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 اليوم العالمي للعمال

ً َذزفم انؼبنى  دُش رؼزجش  ،َصبدف فٍ األول يٍ أَبس يٍ كم ػبو وانزٌانؼًبل ثؼُذ سُىَب

 ارذبدرأسس  فقذ، انؼًبنُخ فٍ انؼبنى انؼشثٍ انذشكبدانذشكخ انؼًبنُخ فٍ االسدٌ يٍ اوائم 

سُس ارذبد انؼًبل انؼشة، وكبٌ يٍ االرذبداد انزٍ شبسكذ فٍ رأ، 1954 ػًبل األسدٌ فٍ ػبو

دُش شبسك يًضهى االرذبد فٍ انًؤرًش انزأسُسٍ األول، وشبسك فٍ أغهت انهقبءاد وانُشبطبد 

َصف قشٌ  ػهً يذي دققذ انذشكخ انؼًبنُخ األسدَُخ قذ انزٍ رًذ ػهً انًسزىي انؼشثٍ. و

ً رقذي ً جىهشَ ب زؼبوٌ انجُبء وانذشص يسزفُذح يٍ انظشوف االَجبثُخ وانشوح انىطُُخ انؼبنُخ وان ب

جًُغ ششكبء انزًُُخ يًب سبهى فٍ ًَى انذشكخ ورقذيهب ورؼبظى غ ػهً يًزهكبد انىطٍ ي

 يكزسجبرهب.

ً ًبػٍ اسرفبػجزالانذي انًؤسسخ انؼبيخ نهضًبٌ  انًسجهٍُ شهذ ػذد انؼبيهٍُ انًؤيٍُُ نقذ  ب

ً يهذىظ  ػبيم 1,285,168 دىانٍ إن2000ً وػبيهخ فٍ ػبو  ػبيم 366,000دُش اسرفغ يٍ  ب

 .2017وػبيهخ فٍ ػبو 

فٍ دَُبساً  111فٍ يُزصف انسجؼُُبد نُصم إنً  اً دَُبس 60اسرفغ يؼذل األجش انشهشٌ يٍ كًب 

 .2017فٍ ػبو دَُبساً  500إنً  ونُشرفغ ،يُزصف انزسؼُُبد

 

بس يٍ االَ %25.8، يقبثم %74.2انؼبيهٍُ انزكىس فٍ انقطبػٍُ انؼبو وانخبص ثهغذ َسجخ وقذ 

 %6..5 ػبيهخ انف 111 ، دُش ثهغ ػذد االَبس انؼبيالد فٍ انقطبع انؼبو دىان1112ٍفٍ ػبو 

وَؼًم فٍ َشبط انصذخ وانؼًم االجزًبػٍ يب َسجزه  .فٍ اإلداسح انؼبيخ %12فٍ انزؼهُى وَؼًهٍ 

 .فٍ األَشطخ االقزصبدَخ األخشي %.وَؼًم دىانٍ  ،6%..1

 

يٍ اجًبنٍ  %88.2ٍ االسدٍَُُ فٍ انقطبػٍُ انؼبو وانخبص ثهغذ َسجخ انؼبيهُ 1112وفٍ ػبو 

يٍ انؼبيهٍُ غُش االسدٍَُُ. كًب ثهغذ َسجخ انؼبيهٍُ  %11.8ػذد انؼبيهٍُ انكهٍ، يقبثم يب َسجزه 

يٍ انؼبيهٍُ انزكىس  %12.8، يقبثم %87.2االسدٍَُُ انزكىس يٍ اجًبنٍ ػذد انؼبيهٍُ انزكىس 

 يٍ غُش االسدٍَُُ .

