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 السدتخلص : 

، والشاتج السحمي االجسالي والشسػ االقتراديتشاولت الجراسة مػضػع البصالة واثخىا عمي نسػ الدكاف     
الشسػ و الشاتج السحمي االجسالي االقترادي و تيجؼ ىحه الجراسة إلي استعخاض مفيػـ البصالة وعبلقتيا بالشسػ 

ىاجدا يؤرؽ  تسثل مذكلة البظالة .واإلستخاتيجية السقتخحة لسػاجيتيا البصالة وأسباب االقترادي والدكاف
عاني مغ مذكمة ي , وتعػؽ الشسػ االقترادي والتشسية االقترادية , واالقتراد الدػداني ةنامية جولكالدػدان
دتصيع االقتراد يعشجما ال,و  التكمفة االقترادية واالجتساعية لمبصالة تكسغ اىسية الجراسة في تدايجو البصالة

 محجل ػفيخ اليةتجراسة . ونجج اىع اىجاؼ ال قجر كافي مغ الػضائف لكل مغ ىػ قادر ويخغب في العسل خمق
واالجتساعية واالثار ة الستغيخات االقترادي البصالةوفق تحميل وتفديخ . والبصالة في الدػداف  ضاىخةمغ 

الشاجسة عغ البصالة واسبابيا والحمػؿ السقتخحة لسعالجة االختبلالت الييكمية التي يعاني مشيا االقتراد . اىع 
 تػجج عبلقة عكديةبيغ البصالة والشاتج السحمي اإلجسالي. ت داللةذا تػجج عبلقة شخدية: فخوض الجراسة

 ومعجالت نسػ وحجع البصالة بيغ ذات داللة تػجج عبلقة  عكديةوالشسػ االقترادي . بيغ البصالة ذات داللة
كساتػصمت الجراسة اليو مغ نتائج : اثبتت الجراسة اف ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ البصالة والشسػ الدكان
ادي . واثبتت الجراسة اف ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ البصالة  والشاتج السحمي االجسالي ومعجالت نسػ االقتر

ػانذاء الدكاف . كساتػصمت الجراسة الي التػصيات االتية : عمي الجولة اف تيتع باستيعاب الخخيجيغ وخمق
تذغيل الخخيجيغ . الدعي فخص وضائف ججيجة . وتػفيخ مذخوعات انتاجية بالتسػيل االصغخ وتػسيع دائخة 

 في معالجة االختبلالت الييكمية في تخصيط و ـيكل القػي العاممة . 
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Abstract:                                                                                                               

 The study deals with unemployment and its impact on population growth, gross 

domestic product and economic growth This study aims to review the concept of 

unemployment and its relationship to economic growth, GDP, economic growth, 

population, causes of unemployment, and the proposed strategy to confront it. The 

problem of unemployment is an obsession that haunts Sudan as a developing 

country, hinders economic growth and economic development, and the Sudanese 

economy suffers from the problem of unemployment, and the importance of the 

study lies in the increasing economic and social cost of unemployment, and when 

the economy is unable to create a sufficient amount of jobs for everyone who is 

able and willing to work. We find the most important objectives of the study to 

provide a mechanism to reduce the phenomenon of unemployment in Sudan. And 

analysis and interpretation of unemployment in accordance with the economic and 

social variables and the effects resulting from unemployment, its causes, and the 

proposed solutions to address the structural imbalances that the economy suffers 

from. The most important hypothesis of the study: There is a direct and significant 

relationship between unemployment and the gross domestic product. There is a 

significant inverse relationship between unemployment and economic growth. 

There is an inverse relationship with significance between unemployment and the 

size and rates of population growth. Economic. The study proved that there is an 

inverse relationship between unemployment, gross domestic product and 

population growth rates. The study also reached the following recommendations: 

The state should pay attention to absorbing graduates and creating new job 

opportunities. Providing productive projects with microfinance, and expanding the 

department of graduate employment. Seeking to address structural imbalances in 

the planning and structure of the workforce. 

 : مقدمة

تعج مذكمة البصالة مغ أىع وأخصخ السذكبلت التي تعاني مشيا معطع الشطع االقترادية في العالع 
وتؤدي إلي نتائج سمبية في السجاؿ االقترادي واالجتساعي وتعسل الحكػمات عمى خفس معجالتيا 

لدخعة الكاؼية لتػفيخ والتخؽيف مغ أثارىا ، وأصبحت مجاؿ اختبار لقجرة الشطاـ االقترادي عمى الشسػ با
فخص العسل وإعادة تذغيل الػحجات العاشمة في اقل قجر مسكغ مغ الدمغ.البصالة ىي ضاىخة عالسية ذات 
آثار اقترادية واجتساعية وتعسل الجوؿ الستقجمة والشامية عمى مػاجيتيا وىي تحجث في الجوؿ الشامية ألسباب 

ي ونتيجة لعجد السجخخات السحمية عغ تسػيل االستثسارات قرػر الشسػ االقترادي عغ مبلحقة الشسػ الدكان
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البلزمة لتػفيخ فخص العسل، والبصالة ىي زيادة القػي البذخية الخاغبة في العسل والتي تبحث عشيغ فخص  2020
العسل الستاحة، ويتػقف حجع القػي البذخية عمى حجع الدكاف وشكل اليـخ الدكاني بيشسا تتػقف فخص 

 معجالت الشسػ. العسل عمى مجي زيادة

والبصالة ىي التػقف لجدء مغ قػه العسل في اقتراد ما بخغع القجرة والخغبة في العسل واإلنتاج وتقاس في 
العادة بسعجؿ يدسي معجؿ البصالة ، وىي تسثل الفخؽ بيغ كسيتيغ أكبخىسا ىػ كسية عشاصخاإلنتاج مغ السػارد 

مظ العشاصخ وتحجث البصالة نتيجة النخفاض االستثسارات البذخية واألسػاؽ ىي كسية فخص العسل الستاحة لت
أواليبػط في دورة الشذاط االقترادي نتيجة لحجوث الكداد أولمتغيخ في التكشػلػجيا أو التغيخ في شمب 
السدتيمكيغ أوعجـ تأىيل العسالة بسا يتشاسب مع التغيخات في سػؽ العسل ، وتشتج البصالة عادة مغ اختبلؿ 

 تبارات تتعمق بجانب الصمب وجانب العخض.سػؽ العسل الع

 دراسة :ذكلة الم  

, وتعػؽ الشسػ االقترادي والتشسية االقترادية , واالقتراد  ناميةة جولكالدػدانتذكل البصالة ىاجدا يؤرؽ 
 البصالة في الدػداف وعمىبثخ تأالستغيخات االقترادية التي ت عاني مغ مذكمة البصالة ، ولسعخفة أىعالدػدانيي

 التالية : تدأؤالتالشخح السذكمة يسكغ ىحه  ضػء

 البصالة ؟ ؤدي اليطاىخةالتي ت سباباالما -1

 ؟البصالة  بسذكمةثخ تأالتي تالستغيخات االقترادية  ما -2

 واالثأر الشاجسة عشيا ؟ ضاىخة البصالة في الدػداف ما -3

 ؟(، حجع الدكاف السحمي اإلجساليشبيعة العبلقة بيغ البصالة و) الشسػ االقترادي ، الشاتج  ما -4
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 دراسة :أهسية ال 2020

دتصيع االقتراد يعشجما ال,و  التكمفة االقترادية واالجتساعية لمبصالة تكسغ اىسية الجراسة في تدايجو 
والبصالة القاسية تؤدي إلي إىجار شاقة  . قجر كافي مغ الػضائف لكل مغ ىػ قادر ويخغب في العسل خمق

 وإلي عشف اجتساعي واضصخاب سياسي في بعس األحياف. مغ الشاحية االقترادية

 لدراسة :ا أهداف

إلجسالي ،الشسػ العبلقة بيغ البصالة كستغيخ تابع وكل مغ الشاتج السحمي ا الي تػضيح  جراسةالتيجف
 معخفة : وشسػ الدكاني ، كستغيخات مدتقمة ،الي االقتراد

 . ديخ أداة الستغيخات والعبلقة بيشيع خبلؿ فتخة ىحه الجراسةتفديخ العبلقة بيغ الستغيخات أعبله مغ واقع تف -1

 .البصالة في الدػداف  ضاىخةمغ  محجل ػفيخ اليةت -2

واالجتساعية واالثار الشاجسة عغ البصالة واسبابيا ة الستغيخات االقترادي البصالةوفق تحميل وتفديخ  -3
 اني مشيا االقتراد .والحمػؿ السقتخحة لسعالجة االختبلالت الييكمية التي يع

 لدراسة :فروض ا

 بيغ البصالة والشاتج السحمي اإلجسالي. ذات داللة تػجج عبلقة شخدية - 1

 والشسػ االقترادي . بيغ البصالة ذات داللة تػجج عبلقة عكدية - 2
 .الدكاف  ومعجالت نسػ وحجع البصالة بيغ ذات داللة عبلقة  عكدية ىشاؾ - 3

 الدراسة : اناتبيمعلهمات وجسع مرادر 

عمسية والتقاريخ والجوريات التي تتسثل في الكتب الستخررة والسجبلت ال يةمرادر ثانػ  اعتسجت الجراسة عمي
 الجياز السخكدي لئلحراء وتقاريخ بشظ الدػداف السخكدي . ارجرىي

 مشهجية الدراسة :

ميل الػصفي في التحو  الدػدافعمي السشيج الشطخي في وصف اتجاىات وأنػاع البصالة في  جراسةالت اعتسج
 شسػ االقترادي .والشسػ الدكاني ،ال والشاتج السحمي االجسالي , عبلقة بيغ البصالةمعخفة ال
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 : مانيةالحدود السكانية والز  2020

 الحجود السكانية : تتسثل الحجود السكانية لمبحث جسيػرية الدػداف -أوال

 ـ( 2019 _ ـ1992)في الفتخة مابيغ  الحجود الدمانية : تتسثل -ثانيا

 

 دراسة :التبهيب 

فيػ يتشاوؿ اإلشار  : الفرل األوؿ : ىػ عبارة عغ اإلشار السشيجي والجراسات الدابقة ، إما الفرل الثاني
تشاوؿ ي : والفرل الثالث .ار الشاجع عشيا سباب مذكمة البصالة ، اآلثأخي لمبصالة مغ خبلؿ السفيػـ ، الشط

 ات مع قائسة مغ السرادر والسخاجع والسبلحق .الشتائج والتػصي التحميل و

 الدراسات الدابقة

ىحه الجراسة مذكمة البصالة و يخجع ذلظ إلى شبيعة االقتراد الدراعي ،  تشاولت: 0222أسسهان،  -1
ولعجـ مقجرة االقتراد الرشاعي عمي امتراص فائس العسالة الستدايجة نتيجة لمديادة السسصخة في الدكاف 

ة وفي الدشػات األخيخة نجج ارتفاعا ممحػضا بالشدبة لمبصالة بيغ الخخيجيغ وتكسغ السذكمة في غيخ السدتغم
ارتفاع حجع البصالة في الدػداف لعجـ التشاسب بيغ حجع الخخيجيغ مع حجع القػى العاممة في الدػداف . 

