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 البطالة الشبابية في االقتصاد الليبي

 

 علي سالم ارميص

 جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة 

 

 المستخلص

تناول البحث دراسة األسباب التى أدت إلى تفش البطالة بين الشريحة الشبابية باالجتتج  الييباى وتل ال البحاث 

ولة لم تساهم فى التغيب عيى مشكية البطالة وتشتي  الباحثين إلى حقيقة هامة بأن ججي  الخطط التنجلية التى قامت بها الد

عيى عجل التلجة إلى القطاع األهيى من خالل منح وقروض مالية وعجل مشاري  مناسبة تساعد عيى إيتااد فارع عجال 

اا  وكذلك تشتي  القطاع الخااع عياى القيااد بادور  فاى إساتيعاب العجالاة ويتاب وما   مااد ميساب مركاًا يعتبار مهج 

تلجد آلية ا سياب معيلمات سلق العجل وكذلك تل ل الباحث إلى مرور  اإلهتجاد بالجشروعات الصغير  والجتلساطة ل

يتب أن تطبا  عياى العاانيين داخال ( معنل ة البطالة)لجلاجهة مشكية البطالة ليشباب، ويتب  رف منح ومبالغ شهرية 

 . تجاعية أو أقتصاديةاألقتصاد الييبى تفادي ا لآلثار البطالة سلاء أكا ت إج

 

 

 .ليبيا –االقتصاد  –الشباب  –البطالة  :الكلمات الدالة

 

 المقدمة 

يتناول البحث ململعا  أو مشكية مًمنة تصيب الهيكل االقتصادي أال وهي ظاهر  البطالاة ، والتاي هاي محالر الحاديث 

 .اللاحد والعشرين  في األدبيات االقتصادية في العقد الجامي والعقد الحالي ولجلاجهة القرن

إن قضااية البطالااة ومالهااا ماان ا عكاسااات ساايبية عيااي اقتصاااديات الاادول ساالاء القليااة منهااا والضااعيفة ، واألبعاااد الساايبية 

الجدمر  لهذه االقتصاديات، تعد سببا فاي عادد االساتقرار السياساي واالقتصاادي ، وعرقياة عجيياة التنجياة التاي تساعي لهاا 

 اابحت تلاجااظ معماام اقتصاااديات دول الجغاارب العربااي خا ااة والاادول العربيااة عامااة ليعديااد ماان البياادان الناميااة ، فقااد أ

الجشاكل واإلختالالت الهيكيية التي تعي  عجيية التنجية بالرغم مان كثار  التحاديات التاي تهادد أمتناا العربياة إال أن البطالاة 

 .تعتبر تحديا  خطيرا  يهددها في مستقبيها

 

 : المشكلة البحثية 

- :د تم  ياغة الجشكية البحثية من خالل التساؤالت التالية ق

 ما هي األسباب التي تيدي إلي ظهلر البطالة بالنسب العالية والجتصاعد  في االقتصاد الييبي؟

 ما هي األبعاد واال عكاسات الجستقبيية لماهر  البطالة عيي االقتصاد الييبي ؟

ياا باالرغم مان التهالد الجبذولاة ليحاد مان هاذه الجشاكية ؟ وهال سااعدت الباارام  لجاااا تعتبار البطالاة عاال  ليتنجياة فاي ليب

 والسياسات عيي امتصاع هذه الجشكية في االقتصاد الييبي؟

 

- :أهمية البحث

تحاول هذه الدراسة كشف اليثاد عن بعض األسباب التي كا ت تيدي زيااد  معادالت البطالاة وا عكاسااتها عياي االقتصااد  

 .الييبي 

 

- :اف البحثأهد

 .محاولة تحييل أسباب تفشي البطالة من خالل تلظيف البيا ات اإلحصالية عن ميشرات البطالة في ليبيا 

 .تحييل األبعاد واال عكاسات السيبية من هذه الماهر  في الجستقبل الجنملر ، واإلختالالت الهيكيية في سلق العجل

 .ي تفاقم هذه الجشكية عيي اقتصاد الييبيتحدد الدور الذي تقلد بهذه السياسات الحكلمية ف
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 : فرضية البحث

م تنتح في تخفيض معدالت إن السياسات واالستراتيتيات التي اتبعتها ليبيا ليحد من مشكية البطالة وخطلرتها ل

م تنتح فاي التخفياف إن البرام  والسياسات التي بها الدولة الييبية في ججي  خطط التنجية لجلاجهة مشكية البطالة لالبطالة 

 .من حد  هذه الجشكية وتفاقجها

 

- :منهجية البحث 

اعتجااد الباحااث عيااي الجاانه  اللمااعي التحيييااي، حيااث ساايتم و ااف الجشااكية، وماان تاام ججاا  وتحيياال البيا ااات 

النماري  الجتعيقة بأسباب زياد  البطالة وا عكاساتها ، كجاا يساتخدد الباحاث وسايية البيا اات واإلحصااليات لتعًياً التا اب

 .باألدلة العجيية

- :الحدود الًمنية والجكا ية ليبحث

 4991إن الحدود الجكا ية تتعي  بدراسة البطالة في ليبيا ، أما الفتر  الًمنياة التاي ركاًت عييهاا الدراساة هاي الفتار  مان 

- :أهمية البحث .ف 2242إلي 

زيااد  معادالت البطالاة وا عكاسااتها عياي االقتصااد تحاول هذه الدراسة كشف اليثاد عن بعض األسباب التي كا ت تيدي  

 .الييبي 

 

 

 .بطالة شباب في االقتصاد الليبي: األول المطلب

 :لمحة عن االقتصاد الليبي 

 

 :أزمة البطالة في االقتصاد الليبي: أوال 

جاماي ، إن البطالة لم تكن تجثل مشكية جلهرياة فاي سالق العجال الييباي حتاى منتصاف الثجا ياات مان القارن ال

والك عياي اعتباار أن سالق العجال كاان قاادرا  عياي اساتيعاب كافاة األفاراد البااحثين عان عجال سالاء كاا لا مان خريتاي 

الجيسسات التعييجية والتدريبية أو األفراد الجتسربين من قطاع التعييم والتدريب ، حيث يالحظ الجحيل لسلق العجل الييبي 

عدد القدر   -:لجامي بدأت معدالت البطالة تتًايد والك راج  إلي عد  أسباب منهاأ ظ منذ منتصف الثجا ينات من القرن ا

عياي خيا  اساتثجار قاادر عياي تللياد فارع عجال الساتيعاب األفاراد البااحثين عان عجال خصل اا  فاي القطااع الخاااع، 

الجانمم فاي سالق العجال االحتياجات من القلا العامية ال تتناسب م  ما هل معروض من هذه القلا ، تنافب القطاع غير 

 .الييبي والتي تجثل العجالة اللافد  أحد أهم أركا ظ األساسية

إن البطالااة تعتباار متغياارا  أساساايا  البااد أن يحسااب حسااابظ عنااد وماا  باارام  التنجيااة االقتصااادية واالجتجاعيااة 

احثين عان العجال قاد تًاياد مان عادد البا إن حيث .الجستقبيية وعند تخطيط التعييم والتدريب وربط الك بالطيب عيي العجل

 119191د ، العادد إلاي 4991باحث سانة  449112د، والي 4951باحث سنة  21292د إلي 4991باحث سنة  41254

 42.12، ثام بعاد الاك تًاياد إلاي 4951و  4991مان كال مان السانتين  1.2، وأن معدل البطالة كان 2222باحث في عاد 

د، ماا  تلقعااات تًايااد الجشااكية بعااد قاارارات إحالااة ا الف عيااي القاالا 2222ساانة  41.2د وتًايااد العاادد إلااي 4991ساانة 

 (4).د 2225،  2229العامية خالل األعلاد 

وإاا كان تحييل هذه الماهر  يسهم في عالجها ، فإن األمر يتطيب مًيدا  من البحث والتحييل ليكشف عيي مادا 

 .تأثير هذه الماهر  عيي الجتتج  الييبي 

 

 

 (6002 - 1991)خالل الفترة  تطور عدد الباحثين عن العمل.  (1)جدول رقم 

 

