20.70 17.80 27.50 2005 البحرين
 26.50 20.21 28.90 2005 تو�س
 45.60 56.35 47.20 2005 اجلزائر
 37.80 41.50 30.45 2005 جيبوتي
 25.9 31.6 24.4 2005 السعودية
 41.25 43.25 36.64 2005 السودان
 19.89 33.69 15.99 2005 سوريا

 19.65 22.35 17.68 2005 سلطنة عُمان
 170.00 50.90 11.60 2005 قطر

 23.32 24.36 13.25 2005 الكويت
 21.34 17.35 22.80 2005 لبنان
 27.35 34.26 28.34 2005 ليبيا
 25.80 37.24 18.40 2005 مصر

 15.70 14.40 16.20 2005 املغرب
 44.32 4.25 48.65 2005 موريتا�يا
 18.70 13.50 20.50 2005 اليمن

 29.98 30.84 26.43 2005 الدول العربية
 14.40   2003 العامل

 25.60   2003 الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 16.40   2003 جنوب شرق آسيا

، 2010دراسة حالة مصر وسـوريا، املعهـد العربـي للتخطـيط،     : ، مقاربات حل مشكلة البطالة يف الدول العربية       )حمرر(رياض بن جليلي    : املصدر
 ).منظمة العمل العربية استناداً إىل مصادر إحصائية وطنية وعربية ودولية. (7ص 
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 (A-3)رقم امللحق 
 (%)توى التعليمي آلخر سنة متوفرة املسمعدل البطالة يف الدول العربية حسب 

 إ�اث ذكور الكلي إ�اث ذكور الكلي إ�اث ذكور الكلي السنة الدولة التعليم العايل التعليم الثا�وي التعليم االبتدائي
 7.0 1.3 2.3 6.5 4.2 4.6 6.9 12.9 11.9 2004 اجلزائر
 3.5 0.9 1.7 4.1 1.5 2.1 2.3 1.2 1.2 2007 البحرين
 0.1 0.3 0.3 0.8 0.7 0.8 0.1 0.6 0.4 2005 الكويت
 3.9 1.7 2.4 2.7 2.3 2.5 4.2 6.2 5.6 2005 املغرب
 4.0 1.2 1.9 6.7 4.9 5.3 5.5 6.0 5.9 2005 تو�س
 Na Na 1.2 Na Na 1.1 Na Na 8.8 2002 سوريا

 15.5 2.7 5.1 0.8 3.6 3.1 2.3 13.8 11.7 2007 الضفة والقطاع
 2.2 0.2 0.5 1.9 0.5 0.7 0.9 0.5 0.6 1997 قطر

 2.8 0.3 0.7 3.2 0.8 1.12 0.7 0.8 0.8 2005 اإلمارات
 0.2 0.1 0.1 12.7 9.9 10.9 1.5 4.7 3.65 1991 جيبوتي
 8.5 0.3 1.6 4.2 2.2 2.5 0.5 1.6 1.5 2007 السعودية
قاعدة بيا�ات البنك الدويل:املصدر    WDI database    احتسبت باالعتماد على

6=&queryId1=getMembers&userid=do?method.member/DDPQQ/ext/org.worldbank.ddpext://http
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 (A-4)امللحق 
 (%)  للمتعطلني عن العمل يف الدول العربيةالتعليميالتوزيع 
 إمجايل إ�اث ذكور إمجايل إ�اث ذكور إمجايل إ�اث ذكور إمجايل إ�اث ذكور السنة الدولة عايل ثا�وي أقل من ثا�وي بدون تعليم

 11.4 33.0 6.6 23.0 30.4 21.4 60.6 33.4 66.5 5.0 3.3 5.4 2004 اجلزائر
 31.9 17.1 11.8 39.1 16.2 10.9 27.6 65.4 75.4 1.4 1.4 2.0 2007 البحرين
 2.8 2.4 2.9 7.1 7.0 7.5 76.6 75.2 84.2 13.6 15.4 3.3 2008 الكويت
 29.7 18.7 20.0 19.6 18.7 20.0 47.9 33.8 53.4 2.8 2.0 3.3 2007 لبنان

