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  :المقدمة

العاملة وخاصة الوطنيـة منهـا بـين أوجـه القطاعـات       األيديدراسة حركة وانتقال  إن
تتجه هذه الحركة وما  االقتصادية من الدراسات الهامة والتي تبين لنا في أي القطاعات االقتصادية

  .تهتم القوى العاملة من كافة الجوانب أنمدى توافق هذه الحركة مع الخطط والتي يجب 

لما لهذا الموضوع مـن أهميـة   كل دول العالم في ذات أهمية بالغة دراسة القوى العاملة  ا أنكم
  .ألي خطة تنموية تقوم بها كبرى 

السكان فيمكن  بحيث تعد دراسة التركيب االقتصادي من العناصر الهامة في دراسة تركيو
وارتباطها بظروف البيئة  من خالل هذه الدراسة تحديد مالمح النشاط االقتصادي وأهمية عناصره

كذلك يمكن الوقوف على نسب العمالة وحجمها وأهميتها وخصائصها المتعددة ومعرفة  ةلجغرافيا
سـهم  يوتوزيعها حسب العمر والمهنة وغير ذلك، كما أن التركيب االقتصـادي   التعطلمعدالت 

دالت التغيـر فـي نمـو    مباشرة في تحديد حجم القوى العاملة في المستقبل اعتماداً على اتجاه مع
  . )1(السكان وخصائصهم االجتماعية وإسهام اإلناث في القوى العاملة والمستوى التعليمي للسكان

 تصادي واالجتماعي ذلك ألنها مصدرشكل القوة العاملة ألي بلد ركناً أساسياً من بنيانه االقت
قي قطاعـات المجتمـع   والدخل واإلنفاق، كما أنها تتصل وتتفاعل بشكل مؤثر مـع بـا   اإلنتاج
  .   )2(األخرى

وعلى هذا األساس فقد اهتمت جميع دول العالم بدراسة موضوع العمالة وسوق العمل وذلك 
بإعداد الخطط الجادة لمعرفة حجم القوى العاملة المتوفرة لديها لتغطية النقص والعجز في األيدي 

الت االقتصـادية واالجتماعيـة   العاملة أو تفاديا ألي فائض فيها والذي قد يسبب بعـض المشـك  
    .والسياسية كالبطالة وغيرها 
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يكون بديالً عن دراسة توزيعها  أنمعرفة حجم القوى العاملة أو توزيعها العمري ال يمكن إن 
 يتوقف بين سنة وأخرى إنما اإلنتاجذلك ألن هيكل على األنشطة االقتصادية التي يمارسها أفرادها 

  )3(.في تلك األنشطة العاملينتوزيع  على معرفة

قصوى خاصة فـي   أهميةكما أن توزيع القوى العاملة حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة ذا 
مجال تنمية وتخطيط القوى العاملة وذلك لتحديد النقص واالحتياجات منها في بعض القطاعات أو 

جـد وإعـادة   الوحدات اإلنتاجية أو الخدمية ومعرفة الفائض في بعض القطاعات األخـرى إن و 
  .تأهيلها وتوزيعها حسب الطلب في كل قطاع اقتصادي 

ذلك فقد تعاظم االتجاه في الدول النامية عموماً والدول العربية بشكل خاص إلى االهتمام بتخطيط 
 القوى العاملة وتكثيف الجهود لتنمية الموارد البشرية كشرط ضروري إلنجـاح خطـط التنميـة    

  .  )4( والمستفيد األول منه يكون اإلنسان صانعه  تحقيق نمو حقيقي االقتصادية واالجتماعية، ول

في حركتها نحو التقدم ومواكبـة   ةوليبيا بوصفها دولة نامية ونفطية تطمح إلى إحداث نقلة نوعي
وسـبيلها   ،دها وإصالحه بما يحقق هذه النقلةالتطورات العالمية المتصارعة وإعادة هيكلة اقتصا

التركيز على التنمية البشرية ليس كخيار استراتجيي فحسب بـل كضـرورة   الرئيس إلى ذلك هو 
  . حتمية ال مفر منها

ضرورة إمكانية تحول كل فرد ليبي إلى قدرة إنتاجية ذات قيمة اقتصادية كبيـرة  جاءت من هنا 
قادرة على ضمان مستقبل البالد ورفع نطاق وفاعليـة مشـاركتها علـى مختلـف المسـتويات      

   .)5(اإلقليمية

وعليه فإن استثمار الموارد البشرية هو أفضل استثمار، ونتائجه ذات أهمية كبيرة، ألن التركيـز  
على اإلنسان وتنميته مادياً وثقافياً واجتماعياً يحدث تحوالً في سلوكه، يجعله مبدعاً نشيطاً يطمـح  

  . لألفضل
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لقوى األمثل  ل ستخدام الاالوصول إلى هي  من ضمن أهداف الخطط التنموية التي شهدتها البالدو
وتحقيق التوازن في توزيع العاملين على مختلف األنشطة االقتصـادية وإعـادة توزيـع    العاملة 

  . هداف المرجوة من هذه الخططاألحسب على هذه القطاعات  نالليبييالعاملين 

ذلك لمعرفة  ةبين القطاعات االقتصادية لها أهمية بالغمن هنا يتبين أن دراسة حركة القوة العاملة 
وبدون تخطـيط مـن   طاعات ن انتقال العاملين على مستوى القأسباب ودوافع هذه الحركة حيث أ

في البالد كما يؤدى إلى تراكم األيدي العاملة في بعض القطاعـات  شأنه أن يعرقل عملية التنمية 
في توزيع القـوى   ةالعدالة المخطط لى العمالة األجنبية إذا لم يراعاألخـرى وبالتالي االعتماد ع
  .العاملة على مستوى القطاعات

والقطاعات اإلنتاجية في ليبيا من أهم القطاعات المؤهلة لتحقيق التنمية االقتصادية وذلك لقـدرتها  
وإشـباع متطلبـات    هكان وتوسيع قاعدة اإلنتاج وتنويععلى توفير التوظيف لنسبة معينة من الس

توزيع القوى العاملة على القطاعات االقتصـادية يعطـي   ومما يجب اإلشارة إليه أن االستهالك 
صورة عامة للوضع االقتصادي للبالد والطابع العام لها، بحيث يمكن تصنيفها كقطر  تغلب عليه 

  . )6( الصفة الخدمية

مما يؤثر بالتالي على حجم المعروض من األيدي المنتجة التي  صغر سكانها ظاهرة ليبياوتواجه 
األحجام المتزايدة من االستثمارات نتيجة تزايد حجم وأعداد مشـاريع التحـول    لم تستطع مواكبة

اإلنمائية في مختلف المجاالت واألنشطة االقتصادية واالجتماعية مما أدى إلى مضـاعفة حجـم   
رغم االسـتعانة بالتقنيـة   . الطلب على القوى المنتجة بمختلف مستوياتها العلمية والفنية والمهنية

الت والمعدات واألساليب المتقدمة األمر الذي أدى إلى استجالب أيدي منتجة غيـر  واستخدام اآل
وطنية من الخارج حتى يتسنى توفير القوى المنتجة الالزمة لتنفيذ مشاريع التحول فـي مختلـف   

  .)7(المجاالت

وتصاحب عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية عادة تغيرات عميقة فـي البنيـة االقتصـادية،    
ينعكس ذلك بشكل خاص في توزيع القوى العاملة تبعاً لمختلف األنشطة االقتصـادية، ويمكـن   و
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القول بصفة عامة أن عملية التنمية االقتصادية يصاحبها عادة انتقال العمالة من القطاع الزراعي 
  . )8(إلى قطاعي الصناعة والخدمات

االقتصادية بشكل متوازن وما قيـل  ضح أهمية توزيع القوى العاملة على القطاعات تتومما سبق 
على ليبيا يمكن مالحظته على منطقة المرج حيث تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل إلقاء الضوء 
على توزيع القوى العاملة على القطاعات االقتصادية في منطقة الدراسة، ومعرفة اتجـاه حركـة   

مدى تأثر القطاعات االقتصادية من العاملين بين هذه القطاعات ومعرفة أسباب هذه الحركة كذلك 
هذه الحركة المستمرة وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، إضافةً إلى اإلطـار النظـري   

دراسة، كما يتم فيه تحديد األهـداف وأهميـة   الللدراسة، حيث يتم فيه عرض مشكلة وتساؤالت 
الطبيعية والبشرية، كمـا سـيتم   الدراسة والمنهجية المتبعة، وتحديد منطقة الدراسة وخصائصها 

  .البحثاستعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

  . بالمنطقةعلى القوى العاملة ثره أوعلى موضوع السكان بمنطقة الدراسة  ،يحتوي الفصل األول

 التعليمـي واالقتصـادي    كما يتضمن التركبعرض خطط التنمية في البالد يأما الفصل الثاني س
  . لدراسةبمنطقة ا

وفي الـبالد   بمنطقة الدراسةاإلنتاجية  قطاعاتالعلى والفصل الثالث يتناول توزيع القوى العاملة 
  .طول فترة الدراسة

بمنطقـة  " الخـدمات"يشمل توزيع القوى العاملة على قطاعات النشاط الثالث وفي الفصل الرابع 
  .وفى البالد طول فترة الدراسةالدراسة 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة واستخالص التوصيات إضافة إلى المالحق وأخيراً سيتم عرض 
  . والمراجع التي تم االستعانة بها في هذا البحث
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  :  مشكلة الدراسة

استهدف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا تحقيق معدالت نمو عالية فـي قطـاعي   
اإلنتاجية الرئيسة في البالد وتكمـن أهميتهمـا فـي    الزراعة والصناعة باعتبارهم من القطاعات 

مصادر الدخل القومي وتحرير االقتصاد الوطني من سـيطرة قطـاع    عتنوي إمكانية المساهمة في
ل توفير فرص عمـل للقـوى   هذا من تنمية اجتماعية واقتصادية من خال النفط، كذلك لما يحقق

ى القطاعات االقتصادية في ليبيا نجد أن قطاع من خالل بيانات توزيع القوى العاملة عل؛  العاملة
الخدمات يستأثر بأكبر عدد من العاملين حيث أشارت إحدى الدراسات حول خصـائص القـوى   

من مجموع العـاملين  % 55.3العاملة أن نسبة العمالة في قطاع الخدمات في ليبيا بلغت ما نسبته 
، وقطـاع  %11.3ياً بنسبة لصناعة تأتي ثانأما بالنسبة ل. في باقي القطاعات االقتصادية األخرى
  . من إجمالي عدد العاملين% 7.5الزراعة بلغت نسبة العاملين فيه حوالي 

وهذا الوضع ينطبق تقريباً على منطقة المرج حيث تعد من المناطق الهامة في ليبيا التي شـهدت  
لمتكاملـة الهادفـة إلـى    تنفيذ عدة مشاريع زراعية استيطانية شاملة في إطار التنمية الريفيـة ا 

االستقرار وخلق قاعدة اقتصادية واجتماعية بالمنطقة تحـد مـن الهجـرة وتـنهض بالمسـتوى      
 اًحيث تبين إحدى الدراسات في منطقة الدراسة أن هناك تركـز . االقتصادي واالجتماعي للسكان 

عـام   نطقة وذلكإجمالي قوة العمل بالم من 69.7للقوى العاملة بالقطاعات الخدمية بلغت حوالي 
  .ف2003

ـ إ ف1954 من سـنة  توزيع القوى العاملة ىالضوء عل يوعليه فإن هذا الدراسة ستلق سـنة  ى ل
حيث تم خالل هذا الفترة اكتشاف النفط وتدفقت عوائده مما مكن البالد من تنفيذ عـدد   .ف2006

القطـاع   ىعلمد من خطط التنمية وذلك لتنويع مصادر الدخل االقتصادي بعد ما كانت البالد تعت
لي حركة و انتقال القوى العاملـة بـين القطاعـات    إهذه التغيرات االقتصادية أدت  و يالزراع

  .االقتصادية
  :ور حولتمحالسؤال الذي ي ىوستحاول هذه الدراسة اإلجابة عل
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المرج مدى حجم و اتجاهات حركة القوى العاملة بين القطاعات اإلنتاجية و الخدمية في منطقة 
  ؟ ف 2006 – 1954لفترة خالل ا

بين قطاعات االقتصادية الرئيسية العاملة  دراسة إلى تتبع حركة واتجاه القوىتطرق هذه الحيث ت
البالد التي مرت بها والعوامل التي تؤثر في القوى العاملة من حيث حجم السكان ومراحل التنمية 

  . والتركيب التعليمي واالقتصادي وأثرها على القوى العاملة

والخدمية طول فترة الدراسة  اإلنتاجيةذلك معرفة اتجاه حركة القوى العاملة بين هذه القطاعات ك
  .التي تقف وراء هذه الحركةمعرفة العوامل 

  : أهمية الدراسة
 معرفة النشاط االقتصـادي  أن حيث في التخطيطدراسة القوى العاملة من المواضيع المهمة تعد 

  . خصائص بيئته المحيطة به واستثمار إمكانياتها على استغاللالسكان  ةيعكس قدر
وعليه فإن معرفة توزيع العاملين على مختلف األنشطة االقتصادية ومدى التـوازن يعـد قاعـدة    
سليمة لوضع الخطط التنموية للبالد كما أن معرفة أسباب هجرة العمالة من بعض القطاعات إلى 

  . تنموية عن غيرهاح بعض الخطط الأخرى من المواضيع المهمة حيث تعطينا مدى نجا

بعض القطاعات قد تؤدي إلى نتائج عكسية أهمها انخفاض مستوى هـذه  العمالة في تكدس كذلك 
  . القطاعات بحيث تضم بعض العمالة الذين هم غير مؤهلين للعمل بها

قـد   إضافة إلى أن الدراسات حول القوى العاملة قد تكون متوفرة ولكن هذا الجانب من الدراسـة 
يكون إضافة جديدة ألنها تلقي الضوء على المراحل التي مرت بها البالد واتجاهاتها في التنميـة  

حركـة   ألنها تبين وبالتالي كل مرحلة يوافقها تغيرات في حجم العمالة في القطاعات االقتصادية
واالجتماعية أهداف خطط التنمية االقتصادية ومعرفة واتجاهها  العمالة بين القطاعات االقتصادية

على هذه القطاعـات  في هذا الجانب ومعرفة مدى تجاوب أهداف التنمية مع توزيع القوى العاملة 
توزيـع  ل الحركة لم تتوقف رغـم المحـاوالت   أو أن هذه بحيث نضمن مدى نجاح هذه الخطط 

تـأتي   العاملين على مختلف األنشطة االقتصادية وفق سياسات الخطط التنموية في البالد وبالتالي
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محاولة إيجاد الحلول السليمة  من ثمومعرفة جوانبها وأسبابها وهذه الدراسة لرصد هذه التغيرات 
لمشكلة التوزيع غير المتوازن للقوى العاملة بمنطقة الدراسة فقد تكون هذه الحلول مهمة لمثل هذه 

  .الدراسة في مناطق أخرى

  :  أهداف الدراسة
 – 1954ما بين  فترةالاعات األنشطة االقتصادية خالل تتبع حركة القوى العاملة على قط .1
 .بالمقارنة بالجانب الوطنيالدراسة ف في منطقة 2006

معرفة دوافع هذه الحركة في كل فترة والتغيرات التي حدثت على توزيع القوى العاملـة   .2
 .على مختلف القطاعات االقتصادية

 .ةالعاملالقوى  رصد التغيرات التي مرت بها البالد وأثرها على حركة .3

وامل التي والعطول فترة الدراسة لقوى العاملة بمنطقة الدراسة اتوزيع إلقاء الضوء على  .4
 .أدت إلى هذا التوزيع

إضافة مرجع جديد للمكتبة العربية حول القوى العاملة والتي من شأنها إضافة الجديد في  .5
 .هذا الموضوع

  : منطقة الدراسة 
لمرج الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا على ارتفاع يصل تستهدف هذه الدراسة إقليم ا

حيث تقع على الحافة لسفوح الجبل األخضر ويتكون من هضبة كارسـتية  ) م  300 – 250(إلى 
نحتتها عوامل التعرية ، ويمتاز سهل المرج باستواء سطحه وهو من أخصب المناطق في ليبيـا  

حتى منطقة البياضة  منطقة الدراسة من منطقة فرزوغة غرباًوتمتد  )9(خاصة في إنتاج الحبوببو
رج يقع فلكياً بـين  وإقليم الم شرقاً ومن منطقة بطة في الشمال الشرقي حتى منطقة جردس جنوباً

) ْ 23 – َ 45( –) ْ 31 –َ 55(شرقاً ، ودائرتي عرض ) ْ 21-َ 45( –) ْ 20:َ 37( خطي طول
  .  )10( من المساحة اإلجمالية لليبيا%  0.5ته حيث تشكل المساحة ما نسب ،شماالً 
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  : الدراسات السابقة 
تمثل الدراسات السابقة دليالً مرجعياً يمهد الطريق للباحث للسير بالشكل الصحيح في إتمام دراسته 

  .بعض الدراسات التي سبقت دراستهكما أنها قاعدة إلتمام وتصحيح 
ر أو حث عنها تساعد الباحث على تحديد دراسته وتجنبه الوقوع فـي التكـرا  كما أن التعرف والب

  .التشابه في موضوع الدراسة
اولت موضوع أو ي تنـوعليه فإننا نشير إلى بعض الدراسات ذات الخلفية النظرية والتطبيقية الت

  : منطقة الدراسة وهي
" لة والتنمية اإلقليمية في ليبيا حركة القوى العام"في كتابه  )11(هناك دراسة للباحث خلف اهللا •

ها في التنمية اإلقليمية والهجرة بـين األقـاليم   ورحيث تناولت الدراسة هجرة القوى العاملة ود
، كما ناقشت وخصائص المهاجرين وأسباب الهجرة وعالقتها بالعروض اإلقليمية والقوى العاملة

 .اآلثار التنموية لحركة القوى العاملة بين األقاليم 

الذكور األميين  أن غالبية المهاجرين هم من المتزوجين صغار السنإلى وأشارت نتائج الدراسة  
المناطق المستقبلة  وهذا يعني أن الهجرة في صالحوالذين يشتغلون في أعمال زراعية  غير المهرة
جة الذي يؤكد الحا يخلاالتد أسلوب التخطيط  إتباعوقد دعت الدراسة إلى ضرورة  .على األرجح

متوسط لتخفيف الفوارق الحجم الإلى سياسة صناعية المركزية كذلك تشجيع نمو بعض المدن ذات 
  .على مدينتي طرابلس وبنغازي واقعمناطق يؤدي إلى تخفيف الضغط البين مختلف ال

ناطق النقص في العمالة في محيث أكدت على أن  أساسيةكما توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج 
أساساً بأنها أكثر تقدماً وتطوراً أو نمواً من الناحية االقتصادية من مناطق الفائض في  تتميزليبيا 
متأخرة كثيراً في جميع النواحي التنموية تقريباً والذي يرجع إلى ضـعف وقلـة   تعد التي  العمالة

  .في الموارد البشرية وبعض العوامل األخرىاالستثمار 
هجرة صافية موجبة بينما تتميـز  ي العمالة تتميز بوجود إلى ذلك فإن مناطق النقص ف باإلضافة

  . المغادرين أعدادمناطق الفائض في العمالة أكبر من 
في ليبيا ينتقلون من مناطق بها فائض من المهاجرين تقريباً % 83حوالي  أنكما أشارت الدراسة 

  .في العمالة إلى مناطق فائض أخرى
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% 30.5فائض أخـرى وحـوالي   مالة إلى مناطق العفائض كانوا من مناطق % 10.9وحوالي 
  .من مناطق فائض إلى أخرى بها نقص ينتقلون

  .مناطق نقص أخرى من المهاجرين من مناطق نقص في العمالة إلى% 52.4كما ينتقل حوالي 
 مرتبطة بالعمل وأسـباب أسباب لهجرة هي من المهاجرين كانت دوافعهم ل% 70 كما أن حوالي

من المهاجرين كانت أسباب هجرتهم البطالـة وحـوالي   % 48حوالي بحيث تنقسم إلى  اقتصادية
من المهاجرين كانت فرص العمل الجديدة خاصة في مدينتي طرابلس وبنغازي كانت وراء % 50

  .انتقالهم إلى هذه المدن
رض حيث اسـتع ) 12("ان طبيعة القوى العاملة في ليبياالعماري بعنو" دراسة قام بها الباحث  •

 . التركيب العمري والنوعي للسكان في ليبيا وعوامل النقص الكمي والنوعي للقوى العاملة 

كذلك تناولت الدراسة توزيع القوى العاملة على مختلف فروع األنشـطة االقتصـادية وتوصـل    
الباحث إلى عدة نتائج منها أن اكتشاف النفط أدى إلى تغيير هيكل النشاط االقتصادي في الـبالد  

من إجمالي العاملين حسب تعـداد عـام   %  60ث أشار إلى تراجع نسبة قطاع الزراعة من حي
 اًأن قطاع الخدمات يشهد تطور إلىوأشار .ف 1984حسب تعداد %  20ف ليستقر إلى  1954
 55ف لتصل إلى  1954في تعداد % 16في عدد العاملين حيث ارتفعت نسبة العاملين من  اًكبير
وهذا ما خلق مشكلة البطالة المقنعة حيث أن بعض القطاعات تعاني من  .ف 1984في تعداد % 

  .وجد بها فائض من العمالة يعض القطاعات بالنقص الشديد في القوى العاملة بينما 
يتناول التغيرات السكانية في بلدية بنغازي خالل الفتـرة    )13(وفى دراسة للباحث العماري •

و السكاني في البلدية والهجرة كما أوضح التركيـب  ف تطرق خاللها مكونات النم1954-1984
االقتصادي ومالمحه من حيث قوة العمل النظرية والحقيقية ومعرفة توزيع السكان على مختلـف  

 .األنشطة االقتصادية ومعرفة حجم العمال والذي له ارتباط وثيق بخطط التنمية

ادي أن نسبة العمال النظرية وأظهرت هذه الدراسة عدة نتائج ومنها بخصوص التركيب االقتص
عام % 23، إلى  1954عام % 53من جملة العمال الفعلية فقد انخفضت من % 56انخفضت من 

  .ف1984
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كما أبرزت دراسة العاملين حسب األنشطة االقتصادية انخفاض العمالة في القطاع الزراعة من 
ع الخدمات الـذي  ف، وكان هذا االنخفاض لصالح قطا1984عام % 6ف إلى 1954عام %  20

  .خالل فترة الدراسة% 60إلى % 23ارتفعت العمالة فيه من 
الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة العربية " بعنوان  ةكما تناول الباحث الطبولي في مقال •

، ويدور البحث حول مناقشة التأثيرات االجتماعية االقتصـادية   )14("الليبية ومشاركتها في العمل 
ة العربية الليبية ووضعها في قوة العمل وتعطي نظرة عامة الستخدام المرأة فـي  على دور المرأ

 . المجتمع العربي الليبي 

ويصل الباحث إلى أن اكتشاف النفط أدى إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمـع الليبـي   
  . ولعب دوراً هاماً في وضع المرأة االجتماعي واالقتصادي 

 ة المـرأة المرأة الليبية في سوق العمل أن مشاركفي لوضع االتحليل الو ووضح الباحث من خالل
لمرأة العاملـة  مشاركتها ضئيلة بالمقارنة مع ا تزال الإال أنه   ،ف1973ازدادت بسرعة منذ عام 

  . في مجتمعات مماثلة
 أن النساء الليبيات يتمركزن في مهن معينة مثل التـدريس والتمـريض  إلى كما أشارت الدراسة 

لخ وفضالً عن ذلك أوضحت الدراسة أن هناك عزالً مهنياً حسب النوع في معظم إ... والطباعة 
المهن في بنية القوى العاملة الليبية يرجع إلى عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية حيث أن نقص 

بعـض القطاعـات   المستوى التعليمي والتنشئة االجتماعية أدى إلى انخفاض مشاركة المرأة في 
 . إذا اختارت العمل انخرطت في وظائف التتعارض مع واجباتها المنزلية  أنها  حيثاإلنتاجية 

لوضع االقتصادي في ل  )15("الحركة العمالية في ليبيا "كما أشار الباحث البربار في دراسته  •
لى أن على توزيع القوى العاملة على مختلف األنشطة االقتصادية في ليبيا إ ات وأثرهيفترة الستين

النمو السكاني يؤثر بشكل إيجابي في تحسين الوضع االقتصادي للبالد حيث أن الزيادة الطبيعيـة  
تساعد فـي عمليـة   أن  للسكان ستوفر القوة البشرية التي تدخل في ميدان العمل والتي من شأنها 

 . التنمية في البالد 
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لموارد البشرية في تحقيـق التنميـة   أهمية تخطيط ا" كما قامت الباحثة إلهام شبر بدراسة بعنوان 
أهمية التخطيط والتدريب السياحي في عملية التنمية السياحية تناولت حيث  )16( "السياحية في ليبيا

 . في البالد 

أن كل القوى العاملة المتاحة في قطاع السياحة هي نتيجة لتـراكم أعـداد   إلى وأشارت الباحثة 
تدريب وأن هناك عدم تخطيط في تـوفير القـوى العاملـة    العاملين ولم تكن نتيجة للتخطيط وال