 السنلات

 عدد الباحثين عن العجل             

 %معدل البطالة الجتجلع إ اث اكلر

424542 49942 449112 42.9 

 215291 59149 191191 22.9 

 .تقرير مصرف ليبيا الجركًي: الجصدر

 

عدد الباحثين عن العجل خالل الفتر  قد ستل ارتفاعا  كبيارا  مناذ  إن( 4)دول ومن خالل البيا ات السابقة في الت

منتصف التسعينات ، و تيتة ارتفاع في أعداد الباحثين عن العجل فإن معادالت البطالاة قاد ساتيت ارتفاعاا  ميحلظاا  حياث 
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ل مستليات مرتفعة في لذلك أ بحت معدالت البطالة تست .د 2222سنة % 22.9د إلي 4991سنة % 42.9ارتفعت من 

 .من فرع عجل ليعجالة اللافد  ا الفاقتصاد يلفر مئات 

 

  حسب النوع( عدد المشتغلين والمتعطلين ) قوة العمل: -

د إلي 4991مشتغل في عاد  4422912إلي ارتفاع عدد العاميين ( 2)تشير البيا ات الجذكلر  في التدول رقم 

د ، 2222-4991أن عدد الجشتغيين قد تضاعف مر  و صف خالل الفتر  د أي 2222مشتغل في عاد  4291552حلالي 

مشتغية خالل الفتر  الجذكلر  وقد  199192مشتغية إلي  221929الجشتغالت ارتف   اإل اثومن الجالحظ أن عدد 

                                  د           2222في عاد % 25.1د إلي  4991عاد % 45.9بالنشان االقتصادي من  اإل اثارتفعت  سبة مساهجة 

 

 (6002-1991)حسب النوع في السنوات  توزيع السكان الليبيين العاملين( 6)جدول رقم  

 السنة

 النوع

 مجموع إناث ذكور

 % عدد % عدد % عدد

1991 991198 91.8 601829 19.8 1100912 100 

6002 1199909 81.1 988986 69.1 1281990 100 

 صرف ليبيا الجركًيتقرير م

 

  (6002-1991)غير الليبيين العاملين حسب النوع في السنوات  القوى العاملةتوزيع. 

د إلي 4991مشتغل في عاد  242452ا خفاض عدد العاميين من ( 1)من خالل البيا ات في التدول رقم 

 42111ليبيات ارتف  من الجشتغالت غير  اإل اثد ومن الجالحظ أن عدد 2222مشتغل  في عاد  222122حلالي 

 د2222عاد %( 1.1)د إلي 4991عاد %( 1.5)مشتغية خالل الفتر  الجذكلر  وقد ارتفعت  سبة  42921مشتغية إلي 

 

 6002 – 1991توزيع السكان غير الليبيين العاملين حسب النوع في السنوات ( 8)جدول رقم 

 السنة

 النوع

 مجموع إناث ذكور

 % عدد % عدد % عدد

1991 601968 91.6 10818 9.9 612190 100 

6002 199208 99.2 10868 1.9 600862 100 

 تقرير مصرف ليبيا الجركًي

 

ألاف  242452العجالاة الغيار ليبياة ساتيت ا خفاماا  خاالل الفتار  الجاذكلر  حالالي  أنيلمح التادول السااب  

وا خفضات النسابة ليعجالاة الغيار ليبياة باين د ، 2222عامال فاي سانة  ألف 222122د ، وا خفضت إلي 4991عامل سنة 

 إلااىد ، لتصاال بااين الااذكلر 4991فااي عاااد % 1.5و اايت إلااي  اإل اااثد ، وبااين 4991فااي عاااد % 91.2الااذكلر ماان 

 تاد أن السالق الييباي يعتبار مناخاا  جيادا  و  .د 2222فاي عااد % 1.1ازدادت لتصال  واإل ااثد، 2222في عاد % 91.2

ك أماكن عجل ال تتطياب إلاي مهاار  وكفااء  مساتخدمة مان قبال عجالاة غيار ليبياة كأعجاال تحجيال ألن هنا األجنبيةليعجالة 

 .البضال  ، أعجال البناء الجساعد  ، تنميف الطرق والجراف  العامة وغيرها من األعجال التي يقلد بها عجالة غير ليبية

 

  (6000 -1991) بيانات مكاتب التشغيل للباحثين عن العمل خالل الفترة 

ينجاال بجعاادالت مرتفعااة ( بطالاة)   عاادد الجسااتيين كبااحثين عاان العجاال  إنيلمااح ( 1)مان خااالل التاادول رقام 

وان كاان لياذكلر النسابة العالياة فاي االرتفااع ، وهاذا يشاير إلاي  جال  واإل ااثومقار ة بجعدالت التلظف لكل من الاذكلر 

 .ل فرض العجل الجتاحة أماد العرضعرض العجل القلا العامية اللننية ينجل بجستلي أعيي من  ج
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 .باأللف( 6000 -1991) المنسبين منهم إلي الوظائف حسب الجنس خالل الفترة  الباحثين عن العمل وعدد( 9)جدول رقم 

 السنوات

 %معدالت التوظيف  المنسبون منهم إلي الوظائف الباحثين عن العمل

 المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور 

1991 12819 9299 62909 9280 1002 18282 11.28 11.29 11.29 

1992 861129 11980 98999 18108 9199 62098 18.88 11.88 19.68 

1998 88916 18119 98102 66020 10999 86109 29.98 89.99 29.011 

1999 86008 66169 19168 16809 11160 68969 89.9 99.88 96.98 

1999 18189 91989 91118 61628 18688 89100 88.91 91.01 90.92 

6000 11199 89891 91189 11922 9890 60612 66.96 61.12 68.29 

معدل 

 %النمو
61.1 69.9 62.1 1.9 11.9 9.6  - - -

الدين  عً.ن أ قل م. د 2229الهيئة العامة ليتلثي  والجعيلمات، تقرير عن حالة التنجية البشرية في ليبيا،:الجصدر 

 .91الكيال ي، مرج  سب  الذكر، ع 

 

 :أسباب أساسية للبطالة في االقتصاد الليبي : ثانياً 

من األسباب التي أدت إلي تفاقم ظااهر  البطالاة ، ماالة دور السايطات الييبياة وعادد تادخيها الساري  والجناساب 

باارام  متكامياة ، وتتجثاال أساباب ارتفاااع ماان خاالل أبحاااث وتصالرات مدروسااة وخطاط و" المااهر  " للما  حاد لهااذه 

 :الباحثين عن العجل في االقتصاد الييبي في األتي 

عدد الجلاءمة باين مخرجاات التعيايم والتادريب واحتياجاات سالق العجال بحياث أ ابحت هنااك مخرجاات تعييجياة ال  .4

ين، باإلماافة إلاي غيااب يتطيبها سلق العجل ، مجا شاكيت  سابة كبيار  مان البااحثين عان العجال ، رغام كال هم مايهي

 (2).قاعد  من الجعيلمات عن سلق العجل 

وجلد عًوف من قبل العنا ار اللننياة عان مجارساة بعاض الحارف والجهان مثال أعجاال النمافاة وغيرهاا ، وعادد  .2

 .وجلد خطط اقتصادية تتبني تشتي  هذه العنا ر لالتتاه  حل هذه الجهن والحرف

ا ومجارسة أي  لع من العجل ا خار ، ويقابياظ ماعف مشااركة العنصار الالنني سهللة دخلل العجالة اللافد  وقبلله .1

 .في القطاع األهيي والتشاركي واقتصاره عيي  احب العجل

كافة ، مجا ال يخدد أهداف القلا العامياة ،  البيدياتعدد تطلير قاعد  البيا ات ومعفها ففي القطاعات والجيسسات و .1

 .التهات عن أعداد الباحثين عن العجل حيث ال تلجد إحصاليات دقيقة بهذه

الفراغ التشريعي في تنميم العالقة بين ميسسات التدريب الجهنية وسلق العجل ، وغياب ومعف التهات واألجهاً   .1