 21.8 33.6 16.3 22.6 24.0 21.9 51.4 36.8 58.1 4.3 5.6 3.7 2005 املغرب
 20.1 20.7 19.3 6.7 9.2 3.2 68.4 70.1 66.0 4.8 0.0 11.5 2008 قطر

 39.1 76.4 13.3 10.1 10.9 9.5 50.4 12.5 76.5 0.5 0.2 0.6 2008 السعودية
 24.1 39.7 14.2 20.4 31.8 13.2 34.3 22.2 41.9 21.3 6.3 30.8 2010 سوريا

 33.2 43.0 17.9 42.6 46.7 36.4 22.99 9.6 43.6 1.3 0.7 2.1 2008 اإلمارات
 24.5 82.4 12.9 14.3 5.7 16.0 53.8 9.7 62.6 7.5 2.3 8.5 2008 الضفة والقطاع

 45.6 85.1 27.8 82.2 5.1 9.7 45.8 9.8 62.1 0.8 0.1 1.2 2010 األردن
   41.0   50.8   4.3   3.9 2006 مصر

  org.oil.wwwاحتسبت باالعتماد على قاعدة بيا�ات منظمة العمل الدولية :املصدر
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 (A-5)رقم امللحق 
  يف الدول العربية�سب االلتحاق بالتعليم اإلمجالية

التعليم العالي التعليم الثانوي التعليم األساسي السنة
إجمالي إناث ذآور إجمالي إناث ذآور إجمالي إناث ذآور

الدولة

30.6  36.3  25.2  96.5  97.3  95.7  107.7  104.2  111.0  2009  الجزائر
na  na  na  96.4  98.1  94.8  106.6  105.4  107.7  2009  البحرين
2.7  2.3  3.0  44.9  38.6  51.1  120.1  112.4  127.6  2004  جزر القمر
3.5  2.8  4.1  30.5  25.8  35.1  54.5  51.3  57.6  2009  جيبوتي
na  na  na  67.2  66.0  68.4  101.1  98.9  103.2  2009  مصر
na  na  na  51.5  43.8  58.7  102.5  93.5  111.1  2007  العراق
40.7  42.9  38.5  88.2  89.9  86.6  96.8  97.2  96.5  2008  األردن
na  na  na  89.9  91.1  88.7  94.8  94.0  95.6  2009  الكويت
52.5  57.1  48.0  82.1  86.5  77.9  103.2  102.0  104.3  2009  لبنان
54.2  56.7  51.8  108.3 111.6 105.1 115.0  114.8  115.2  2002  ليبيا
3.8  2.2  5.3  na  na  na  104.4  108.4  100.6  2009  موريتانيا
12.9  12.0  13.7  na  na  na  107.4  102.7  111.9  2009  المغرب
10.2  29.7  4.7  85.2  105.8 71.9  105.9  105.2  106.6  2009  قطر
26.4  na  na  91.3  89.5  93.1  83.9  83.1  84.7  2009  عمان
32.8  36.2  29.4  96.8  89.7  104.0 98.9  97.0  100.7  2009  السعودية
na  na  na  7.7  4.9  10.6  32.6  23.1  42.0  2007  الصومال
na  na  na  38.0  35.5  40.3  74.0  70.0  77.8  2009  السودان
na  na  na  74.7  74.2  75.3  122.2  119.6  124.8  2009  سوريا
34.4  41.9  27.3  90.2  93.8  86.8  108.2  107.2  109.0  2009  تونس
30.4  41.3  21.9  95.2  95.6  94.8  105.4  104.7  106.1  2009  اإلمارات
9.4  5.0  13.5  45.7  30.0  60.7  87.2  74.0  99.8  2005  اليمن