  . إلى ظهور البطالة المقنعة  ىدأالمدربة والمتخصصة وهذا ما 
استعرض الباحث أبو عائشة العمالة  )17("خصائص القوى العاملة في الجماهيرية"وفي مقالة   •

نشطة االقتصادية ومدى وهيكل القوى العاملة وتوزيعها على مختلف األليبيا الوطنية والوافدة في 
ـ     اط الخـدمات اإلداريـة   مشاركة المرأة في ميدان العمل وركز الباحـث علـى خصـائص نش

من القوى العاملة تتركز في قطاع الخدمات بينمـا  %  55أن أكثر من إلى ، وأشار واالجتماعية
 اًتطـور من إجمالي العاملين الكلي في البالد وأن هنـاك  % 7قطاع الزراعة اليستحوذ إال على 

 . م كبيرينخفي نوعية قوة العمل الليبية تمثل في اقتحام المرأة سوق العمل بقوة وز اًبارز

ووضع الباحث عدة توصيات منها ضرورة إيجاد السبل المالئمة لمساعدة وتشجيع العاملين على 
من  مواصلة دراستهم الجامعية بهدف تحسين مستوى كفاءاتهم العلمية وخاصة اإلناث منهم والبد

مخرجات التعليم الفني والجامعي وبين استخدام هـذه  وتفعيل الصلة والربط المحكم بين التخطيط 
  المخرجات 

 . وضخامة قوة العمل مءيتاليثة بما كما أكد على أهمية استخدام الميكنة واستخدام التقنيات الحد

يب االقتصادي النمو السكاني وأثره على الترك" دراسة للباحث عثمان وهي بعنوان  وفي  •
حيث استعرض الباحث مكونات النمو  )18("ف 1995 – 1954في شعبية المرج خالل الفترة من 

السكاني وأهم العوامل التي أدت إلى زيادة السكان في المنطقة كما تنـاول خصـائص التركيـب    
  . نشاط االقتصادي في منطقة الدراسةالعمري والنوعي وأثره على ال

قطاع الخدمات يستحوذ على أعلى نسبة من العـاملين رغـم أنـه بـدأ     وتوصل الباحث إلى أن 
في تعداد %  70ف لتنخفض إلى  1984من إجمالي العاملين اقتصادياً عام % 75باالنخفاض من 
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 . ف 1984فـي تعـداد   %  20ف بينما ترتفع نسبة العاملين في قطاع الزراعة من  1995عام 
  .  1995في تعداد %  22تصل إلى ل

المهدي بعنوان خطط التنمية في ليبيا وأثرها على التنمية الريفية في منطقة  للباحثدراسة  •
وأن  ف 1995 – 1973في حجم القوى العاملة من سنة  اً، وذكر الباحث أن هناك تطور)19(المرج

من إجمالي العـاملين بالمنطقـة   % 69.7هناك تركزاً للقوى العاملة بالقطاع الخدمي بنسبة بلغت 
القوى العاملـة   يمن إجمال% 14.2ته عدد العاملين في المحالت الريفية كون ما نسب وأضاف أن

 .ف 1973منطقة المرج سنة  يف

وأشـار إلـى أن    ف1995القوى العاملة في المنطقة سنة  من جملة% 45إلى ما نسبته  ثم ارتفع
جتماعية الريفية وأشار هناك ارتباطاً قوياً بين القوى العاملة وحجم برامج التنمية االقتصادية واال

  : محاور رئيسة في هذا الموضوع وهي  ةإلى ثالث
  . تركز القوى العاملة بالقطاعات الخدمية  §
 .حجم مشاركة المرأة ضمن قوة العمل  §

  .البطالة §

  : وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها
قطـاع   أمـا ين في عدد العامل اًأن القطاع الخدمي يتركز فيه العمال حيث شهدت المنطقة تطور

من إجمالي العاملين في مختلـف  %  32.1 حوالي  73بلغت نسبة العاملين فيه سنة  فقدالزراعة 
  % 23قطاع الزراعي ال  في العاملين   نسبة بلغ  . ف 95أقسام النشاط االقتصادي أما في سنة 

  . ة رغبة أبناء العاملين بالعمل ضمن القطاعات الخدمي إلى ويرجع سبب هذا االنخفاض
أن نسبة اإلناث بالقطاع الخدمي إلى  أما بالنسبة لمشاركة المرأة ضمن قوة العمل فأشار الباحث 

 4.9حـوالي   تفي قطاع الصناعة بلغ نمن إجمالي اإلناث العامالت أما نسبته%  93.2حوالي 
  . ف  95في سنة %  1.7إلى  تالقطاع الزراعي انخفض في  ن نسبته  حين أن  في % 

من إجمالي العامالت في منطقة %  19.6 تبلغ 73ة العامالت في المحالت الريفية عام وأن نسب
بالنسبة و ,عامالت اإلناث في منطقة الدراسة من إجمالي ال%  31.3فبلغ %  95الدراسة أما سنة 
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مـن إجمـالي   %  2.0لين عن العمل في منطقة الدراسة حوالي طالعا معدللظاهرة البطالة فبلغ 
  . ف  1995ي ليبيا سنة لين فطالعا

 –خطط التنمية وأثرها على التوطن الصـناعي  "بعنوان   يوهناك دراسة للباحث المقرح •
، حيث تطرقت الدراسـة إلـى   ) 20(" ن الصناعة في إقليم الجبل األخضردراسة تطبيقية على توط

زيع العاملين القوى العاملة وتوزيعها الجغرافي في كل من المرج والبيضاء ودرنة وأشارت إلى تو
فوجد الباحث أن مساهمة المرأة فـي قطـاع الصـناعة محـدودة     ) إناث  –ذكور(حسب الجنس 

من إجمالي العاملين في الصناعة وعن التوزيع الجغرافي حسب العاملين في %  4والتشكل سوى 
فتـرة  أثناء  عامالً 725صناعة القطاع العام ذكر الباحث أن منطقة المرج بلغ عدد العاملين فيها 

يعملون في صناعة الغزل والنسـيج  %  64منهم يعملون في الصناعات الغذائية و% 36الدراسة 
   .ومالبس الجلود

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها أن التباين في توزيع القوى العاملة بين مختلـف األنشـطة   
من جملة %  70عن  االقتصادية اليزال قائماً فالهيمنة لقطاع الخدمات الذي يحوي على ما اليقل

كما أن هناك ارتفاعاً مستمراً في عدد العاطلين عن العمـل  . العاملين على مستوى إقليم الدراسة 
داخل إقليم الدراسة كما أوضحت الدراسة أن هناك انخفاضاً في مستوى الـدخل  %  17حيث بلغ 

% 68دينار حوالي  200عن  بالنسبة للعاملين بالصناعة حيث بلغت نسبة األفراد الذين يقل دخلهم
  . من جملة العاملين بالصناعة في اإلقليم 

وبعد استعراض بعض الدراسات السابقة التي تتناول جوانب مـن موضوع الــدراسة و التـي   
بينمـا جـاءت بعـض    " أي العمال المهـاجرين "تناولت بعضها حركة القوى العاملة بين األقاليم 

ة حسب القطاعات االقتصادية ضمن دراسـتها وعـن   الدراسات األخرى عن توزيع القوى العامل
دور اإلناث في سوق العمل بالمجتمع الليبي، وعليه فإن موضوع هذا البحث يتناول وبالتفصـيل  

ف، وأبـرز  2006 – 1954حركة القوى العاملة الوطنية بين القطاعات االقتصادية خالل الفترة 
   .اتجاه هذه الحركة طول فترة الدراسة
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  : لدراسة تساؤالت ا
خـالل الفتـرة    بمنطقة الدراسـة ه على حجم القوى العاملة خصائص السكانيأثر نمو  ما .1

 ؟  ف1954-2006

؟ طاعات االقتصـادية كيف أثرت خطط التنمية على حركة القوى العاملة وتوزيعها بين الق .2
 ؟ بمنطقة الدراسة وماهي خصائص التركيب االقتصادي والتعليمي

خـالل الفتـرة    القطاعات اإلنتاجية بمنطقة الدراسـة حسب لة العامحركة القوى  يه ما .3
 ؟ ف1954-2006

-1954خالل الفتـرة  القطاعات الخدمية بمنطقة الدراسة حسب ملة لقوى العاا حركة  ما .4
 ؟ف2006

  : أسلوب الدراسة

 البد ألي دراسة علمية أن تتوفر لها البيانات النوعية والكمية الكاملة حتى تمكنها من الوصول إلى
  . جموعة من األساليب لجمع البياناتاألهداف المنشودة وعليه فقد اعتمدت الدراسة على م

  : در البياناتمصا :أوالً

  : حيث سيتم جمع البيانات عن طريق اآلتي 

الكتب والدوريات والمقاالت والرسائل العلمية والندوات العلميـة ذات العالقـة بموضـوع     .1
  .الدراسة 

 يحصاءات الرسمية من قبل مصلحة اإلحصـاء والتعـداد السـكان   التقارير والنشرات واإل .2
بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص كذلك من خالل خطط التنمية في ليبيا والقوى العاملة في 

 .توزيع الحالي في منطقة الدراسةالتي تتعلق بتوزيع القوى العاملة والمقارنة مع الليبيا 
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  : )دراسةمنهجية ال(تحليل البيانات  :ثانياً

ل عليها حيث منهج أو أسلوب متبع في تحليل البيانات التي يتم الحصومن البد ألي دراسة علمية 
  : تيستتبع الدراسة اآل

  . حيث سيتم تتبع مراحل توزيع القوى العاملة أثناء فترة الدراسة :المنهج التاريخي .1

 .طقة الدراسةحيث سيتم دراسة المقومات الطبيعية والبشرية لمن :المنهج الوصفي .2

ويتمثل في تحليل البيانات واإلحصاءات مـن النشـرات والتقـارير     :إلحصائيالمنهج ا .3
  . الرسمية



18 
 

  شـوامـاله

، ف2000،  5جغرافية السكان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط :محمد أبو عيانة فتحي .1
 .  343ص 

ة للنشر والتوزيـع ، القـاهرة ،   رافية، دار الثقافأسس علم السكان وتطبيقاته الجغ: أحمد علي إسماعيل  .2
 .  169 – 168، ص  ف1997، 8ط

،  1979 – 1961التغير في خصائص القوى العاملة األردنية خالل الفترة مـن  : شتيوي الزغل اعلي  .3
 . 55، ص ف1983المجلة العربية لإلدارة، العدد الثالث، 

، ف1979مؤسسة العالمية ، بغداد ، مكتب العمل العربي الالندوة العربية لتخطيط القوى العاملة ، مطبعة  .4
 .  3ص 

نحو اعتماد استراتجية تركز على التنمية البشرية في ليبيا ، أكاديمية الدراسات العليـا ،  : علي القزويني .5
 .  3، ص ف2003طرابلس، 

، بنغـازي ،   جغرافيا السكان ، أسسها ووسائلها ، منشورات جامعة قـاريونس : منصور محمد الكيخيا  .6
 .  217 – 216، ص ف2003، 1ط

، الجـزء  ف1986 – 1981اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ، خطط التحول االقتصـادي واالجتمـاعي    .7
  122، ص األول

مـاء االقتصـادي   منظمة العمل العربي، معلومات القوى العاملة والتشـغيل، الصـندوق العربـي لإلن    .8
 .   32، صف1986، واالجتماعي ، طنجة

،  2جغرافيا ليبيا البشـرية ، منشـورات جامعـة قـاريونس ، بنغـازي ، ط     : مد المبروك المهدويمح .9
  35، ص ف1990

 . 26 – 25، ص ف1978،  1مصلحة المساحة ، األطلس الوطني ، طرابلس ، ط .10

حركة القوى العاملة والتنمية اإلقليمية في ليبيـا ، المنشـأة العامـة للنشـر     : خلف اهللا  ىرمضان عريب .11
 . ف1981،  1توزيع واإلعالم ، طرابلس ، طوال

طبيعة القوى العاملة في ليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قاريونس،  :محمد مختار العماري  .12
 . ف1989بنغازي، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا، 

رسـالة  ف، 1984 -1954التغيرات السكانية في بلدية بنغازي في الفترة مـن  : مختار العماريد محم .13
 . ف1997، اإلسكندريةدكتوراه غير منشورة، جامعة 



19 
 

الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة العربية الليبية ومشاركتها في العمل، : محمد عبدالحميد الطبولي  .14
 . ف1998مجلة اآلداب والعلوم، المرج، العدد الثاني، السنة الثانية ، 

ي ليبيا ، مركز البحوث واالستشارات، جامعة قاريونس، الحركة العمالية ف: عقيل محمد البربار وآخرون .15
 . ف1978

أهمية تخطيط الموارد البشرية في تحقيق التنمية السياحية في ليبيـا ، مـؤتمر   : إلهام خضير عباس شبر .16
 .ف2002التنمية االقتصادية في ليبيا الماضي والمستقبل، طرابلس، 

يرية العظمى، المجلة الليبية للمعلومـات والتوثيـق،   خصائص القوى العاملة في الجماه: سالم أبو عائشة .17
 .ف2004الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، شهر ناصر، 

 – 1954النمو السكاني وأثره على النشاط االقتصادي في شعبية المرج من عام : عثمان الناجي عثمان  .18
 . ف2002ريونس بنغازي ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب والتربية ، جامعة قا1995

خطط التنمية في ليبيا وأثرها على التنمية الريفية في منطقة المرج، رسـالة  : فضل اهللا محمود المهدي   .19
 . ف2003ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب والتربية ، جامعة قاريونس، بنغازي، 

راسة تطبيقية علـى تـوطن   خطط التنمية وأثرها على التوطن الصناعي، د: فرج محمد يونس المقرحي .20
 – 2004الصناعة في إقليم الجبل األخضر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والتربية جامعة قاريونس، 

 . ف2005

 
  

 



  

  

  األول الفصل 

  تمهيد  •

  المواليد الخام  •

  الوفيات الخام  •

  الزيادة الطبيعية  •

  الهجرة  •

  نمو السكان  •

  التركيب العمري  •

 التركيب النوعي   •



20 
 



21 
 

  : تمهيد
 يعتمد حجم القوة العاملة في المجتمع على العوامل الديموغرافية واالجتماعيـة ولـيس  

  )1(.شك في أن ذلك يرتبط بحجم السكان ككل هناك

إن تقدير حجم ونمو السكان يعتبر من األساسيات الهامة في عملية التخطـيط والتنميـة   
ة تقدير االحتياجـات المسـتقبلية للقـوى    مستقبالً خاص تهاالقتصادية واالجتماعية نظراً ألهمي

  . العاملة
ربما ال يكون الحجم المطلق للسكان ذا فائدة كـبيرة في تحديد إمكانيـة قيـام خطـط    
التنمية، ولذلك فتحديد قوة العمل من األمور الضرورية لفهـم إمكانيـة قيـام تلـك الخطـط      

  )2(.والمشروعات

يع المجتمعات وتأتي معرفة الواقع السكاني إن دراسة حجم السكان ذات أهمية كـبرى في جم
بشكل دقيق وصحيح في سلم األولويات التي يجـب أن يلتفـت إليهـا المخطـط والباحـث      
الديموغرافي حيث تعد دراسة السكان وتوقعات نموه وحركته وتوزيع السكان حسب األنشطة 

  . أي خطة تنموية هادفة في االقتصادية من األساسيات
ى ثالث فئات رئيسية وهي فئة صغار السنة أي ما دون سن الخامسة عشرة وينقسم السكان إل

وفئة متوسطي السن وهم الذين يبلغون سن الخامس عشرة وحتى الرابعة والستين وفئة كبـار  
) 64-15(السنة وهم الذين يبلغون سن الخامس والستون فما فوق وحيث تعد الفئة الوسـطى  

  .مسئولية اإلنتاج فئة العاملين اقتصادياً وتقع عليها
سكان "يمثل اإلطار العام للقوة المنتجة في المجتمع التي يطلق عليها أحياناً اسم  هذا التحديد إذاً
وسـن العمل هي المرحلة العمرية التي تحدد بدايتها مرحلة التعليم اإللزامي، وهي " سن العمل

، وتحـدد نهايتهـا سـن    ةشرغالباً ما تكون شهادة مرحلة التعليم األساسي أي سن الخامسة ع
التقاعد أو اإلحالة على المعاش، وهـي غالباً ما تكون عند نهاية سن الرابعة والسـتين مـن   

  )3(.العمر

رئيسياً في نمو السكان وهي المحدد األساسي لها، وهي عبـارة   عامالتعتبر الزيادة الطبيعية 
دد المضاف إلى حجم السكان من عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات كما أنها تمثل الع

خـر  خر ومن مجتمع الَالَفترة إلي أخري في أي مجتمع وان كان هذا العدد يختلف من مكان 
  .حيث تتحكم فيها عدة عوامل تبعاً لطبيعة المكان ومكوناته  ومن فترة ألخرى
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  :ن مكونات الزيادة الطبيعية متمثلة في عنصرين أساسيين هما اوعليه ف
ي المجتمع سواء بالزيادة ـتعتبر مقدار الزيادة الطبيعية ف اموالفارق بينه" والوفيات–المواليد" 

  :ن كالتالييالعنصر ينن دراسة هذأو النقصان ويمك

  :المواليد :أوال
إن دراسة معدالت المواليد في أي مجتمع من األمور األساسية نظرا لما له من أهميـة فـي   

المواليد هو المحـدد األساسـي لنمـو     معدل يعتبر دراسة الوضع السكاني في المجتمع حيث
السكان وتوزيعهم وتركيبهم وهي تفوق عنصر الوفيات من حيث األهمية ومعدالت المواليد في 

عوامل اقتصادية واجتماعيـة وبعـض العوامـل     ةيتسم بالثبات إذ أنه يتأثر بعد أي مجتمع ال
هذا المجتمع وبالتالي تكون هذه العوامل األخرى والتي من شأنها إن تحدد معدالت المواليد في 

  .لرئيسية عن معدالت المواليد فيهامجتمعة هي المسئولة ا
خصوبة السكان لفظ يطلق للداللة على ظاهرة اإلنجاب في أي مجتمع والتي يعبر عنها وتعتبر 

نية تؤثر في التغيـرات السـكا   يوتعتبر الخصوبة من أهم العوامل الت )4(بعدد المواليد األحياء
  . )5(األخذ والعطاء فالمواليد تضيف للكتلة والوفيات تأخذ منها يوتتعرض للكتلة السكانية لعمليت

أحد الجوانب المهمة في دراسة السـكان، ألنهـا المحـدد    : )الخصوبة(تعد دراسة المواليد و
  . )6(لنمو السكان وتوزيعهم وخصائصهم ، وهي أصعب في تحليلها من الوفيات الرئيسي
، وأحياناً داخل المجتمـع نفسـه   والخصوبة من مجتمع سكاني إلى آخرمعدل المواليد  يختلف

  . )7(ويختلف باختالف العمر حيث لإلناث حدود عمرية معينة يتم من خاللها الحمل والوضع
يقاس عنصر المواليد بمقاييس إحصائية عديدة تختلف فيما بينها تبعاً للعمليـات اإلحصـائية   و

  :  اييسليد ومعرفة اتجاهها ومن هذه المقاس معدالت المواالمتبعة وذلك لقي
  : معدل المواليد الخام

يقصد به النسبة بين عدد المواليد األحياء السنوي إلى عدد السكان في منتصف السنة مضروباً 
  . دراسة المواليد يف ةفي األلف وهو يعتبر من ابسط المقاييس المتبع

  : مرجمعدل المواليد الخام في منطقة ال
بعـدها  ليبيا فـيمكن  على مستوي وعند تطبيق معدل المواليد الخام سواء في منطقة الدراسة 

  . ) 1(استخالص الجدول 
  



23 
 

  باأللف)  2006 – 1970(معدل المواليد الخام في منطقة المرج وليبيا ) 1( جدول

 ليبيا المرجمنطقة  الفترة

1970 – 1974 49.1 47.2 

1975 – 1979 48.0 45.3 

1980 – 1984 47.6 44.9 

1985 – 1989 46.8 46.0 

1990 – 1994 33.0 29.9 

1995 – 2000 28.9 24.1 

2001 – 2006 13.7  - 
   

عثمان الناجي عثمان، النمو السكاني وأثره علي النشاط االقتصادي في شعبية المرج من  -1: المصدر
جامعة قار يونس ، بنغازي ،  –داب والتربية ف، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليه اآل1995 – 1954عام 

 . 19، صـ 2003قسم الجغرافيا ، 

  . ف2006السجل المدني بشعبية المرج بيانات غير منشوره  -2
  

 – 1970سنة ‰ 47.2أن معدل المواليد يتجه نحو االنخفاض فمن  ) 1(  يتضح من الجدول
ليبيا أما بالنسبة في منطقة لف هذا بالنسبة 2000سنة  ‰ 24.1ف انخفض ليتوقف عند 1974

ف وبـدأ  1974 – 1970فـي الفتـرة     ‰49.1فقد كـان   اًالدراسة فاألمر ال يختلف كثير
ثانياً ليصل فـي   انخفضف ثم  1989 – 1985الفترة  في ‰ 46.8باالنخفاض ليصل إلى 

 ‰18.7إلى  ليصلثم عاود االنخفاض ثانية ‰ 33.0ف ليصل إلى  1994 – 1990الفترة 
ف وهو أقل معدل شهدته المنطقة  وعليه يمكن أن نقسم معدل المواليد في منطقة  2006سنة 

  : اآلتيةالدراسة وليبيا إلى المراحل 
  :مرحلة االرتفاع في معدالت المواليد -1

-1970فـي الفتـرة مـن     يأيمكن تحديدها في العشرين سنه األولى كما في الجدول      
ـ  ‰47.2والي ـف ح1974 -1970فتره عدالت المواليد في ـف حيث كانت م1989 ـي ف

في  45.3ف إلى 1979 - 1975الفترة  فيفي منطقه الدراسة ثم انخفضت  ‰49.1ليبيا و 
        ليستقر المعدل ةفي منطقه الدراسة وتواصل االنخفاض حتى نهاية هذه الفتر ‰48. 0ليبيا و 
للخطط التنموية الشاملة  في منطقة الدراسة ويمكن أن تكون‰ 8.46في ليبيا و ‰46.0علي 
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في ارتفاع هذا المعدل نظرا لتحسـن األوضـاع    دوراُ في البالد والتي شهدتها المنطقة أيضاً
 تارتفاع معـدال  سببيمكن أن يكون ، المعيشية والصحية وانخفاض معدالت الوفيات الرضع

لقـوانين  ف إلى بعض العوامل منها صدور بعض ا1970فترة  المواليد في منطقة الدراسة في
، كذلك تحسن األوضاع االقتصادية واالجتماعية في جبر المواطنين على تسجيل األبناءالتي ي

البالد والذي ترتب عن تنويع مشاريع خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية في الـبالد وفـي   
  . منطقة الدراسة األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الزواج

  :               معدالت المواليد في مرحلة االنخفاض البطيء -2
ف حيث انخفض معـدل   2000-1990من  يأتتحدد هذه الفترة في العشر سنوات األخرى  

في منطقـة   ‰33. 0 في ليبيا وحوالي ‰29. 9ف إلى  1994 -1990المواليد في الفترة 
 ف وقد يرجـع  2000في منطقة الدراسة عام  ‰28. 5في ليبيا و  ‰24. 1الدراسة ثم إلي 

السياسية واالقتصادية التي مرت بهـا   األحوال والسبب إلي الركود االقتصادي في هذه الفترة 
  . البالد وإلي توقف خطط التنمية مما أدى إلي تأخر سن الزواج  لدى الشباب

  : مرحلة االنخفاض الشديد في معدالت المواليد -3
اقل معدالت المواليـد فـي    شهدت تىف وهى الفترة إل 2006- 2001تمتد هذه الفترة من   

 وهـو معـدل ال  ‰ 18.7حوالي  منطقة الدراسة حيث بلغ معدل المواليد الخام في هذه الفترة
الفائتة ويعزي هذا االنخفاض إلي ارتفاع مستوي التعليم خاصة بالنسبة لإلناث يقارن بالسنوات 

ثير من الشـباب  وذلك لتطور التعليم الجامعي  مما خفض من معدالت اإلنجاب كذلك دخول ك
أما انخفاض معدل المواليد في فترة     ،في التعليم الجامعي مما ترتب عليه التأخر في الزواج 

ف قد يكون نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة والركود االقتصادي للبالد سـبب   2006 – 2000
  . بعض العوامل كذلك تأخر سن الزواج نتيجة انتشار التعليم بين الشباب 

  : اليد الخام في فروع منطقة المرجمعدل المو
في حـين  إن فروع منطقة الدراسة قد تسير وفق معدالت المواليد في المنطقة أو ليبيا تقريباً ف

عام ‰ 21.3خفض إلي نوا) 2000-1995(في الفترة  ‰31.9ة نيبلغ المعدل في المرج المد
     إلـي  خفضيـن ) 2000-1995(فـي الفتـرة    ‰30.9ف وبلغ المعدل في جردس  2006
خالل الفترة ‰ 30.3ف، كذلك انخفض معدل المواليد في تاكنس من 2006في عام ‰ 17.2