 .الرقابية في تطبي  ما تنص عييظ التشريعات النافد  في متال االستخداد والتلظيف

 .عدد استيعابها لعدد كبير من الباحثين عن العجلمعف وقية الجشاري  ومحدوديتها مجا يترتب عييظ  .2

برام  التنجية االقتصاادية فاي العناياة بالتا اب االجتجااعي الجكجال لهاا ، وعادد االهتجااد بإيتااد فارع ( فشل)إخفاق  .9

عجل مناسبة من خالل مشاري  وخطط تهاتم بالتنجياة البشارية ، مثال التادريب والصاقل واإلعاداد ، وا صاب االهتجااد 

جشاري  اات الطاب  الدعالي السياسي، الذي غابت عنظ حتى دراسات التدوا االقتصادية عيي ال
(8)

. 
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ال وجلد لخطط سنلية أو حتى خجاسية لتطلير أسالاق العجال فاي الابالد ، مان حياث دراساة وبحاث االحتياجاات فاي  .5

 .شغيل العجالةمختيف التخصصات والجتاالت وتلزي  العاميين عييها ، مجا قيل القدر  عيي التلظف وت

فشل الكثير من برام  التخطيط االقتصادي وإخفاق عجييات التصاحيح االقتصاادي ، وغيااب الشافافية والرقاباة عياي  .9

 .متجل األعجال االقتصادية والجالية

 .سلء اإلدار  والتلجيظ غير السييم ليجلاد الجالية وهدر الجال العاد  .42

ية ، تحاول تشتيت اال تبااه عان القضاايا األساساية والجساالل التلهرياة الكثير من الخطط والجشاري  االقتصادية الحال .44

 .أو تتعارض معها 

عدد إقبال الشباب عياي العجال الجهناي واألعجاال الحار  ، والاك بسابب النمار  االجتجاعياة لاذلك العجال أو ماا يساجي  .42

ال واللظاالف الحكلمياة الجساتقر  بثقافة العيب ، والتخّلف من تحجل الجخانر  من األعجال الحر  والجيل إلاي األعجا

اات الدخل الثابت 
(9)

. 

مااعف التلجااظ إلااي الجشااروعات الصااغير  والجتناهيااة الصااغر ، عاادد إعطاااء القاادر الكااافي ماان االهتجاااد لتنجيااة  .41

 .الجشروعات الصغير  والجتلسطة 

هاا مان قبال السايطات الييبياة ، إن البطالة مشكية معقد  ومتشابكة ، وقد زادت تعقيدا  بسبب اإلهجال والتعجد فاي تتاهي .41

وقد تيدي إلي مضاعفات خطير  في الجستقبل ، ما لم يتم اتخاا اإلجراءات و التدابير الالزماة ليتعامال معهاا بالكيفياة 

 .والطريقة الصحيحة 

 

 اإلختالالت الهيكلية في سوق العمل : المطلب الثاني

جل بتدفقات مساتجر  مان العجاال ، ويركاً االساتثجار فاي إن االستثجار البشري يعتبر الجصدر الذي يغذي سلق الع 

الجلارد البشرية اللننية بشكل عاد، وفي األيدي العامية بشكل خاع عن نريا  التعيايم والتادريب لجلاجهاة اإلخاتالالت 

 لذلك سلف  تعرض في هذا الجبحث ليتعرف عياي تطالر حتام اإلخاتالالت الهيكيياة فاي .الهيكيية الجصاحبة لسلق العجل

سلق العجل الييبي ، من خالل البيا ات الجرتبطة بذلك خالل فتر  الدراسة تبين مماهر هذه اإلختالالت التي تعكسها قالا 

 .وفقا  لقطاع العجل والحالة التعييجية والنلع األ شطة االقتصادية والجهن( سنة فأكثر  41)  العجل 

 

- :هيكل القوة العاملة في االقتصاد الليبي: أوال 

األخيار  ، وبالتحدياد مناذ  الفتار فاي حتام القالا البشارية الييبياة تطالرا ميحلظاا خاالل  ا التطلر الديجلغرافيأد 

منتصف عقد التسعينات من القرن الجامي، حيث إن اال خفاض في النجل السكا ي قاد أدي إلاي تغيار فاي الهيكال العجاري 

سانة   41) ـإن  سابة الساكان الييبياين فاي الفئاات العجــاـرية ولكن في االتتاه األخــر فـ . د 2222 – 4991ليسكان خالل 

د2222سنة % 25.9لتصل إلي  د 4991سنة % 22.9قد ارتفعت من ( فأكثر
(1)

 . 

حساب تلزيعاات القال  البشارية والنالع ما  بياان ( سانة فجاا فالق  41) تلزي  عدد الييبيين الاذين أعجاارهم ان  

البيا اات  مان خاالل( د2222-4991) قتصادي ومعدل البطالة حسب النلع خالل معدل مساهجة القل  البشرية بالنشان اال

والذي يعتبر ميخصا  للم  القلا العامياة الييبياة فاي سالق العجال الييباي، يجكان التعارض إلاي ( 1)اللارد  بالتدول رقم 

- :النقان التالية

د ، 4991مشاتغل عاااد  954121حياث ( د2222 -4991) ازداد عادد الجشاغيين الييبياين بشاكل كبيار خاالل السانلات   . أ

 واإل ااث، % 52.5اكالر ) ف، ولكن بالنمر إلي  سبة الجشغيين الييبيين مان  2222مشتغل عاد  4125252وو ل إلي 

وارتفااع باين  د 2222فاي عااد % 92.9، ويالحاظ  سابة ا خفاض باين الاذكلر و ايت إلاي  د 4991في عااد % ( 49.4

 .د2222اد في ع% 29.2اإل اث حتى و يت إلي 

حياث إن و ال إلاي ( د 2222-4991) خاالل الفتار  ( البااحثين عان العجال ) هناك زياد  في عدد العانيين الييبياين  . ب

د ، ويبااين أن الجعاادل العاااد البطالااة بااين العاااميين اقتصاااديا  اسااتجر فااي الًياااد  خااالل الفتاار  2222باحااث عاااد  119191

د ، ويجكاان إرجاااع ارتفاااع معاادالت 2222عاااد % 22.9ليصاال إلااي د ، 4991عاااد % 42.5الجااذكلر  حيااث ارتفاا  ماان 

لألسباب التالية ( د2222-4991) البطالة خالل السنلات 
(2)

:- 

  الجيحقاات بجختياف مراحال التعيايم ،  اإل ااثفي النشان االقتصادي خصل ا  بعد زياد  عدد  اإل اثزياد  مساهجة

 .وكذلك تغيير ثقافة الجتتج  بشأن عجل الجرأ 

 السكان إججاليإلي ( السكان في سن العجل ) فاض  سبة  غار السن وارتفاع  سبة كبار السن ا خ. 

 والتاأخير فاي  األهيايسياسة الترشيد في التلظيف والتي تجثيت فاي تشاتي  الجالظفين ليادخلل فاي النشاان  إتباع ،

 .تعيين الخريتين التدد

حياث ارتفااع ( 2222 -4991)البطالاة بالنسابة لياذكلر خاالل الجعدل العاد ليبطالة بالنسبة لإل اث أقال مان معادل  إن . ج

 .د 2222باحثة في عاد   59149د، وو ل إلي 4991باحثة في عاد  49942عن العجل  الباحثاتعدد 
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إن الباااحثين عاان العجاال يجكاان تقساايم إلااي باااحثين وسااب  لهاام العجاال وباااحثين ألول ماار  ، إن معاادل البطالااة بالنساابة  . د

أكبر من معدل البطالة بالنسبة ليباحثين الذين ساب  لهام العجال، الاك ألن البااحثين الاذين ساب  لهام ليباحثين ألول مر  

العجاال تتااام لهاام فاارع عجاال بشااكل أكباار ماان الباااحثين ألول ماار  ، ويالحااظ أن ارتفاااع عاادد الباااحثين ألول ماار  

الاذين ساب  لهام العجال ، ف ، لكان أن البااحثين 2222فاي عااد  112,952، وو ل إلي  د4991في عاد  429,191

فاي  2,525، و د4991فاي عااد  42,215كان معدل البطالة منخفض حيث أن عادد البااحثين لياذين ساب  لهام العجال 

 (9) -:يرج  إلي األسباب التالية  إن، ويجكن  د 2222عاد 

  قص الخبر  عند الباحثين الذين ألول مر . 