قاعدة بيا�ات البنك الدويل:املصدر    WDI database    احتسبت باالعتماد على

6=&queryId1=getMembers&userid=do?method.member/DDPQQ/ext/org.worldbank.ddpext://http
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 (A-6)رقم امللحق 
 يف الدول العربيةللفرد  متوسط سنوات التعليم 

 
السكان  السنة الدولة

(1000s) 
 إجمالي التعليم األساسي التعليم الثانوي التعليم العالي

 4.978 2.944 1.928 0.106 14404 1990 الجزائر
 2000 20070 0.189 2.688 3.714 6.591 
 2010 25853 0.325 3.181 4.196 7.702 

 6.528 3.904 2.265 0.359 337 1990 البحرين
 2000 482 0.247 3.147 5.244 8.638 
 2010 600 0.332 3.713 5.541 9.587 

 4.378 2.740 1.531 0.106 32818 1990 مصر
 2000 43151 0.208 2.214 3.489 5.910 
 2010 54733 0.348 2.886 3.843 7.077 

 4.368 2.823 1.335 0.210 10254 1990 العراق
 2000 14374 0.238 1.475 3.471 5.184 
 2010 19846 0.289 1.756 3.802 5.846 

 6.535 3.860 2.378 0.297 1730 1990 األردن
 2000 3019 0.361 3.257 4.430 8.048 
 2010 4127 0.495 3.944 4.789 9.228 

 5.854 2.236 3.286 0.332 1356 1990 الكويت
 2000 1647 0.281 3.097 2.621 5.999 
 2010 2316 0.185 3.023 3.086 6.294 

 5.057 3.413 1.549 0.095 2441 1990 ليبيا
 2000 3559 0.304 2.190 4.029 6.522 
 2010 4539 0.697 2.704 4.451 7.851 

 2.908 1.629 1.115 0.163 14893 1990 المغرب
 2000 19465 0.223 1.511 2.160 3.895 
 2010 23834 0.296 1.899 2.809 5.004 

 5.597 3.110 2.102 0.385 338 1990 قطر
 2000 449 0.480 2.514 3.623 6.617 
 2010 694 0.496 2.896 4.062 7.454 

 5.913 3.851 1.759 0.304 9557 1990 ةالسعودي
 2000 12982 0.378 2.356 4.316 7.050 
 2010 18076 0.363 3.126 4.986 8.475 

 4.663 3.412 1.114 0.138 6664 1990 سوريا
 2000 10042 0.108 0.877 3.650 4.635 
 2010 13910 0.078 1.095 4.106 5.278 

 4.376 2.907 1.355 0.114 5098 1990 تونس
 2000 6674 0.179 1.926 3.717 5.823 
 2010 8180 0.380 2.623 4.319 7.323 

 5.041 2.835 1.977 0.229 1311 1990 اإلمارات العربية
 2000 2450 0.436 3.059 4.050 7.544 
 2010 3998 0.657 3.940 4.901 9.498 

 1.108 0.793 0.289 0.026 5829 1990 اليمن
 2000 9281 0.053 0.663 1.576 2.292 
 2010 13540 0.084 1.189 2.411 3.685 

Baro and Lee Database   com.barolee.www  :المصدر
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 A-7امللحق 

 األردن  يف الدورية البطالة و ، للبطالة األجل طويل العام االجتاه
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 مصر يف الدورية البطالة و ، للبطالة لاألج طويل العام االجتاه
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 تو�س يف الدورية والبطالة للبطالة األجل طويل العام االجتاه
 

-.8

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4
13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

U Trend Cycle

Hodrick-Prescott Filter (lambda=100)

 
 32



 املغرب يف الدورية والبطالة للبطالة األجل طويل العام االجتاه
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 اجلزائر يف الدورية البطالة و ، للبطالة األجل طويل العام االجتاه
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