ىع اإلصبلحات االقترادية ىجفت الجراسة إلى تحميل واقع ضاىخة البصالة في االقتراد الدػداني ومعخفة اثخ أ 
عمى مدتػى التذغيل والبصالة . افتخضت ىحه الجراسة إلى عجـ وجػد استثسارات كاؼية ومذاريع تشسػية كبيخة 
وخمق فخص عسل أدى ذلظ  إلى ارتفاع معجؿ البصالة بيغ خخيجي الجامعات والسعاىج العميا  .أتبعت الباحثة 

ما تػصمت إلية ىػ:  إف عسمية الخرخرة التي تست في القصاع  السشيج التحميمي والػصفي لمطاىخة ، أىع
العاـ أدى إلى ضيق نصاؽ العسل  العاـ وضعف مداىسة القصاع الخاص في التػضيف أيزا عجـ التشاسق 
بيغ مخخجات التعميع العالي واحتياجات سػؽ العسل وجمب العسالة األجشبية في بعس التخررات النعجاـ 

ؽ العسل  السحمي أىع تػصيات تجعػ إلى العسل عمى إنذاء مؤسدات إنتاجية الصمب عمييا في الدػ 
الستيعاب الخخيجيغ الستبتميغ والفخض عمى أصحاب الذخكات في القصاع الخاص عسػما عمى تذغيل ندبة 

 (1)مغ الخخيجيغ . 
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ية تشاولت التخصيط لمتعميع العالي بالدػداف وعبلقة بالتشسية االقتراد0222عرام الدين، -2

واالجتساعية ، و ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى تخصيط التعميع العالي بالدػداف ومجى عبلقتو بالتشسية 
ـ( وكحلظ لمػقػؼ عمى أىجاؼ إستخاتيجية التعميع 2002 – 1992االقترادية واالجتساعية خبلؿ الفتخة بيغ )

الفتخة بجانب محاولة اقتخاح عجد مغ العالي ، والتعخؼ عمى وسائل وأدوات تخصيط التعميع العالي في تمظ 
الحمػؿ البلزمة لتحقيق الخبط بيغ التعميع العالي في تػسعة وخصط التشسية االقترادية واالجتساعيةاتبعت 

 مسعمػمات .ل الجراسة السشيج الػصفي التحميمي

ة سميسة ، ، وقج قامت الجراسة عمى عجة فخوض أىسيا : أف تخصيط التعميع العالي ال يقػـ عمى أسذ عمسي
وأف الخصة العذخية لمتعميع العالي لع تخاعي إمكانات الجولة السادية ، ولع تقع الجولة بتػفيخ الجعع البلـز 
واألجيدة والسعجات التخصيصية لتشفيح الخصة واف تخصيط التعميع العالي خبلؿ العذخة سشػات األخيخة لع تخاعي 

جتساعية ، كسا اف أىع أىجاؼ التعميع العالي في الخصة العذخية لع أولػيات الجولة في التشسية االقترادية واال
عميع التقشي , وىشاؾ نقز كبيخ في األشخ السؤىمة في مجاؿ التعميع تتتحقق مثل تحجيث السشاىج وتصػيخ ال

 العالي .

خية ، وإف وتػصمت الجراسة إلى أف الخصة العذخية لمتعميع العالي لع تخاعي إمكانيات الجولة السادية والبذ
التشسية االقترادية واالجتساعية لع تحقق مغ خبلؿ الخصة العذخية الدابقة ، وكحلظ وجج اف تخصيط التعميع 
العالي في العذخة سشػات األخيخة لع يحقق أىع أىجافو ، كتصػيخ التعميع التقشي وتصػيخ السشاىج وتختيب 

ات التي وردت في اإلستخاتيجية كسا لع تحقق الخبط األولػيات ، وأف الخصة العذخية لع تخاعي تختيب األولػي
 السصمػب بيغ اإلستخاتيجية العذخية الدابقة وخصط التشسية االقترادية واالجتساعية .

وقج وصت الجراسة بزخورة ؾياـ جياز مخكدي لتخصيط التعميع العالي عمى درجة عالية مغ الكفاءة ويعسل 
العالي باألىجاؼ العامة لمتشسية وبرػرة واقعية وكحلظ االىتساـ  بأشخ بذخية متفخغة ، وكحلظ ربط التعميع

 (11).بالبشيات األساسية لمتعميع العالي مغ أجيدة ومعجات ومعامل ومكتبات 

،تشاولت التػسع في التعميع العالي وسػؽ العسل في الدػداف وىجفت إلى الػقػؼ عمى  م0222سارة، -2
ـ وما شخأ مغ تغييخ عمى التعميع العالي وصمة ذلظ 2002-1990التعميع لمفتخة  سياسات التػسع في

باستيعاب  الخخيجيغ في سػؽ العسل باعتبار العسل واإلنتاج ىػ الؿياس السثالي لسخدود االستثسار التعميسي 
مسعمػمات أىع ما تػصمت إليو الجراسة : أف مغ أسباب ضعف  لاتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي 

ـ خاصة بالشدبة لخخيجي 1981خخيجيغ في الدػداف إيقاؼ التعييغ التمقائي مشح عاـ فخص تػضيف ال
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الكميات التصبيؿية  , و مغ أسباب ضعف  فخص تػضيف الخخيجيغ في الدػداف التػسع في التعميع العالي لع  2020
وسياسات القػى يقابل بديادة في فخص عسل الخخيجيغ , عجـ التشديق والخبط التاـ بيغ سياسات التعميع العالي 

العاممة مغ أسباب ضعف  فخص تػضيف الخخيجيغ في الدػداف ,  كحلظ أثبتت الجراسة أف  خرخرة كبيخ 
مغ مؤسدات الجولة انعكذ سمبًا عمى فخص التػضيف، مسا أدى إلى فرل مئات العامميغ بالجولة بسػجب 

الجراسة : تقميل االستيعاب  الرالح العاـ وعجـ خمق وضائف ججيجة الستيعاب الخخيجيغ. أىع تػصيات
بسؤسدات التعميع العالي خاصة التخررات الشطخية التي ال تجج فخص تػضيف بدػؽ العسل , االتجاه نحػ 
التقجـ في التكشػلػجيا عسػما يدتجعى إعادة الشطخ في محتػيات السشاىج برفة مدتسخة بػاسصة مجالذ 

يا لمتصػرات السحمية والعالسية , االستعانة بمجاف ذات خبخة الكميات والمجاف الستسيدة مسا يزسغ سخعة استجابت
 (7).ودراية لػضع السشاىج األكاديسية سػاء في العمـػ التصبيؿية أو الشطخية 

تشاولت الجراسة التػسع في التعميع الجامعي في الدػداف وأثخه عمى البصالة خبلؿ  م(،0222السعتز،) -4
جراسة إلى حس السؤسدات التعميسية في األخح بالتخصيط لتجػيج ـ( ، و ىجفت ال2000 – 1990الفتخة )

األداء وكحلظ زيادة الػعي التخصيصي وكيؽية استخجاـ عمع التخصيط عشج وضع وتشفيح الدياسات التعميسية ، 
 وقج استخجمت الجراسة السشيج االستقخائي في جسع بيانات الجراسة عمى عجة فخضيات أىسيا :

 ة الدػدانية ال تصبق خصط وبخامج إستخاتيجية جيجة عشج تقجيسيا لمخجماتالسؤسداف التعميسي -

إتباع إستخاتيجية التػسع في تقجيع خجمة التعميع الجامعي لع تؤدي فقط إلى تجني مدتػى التحريل  -
 األكاديسي بل فأقست مذكمة البصالة أيزًا .

التشديق السصمػب بيغ سياسات الجولة السختمفة وقجتػصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا: فذل آلية الجولة في 
حتى تزسغ قجر معقػؿ مغ التػازف بيغ نتائج تمظ الدياسات وكحلظ الخكػف إلى آلية الدػؽ في تحقيق 
التػازف االقترادي والعسالة الكاممة، إف التػسع في التعميع العالي أفخز ايجابيات كثيخة ولكشيا لع تخاعي 

 .صة بيحا التػسع مسا أفخز أعجاد كبيخة مغ العاشميغالطخوؼ والستغيخات السحي

وقج وصت الجراسة بإعادة التخصيط أو تعجيل سياسات التعميع العالي ؼيسا يخز القبػؿ حدب احتياجات 
سػؽ العسل ، وذلظ بالتشديق بيغ وزارة التعميع العالي ووزارة السالية واالقتراد الػششي ووزارة العسل واإلصبلح 

أجيدة أخخى ذات الرمة . كسا يجب تحفيد ودعع إنذاء مذاريع استثسارية كبيخة تدتػعب  اإلداري وأي
الخخيجيغ حدب التخررات مع التخكيد عمى نػعية العائج االقترادي ، كسا يجب فتح فخص التػضيف 
 أماـ جسػع الخخيجيغ لمسذاركة في العسمية اإلنتاجية وذلظ بإنذاء مذخوعات عامة وخاصة في القصاعات
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التي يتستع فييا الدػداف بسيدة ندبية كبيخة مثل السذخوعات الدراعية واإلنتاج الحيػاني والتعجيغ والرشاعات  2020
التحػيمية السختبصة بيحه القصاعات ، وأوصت الجراسة أيزًا بالتػسع في التعميع التقشي وتقميز التعميع الشطخي 

سيشي والحخفي والتجريب لزساف التػازف في ـيكل العسالة والجراسات األدبية وكحلظ االىتساـ بسعاىج التعميع ال
وضخورة تغييخ السفاـيع الدمبية الدائجة عغ التعميع السيشي والحخفي والتي يشطخ ليا نطخة شبؿية فػؾية ال 

 (2)مبخر ليا . 