 مقار ة بالعيلد التطبيقية  ازدياد عدد الخريتين من كييات العيلد اإل سا ية. 

  ا خفاض عادد الخاريتين مان مراكاً التادريب والجعاهاد العيياا والجتلساطة  تيتاة إلقنااع وإقباال الطاالب وأوليااء

 .األملر بالدخلل إلي الكييات حتى وإن كان سلق العجل ليب في حاجة لتخصصاتهم

 

 

حسب توزيعات القوة البشرية  والنوع مع ( فما فوق سنة 11)توزيع السكان الليبيين الذين أعمارهم ( 1)جدول رقم 

 بيان معدل مساهمة القوة البشرية بالنشاط االقتصادي ومعدل البطالة حسب النوع 
 

 

 

 تقرير مصرف ليبيا المركزي: رالمصد

 

النالع ، والحالاة التعييجياة ، : إن هيكل القلا العامية في االقتصاد الييبي سلف ياتم تقسايجظ وفقاا  ليجعاايير التالياة  

 .واأل شطة االقتصادية 

 

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور توزيعات القوة البشرية

العاملون 

 اقتصاديا

 1869692 899118 990188 991969 199018 898881 يعمل

يبحث عن 

 عمل

وسبق له 

 العمل
11961 218 16089 2020 899 2909 

 890892 99181 616611 108999 18099 90891 ألول مرة

 898199 99819 619681 119186 18812 101912 مجموع الباحثين عن عمل

 1281990 988986 1199909 1100912 601829 991198 مجموع السكان العاملين اقتصاديا

 غير

العاملين 

 يااقتصاد

 919891 969019 980826 228681 811281 811282 طلبة

 991116 991116-  890919 890919-  ربات بيوت

 189996 11081 129881 82291 9828 81969 متقاعدون

 98029 89860 18899 89292 1810 88992 غير ما ذكر

 1982989 1869826 299088 1189160 1109980 912110 مجموع السكان غير العاملين اقتصاديا

 8216819 1901989 1992991 6281982 1819889 1820888 مجموع أفراد القوة البشرية

معدل مساهمة القوة البشرية بالنشاط 

 %االقتصادي 
21.89 11.21 91.11 29.90 62.99 91.99 

 60.89 19.81 61.11 10.92 9.21 11.88 %معدل البطالة بين العاملين اقتصاديا 
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 -((:الذكلر واإل اث)) هيكل القلا العامية وفقا  لجعيار النلع  .4

مية في الجتتج  الييبي وفقا  لجعيار النلع، فيجاا باين الاذكلر واإل ااث ، مان من خالل مالحمة تطلر حتم القلا العا

 (.2) خالل مشاهد  التدول رقم 

 

 م6002-1991ركة المرأة عن السنتين نسبة مشا  توزيع المشغلين حسب الجنس مع بيان( 2)جدول رقم 

 السنلات
متجلع السكان 

 الييبيين

 سبة مشاركة  الجشتغيلن

 الجتجلع إ اث راكل %الجرأ  

4991 1,159,919 991,194 455,211 954,121 49.2% 

2222 1,295,412 912,411 155,411 4,125,252 29.2% 

 .م6002المصدر تقرير مصرف ليبيا المركزي     

 

) وارتفعت مساهجة اإل اث في النشان االقتصادي بصلر  ميحلظة ، مان خاالل البيا اات الساابقة بالتادول رقام  

مشاتغية  155,411، وو ل إلاي  د4991مشتغية في عاد  455,211جكن مشاهد  عدد اإل اث الجشتغالت ارتف  من ي( 2

يالحظ أ ها تًايد مستجر ، حياث ( اكلر وإ اث ) وعند مالحمة  سبة الجشتغالت إلي إججالي الجشتغيين  .د2222في عاد 

 .د 2222في عاد %29.2، إلي  د 4991في عاد % 49.2ارتفعت من 

ويرج  تًايد معدالت حتم القلا العامية فيجا بين اإل اث مقار ة بالذكلر خاالل الفتار  إلاي عدياد مان األساباب لعال 

 ( 5) -:أهجها

 يرج  زياد  عدد اإل اث التلس  في مراحل التعييم. 

  أ ابح يتقبال وجالد تغيير الثقافة السالد  في الجتتج  الييبي بشأن عجل اإل اث ، حيث أن معمم أفراد الجتتج  الييباي

 .الجرأ  ودخللها سلق العجل ، والك من أجل تحسين اللم  أو الدخل الحقيقي لألسر 

  الك وجلد اتتاهات في سلق العجل يفضل أو يستحسن تلظيف اإل اث عيي الذكلر ألسباب اقتصادية واجتجاعية. 

 

 -:تطلر القلا العامية وفقا  لجعيار التنب والحالة التعييجية  .2

ز مماهر التطلر التي تحققت ليجلارد البشرية عامة هل التحسين الكبير في الحالة التعييجية ليجشغيين من أبر إن 

الذكلر واإل اث عيي حد سالاء خاالل العقالد الجاماية ، وقاد شاهد االقتصااد الييباي التحالل الساري  فاي العجيياة التعييجياة 

 (.9)إلي ا خفاض في األمية ا عكب الك ايتابيا  عيى العجالة الييبية ، وبذلك أدا 

 تتب  تطلر حتم القلا العامياة فاي الجتتجا  الييباي وفقاا  لجعياار الحالاة التعييجياة أي فيجاا باين الاذكلر واإل ااث مان 

 (9) خالل مشاهد  التدول رقم 

هناااك ا خفامااا  فااي عاادد الجشااتغيين األميااين ، فقااد ا خفااض عااددهم  إن( 9) ويتضااح ماان بيا ااات التاادول رقاام  

يقرأ فقط ويقرأ ) ف ، كذلك ا خفض عدد الجشغيين 2222مشتغل في عاد  15299ف ، إلي 4991مشتغل عاد  421911

ف ، تيكد التهلد الكبير  التي أقامتهاا 2222مشتغل عاد  25212ف ، إلي 4991مشتغل في عاد  445491من ( ويكتب 

 .ر الدولة الييبية الذي أتجر عن ا خفاض األمية خالل فتر  زمنية قصي

مشاتغل فاي  422124عند النمر إلي الجشغيين الييبيين الحا يين عيى الشهاد  االبتدالية وما يعادلها أن ارتفعت من 

 .ف 2222مشغل في عاد  491211إلي د  4991عاد 

عااد  241219أما بالنسبة لفئة الجشغيين الحا يين عيي الشهاد  اإلعدادياة ازدادت بشاكل واماح فكاان عاددهم  

فقد ازداد  سابة الجتعيجاين الجشاتغيين الجتحصايين عياى الشاهاد  الثا لياة كا ات  .د2222في عاد  141251إلي  د ، 4991

، أماا فالق الثاا لي وأقال مان  د 2222مشتغل في عاد  149141ف وو ل إلي 4991مشتغل في عاد  129929عددهم 

 . د 2222تغل عاد مش 229454و يت إلي  أن، حتى  د 4991مشتغل في عاد  9919التامعة كا ت 

أما عيى  عيد التعييم العالي أو التامعة أو دبيلد دراساات عيياا أو ماجساتير أو دكتالراه ، وقاد تطالر ميحلظاا   

، وارتفعات باين حا ايين شاهاد   د 4991مشاتغل فاي عااد  55912في  سبة الجشاتغيين الجتحصايين عياي شاهاد  ، فكاان 

 24125ا اايين عيااي دراسااات عييااا أو ماجسااتير أو دكتاالراه بيغاات مشااتغل ، والح 222919التامعيااة حتااى إن و اال 

 .دمشتغل في عاد 

 وقد ترتب عيى التلس  في التعييم في الجتتج  الييبي كثير من الملاهر لعل أهجها:- 

 (9) .تدهلر مستلا التعييم بسبب زياد  األعداد بجا يفلق اإلمكا يات الجتاحة 

 العامية ، حيث يتم تخطيط كال منهاا بشاكل منفصال عان األخار ، األمار الاذي  عدد الجلالجة بين تخطيط التعييم القلا

 .أدي إلي عدد تلاف  مخرجات التعييم م  متطيبات سلق العجل الييبي
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سنة فما فوق حسب الحالة التعليمية  11توزيع السكان الليبيين النشطين اقتصاديا  الذين أعمارهم ( 8)جدول رقم 

 والنوع
 

 

 تقرير مصرف ليبيا المركزي: المصدر 

 

 .تطلر القلا العامية وفقا  لجعيار األ شطة االقتصادية  .1

 5) م القلا العامية في الجتتج  الييبي وفقا  لجعيار األ شطة االقتصادية ، من مشاهد  التدول رقم التعرف عيي تطلر حت

- :، الذي يبين فيظ األتي( 

  اال خفاض الكبير في األهجية النسبية ليجشاتغيين فاي األ شاطة اإل تاجياة واالرتفااع فاي  سابة الجشاتغيين فاي األ شاطة

 .الخدمية

 لصحية ارتف   سبة الجشغيين بها األ شطة إن األ شطة التعييجية وا. 