ف، كذلك الحال في البياضه فاالنخفاض 2006في عام  ‰12.7ليصل إلي ) 1995-2000(
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 إلـى  ‰27.6، وفي بطة انخفـض المعـدل مـن    ‰12.1إلي  ليصل ‰ 26.7استمر من 
حيث انخفـض   ةفي معدل المواليد كان بنفس الطريق، كذلك في طلميثة فاالنخفاض  12.5‰

 إلـى ) 2000-1995(االنخفاض من فترة وكل هذا  ‰ 15.5  إلى ‰33.1من  هذا المعدل
معدالت المواليد الخام في مدنية المرج وضواحيها لعام  حيوض ) 2( ف والجدول 2006عام 

  .ف 2006
  باأللف ف 2006ا سنة معدل المواليد الخام في مدينة المرج وضواحيه) 2(جدول 

 معدل المواليد الخام باأللف عدد المواليد عدد السكان المنطقة

 21.3 2039 95508 المرج

 17.2 247 14327 جردس

 12.7 144 11302 تاكنس

 12.1 145 11962 البياضة

 12.5 97 7731 بطة

 15.5 152 9782 طلميثة
  

  .ف 2006 )ة غير منشوربيانات ( مكتب السجل المدني المرج  -1: المصدر 
  . المعدل من حساب الباحث  -2

  

يتضح لنا أن معدل المواليد يتجه نحو االنخفاض نوعاً ما حيث بلـغ فـي    ) 2( في الجدول 
واألعلى وهو األعلى وهي نتيجة لكونها المركز الرئيسي لإلقليم ‰ 21.3مدينة المرج حوالي 

 فروع حيث أن منطقة جردس وصل المعدلمن حيث السكان وهذه القاعدة تختلف في النسبة 
وهو أقل ‰ 12.1وهي أقل سكاناً من منطقة البياضة التي بلغ المعدل فيها ‰ 17.2إلى  فيها

وهي أقل منها سكاناً أيضاً وصل معدل المواليد الخـام  ‰ 12.7المعدل  من تاكنس والتي بلغ
  .‰15.5بينما في طلميثة فبلغ معدل المواليد الخام ‰ 12.5في بطة 

منهـا وجـود المستشـفى     أسـباب عدة  إلىمعدالت المواليد بين المناطق  فيويرجع التباين 
يقوم اغلب الموطنين  وبالتاليالمنطقة  فيالمدينة حيث تشهد اغلب حاالت الوالدة  فيالرئيسي 
و كـذلك   الرئيس المدنيالسجل  فيبالمستشفى و توثيقهم  اإلحصاءمكتب  في أبنائهمبتسجيل 
  . الضواحي فيبعض الشهور  فيدقيقة  إحصاءات عدم وجود
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إن انخفاض معدالت المواليد تؤثر سلباً على حجم القوى العاملة الوطنية مستقبالً وقد توجـه  
العاملين خاصةً وان المدينة و ضواحيها تشهد تطوراً عمرانياً كبيـراً   فيالمنطقة عجزاً كبيراً 

 العاملة األجنبيـة  أليديبا ةاالستعان إلىقد يؤدى  القوى العاملة بشكل كبير هذا ما إلىتحتاج 
  )2(انظر الشكل 
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  الوفيات
كما أنها ثانية العوامل الرئيسية الثالثة التي تؤثر في عـدد  . لوفاة هي ثانية العمليات الحيويةا

  .)8(السكان
فوق في أثرها عامل الهجـرة وإن  تعد الوفيات عنصراً هاماً من عناصر تغير السكان حيث ت

كانت الخصوبة تسبقها في ذلك، كما أنها تتناقض مع الخصوبة في أنها أكثـر ثباتـاً ويمكـن    
كمـا   )9(التحكم في مستواها، وال يبدو أثرها في تغير حجم السكان فقط بل وفي تركيبهم كذلك

توقـف  ت يمكن أن إن دراسة الوضع السكان العام في أي مجتمع من حيث الحجم والتطور ال
  . علي المواليد فقط بل إن الوفيات تدخل ضمن هذه الدراسة

ر التي قد تهـدد بعـض فئـات    دراسة بيانات الوفيات تصور لنا في الواقع األخطاحيث إن 
، لمجتمع، كما أن لبياناتها أهمية خاصة ألنها تعكس مدى تطور مستوى الخدمات في االمجتمع

ـ   )10(ن السكانومدى انتشار الوعي الصحي بي ن اإلحصـاءات  اوبالنسبة للوفيات في ليبيـا ف
، بحيـث ال يمكـن   حصاءات الحيوية قصوراً وتذبذباًالمستمدة من السجل المدني تعد أكثر اإل

، حيث إن بعض نشرات مصـلحة اإلحصـاء   ها في إجراء دراسة تحليلية سليمةاالعتماد علي
عن عدم الدقة فـي التسـجيل والبالغـات    والتعداد تعترف بهذا القصور، وهذا النقص ناتج 

الخاصة بحاالت الوفاة في المناطق الريفية والرعوية البعيدة عن مراكز التسجيل المدني، ولهذا 
درجة ال  ىفان التسجيل الحيوي للوفيات يعطينا دائما أرقاماً غير متكاملة ومعدالت منخفضة إل

  .)11(يمكن إن نجد لها تفسيراً مقبوالً 
تتسم  ي منطقة الدراسة وخاصة في الفروع الـة بالوفيات فـجمع البيانات الخاص نعليه فـإ

بالدقة الشديدة حيث توجد هناك شهور ال توجد بها أية بيانات عن الوفيـات وهنـاك بعـض    
الفروع لم نجد لها معلومات عن الوفيات فيها وبالتالي فان معدالت الوفيات قد ال تكون دقيقـة  

ومسـجلة فـي مكاتـب     سميةتحصلنا عليها يمكن اعتبارها معدالت ر التيجداً ولكن األرقام 
إن دراسة الوفيات تفيدنا في معرفة مدي التطور والتقدم الذي  ، السجل المدني بمنطقة الدراسة

ن انخفاض معدالت الوفيات قد تعطينا صـوره علـي تطـور الوضـع     ايعيشه أي مجتمع ف
المواليـد   معدالت ن ارتفاعاده المجتمع وبالتالي فاالجتماعي والصحي واالقتصادي الذي يشه

 بينمـا انخفـاض   أخرى ىحجم الكتلة السكانية من سنة إلالوفيات يضيف ل معدالت وانخفاض
الوفيات قد يقلص هذه الكتلة السكانية وبالتالي يمكن اعتبـار   معدالت المواليد وارتفاع معدالت
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اجتماعية  صحية أو تعاني مشاكل اقتصادية أو تىهذا المجتمع من المجتمعات الفقيرة أو تلك إل
   . أخرى لىانخفاض عدد السكان من سنة إ ىسياسية أدت إل أو
يمكن قياس معدل الوفيات بعدة مقاييس حسب الغرض من الدراسة ونوعيتهـا ومـن هـذه      

  : المقاييس

  معدل الوفيات الخام 
جملة السكان مضروباً  علىالعام هو من أبسط المقاييس وهو حاصل قسمة عدد الوفيات في   
  . اإللف يف

 هذه الفترة وهـو في منطقة الدراسة في الوفيات يتضح لنا معدالت  ) 3( الجدول إلى بالنظر 
  : يكالتال

  
  ف باأللف 2006 – 1970معدل الوفيات الخام في ليبيا والمرج )  3(  جدول 

 ليبيا منطقة المرج السنة

70 - 74 12.2 8.2 

 75  - 80 8.0 6.4 

81 - 85 6.3 6.9 

86 - 90 6.4 8.0 

91 - 95 6.0 7.2 

96 - 2000 5.6 6.0 

2001 - 2006 2.2  - 
  

عثمان الناجي عثمان، النمو السكاني وأثره علي النشاط االقتصادي في شعبية المرج من  -1: المصدر
غازي، معة قار يونس ، بنجا –ف، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليه اآلداب والتربية 1995 – 1954عام 

 . 34 ، ص 2003قسم الجغرافيا ، 

  .ف 2006المرج بيانات غير منشوره  يمكتب السجل المدن -2         
  .المعدل من حساب الباحث  -3         

م في البالد متذبذب من سـنة  أن معدل الوفيات الخا ) 3(  من المالحظ كما في الجدول
 1980سنة  6.4ثم انخفض   ‰ 8.2كان المعدل  1974 - 1970من   الفترة، ففي ألخرى

  . ‰6.0إلى  2000ثم انخفض سنة ‰ 7.2ليصل  1995ثم ارتفع ثانية سنة 
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ثم استمر في ‰ 12.2وصل المعدل إلى  1974 - 1970 خالل الفترةأما في منطقة الدراسة 
ـ  حيث ف  2006 - 2000خالل الفترة ‰ 2.2االنخفاض ليستقر المعدل عند  دل يسـير مع

في البالد وارتفاع الوفيات نحو االنخفاض ويمكن إرجاع هذه النتيجة لتحسن األوضاع الصحية 
  . مستوى المعيشة

تتحكم  التيالرغم من أن معدل الوفيات الخام يتميز بالتذبذب وذلك لتدخل بعض العوامل  ىعل
بحـدوثها فـان   في ارتفاع وانخفاض هذا المعدل وأن هذه العوامل متباينة وال يمكن التنبـؤ  

معدالت الوفيات في منطقة الدراسة وليبيا ومن خالل أرقام الجدول السابق تظهر لنا انخفاض 
  :كالتاليالمعدل تقريبا في كل مرحلة وعليه يمكن تقسيم المراحل حسب السنوات 

  ):1980-1970(مرحلة معدالت الوفيات المرتفعة  -1
ومـن ثـم   ) 1974-1970(في الفتـرة  ‰ 8.2في هذه المرحلة  بلغ معدل الوفيات في ليبيا 

فـي الفتـرة   ‰ 12.2أما في منطقة الدراسة فبلغ المعدل ) 1980-1975(في الفترة  6.4‰
وربما يرجع السـبب فـي ارتفـاع    ) 1980-1975(في الفترة ‰ 8.0ثم ) 1970-1974(

معدالت الوفيات إلي الظروف االجتماعية واالقتصادية ومستوي الخدمات الصحية المنخفضة 
نوعا ما في تلك الفترة وقلة الوعي الصحي لدي الناس وارتفاع نسبة األمية وكثرة اإلنجـاب  

  .بالتالي أدي إلي زيادة معدالت الوفيات الرضع 
  ):1990 -1981(مرحلة الوفيات المتذبذبة بين االنخفاض واالرتفاع  -2

األولـي   شهدت هذه الفترة عدم االستقرار في معدالت الوفيات حيث انخفـض فـي الفتـرة   
في هذه الفترة ثـم  ‰ 6.3وفي منطقة الدراسة ‰ 6.9فبلغ المعدل في ليبيا ) 1981-1985(

فبلـغ المعـدل   ) 1990-1986(ارتفع معدل الوفيات الخام في الفترة الثانية من هذه المرحلة 
في منطقة الدراسة مع إن البالد شهدت تحسن في مستوي الخدمات ‰ 6.4في ليبيا و  8.0‰

قضاء علي بعض األوبئة واإلمراض وارتفاع نسبة األميـة وتحسـن األحـوال    الصحية وال
الصحية ولكن هناك بعض األسباب األخرى إلي أدت ارتفاع المعدل في نهاية هذه الفترة وقد 

 الصحية، على الرغم من تحسن األوضاع يكون ارتفاع نسبة الوفيات الرضع أحد هذه األسباب
  .المنطقة  فيو المعيشية 
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 ):2000-1991(دالت الوفيات المنخفضة تدريجياً ـحلة معمر  -3

 فـي الفتـرة األولـى    ‰ 6.0وفي منطقة الدراسة  ‰ 7.2حيث بلغ المعدل في ليبيا 
في منطقة الدراسة في الفتـرة   ‰ 5.6في ليبيا و  ‰ 6.0ثم انخفض إلي ) 1991-1995(

جـاالت الخـدمات   ويعزي هذا االنخفاض إلي التحسن في جميـع م ) 2000-1996(الثانية 
وارتفاع نسبة المتعلمين خاصة لدي اإلناث ودخولهن سوق العمل وتأخر الزواج لدي الشباب 

  .لتالي انخفاض نسبة الوفيات الرضعمما قلل من معدالت اإلنجاب وبا
  ) ف2006 – 2001(مرحلة معدالت الوفيات المنخفضة جداً  -4

وقد تكـون   ‰ 2.2وقدر بحوالي بلغ معدل الوفيات في منطقة الدراسة أدنى مستوياته 
األسباب هي ذاتها التي أدت إلى انخفاض الوفيات في فترة التسعينيات وكــذلك انخفـاض   

   .بصفة عامة  معدالت الوفيات
  :المرجمعدالت الوفيات الخام في فروع منطقة 

والضواحي  إن دراسة معدالت الوفيات في جميع إنحاء منطقة الدراسة المتمثلة بالفروع
تشكل خارطة اإلقلـيم السـكانية    حيث ولو بسيطة  عن الصورة الديموغرافية فكرة تعطينا قد
ن كـان هـذا   اتختلف وتتباين بين إرجاء هذه المنطقة كما تتباين في جميع المنـاطق و  تيوال

حجم السكان في كل منطقة ومستوي الخدمات  فاناالختالف والتباين ناتج عن عوامل طبيعية 
االقتصادي للسكان والمستوي  التعليم لكل فرد في هذه المحـالت وكـذلك   الصحية والوضع 

بعض العوامل األخرى مثل الدقة في التسجيل والتبليغ عن حاالت الوفاة ومكان تسجيل حاالت 
فـان توزيـع    الوفيات في منطقة الدراسة وعليـه  في توزيع أساسياً تعتبر عامالً تيوالالوفاة 

المنطقة بشكل عام نظرا  فيالمعدل هي أكثر صعوبة من دراسة الفروع  معدالت الوفيات في
غلب حاالت الوفاة فـي  أالسجل المدني في المحالت كذلك تسجيل  مكاتبلعدم الدقة في بعض 

ة تسـجل دائمـا   ينة وعليه فان المدينة وان كانت الحالة من خارج المدينبالمد الرئيسالمكتب 
ف وفي 2006عام ‰ 2.1وانخفض إلي  2000عام  ‰ 6.8 أعلي معدالت الوفاة فبلغ المعدل

، كـذلك  2006عـام  ‰ 0.4وانخفض أيضا إلـي  ‰ 6.1  2006جردس كان المعدل عام 
، وكذلك انخفـض  2006عام   ‰ 0.5إلي 2000عام ‰ 3.2س من انخفض المعدل في تاكن
، كذلك الحال فـي  2006عام ‰ 0.9ليصل إلي  2000عام ‰ 3.0المعدل في البياضة من 

 2006عـام   ‰ 0.3ليصـح   ‰4.1حوالي  2000البلدي بطة حيث كان المعدل عام الفرع 
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عام ‰ 1.3خفض بشدة إلي نلي 2000عام  ‰6.0وأخير في طلميثة كان معدل الوفيات الخام 
  .ف  2006

  ف2006معدل الوفيات الخام في منطقة المرج وفروعها سنة )  4(  دول ـج

 وفيات الخاممعدل ال عدد الوفيات عدد السكان المنطقة

 2.1 204 95508 المرج

 0.5 6 14327 جردس

 0.5 6 11302 تاكنس

 0.9 11 11962 البياضة

 0.3 3 7731 بطة

 1.3 13 9782 طلميثة
  

  .ف 2006مكتب السجل المدني المرج بيانات غير منشورة  -1: المصدر 
  .المعدل من حساب الباحث  -2

فيات في منطقة الدراسة منخفض جداً مقارنة أن معدل الو ) 4( كما هو مبين بالجدول 
بالوضع العام للبالد كذلك في بعض ضواحي المدينة حيث من طبيعي أن يكون مركز اإلقلـيم  

النتيجة  ههو اعلي معدل للوفيات بينما في باقي المناطق فقد تكون النسبة ضئيلة وقد تعزي هذ
اإلقليم وإن اغلب حاالت الوفاة قد تحدث إلي أن المدينة توجد بها المراكز الصحية الرئيسة في 

المدينة كذلك أن أكثر وقائع الوفاة في منطقة الدراسة قـد   ى ليس من سكانفيه رغم أن المتوف
يمكن إغفال أن  هذا وال. لسجل المدني والموجود في المدينةيتم تسجلها في المكتب الرئيسي ل

عض اإلمراض وتحسين مسـتوي  تحسين األوضاع االجتماعية والتطور الصحي في عالج ب
المعيشة كانت وراء انخفاض هذا المعدل بصفة عامة سواء علي مستوي الـبالد أو منطقـة   

  . اسةالدراسة كذلك علي فروع منطقة الدر
   

  :الزيادة الطبيعية
تعتبر الزيادة الطبيعية من المقاييس البسيطة والسهلة، وهو عبارة عن الفرق بين معدل 

عدل الوفيات الخام ،إذا إن الفرق بينهما يمثل المعدل الذي يتزايد به المجتمع المواليد الخام وم
، وهى نتيجة التوازن بين المواليد و الوفيات وهى تحسب إما عـددياً أو   )12(علي وجه العموم

  .نسبياً حيث إن حسابها كنسبة ألفية أكثر شيوعاً 
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ري ومن مكان ألخر كما يختلف داخل ختلف معدل الزيادة الطبيعية من فترة زمنية إلي أخيو 
  .)13(المجتمع نفسه وذلك وفق الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية إلي يعيشها المجتمع

ن يزيد عدد المواليد عن عدد الوفيات إال إذا حدثت ظروف محلية لفتـرة  أمن المألوف حيث 
د وفي هذه الحالة يحدث مـا  محدودة تنعكس فيها الصورة فيزيد عدد الوفيات عن عدد الموالي

يسمي بالنقص الطبيعي ومن أمثلة تلك الفترات المحدودة الحروب واألوبئة وخاصـة  أوبئـة   
أو أن تشـمل جـزءاً كبيـراً مـن     ن تستمر تلك الظروف لفترة طويلة أ راألطفال ولكن يند

   .)14(العالم
يعة عدالت الزيادة الطبعند دراسة هذا الموضوع في منطقة المرج يتضح لنا االختالف في م  
حيث تباينت المعدالت من فترة ألخرى بين االرتفـاع تـارة   )  5(  ك من خالل الجدول وذل

فترة السبعينات معدالت مرتفعة في الزيادة  تواالنخفاض تارة أخري وبشكل دوري حيث شهد
بينمـا معـدل الوفيـات     ‰50ف حـوالي  1971عام  الطبيعية حيث كان معدل المواليد في

في نفس العام، بينما  ‰36.9في السكان بمقدار  الطبيعية زيادةالفكان محصلة ذلك  13.1‰
كانت فترة الثمانيات أكثر الفترات ارتفاعا في عدد السكان حيث بلغت الزيادة الطبيعية في عام 

وذلك لالرتفاع الملحوظ في عدد المواليد واالنخفاض الشـديد فـي    ‰42.0ف حوالي 1981
ف حيث كان معدل المواليـد  1991ت كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية عام معدالت الوفيا

ــات   35.1‰ ــدل الوفي ــذه     ‰5.8ومع ــي ه ــة ف ــادة الطبيعي ــدل الزي ــغ مع   فبل
ف الذي بلغ معدل المواليـد  2001واستمر المعدل في االنخفاض حتى في عام  ‰29.3السنة 

فترة أدني معدالت في الزيـادة  فكانت تمثل هذه ال ‰5.6ومعدل الوفيات  ‰29.0فيه حوالي 
 ‰ 18.7وذلك نتيجة انخفاض معدالت المواليد وهي بمقـدار   ‰23.4الطبيعية وهي بمقدار 

قـدرت   تيوالفي هذه السنة ذلك علي الرغم من االنخفاض الشديد في معدالت الوفيات الخام 
ـ  و ‰ 1.7بحوالي  -1971ام يمكن تتبع معدالت الزيادة الطبيعية في منطقة الدراسة مـن ع

ـ   ييتضح لنا االختالف الكبير ف ) 5( ومن الجدول  ف2006  يمعدالت الزيادة الطبيعيـة ف
سنة  يدنى معدل فوأ ) ‰ 42.0(حيث بلغ  1981منطقة الدراسة حيث كان اعلي معدل سنة 

  .) ‰17.0(وبلغ  2006
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  :يثالث مراحل رئيسة هإلى وعليه فيمكن تقسيم معدالت الزيادة الطبيعية 
   ): ف 1977 – 1971( خالل الفترة رحلة الزيادة الطبيعية م. 1

ويرجع السبب إلى ارتفاع عدد المواليد وارتفاع فـي  وهى فترة شهدت زيادة طبيعية مرتفعة 
  ).‰ 36.4( عدد الوفيات ومتوسط الزيادة الطبيعية لهذه المرحلة بلغ 

  .باأللف  2006 – 1971معدل الزيادة الطبيعية في منطقة المرج من سنة )  5(  جدول 

 متوسط الزيادة الطبيعية الزيادة الطبيعية معدل الوفيات معدل المواليد السنة

1971 50.2 13.1 37.1 

36.4  
1973 49.9 11.9 38.0 

1975 48.0 10.2 37.8 

1977 42.1 9.1 33.0 

1979 47.8 7.1 40.7 

40.7 

1981 48.2 6.2 42.0 

1983 47.0 6.0 41.0 

1985 46.8 6.9 39.9 

1987 46.0 5.5 40.5 

1989 46.1 5.5 40.6 

1991 35.1 5.8 29.3 

24.1 

1993 34.8 6.0 28.8 

1995 31.0 5.3 25.7 

1997 29.1 5.8 23.3 

1999 28.2 5.1 23.1 

2001 29.0 5.6 23.4 

2003 28.1 5.0 23.1 

2005 28.3 5.0 23.3 

2006 18.7 1.7 17 
  

النمو السكاني وأثره علي النشاط االقتصادي في شعبية المـرج مـن   عثمان الناجي عثمان، : در المص
جامعة قار يونس ، بنغازي ،  –ف، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليه اآلداب والتربية 1995 – 1954عام 

 . 56، صـ 2003قسم الجغرافيا ، 

  .ف  2006السجل المدني المرج بيانات غير منشورة  -2
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  :)ف  1989 – 1979( خالل الفترة مرحلة الزيادة الطبيعية . 2
حيث صاحب هذه الفترة زيادة في عـدد المواليـد   الزيادة الطبيعية  فيوسجلت أعلى معدالت 

  .)‰ 40.7(لطبيعية لهذه الفترة بلغ يقابله انخفاض في عدد الوفيات ومتوسط الزيادة ا
  :)ف 2006 – 1991( خالل الفترة مرحلة الزيادة الطبيعية . 3

فـي   انخفاضاالمعدل إال إنه يعتبر مرتفعاً و شهدت هذه الفترة  انخفاضعلى الرغم من 
في واقل عدداً  )‰18.7(المواليد وهو في اقل عدداً  2006عدد المواليد والوفيات وكانت سنة 

تأخر سنة الزواج عند الشـباب وارتفـاع مسـتوى    إلى وقد يرجع السبب  )‰ 1.7( الوفيات
عدد الوفيات الرضع وقلة المعلومـات عـن    ينتج عنه االنخفاض ف يلخدمات الصحية والذا

فـي  التسـجيل  في الضواحي وعدم الدقة  يالمواليد والوفيات ببعض مكاتب السجل المدني ف
  .) ‰ 24.1 ( هذه الفترةفي بعض الشهور وبلغ متوسط الزيادة الطبيعية 

  :الزيادة الطبيعية في فروع منطقة المرج
علي الرغم من أن دراسة معدالت الزيادة الطبيعية في الفروع هامة جدا فـي جميـع   
المراحل والفترات للمقارنة بين الفترات الزمنية من حيث معدالت نمو السكان فـان بيانـات   

-1990(ما في الفتـرة  أمعدالت المواليد الوفيات في فترة السبعينات والثمانيات غير متوفرة 
دل الزيادة الطبيعية في فرع المرج مرتفعا إذ بلغ متوسط الزيادة السـنوية  فقد كان مع) 2000

وفي جردس بلغ متوسط الزيادة الطبيعية في هـذه الفتـرة حـوالي     ‰30.2في هذه الفترة 
وبلغ هذا المعـدل فـي    ‰24.9وبلغ المتوسط السنوي الزيادة الطبيعية في تاكنس  28.0‰

وفي  ‰24.1في طلميثة فقد بلغ المعدل حوالي  وأخيرا ‰32.9وفي بطة  ‰22.9البياضة 
  ) .2000-1990(نفس هذه الفترة 

وهـى  )  6( مبينة بالجدول  فهيفروع منطقة الدراسة  فيأما معدالت الزيادة الطبيعية 
  : كالتالي
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  ف 2006معدالت الزيادة الطبيعية في فروع منطقة المرج لعام )  6(  جدول
  المنطقة

 المعدل
 ةطلميث بطه البياضه نستاك جردس المرج

 15.5 12.5 12.1 12.7 17.2 21.3 ليدامعدل المو

 1.3 0.3 0.9 0.5 0.5 2.1 معدل الوفيات

 14.2 12.2 11.2 12.2 16.7 19.2 معدل الزيادة الطبيعية

  .إعداد الباحث اعتمادا علي بيانات المواليد والوفيات السجل المدني المرج :المصدر
  

في جميع  ف2006خالل العام  يتبين لنا أن معدالت الزيادة الطبيعية)  6(  من خالل الجدول 
فروع منطقة الدراسة منخفضة جدا مقارنة بمعدالت الزيادة الطبيعية في المنطقة بشكل عام في 