(، تسثمت مذكمة ىحه الجراسة في الدؤاؿ: ماىي العبلقة السػجػدة بيغ معجالت م0222يهسفات،) -5
اتجاىاتيا . وىجفت ىحه الجراسة إلى االتجاىات التجخيبي  يصالة والشسػ االقترادي في الجدائخ وماىالب

الؿياسي لمعبلقة بيغ البصالة والشسػ االقترادي في الجدائخ الخخوج بسجسػعة مغ الشتائج السفدخة والذارحة 
قخار االقترادي والذخكاء في ليحه العبلقة األمخ الحي يسكغ إف يداعج عمى تػفيخ تػجييات لستخحي ال

وافتخضت: وجػد عبلقة بيغ الشسػ االقترادي والبصالة والتغيخ في الشسػ االقترادي يدبب التغيخ  0التشسية 
في معجالت البصالة والتغيخ في البصالة يدبب التغيخ في الشسػ االقترادي ، وىشالظ عبلقة سببية ثشائية تتجو 

البصالة الى الشسػ االقترادي . قامت ىحه الجراسة إلي اعتساد واستخجاـ مغ الشسػ االقترادي إلى معجالت 
البيانات الدشػية لمشاتج السحمي اإلجسالي الحؿيقي وقج أجخيت ىحه االختبارات في مدتػيات لػغاريثع الشاتج 

ؿ ـ مغ خبل2009-1970السحمي اإلجسالي الحؿيقي لتفادي تأثيخات التزخع ومعجالت البصالة، لمفتخة مغ 
دراسة العبلقة بيغ التزخع والشسػ االقترادي ، وباالعتساد عمى مرفػفة االرتباط واختبار الدببية والسشيجية 
التكامل الستدامغ أو السذتخؾ ونسػذج الترحيح الخصأ لتحجيج اتجاىات العبلقة بيغ البصالة والشسػ االقترادي 

عبلقة سببية شؽيفة وعكدية مغ معجالت البصالة  عمى السجى القريخ والصػيل في الجدائخ كانت نتيجة وجػد
إلى الشسػ االقترادي ، وعجـ وجػد عبلقة تػازنية شػيمة أو قريخة األجل بيغ معجالت البصالة والشسػ 

 (19).االقترادي في الجدائخ

، تسثمت مذكمة  الجراسة في الدؤاؿ الخئيدي  : مامجى تأثيخ معجالت م(0202سسير عفهان،) -6
الستغيخات االقترادية في الجدائخ؟ باإلضافة إلى األسئمة الفخعية أىسيا : ما ىي واقع ضاىخة البصالة البصالة ب

في الجدائخ ؟ ماـية أىع الستغيخات االقترادية التي تؤثخ عمى البصالة في الجدائخ . أىع فخضيات الجراسة 
قترادية الجدائخية اثخ في مدتػى وجػد تبايغ وتعجد في وجيات الشطخ السفدخة لمبصالة ، لئلصبلحيات اال

 التذغيل والبصالة اتبعت في ىحه الجراسة السشيج الػصفي والتحميمي لمطاىخة واستخجمت

 الصخؽ اإلحرائية والؿياسية الزخورية لجراسة  العبلقة بيغ الستغيخات االقترادية ومعجؿ البصالة .
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كبيخ بحجع الدكاف والشاتج السحمي اإلجسالي  أىع ما تػصمت إلية الجراسة : تتأثخ معجالت البصالة بذكل 2020
% سشة  13.8( إذا وصمت 2007-2000الحؿيقي ، معجالت البصالة سجمت انخفاضا معتبخا خبلؿ الفتخة )

ـ أوصت الجراسة بتشسية دعع  دور القصاع الخاص إلنذاء فخص العسل تشػيع الرادرات خارج 2007
الديصخة عمى العػامل والستغيخات االقترادية التي تؤثخ بذكل  السحخوقات وتفعيل االقتراد الػششي ، ضخورة

 (9).مباشخ عمى معجؿ وحجع البصالة 

(، تكسغ مذكمة الجراسة في الػقػؼ عمى أىع العػامل السحجدة لمبصالة في م0200ميداء سعيد،) -7
اف ، والتعخؼ عمى الدػداف . ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى أىع العػامل السؤثخة عمى البصالة في الدػد

الدياسة الشقجية السشاسبة لمحج مغ البصالة في الدػداف ، وصياغة الشسػذج يػضح تأثيخ عخض الشقػد ،الشاتج 
السحمي اإلجسالي ،التزخع ، حجع الدكاف عمى معجؿ البصالة .تسثمت أىع افتخاضات الجراسة في وجػد عبلقة 

حلظ وجػد عبلقة عكدية معشػية بيغ كل مغ معجؿ البصالة شخدية معشػية بيغ معجؿ البصالة وحجع الدكاف وك
وعخض الشقػد والشاتج السحمي اإلجسالي والتزخع ، واف ىحه الستغيخات السدتقمة الجاخمة في تقجيخ الشسػذج 
ىي األكثخ تفديخا لسعجؿ البصالة في الدػداف تع انتياج السشيج الؿياسي بسخحمة مختمفة ، إف أىع ما تػصمت 

راسة وجػد عبلقة معشػية شخدية بيغ البصالة وحجع الدكاف وجػد عبلقة معشػية عكدية بيغ معجؿ إلية الج
البصالة وعخض الشقػد ، وجػد عبلقة معشػية عكدية بيغ معجؿ البصالة والشاتج السحمي اإلجسالي ، وجػد 

ة في الدػداف لمفتخة عبلقة معشػية شخدية بيغ معجؿ البصالة والتزخع واف أفزل دالة تسثل محجدات البصال
( ىي الجالة المػغاريثسية ، واف أىع تػصيات الجراسة : ضخورة بحؿ مديج مغ الجيج في جسع 1992-2009|)

وتحميل بيانات الجراسة ووضع الدياسات االقترادية السشاسبة التي تخاعي خرػصية األوضاع االقترادية 
تي تػازف ما بيغ تقميل  معجؿ البصالة وضيػر التزخع ، في الدػداف ، إتباع سياسات نقجية ومالية مشاسبة وال
 (18)يل السذاريع وخمق فخص االستثسار.العسل عمى خمق فخص عسل متدايجة واالىتساـ بتسػ 

عسل صالح عمى الػقػؼ عمى حؿيقة ضاىخة البصالة ومجى تأثيخىا في االقتراد  م(،0200صالح،) -8
مغ خبلؿ استخجاـ بيانات عغ معجؿ األجػر االسسية والبصالة الكمي وتبعت دراسة السشيج التحميمي وذلظ 

وكاف مرجر البيانات الجياز السخكدي لئلحراء وثع استخجاـ بخامج التحميل وتػصمت نتائج الجراسة إف شكل 
الجالة غيخ الخصي بيغ معجالت نسػ األجػر االسسية ومعجالت البصالة مغ خبلؿ إحرائية ديخيغ واتدػف 

ة السقجرة بأنة ال يػجج ارتباط ذاتي بيغ معمسات الشسػذج السقجرة واتزح مغ نتائج الجراسة بأنة تبيغ اإلحرائي
 (23).ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ معجؿ نسػ البصالة والتزخع 
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2020 
تشاولت الجراسة مػضػع سياسات التعميع العالي ودورىا في زيادة ندبة البصالة وسط  م(،0200مثشي،) -9

ـ و كانت مذكمة الجراسة ىي غياب العبلقة اإليجابية بيغ 2010ـ إلي 1995 الخخيجيغ في الفتخة مغ
سياسات التعميع العالي وسػؽ العسل في الدػداف و عجـ وجػد عبلقة إستخاتيجية واضحة بيغ سياسات التعميع 
 العالي وسياسات االستخجاـ وكحلظ ارتفاع ندبة بصالة الخخيجيغ في الدػداف , اتبعت الجراسة السشيج
االستشباشي وذلظ الحتػاء الجراسة عمى الجػانب الشطخية حيث أعتسج الباحث عمى البيانات األولية حيث تع 
استخجاـ اداء السقابمة في جسع السعمػمات مغ بعس مسثمي الػزارات لسعخفة وجيات نطخىع في السعػقات 

 التي تػاجو استيعاب الخخيجيغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة :

 / عجـ وجػد عبلقة إستخاتيجية واضحة بيغ سياسات التعميع العالي وسياسات االستخجاـ1

 / ضعف دور القصاع الخاص في استيعاب وتػضيف الخخيجيغ .2

 تػصيات الجراسة :

 / ضخورة السخاجعة الذاممة لمدياسات التعميسية وسياسات االستخجاـ1

سل مع التخكيد عمى التجريب التحػيمي والتعميع السيشي والتقشي / التجريب والتأىيل وفقًا الحتياجات سػؽ الع2
 (22) .والتصبيق

(، تشاولت تقييع اثخ تخصيط التعميع العالي عمي بصالة الخخيجيغ في الدػداف خبلؿ م0202محسهد،) -10
داقيا ـ. وىجفت الجراسة إلي التعخؼ عمي سياسة القبػؿ الستبعة في الدػداف وما مجي ات2012-1990الفتخة 

مع احتياجات سػؽ العسل السحمي ، و تقييع مخخجات التعميع العالي عمي ضػء احتياجات سػؽ العسل 
لسعخفة نقاط قػة وضعف ىحه السخخجات وكحلظ معخفة مجي نجاح أو فذل بخامج تذغيل الخخيجيغ التي تع 

 لػصف وتحميل تشفيحىا لتقميل بصالة الخخيجيغ , اتبعت الجراسة السشيج الػصفي والتحميمي ،

نتيغ لكل يابيانات الجراسة التي جسعت مغ السرادر الثانػية واألولية التي تع الحرػؿ عمييا عغ شخيق استب
 الجراسة: إليوما تػصمت  أىعمغ الخخيجيغ وجيات استخجاـ الخخيجيغ 

/ ىشاؾ 2يغ، ذات داللة إحرائية بيغ سياسة القبػؿ في الدػداف وبصالة الخخيج ارتباشيو/  وجػد عبلقة 1
 أفعجـ مػاءمة وفجػة واسعة بيغ مخخجات التعميع العالي في الدػداف واحتياجات سػؽ العسل  وذلظ بدبب 

 الخخيج يعاني نقرا كبيخا في القجرات والسيارات البلزمة لمعسل .
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 ومغ أىع تػصيات الجراسة : 2020

معمػمات كاؼية عغ سػؽ العسل يسكغ / ضخورة اعتساد وزارة التعميع العالي نطاـ إرشاد وتػجيو قائع عمي 1
 الستقجميغ لمجامعات مغ التقجيع لمسجاالت الجراسية السخغػبة في سػؽ العسل.