    ( ف 2222- 4991) أما األ شطة الخدمات العامة واالجتجاعية شجيت  سبة كبير  من الجشغيين خالل الفتر 

   4991) تعرماات أهاام األ شااطة اإل تاجيااة والًراعيااة والصااناعية تراجعااا  فااي  ساابة الجشااغيين بهااا خااالل الفتاار – 

2222 ) 

 

 

 ةالحالة التعليمي

1991 6002 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 48279 6783 41496 123945 12879 111066 أمي

 يقرأ فقط

113278 4896 118174 

5864 418 6282 

 61948 4044 57904 يقرأ ويكتب

الشهادة االبتدائية أو 

 ما يعادلها
152753 9608 162361 159673 13961 173634 

ية ما الشهادة اإلعداد

 يعادلها
180939 32718 213657 280526 34157 314683 

 517513 181572 335941 309927 108661 201266 الشهادة الثانوية

فوق الثانوي وأقل من 

 الجامعة
6623 1334 7957 151230 117951 269181 

 شهادة جامعية

68480 20476 88956 

146505 114432 260937 

دبلوم دراسات عليا أو 

 ماجستير أو دكتوراه
17598 3910 21508 

 1915 244 1671 106 18 88 غير مبين

 1675880 477472 1198408 1025083 190590 834493 المجموع
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 :سنة فما فوق حسب أقسام النشاط االقتصادي 11ن الليبيين اقتصادياً الذين أعمارها توزيع السكا

 

سنة فما فوق حسب أقسام النشاط  11توزيع السكان الليبيين النشطين اقتصاديا الذين أعمارهم ( 9)جدول رقم 

 االقتصادي والنوع

 أقسام النشاط االقتصادي
1991 6002 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 118108 18945 99163 110149 4155 105994 الزراعة والصيد

 1179 35 1144 1766 51 1715 صيد األسماك

 34109 2157 31952 19285 679 18606 التعدين واستغالل المحاجر

 47190 3888 43302 74808 10111 64697 الصناعات التحويلية

 39603 2096 37507 30123 1385 28738 الكهرباء والغاز والمياه

 32236 1499 30737 16949 613 16336 التشييد والبناء

 100865 3532 97333 76626 2466 74160 تجارة الجملة والتجزئة

 4930 729 4201 5374 475 4899 خدمات الفنادق والمطاعم

 64535 3373 61162 62215 2280 59935 النقل والتخزين والمواصالت

 17908 3549 14359 16074 3260 12814 الوساطة المالية

 11663 2087 9576 3407 428 2979 أنشطة العقارات

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 

 االجتماعي
212569 15889 228458 302119 42535 344654 

 411454 260528 150926 186826 109201 77625 التعليم

 68498 37212 31286 44268 20339 23929 الصحة والعمل االجتماعي

 24200 3202 20998 17846 1711 16135 خدمات المجتمع

 465 51 414 18795 205 18590 خدمات أفراد الخدمة المنزلية

 185 28 157 133 10 123 المنظمات والهيئات الدولية

 13312 3455 9857 4487 233 4254 أنشطة غير مبينة

المتعطلون الذين لم يسبق لهم 

 العمل
90395 17099 107494 252215 88571 340786 

 1675880 477472 1198408 1025083 190590 834493 المجموع

 تقرير مصرف ليبيا المركزي: المصدر  ا

 

 

 :تطور القوى العاملة وفقا لألقسام والمهن والفروع -9

  

والفاروع ، مان خاالل مشااهد   يجكن التعرف عيي تطلر حتم القلا العامية في الجتتج  الييبي حسب أقسااد والجهان 

- :الذي يالحظ فيظ ا تي ( 9)التدول رقم 

   في  سبة الجشتغيين في أجهً  الدولة خالل الفتر  الجذكلر. 

  ف ، إلاي  4991من خالل السانة ( لإل اث % 49.4ليذكلر و % 52.5) ارتفاع األهجية النسبية ليجلظفين اإلداريين

 .ف2222ل سنة خال( لإل اث % 42.2ليذكلر ،  51.9)

  شهدت  سبة العاميلن باأل شطة الًراعية والصناعية والجهن الجختيفة تًايد ميحلظا خالل الفتر  الجذكلر. 
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 سنة فما فوق حسب أقسام المهن والنوع 11توزيع السكان الليبيين النشطين اقتصاديا الذين أعمارهم ( 9)جدول رقم 

 

 

 

 تقرير مصرف ليبيا المركزي: المصدر 

 

 :حسب توزيعات القوة البشرية والتنوع من واقع التعداد السكاني( سنة فما فوق 11)تطور القوى العاملة  -5

إلي أن عدد السكان الييبيين العاميين اقتصاديا ارتف  عادد ( 42)تلمح البيا ات وحسب ما ورد في التدول رقم  

 4291552ن حالالي ف فقاد بياغ عادد الجشاتغيي 2222مشتغل وفي عااد  4221251ف حلالي  4991الجشتغيين في عاد 

 مشتغل بذلك فإن عدد الجشتغيين تضاعف بحلالي مر  و صف الجر 

  ف ، وأما اإل اث فكا ات  سابة الجشاتغالت  4991في عاد % 25.1بحيث إن  سبة اكلر الجشتغيين بالتهاز اإلداري

 .ف4991في عاد % 14.1في التهاز 

  أما العاميلن 

 

 

 

 

 

 أقسام المهن
1995 6002 

 المجموع إناث ذكور جموعالم إناث ذكور

رؤساء القطاعات ومساعدوهم 

وكبار المسئولين في أجهزة الدولة 

 ومدراء األعمال

4331 30 4361 7021 647 7668 

المشتغلون بالمهن العلمية والفنية 

 ومن ينتمي إليهم من العلماء
99357 107791 207148 176180 262278 438458 

الفنيين ومساعدو أصحاب المهن 

 علميةال
18798 15076 33874 84365 30726 115091 

 336019 54653 281366 145295 24942 120353 الموظفون اإلداريون والكتبة

العاملون بالخدمات والعاملون بالبيع 

 والشراء
227713 14249 241962 121308 3925 125233 

العاملون بالزراعة وتربية 

 الحيوانات وصيد األسماك
96902 3366 100268 90921 18492 109413 

 53439 1096 52343 106710 7594 99116 العاملون في الحرف ومن يرتبط بهم

العاملون في تشغيل وتجميع اآلالت 

 والمعدات
72317 0 72317 67183 858 68041 

 67637 12485 55152 1441 221 1220 المهن األولية

العاملون غير المصنفين حسب 

لم تذكر مهنتهم المهن وكذلك الذين 

 (غير مبين)

3991 222 4213 10354 3741 14095 

الباحثون عن عمل ألول مرة والذين 

 سبق لهم العمل
90395 17099 107494 252215 88571 340786 

 1675880 477472 1198408 1025083 190590 834493 المجموع
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حسب توزيعات القوة ( سنة فما فوق  11)ان الليبيين النشطين اقتصاديا التوزيع العددي للسك( 10)جدول رقم 