الـرغم مـن    فترات سابقة وذلك النخفاض معدالت المواليد الخام في جميع الفروع هذا علي
تي فرع المرج األعلى معدال فـي الزيـادة الطبيعيـة بمقـدار     ويأانخفاض معدالت الوفيات، 

ويـأتي فـرع    ،وذلك ألنه يمثل األعلى معدال في المواليد وذلك ألنها مركز اإلقلـيم  19.2‰
ثم طلميثة بمقـدار   ‰16.7بمقدار جردس ثانيا من حيث األعلى في معدالت الزيادة الطبيعية 

   .‰11.2البياضة بمقدار  وأخيرا ‰ 12.2ثم تاكنس وبطة بمقدار  14.2‰
  .باأللف ف 2006فروع منطقة المرج لعام  حسبدالت الزيادة الطبيعية ـمع)    3(  شكل 

  

  .) 6( جدول رقم إعداد الباحث اعتمادا علي بيانات  :المصدر
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  :الهجـرة
المواليد والوفيات والهجرة والفرق بين العـاملين  : دد النمو السكاني بثالث عواملـتح

والثاني هو ما يعرف بالزيادة الطبيعية للسكان أما الهجرة فإنها تسمي بالزيـادة غيـر   األول 
  .)15(الطبيعية للسكان إذا كانت الدولة من الدول المستقبلة للمهاجرين

الهجرة من العوامل الهامة في تباين نمو وتطور حجم السكان فـي أي مجتمـع    كما أن
تحديد مالمح الهرم السكاني العـام وذلـك بتـأثيره     ثر فيؤ، كما تلنقصانسواء بالزيادة أو ا

  .والنوعي للسكان يالمباشر في التركيب العمر
الهجرة حسب  تعريف األمم المتحدة هي انتقال السكان من منطقة جغرافية إلي أخـري  وتعد 

  .)16(وتكون عادة مصحوبة بتغير محل اإلقامة ولو لفترة محدودة
خر ولو لفترة محدودة  فان هناك عدة حركـات  مكان آل انت الهجرة هي الحركة  منإن كو 

يقوم بها الناس مثل االنتقال اليومي سواء للعمل أو المدرسة كذلك انتقال العمـال والرعـاة،    
  .م األصلي إلي مكان الهجرة وغيرهاأيضا انتقال الناس من مكانه

د غالبا انتقال الناس من تيادية تععشهدت ليبيا في فترة قبل اكتشاف النفط تيارات هجرة اوقد 
، عاةلرلمحل إقامتهم للبحث عن مواطن الغذاء أماكن الرعي وهي ما تعرف بالهجرة الموسمية 

بسبب األمراض األوبئة والحروب، والنزاعات  كذلك هجرة العائالت من أماكن إقامتهم وذلك
  .القبلية وكانت هذه الهجرات تحدث بين األرياف واألقاليم الرعوية غالباً

ما في فترة اكتشاف النفط فقد تغير مفهوم الهجرة فأخذت عائدات النفط تتشكل علـي أرض  أ
 ىالواقع وذلك في مجاالت التنمية الشاملة فأصبحت تيارات الهجرة تحدث من األرياف والقر

  .إلي المدن وذلك بحثاً عن العمل
لحركة إلى هجرة وافدة تقسم الهجرة إلى هجرة داخلية وهجرة خارجية كما تنقسم حسب اتجاه ا

  .وهجرة نازحة
  :الهجرة الداخلية: أوالً

  .ما دون عبور الحدود السياسية الدوليةلتي تتم من منطقة ألخرى في دولة هي ا 
  :الهجرة الداخلية الوافدة.  أ

استقبلتهم منطقة الدراسة والجدول التالي يوضح لنا هـذه   تيلاعداد السكان أ انقصد به
  .عدادألا
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علي فترة من حيث عدد المهـاجرين   أمثل يف 1973ن عام أ ) 7( ن الجدول يالحظ م
ة المرج الجديـدة  نبناء مدي عادةإالوافدين إلي منطقة الدراسة ويرجع السبب لعده عوامل منها 

كـذلك  . ف1963المنطقة بعد كارثة زلـزال   من استقطبت عدد من الناس الذين هاجروا تيلا
خطط التنمية وخاصة في بعض المشاريع اإلنتاجية مما أسـهم   تمثل هذه النسبة بداية مشروع

  .في استجالب عددا من العمالة سواء الوطنية أو األجنبية
  

اح بعض المشـاريع  فتتف حيث ازدادت مشاريع التنمية في البالد خاصة بعد ا1984ثم عام 
ة في الحصـول  بدورها أيضا كانت فرصة للعمالة الوطنية واألجنبي تيوالالصناعية بالمنطقة 

  .علي أعمال في هذه المواقع
كان عدد المهاجرين كبيرا مقارنه بالسنوات األخيرة علـي   ف1964كما نالحظ أيضا إن عام 

ة القديمة وقد يعزي السبب إلي تحول المنطقة إلـي  ينالرغم من ما فعله الزلزال من تدمير المد
  .ةتطلب عدد من العمال وبأعداد كبيرموقع إنشاءات كبير إلعادة بناء المدنية الجديدة وهذا ي

عداد المهـاجرين  أالنخفاض يبدو ملحوظا من حيث فاف  2006-1995 أما في الفترة ما بين
 كمدينتي البيضاء وبنغازي المجاورة الوافدين وقد يرجع السبب إلي تحسن وتطور بعض المدن

لتحسين مستوي سبا للعمالة والتي تعتبر مكانا منا خاصة في هذه الفترة مقارنة بمنطقة الدراسة
  .معيشتهم

من المالحظ أيضا إن تيارات الهجرة كانت وبنسبة كبيرة تأتي من منطقتـي بنغـازي   
ـ أكما يقل . لدراسةوالجبل األخضر وهذا لقربها من منطقة ا افة عداد الوافدين كلما بعدت المس

العالقات االجتماعية في هذا وقد يلعب عامل الزواج و  كما في منطقتي سبها والزاوية،أحياناً 
ما يعلل ارتفاع عدد اإلناث عـن عـدد    اوهذهاجرين  خاصة من المناطق البعيدة،  وفود الم

  .ف 2006الذكور من إجمالي عدد الوافدين إلي المنطقة في بعض السنوات كما في عام 
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  .ف2006 - 1964الدراسة خالل الفترة حجم ونسبة الهجرة الداخلية الوافدة إلى منطقة )  7(  جدول 

  
الجبل 
 األخضر

الجبل  ةالزاوي طرابلس الخمس همصرات الخليج يبنغاز
 الغربي

 جملة سبها

1964 

 2032 55 125 225 178 121 312 -  723 293 ذكر

 1736 31 78 67 161 146 212 -  770 271 أنثى

 3768 86 203 292 339 267 524 -  1493 564 جملة

% 15.0 39.6  - 13.9 7.0 9.0 7.7 5.5 2.3 100% 

1973 

 3348 122 137 154 227 215 391 163 1479 460 ذكر

 3246 88 138 134 187 208 307 175 1565 444 أنثى

 6594 210 275 288 414 423 698 338 3044 904 جملة

% 13.8 46.2 5.2 10.5 6.5 6.3 4.3 4.1 3.1 100% 

1984 

 2135 56 47 71 190 58 260 142 892 419 ذكر

 2081 49 54 41 212 45 235 137 825 483 أنثى

 4216 105 101 112 402 103 495 279 1717 902 جملة

% 21.4 40.8 6.7 11.7 2.5 9.6 2.6 2.3 2.4 100% 

1995 

 1401 10 19 21 192 20 103 43 616 377 ذكر

 1727 23 14 14 86 17 236 64 801 472 أنثى

 3128 33 33 35 278 37 339 107 1417 849 جملة

% 27.2 45.4 3.5 10.8 1.2 8.8 1.1 1.0 1.0 100% 

2006 

 1343 18 47 35 237 36 171 31 466 302 ذكر

 1823 37 73 24 118 31 223 68 708 541 أنثى

 3166 55 120 59 355 67 394 99 1174 843 جملة

% 26.7 37.0 3.2 12.4 2.2 11.2 1.8 3.7 1.7 100% 
  

  

  ).1995 –1984 –1973 -1964( التعداد العام للسكان للسنوات  .1 : المصدر
  .ف2006مكتب السجل المدني المرج عام بيانات غير منشورة لعام . 2

  .النسب من حساب الباحث. 3
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  :الهجرة الداخلية النازحة. ب
ـ    ـ هو ما يعني عدد السكان المغادرين وفى منطقة الدراسة يمكن مالحظتهـا كم  يا ف
  :)8(الجدول 

  حجم ونسبة الهجرة  الداخلية النازحة من منطقة الدراسة)  8(  جدول 
  ف2006- 1964خالل الفترة 

  
الجبل 
 األخضر

الجبل  ةالزاوي طرابلس الخمس مصراته الخليج يبنغاز
 يالغرب

 جملة سبها

1964 

 2323 63 98 207 217 133 378 -  843 384 ذكر

 1773 30 78 82 201 129 203 -  769 276 أنثى

 4096 93 176 289 418 262 581 -  1612 660 جملة

% 16.3 39.5  - 14.2 6.3 10.2 7.0 4.2 2.3 100% 

1973 

 1898 58 93 113 123 73 213 93 822 310 ذكر

 1279 19 36 48 78 102 128 56 596 216 أنثى

 3177 77 129 161 201 175 341 149 1418 526 جملة

% 16.6 44.7 4.6 10.8 5.6 6.3 5.0 4.0 2.4 100% 

1984 

 1964 37 43 77 236 55 167 226 900 223 ذكر

 1995 12 46 55 228 38 149 124 986 357 أنثى

 3959 49 89 132 464 93 316 350 1886 580 جملة

% 14.7 47.7 8.8 8.0 2.3 11.8 3.3 2.2 1.2 100% 

1995 

 2962 28 16 11 90 19 44 113 2349 292 ذكر

 2813 28 13 19 112 15 59 110 2148 309 أنثى

 5775 56 29 30 202 34 103 223 4497 601 جملة

% 10.6 78.0 3.8 1.7 0.6 3.4 0.5 0.5 0.9 100% 

2006 

 3044 40 47 32 31 111 97 201 2277 208 ذكر

 2795 43 29 40 23 130 80 167 1990 293 أنثى

 5839 83 76 72 54 241 177 368 4267 501 جملة

% 8.6 73.1 6.3 3.0 4.2 0.9 1.2 1.3 1.4 100% 
  ).1995 –1984 –1973 -1964(التعداد العام للسكان للسنوات  .1 : المصدر

  .ف2006المرج عام بيانات غير منشورة لعام  يمكتب السجل المدن. 2            

  .النسب من حساب الباحث. 3            
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مثل أعلي فترة من حيث عدد النـازحين  يف كان 2006ن عام أنجد  ) 8( الجدول  من
ما في سنة أ) ف2006-1995( من المنطقة حيث نالحظ إن العدد يرتفع خاصة في التعدادين

 ىة القديمة علينزى هذا الحجم المرتفع نسبيا في عدد النازحين إلي تدمير المدـف فيع1964
مـا فـي الفتـرتين    أ لسكان إلي المدن والقرى المجاورة،وانتقال ا ف1963أثر الزلزال عام 

وهذا راجع  ىفيعتبر عدد النازحين منخفض إذا ما قورن باألعوام األخر) ف1973-1984(
  .المشاريع اإلنتاجية المختلفة التي شهدتها المنطقة ىة الجديدة والينإلي بناء المد

ن حجم النازحين اإلجمالي ويراجع هذا إلى كما نالحظ أن عدد الذكور يفوق عدد اإلناث م
رغبت الشباب في البحث عن أعمال و تحسين مستوى معيشتهم في مناطق أخرى خاصة 
الهجرة إلى مدينتي البيضاء و بنغازي ، كما أن نسبة اإلناث تبدو كبير وهذا رجع لعدة عوامل 

للسكان حيث تفوق منها زواج اإلناث من أشخاص في مدن أخرى وطبيعة التركيب العمري 
  .عدد اإلناث على عدد الذكور ويكون هذا واضحاً في حاالت هجرة العائالت 

نجـد إن منطقتـي   فمن حيث اختيار مكان المهجـر   اًبالنسبة لعامل المسافة فهو يلعب دورو 
بنغازي والجبل األخضر تستوعب أكبر نسبة من النازحين من المنطقة لوقوع المنطقـة بـين   

  .من حيث الخدمات وفرص العمل غيرها ي تعتبر أفضل منتين والهاتين المنطقت

  :صافي الهجرة
ن نسـتخلص  أالوافدة والنازحة في منطقة الدراسة نستطيع من خالل دراسة الهجرة الداخلية 

  :كالتاليحجم الهجرة الصافية وحجم الهجرة الكلية ومعدالتها في المنطقة وهي 
  ).ف2006- 1964(الفترة   لية في منطقة الدراسة خاللحجم ومعدل الهجرة الداخ)  9(  جدول 

 السنوات
م الهجرة ـحج

 الصافية

حجم الهجرة 
 الكلية

رة ـمعدل الهج
 الصافية

معدل الهجرة 
 الكلية

1964 328 7864  )0.8 ‾( 19.6 
1973 3417 9771 6.4 18.2 
1984 257 8175 0.3 10.3 
1995 2647 8903 )2.7 ‾ ( 8.7 

2006 2673 9005  )2.2‾  ( 7.4 
  

 -1995 -1984 -1973 -1964( إعداد الباحث اعتماداً على التعدادات العامة للسـكان  . 1: المصدر 
  ) ف2006
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 عدد المغادرين علـي عـدد   ارتفعف كان تيار الهجرة سلبي حيث 1964في عام  هنأنالحظ 
ايجـابي  جرة ف كان تيار اله1984-1973، أما في عامي الوافدين وذلك ألسباب سبق ذكرها
ـ ـما فأدد المغادرين ـع حيث زاد عدد الوافدين  على ف 2006-1995ر تعـدادين  ـي آخ

، واعتبـرت المنطقـة   غادرين مما جعل تيار الهجرة سلبينخفض عدد الوافدين علي عدد الماف
  .منطقة طرد سكاني حيث زاد عدد النازحين خاصة إلي مديني بنغازي والبيضاء

ف حيث بلـغ  1964كانت في عام )  حجم الهجرة الكلية(ت الهجرة كما نالحظ إن اعلي تيارا
بمعدل حوالي  2006وانخفض هذا المعدل عام  19.6" الوافدة والمغادرة"معدل الهجرة الكلية 

وهذا ليس فقط لعدد المهاجرين بل ألثر حجم المهاجرين علي حجم السكاني الكلي حيـث   7.4
  . ارتفاع المعدل يؤثر عدد السكان بالمنطقة في انخفاض أو

يقصد بها انتقال السكان من دولة ألخرى وهى إحدى المظاهر الهامة : الهجرة الدولية 
العصور وانتقال السكان غالباً ما يكون لمسافات اكبـر مـن    ىفي الحركات السكانية على مد

  .)17(مسافات الهجرة الداخلية
د الدول ليس فقط الدول المتجاورة يشمل هذا النوع من الهجرات االنتقال السكاني عبر حدوو 

  .)18(بل ومن قارة إلى أخرى
ويترتب على هذا االنتقال مشكالت عديدة للمهاجرين منها السياسية واالقتصـادية والثقافيـة   
والدينية وخاصة في المراحل األولى للهجرة حيث يتم التأقلم في مكان المهجر ببطء شـديد إذا  

  . )19(قورنت بالمهاجر الداخلي ما
  :الهجرة الدولية النازحة

أدت العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تعرضت لها البالد خـالل الخمسـة   
العقود األولى من بداية القرن العشرين دوراً واضحاً في عملية الهجرة الدولية النازحة، فقـد  

إلـى  ، يضاف لفقرالمجاعة وا هذه المرحلة بأنها منطقة طرد سكاني بسبب يالبالد ف توصف
  .)20(ذلك المشاكل االجتماعية

    .يوضح دوافع الهجرة الدولية النازحة في منطقة الدراسة ) 10( والجدول 
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  .ف2001منطقة الدراسة سنة  مندوافع الهجرة الدولية النازحة )  10(  ول جد

 مجموع خرىدوافع أ دوافع اقتصادية دوافع تعليمية دوافع الصحية دوافع اجتماعية الدوافع

 %100 %10.1 %19.1 %14.9 %25.1 %30.8 النسبة
  

المرج من عام  النمو السكان وأثره علي النشاط االقتصادي في شعبية: عثمان الناجي عثمان: المصدر
ف، رسالة ماجستير غير منشورة، كليه اآلداب والتربية، جامعة قار يـونس، بنغـازي، قسـم    1995–1954

  . 79، 75، صـ2003الجغرافيا، 
  

  :الهجرة الدولية الوافدة
، سبب الظروف السياسية واالقتصادية، بليبيا في السنوات الماضية محدودةكانت الهجرة إلى 

خطط التنمية االقتصادية  يالجزء األكبر منها ف فيه وبعد اكتشاف النفط وتدفق عائداته خصص
تقبال المهـاجرين وأصـبحت   اس يالعاملة بدأت البالد ف يواالجتماعية وبدأ الطلب على األيد

  .يمنطقة جذب سكان
  . )11(ويمكن دراستها عن طريق التعدادات العامة للسكان و يمكن بيان ذلك في الجدول 

  عدد ونسبة األجانب إلى جملة السكان في منطقة الدراسة وليبيا)  11(  جدول 
  المنطقة

 التعداد

 ليبـيا المـرج

 %نسبة   عدد %نسبة   عدد

1954 179 0.4 47274 4.3 

1964 43 0.1 48868 3.1 

1973 10495 8.0 196865 8.0 

1984 7300 9.3 411517 11.2 

1995 8116 8.0 409326 8.5 

2006 6028 5.3 359540 6.3 
  : المصدر 

  .2006، 1995، 1984، 1973، 1964، 1954: التعدادات العامة للسكان للسنوات) 1
  .النسب من حساب الباحث) 2

وربما ف 1964–1954إن نسبة األجانب ال تكاد تذكر في الفترة  ) 11(  ظ من الجدولويالح
يرجع لظروف البالد االقتصادية واالجتماعية كذلك إن منطقة الدراسة كانت حـدودها غيـر   

فاألمر يختلـف  ف  1973سنة في ما أر على نسبة األجانب ـأول تعدادين مما اثفي واضحة 
جميع المجـاالت   يجانب وهذا يرجع لتبنى الدولة خطط تنموية فة نسبة األأحيث ارتفعت فج

، خاصة بعد االستفادة من عائدات النفط وكانت منطقة الدراسة تسـير وفـق هـذا اإلطـار    
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ن عـددها انخفضـت عـن    أحيث يتضـح  ) ف 2006(النسبة في التعداد األخير توانخفض
، حيث تفوق عدد النازحين بالدذا سواء في المنطقة أو في البحوالي الربع ه)  ف1995(تعداد

دفعتهم إلى البحث  التي األجانبالسابقة السكان  األسبابعلى الوافدين بصفة عامة وقد شملت 
  .عن فرص عمل أفضل 

  :الوافدة حسب فروع منطقة الدراسةالدولية الهجرة 

) ف2006-1973(الفتـرة   منطقة الدراسة خـالل  الهجرة حسب فروعيمكن دراسة تيارات 
ن والجـدول التـالي   يوجد بهذه التعدادات تفاصيل دقيقة عن السكان الليبيين وغير الليبيحيث ت

  .يوضح هذا الموضوع
  ).2006-  1973(لدراسة في الفترة ما بين يوضح عدد ونسبة األجانب حسب فروع منطقة ا) 12(جدول

 2006 1995 1984 1973 السنوات

  المرج
% 

3901  
28.5 

6656  
12.3 

6821  
10.1 

4917  
6.1 

  جردس
% 

82  
1.5 

157  
2.5 

153  
1.9 

114  
1.2 

  تاكنس
% 

36  
1.2 

140  
3.0 

187  
2.8 

230  
3.0 

  البياضة
% 

55  
1.5 

71  
1.5 

322  
4.6 

182  
2.3 

  بطة
% 

54  
1.9 

72  
1.8 

354  
5.7 

317  
4.4 

  طلميثة
% 

191  
4.9 

204  
3.8 

279  
4.1 

268  
3.3 

  )2006،  1995 ، 1984،  1973(التعدادات العامة للسكان للسنوات . 1: المصدر
  النسبة من حساب الباحث  . 2

ألجانـب  على أعلى نسبة من حيث عدد ااستحوذت  مدينة المرجيالحظ من الجدول أن 
لكونها مركز اإلقليم وتوجد بها غالبية المنشات اإلنتاجية والخدمية كذالك منطقة جذب للقـوي  

 –1973(يثـة ثانيـة فـي الفتـرة     العاملة خاصة في مجال البناء والتشييد وتأتي منطقة طلم
فقد ارتفعت نسبة األجانب في منطقتي البياضـة   )ف2006-1984(أما في الفترة  )ف1984

  .وبطة حيث ساعدت األراضي الزراعية هناك في جذب العمالة األجنبية إلى هذه المناطق
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  و السكانـنـم

ن تـنعكس  وأن البـد  إن التغيرات والتفاعالت التي تحدث في البنية الديموغرافية للسكا
ن االتجاه العام لتطـور نمـو   أ الإإيجاباً على حركة النمو السكاني وتطوره أو تأثيراتها سلباً 
  . )21(نتيجة مباشرة لتلك التغيرات الحيوية للكتلة السكانية  إال وه السكان ما

غيـر  مكان ولفظ ت أييطلق لفظ نمو السكان على التغيرات التي تطرأ على حجم السكان في و
الحجم وفى  يالسكان يكون شامالً ألنه يرصد كل ما يطرأ على سكان مكان ما من تغيرات ف

  . )22(الخصائص

يربط نمو السكان بالزيادة الطبيعية وهى الفرق بين المواليد والوفيات دون إن حيث كما 
الطبيعيـة  ن دراسة النمو السكاني القائم على أساس الزيادة إ، ولذلك في حسابهاتدخل الهجرة ف

الوصول إلـى حجـم معلـوم إذا     يها هذا البلد فقتحديد المدة التي يستغر يبلد ما يسهم ف يف
  . )23(استمرت المعدالت بنفس مستواها

تعد ليبيا كغيرها من بلدان العالم النامي، وخاصة العربي منه بلداً سريع النمو وذلـك   و
ـ   دالت الوفيـات وتحسـن األحـوال    لعدة أسباب منها زيادة معدالت المواليد وانخفـاض مع

حاالت الزواج  ياالقتصادية مما أدى إلى تحسين مستوى المعيشة لدى السكان صاحبه زيادة ف
  . )24(وعودة الليبيين من المهجر

يتضح التطور العددي للسكان في ليبيا ومنطقة الدراسة ومنطقة الدراسـة  )  13( جدول  في
نسمة  5298152ليصل إلى  1954نسمة عام  1041599حيث ارتفع عدد السكان الليبيين من 

  .السكان في ليبيا  يوهذا ينطبق كذلك على إجمال . 2006عام 

أمـا   3.7بلغ حـوالي  ) 1964 – 1954(إن معدل النمو للسكان الليبيين في فترة حيث 
لسـكان  لفقد أصبح معدل النمو ) ف 2006 – 1995(إما في فترة  3.6السكان فكان  يإجمال
  . 1.4السكان  يوإجمال 1.7ن يالليبي
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  )ف 2006 – 1954( تطور أعداد السكان في ليبيا بين عامي )  13(  جدول 

 السنة
  
  المنطقة

 

 إجمالي السكان ليبيون

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

1954 
 36397 17516 18881 36218 17439 18779 المرج

 1088873 523598 565275 1041599 501235 540364 ليبيا

1964 
 39997 19662 20335 39954 19640 20314 المرج

 1564369 750983 813386 1515501 726844 788657 ليبيا

1973 
 53561 25365 28165 49242 24194 25048 المرج

 2249237 1057384 1191853 2052372 994453 1057919 ليبيا

1984 
 784414 37782 40632 71075 35187 35888 المرج

 3642576 1687336 1950152 3231059 1579497 1651562 ليبيا

1995 
 101287 49365 51922 93171 46517 46654 المرج

 4799065 2297309 2501756 4389739 2158660 2231079 ليبيا

2006 
 119296 56656 60640 112968 56508 56460 المرج

 5657692 2723240 2934452 5298152 2610639 2687513 ليبيا
  

 – 1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954(التعـدادات العامـة للسـكان للسـنوات     : المصدر
2006(.  