/ ضخورة اعتساد الجامعات نطاـ متابعة وتقػيع مخخجاتيا في سػؽ العسل واستخجاـ نتائج الستابعة والتقػيع 2
 ة سػؽ العسل كسا وكيفا.كتغحية مختجة لتحجيث نطسيا وبخامجيا التعميسية وفقا لحاج

/ ضخورة تشديق الجامعات والسعاىج العميا مع جيات االستخجاـ إلعادة ـيكمة التعميع العالي مغ حيث 3
 (16).البخامج ونػع التأىيل إلمتراص بصالة الخخيجيغ

مذكمة ىحه الجراسة تتعمق بإشكالية العبلقة بيغ بصالة الخخيجيغ وأثارىا  م(،0202يهسف حدن،) -11
فت لمتعخؼ عمى أسباب بصالة الخخيجيغ وأثارىا ج( وى2015-2005القترادية واالجتساعية في الفتخة ) ا

 وحجسيا السختمفة وإيجاد الحمػؿ ليا. وتسثمت فخضية ىحه الجراسة

في وجػد عبلقة سمبية بيغ معجالت بصالة الخخيجيغ بذقييا الرخيحة والسقشعة ،واتبعت الجراسة السشيج 
 73348صفي  أوضحت الجراسة إف متػسط الخخيجيغ العاشميغ عغ العسل في القصاع الحكػمي التحميمي الػ 

% في نفذ الفتخة ولغ تدتصيع حداب متػسط الخخيجيغ العاشميغ عغ العسل 93خخيج وندبة البصالة فييع 
ذكمة في القصاع الحكػمي لعجـ تػفخ البيانات عشيع ، وأوصت الجراسة بالعسل الجاد لسػاجية ىحه الس

والتػصل في حميا أو التخفف مغ حجتيا بكل إبعادىا في إشار شامل التخاذ سياسات بعيجة عغ الحمػؿ 
 (21).السؤقتة والسخاجعة الذاممة وسياسات االستخجاـ 

ىجفت الجراسة إلى معخفة اثخ البصالة عمى االستيبلؾ في الدػداف خبلؿ الفتخة ، م(0202كرار ) -00
ذكمة الجراسة في ماىػ اثخ البصالة عمى االستيبلؾ في الدػداف ، ماىػ اثخ ـ  . تخمرت م1990-2010

التزخع عمى االستيبلؾ في الدػداف ، ماىػ اثخ الجخل الشاتج الحالي والدابق عمى االستيبلؾ في الدػداف 
داف . بشيت فخضيات الجراسة كسا يمي تػجج عبلقة عكدية بيغ كل مغ البصالة والتزخع واالستيبلؾ في الدػ 

خبلؿ فتخة البحث ، تػجج عبلقة شخدية بيغ كل مغ الجخل الستاح الحالي والجخل الستاح الدابق واالستيبلؾ 
في الدػداف خبلؿ فتخة البحث استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي بالتصبيق عمى نسػذج اختبلؼ 

في الدػداف لتػفيخ الدمع الزخورية  التبايغ العاـ اآلسي . أوصت الجراسة بالعسل عمى دعع القصاع اإلنتاجي
لمسدتيمظ وبأسعار تكػف في الستشاوؿ ، تصبيق سياسة نقجية ومالية فاعمة لمحج مغ معجالت التزخع السختفعة 
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وبالتالي تخؽيس السدتػى العاـ لؤلسعار ومغ ثع زيادة االستيبلؾ ، وتحديغ السشاخ االستثساري بالتالي زيادة  2020
 (02).ؾ في الشياية اإلنتاج وزيادة االستيبل

تشاولت الجراسة ضاىخة البصالة وعبلقتيا بسذكمة الديادة الدكانية واآلثار التي م(،0222سامية،) -02
تخمفيا عمى السجتسع اقتراديًا واجتساعيًا وسياسيًا. و ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى ترػر الستخخج حجيثًا 

يسانو بالترجي ليحه السذكمة مغ الجيات السعشية وكحلظ لفخص العسل الستاحة وكيؽية الػصػؿ ليا ودرجة إ
التعخؼ عمى مجى اتجاه حجيثي التخخج نحػ بخامج التعمع ومجى مدايختيا لدػؽ العسل مغ وجية نطخىع , 
استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي في وصف تحميل البيانات التي تع جسعيا عغ شخيق تػزيع 

 حجيثي التخخج .استبانو لعيشة مغ الذباب 

أىع ما تػصمت إليو الجراسة : أنو تػجج عبلقة كبيخة بيغ الديادة الدكانية وسياسة التعميع مغ جانب وبصالة 
الذباب حجيثي التخخج مغ جانب آخخ ، وكسا تػصمت إلى أف البصالة تقػد الذباب إلى مسارسة التصخؼ ، 

 إلى الخارج  . وكسا أف الغالبية العطسى مغ ىؤالء يخغبػف في اليجخة

وقجمت الجراسة عجة تػصيات أىسيا : ضخورة الترجي إلى الديادة الدكانية بسرخ لتقميل عجد العاشميغ 
وذلظ عبخ األجيدة اإلعبلمية ورجاؿ الجيغ ، كسا إف سياسات التعميع ال بج وأف تختبط باحتياجات سػؽ العسل 

 (8).امعية ىي السديصخ الػحيج عمى فكخ الذباب مع رفع ؾيسة الحخفة والرشعة حتى ال تربح الذيادة الج

 : أسباب البظالة

 وؼيسا يمي سشحاوؿ حرخ أىع أسباب البصالة، والتي قج تشتذخ في أي مجتسٍع كاف:

حيث أف نسػ ؛ عشيا البصالة عيعج الشسػ الدكاني مغ األسباب االجتساعية التي تشج : الشسه الدكاني -1
، و ىحا ما يؤدي إلى ضخورة خمق أكبخ ى نسػ قػة العسل بسعجالتٍ كبيخة يؤدي إل الدكاف بسعجالتٍ 

 لكغ ىحا ما ال يتحقق في غالبية الجوؿ الشامية . مشاصب شغل ججيجة،

حيث حمت الفشػف اإلنتاجية لخأس الساؿ محل العسل اإلنداني  في : االعتساد على كثافة رأس السال -2
وىحا بدبب تفاقع  نخفاض الصمب عمى العسل البذخي،ومغ  ثع ا مغ قصاعات االقتراد القػمي، كثيخٍ 

 آثار الثػرة العمسية والكشػلػجية عمى العسالة

وىػ ما يعبخ عغ مخحمة مغ مخاحل األزمة الخأسسالية الشاتجة عغ عجـ كفاية الصمب  :الكداد االقترادي -3
 الفعاؿ الحي مغ مطاىخه االزدياد اإلكخاىي لمبصالة بدبب تخاجع اإلنتاج.
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2020  

 : سهء الدياسة -4

الدياسة اإلدارية الحكػمية في تخصيط القػى العاممة السػجػدة لجييع وتشطيسيع عمى أساس الكفاءة والخبخة 
 والسقجرة أي وضع الذخز السشاسب في السكاف السشاسب .

 : البعد السكاني للدياسة الدكانية -5

مدتػى استخجاـ السػارد البذخية ، إذ إف التخكد  مسا ال شظ ؼيو إف البعج السكاني لمدياسة الدكانية يؤثخ عمى
الدكاني في السشاشق الحزخية يؤدي إلى ارتفاع الكثافة الدكانية عمى السداحات السأىػلة بدبب الشدوح مغ 
الخيف إلى السجيشة . وما ال شظ ؼيو أيزا إف ىحا الخمل ألتػزيعي يخمق ضغصا عمى السؤسدات ، بحيث 

ستاحة . وىػ مايدتػجب ضخورة انذاء مذاريع اقترادية كالجامعات الرشاعية يرعب امتراص العسالة ال
والدراعية القادرة عمى خمق الؿيسة السزافة مغ جية ، عمى تػفيخ فخص عسل شجيج يدتػعب فائس العسالة 

 مغ جية أخخى .

االختبلؿ في سػؽ  وىكحا ساىع قرػر التػازف في التشسية اإلقميسية والتػازنات الجيػرية في خمق السديج مغ
 العسل وسػء استخجاـ السػارد البذخية الستاحة .

 : الهيكلية تاالختالال

تعػد مذكمة التذغيل والبصالة إلى تذابظ االختبلؿ الييكمية ، وخاصة التذابظ غيخ الستػازف بيغ القصاعات 
الديادة الدكانية . الذئ الحي اإلنتاجية في االقتراد الػششي، مسا أدي إلى تخاجع معجالت نسػ الشاتج مقارنة ب

حاؿ دوف تػفيخ فخص التػضيف القادر عمى احتػاء اليج العاممة . فاألسباب الييكمية لمبصالة يسكغ ترشيفيا 
 إلى ثبلثة عشاصخ أساسية وىي :

نقز ديشاميكية القصاع اإلنتاجي صشاعيا كاف أو زراعيا ، إذا لع يدتصيع القصاعيغ إضيار السخونة  -أ
تػفخىا في سػؽ العسل مغ خبل ؿ الجياز اإلنتاجي ، الحي لع يتسكغ مغ تحقيق التسػيل الحاتي الػاجب 

السػجة لبلستثسار ولتػسع شاقتو اإلنتاجية الحالية مغ جية . ولع يتسكغ حتى مغ ضساف نذاشات الريانة 
 أخخى . وخجمات ما بعج البيع والتي كاف بإمكانيا إف تستز جدءا مغ البصالة الحالية مغ جية
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انخفاض دعع االستثسارات اإلنتاجية وتػقفيا في بعس حاالت مشح سشػات خرػصا إف حجع اإلعبلنات  -ب 2020
يذكل إحجى الدبل الشاجعة لزساف استسخاري لسا يعشيو ذلظ مشاصب عسل ججيج يسكغ الستمخز مغ حالة 

 البصالة والعصل نتيجة لدػء تدييخ السػارد السالية ليحه السذاريع .

ـ وجػد تكامل بيغ التكػيغ والتذغيل باعتبار إف األوؿ أصبح مجخد مرشع بذخي يقػـ بالتكػيغ عج -ت
الكسي أكثخ مشة الشػعي ، وبجوف التكفل بسريخ الستخخجيغ ، في إشار التكامل بيغ مختمف القصاعات 

 (17) .االقترادية والسؤسدات السكػنة 

 : اثأر البظالة

خى التي تػاجو البمجاف العخبية آلثارىا االجتساعية واالقترادية الخصيخة، تسثل البصالة أحج التحجيات الكب
ومشح سشػات والتححيخات تخخج مغ ىشا وىشاؾ، تجؽ ناقػس الخصخ مغ العػاقب الدمبية ليحه السذكمة عمى 

 األمغ القػمي العخبي، ومع ذلظ فإف معجالت البصالة تتدايج يػًما بعج يػـ.