 البشرية والنوع من واقع التعدادات السكانية

 توزيعات القوة البشرية

1991 6002 

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 848028 342889 505139 462705 146088 316617 يعمل بالجهاز االدارى

 يعمل بمنشأة مملوكة

 للمجتمع
195903 19888 215791 168291 15445 183736 

 9556 776 8780 11859 1470 10389 يعمل بشركة مساهمة ليبية

 يعمل بشركة مشتركة عامة

4319 168 4487 

492 30 522 

يعمل بشركة مشتركة 

 خاصة
4776 369 5145 

 4862 309 4553 يعمل بشركة أجنبية

 111664 7148 104516 14254 867 13387 يعمل لدى الغير

 19315 2740 16575 12527 534 11993 يعمل لحسابه ومعه آخرون

 144329 18500 125829 140749 3117 137632 يعمل بمفرده

 1834 23 1811 43139 741 42398 يعمل لدى أسرته

 353 21 332 - ـ ـ يعمل بالقطاع التعاوني

 5750 651 5099 12038 617 11421 متعطل وسبق له العمل

 340786 88571 252215 107494 17099 90395 متعطل ولم يسبق له العمل

 0 ـ ـ 40 1 39 غير مبين

 1675880 477472 1198408 1025083 190590 834493 المجموع

 تقرير مصرف ليبيا المركزي: المصدر 

 

 

 -:حسب فئات العمر والحالة التعليمية والجنس (سنة فما فوق 11)توزيع القوى العاملة اقتصاديا الذين أعمارهم  -2

 (44)من خالل البيا ات الجدو ة في التدول رقم  

  فاي عااد (  19422) سانة فكاان  49إلاى  41اال خفاض الكبير في عدد القلا العامية من الذين تتراوم أعجارهم مان

 .د2222في عاد ( 44491)د ، وا خفض إلى 4991

 (.19ــــ  22) قلا العامية من الذين تتراوم أعجارهم من شهدت ارتفاع ميحلظ قي عدد ال 

  فجا فلق 12ا خفاض في عدد القلا العامية من الذين تتراوم أعجارهم من. 
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حسب فئات العمر والحالة التعليمية ( سنة فما فوق 11)توزيع القوى العاملة اقتصاديا الذين أعمارهم ( 11)جدول رقم 

 .والجنس باآلالف

 2222 4991 العجرفئات 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

10-19  - - - - - -

11-19 11419 1929 19422 9222 2429 44491 

60-69 414291 12512 492411 411251 92412 221214 

61-69 424919 22522 221924 219949 411225 121959 

80-89 411192 12925 499145 219199 441515 111141 

81-89 91244 49192 441154 455142 92259 222199 

90-99 24991 9252 25591 411929 14111 491152 

91-99 15152 1291 21224 92249 49292 444294 

10-19 12151 1112 11512 14152 2529 15494 

11-19 11492 1241 19221 12112 1225 11952 

20-29 29215 4412 12492 49421 911 49512 

21-29 42921 215 49154 1221 114 1111 

80-89 9195 112 9925 2129 412 2111 

81-89  

9222 

 

255 

 

9141 

4199 442 4191 

90-99 212 21 921 

 155 14 119 فأكثر 91

 4291552 199192 4495125 4221251 492192 9222 المجموع

 المصدر تقرير مصرف ليبيا المركزي 

 

 

 (42) .ت التشغيل في االقتصاد الييبيسياسا: ثا يا  

ارتكًت سياسات التشغيل في االقتصااد الييباي عياى مارور  تالفير فارع العجال لكال مالانن يبحاث عان عجال ، 

والاك مان خاالل خطاط التنجياة االقتصاادية واالجتجاعياة الجختيفاة التاي تضاجنت سياساات وبارام  لتلساي  قاعاد  اإل تااج 

الجختيفاة  ا ليااتوالجتلساطة ووماعت لاذلك  الصاغراتثجار والجباادر  وبحاث الجشااري  وتنلي  االقتصاد وتشاتي  االسا

والجتعدد  لجد يد الجساعد  الجالية والفنية بهدف خي  اقتصاد مفتلم أماد التجي  ، اقتصاد تتغير فياظ الجهان بسارعة كبيار  

 .وال مكان فيظ إال ليقادرين عيي التأقيم باستجرار

- :ييي ي ثالثة عنا ر كجاتتجثل هذه السياسات ف

 األساسيات: أوالً 

دراساة مساحية شاامية لتحديااد حتام الجشاكية و لعياة وتخصصاات وماايهالت وملاقا  البااحثين عان العجال ماا   إجاراء .4

 .دراسة سلق العجل ، وتحدد احتياجاتظ الحالية والجستقبيية من مختيف التخصصات

  التأهيل لتيبية احتياجات السلق الحالية والجستقبيية وفا  حالافً تلجيظ الجيسسات التعييجية والتدريبية وميسسات إعاد .2

 .وبرام  جاد  ومعتجد  

1.  

 .آلية فرص العمل: ثانياً 

الاانص الجباشاار فااي العقاالد عيااي ماارور  تشااغيل العنا اار اللننيااة وفاا  الجهاان واللظااالف الجتاالفر  والقياااد بتاادريب  .4

 .وإعاد  تأهيل غير الجتلفر 

 ، واألجنبية واألهيية التنجلية العامة الجشاري  تشغيل أو تنفيذ عقلد تلقي  أو اعتجاد عند بشرية ملاز ة االهتجاد بلم  .2

 .لهذه الجشاري  الجطيلبة العامية القلا تلفير برام  إعداد عيى والعجل

 .العالية العجالية الكثافة اات الجشروعات تنفيذ األوللية في .1

 بارام  وتنفياذ وم  والعجل عيى الجشروعات وتشغيل تنفيذ ميسسات لىإ عجل عن والباحثة الجيهية تلجيظ العنا ر .1

 . الجيهية غير العامية القلا إلعداد معتجد  تدريبية

 .الجتخصصة واألهيية الجصارف قبل من والجتلسطة الصغرا الجشاري  لتجليل اإلقراض تفعيل دور .1
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 .والجتلسطة الصغرا الجشروعات في وخا ة االستثجار تبسيط إجراءات .2

 الصاغرا وتشاغيل الجشاروعات تنفياذ ومتابعاة الفنياة الجشالر  تقاديم تتاللى شاعبية بكال األعجاال تأسايب حامانات .9

 .والجتلسطة

 

 التشغيل إدارة :ثالثا

 دون القلا العامياة وتلجيظ لتنميم القا ل ية الصالحيات ومنحها الجهني والتدريب العجل مصيحة تفعيل دور .4

 :من خالل . غيرها

 . العجل في االزدواجية ومن  عجل عن الباحثين دادأع من التحق  . أ

 .الجهنة مجارسة وسالمة بسيلك واالهتجاد الجالكات تنميم إعاد  . ب

 الالزمة العنا ر اللننية وتأهيل تدريب ليجشاري  والجشغية الجنفذ  الشركات م  بالتنسي  الجصيحة تتللى . ت

 .الجشاري  لتنفيذ

 .واللظالف األسجاء ووف  الجصيحة لافقاتم خالل من اللافد  العجالة دخلل تنميم . ث

 .الجهنة مجارسة عيى لييبيين منح حلافً . ج

 الجنفاذ  والجشاغية األجنبياة الشاركات مساهجة وتقدير التأهيل وإعاد  ليتدريب الالزمة التجليل تدبير مصادر . م

 .ليجشاري 

 

 .لإلنتاج وتحولهم لليبيين عمل فرص خلق تضمن التي البرامج :رابعا

تتللى  اإلداري التهاز كفاء  من وليرف  التيد بالشكل وتأهييظ وتدريبظ بإعداده اللنني العنصر في ثقةال لتعًيً

 مبط م  العجل ، سلق حاجة حسب ودوليا إقييجيا ومعتجد  جاد  تدريبية برام  إعداد الجهني والتدريب العجل مصيحة