 

  

 1954نسـمة عـام    36218ما في منطقة المرج فقد تطور عدد السكان الليبيين مـن  أ
منطقة الدراسة والـذي بلـغ    يالسكان ف يوهو من إجمال 2006نسمة عام  112968ليصل 

ن يللسكان الليبي )ف1964 – 1954(ف وبلغ معدل النمو في فترة 2006 ينسمة ف 119296
فقد بلـغ  )  ف 2006 – 1995( السكان أما في الفترة األخيرة يوهى نفس معدل إجمال 0.9
ـ  1.9بلغ حوالي فالسكان  يما إجمالأ 1.8ن يالنمو للسكان لليبي لمعد الجـدول   يوهو كما ف

)14(:   
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  ).ف2006 – 1954(في فترة  لنمو في ليبيا ومنطقة الدراسةمعدالت ا)  14(  جدول

  الفترة      
 المنطقة

 ف 2006–95 95 -  84 84 -  73 75 – 64 64 – 54

 المرج
 1.8 2.4 3.3 2.3 0.9 ليبيونال

 1.9 2.3 3.4 3.2 0.9 اجمالى

 ليبيا
 1.7 2.8 4.1 3.3 3.7 ليبيونال

 1.4 2.5 4.3 4.0 3.6 اجمالى
  

: المعدل من حساب الباحث اعتماداً على أرقام التعدادات  العامة للسـكان للسـنوات  : المصدر 
  .ف2006، 1995، 1984، 1973، 1964، 1954

  

  :منطقة الدراسة فروع تطور حجم ونمو السكان حسب
حتى عام  1954جميع فروع منطقة الدراسة ابتداء من عام  ين حجم السكان تطور فإ
ـ   31341ي مدينة المـرج  عدد السكان الليبيين فكان  1954عام  يف فف2006  ينسـمة وف

نسمة وفى بطـة   3480 البياضة حوالي ينسمة وكان ف 2784نسمة وتاكنس  5287جردس 
  .نسمة  3643نسمة وفى طلميثة  2707كان 

ما في جردس فأصـبح  نسمة أ 74554ي مدينة المرج ف فأصبح ف 2006تعدد  يإما ف
نسـمة   6789بطة  ينسمة ف 7686أصبح في البياضة  نسمة و 7435 وتاكنسنسمة  8832

  .) 15( يبينه الجدول  وهذا ما  2006سنة  نسمة 7672طلميثة  يوأصبح ف
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  تطور حجم السكان حسب فروع منطقة الدراسة)  15(  جدول
  .ف  2006 – 1973من سنة 

  الفترة   
 المنطقة

1973 1984 1995 2006 

 إجمالي ليبيون إجمالي ليبيون إجمالي يبيونل إجمالي ليبيون  الجنس منطقة

 المرج
     ذكور   
       إناث
  إجمالى

15830  
15511  
31341 

18636  
16607  
35243 

23937  
23517  
47454 

28153  
25957  
54110 

30178  
30123  
60301 

34512  
32610  
67122 

37332  
37222  
74554 

40674  
38797  
79471 

 جردس
     ذكور   

       ناثإ
  ىإجمال

2705  
2582  
5287 

2763  
2606  
5369 

3025  
2862  
5887 

3196  
2848  
6044 

3910  
3894  
7804 

3997  
3960  
7957 

4409  
4423  
8832 

4471  
4475  
8946 

 تاكنس
     ذكور   

       ناثإ
  إجمالى

1422  
1362  
2784 

1447  
1373  
2820 

2287  
2239  
4526 

2411  
2255  
4666 

3153  
3145  
6298 

3285  
3200  
6485 

3678  
3757  
7435 

3865  
3800  
7665 

 البياضة 
     ذكور   

       ناثإ
  إجمالى

1804  
1676  
3480 

1837  
1698  
3535 

2220  
2200  
4420 

2268  
2223  
4491 

3293  
3309  
6602 

3524  
3400  
6924 

3804  
3882  
7686 

3943  
3925  
7868 

 بطة
     ذكور   

       ناثإ
  إجمالى

1413  
1294  
2707 

1450  
1311  
2761 

1911  
1838  
3749 

1945  
1876  
3821 

2914  
2880  
5794 

3190  
2958  
6148 

3347  
3442  
6789 

3600  
3506  
7106 

 طلميثة
     ذكور   

       ناثإ
  إجمالى

1874  
1769  
3643 

2032  
1802  
3834 

2508  
2531  
5039 

2659  
2584  
5243 

3206  
3166  
6372 

3414  
3237  
6651 

3890  
3782  
7672 

4087  
3853  
7940 

 المجموع
     ذكور   

       ناثإ
  إجمالى

25048  
24194  
49242 

28165  
25397  
53562 

35888  
35187  
71075 

40632  
37743  
78375 

46654  
46517  
93171 

51922  
49365  
101287 

56460  
56508  

112968 

60640  
58356  
118996 

  .ف2006، 1995، 1984، 1973 المصدر التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة
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ـ   فروع في نستخلص معدالت النمو)  15(  أرقام الجداولوعلى ضوء   يوهى كمـا ف
  ) : 16(الجدول 

  معدالت النمو حسب فروع منطقة الدراسة)  16(  جدول
  ).ف2006 –1973( في الفـترة 

  الفترة
 المنطقة

1973 
1984 

1984  
1995 

1995  
2006 

 يإجمال ليبيون يإجمال ليبيون يإجمال ليبيون المنطقة
 1.5 1.9 1.9 2.1 2.8 3.7 المرج

 1.0 1.1 2.4 2.5 1.0 0.9 جردس

 1.5 1.5 2.9 3.0 4.5 4.4 تاكنس

 1.1 1.3 3.9 3.6 2.1 2.1 البياضة

 1.3 1.4 4.3 3.9 2.9 3.3 بطة

 1.6 1.6 2.1 2.1 2.8 2.9 طلميثة

 1.4 1.7 2.3 2.4 3.4 3.3 المجموع

، 1995، 1984، 1973للسـكان للسـنوات    المصدر حساب الباحث اعتماد على التعـدادات العامـة  
  .ف2006

  

ن معدل النمو في فتـرة  أالجدول السابق يتضح  يالفروع كما ف يومن معدالت النمو ف
 يشملالسكان والذي  يمقارنة بالفترات السابقة خاصة في إجمال ةف منخفض2006 – 1995
وبطة وربمـا يرجـع   بعض المناطق مثل البياضة  يالسكان غير الليبيين وهذا يتضح ف أيضا

مركز اإلقلـيم أو إلـى    يالعاملة وخاصة غير الليبية من الفروع إل يالسبب إلى هجرة األيد
 إيجابي، إن نمو السكان يسهم بشكل  المناطق والمدن المجاورة للبحث عن فرص عمل هناك

 فـي منطقة الدراسة إال أن النمو المـنخفض للسـكان    فيتوفير القوى العاملة المستقبلية  في
سد حاجة سوق العمل القوى العاملة الوطنية ، وقد يلبـى   في قد يؤثر سالباً األخيرةالسنوات 

االستعانة بالقوى العاملـة   إلىحاجة المشاريع العمرانية القائمة من العمالة ، هذا ما قد يؤدى 
هذه  فيمنطقة الدراسة  فيتمتاز برخصها وهذا يالحظ فعالً  التي اآلسيويةو خاصة  األجنبية
  .الفترة 
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  : تركيب السكان
 هايتألف من ييقصد بتركيب السكان دراسة الخصائص المختلفة للمجموعات السكانية الت

   )25(زمن معين أو خالل فترات زمنية متعاقبة  يسكان المجتمع ف
الدراسات السـكانية وتعتبـر    يدراسة السكان وفقاً لألعمار والنوع ذات أهمية بالغة ف وتعتبر
ـ  ي األساس المصدر كافـة المجـاالت التعليميـة والصـحية واالجتماعيـة       يللمخططـين ف

  .)26(واالقتصادية
تتسم بها مجتمـع مـا    يعبارة عن خصائصهم المختلفة الت يكما أن تركيب السكان ه
تقسيم السكان إلى مجموعـات   يه يعمليات التحليل الديموغراف يوأكثر الخصائص شيوعاً ف
عدالت المواليـد  تبر من المكونات األساسية للسكان حيث تتأثر بمحسب العمر والنوع حيث تع

  . والوفيات والهجرة
ـ  العاملـة  ىمعرفة القو يعليه فإن التركيب السكاني باختالف أقسامه يفيدنا ف المجتمـع   يف

موضوع الدراسة وما يحتاجه مستقبالً من موارد بشرية على مستوى القطاعات االقتصـادية  
بين المناطق واألقاليم فضالً علـى   يعددياً للوقوف على مدى التباين المكانكما تعتبر معياراً 

دراسة معدالت النشاط االقتصادي وحجم  يمعرفة الوضع السكاني العام وخصائصه خاصة ف
إمكانيـة التخطـيط    ىلة االجتماعية وبالتالي الوصول إلاالقوة العاملة ومستويات التعليم والح

  .لمستقبلية على ضوء هذه المعلوماتجات السكانية اووضع التقديرات واالحتيا
 يحجر البناء التبمثابة  يسكانية ه كتلة أيتكون منها ت يالمجموعات العمرية والنوعية التإن 

ـ   يوالنوع كيب العمريلترلإنشاء المجتمع ولهذا فإن  يتدخل ف كلتـا النـاحيتين    يأهميـة ف
كور واإلناث ونسب مختلف المجموعات العمرية للذ ةالبيولوجية واالجتماعية ، فالنسب النسبي

السابقة من المواليد والوفيات والهجرة من  ةالمائنتيجة السنوات  يزمن معلوم ه يف ما بلد يف
  .)27(البلد وإليه

  

  :  التركيب العمري: أوالً 
  هو تقسيم السـكان إلـى فئـات عمريـة حسـب األعمـار        ييقصد بالتركيب العمر

وتوزيعهم على فئات السن المختلفة واحد مـن   يبتركيب السكان العمر ويمثل البيان الخاص"
الدراسات السكانية و ذلك ألنه يرتبط بالنشاط االقتصادي وحركـة السـكان،    يأهم البيانات ف
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" عدد من السكان لتأدية الخدمات تقديموصورة المجتمع من ناحية العمالة أو القوه والقدرة على 
ان إلى فئات حسب األعمار ومنها توزيعهم إلى ثالثة فئات رئيسـة  ويمكن توزيع السك.  )28(

  :  هي
  . سنة 15صغار السن أقل من : الفئة األولى
  .سنة) 64 – 15(السن  ومتوسط: الفئة الثانية
   .سنة فما فوق 65كبار السن : الفئة الثالثة

  سنة  15صغار السن أقل من  ةفئ.. أوالً 
، عاماً 15تد بين الميالد وأقل من يقصد بهم فئات العمر التي تمويطلق عليها الفئة المستهلكة و

   .)4(وتمتاز بأنها فئة غير منتجة غالباً 
  ف 2006–1954نسبة صغار السن في منطقة المرج من سنة )  17 ( ويوضح لنا الجدول 
 منطقة المرج في ليبيا السنة

1954 40.8 41.4 

1964 44.5 42.4 

1973 49.0 48.7 

1984 41.4 51.8 

1995 39.0 40.2 

2006 32.4 33.2 

 -1995 -1984  -1973 -1964 -1954(التعـدادات العامـة للسـكان للسـنوات     . 1: المصدر
  ) .ف2006

  النسب من حساب الباحث . 2
  

نالحظ أن االرتفاع في نسبة هذه الفئة من أول تعداد إلى أن انخفض  ) 17(من الجدول 
ق على البالد وعلى مستوى منطقـة  بف وهذا الوضع ينط 2006تعداد حسب بصورة مفاجئة 

الدراسة ويمكن إرجاع هذا الوضع االرتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات ففـي سـنة   
ألبناء غير دقيق كذلك في السنوات التاليـة  ن أن يكون عملية الحصر وتسجيل ايمك ف،1954

الد مم دعا إلى وضع خطط تنموية شاملة كتشاف النفط في البالتغير الوضع االقتصادي نتيجة 
األهداف ترتب عليها تنوع في مصادر الدخل األمر الـذي أدى ارتفـاع مسـتوى المعيشـة     
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واالهتمام بالخدمات العامة كالصحة مما قلل من الوفيات الرضع وزيادة في عدد المواليد كذلك 
يكون نتيجة لتـأخر سـن    فقد 2006خفاض النسبة في آخر تعداد عامل الهجرة العائدة أما ان

  . الزواج واإلقبال على التعليم مما أدى إلى انخفاض في عدد المواليد 
  ) سنة  64 – 15(السن  متوسطيفئة .. ثانياً 

وهي تعرف بسن قوة العمل أو قوة العمالة وهي تضم فئات العمر المنتجـة والعاملـة فـي    
  .ى والثالثة من فئات السن األساسية المجتمع ، وهي التي يعتمد عليها كل من الفئتين األول

، ونسبة متوسطي السن أكبـر بكثيـر مـن    األكثر قدرة على الحركة والهجرة وهذه الفئة هي
الفئتين األخريين، وتزداد بصورة أكبر في المجتمعات التي تستقبل المهاجرين ذوي األعمـار  

  .  المتوسطة 
   يوضح لنا النسبة العامة لهذه الفئة اآلتيوالجدول 

  نسبة فئة متوسطي السن في ليبيا ومنطقة الدراسة)  17(  جدول 
  ف2006 – 1954في الفترة 

  المنطقة
 التعداد

 رجـالم ياـليب

1954 48.0 53.0 

1964 50.5 51.4 

1973 47 46.8 

1984 55.8 44.3 

1995 58.6 56.2 

2006 63.3 63.3 

  مة للسكان للسنوات إعداد الباحث اعتماداً على التعدادات العا: المصدر
  ) .ف 2006 -1995 - 1984 -1964 - 1954(

  

 ومـن جملـة السـكان    % 48نحو  1954في ليبيا بلغت نسبة هذه الفئة في تعداد     
كـذلك   63.3استمرت في االرتفاع إلـى   2006وفي تعداد % 58.6إلى  1995ارتفعت سنة 

 فـي  ثـم انخفضـت  % 53حـوالي   1954الوضع على منطقة الدراسة فقد بلغت في تعداد 
ارتفعـت فـي    ما على التوالي بعد % 44.3 %46.8و % 51.4من  التعدادات الثالثة التالية
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وقـد  % 63.3إلى حـوالي   2006وزاد االرتفاع في تعداد % 56.2إلى حوالي  1995تعداد 
يكون سبب االنخفاض في نسبة هذه الفئة في التعدادات الثاني والثالث والرابـع فـي الـبالد    

  . ة الدراسة إلى ارتفاع نسبة فئة صغار السن بسبب ارتفاع عدد المواليدومنطق
أما االرتفاع في هذه النسبة في آخر تعدادين فيمكن تفسيره بسبب انخفاض معدل المواليـد     

  . بالتالي إلى انخفاض نسبة صغار السن  أدتبسبب تأخر سن الزواج وظروف التعليم الذي 
  )  سنة فما فوق  65(فئة كبار السن .. ثالثاً 
م أعداداً كبيرة خاصة من اإلناث وهي األخرى تعد انعكاساً ضتعتبر فئة منتجة، وت وهي ال    

  . قل كلما زاد حجم صغار السنين حجمها لظروف الخصوبة والوفيات أل
  :  اآلتيوالجدول التالي يبين لنا 

  ف2006 – 1954 نسبة فئة كبار السن في البالد ومنطقة الدراسة)  19(  جدول 

 المرج ليبيا التعداد

1954 11.2 6.1 

1964 5.0 5.7 

1973 4.0 4.4 

1984 2.8 3.0 

1995 3.6 3.3 

2006 3.0 3.5 
  : المصدر

  ).ف2006 -1995 -1984 -1964 -1954(إعـداد الباحث على التعدادات العامة للسكان للسنوات 
  

نحو االنخفاض بدءاً من  تجهتار السن ومن المالحظ من الجدول السابق أن نسبة فئة كب
هذا يعني وف وهذا الوضع في كل من ليبيا و في منطقة الدراسة  2006إلى سنة  1954سنة 

يوضح التركيب  ) 20(  يوالجدول التفصيلات يؤثر بشكل مباشر في هذه الفئة أن عامل الوفي
  .ف 2006منطقة الدراسة  يف يالعمر
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  .ف 2006يب العمري فـي منطقة المرج لعام يوضح الترك)  20(  دول ـج

  النسبة النوعية

  الفئة العمرية

 النسبة إلجمالي السكان
النسبة من إجمالي الفئات 
 العمرية العريضة

نسبة الفئات العمرية العريضة 
 إلجمالي السكان

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

0 - 4 11.2 10.7 11.1 33.4 33.1 33.2 

33.9 32.6 33.2 5 - 9 10.9 10.5 10.6 32.0 32.2 32.1 

10 – 14 11.8 11.3 11.6 34.6 34.7 34.7 

15 - 19 11.4 11.4 11.3 18.1 17.7 18.0 

62.9 63.7 63.3 

20 - 24 11.1 11.0 11.1 17.7 17.4 17.4 

25 - 29 10.6 10.4 10.5 16.8 16.3 16.5 

30 – 34 9.3 9.2 9.3 14.8 14.6 14.6 

35 – 39 6.6 7.0 6.8 10.6 11.1 10.8 

40 – 44 4.6 4.9 4.7 7.4 7.7 7.6 

45 – 49 3.1 3.2 3.1 4.8 4.8 4.8 

50   - 54 1.8 2.4 2.1 3.0 3.8 3.5 

55 – 59 2.5 2.6 2.5 3.8 4.0 4.0 

60 – 64 1.8 1.6 1.8 3.0 2.6 2.8 

65 – 69 1.3 1.5 1.4 38.1 38.1 38.1 

3.2 3.7 3.5 70 – 74 0.8 0.9 0.7 22.6 22.7 22.7 

 39.2 39.2 39.3 1.4 1.4 1.2 فما فوق  75
  

  ف 2006إعداد الباحث اعتماداً على التعداد السكاني العام لشعبية المرج : المصدر 

عدداً من  أكثرتشمل ) سنة  64 – 15( نا سابقاً إن الفئة العمرية العريضة كما ذكر
كما نالحظ ) سنة  39 – 15( الفئات الصغر  فيتمثل القوى المنتجة وخاصة  والتيالسكان 

قد  الذي األمرال تختلف كثيراُ فيما بينها  والتي اإلناثبين معدالت الذكور و  تقريبيفق اتو
مريح و  خدميأعمال و قطاعات ذات طابع  في اإلناثعدة أمور منها تكدس غالبة يشكل 
عاملة كثيرة  ىهايدتحتاج إلى  والتي اإلنتاجيةبعض القطاعات خاصة  فيقد يقع عجزاً  بالتالي
يزداد سوءاً  األمرحدث العكس فإن  وإذالسوق العمل بالكامل ،  اإلناثافترضنا دخول  إذاهذا 
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نطقة الدراسة م فيالقطاعات االقتصادية  فيالقوى العاملة الوطنية  فيو يسبب عجزاً واضحاً 
  .)  1( انظر الملحق 

  :نسبة التركيب العمري على مستوى فروع منطقة الدراسة
المناطق على مستوى الفئات العمرية العريضة وهو على  يسيتم تناول هذا الموضوع ف

  : يالنحو التال
  التركيب العمري للفئات العمرية العريضة في فروع منطقة الدراسة)  21(  جدول 

  ف2006لعام  
  العمرية الفئات

 المنطقة
 المجموع طلميثة بطه البياضه تاكنس جردس المرج

0 - 14 

 33.8 32.7 36.4 37.3 35.0 34.6 33.2 ذكور

 32.6 29.4 33.3 36.3 33.3 33.8 32.3 إناث

 33.2 31.1 34.9 36.8 34.1 34.3 32.7 إجمالي

15 - 64 

 63.0 63.8 60.4 59.9 61.5 61.8 63.7 ذكور

 63.7 66.0 62.6 60.3 62.4 62.0 64.3 إناث

 63.3 64.9 61.5 60.1 62.0 61.8 64.0 إجمالي

65 + 

 3.2 3.5 3.2 2.8 3.5 3.6 3.1 ذكور

 3.7 4.6 4.1 3.4 4.3 4.2 3.4 إناث

 3.5 4.0 3.6 3.1 3.9 3.9 3.3 إجمالي

  ف 2006المرج  إعداد الباحث اعتماداً على التعداد السكاني العام لشعبية: المصدر  

جميع فـروع   ينسب الفئات العمرية الرئيسية ف يمدى التوافق ف )  21( الجدول يتضح من 
أن نالحـظ  حيـث  )  واإلجمالي –واإلناث  –الذكور (منطقة الدراسة وعلى جميع المستويات 

ـ  يأما فئة متوسط) 36.8 – 31.1(نسبة صغار السن تتراوح بين  تتـراوح بـين    يالسن فه
  .) 2( انظر الملحق  )4.0 -3.1(حين أن فئة كبار السن تتراوح بين  يف) 64.9 – 60.1(

   يالتركيب النوع: ثانياً 
، فكل كتلة سكانية تنقسم وإناثنوعين ذكور إلى توزيع السكان  يالمقصود بالتركيب النوع  

ر عـن  العادة متقاربة إال أن اختالف عدد الـذكو  يطبيعياً إلى ذكور وإناث وتكون أعدادهم ف
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كل فئة من فئات األعمار من األمور التي يهـتم بهـا    يمجموع السكان أو ف يعدد اإلناث ف
جغرافية السكان اهتماماً كبيراً، ألن هذا االختالف يؤثر تأثيراً بالغاً في أوضـاع   يالباحثون ف

ية السكان واتجاه تطورهم ، فلكل واحد من النوعين احتياجاته ووظائف االقتصادية واالجتماع
  .)29(رافيةوغوالديم

بالرغم من أن أعداد الذكور واإلناث ليست متباينة تبايناً واسعاً في المجتمعات المختلفة فإن و 
ما لهذا التركيب من نتائج علـى  لدراسة السكان وذلك  مجال يهامة ف يدراسة التركيب النوع
  .)30(دراسة العمالة والهجرة

النوع  إلىمن أحد النوعين  ن تنسب ما يقابل كل مائةلتركيب النوعي هو أاأبسط مقياس من و 
، وإن كانت العادة جرت على أن يكون المعدل النوعي أو النسب النوعية أن تنسب عدد اآلخر

  . )31(الذكور إلى كل مائة من اإلناث 
وعند دراسة التركيب النوعي سنحاول إلقاء الضوء على هذا الموضوع في البالد خالل فترة 

  :  ) 22( وهو مبين بالجدول الدراسة 
  .ف2006 - 1954البالد خالل الفترة  فينسبة النوع للسكان الليبيين )  22(  جدول 

 وعـبة النـنس دادــالتع

1954 107.8 

1964 108.5 

1973 106.4 

1984 104.6 

1995 103.2 

2006 102.9 
  

  ) .ف2006 -1995 - 1984 - 1973 - 1964 - 1954( التعداد العام للسكان للسنوات : المصدر 

جميع السنوات  يللسكان ف من نسبة اإلناث في المجموع  الكليويتضح أن نسبة الذكور أعلى 
  .ف 2006عام  102.2ف لتصل إلى 1954عام  107.8النسبة من  يبالرغم من االنخفاض ف

  
  : التركيب النوعي في منطقة الدراسة 

  كثيراً عن دراستها على مستوى البالد من  منطقة الدراسة التختلف ين نسبة النوع فإ  
  .ذلك يوضح ) 23( ناحية انخفاض النسبة تدريجياً طول فترة الدراسة والجدول 
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  النسبة النوعية للسكان الليبيين وغير الليبيون فـي منطقة الدراسة)  23(  جدول 
  .ف 2006 – 1954خالل الفترة  

 السكان الليبيون التعداد

1954 107.5 
1964 103.4 
1973 104.0 
1984 103.5 
1995 100.3 
2006 99.9 

  .)ف2006 -1995 -1984 -1973 -1964 -1954(التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر

من الذكور لكل  107.5ف بنسبة 1954نالحظ أن نسبة النوع كانت مرتفعة عام من الجدول  
التعـداد الثالـث ثـم واصـلت      يسبياً فثم ارتفعت ن 1964من اإلناث وانخفضت عام  100

من اإلناث وهذا مختلف عن النسـبة   100من الذكور لكل  99.9االنخفاض حتى وصلت إلى 
وقد يكون هذا األمر ناتج عن عدم الدقة في البيانات أو يمكن إرجاعه إلـى  البالد  النوعية في

  .زيادة عدد اإلناث عن عدد الذكور في مراحل عمرية معينة 
نسبة للنسبة النوعية للسكان غير الليبيين فنالحظ ارتفاع النسبة من فترة ألخرى وذلـك  أما بال

ألن عامل الهجرة يؤثر في النسبة النوعية تأثيراً مباشراً حيث أن اغلب المهاجرين هـم مـن   
الضعفين والنصف تقريبـاً مـن    جعل نسبة الذكور تساوي الذكور الباحثين عن عمل وهذا ما

  .المنطقة  يجمالي السكان غير الليبيين فإ نسبة اإلناث من
  : النسبة النوعية حسب فئات السن

منطقة الدراسـة وهـو موضـح     يسنحاول دراسة نسب النوع حسب الفئات العمرية ف
  :  اآلتيبالجدول 
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  .ف2006النسبة النوعية للسكان الليبيين في منطقة المرج عام )  24(  جدول 
  النسبة النوعية

  الفئة العمرية
 النسبة النوعية للفئات الفرعية

النسبة النوعية للفئات العمرية 
 العريضة

0 - 4 104.4 

103.7 5 - 9 103.0 

10 – 14 103.6 

15 - 19 100.3 

98.7 

20 - 24 100.7 

30 – 34 102.5 

35 – 39 100.5 

40 – 44 94.4 

45 – 49 93.1 

50   - 54 98.2 

55 – 59 76.0 

60 – 64 97.5 

65 – 69 86.7 
86.8 70 – 74 86.7 

75 86.9 
 

 .ف 2006التعداد السكان العام لشعبية المرج عام : المصدر 
 

فئات صـغار  (الفئات العمرية الصغرى في ويمكن أن نالحظ النسبة النوعية تكون مرتفعة   
ارتفـاع  إلى يؤدى  يوهذا بالتال وذلك ربما الرتفاع المواليد الذكور 103.7حيث بلغت ) السن