 في الشقاط التالية: و يسكغ تمخيز ىحه اآلثار

 : أوال :اآلثار االقترادية

إف العسل يعتبخا عشرخا إنتاجيا وبالتالي فاف تعصيمو يعشي حخماف السجتسع مغ إنتاجية ىحا العشرخ ألنة 
عشرخ معصل لغ يديع في العسمية اإلنتاجية ، ثع إف ىحا العامل العاشل عغ العسل فأنة ليجػد لو دخل 

ى اإلنفاؽ تكػف ضئيمة أو معجومة وبالتالي فاف حجع اإلنفاؽ الكمي في السجتسع وبالتالي فاف مقجرتو عم
سيشخفس مسا يؤدي إلى انخفاض مدتػى الصمب الكمي ونجرؾ تساما االنخفاض الصمب الكمي مغ اثأر 
انكساشية عمى االقتراد القػمي الف الصمب والحي يحفد اإلنتاج فانخفاض الصمب سيؤدي إلى انخفاض 

 مسا سيؤدي إلى تفاقع البصالة وىكحااإلنتاج 

 : الشفدية و االجتساعية ثانيا: اآلثار

ال يػجج شيء أثقل عمى الشفذ مغ تجخع مخارة الحاجة والعػز الساديفيي تشاؿ مغ كخامة اإلنداف ومغ 
 نطختو لشفدو وعمى الخرػص عشجما يكػف الفخد مدئػال عشأسخة تعػؿ عميو في تأميغ احتياجاتيا السعيذية،
فعشجما تذخز إليظ أبرار األشفاؿ ؼيالسصالبة بسدتمدمات العير وتخى في نطخاتيع البخيئة استفدارات كثيخة 
يقف السخء عاجداال يجري كيف يخد عمييا وبأي مشصق يقشعيع بقبػؿ واقعيع السخيخ، كيف تذخح ليع أف 

افخ كسا ىػ معخوؼ؟. . . في عالع رباألسخة عاشل ال عسل لجيو وال يقجر عمى االستجابة لخغباتيع والجػع ك
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األشفاؿ ىشاؾ الرفاء والشقاء والعجالة واإلحداف وليذ اإلجحافػىزع الحقػؽ، وخرػصا عشجما يتعمق ذلظ  2020
 .بحق العير الكخيع والمقسة الذخيفة دوف محلة مج اليج إلى اآلخخيغ .اليج لآلخخيغ

العسل في كل أنحاء العالع مغ جيل  وتؤكج اإلحراءات أّف ىشاؾ عذخات السبلييغ مغ العاشميغ عغ
الذباب، وبالتالي يعانػف مغ الفقخ والحاجة والحخماف، وتخمف أوضاعيع الرحية، أو تأخخىع عغ الدواج، 
وإنذاء األسخة، أو عجدىع عغ تحسل مدؤولية أسخىع. كسا تفيج اإلحراءات العمسية أّف لمبصالة آثارىا الدّيئة 

ثارىا عمى الرحة الجدجية. إّف ندبة كبيخة مغ العاشميغ عغ العسل يفتقجوف عمى الرحة الشفدية، كسا ليا آ
تقجيخ الحات، ويذعخوف بالفذل، وأنيع أقل مغ غيخىع، كسا وجج أف ندبة مشيع يديصخ عمييع السمل، وأّف 

زالػا في يقطتيع العقمية والجدسية مشخفزة، وأّف البصالة تعيق عسمية الشسػ الشفدي بالشدبة لمذباب الحيغ ما 
مخحمة الشسػ الشفدي. كسا وجج أف القمق والكآبة وعجـ االستقخار يدداد بيغ العاشميغ، بل ويستج ىحا التأثيخ 
الشفدي عمى حالة الدوجات، وأّف ىحه الحاالت الشفدية تشعكذ سمبيًا عمى العبلقة بالدوجة واألبشاء، وتدايج 

لػازع الجيشي، يقجـ البعس مشيع عمى شخب الخسػر و السذاكل العائمية. وعشج األشخاص الحيغ يفتقجوف ا
% مسغ يقجمػف عمى االنتحار، ىع مغ العاشميغ عغ العسل. و نتيجة 69تعاشي السخجرات، بل ووجج أف 

ضعف االنتساء باإلضافة إلى لمتػتخ الشفدي، تدداد ندبة الجخيسة، كالقتل واالعتجاء، بيغ ىؤالء العاشميغ.
ية السجتسع ، وصػال إلى مسارسة العشف واإلرىاب ضجه، فزبل عسا تسثمو البصالة مغ إىجار لمػشغ، وكخـا

 لمسػارد الكبيخة التي استثسخىا السجتسع في تعميع ىؤالء الذباب ورعايتيع صحيًا واجتساعيًا.

 ومغ اآلثار االجتساعية أيزا :

 داخل اسختة وفي مجتسعة كي لمفخد الذعػرباإلحباط والفخاغ والسمل مسا يؤدي إلى االنحخاؼ الدمػ  -0

 الذعػر بالشقسة مسا يؤدي إلى الدخقة واإلجخاـ . -2

 القمق وعجـ الصسأنيشة في السجتسع بدبب انتذار الجخيسة . -3

 اضصخاب األوضاع مسا قج يعرف باالستقخار الدياسي لمجولة وتغييخ الحكػمات فييا . -4

 : ثالثا: تزييع السهاهب السكتدبة

معخض لمشدياف ، وبالتالي فيػ معخض لمخصأ ، ويقػؿ السثل الذعبي مغ ال يخصا  ال  معخوؼ إف اإلنداف
يتعمع ، فحتى الذخز الحي ال يعسل فيػ يزيع ماتعمسة ، وىحا التزييع يريب مػاىب اإلنداف العقمية ، 

خبلؿ مجة  الفكخية ، الفشية ، حيث أثبتت الجراسات الديكػلػجية إف اإلنداف العادي إذا لع يصبق ماتعمسة
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زمشية معيشة تختمف حدب خرائز األشخاص ، فأنة يفقج ماتعمسة ،وبالتالي تربح خدارة مددوجة ، مغ  2020
جية تزييع سشػات مغ التعميع والتكػيغ ، ومغ جية أخخى تزييع األمػاؿ العامة التي أنفقت عمى السجارس 

بعج فتخة زمشية شػيمة نػعا ماتكػف  ومخاكد التكػيغ السيشي والجامعات ، حتى واف حجث واشتغل ىحا الذخز
 (5).مخدوديتة ضعيفة وتمدمو نفقات أخخى إلعادة تكػيشو 

 

 :الشسه االقترادي  -

عادة الديادة السزصخدة شػيمة األجل في نريب الفخد مغ الجخل بعج إف يبخأ  –يعخؼ الشسػ االقترادي 
 ومغ ثع ال يعتبخ ذلظ نسػا اقتراديا . االقتراد مغ الكداد ، فاف الديادة تعتبخ دورية وليدت مزصخدة

ويعبخ عغ الشسػ بشريب الفخد مغ الجخل حتى إذا زاد الجخل ، فاف ىحه الديادة يجب إف تكػف أسخع مغ 
 0الديادة الدكانية لكي يحجث نسػ 

ولعمة مغ الذائع إف نسيد بيغ الشسػ االقترادي والتشسية االقترادية . وكبل السرصمحيغ يذيخاف إلى 
يادة السزصخدة في نريب الفخد مغ الجخل . فعشجما يديج دخل الفخد في الجوؿ الستقجمة مثل الػاليات الد 

الستحجة ، فاف ىحا يعشي حجوث الشسػ االقترادي . ومغ ناحية أخخى عشجما يختفع نريب الفخد مغ 
التشسية االقترادية الجخل في الجوؿ األقل نسػا ، فإنشا نرف ىحه الديادة بالتشسية االقترادية ، ولكغ 

 تذيخ إلى أكثخ مغ ىحه الديادات في نريب الفخد مغ الجخل ، فيي تذيخ إلى التحػؿ في السجتسع .

وفي الغالب فاف الشسػ االقترادي يعتبخ مشطسا ومدتقخا في الجوؿ الستقجمة ، فميذ ثسة تغيخات حادة 
أو  –إلى حج ما إذا كاف التػضف عشج ضخورية في الؿيع والسؤسدات . فالشسػ في الحؿيقة يحجث ذاتيا 

مغ مدتػى العسالة الكاممة . وىحا غيخ صحيح في البمجاف األقل نسػا . فكي يديج نريب الفخد  –قخيبا 
مغ الجخل في مثل ىحه البمجاف ، فاف مغ الزخوري إف تتغيخ الؿيع واف تحل مؤسدات ججيجة محل 

تسييد بيغ الشسػ االقترادي والتشسية االقترادية حادا مثل القجيسة . وبالصبع فأنة في التصبيق ال يكػف ال
ما ىػ مقخر ىشا . ومع ذلظ فاف التسييد يعتبخ مفيجا ، حيث تشسػ الجوؿ الستقجمة بديػلة أكثخ مغ الجوؿ 

 (15األقل نسػا .)
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 : الشاتج السحلي اإلجسالي - 2020

 الخربةثمة في األراضي الدراعية يعتبخ الدػداف مغ األقصار الذائعة والغشية بالسػارد الصبيعية مس
والثخوة الحيػانية والسعجنية والغابات والثخوة الدسكية والسياه الػفيخة. ويعتسج اعتسادا رئيديا عمي الدراعة حيث 

 % مغ نذاط الدكاف إضافة إلي الرشاعة خاصة الرشاعات التي تعتسج عمي الدراعة .80تسثل 

االقتراد الدػداني عمي خمؽية الديادة في إنتاج الشفط ـ ازدىخ 2008ي الشرف الثاني مغ عاـ طح
الشفط والتجفقات كبيخة مغ االستثسار األجشبي . سجل نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي أكثخ مغ  أسعاروارتفاع 

 ـ .2007-----2006% سشػيا في عامي 10

مي بسا في ذلظ تقػيع قج تع العسل مع الدػداف في صشجوؽ الشقج الجولي لتشفيح إصبلحات االقتراد الك
ـ ، اإلنتاج 1999محكـػ لدعخ الرخؼ .وبجأ الدػداف ترجيخ الشفط الخاـ في الخبع األخيخ مغ عاـ 

( )مغ 1% مغ قػة العسل ويداىع في ثمث الشاتج السحمي اإلجسالي)80الدراعي ال يداؿ ميسا إال انو يػضف 
 الخابط(.

 :مفههم الشاتج السحلي اإلجسالي 

حمي اإلجسالي بحدب الؿيسة الدػؾية أو الشقجية لجسيع الدمع والخجمات الشيائية التي يتع إف الشاتج الس
إنتاجيا داخل الجولة مغ جانب السػاششيغ الحيغ يحسمػف جشدية الجولة ويؿيسػف داخل الجولة أو األجانب الحيغ 

يحدب الؿيسة الشقجية أو الدػؾية  يعسمػف داخل الجولة )كل ما تع انتاجة محميا ( بيشسا الشاتج القػمي اإلجسالي
لجسيع الدمع والخجمات الشيائية التي يشتجيا السػاششػف الحيغ يحسمػف جشدية الجولة سػاء كانػا مؿيسيغ داخل 

 الجولة أو خارجيا .

ىػ مجسػع الؿيسة الدػؾية لمدمع والخجمات الشيائية السشتجة حجيثا في الجولة خبلؿ فتخة زمشية عادة 
تع حدابيا عغ شخيق الؿيسة السزافة أي جسيع ؾيسة السشتجات الشيائية مغ سمع وخجمات تكػف سشو وي

 لؤلسعار الجارية مع استبعاد الدمع الػسيصة السذاركة في العسمة الػششية .

 : طريقة حداب الشاتج السحلى اإلجسالي

 الػاردات(.-الرادراتاجسالى الشاتج السحمى=االستيبلؾ الخاص+اجسالى االستثسار +اإلنفاؽ الحكػمي+)

 كسا يسكغ تقجيخ الشاتج السحمى االجسالى بالصخؽ الثبلثة:
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شخيقة اإلنتاج أو الؿيسة السزافة : وىى جسع الؿيسة السزافة ،بشج السػازنة في حداب اإلنتاج لكافة  -1 2020
 :الػحجات السؤسدية أي 

االستيبلؾ -لسشتجاتاإلعانات عمى ا-الشاتج السحمى اإلجسالي بأسعار الدػؽ =الشاتج +الزخائب
 الػسيط.