 : التالية راءاتاإلج اتخاا ا ن من ويتم ، الحاجة حسب اللافد  العجالة دخلل

 .والصحة بالتعييم يتعي  ما وخا ة والفنية اإلدارية الجالكات في إعاد  النمر .4

ومحل  والجيهل والتخصص التنب وف  اإلداري التهاز من والجحالين عجل عن ليباحثين الفعيي تحديد العدد .2

 .اإلقامة

لتخفيف  والصحية التعييجية جيسساتال وفي اإلداري التهاز في العجل إلى اإلداري الجالك فالض إعاد  بعض .1

 التعييجية بالجيسسة ومرورية غير متلفر  مهن الدراسي، خي  الفصل كثافة وتخفيض التدريسي النصاب

 تنفيذ إلى ا خر البعض والك بتلجيظ والرعاية الصحية ، والنفسي والتربلي االجتجاعي الجرشد مثل والصحية

 .األمية محل برام 

 .والتدريسي اإلداري ليتهاز الجنسبين من كفاء  أقل هم نالجحالي أن تأكد من .1

 في أو وتدريب األسر  رعاية مراكً في ليعجل تنسيبهم أو التقاعد إلى إحالتهم إلمكا ية السن  غار البقاء عيى .1

 .ليرجال بالنسبة اإل تاجية الجشاري  في ليعجل أو النسالية العنا ر وخا ة األنفال رياض

 ويتم الك ، التنجلي البر ام  مشروعات تنفيذ في الجشاركة إلى والجيهيين عجل عن الباحثين أو تلجيظ الجحالين .2

 :لآلتي وفقا  

 .العجالة من التنجلي البر ام  مشاري  من مشروع كل تنفيذ الحتياجات زمني بر ام  تحديد .9

 .معهم اقدالتع  ص وف  الجشروعات تنفيذ شركات م  ليعجل ومدربة ميهية وننية عنا ر تلجيظ يتم .5

التعاقد   ص وف  الجنفذ  األجنبية الشركات تتلالها اللننية ليعنا ر وتأهييية تدريبية برام  إقامة في البدء .9

 .الجهني والتكلين العجل مصيحة وبإشراف

البر ام   مشروعات تشغيل في ليجشاركة والتأهيل التدريب إعاد  إلى الجيهيين وغير عجل عن تلجيظ الباحثين .42

 . التنجلي

 الجشروعات الصغرا ورعاية وتجليل تحديد خالل من التشغيل ألغراض اإلقراض مجان  ندوق تفعيل دور .44

 .والجتلسطة

في  وتسهم جدوا اات مشروعات تأسيب إلى االستثجار وميسسات ومحافظ  نادي  وسياسات تلجيظ برام  .42

 .لييبيين عديد  عجل فرع خي 

من  يجكنظ بجا وتجلييظ ،  األهيي القطاع دعم في هييةواأل والجتخصصة التتارية الجصارف تفعيل دور .41

في  الجساعد  الجقترحة األعجال لحامنات ويجكن ،والجرأ  الشباب شرالح وخا ة االقتصادي النشان مجارسة

 .الك

الصغير   االستثجارية الفرع وعرض تحديد تتللى (شعبية  بكل أعجال حامنات ) رعاية تأسيب ميسسات .41

 وتذليل رعايتهم م  التجليل إجراءات إتجاد عيى ومساعدتهم الشباب عيى االقتصادية جدواها ومدا والجتلسطة،

 . عاب من يلاجهل ظ ما قد
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والتشاركيات  لألفراد التدوا اات والجتلسطة الصغير  العامة والخدمية اإل تاجية تجييك الجشاري  .41

 .أدالها ومتابعة ودعجها الجساهجة والشركات

 و خي  عجل، عن الباحثين ظاهر  عيى القضاء أو إليظ من إجراءات كفيية لضجان الحدمن خالل ما تعرمنا  .42

 .عنظ لكل الباحثين عجل فرع

 

 :البرامج المتبعة لمعالجة مشكلة البطالة في ليبيا:المطلب الثالث

 يتطيب هاوتًداد، وعالج تتفاقم وأ بحت سنلات منذ المهلر في بدأت ولكنها اليحمة ، وليد  ليست الماهر  هذه

 .سنلات لعد  بتدية تنفيذها يستجر عاجية خطة

 :ترج  إلي   ليبيا في عجل عن الباحثين إن ظاهر 

 سلق احتياجات م  ال تتلاف  وتخصصاتهم ميهالتهم الذين وخا ة الخريتين من العجل سلق إلى الداخيين التدد .4

 .والتدريب التعييم ميسسات من الجتسربين ومن العجل،

 (44)(.والشركات الجيسسات وإلغاء لدم   تيتة) العجل لهم وسب  عجل الباحثين عن .2

 -2221الييبي، حيث و ل معدل البطالة في سنة لقد تعددت البيا ات حلل معدل البطالة الحقيقية في االقتصاد 

 وهذه النسبة عالية حيث أن الدولة تقلد ببذل قصارا جهدها لعالج هذه الجشكية، وقد( 42% )29د إلى 2222

 :والسياسات لجلاجهة مشكية البطالة يجكن تيخيصها في التالي اإلجراءاتوم  متيب التخطيط اللنني ججية من 

 

 :الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة

 .العجل عن الباحثين وملاق  وتخصصات وميهالت و لعية الجشكية تحديد حتم .4

 معدالت رف  الجطيلبة، وبجا يضجن والتخصصات لكفاء ا اوي وتجكين والفنية اإلدارية الجالكات إعاد  دراسة .2

 ومحل التدريب متال في ليعجل الجرأ  مراكً تدريب إلى والجيهية النسالية العنا ر بعض تنسيب إعاد  م  األداء ،

 .تأسيسها سيتم األعجال التي حامنات في ليعجل وكذلك األمية ،

 فيها ، الييبية العامية مساهجة القلا حتم وتحديد العامة الجشروعات وتشغيل لتنفيذ الالزمة البشرية تحديد الجلاز ة  .1

 .الجلاز ة هذه لتنفيذ عجل عن الباحثين من الجيهيين تلجيظ م 

 الجهني، والتكلين مصيحة العجل إشراف وتحت احتياجاتهم وف  عجل عن الباحثين تدريب برام  تللي الشركات  .1

 .التعاقد أثناء الك ويشترن

 األعجال والجستثجرين لرجال األهيية والتجعيات والًراعة والصناعة التتار  غرف اتحاد ل دورتفعي تفعيل  .1

  .العالقة اات السياسات تنفيذ في وإشراكهم

مراجعة السياسات التعييجية ليدولة والتنسي  بين وزارتي التعييم ووزار  العجل والتأهيل، والتخطيط التيد بينهجا  .2

الدقيقة للم  رؤية مستقبيية مدروسة بعناية الحتياجات سلق العجل الييبي من  إلحصاءاتواوالجبني عيى البيا ات 

خصصات التامعية واستحداث تخصصات أخرا حسب تتخصصات جامعية، ويجكن في هذه الحالة إلغاء بعض ال

 (41).بيا ات العرض والطيب في سلق العجل

( والتي يعًف عنها الخريتين ) ن األعجال الحرفية عيى الحكلمة تشتي  وحفً الشباب عيى اال خران في ميدا .9

والك من خالل تلجهيهم  حل معاهد التدريب الجهني والفني ومنحهم امتيازات خا ة أثناء الدراسة لترغيب الشباب 

 .   عيى االلتحاق بها لسد العتً الكبير في السلق من هذه الجهن وتخفيف الضغط الجتنامي عيى التامعات

 

تخدام المعتمدة لم تنجح في تحقيق المستهدف فيما يتعلق بالحد من ظاهرة البطالة في المجتمع سياسات االس

الليبي
(19)

: -

ودعت إلي دعم وتشتي  الجبادر  الفردية والتجاعية في إنار مفهلد القطاع الخاع الذي ا خفضت  سبة  

الجناخ االستثجاري الجناسب لذلك ، ف ، وخي  2221سنة % 21.1إلي  4991سنة % 29.2إسهامظ في سلق العجل من 

واالستجرار في منح القروض االستثجارية وتسهيل وتبسيط إجراءاتها ، والتأكيد عيي سياسة الحلافً والترغيب ، وتبني 