  .عدد األطفال الذكور عن عدد األطفال اإلناث
حيث ) السن يمتوسط(فئة  يهذا وتبدأ النسبة باالنخفاض مع تقدم العمر حيث نالحظ ذلك ف  

ويعـزى   86.6 يفإن النسبة منخفضة جداً وبلغت حـوال ) كبار السن(أما في فئة  98.7بلغت 
 فيمن ذكور  أكثر، كذلك أن عدد المترمالت ماعية ذلك االنخفاض إلى أسباب بيولوجية واجت

فئات عمرية معينة وهذه ظاهرة  يكذلك ارتفاع نسبة وفيات الذكور من اإلناث ف،  نفس العمر
ديموغرافية تعرفها كل المجتمعات ويبدو أنها مرتبطة بعوامل بيولوجية تقلـل مـن مقاومـة    

رنة مع اإلناث ولذا فان الزيـادة العدديـة   األعمار المبكرة ألمراض الطفولة بالمقا يالذكور ف
ـ  إلى الذكور تهبط باطراد  يالمبدئية ف األعمـار   يأن يزيد عدد اإلناث على عدد الـذكور ف
  ). 1( انظر الملحق  )32(المتقدمة 
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 : النسبة النوعية حسب فروع منطقة الدراسة 

البالد حيث أنها  يكل أو فمنطقة الدراسة ل يتختلف كثيراً عنها ف الفروع ال ين نسبة النوع فإ
  .مبين بالجدول جميع الفروع وهوفي كانت مرتفعة وأخذت باالنخفاض تدريجياً 

  النسبة النوعية للسكان الليبيين في فروع منطقة الدراسة)  25(  جدول 
  ) .ف2006 – 1973( في الفترة 

  السنة
  

 المنطقة
 ف2006 1995 1984 1973

 100.2 100.1 101.7 102.0 المرج

 99.6 100.4 105.6 104.7 جردس

 97.8 100.2 102.1 104.4 تاكنس

 97.9 99.5 100.9 107.6 البياضه

 97.2 101.1 103.9 109.1 بطه

 102.8 101.2 99.0 105.9 ةطلميث
  

 -1995 -1984 -1973( إعداد الباحث اعتماداً على التعدادات العامة للسـكان للسـنوات   : المصدر
  ) .ف2006

ـ 1973عام  يالفروع كانت مرتفعة ف ين النسبة النوعية فتبين لنا أ جميـع الفـروع    يف ف
ـ  . ف 2006حتى عام  يوأخذت باالنخفاض التدريج  يونالحظ أن االنخفاض كان ضـئيالً ف

  .ف 2006عام  102.8لينخفض إلى  105.9ف 1973منطقة طلميثة حيث كان عام 
   ). 2،  1 ( انظر الملحق  ائةدون الم المناطق فالنسبة انخفضت إلى ما يباق يأما ف

  

  .ف 2006الهرم السكاني لمنطقة )  6( شكل 
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  :تمهيد
بلدان العالم وذلك لضعف  أفقرمن ) النفط اكتشافقبل (ترة الخمسينات ف فيكانت ليبيا 

 الرعي حرفتييمتهنون  المقومات األساسـية لعملية التنمـية، وكان أغلـب السـكان
من السكان يعيشون % 80 حواليوكان  .أغلبها موسمية فيث كانت الزراعة حـي والزراعـة

  .فى الريف والبادية
البالد  في واالجتماعية االقتصاديةكتشاف النفط تغيرت الحياة وبعـد هذه الفترة ومع ا

وخلقت تلك التـغيرات "كانحياة الس فيخمة دث اكتشاف النفط تغيرات ضبشكل كبير حيث اح
 ليبييمواطن  404.000 حواليوظــائف تطلبت أشخاصـاً مؤهلين ألدائها فأصـبح هناك 

ف بمعدل 1980عام  فيشخص  532.800ووصل هذا العددالى ف،1973سوق العمل عام في
 في 223.000من   ةاألجنبيالعاملة  األيديرتفع عدد ا نفسهالوقت  فيالسنة،  في% 3.2زيادة 
 مراألالسنة،  في%4.7ف بمعدل زيادة 1980سنة  في 280.000حوالي  إلىف 1975سنة 
،وخصصت  المهنيالتعليم  إلىجـب تأهيـل قوى عاملة وطنية حيث وجه الطالب او الذي

 فيعامـلة مؤهلة للعـمل  وأيديمتخصص  فني 300.000) 1980- 1975(الخطة الخمسية 
  .)1(تعليم والزراعةمشـاريع تـتعلق بالصـناعة والصحة وال

 األيدي أنن تنمية القوى العاملة تـعد من أولويـات برامج التـنمية الشـاملة كمـا إ
  .من متطلبات العمل والتطوير هيبة العـاملة الماهرة والمدر

وتركـزهذه الدراسـة علـى الفئـة العمـرية العاملة ومـدى تطـورها ومؤشـراتها 
ركزت على هذه الفئة من اجل  يةكل االتجاهات حيث أن أغلب الخطط التنمو فيوحركـتها 

نها أن تسير بالبالد نـحو التقـدم واالزدهار من شأ التيميع مخططاتها التنموية ج إنجاح
  .تقـديم أفضـل الخدمـات لقاطنيها فيغايـة 
 االقتصاديالنشاط  فيالعاملة وتوزيعها ومدى مشاركتها  ةدورا لفئ إبراز األهميةن من إ

عمـليات التنمية من  في الفعليللعاملين للوقـوف على دورهـا  التعليميومعرفة المستوى 
  .واقع ملموس إلىالموضوعة  هدافواألأجـل النـهوض بالخطط 

   
  

  



65 
  

  :التنمية قبل اكتشاف النفط. أوالً
حيث لم تشهد في هذه العالم وأكثرها تخلفاً  بلدانمن أفقر  .ف 1952كانت ليبيا في سنة      

طريـق   التي كانـت تمـول عـن   المشاريع الصغرى بعض  ة باستثناءوطنيأية تنمية الفترة 
  . خارجيةالمساعدات الفنية ال
المـوارد   شحو التخلفو الفقرالبالد باكتشاف النفط في التي سبقت فترة اللقد تميزت 

االقتصـادية   الحياة  على مختلف جوانبسلبيا وواضحاً لسيطرة األجنبية ا أثر  ، وكانالمالية 
  . اعية واالجتم

قبل اكتشاف النفط تعتبر من أفقر بلدان العالم نظراً لعـدم تـوفر جميـع    ليبيا كانت و
ن غالبية األراضي الليبية أالمقومات االقتصادية والبشرية الالزمة لخلق برامج التنمية وحيث 

حـالً أو شـبه   من السكان يعتبرون بـدواً ر %  37صحراوية فقد كان حوالي  تعتبر أراضٍ
2(حلر(.              
 حد الكفاف، طعامهم شحيح ورتيب ، منـازلهم غالبـاً   ىحيث يعيش أغلب الليبيين عل       

غلب ملبوساتهم مـن  الصـناعات   أمن األثاث تقريباً ،  ة، خيام أو كهوف مجردأكواخ بدائية
، الطعام ىمن دخل األسرة ينفق عل %75األحذية نوع من الترف لكثير منهم، ونحو و المنزلية

   .)3(نطاق واسع خالل فترات فشل المحاصيل الزراعية ىتحدث المجاعات علو
على المساعدات والمـنح األجنبيـة   كبير  حقبة بشكلواعتمد االقتصاد الوطني في تلك ال    

وتدفق رأس المال األجنبي من الخارج وعلى المستوى القطاعي كانت الزراعة تعـاني مـن   
، كما أن النشاط الصناعي كان محدوداً المياه والظروف المناخية الصعبة ضعف التربة وندرة

 للغاية بسبب عدم توفر المواد الخام والنقص الحاد في األيدي العاملة كما كانت البالد بطبيعتها
من ظاهرة صغر حجم السكان وهو األمر الذي كان له األثر الواضـح علـى حجـم     تعاني 

، وسبب نقصاً في قوة العمل المنتجة المـاهرة وجعلهـا   المنتجة معروض من األيدي العاملةال
التسطيع مواكبة التدفقات المتزايدة من االستثمارات المصاحبة لخطط التحول اإلنمائيـة فـي   

    )4( مختلف المجاالت واألنشطة االقتصادية واالجتماعية
ـ   4.4  .ف1951/1952بلغ إجمالي دخـل الدولـة لفتـرة     و    ـ  همليـون جني ترليني إس

، والعجز سمة عن طريق المنح المالية ىيغطوالعجزمليون جنية إسترليني  5.9والمصروفات 
  . )5(البريطانيبعد االحتالل  و سنوية إال أنه كان متذبذباً في الحجم قبل
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معدالت  حيث انخفضتوورث االقتصاد الوطني من مراحله األولي فقراً مدقعاً وتخلفاً شديداً 
من أفقر بلدان العالم ) 1962 -1951(المرض والجهل وكانت البالد في فترة نتشر االتنمية و
   .سنوياً اًدينار 14دخل الفرد  ولم يتعد

أغلب القطاعات االقتصادية حيث  فيالعاملة المدربة  األيديوكانت البالد تعانى من نقص     
  .  اليب بدائيةوالزراعة هما الحرفتان الرئيسيتان وكانت تدار بأس الرعيكانت حرفتا 

ف شهدت أول خطة للتنمية في ليبيا 1953وأشارت تقارير هيئة األمم المتحدة أن سنة        
مليون دينار لتطوير البنية التحتية في البالد وتحسين قطاعات  18حيث تم إنفاق مبلغ وقدره , 

رب العالمية الح التي نجمت عن الخدمات األساسية كالنقل والتعليم والصحة وإصالح األضرار
التخطيطي ولـم   هاإطارغم من أن برنامج هذا المشروع لم يخصص إال في الثانية وعلى الر

    . تجاوز أهدافها توفير هذه الخدماتت
وتتكون هذه الخطة من ثالث مراحل كل مرحلة طولها ست سنوات وكان الهدف من المرحلة 

الحرب العالمية الثانية  هإصالح ما أفسدتواألولى االهتمام بالتدريب والتعليم وتنشيط الزراعة 
التي دارت رحاها على أرض ليبيا ، وتعتمد هذه المرحلة كلياً على المسـاعدات الخارجيـة   

  . من الناتج المحلي%  10 – 5ها من وخصص ل
لخطة في قطاع األمم المتحدة للتنمية في ليبيا فكـان  لأما المرحلة الثانية من التحسين 

يق المزيد من التحسن في قطاع الزراعة وإنشاء بعض الصناعات الخفيفـة  هدفها الرئيس تحق
خصصـت لهـذه    المـدفوعات و  ميزان  العجز في  وتخفيف   الحرفية وتشجيع الصناعات 

  . من الناتج المحلي اإلجمالي %  15 – 10المرحلة من 
من الناتج % 15أما المرحلة الثالثة واألخيرة لخطة األمم المتحدة للتنمية فقد خصص لها 

المحلي اإلجمالي وكان من أهدافها خلق التوازنات في القطاع الخـارجي ومواصـلة تنميـة    
  . )6(قطاعي الزراعة والصناعة والبدء في تحقيق إنماءات في الميكنة واستعماالتها

  
  

  :كتشاف النفط اخطة التنمية بعد  :ثانياً
  :ف 1968- 1963"واالجتماعية للسنوات الخمس االقتصاديةطة التنمية خ -1
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في حياة الشـعب   ،واقتصادياً وسياسياً اجتماعياًتحوالً ف  1969 –1959شهدت الفترة   
  .اكتشاف النفط بكميات تجارية بعد الليبي 

ن اكتشاف النفط ألللبالد حياة االقتصادية الفي   االقتصادي بداية التحول الفترة  هذه دوتع    
أحدث تغيرات على البنية االقتصـادية واالجتماعيـة   الفترة  هذهمرحلة التصدير في  وبداية 

علـى ليبيـا    ن اكتشاف النفط وتطور استغالله كان له عميق األثركما أ، البالد في  والسياسية
 يـين ، بيد أن األثر االقتصادي كان وقعه أكثر وضوحاً في السـنتين األول اقتصادياً واجتماعياً

االقتصاد الليبي قبل الـنفط يعتمـد    أن لعمليات الكشف واالستخراج النفطي ويعزى ذلك إلى
  . )7(بشكل أساسي إن لم يكن كلي على القطاع الزراعي وما يدره من عائدات على المجتمع

االقتصـادية  يـة  العاملة يعتبر مشكلة رئيسة تحول دون تحقيق أهـداف التنم  األيديإن نقص 
ن الـبالد  أصغر حجم السكان ونقص األيدي العاملة الفقيرة ومـع   ىبالنظر إلو ،واالجتماعية

مام هذه الخطط حيث تـم االسـتعانة   أت مشكلة العمالة تقف حبأصمائية كبري إنمرت بخطط 
  .باأليدي العاملة األجنبية

للسنوات  التنمية االقتصادية واالجتماعية خطة يهاعل د أطلقية وضعتها البالوتنمأول خطه إن 
ـ  عائداتمن % 70ها توزيع ما يعادل وكان الغرض من  م1968 -1963الخمس   ىالنفط عل

والبرامج التنموية حيث جاءت خطه التنمية الثانية قبل اكتمال خطه األمم المتحـدة   اريعالمش
م ومـدة  1960لتنمية ليبيا ووضع بنود الخطة الثانية المصرف الدولي لإلنشاء والتعمير سنة 

 مليون 25لخطة خمس سنوات وكان مجموع المخصصات واإلنفاق العامل علي الخطة هذه ا
، وأعطت الخطة األولوية لتنمية القطـاع  )8(ماليين دينار ليبي لكل سنة 5ليبي أي بواقع  دينار

الزراعي، وتشجيع القطاع الصناعي والتوسع في قطاع التعليم والرفع من مستواه،إال أن النمو 
ا بحيث إن جميع القطاعات ات االقتصادية واالجتماعية بجب أن يكون متوازيفي جميع القطاع

  .ىخرحداها األإتخدم بعضها البعض وتكمل 
  : يلـي ماومن بين أهداف الخطة 

فراد الشعب وعلى األخص أصـحاب الـدخل   أضمان سرعة تحسين مستوى معيشة  -1    
  .يالمحدود الذين لم يتأثروا باالنتعاش التجار

للـدخل   اًموردو معظم السلع االستهالكية راالهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره مصد -2    
  .اإلنتاجيةووالعمل لغالبية الشعب والعناية بالصناعة ورفع كفاءة الفالح والعامل 
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ـ   ياستمرار القطاع العام ف -3     الصـحة   الخـدمات العامـة كـالتعليم و    ياالسـتثمار ف
  .خرىوالقطاعات األسكان والمواصالت واإل

نتاجية ومشروعات الخدمات العامة تنمية المناطق القروية بإنشاء كافة المشروعات اإل -4    
  .)9(القرى عمالً مستقراً يليضمن ألهال

خطة التنمية للسنوات الخمـس   ييبين المخصصات المالية للقطاعات ف يوالجدول التال
  .ف1968 -1963

  ف1968 -1963خطة التنمية للسنوات الخمس  يالقطاعات التقديرية فيبين مخصصات ) 26(جدول 
  اليف التقديريةـالتك  طاعـالق  م
  29.275.000  الزراعة  1
  6.900.000  الصناعة  2
  2.870.000  االقتصاد الوطني  3
  27.460.000  المواصالت  4
  37.862.000  شغال العامةاأل  5
  22.365.000  المعارف  6
  12.500.000  الصحة العامة  7
  8.490.000  ون االجتماعيةؤالعمل والش  8
  2.550.000  رشادباء واإلناأل  9

  6.425.000  دارة العامةاإل  10
  12.400.000  التخطيط والتنمية  11

  169.097.000  المجموع
 ،الخمـس، مصـلحة المطـابع   صادية واالجتماعية للسنوات خطط التنمية االقت ،وزارة التخطيط والتنمية ،المملكة الليبية: المصدر 
  .13ص ،طرابلس

 عاٍل ىلقد تميز االقتصاد الليبي في هذه السنوات بحدوث تطورات سريعة بوجود مستو
في قطاعي الزراعة والصناعة وقد كانت  يءمعدل نمو بط همن النشاط في قطاع الخدمات قابل

بصورة رئيسة في االستثمار في المنـافع   ةجهود الحكومة في ميدان التنمية االقتصادية مركز
ت أثناء الحـرب  آنصب جانب كبير منها في ترميم المنشاالعامة والنقل والتعليم والصحة وقد 

  )10(لقطاع الزراعيلكما أعطت الحكومة أهمية 

ـ كارثـة الزلـزال    إعادة بناء مدينة المـرج بعـد   في هذه الخطة اعتماد كما جاء نة س
سـير العمـل    متابعةاك اهتمام بهذا المشروع من حيث وكان هن ة الذي دمر المدين.ف1963
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مبالغ من ميزانية الخطة لها كما سـاهمت خطـط    صيصوتخ اوالدراسات لهوإعداد األبحاث 
 تالتنمية االقتصادية في ليبيا ومنطقة الدراسة في تركيز مشاريع التنمية في مراكـز البلـديا  

هذه المراكز تضم أكثر مـن نصـف   حيث أن لمناطق الهامشية والنائية ل النظردون واألقاليم 
 عامة والمرافق التعليم والصحة وكال ات األساسية مشاريع الخدمعلى اعتبار أن سكان المنطقة 

، وكان توزيع المشروعات علي مراكز اإلقليم وكانت  السكانبحجم ترتبط  نتاجيةالمشاريع اإل
  :ي تصات منطقة الدراسة كاآلخصم

  .ف1968 - 1963 توزيع المشاريع ونسبة المخصصات لبعض القطاعات العامة في خطة )27(جدول 
  :المرج ةلمتصرفي

  صاتخصنسبة الم  عدد المشاريع  القطاع
  %60.7  11  شغال العامةاأل

  %28.1  1  الصحة العامة
  %8,65  3  سكان واألمالكإلا

  %34.8  6  الزراعة
  %12.5  8  التعليم

  %21.9  11  ون االجتماعيةؤالعمل والش
ثر التقسيمات اإلدارية في عملية التنمية فـي منطقـة الجبـل    أ ،بن عموردريس محمد إخالد : المصدر

 اآلدابقـاريونس، كليـة    رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة ف، 1997-1951 الممتدةالفترة  فياألخضر
  .338ص ف،2000 ،والتربية

الخطة من أجل إعادة بناء مدينة المرج بعد كارثة الزلزال  هذه فيكذلك خصصت ميزانية 
  : ) 28( في الجدول  المخصصات كما هذهضافة إلكمال بناء مدينة البيضاء وقد قدرت إ
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  خطة التنمية يمخصصات بناء مدينة المرج وتكملة بناء مدينة البيضاء ف )28(جدول 
  .ف1968 – 1963للسنوات الخمس  

  عادة بناء المرجإ
  بناء البيضاء ةوتكمل

  ف1965 - 1964  ف1964- 1963  التكاليف التقديرية
الرصيد المتبقي 

  الستكمال المشروع

6,250,000  2,5000,000  1,250,000  2,500,000  

  ف1968 -1963خمس خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنوات ال: المصدر
  

االستخدام فقد ظل راكداً بصفة عامة في نشاط الزراعة والغابات وصـيد   حيث منأما 
التنمية الزراعية والصـناعية   نتيجة اهمالات ياألسماك ونشاط الصناعات التحويلية في الستين

ألـف   9,7إال بنحـو   ف1971-1964فلم يزد عدد المشتغلين في النشاط األول خالل الفترة 
، ولم يزد عدد المشتغلين ف1971 -1970شتغل في السنتين ألف م 7,4مشتغل فقط منها نحو 

  فــي  الف مشــتغالًآ 3منهــا نحــو  ف مشــتغالًآال 8,1فــي النشــاط الثــاني إال بنحــو 
  .ف 1971-1970السنتين 
ازدهاراً في بعض الخدمات المرتبطة بها وأوجدت فرصا للعمل فـي    صناعة النفط وأحدثت 

معدل الهجرة من المناطق الريفيـة بانتقـال    اع في نجم عنها ارتفبعض المصانع الصغيرة و
أدى إلى هبوط اإلنتاج مما عمال الزراعة إلى مجاالت العمل الصناعي حيث األجور مرتفعة 

  . بشكل ملحوظ اعي وإهمال الزراعة الزر
، ويتضح ذلك من الفئة العاملة سلباً أو إيجابياًتغييراً جذرياً في حياة أحدث اكتشاف النفط 

عن مواطن عمـل فـي    اًأعداد كبيرة من العمال الزراعيين من الريف إلى المدن بحثهجرة 
المجاالت التي أوجدها النفط كالتجارة والمقاوالت وغيرها لغرض اإلثراء السريع وصـاحب  
ذلك انخفاض نسبة النمو في القطاع الزراعي الذي كان يشكل النصيب األكبـر مـن الـدخل    

  .)11(من حجم القوى العاملة في البالد%  70الوطني ويستوعب أكثر من 
  :ف1975 - 1973قتصادية واالجتماعية الخطة الثالثية للتنمية اال. 2

وسياسية أخذت التنمية  اقتصادية واجتماعية ف وماصاحبها من تغيرات1969بعد عام 
كقطاع الزراعة والصناعة من أجل تنويع االقتصـاد   اإلنتاجيةنحو القطاعات  تتجهالبالد  في

البالد، حيث  اقتصادالدخل للتخلص من سيطرة قطاع النفط على بحيث تتعدد مصادر  الوطني
 إذ) ف1975-1973(لثالثية للتنمية مقدمتها الخطة ا فيوضعت الدولة الخطط التنموية وكانت 
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هتمـام  ة اقتصادية زراعية إضافة إلى االية النهوض بالبالد وإحداث تنميالخطة عمل هذهتبنت 
  .جميع المناطق  فياألخرى  االقتصادية بالقطاعات

وعلى الرغم من أن برامج التنمية كانت مركزة في السابق على المناطق الحضـرية إال  
في وسـط الـبالد    ةفقد تم االهتمام بإصالح األرياف والواحات المتناثر ف1969 عام أنه بعد

لتركيز بصفة خاصة على برامج اإلصالح الزراعي، وذلك بهدف اسـتغالل  وجنوبها، وكان ا
الموارد الطبيعية المتاحة وإيقاف الهجرة وتحسين ظروف السكان في المناطق النائيـة وقـد   

  .)12(مليون دينار ليبي 700خصص في بداية السبعينيات أكثر من 
التقليل من التفاوت المكاني عـن   ىم، كانت تهدف إل1975-1973ن خطه أحيث نجد  

 ىطريق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والخدمات األساسية للرفع من مسـتو 
معيشة السكان في جميع األقاليم وتوطين السكان النازحين من القرى الصغيرة والبدو الرحـل  

حيث زادت  ألقل تطوراًالمحافظات ا ىجمع السكاني ولذلك تم التركيز علفي مناطق مالئمة للت
حافظات ويمكن القول إن هذه الخطـة اعتمـدت سياسـة    مالدولة من اإلنفاق اإلجمالي لتلك ال

  .المركزية في توطين المشاريع الصناعية
  : ييل هذه الخطة ما يهداف تنمية القوى العاملة فأومن 
 : من القوى البشرية عن طريق ةستفادة ممكناتحقيق أقصى  .1

 .ناث والسكان الرحلقطاعات المجتمع بالعمل خاصة اإل سهامإزيادة . أ

 .موارد البالد  ةإعادة توزيع السكان بمراعا. ب

 .يل من البطالة المقنعة لالتق. جـ

 .المناطق المختلفة اقتصادياً  يخلق فرص عمل ف. د

 .سوق العمل  يتشجيع الشباب على االتجاه نحو المهن المطلوبة ف. هـ

  .ية ومعنوية لتحسين المهارات الوطنية يجاد حوافز مادإ. و
نتاج وتحسين نظـم  اإل ينتاجية باستخدام التقنية الحديثة فالعمل على تحسين الكفاية اإل .2

 .اإلنتاجيةوالقطاعات االقتصادية  يالعمل ف

 .أقصر وقت ممكن يكبر عدد من الشباب فأالعمل على تدريب  .3

تناسب مـع مـؤهالتهم   ت يعمال التتوزيع المؤهلين الجدد في القوى العاملة على األ .4
 .وميولهم
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كاتب سياسة تحسين أجهزة تخطيط القوى العاملة وإداراتها وباألخص م ياالستمرار ف .5
  .)13(االستخدام

وقد أولت خطة التنمية الثالثية اهتماماً بالغاً بالقطاعـات اإلنتاجيـة للقناعـة الشـديدة     
ادر جديدة للدخل القومي وذلك العتبـار  بضرورة إيجاد بديل سريع وفعال للنفط ولتكوين مص

النفط مصدر غير دائم ، وبالتالي البد من استغالله في تنمية القطاعات األخرى باإلضافة إلى 
  . توفر موارد طبيعية وبشرية في البالد يمكن تطويرها واستغاللها كمصدر جديد للدخل