شخيقة اإلنفاؽ : تذيخ إلى حاصل جسيع إشكاؿ اإلنفاؽ ،االستيبلؾ التغيخ في السخدوف، التكػيغ الخاسسالى 
الثابت ،صافى الحيازة مغ األشياء الثسيشة والرادرات مغ الدمع والخجمات ناقرا الػاردات مغ الدمع 

 والخجمات اى :

ار الدػؽ =اإلنفاؽ االستيبلؾ الشيائي الفعمي +التغيخ في السخدوف +التكػيغ الشاتج السحمى اإلجسالي بأسع
الػاردات -الخسسالى الدابق الثابت اإلجسالي صافى الحيازة مغ األشياء الثسيشة +الرادرات الدمعية والخجمات

 الدمعية الخجمية

 شخيقة الجخل :وىشا يقػـ بجسع كافة عبلمات الجخل اى : -2

اإلعانات عمي اإلنتاج  –الى =الشاتج االجسالى السحمى بأسعار الدػؽ +الزخائب الجخل القػمي االجس
 (14)ة.والػاردات + التعػيزات العامميغ )صافى السدتمع عمى العالع الخارجي( + دخل السمكي

 :الشاتج السحلي اإلجسالي 

ارتفاع معجلة يؤدي إلى زيادة وفقا لسشصمق الشطخية االقترادية فاف الديادة في حجع الشاتج السحمي اإلجسالي و 
مدتػى التذغيل والتػضيف وخمق مديج مغ فخص العسل الججيجة مسا يتختب عمية انخفاض في حجع البصالة 
ومعجليا ويتحقق ذلظ في ضل ضخوؼ الخواج أو االنتعاش االقترادي ويحجث العكذ في ضل ضخوؼ الخكػد 

الشاتج السحمي اإلجسالي ومعجؿ البصالة ىي عبلقة أو الكداد االقترادي .إي إف العبلقة الستػقعة بيغ 
 عكدية . 

 : الشاتج السحلي اإلجسال في الدهدان

أف عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية تشصػي عمي تعقيجات كثيخة و تجاخل  في العػامل الدياسية اإلدارية 
ثيخات  داخمية وأخخى خارجية أو دولية واالجتساعية والفشية و السشاخية و غيخىا دلظ وفي نفذ الػقت ىشاؾ تأ

عبارة عغ ضغػط سياسية ومذكبلت في األسعار وتشافذ  في تجفق رأس ماؿ األجشبي أو مذكمة ضخورية 
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الخارج إضافة  إلي التكتبلت االقترادية البعس مغ ىحه العػامل قج يكػف لو أثار ايجابية والبعس إلي  2020
 االقترادية و االجتساعية األخخ قج يكػف لو دور سمبي عمي التشسية 

يعبخ عغ  مجسػعة ؾيع الدمع  الشيائية والخجمات التي إنتاجيا بػاسصة عشاصخ اإلنتاج  GDPالشاتج السحمي
الستػافخة بالسجتسع  أو ىػ مجسػع الؿيع لمدمع والخجمات الشيائية السشتجة في الجولة خبلؿ  فتخة زمشية عادة 

 تحدب بسقجار عاـ  .

احج السؤشخات   GDPالسحمي اإلجسالي عغ السؤشخات االقترادية السيسة ألسباب مشيا يعج يعتبخ الشاتج  
 الخئاسية  لمشذاط االقترادي في السجتسع ويعتبخ مؿياسا  لسجي تصػر اإلنتاج مغ سشة آلخخي  

سجتسع انخفاض الشاتج السحمي مثبل قج يكػف سبب السذاكل االقترادية كالبصالة أو نتيجة لكػارث حمت  بال
وشخؽ عبلج مذاكل تتزسغ دراسة تػزيع الشاتج السحمي اإلجسالي بيغ  االستيبلؾ و االدخار و االستثسار 
كحلظ  البج مغ معخفة حجع الصمب الكمي في السجتسع عمي الدمع والخجمات ومغ ثع العسل عمي تػفيخىا مغ 

 اإلنتاج السحمي وسج العجد عغ شخيق إحبلؿ الػاردات 

الشاتج السحمي اإلجسالي السشصمق األساسي لخصط التشسية االقترادية واالجتساعية في الجولة تعبخ حدابات  
مذاركة القصاع الدراعي في  الشاتج السحمي اإلجسالي ع . و التخصيط كػسيمة لتشسية السجتس التي تاخج مبجأ 

(1992 _2002 )  . 

%( في إجسالي الشاتج السحمي 49.8ذارؾ بشدبة )تعتبخ الدراعة الشذاط االقترادي الخئيدي في الببلد ، إذا ت
( نجج  2002_1992( خبلؿ الفتخة مابيغ )1998%( في عاـ )48.7( وبشدبة )1999اإلجسالي في عاـ )

إف ندبة السذاركة الفعمية لمقصاع الحي يعتسج عمية االقتراد الدػداني .كسا يبلحظ أيزا إف القصاعات 
ع مغ غلخ . با الشاتج السحمي ر الحي يديج مغ ندب مذاركتيا في إجسالياالقترادية األخخى لع تتػسع بالقج

مذاركة القصاع الدراعي في الشاتج السحمي بيحه الشدب العالية إال إف مكػنات اإلنتاج القصاع تػضح عجـ 
تػازف اإلنتاج ؼيو ، وىحه نتيجة الف الببلد تعتسج عمى السحرػؿ نقجي رئيدي واحج مسا يعخض االقتراد 

دػداني إلخصار تقمبات األحػاؿ الصبيعية التي تؤثخ تأثيخا مباشخ في اإلنتاج  وكحلظ التقمبات في األسعار ال
 (1981العالسية السشتجات الدراعية )

 ( 2002_1992مذاركة القصاع الرشاعي في الشاتج السحمي اإلجسالي )
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ذيج تعتسج خصط التشسية ، اعتساد كبيخ يذسل القصاع الرشاعي الرشاعات التحػيمية ، الكيخباء والبشاء والش 2020
عمى التصػر الرشاعي فيػ يذكل السحػر الخئيدي لمشيزة ، ويتصمب ذلظ االىتساـ بيحا القصاع وتفعميو . 

(بالدػداف درجات متفاوتة قج شيج قصاع الدكخ 2002_1992سجمت معطع األنذصة الرشاعية في الفتخة )
( مقارنة 2002( و )2001نرف الصاقة الترسيسية في عاـ )نسػ كبيخ حيث قارب مجسل انتاجة مختيغ و 

( الف شغ إلي الديادة في إنتاج السػاد الغحائية 969( الف شغ إلي )389( مختفعا( مغ )1990بعاـ )
االخخي في نفذ العاـ . ناحية أخخى خصت بعس صشاعات الحجيج خصػات مقجرة بإنذاء )جياد( لمرشاعة 

غحية والسذخوبات الغازية تداىع في إجسالي الشاتج الرشاعة التحػيمية بشدبة الحجيجية ، كسا إف صشاعة األ
%( ىحه السداىسة تديج عغ نرف إجسالي ناتج الرشاعات التحػيمية في الدػداف مسا يعصي مؤشخ قػيا 55)

ت باف اقتراد الدػداني يعتسج عمى الدراعة كسا تعتبخ صشاعة الشفط السداىع الكبيخ الثاني في الرشاعا
 (4% ( )16.8ية بشدبة )التحػيم

 القصاع الخجمات 

 : إعادة تػشيغ أىمي حمفا 1

 : محصة الرخؼ الرحي الخخشػـ بحخي 2

الججيخ بالحكخ إف الخصة العذخية قج واجيت نطاميغ سياسييغ وىسا حكػمة نػفسبخ، وحكػمة الجيسقخاشية 
اءت مػازنات الجيسقخاشية الثانية الثانية التي اتجيت لتبشي بخنامج التخكيد االقترادي لحلظ ج

 ( مدتفيجة مغ تجخبة الخصة العذخية ودفعيا وفق األىجاؼ اآلتية 1967_1965)

: واقعية األىجاؼ ووضعيا في نصاؽ السػارد الجاخمية والخارجية والسداوجة بيغ مدتػيات االستثسار 1
 واالدخار ورأس الساؿ الخارجي ومقجرة التشفيح .

 التي تؤدي إلي تحقيق األىجاؼ وفقا لمتشسية وتعبئة السػارد ووضع الدياسات . : اختيار الػسائل2

: بشا االجيده السشاسبة التي تزسغ سبلمة التخصيط وتشفيح لحلظ تع إنذاء جياز التخصيط السخكدي ، 3
 مؤسدة اإلنتاج الدراعي ، مؤسدة التشسية الدػداني ، وىيئة نطافة األرض وغيخىا . 

( وفق بخنامج اإلصبلح 1969_1968قترادية التي انتيجت في أعػاـ الجيسقخاشية الثانية )إف الدياسات اال
 السالي واالقترادي كانت مدتيجفة األتي
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: تػزيع الجخل بيغ فئات السجتسع بديادة اإليخادات عبخ الزخائب كػسيمة فعالة لتحقيق أىجاؼ اقترادية 1 2020
 اجتساعية وزيادة معجؿ التشسية 

يز السػارد بيغ قصاعات الشذاط االقترادي لسشح اكبخ ندبة لمتشسية ، وتػفيخ الخجمات : إعادة تخر2
 االجتساعية ومحاربة العصالة وتخؽيس األمغ القػمي 

 : وزيادة معجؿ تكػيغ رأس الساؿ لتحقيق أقرى فائس في السػازنة العامة وتخريرو إلغخاض االستثسار 3

 ـ وتحاشي المجػء لمتسػيل السرخفي لسكافحة التزخع .: التػضيف األمثل لسػارد القصاع العا4

 : زيادة اإليخادات الزخيبية كػسيمة فعالة .5

عكدت بعج ذلظ قتخة مايػ نػاياىا االشتخاكية في البجاية الثػرة لتشتيج سياسة التاميع السذاريع والسشذات 
خنامج شسػح لمشيػض بالتشسية ارتكاز الخاصة واألجشبية ، تع انجاز كثيخ مغ السذاريع القػمية اليامة عبخ ب

  ( 13. ) عمى الخصة الخسدية لمتشسية االقترادية واالجتساعية

 حجم الدكان اإلجسالي -

زيادة معجالت الشسػ الدكاني وما يتختب عمييا مغ زيادة في إعجاد الدكاف الشذصػف اقتراديا أدي إلى زيادة 
جانب العخض )عخض العسل ( ومع عجـ قجرة الصمب عمى عخض العسل باعتباره مغ أىع العػامل في تحجيج 

 العسل عمى تغصية ما ىػ معخوض مغ القػة العاممة ستؤدي حتسا إلى زيادة حجع البصالة ومعجليا.