 

يٍ إجًبنٍ  %15.15َسجخ انؼبيهٍُ ثأجش انزٍَ يسزىاهى انزؼهًٍُ دوٌ انضبَىَخ انؼبيخ ذ كًب ثهغ

ػذد انؼبيهٍُ انكهٍ ثأجش فٍ انقطبػٍُ انؼبو وانخبص، فٍ دٍُ ثهغذ َسجخ انؼبيهٍُ انزٍَ 
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فٍ دٍُ ثهغذ  ،%6.25وانؼبيهىٌ انزٍَ َذًهىٌ انذثهىو انًزىسظ  %12.75 َذًهىٌ انضبَىَخ انؼبيخ

ً  انؼبيهٍُ انزٍَ َذًهىٌ يؤهالً َسجخ  ً  ػهًُب ػبو  يٍ إجًبنٍ ػذد انؼبيهٍُ انكهٍ %15.11 جبيؼُب

1112. 

 

إال أَهب ال رزال رىاجه انؼذَذ يٍ  ،نهؼًبنخ األسدَُخ انزٍ رذققذانًكبست يٍ  وػهً انشغى

وانزٍ يٍ أهًهب يُبفسخ انؼًبنخ انىافذح انزٍ رضخًذ أػذادهب  انزذذَبد فٍ سىق انؼًم األسدٍَ

هب انقطبػبد ثشكم كجُش يًب دشو انؼًبنخ األسدَُخ االسزفبدح يٍ فشص انؼًم انزٍ رخهق

ً وثقبء يسزىَبد انجطبنخ صبثزخ رقشَج االقزصبدَخ انًخزهفخ ػهً انشغى يٍ انجهىد انزٍ رجزل  ب

االقزصبدَخ نهًشأح األسدَُخ دوٌ انًسزىي  انًشبسكخ كًب ال رزال ،هبنزخفُضهب وانذذ يُ

ً فٍ  ثهغ يؼذل انًشبسكخ االقزصبدَخ انًُقخ إرانًشغىة،  )ػذد انُسبء انُشُطبد اقزصبدَب

ً ػهً ػذد انُسبء فٍ انفئخ انؼًشَخ  16األػًبس  نهُسبء  سُخ فأكضش ( 16سُخ فأكضش يقسىيب

كبَذ  َسبء 5.6 يشأح وادذح يٍ ثٍُ كمإ أٌ َشُش إنً يًب،  1117 ػبو فٍ % ..16د األسدَُب

ً اقزصبدَ َشُطخ ً يقبثم سجم وادذ َشُظ اقزصبدَ ،2018فٍ ػبو  ب يٍ انشجبل فٍ  1.7يٍ ثٍُ كم  ب

  .سُخ فأكضش 15انفئخ انؼًشَخ 

 

 يهللسكان األكدوي  المىقح االقتصادي   ت المااكة معدال :2جدول 
 ( 1117 – 1116) خالل الفترة

 المعدل  اثإو ذةوك السى 

2009 64.8 14.9 40.1 

2010 63.5 14.7 39.5 

2011 62.8 14.7 39.0 

2012 61.3 14.1 38.0 

1111 51.. 11.1 12.1 

111. 59.7  12.6  36.4  

2015 60.0 13.3 36.7 

1115 67.2 11.1 15 

1112 51.7 12.1 16 

1117 65.. 16.. 15.1 

 يسخ انؼًبنخ وانجطبنخ ح اإلدصبءاد انؼبيخ،دائش انًصذس:                       

ويٍ خالل اهزًبو انذكىيبد االسدَُخ انًزؼبقجخ ثبنؼًبل فقذ رى وضغ انؼذَذ يٍ انزششَؼبد انزٍ 

وانًشبسَغ انزٍ رخذو  ًصبنخ انؼًبنُخ وجزة االسزضًبساداالسرقبء ثبن رُظى سىق انؼًم ثهذف

 .صبد انىطٍُيًب َؼىد ثبنُفغ ػهً االقز انجبدضٍُ ػٍ انؼًم
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 .اششف انذجبط  1111 فشػٍ 6111211 نًزَذ يٍ انًؼهىيبد االرصبل ثقسى االسزخذاو