من خـالل البرنـامج    دالبالفي مخطط التنمية االقتصادية في  ساسية ف األاهداألومن 
إعادة هيكلـة االقتصـاد الـوطني    ) ف 1988 –1970( نفذ من خالل الفترة الماالستثماري 

مصادر جديدة ومتجـددة للـدخل    من أجل إيجاد ، االقتصادية غير النفطية القطاعات لصالح
، باعتباره مصدراً غير متجدد وقابالً  الوطنيعلى االقتصاد سيطرة قطاع النفط  خلص منتوال
لهذه السياسة اإلنمائية فقد تم إنفاق مبالغ مالية كبيرة علـى قطاعـات الزراعـة     وتنفيذا فاذللن

والصناعة والخدمات وبالطبع فقد أصاب هذا اإلنفاق االستثماري الكبير زيادة الطلـب علـى   
  .استخدام العنصر البشري سواء المواطنين أو من غيرهم

حيث ،اإلنتاجيةالقطاعات ف القطاعات وخاصة الواضحة للنهوض بمختل ةرغباليالحظ و
  حـوالي والتي بلغت  المالية  المخصصات مة اعن الخطط السابقة بضخالخطة   هذه تميزت

وهو يزيد كثيراً عن متوسط التنفيذ  اًمليون دينار 887بلغ  يبمتوسط سنو ، اًمليار دينار 2.6
  .م المخصصات المالية في هذه الخطةيبين حج)  29 (الجدول وخالل السنوات السابقة 

لتحقيق كافة أهداف الخطة هذا يعني  الًعام500,000ما يزيد عن  ىوتحتاج البالد إل  
قد شـهد   1972ن عام أ حمشاركة أكبر في سوق العمل من السكان خاصة من اإلناث واتض

 557الي 1971ألف عام  508العمالة حيث ارتفع عدد المشتغلين من  ىفي مستو سريعاً نمواً
ومن أبرز أسباب تلك الزيادة في نمو العمالة وذلك %) 9.6(بنسبة زيادة  1972ألف في عام 

 )14(للتوسع الكبير في مختلف األنشطة االقتصادية وخاصة في مجال التشييد والتعليم والصحة
كما نالحظ الزيادة في العمالة الوطنية بالنسبة إلجمالي السكان وربما ترجع لمشاركة اإلنـاث  

  ) 30( وهو ما يبينه الجدول في سوق العمل 
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  .)ف1975 - 73(الخطة الثالثية للتنمية  يالمخصصات المالية للقطاعات ف )29(جدول 

  القيمة  األنشطة االقتصادية
التوزيع النسبي بالمليون 

  ردينا
  14.4  311.3  الزراعة والغابات وصيد األسماك
  9.0  195.4  استخراج النفط والغاز الطبيعي

  0.2  5.3  التعدين والمحاجر
  10.4  226.7  الصناعة التمويلية

  11.7  254.6  الكهرباء والغاز والمياه
  0.8  18.0  التشييد

  0.3  7.9  تجارة الجملة والتجزئة
  12.5  270.0  النقل والمواصالت والتخزين

  -   1.0  المصارف والتأمين
  19.6  425.3  اإلسكان

  7.7  165.9  )عدا التعليم والصحة(الخدمات العامة 
  8.4  181.9  الخدمات التعليمية
  4.2  90.6  الخدمات الصحية
  0.5  10.5  الخدمات األخرى

  1.0  20.6  احتياطي
  .47ص ، ) ف1975 – 1973(الجمهورية العربية الليبية، وزارة التخطيط، الخطة الثالثية للتنمية : المصدر 

 

  ف1975- 1972العاملة الوطنية بين عامي  ىالقو )30(جدول 

 ىمجموع القو  السنة
  العاملة

 ىالذكور في القو
  العاملة

 ىاإلناث في القو
  العاملة

نسبة اإلناث في 
  العاملة ىالقو

العاملة  ىنسبة القو
  السكان مجموع ىلإ

1972  495000  464000  31000  6.3  25.1  

1973  516000  482000  34000  6.6  25.3  

1974  528000  501000  37000  6.9  25.5  

1975  561000  521000  40000  7.1  25.7  
  .155، ص )ف1975 – 1973(الجمهورية العربية الليبية، وزارة التخطيط، الخطة الثالثية للتنمية  :المصدر
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أما بالنسبة لتطور العمالة في القطاعات االقتصادية في فترة الخطة فهي كما في الجـدول  
)31(:  

  م1975- 1972تطور العمالة في القطاعات االقتصادية  )31(دول ـج

  الزيادة باآلالف  مجموع العمالة باآلالف  
1972  1975  1975  1972- 1979  1973- 1975  

  20,0  3,0  183,5  166,5  163,5  والصيد البحريالزراعة والغابات 
  0,5  0,1  12,0  11,6  11,5  والنفط والغاز نالتعدي

  1,3  0,4  8,2  7,3  6,9  المناجم والمحاجر
  9,5  2,2  48,3  41,0  38,8  الصناعات التحويلية

  2,6  0,7  9,9  8,0  7,3  الكهرباء والمياه
  25,6  14,6  86,1  74,9  60,5  التشييد

  6,2  1,4  44,5  40,0  38,3  والمطاعم والفنادقالتجارة 
  12,4  2,9  64,3  54,8  51,9  والمواصالت والتخزين النقل 

  1,8  0,5  7,5  6,2  5,7  عمالالمصارف والتأمين وخدمات األ
  5,4  1,8  94,1  90,5  88,7  دارة العامة اإل

  24,8  5,5  65,3  46,0  40,5  الخدمات التعليمية
  10,3  4,7  31,6  26,0  21,3  الخدمات الصحية

  5,5  1,6  27,6  23,7  22,1  ىخرالخدمات األ

  125,9  39,5  682,9  596,5  557,5  المجموع

  . 134ص ،)ف1975 – 1973(الجمهورية العربية الليبية، وزارة التخطيط، الخطة الثالثية للتنمية  :المصدر

مركزيـة  بالنسبة لمشاريع بلدية المرج فقد تضمنت الخطة إنشاء عدة مشروعات ورشة 
يب مهنـي  رزل الصوف ومركز تدغبالمرج وإنشاء وحدة للسجاد والبطاطين ومصنع لغسل و

  .)15(ومستوصف في بطة والعويلية
  :ف  1980 – 1976خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  . 3

من أجل تالفي النقص والمشاكل التي تعرضت لها الخطة الثالثية وخاصة في قطـاع  
وسميت بخطة التحول االقتصادي  1980 – 1976الصناعة تم اعتماد خطة التحول الخماسية 

  . واالجتماعي
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 هقد أعطى في هذه الخطة اهتمام كبير لقطاعات االقتصاد اإلنتاجية الرئيسة إذ يقدر أنو
من % 27.6وفي قطاعات الصناعة والطاقة % 16.4االستثمار المنفذ في قطاع الزراعة بلغ 

أن االسـتثمارات المقـدر تنفيـذها فـي      إال إجمالي االستثمارات المقدر تنفيذها خالل الخطة
  . )16(من مجموع االستثمارات المقدر تنفيذها% 44القطاعات اإلنتاجية األساسية تبلغ نحو 

كبر فيها لقطاع الزراعة حيـث  مشاريع تنموية كان النصيب األ ةعدقد تضمنت الخطة 
  .خضرألف هكتار بمنطقة الجبل األ 160234ستصالح الكانت تهدف الخطة 

حيث زاد االهتمام بقطاع الصناعة التحويلية من خالل المخصصات التي حظي بها  في 
التشغيل لصناعة سـلع رئيسـة   تلك الفترة وقد أعطت قدراً من األهمية واألولوية في التنفيذ و

لتحل محل الواردات وتشغيل أكبر قدر من األيدي العاملة ، وكانت توجهات الخطة الخمسـية  
  . نحو الصناعة بشكل واضح لرغبة الحكومة في التحول إلى اإلنتاج وتحقيق االكتفاء الذاتي

  :  يتف اآل1980 -1976من بين أهداف خطة التحول 
 .من سيطرة النفطاالقتصاد الوطني  تخليص .1

 .القطاعات غير النفطية يتنويع اإلنتاج مع خلق قوى إنتاجية ف .2

 .يالتقدم العلم يارتياد ميدان التصنيع لكونه أكثر استجابة ف .3

االهتمام بالزراعة باعتبارها منتجـاً لكثيـر مـن السـلع الضـرورية والوسـيط        .4
 .للصناعة وخلق تنمية متوازنة اقتصادياً واجتماعياً

 .)17(يعلى زيادة كفاءة العنصر البشرالتركيز  .5

أن هنـاك تحسـناً ملحوظـاً فـي     ) ف 1989 –1970(خـالل الفتـرة   أنـه   يالحظو
نوعية القوى العاملة الوطنية، نتيجة لتزايـد عـدد الخـريجين فـي الجامعـات والمعاهـد       

ليبيـا  المتوسطة والعليا ومراكز التدريب المختلفة، وذلك نتاج انتشـار التعلـيم فـي أنحـاء     
، وقد تحسنت نوعية األيدي العاملة بشكل كبير بفضـل الكـوادر الوطنيـة التـي تـم      كافة

إيفادها إلى الخارج حيث توالـت البعثـات الخارجيـة علـى مسـتوى التعلـيم الجـامعي        
   . وغيرة من التخصصات بحيث ساهمت هذه الكوادر في تنفيذ خطط التنمية

  

قد رصدت مبالغ مالية كبيرة على القطاعات االقتصادية من أجل النهوض بها وهو 
  ). 32( مبين بالجدول 
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مخصصات ومصروفات خطة التنمية حسب القطاعات خالل الفترة الخماسية   )32(جدول 
  ).بالمليون دينار(ف 1980 - 1976

  المخصصات  القطاعات 
  

%  
  

  المصروفات
  
%  

  نسبة المصروفات
  المخصصاتلى إ 

  93  21  1703.2  21  1815.9  الزراعة 
  88  15  1276.7  16  1438.7  الصناعة

  88  4  363.6  4.6  411.2  النفط والغاز
  120  13  1053.2  10  871.6  الكهرباء

  78  3  272.9  4  347.9  الصحة والضمان
  86  6  481.9  6  558.6  يالتعليم والبحث العلم

  75  0.5  43.4  0.7  57  يالتكوين والتدريب المهن
  79  2  164.8  2  207.9  اإلعالم والثقافة الرياضية

  87  11  888.4  12  1016.4  اإلسكان 
  97  9  730.9  9  753.4  المرافق 

  99  14  1125.6  13  1132.2  المواصالت والنقل 
  98  1.5  154.6  1.7  156.9  أخرى 

  94  100  8259.2  100  8767.7  المجموع 
، ف1990 -1970اهيرية خالل الفترة  الجم يواالجتماعي ف للتخطيط واالقتصاد، النمو االقتصاديلشعبية العامة اللجنة ا: المصدر 

  .9ص 

  
 – 1976خطة التحول في   وضع  برنامج تدريبي لموظفي القطاعات بالخارج قد و

خطـة  اللسياسة التي وضعت في في استمرار من أجل االموظفي الدولة بالخارج ل ف،1980
موظف سـنوياً بـدالً مـن     1500يفاد حوالي إلالخطة  تهدففي اإليفاد ومع التوسع  السابقة

 ييوضح مخصصات الخطة ف) 33( الجدول و ، سنوياً خالل السنوات الثالث الماضية) 400(
  تنمية القوى العاملة 
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  )  1980 – 1976(المخصصات المالية في خطة التحول  )33(جدول 
  بالمليون دينار )ف1976(وميزانية التحول

  1976مخصصات ميزانية   1980 – 1976تقديرات خطة   اسم البرنامج  البند
  5699000  34599000  تنمية القوى العاملة  1
  500000  1200000  الثقافة العمالية  2
  1150000  6000000  التنمية اإلدارية  3

  7349000  41799000  المجموع الكلي  
  

  . 349ص  ،1980 – 1976 ة التحول االقتصادي واالجتماعي،خط ،الجمهورية العربية الليبية، وزارة التخطيط: المصدر      
  

  :اآلتيستراتيجية الخطة في قطاع القوي العاملة إحيث تضمنت 
  . يعدادالعاملة مع االلتزام بالتعليم اإل ىزيادة مساهمة السكان الوطنيين في القو .1
عدد المشتغلين في قوة العمل والعناية بالتعليم الفني وزيـادة نسـبة مسـاهمة     زيادة نسبة .2

 .النشاط االقتصادي يالمرأة ف

مـع   يـتالءم يم بما زيادة كفاءة العاملين الليبيين عن طريق التدريب و تعديل مناهج التعل .3
  .احتياجات الخطة

  .العاملة وإمداد المشروعات بأحسن الكفاءات ىاالستخدام األمثل للقو .4
  .خالل سنوات الخطة  لالستعانة بهم سياسة حكيمة في استخدام غير الليبيين  إتباع .5
  .)18(الالزمة من القوى العاملة األعدادتشجيع الزيادة السكانية لتوفير  .6
7. ل األيدي العاملة عن عرضها خـالل فتـرة خطـة التحـو     ىلي زيادة الطلب علإا ونظر

ألـف   57فقد زاد عدد المشتغلين غير الليبيين بنحو .  ف1980-76االقتصادي واالجتماعي 
إلـي   .ف1975ألف عامل عـام   223مشتغل ، وبذلك ارتفع حجم العاملين غير الليبيين من 

  .)19(%4.7بمعدل زيادة  ف1980عام  ، لفأ 280
لـف مشـتغل   أ 78,7استخدام الليبيين فقد زاد عدد المشتغلين بنحو  ىما بالنسبة إلأ

وبذلك ارتفع حجم العـاملين   . ف1980-1976خالل خطة التحول االقتصادي واالجتماعي 
 . ف1980ألف مشتغل عـام   532,8لي إ ف1975ألف مشتغل عام  454.1الليبيين من نحو  

  .)20(%3.2بمعدل زيادة سنوي 
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  :ف 1985 – 1981االقتصادي واالجتماعي خطة التحول . 4
هامـة علـى    هخطو ف1985 – 1981تمثل خطة التحول االقتصادي واالجتماعي 

طريق التحول وتمثل أيضاً برنامجاً طموحاً يهدف إلى استخدام الموارد الطبيعـة والبشـرية   
   .والمالية بأنسب الطرق

لية وكان من أهـم أهـداف هـذه    تاالتحول الخماسية ال ةكانت بداية خط 1981مع بداية عام 
  : الخطة

العمل على زيادة مساهمة العناصر الوطنية في تنفيذ وتسيير وإدارة المشاريع االقتصادية  .1
 .واالجتماعية المختلفة خالل خطة التحول 

زيادة مساهمة المرأة وزيادة دورها في العمل االقتصادي واشتراك جميع فئات المجتمع  .2
 .مشاريع التحول  وخاصة الطالب في تنفيذ

إعداد وتدريب جميع الداخلين الجدد إلى القوى المنتجة عن طريق التوسع فـي بـرامج    .3
 .التعليم والتدريب على كافة المستويات والتخصصات

 .الرفع من مستوى كفاءة وفعالية المنتجين بغية زيادة اإلنتاج وتحسين مستواه  .4

والتي ستتوفر خالل سنوات الخطة بـين   إعادة التوزيع المتوازن للقوى المنتجة المتاحة .5
  .)21(األنشطة االقتصادية حسب الحاجة واألولويات لكل منها 

شهدت زيادة في إيرادات النفط انعكس في كبـر   فترة هذه الخطة في لعداد اإل تم لقد 
توسيع وتعميق   الخطة  تبنت وتوزيعها على مختلف القطاعات كما  المالية مخصصاتالحجم 

القطـاع  والتقليل من االعتمـاد علـى   األنشطة االقتصادية والتنموية ،  كافة لة في دور الدو
  .هذه الخطة ييوضح المخصصات المالية لكافة القطاعات ف ي، والجدول التالهلياأل

م أثر حاسم في عدم 1982ن لالنخفاض المستمر في أسعار النفط الذي بدأ عام أال شك 
ليا بعد عام فعن تنفيذ الخطة وااللتزام بها علق إوفي الحقيقة فإمكانية تحقيق مستهدفات الخطة 

  .ف1982
مصدر واحد فقط وهو الـنفط   ىالقتصاد الوطني وعدم االعتماد علتنويع األهمية  انظر

ـ ن الخطة تستهدف زيادة اإف رأسـها قطـاعي الزراعـة     ىالهتمام بالقطاعات اإلنتاجية وعل
المنتجة بين األنشطة االقتصـادية المختلفـة    ىع القووالصناعة وبالتالي تستهدف إعادة توزي

  .بحيث تعطي األولوية في استخدام القوي المنتجة إلي األنشطة اإلنتاجية
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  ) .بالمليون دينار(  ف1985 -81خطة التحول  يالمخصصات المالية ف )34(جدول 

  . 97ص ) ف1985 – 1981(أمانة التخطيط، خطط التحول االقتصادي االجتماعي  : المصدر 

ه أولوية خاصة ئالبشري وإعطاتنمية العنصر  ىالتركيز علضرورة من هنا كانت  و
  .العمل سوقفي  الجدد بحيث يمكن إعداد وتدريب وتأهيل الداخلين

ن تزايـد عـدد   وى عاملة أجنبية على الرغم مقعتمد اعتماداً كلياًعلى ن المجتمع اإ
ن نسبة السـكان غيـر   أ حصاءاتوضحت اإلأحيث  الليبيعمل سوق ال العاملين الوطنيين في

ازداد  ذاتهالوقت  وفيف  1983عام % 19.4لى ف إ1980عام % 13.6بيين ازدادت من اللي
 في متركزةغلبية العظمى منهم ألحيث كانت ا% 47.0 إلى% 34.4من  األجنبيةمعدل العمالة 

   .)22(ار أسيويةعاملة رخيصة من أقط أيدياعتمدت  التي األجنبيةلشركات ا
   

  النسبة  المخصصات  القطـــــــاعات  م
  18.2  3100   يراضاالستصالح الزراعي وتعمير األ  1
  7.0  1200  الصناعات الخفيفة   2
  16.1  2730  الصناعات الثقيلة   3
  1.2  200  النفط واستغالل الغاز  4
  11.8  2000  الكهرباء  5
  5.9  1000  التعليم والتربية   6
  0.9  150  اإلعالم والثقافة   7
  0.9  150  القوى العاملة   8
  3.3  560  الصحة  9

  0.8  130  الضمان االجتماعي   10
  0.6  100  الرياضة الجماهيرية   11
  10.0  1700  اإلسكان   12
  7.6  1300  المرافق   13
  12.3  2100  الموصالت والنقل البحري   14
  2.9  500  االقتصاد  15
  0.5  80  التخطيط   16

  %100  17000  المجمــــــوع



80 
  

  :م 1985-1980تقديرات االستخدام حسب األنشطة االقتصادية في الفترة )35(جدول 
 1985  م1980  

 ىإل%  لفالعدد باأل
  لفالعدد باأل  مجموع

 ىإل% 
  المجموع

  16,8  178,2  18,9  153,4  الزراعة والغابات والصيد البحري
  1,2  13,0  1,4  11,7  استخرج النفط والغاز الطبيعي

  1,1  11,6  1,2  9,5  ىخرحاجر األموال نالتعدي
  2,4  25,5  2,4  19,7  الكهرباء والغاز والمياه

  10,5  112,0  7,1  58,0  الصناعة
  24,2  256,5  21,3  173,0  التشييد

  3,8  40,7  5,3  42,9  التجارة والمطاعم والفنادق
  8,8  92,9  8,8  71,7  صالتان والمويالنقل والتخر

  1,2  12,9  1,2  9,6  عمالوخدمات األالمصارف والتأمين 
  6,5  69,0  8,0  65,0  اإلدارة العامة

  11,5  122,5  11,2  91,0  الخدمات التعليمية
  5,8  61,3  5,6  45,8  الخدمات الصحية

  2,6  65,7  7,6  61,5  ىخرالخدمات األ
  %100  1061,8  %100  812,8  المجموع

  . 198ص ، ) ف1985 – 1981(أمانة التخطيط، خطط التحول االقتصادي االجتماعي : المصدر 
  

  :ف 2006 – 1986خطط التنمية مابين  :ثالثاً
التي وضعتها  آخر خطط التنمية الرسميةهي  ف1985 –1981خطة التحول  يمكن اعتبار

 أعطيت حيث  مركزي  أسلوبالتنموية ب المشاريع العديد منتنفيذ  من خاللها حيث تم  الدولة 
نوية و أصبح التخطيط الميزانيات التسييرية الس لمهمة التخطيط والتنمية من خالللبلديات 
من المشاريع والخدمات ويقوم معرفة متطلباته حصر و على  قليمإكل  إذ عمل ، المركزي

عد هذه الخطة مناطق، وبالتحقيق مبدأ التنمية المكانية المتوازنة في جميع  بهدفالتنمية  مةبمه
  : تية كانت هناك مشاريع خطط ولكنها لم تنفذ ومن هذه المشاريع الخطط اآل

  : ف  1990 – 1986مشروع خطة التحول االقتصادي االجتماعي . 1
ت لقطاعالخصص % 45.7منها  دينار ارملي 7وقدرت مخصصات هذه الخطة حوالي 

   :أهمهااستهدفت هذه الخطة تحقيق جملة من األهداف  اإلنتاجية وقد
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 ياإلنتاجية على الخدمية الت عة والصناعة لترجيع كفة القطاعاتاالهتمام بالزرا .1
 .خالل الخطط السابقة  يعلى الهيكل االقتصاد تسيطر

 .الميزانية التسييرية يزيادة الموارد المالية بما يحقق تخفيض العجز ف .2

 .)23(يالنشاط االقتصاد يالعاملة الليبية فزيادة مساهمة القوى  .3

عتماد اسباب تأجيل أمن أبرز  وربما،مشروع لم يعتمد وتقرر التريث فيهإال أن هذا ال
  :  يأتي الخطة ما

 .الخطة هذهأسعار النفط الخام مع بداية  يف الشديداالنخفاض  .1

 .على مشروعات التنمية ةالقائم اتااللتزامحجم  ضخامة .2

  :يكالتال يللمخصصات المالية لهذه الخطة فهأما بالنسبة 
  :ف1990 - 1986قطاعات خالل الفترة مخصصات ومصروفات التنمية حسب ال )36(جدول 

  القطاعات
  القيمة بالمليون/ المصروفات   القيمة بالمليون/ المخصصات 

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  16.6  688.9  14.4  1016.1  الزراعة 
  14.6  604.5  14.8  1047.3  الصناعة
  18.2  340.4  10.3  728.7  الكهرباء

  0.3  5.4  0.5  36  الثروة البحرية 
  1.6  66.7  5.6  395  النفط والغاز

  7.8  325.1  8.7  612.8  يالتعليم والبحث العلم
  1.3  56  1.8  130.4  يالتكوين والتدريب المهن

  4.4  183.5  3.6  257.3  يالصحة والضمان االجتماع
  30  1247.5  27  1942.5  والمرافقاإلسكان 

  11.7  484  8.9  629.9  المواصالت والنقل 
  3.5  151.3  3.7  259.4  أخرى 

  100  4153.3  100  7055.4  المجموع 
  

  .5ص ، ف1990-1986اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مشروع خطة التحول االقتصادي واالجتماعي : المصدر
  

  :ف1995 – 1991االجتماعي قتصادي مشروع خطة التحول اال. 2
 بلغـت حيـث  مليـار دينـار،    5 تقدربحواليمالية بمخصصات  هذا المشروع عد أ

ويالحـظ بصـورة     مخصصات الخطة إجماليمن % 46.3 اإلنتاجيةالقطاعات  مخصصات
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ا لما كان عليه خالل ات كان مشابهيعامة أن النمو الفعلي للناتج المحلي اإلجمالي خالل التسعين
فس أهداف الخطـة  الخطة ن هذهوتبنت  .)24()ف1990-1985(الثاني من العقد السابقالنصف 

-1985(واجهـت خطـة    ا المشروع بسبب نفس الصـعوبات التـي  قرارهذالسابقة ولم يتم إ
  .)ف1990

  ):ف1996-1994( البرنامج الثالثي. 3
وضع هذا البرنامج كمنهاج استثماري وليس كخطة هدفه تصفية االلتزامات للمشـاريع  

، ومع عليها ولم تنفذ مشاريع المتعاقدالتزاماتها المالية بعد وال صفَّها ولكن لم تُؤي تم إنشاتلا
مليون دينار، ولقد ترك البرنامج  4953 ذلك بلغ حجم البرنامج الذي يمول من ميزانية التحول

ويبق هذا البرنامج  ،را مليون دينا) 1260(اع األهلي وباقي القطاع العام خارج الميزانية للقط
  .)25(جديدة ةتنموية أكثر من أنها استهدفت التمهيد إلعداد وطرح خط خطةليس 
  .ف1995 - 1991مخصصات ومصروفات التنمية حسب القطاعات خالل الفترة  )37(دول ـج

  القطاعات
  القيمة بالمليون/ المصروفات   بالمليونالقيمة / المخصصات 

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  20.4  480.2  17.6  905.6  الزراعة 
  4.4  102.7  11.2  575.4  الصناعة
  14.1  332.3  7.6  393  الكهرباء

  0.8  18.6  1  47.2  الثروة البحرية 
  7.5  176.5  9  462  النفط والغاز

  9.3  217.9  14.3  740.2  يالتعليم والبحث العلم
  2.2  52.9  1.6  80  يالتكوين والتدريب المهن