والدػداف كغيخة مغ الجوؿ الشامية يعاني مغ عبء ديسغخافي كبيخ حيث يترف معجؿ نسػ الدكاف باالرتفاع 
جػد عخض متدايج في سػؽ العسل حيث نجج أنة بمغ عجد الدكاف الدػداف مسا يؤدي إلى زيادة الدكاف وو 

( مميػف ندسة في عاـ 31091( مميػف ندسة وارتفع ىحا السعجؿ ليرل إلى ) 24069ـ ) 1990عاـ 
ـ قبل انفراؿ الجشػب  2010( مميػف ندسة في عاـ 41100ـ وىحا العجد في زيادة حيث وصل )2000

 (3مميػف ندسة بعج االنفراؿ .) (34900لي ) ـ حػا2011ووصل في العاـ  

 الدياسات الهيكلية في الدهدان : 

 الدياسات السقترحة لسعالجة مذكلة البظالة في الدهدان

يسكغ تمخيز الدياسات السقتخحة التي تديع في تخؽيف حجه البصالة في الدػداف في عجد مغ 
 ( 6) السحاور وىي :
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 ة محهر الدياسات الكلية والقظاعي -0 2020

تػسيع الشسػذج االقترادي الكمي ليزسغ مؤشخات البصالة كيجؼ ضسغ الدياسات الكمية بسا يفزى إلى  
 تػجو الشسػ إلى مديج مغ فخص العسل .

 أىسية تشاغع الدياسات الكمية والقصاعية مع سياسات االستخجاـ والتذغيل بسا يختج إيجابا عمى مذكمة البصالة  

 عصمة في القصاعات اإلنتاجية السختمفة كالدراعة.إعادة تأىيل الصاقات الست 

 التشاغع بيغ سياسات التعميع واحتياجات التشسية وسػؽ العسل مغ خبلؿ تبادؿ إشارات سػؽ العسل. 

تػسيع القاعجة اإلنتاجية في القصاعات السختمفة كالدراعة والرشاعة مغ خبلؿ إعادة تأىيل البشيات التحتية  
 واستكساليا .

 0طاـ معمػمات يسكغ مغ رصج ومتابعة الخخيجيغ في سػؽ العسلتصػيخ ن 

 محهر سياسات االستثسار  -0

 لبيئة السبلئسة لخمق فخص ومجاالت عسل أكثخ مغ خبلؿ الدياسات السصبقة في مجاؿ االستثسار .ا تييئة 

سار بتسدكو إف تختبط تستع السذخوع االستثساري بالسيدات والتدييبلت السسشػحة بسػجب قانػف االستث 
 واستسخارية في تحقيق اىجافة مغ بيشيا خمق فخص العسل .

إعجاد دراسات  لسعخفة مجى االستفادة مغ االمتيازات قانػف االستثسار في مجاؿ تػفيخ فخص العسل  
 بالدػداف . )الخعاية االجتساعية(

 محهر سياسات التعليم  -2

ونة البخنامج التعميسية وبشائيا عمى حاجة الدػؽ وحخكة استسخار التػسع في التعميع وتجػيجه مع مخاعاة مخ  
 االقتراد.

 ( ميشي (.1تقشي ) 6التػسع في التعميع الفشي والتقشي لبمػغ الشدب الؿياسية العالسية )  

الجراسة وتػفيخ فخص  أثشاءسياسات محفدة في مجاؿ التعميع التقشي والفشي كالجراسة السجانية والخعاية  إتباع
 لمتقشييغ . قبػؿ اكبخ
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غخس روح االعتساد عمى الحات واإلبجاع وسط الستعمسيغ وذلظ مغ خبلؿ بخامج تعميسية ونطع تجريب   2020
 السذاريع الخاصة وإدارتيا .

 محهر سياسات االستخدام  -2

لمعسالة بسا يتػافق التػجييات االقترادية الكمية ويدتػعب الستغيخات  اتيجيواستخ البجء الفػري في تخصيط  
 قميسية والجولية .اإل

العسل عمى السعالجة الييكمية وما يتعمق بالسداواة في سػؽ العسل بسا يكفل عجالة تػزيع الفخص ،  
 واالستقخار والخضي الػضيفي .

إف تدتػعب سياسات االستخجاـ مذاكل الشسػ والتشسية في القصاعات السختمفة وإفخازاتيا عمى سػؽ العسالة 
 القصاع الخاص الستيعاب الذق األكبخ مغ العسالة . بالتخكيد عمى دعع قجرات 

تصػيخ مفاـيع العسل إلشبلؽ الجيػد الفخدية والجساعية مغ خبلؿ إذكاء التشافذ السذخوع بتذجيع السبادرات  
 الحاتية واإلبجاع .

 الخجمة الكتداب السيارات الحجيثة والستججدة . أثشاءتصػيخ مشاىج وأساليب التجريب  

 ة سػؽ العسل في سياؽ تجعيع تشافدية األسػاؽ وضبط نذاشيا في إشار سيادة القانػف.زيادة كفاء 

 محهر السشظسات اإلقليسية والقظرية والتعاون الثشائي  -2

عسل الذخاكة بيغ السشطسات العالسية واتحاد أصحاب الرشاعات الرغيخة لمسداعجة في الجراسات الفشية  
 يخة عمى مدتػى وزارة الرشاعة والػاليات . وبشاء قجرات مؤسدات الرشاعات الرغ

استقصاب العػف األجشبي مغ خبلؿ بخامج مجروسة لجعع السخاكد التجريبية السػجػدة وإنذاء مخاكد مؤسدات  
تجريبية ججيجة تيتع بالتجريب وتصػيخ السذخوعات الرغيخة والستػسصة ورفع قجرات وميارات الخخيجيغ 

 في الدػؽ السحمي والخارجي . التشافدية لتمبية شمب العسالة

 تذجيع مذخوعات التشسية كثيفة العسالة لخمق فخص استخجاـ لمخخيجيغ .) الخعاية االجتساعية( 

 



 

30 
 

( سبتمبر 16لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

 :1البظالة في الدهدان تحليل وتفدير 2020

ًا ج الدػدانحخاكاألخيخة شي في االونةة االقترادية ، لكغ التشسي مغ اكبخ معػقاتالبصالة في الدػداف تعتبخ 
عسل ججيجة لمذباب، وذلظ قصاعات السجتسع الدػداني بتحدغ الػضع االقترادي وخمق فخص مغ بعس 

 ؽ سبلـ الدػداف الججيج.اوتػؾيع اتف اوؿ شحشةنفط ترجيخبعج 

وتختمف مبلمح وحجع البصالة ما بيغ الجوؿ الرشاعية والجوؿ الشامية وىشالظ نػعاف مغ البصالة نجج بصالة 
شقز التذغيل وال تطيخ لجيشا في معجالت البصالة لعجـ تػفخ معمػمات عشيا سافخة ومقشعة والتي تدسى ب

 وبحلظ يشعكذ معجؿ البصالة الدافخة فقط وتسثل اغمب األنػاع في الدػداف .

ـ تشاوؿ قزايا البصالة وسػؽ العسل وركد عمى اوضاع 2011وحدب تقخيخ صادر مغ وزارة العسل فى 
ـ ولكغ التقخيخ لع يذيخ الى اوضاع سػؽ العسل 2010-2005خة ما بيغ العسل والعسالة فى الدػداف فى الفت

ـ عمى الخغع مغ اىسيتو باعتباره حجثت ؼيو متغيخات اثخت عمى االوضاع 2011فى الدػداف لمعاـ 
االقترادية بالببلد واىسيسا انفراؿ الجشػب وخخوج الشفط كسؤثخ حؿيقي لبلقتراد الدػداني وباعتباره عاـ 

حمة الثانية مغ االستخاتيجية غيخ اف التقخيخ اعصى مؤشخات كثيخة ومتشػعو تسكغ مغ قخاءة سػؽ االساس لمسخ 
 العسل في ضل الستغيخات االقترادية . 

% مغ 67( مميػف يسثمػف 26.2ـ بمغ إجسالي عجد الدكاف في سغ العسل حػالى )2008ووفقا لتعجاد 
( مميػف ندسة اما معجؿ 11.7مغ حجع القػى العاممة )( مميػف ندسة بيشسا ب39.1إجسالي الدكاف البالغ ) 

% مسا ادى الى 15.9% بيشسا بمغ معجؿ البصالة 48.5السذاركة في الشذاط االقترادي وفقا لمتقخيخ بمغ 
انخفاض الصمب الكمى دوف مدتػى التذغيل الكامل بجانب اليجخة مغ الخيف الى الحزخ وىجخة العسالة 

 الدراعية.

% وسط 12لى اف واقع البصالة عمى الذباب اكثخ واكبخ مغ السعجؿ العاـ حيث يسثل حػالى ويذيخ التقخيخ ا
 سشة وىحا وضع شبيعي حيث تسثل ىحه الفئة قسة العسل اإلنتاجي.  59 -25الفئة العسخية 

يػضح التقخيخ اف تأثيخ البصالة عمى الذباب يقع عمى حاممي الذيادات الجامعية اكبخ مغ بؿية الذباب 
يغ التقخيخ انيا تديج مع ارتفاع السدتػى التعميسي وترل لزعف وسط الجامعيغ الجاخميغ لدػؽ العسل ويب
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مقارنة باألمييغ وكذف التقخيخ اف البصالة وسط االمييغ مغ الذباب مختفعة مغ السعجؿ العاـ مسا يؤكج  2020
 الجيسغخافي التي يسخ بيا الدػداف.التقخيخ اف مذكمة البصالة فى الدػداف مذكمة بشيػية تختبط بسخحمة االنتقاؿ 

ورغع ارتفاع البصالة الدافخة فاف الجانب االىع في الدػداف ىػ نقز التذغيل الحى لع يعخؼ بيانات عشو 
لعجـ تػفخىا اال انو يسكغ القػؿ اف الدػداف يعانى مغ كل انساشو سػاء االرتباط بانخفاض انتاجية الفخد او 

 بى احتياجاتو االساسية عجـ حرػلو عمى عائج او كدب يم

وذكخ التقخيخ اف ىشالظ اسبابًا ادت الى تفاقع مذكمة البصالة خاصة وسط الذباب اىسيا تخاجع قجرة القصاع 
العاـ عمى تذغيل األيجي العاممة مع االرتفاع السدتسخ في اعجاد الجاخميغ الججد ألسػاؽ العسل ويعانى ىحا 

ة ويتػقع اف تقل مداىسة القصاع في التذغيل مدتؿببل فى ضل القصاع مغ كبخ الحجع وانخفاض االنتاجي
 بخامج الخرخرة التي تشتيجيا الجولة. 