ململع اإلسكان اللظيفي عيي  طاق واس  ، م  مرور  ربط تخطيط التعييم والتدريب وتخطيط القلا العامية ، 

 .فيذية بالشعبيات وعيي مستلا البالد ككل بنشر معيلمات عن ملانن العجل الشاغر وإلًاد األجهً  التن

اتخذت األجهً  الجسئللة بالدولة بعض الخطلات في تنميم سلق العجل ، إال ا ظ مازال هناك الكثير من العجل فيجا 

، وهناك الكثير من العجل  يتعي  بالجالكات اللظيفية وخي  أماكن عجل لألفراد الخارجين عن الجالكات اللظيفية

 .بخصلع تنميم القطاع غير الجنمم والذي لم تتم السيطر  عييظ بالكامل 

إن الصعلبات التي واجهت سياسات االستخداد خالل الفتر  السابقة قد تجثيت في عدد استقرار النماد  

منشلر من البيا ات هل عيي الجستلا الجيسسي لشيون االستخداد ، كذلك عدد ا تماد تدف  بيا ات سلق العجل ، كجا هل 
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السنلي ، فهل تقديري وال يستند عيي أسب إحصالية، كذلك معف االهتجاد بتخطيط التعييم والتدريب والقلا العامية ، 

 .هي سبب في أن مخرجات النماد التعييجي والتدريبي غير متاللجة م  متطيبات سلق العجل 

في السلق، وعدد ملاكبتها ليتطلرات التي حدثت بخصلع متطيبات  وتقادد تشريعات االستخداد الجعجلل بها

االستخداد الحديثة ، ومعف القدر  عيي تنميم القطاع غير الجنمم من سلق العجل والذي تشكل العجالة اللافد  ركنظ 

ة الًالدين عن األساسي ، م  عدد تفعيل العنا ر اللننية ليعجل في األ شطة الحرفية والجهنية ، وحدوث خيل في معالت

حاجة القطاع العاد والذي تًامن م  معف ثقافة الجبادر  في التلجظ ليقطاع الخاع ، وفي األخر عدد تشتي  القطاع 

 .الخاع عيي القياد بدوره في استيعاب العجالة لعدد استقرار السياسات

تخداد ، عند وجلد  ماد يتب أن يكلن هناك  ماد ميسسي مركًي يشرف عيي وم  وتنفيذ ومتابعة سياسات االس

 .ميسسي مركًي يعتبر مهجا لتلحيد آلية ا سياب معيلمات سلق العجل

ومرور  تلحيد اإلجراءات الجتعيقة بأملره، وداعية كذلك إلي مرور  مراجعة التشريعات الجنمجة لالستخداد أو 

 .ا ات بسلق العجلاات العالقة باالستخداد ، وإتجاد اإلجراءات الالزمة بشأن وم  آلية لتلفير بي

 

 ابعاد البطالة االقتصادية واالجتماعية

 البعد االجتماعي: أوال

إن ا ثار االجتجاعية السيبية لماهر  البطالة تنعكب بدورها عيى سيلك وتصرفات العانيين، خا ة فئات  

بماللها عيى الجتتج  الييبي  الشباب، ولقد شاهدت البالد فى العشرين سنة الجامية الكثير من الجماهر السيئة، التي ألقت

ولم يعرفها في الساب ، فالبطالة تدفعهم إلى سيلكيات مار  بالجتتج  ككل، مثل تعاني الجخدرات واإلقداد عيى السرقة 

والعنف األسرا واالعتداء عيى األعراض، والقياد باألعجال التخريبية ليججتيكات الخا ة والعامة، كجا هل معروف أينجا 

يلجد التهل والتريجة واال حراف، وا تشار الشعلر بالكبت واإلحبان لدا العانيين، كل هذا ولّد معفا يلجد الفقر 

وفقدا ا ليهلية واال تجاء ليجتتج  وليلنن والسيبية الجطيقة، مجا افرز والزال يفرز في أجيال مدمر   فسيا و حيا 

 (41).واجتجاعيا

 

 البعد االقتصادي: ثانيا

عيى الجستلا الكيي تعتبر أهم ميشر في اتتاهات الطيب عن عنصر العجل هل  جل اإل تاج، إن أبعاد البطالة  

 (  42.)وبالتالي فإن تباني النجل االقتصادي يعني ارتفاع معدالت البطالة

كذلك أن جًء من اإلفراد الذين لم يتدوا فر ة ليعجل يعني خسار  اإلمكا يات وناقات كان يجكن أن تساهم في 

ويجثل الك خسار  اقتصادية في القلا العامية القادر  عيى اإل تاج وحرمان الجتتج  من اإلشباع الذي كان ينت   اإل تاج،

 .   من استهالك السي  التي كان ينتتها الجتعطيلن

 

 :الخاتمة والتوصيات

بالجتتج  الييبي، وقد تم  تناول هذا  البحث دراسة األسباب الرليسية التي أدت إلى تفشي البطالة بين الشريحة الشبابية

إلى حقيقة مفادها بأن ججي  الخطط التنجلية التركيً عيى االختالالت الهيكيية في سلق العجل الييبي، وقد تل ل البحث 

التي قامت بها الدولة لم تساهم مساهجة جاد  في التغيب عيى مشكية البطالة والتخفيف من آثارها السيئة عيى االقتصاد 

 .الييبي

 :ل ل البحث إلى التل يات التاليةوقد ت

مرور  تشتي  الباحثين عيى عجل بالتلجظ إلى القطاع األهيي والك من خالل منح قروض مالية ووم  تشريعات  -4

 .مناسبة تساعد عيى تنفيذ هذه األجراءات لكي تستلعب األعداد الباحثة عيى فر ة عجل

يتب أن يطب  الك عيى العانيين ( معل ة البطالة) ة شهرية الجتقدمة بجنح مبالغ مالي هناك أسيلب معجلل في الدول -2

 .السيبية ليبطالة سلاء كا ت اجتجاعية أو اقتصادية لآلثارداخل االقتصاد الييبي، تفاديا 

بشريحة الباحثين عيى عجل والك من خالل إجراء دورات تدريبية داخيية وخارجية بجا يتجاشى  االهتجادمرور   -1

 .م  متطيبات سلق العجل

فعالية لجلاجهة مشكية البطالة من خالل مرور  االهتجاد بالجشروعات الصغير  والجتلسطة أل ها تعتبر وسيية اات  -1

 .خي  فرع عجل جديد  ليشباب
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 :المصادر البحثية

بتاريخ : أبل القاسم الطبللي وآخرون ، دراسة عن مركً البحلث االقتصادية بنغازي تتحدث عن إشكالية البطالة  -4

 .د2/44/2225

 .د، شبكة الجعيلمات الدولية22/1/2229البطالة مأسا  أخرا مستجر ، بتاريخ  –ملسى عبد الكريم   -2

عً الدين عبد السالد الكيال ي ، البطالة في اقتصاديات دول الجغرب العربي أبعادها وأ عكساتها م  إشار  خا ة  -1

 16,86,96,97د،ع2242. عييا، نرابيبرسالة ماجستير غير منشلر ، أكاديجية الدراسات اللييبيا، 

يبي، شبكة أثر ا خفاض معدل  جل السكان عيى سلق العجل في االقتصاد الي: عبد هللا أشكاب، مقالة بعنلان -1

 12/16ع.الجعيلمات الدولية

 .نرابيب مقالة عيي شبكة الجعيلمات الدولية, الجتيب اللنني ليتخطيط. بشير عيي ز بيل -1

بطالة الخريتين في الجتتج ، دراسة ميدا ية بجدينة  االجتجاعية والنفسية لطاهر ثار ا أمحجد مفتام الدايخ،  -2

 .11د، ع2244غريان، رسالة ماجستير غير منشلر ، أكاديجية الدراسات العييا، نرابيب، 

 .د12/24/2242 قر التيبا ي، بطالة الشباب في ليبيا، مقالة منشلر  عيى شبكة الجعيلمات الدولية بتاريخ  -9

 

 

 

 