ويؤكج التقخيخ اف مدتػى جػدة التعميع واحج مغ اىع اسباب البصالة اذ تعانى الجولة مغ تػجو غالبية الذباب 
في القصاع العاـ الحى يقجـ الى التعميع في مجاالت التعميع االكاديسية سعيا لمحرػؿ عمى فخص عسل 

الحػافد الػضيؽية كاالستقخار الػضيفي والتأميغ الرحي والسخررات التقاعجية ويفتقخ الشطاـ التعميسي الى 
التخكيد عمى السشاىج التعميسية الستعمقة بالجػانب الفشية والسيشية التي يحتاجيا الشذاط االقترادي في اسػاؽ 

التجريب السيشى باحتياجات سػؽ العسل ذلظ لػياب التخصيط والذخاكة مع  العسل ما يؤدى الى تجنى مخخجات
 قصاع االنتاج. 

وؼيسا يختز بػضع سياسات االستخجاـ اعتبخىا التقخيخ نقصة االرتكاز التى تتسحػر حػليا كل مياـ الجولة 
ـ لكشو لع 1975رغع وجػد خصط وبخامج التشسية فاف التفكيخ فى وضع سياسات االستخجاـ بجأ مشح عاـ 

يكتسل اال فى االستخاتيجية القػمية الذاممة و اخيخا الخبع قخنية وبجأت وزارة العسل فى تشفيح بخامج جدب 
التقخيخ تيجؼ الى استخجاـ خخيجى الجامعات والسعاىج العميا عبخ مداريغ يذسل االوؿ االستخجاـ السباشخ 

العسل باستخجاـ السخأة ومحاربة استخجاـ االشفاؿ  والثانى السبادرات الخاصة اضافة الى ذلظ اىتست وزارة
وصادقت عمى اتفاؾيات مدتػيات العسل الجولية الخاصة وانذأت ادارة تعشى بذئػف السخأة والصفل وتػصمت 

ـ لؿياـ مذخوع يعشى بالقزاء عمى عسالة االشفاؿ عغ شخيق التجريب 2009مع مشطسة العسل الجولية عاـ 
لحى بحؿ فى مجاؿ االستخجاـ اتزح انو يفتقخ الى الشطخة الذسػلية حدب التقخيخ الحخفى وبخغع مغ الجيج ا

ولع يتع التعامل فى اشار سياسة واضحة اواىجاؼ محجدة ،وال شظ اف مثل ىحا الشيج فى التعامل مع ىحه 
عامل مع السدألة الحيػية اليزسغ سبلمة الشتائج بل ربسا يقػد الى نتائج متشاقزة مسا يجعى الى ضخورة الت
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قزايا االستخجاـ مغ خبلؿ سياسة واضحة تأخح فى االعتبار الجػانب السختمفة بالدياسات االقترادية  2020
 والكمية والدياسات القصاعية. 

 -2005وعمى حدب الدجبلت الخسسية لػزارة العسل فإف اجسالى فخص العسل التى تػفخت خبلؿ الفتخة مغ 
% وفخىا سػؽ العسل الخارجى 45( فخصة 151.254)( فخصة مشيا 337.615ـ بمغت حػالى )2010

% وفخىا سػؽ العسل السحمى وكاف نريب االجانب مشيا 54( فخصة 1813555)اليجخة الخارجية ( و )
% واشار التقخيخ باف الجولة ساىست فى حل مذكمة بصالة الخخيجيغ بتبشى السذخوع 48( فخصة 88522)

لذسالية وبعج اجخاء دراسة ميجانية اتزح اف الحاجة الفعمية كانت القػمى الستيعاب الخخيجيغ فى الػاليات ا
ـ تع التخصيط ليا عمى ثبلث مخاحل بتسػيل 2007الى  2005( ألف وضيفة فى الفتخة مغ 52.000حػالى )

ـ كانت الػضائف السرجقة 2005مغ وزارة السالية لسجة عاميغ يتحػؿ بعجىا لسيدانية الػاليات ونجج فى العاـ 
( ألف وضيفة لكل الػاليات الذسالية ماعجا والية الخخشػـ وبمغ عجد السدجميغ لسلء 13ولة حػالى )مغ الج

( 10090( خخيجا وبمغ عجد السدتػعبيغ مشو )31957ىحه الػضائف بسكاتب لجاف االختيار بالػاليات )
 ( خخيجا 21867خخيجا ويكػف عجد الحيغ لع يتع استيعابيع )

( ألف وضيفة لمػاليات الذسالية 17( الف وضيفة مشيا )20ـ تع تػفيخ )2006ى عاـ واشار التقخيخ الى انو ف
ألف وضيفة لمػزارات والييئات االتحادية التى ليا فخوع بالػاليات وبمغ  3ما عجا ا لخخشػـ والبحخ االحسخ و

والحيغ  ( خخيجا15216( خخيجا ؼيسا وصل عجد السدتػعبيغ مشيع )38389عجد السدجميغ لسلء الػضائف )
( خخيج وعجد السدتػعبيغ 41230ـ بمغ عجد السدجميغ )2007( خخيج فى العاـ 23173لع يتع استيعابيع )

( خخيج عميو نخمز الى اف الحيغ تع استيعابيع فى السذخوع 25282( خخيج ولع يتع استيعابيع )16048)
( خخيجا 41354الية بمغ )ـ فى الػاليات الذس2007 -2005القػمى الستيعاب الخخيجيغ فى الفتخة مغ 

( خخيجا وحدب ما جاء فى التقخيخ تخكدت الػضائف التى لع يتع االستيعاب 70222الحيغ لع يتع استيعابيع )
عمييا فى السذخوع فى السيغ الرحية والتخررات الرحية السداعجة مثل التسخيس العالى ومختبخات 

ا تخكد الخخيجػف غيخ السدتػعبيغ في التخررات وغيخىا بجانب التعميع فى مخحمتى االساس والثانػي ؼيس
الشطخية والعمػـ االندانية والقانػف واالقتراد وبعس التخررات التصبيؿية في العمػـ الدراعية لقمة الصمب 

 عمييا فى سػؽ العسل . 

( 8268ـ ومغ خبلؿ لجشة االختيار لمخجمة القػمية السجنية تع استيعاب )2008 - 2007وفى الفتخة مغ 
( خخيج بمجشة 5563ـ تع استيعاب )2009( وفى العاـ 30176خيج والحيغ لع يتع استيعابيع بمغػا )خ

االختيار القػمية في مختمف التخررات. ويذيخ التقخيخ اف االحرائيات السحكػرة تسثل فقط السدجميغ 
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غ مؤسدات التعميع بسكاتب لجشة االختيار او الستقجميغ لمػضائف وىحا ال يسثل العجد الفعمي لمخخيجيغ م 2020
 العالي اما بالشدبة لمسدتػعبيغ ؼيسثل القصاع العاـ فقط 

الفرل الخابع مغ قانػف الخجمة  20. 19. 18مغ الجستػر االنتقالي واستشادا لمسادة  138وانفاذ لمسادة 
جنية ـ وبشاًء عمى تػصية رئيذ لجشة االختيار القػمية اصجر وزيخ العسل والخجمة الس2008السجنية لدتة 

% بالخجمة السجنية القػمية 20قخارًا بتكػيغ لجشة لمسعايشات ألبشاء الػاليات الجشػبية لسلء وضائف ندبة الػ
 ( 3576ـ )2010 -2005حيث بمغ عجد السدتػعبيغ خبلؿ الفتخة مغ 

واباف التقخيخ اف سػؽ العسل في الدػداف يتدع بخرائز معيشة تؤثخ سمبا وايجابا عمى معصياتو اىسيا 
التخرز العمسي ومدتػى التجريب والتأىيل ومعجالت االجػر. وتفيج مؤشخات سػؽ العسل اف ىشالظ اختبلاًل 
في ـياكمو بػجػد فائس كبيخ في العخض وعجد في الصمب عمى بعس التخررات الفشية بجانب عجـ 

اتداعا مع زيادة مػاكبة معاىج ومؤسدات التعميع السختمفة مع احتياجات سػؽ العسل نتج عشو فجػة تديج 
حخكة الشسػ مسا ادى الى معزمة بيغ ما ىػ متاح مغ الكػادر الفشية واحتياجات سػؽ العسل. واشار التقخيخ 
الى التحجيات التي تػاجو ضاىخة البصالة والتي تفخض نفديا عمى الػاقع الدػداني والتي تذكل ضغصا اضاؼيا 

غ الديادة فى معجالت زيادة الدكاف وتشامى معجالت يديج مغ صعػبة السعالجة واىسيا التحجي الشاتج ع
البصالة بجانب ضعف التأىيل وتخاجع عائجات الشفط وضعف االستثسار وصعػبة التحكع في االنفتاح 
االقترادي والتحخيخ التجاري اضافة الى التحجيات الدياسية التي تيجؼ الى تصػيخ الحياة الدياسية واجيدة 

حية اضافة الى القػانيغ البلزمة لمتجانذ مع الشطاـ العالسي الججيج الحى ستػجب اعادة الجولة التذخيعية والتشفي
ـيكمة الجولة واالقتراد والسجتسع بسا يتػافق مع الطخوؼ الجولية الحالية ومغ الزخوري اف نعمع باف 

 الترجي ليحه التحجيات ىػ السيسة االساسية التي يفتخض اف تعسل الحكػمة عمى معالجتيا. 

إف مذكمة البصالة مغ اخصخ السذكبلت التي تػاجو الببلد نطخًا لسا ليا مغ آثار سمبية خصيخة عمى السدتػيات 
االقترادية واالجتساعية واألمشية ، فعمى السدتػى االقترادي تفقج الجولة عشرخًا ىامًا مغ عشاصخ التشسية أال 

ادة مشيع وتيسيذيع أو مغ خبلؿ ىجختيع إلى وىػ عشرخ السػارد البذخية وذلظ سػاء مغ خبلؿ عجـ االستف
الخارج . أما اجتساعيًا فاف البصالة تػفخ األرض الخربة لشسػ السذكبلت االجتساعية وجخائع العشف والدخقة 
والقتل واالغتراب واالنتحار ...الخ ، وأمشيًا تؤدى إلى انتذار ضاىخة اإلرىاب الحى يجج فى العاشميغ عغ 

 يدتغل نقستيع عمى حكػماتيع مغ اجل خجمة أغخاضو وأىجافو. العسل مبلذًا لو حيث
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كساتػصمت الجراسة اليو مغ نتائج : اثبتت الجراسة اف ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ البصالة والشسػ االقترادي .  2020
واثبتت الجراسة اف ىشاؾ عبلقة عكدية بيغ البصالة  والشاتج السحمي االجسالي ومعجالت نسػ الدكاف . 

وانذاء فخص  لجراسة الي التػصيات االتية : عمي الجولة اف تيتع باستيعاب الخخيجيغ وخمقكساتػصمت ا
وضائف ججيجة . وتػفيخ مذخوعات انتاجية بالتسػيل االصغخ وتػسيع دائخة تذغيل الخخيجيغ . الدعي في 

  معالجة االختبلالت الييكمية في تخصيط و ـيكل القػي العاممة .
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بحث مقجـ  ؾياسية تحميميدراسة  –البصالة : ؾياس اثخ الستغيخات االقترادية عمى معجؿ  عفػافسيسخ  - 9 2020
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