  6.1  143.1  6.5  335  يالصحة والضمان االجتماع
  14  328.9  16.5  851.8  اإلسكان والمرافق

  6.1  144  5.8  298.1  المواصالت والنقل 
  15.1  354.3  9  461.2  أخرى 

  100  2351.4  100  5149.5  المجموع
  .5 ص .ف1995 -1991اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مشروع خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  :مصدرال
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  : ف 2000 – 1996خطة التحول . 4
-1994البرنامج الثالثـي  كعي لتحول االقتصادي واالجتمالمشاريع خطط عداد لتم اإل

بلـغ نصـيب    اًمليـار  7مشروع خطة التحول حـوالى مخصصات  يبلغ إجمالو، ف1996
وقـدرت نسـبة قطـاع     مخصصات الخطة  يمن إجمال% 30.2 حواليالقطاعات اإلنتاجية 

  .المخصصات يلاجمإمن % 2بلغ نصيب الصناعة فقط و، %12.3الزراعة نحو 
  

  .ف 2000 - 1996مخصصات ومصروفات التنمية حسب القطاعات خالل الفترة  )38(جدول 
  

  اعاتـالقط
  القيمة بالمليون/ المصروفات   بالمليونالقيمة / المخصصات 

  النسبة  القيمة  النسبة  القيمة
  10.9  637.1  12.3  906.6  الزراعة 
  1.6  95.1  2  145.9  الصناعة
  7  409.7  7.2  532.8  الكهرباء

  1  53.5  1  81.8  الثروة البحرية 
  9  526.4  7.6  558.9  النفط والغاز

  12.2  717  10.8  795.1  يالتعليم والبحث العلم
  2.6  153.2  2.5  184.9  يالتكوين والتدريب المهن

  7.8  452.4  7.9  586.4  يالصحة والضمان االجتماع
  15.7  919.6  14  1030.8  اإلسكان والمرافق

  11  647  12  881.9  المواصالت والنقل 
  21.2  1239.3  22.7  167.6  أخرى 

  100  5856.5  100  7376.7  المجموع 
 –ليبيا  يالتنمية االقتصادية ف مؤتمر الخطط السابقة، ي، تقييم األهداف واالستراتيجيات فيشوشان الون يعبدالبار: المصدر

   . 97، ص ف2003، مركز البحوث االقتصادية يالهيئة القومية  للبحث العلم. ف2002، طرابلس والمستقبل يالماض
  

  
  

  : ف 2006 – 2001قتصادي واالجتماعي مشروع خطة التحول اال. 5
حشـد وتعبئـة الطاقـات     2006 – 2001تستهدف خطة التحول االقتصادي للفتـرة  

واإلمكانيات المتوفرة والتي يمكن توفيرها ووضعها في برنامج متكامل بهدف تحقيـق تنميـة   
فعالة في مختلف القطاعات يمكن الرفع من مستوى معيشة السكان من جانب وتحقيق معـدل  

ان ، وتوفير احتياجات المجتمع من السـلع والخـدمات   مناسب من الدخل القومي من جانب ث
وتخليص االقتصاد الوطني من اعتماده شبه الكامل علـى قطـاع    ثالثالضرورية من جانب 
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 ف2006-2001التحـول االقتصـادي واالجتمـاعي     ةوتأتي خط، )26(رابعالنفط من جانب 
توظيف جزء كبيـر مـن المـوارد الماليـة المتوقـع       ىعمل علالمسيرة التنمية و الستمرار

لـى توظيـف   وتهـدف إ المناطق  ىمستو ىمليون دينار عل 8066 المشروع الهذ تخصيصها
، تحقيق تنمية مكانيـة متوازيـة  من أجل اإلمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة بها 

  .بين المخصصات المالية للقطاعاتي) 39(والجدول 
  

 ىرفـع مسـتو   مثـل  األساسية  من األهداف مجموعة تحقيق لالتنمية ع مشروهدف وي
تحقيق تنمية مكانية متوازية  كذلكفراد، المعيشة للسكان وتقليل الفوارق الكبيرة بين دخول األ

 منصيبه تضمنكالتعليم والصحة وغيرها، والعامة من الخدمات  منصيبه ينتضمن لكل مواطن
  .وغيرهاوالطرق  من مشروعات البنية األساسية مثل المساكن والكهرباء

يب الشعبيات مـن  ق عدد السكان ونصـالمناطق وف ىد خطط توزيع الميزانية علـق و
كذلك وفق االلتزامات والمشاريع القائمة لكـل   ةمن السنوات الخمس السابقمصروفات التنمية 

  .شعبية
  :المرج منطقة ف في2006-2001ماعي واالجتأهداف خطه التحول االقتصادي  -

المرج تحقيق مجموعـة مـن    لمنطقة  لتحول االقتصادي واالجتماعيا ةوتستهدف خط
  :أهمهااألهداف 

  .امليون دينار 47.7وقدرها المنطقة مشروعات  ىااللتزامات القائمة عل ةتصفي -1
 .منطقة طية احتياجات التغتحقيق زيادة في اإلنتاج الزراعي ل -2

لذوي الدخل المحـدود   )إسكان عام(وحده سكنية ) 225(وحده سكنية منها)2725(بناء -3
 .صات قطاع اإلسكانخصتحول من م

سـرير لنشـاط الخـدمات     300فصل في مختلف مراحل التعليم وإضافة  100إقامة  -4
 .الصحية

إقامة منطقة صناعية تقام عليها المشروعات الصناعية الصغيرة ومتوسـطة الحجـم    -5
 .فرصة عمل 8697فرص العمل قدرت بحوالي  من  مزيداللزيادة اإلنتاج وخلق 

 .تطوير وتجديد مشروعات البنية األساسية بخاصة في مجال الصرف الصحي -6

  .)27(تكوين قاعدة معلومات بالمنطقة  -7
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  ل.بالمليون د.ف2006 –2002البرنامج االستثماري للقطاعات في خطة التحول  )39(جدول 

  القطاع
  اإلجمالي

  %  القيمة
  4  808  الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

  0.8  144  الهيئة العامة للمياه
  8.2  1648  الهيئة العامة للتصنيع

  0.9  190  الحديد والصلب
  41  8367  للنفطالمؤسسة الوطنية 

  8  1657  الشركة العامة للكهرباء
  1.8  346  الهيئة القومية للبحث العلمي

  0.7  139  مشروعات الصحة
  1.5  300  اإلسكان العام

  0.4  96  الشركة العامة للمياه والصرف الصحي
  0.2  48  الهيئة العامة للبيئة

  15  3086  الهيئة العامة للمواصالت واالتصال
  0.9  192  العامالعدل واألمن 

  0.4  77  الوحدة اإلفريقية
  0.3  67  االتصال الخارجي والتعاون الدولي

  1.3  254  السياحة واآلثار
  0.3  61  االقتصاد والتجارة

  0.1  19  مصلحة التخطيط العمراني
  0.2  34  التخطيط
  2  384  المالية

  0.2  38  جهاز تحسين السالالت
  6.2  1255  النهر الصناعي

  0.6  125  وتنمية المراكز اإلداريةجهاز تطوير 
  0.5  96  اإلعالم

  2.9  582  الضمان االجتماعي
  1.2  250  االستثمار الوطني

  0.4  75  ليبيا للتأمين
  100  20338  اإلجمالي

الجزء الثالث، القطاعات، ) ف2006 – 2002(اللجنة الشعبية العامة، مشروع خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  :المصدر
  .5، صف2001هانيبال، 
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الزراعة والصـناعة تحظـى بـأعلى نسـبة مـن      كأن القطاعات اإلنتاجية  نالحظ
  . المخصصات بالرغم من ضآلة نسبة المصروفات عليها

فـي مجـال    منطقـة ة القطاعات المخطط لها في الوكان من بين المشاريع في كاف
مـا فـي قطـاع    أسرير  300سكنية وفي قطاع الصحة زيادة  اتوع بناء  وحداإلسكان مشر

ـ الفصـول ال  عدد من  ضافةإفستهدف الخطة  يالتعليم والبحث العلم ثانويـات   8و  يةدراس
 اًدينـار  5,630,940بتكلفـة   منطقة ال ينشاؤها فإورشة مطلوب  94لى إضافة إتخصصية 

هـذا   ياًليب اًدينار 4,101,466ة تصل بتكلف ياًمهن اًمركز 12مدرسة و  80، كذلك صيانة ياًليب
تكلفة تجهيزات المدارس والمراكـز   ياليب ادينار 12,158,359 يلى مبلغ وقدره حوالإضافة إ

نشـاءات والصـيانة والتجهيـزات    اإل ياًليباً دينار 12,362,704 يالتدريبية والمهنية وحوال
 يكافـة مراحـل التعلـيم بتكلفـة حـوال      يف اًمعلم 267 يخيراً رفع كفاءة حوالأبالجامعة و

  .ياًليباً دينار 1,381,947
مليون  199مخصصات مالية قدرها منطقة هداف وغيرها رصد لخطة الولتحقيق هذه األ

  : )40(دينار وكما هو موضح بالجدول 
 )بالمليون دينار(المرج حسب القطاعات  ف بمنطقة2006-2002ات خطة التحول راستثما)  40( جـدول 

 الـقـطـاع م.ر
القطـاع  المخصصات المقترحة

 األهلي

 االستثمارت إجمالي

 % القيمة % القيمة

 13.1 43.10 21.000 11.1 22.10 الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

 5.3 17.40 11.000 3.2 6.40 الصناعة والمعادن  .1

 25.3 83.20 40.00 21.7 43.20 التعليم والشباب والرياضة  .2

 1.7 5.20 2.000 1.5 3.20 والثقافة والسياحية اإلعالم  .3

 14.3 47.00 15.000 16.2 32.00 االجتماعي والضمانالصحة   .4

 28.6 94.00 30.000 32 64.00 والمرافق اإلسكان  .5

 9.4 30.30 10.000 10.4 20.30 المواصالت والنقل  .6

 1.1 3.80 0 1.9 3.80 العدل واألمن العام  .7

 1.2 4.00 0 2 4.00 والمـاليةالتخطيط   .8

 100 328 129 100 199.00 المجموع

الجـزء الثـاني،   ) ف2006 – 2002(اللجنة الشعبية العامة، مشروع خطة التحـول االقتصـادي واالجتمـاعي    : المصدر
  .36ف، ص 2001الشعبيات، هانيبال، 
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من أجل االرتقاء بالقطاعات اإلنتاجية ط على الرغم مما سبق حول استراتيجية الخط
ن هذه المشاريع لم تستحوذ إالقطاع الزراعي ف يوحيث أن البالد شهدت تنمية إنتاجية خاصة ف

ـ على القدر الكافي والمخطط له من القوى العاملة الوطنية فقد قدر عد  يد الليبيين المشتغلين ف
مجال القطاع الصناعي فقد كـان   يأما ف%  26.4بنسبة  109946القطاع الزراعي حوالي 

  .% 3.1لى إوبنسبة ضئيلة وصلت  13099عدد العمال الوطنيين حوالي 
نتاجيـة ملحوظـة فقـد كـان عـدد      إشهدت نشاطات  يمنطقة الدراسة والت يما فأ

أمـا القطـاع   %  35عامـل وبنسـبة   3431 يالقطاع الزراعي حـوال  يالعمال الوطنيين ف
وهـذا يعطينـا صـورة واضـحة علـى      %  0.9وبنسبة  96 يليه حوالإفقد ضم  يالصناع

مـع مسـتهدفات الخطـة الخاصـة بـالقوى       يأن الخطة الثالثية للتنمية لم تسـر بـالتواز  
ـ  ييعن العاملة وهذا ما هـداف هـذه الخطـة    أتحقيـق   يأنه تم االستعانة بالعمالة األجنبية ف

  ليبيــا  يفــ 1973القطــاع الزراعــي ســنة  يحيــث قــدر عــدد العمالــة األجنبيــة فــ
ـ   يجمـال إمـن  %   9.8 ييشكلون حوال 11971 يحوال ـ   يالعـاملين ف  يالقطـاع الزراع

مـن  %  40.9قطـاع الصـناعات التحويليـة وبنسـبة      يعامل ف 9074 يليبيا وحوال يف
  .هذا القطاع يالعاملين ف يجمالإ

 ييشـكلون حـوال   يـاً جنبأ عامالً 605 حواليمنطقة الدراسة فقد كان هناك   فيأما
 يجنبية فمنطقة المرج ووصل عدد العمالة األ يهذا القطاع ف يمن جملة العاملين ف% 14.9

  .% 47.5عامل وبنسبة  87 يقطاع الصناعات التحويلية حوال
ـ  يوبالرغم من حجم التقديرات ف الزراعـة   يقطـاع  يحجم العمالة بحيث تتركز ف

ـ  يوالصناعة بشكل أكبر وعلى الرغم من الزيادة العددية ف قطـاع   يحجم العمالة الوطنية ف
ف فلم يشكل هذا العدد 1984سنة  76091وأصبح  1973سنة  109946كان  يالزراعة والذ

لصناعات التحويلية بعد أن قطاع ا يليبيا وكذلك ف يالعاملين ف يجمالإمن %  11.6 يإال حوال
سـنة   34006 يف وأصـبح حـوال  1973سـنة   13099 يكان عدد العاملين الليبيين حوال

  % . 5.1ف وبنسبة 1984
ـ  ياًليب عامالً 3431منطقة الدراسة تطور العدد من  يوف   لـى  إف 1973سـنة   يف

قطاع الصناعة  يوكان عدد العمال الليبيين ف%  21.2وبنسبة ف  1984ستة   4120 يحوال
وهذه %  3.8وبنسبة   754 يف حوال1984سنة  يف وأصبح ف1973سنة  عامالً 96 يحوال
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تـم   تمش وأهداف الخطة وهو ماين توزيع العمالة الوطنية لم أرقام تعطينا صورة واضحة األ
ن يجنبية حيث وصل عـدد العمـال الـزراعي   تداركه نوعاً ما بالطلب على القوى العاملة األ

الـبالد   يالعمال الزراعين ف يجمالإمن %  28.7ويشكلون  30685 يليبيا حوال يف األجانب
مـن جملـة   %  37.9بنسـبة   20794 يجانب حوالوبلغ عدد عمال الصناعات التحويلية األ

  .هذا القطاع يالعاملين ف
ويشكلون  عامالً 1744قطاع الزراعة  يجانب فمنطقة المرج بلغ عدد العمال األ يأما ف

قطاع الصناعات التحويلية بلـغ   يجانب ف، وعدد العمال األمن جملة العمال% 29.7 يحوال
  . قطاع الصناعات يف يالعاملين الكل يجمالإمن % 37.5 يعامل ويشكلون حوال 454 يحوال

كانت مجرد مشاريع ولم  يف وعلى الرغم من الخطط التنموية والت1995سنة  يما فأ
لية المخطط لها مـن  لم تكن موزعة حسب االحتياجات المستقب ن العمالة الوطنيةإيتم تنفيذها ف

سـنة   عامالً 76091قطاع الزراعة ازداد عددياً من  ي، وحيث أن عدد العمال فالقوى العاملة
العـاملين   يجمـال إمن % 10.9ف وبنسبة 1995سنة  عامالً 111915لى إف ليصل 1984

  .ف1984نة عن س%  0.7 ينخفاض النسبة حوالايعنى  الكلى هذا ما
لـى  إ ف ليصـل 1984سـنة   34006 يمجال الصناعات حوال يوكان عدد العمال ف 

% 2.1 يحيث ارتفعت النسبة عن التعداد السابق حوال% 7.2ف وبنسبة 1995سنة / 74808
  .لى مستوى الطموح والمتوقعإ يترتق ن كانت هذه النسبة الإو

سنة  ياًوطن عامالً 4120قطاع الزراعة من  يعدد العمال ف كانما منطقة الدراسة فقد أ
بحيث أن النسبة انخفضت عـن   19.7%ف وبنسبة 1995سنة  3944لى إووصل ف 1984

قطاع الصـناعة   يحيث ارتفع عدد العاملين ف يف ف1984سنة % 1.5 يالتعداد السابق حوال
% 1.3 يوكان معدل الزيادة حـوال % 5.1ف وبنسبة 1995سنة  عامالً 1037لى إ 754من 

 30685قطاع الزراعة من  يليبيا ف يحين ارتفع عدد العمالة الوافدة ف يف ف1984عن سنة 
عمـال   يجمـال إمـن  % 23.4 يف ويشكلون حـوال 1995سنة  34299لى إف 1984سنة 

 23703لـى  إليصـل   20794ف 1984قطاع الصناعة عام  يالزراعة وكان عدد العمال ف
ـ  يالعاملين ف يجمالإمن % 24ف وبنسبة 1995سنة  ياأجنب عامالً منطقـة   يهذا القطاع وف

% 19.3ويشكلون  عامالً 945لى إليصل  1995سنة  يجانب فالمرج انخفض عدد العمال األ
  .المنطقة  يعمال الزراعة ف يجمالإمن 



89 
  

ـ    ف 1984سـنة   425قطـاع الصـناعة مـن     يكذلك انخفض حجم العمالة الوافدة ف
  .عمال الصناعة بالمنطقة  يجمالإمن % 28.8 يف ويمثلون حوال1995سنة  421لى إ
ليبيا مـن   يقطاع الزراعة ف يف فقد ارتفع عدد العمال الليبيين ف2006خير د األاالتعد يما فأ

الـبالد   يالعاملين ف يجمالإمن  %7.1وبنسبة  119287لى إف 1995سنة  عامالً 111915
  .3.8% يف حوال1995حيث انخفضت النسبة عن سنة 
  ف ليصـل 1995سـنة   74808الصـناعة مـن   قطـاع   يكما انخفض عدد العمال ف

صبح أالبالد وبحيث  يالعمال ف يجمالإمن % 2.8ف وبنسبة 2006سنة  عامالً 47190لى إ
  .%4.4 يف حوال1995معدل االنخفاض عن سنة 

 وصـل و 3944ف 1995اع الزراعة سنة قط يمنطقة الدراسة كان عدد العمال ف يوف
  .%8.2 زيادةبحيث أصبح معدل ال% 11.5ف وبنسبة 2006سنة  6157ى لإ

ـ     وانخفضـت   1037ف 1995الصـناعة سـنة    يبينما كان عدد العمال الـوطنيين ف
العمال بالمنطقة وكان معدل االنخفاض عن  يجمالإمن % 1.3ف وبنسبة 2006سنة  719لى إ

  .%3.8ف 1995سنة 
ـ  عامالً 46663 يقدرت بحوال يوالت يعنى االستعانة بالعمالة الوافدة هذا ما قطـاع   يف

 يعدد عمال الزراعة ف يجمالإمن % 28.1 يف ويشكلون حوال2006ليبيا سنة  يالزراعة ف
  .ليبيا

وبنسـبة   عـامالً  20429ليبيا فأصـبح   يقطاع الصناعة ف يما عدد العمالة الوافدة فأ
  .الصناعة يمن جملة العمال ف% 30.2

ـ      منطقة الدراسة ف يوف        قطـاع الزراعـة   يقـد كـان عـدد العمالـة الوافـدة ف
مـن  % 14.7ف ويمثلـون  2006سـنة   عامالً 1068لى إليصل  عامالً 945ف 1995سنة 

 يـاً أجنب عامالً 421ف 1995بينما كان عدد عمال الصناعة سنة ؛  الزراعة بالمنطقة يجمالإ
عمـال القطـاع    يجمالإمن  39.3%ف وبنسبة 2006 يف عامالً 466لى إرتفع قليالً احيث 

 يليبيا ومنطقة الدراسة ف يحجم العمالة الوافدة ف يبالمنطقة ونالحظ ارتفاع معدالت الزيادة ف
   .كل تعداد
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  التركيب االقتصادي
قدر كبير من األهمية ألنها تظهر حجم  ىإن دراسة التركيب االقتصادي للسكان عل

نتاجاً لظروف البيئة الحضرية من ناحية ي تعد تيتوقف عليها اإلنتاج وال تيلاالعاملة  ىالقو
كما تعد من العناصر العامة  )28(ىرئيسيا في نمو المدن وتطور رقعتها من ناحية أخر  وعامالً

في دراسة تركيب السكان  فيمكن من خالل هذه الدراسة تحديد مالمح النشاط االقتصادي 
نسبة العمالة  ىن الوقوف علوأهمية عناصره وارتباطها بظروف البيئة الجغرافية كذلك يمك

وحجمها وأهميتها وخصائصها المتعددة ومعرفة معدالت التعطل وتوزيعها حسب العمر 
  .)29(وغير ذلك ةوالمهن والنوع 

العاملة في المستقبل  ىن هذا النوع من الدراسة يسهم مباشرة في تحديد القوأكما 
ئصهم االجتماعية ومستواهم التعليمي اتجاه معدالت التغير في نمو السكان وخصا ىعل اعتماداً

العاملة إذ لم  ىوقد اختلفت التعدادات في تحديد القو )30(العاملة  ىوإسهام المرأة في تلك القو
م بأنها تمثل األشخاص الذين 1954تكن موحدة  خالل التعدادات األربعة  فقد اعتبرها تعداد 

ا ، واعتبرهفاعتبرها ست سنوات فما فوق ف  1964ما تعداد أبلغوا سن الخامسة فما فوق ،
مع القانون الصادر في  ىشام  ليتم1984، وجاء تعداد م عشر سنوات فما فوق1973تعداد 

حداث أو السماح لهم بدخول نه ال يجوز استخدام األأم الذي ينص علي 1960الماء /أول مايو
وهكذا  )31(التعليم ةاميلزإمع  ىشاالخامسة عشرة وهو ما يتم نأمكنة العمل قبل بلوغهم س

  .وبنفس الطريقة ومع القانون الصادر 2006وتعداد  1995سارت األمور مع تعداد 
وانخفضت هذه النسبة % 53.6ف حوالي 1954في ليبيا  اقتصادياً طينيوكانت نسبة النش

ف حتى 1973ف وزادت هذه النسبة في االنخفاض في سنة 1964في سنة % 51إلي حوالي 
ثم أخذت باالرتفـاع فـي سـنة    % 48ف حوالي 1984وارتفعت في سنة  %45وصلت إلي 

  %.68.9ف لتصل إلي 2006ثم ارتفعت هذه النسبة في عام % 58.6ف لتصل إلي 1995
% 51لتصل إلي % 47ن م1954ما بالنسبة لمنطقة الدراسة فقد ارتفعت النسبة في سنة أ

فـي  % 44.3ثم إلي  %46.8ف إلي حوالي 1973، ثم انخفضت في سنة ف1964في سنة 
وفـي سـنة   % 56.2ف لتصل إلـي حـوالي   1995ف ومن ثم ارتفعت في سنة 1984سنة 

وتجدر اإلشارة هنا إلي انخفاض نسـبة  % 68.8ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلي  ف2006
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العكس من ذلك حيث ارتفـع   ىال يعني انخفاض حجمها أو عددها بل عل طين اقتصادياًيالنش
.                                                                           )32(طين اقتصادياًيحجم إجمالي النش حن هذه النسبة توضإخر وآ ىعدد هذه الفئة من تعداد إل

  :ىإل طين اقتصادياًيوعليه يمكن تقسيم فئة النش
  :العمل ةن قوفراد الخارجون عاأل -:أوال 

ن يويمكن وصفهم بأنهم السكان الذين يدخلون من حيث السن ولكنهم ال يعتبرون عـامل 
مثل طلبة المدارس والجامعـات والمرضـى    بالفعل، أو يعتبرون في مهن غير منتجه أحياناً

  .)33(ونزالء السجون والذين يعيشون من دخل ملكهم وربات البيوت
 ىالطلبة المتفرغين من العمل ترتفع من سنة ألخرن نسبة أ )41( ويالحظ من الجدول

ف ربما يرجع الرتفاع نسبة المتقاعدين  وربات البيـوت  1984واالنخفاض الذي حدث سنة 
ـ   %35.7ف 1973سبه الطلبة كانت في عام فن عـام  % 49.3 ىوارتفعت حتى وصـلت إل

ر الذي حدث في لزامية التعليم والتطوإف وهو نتيجة ارتفاع نسبة صغار السن وكذلك 2006
  .والجامعات التخصصات ةمجال التعليم من كثر

عما كانت % 62.0لحوالي  ف1984ما بالنسبة لربات البيوت فقد ارتفعت في سنة أ
ف وقد 2006في سنة  %38.6 ىف ثم بدأت باالنخفاض حتى وصلت إل1973عليه في سنة 

بربات البيوت ( ىالعمل فنالحظ في التعداد ما يسم دخول اإلناث في سوق ىيرجع السبب إل
  .ي التعداد األخيرفنه االنخفاض في نسبة هذه الطبقة وهذا ما نتج ع)  العامالت

 ىء حيث أن كبار السن تعد الطبقة القليلة علوببط أما المتقاعدين فنسبتهم ترتفع تدريجياً
  .سلم الهرم السكاني

ن أف وهو مـا يعنـي    2006طبقة خاصة في سنة التطور العددي لهذه الكما يالحظ  
ة لسوق العمل أصبح في مرحلة النضج وهذا نظرياً حيث ارتفعـت النسـبة مـن    رأدخول الم

  . %8.0إلىف 2006ف لتصل عام 1973عام  0.4%
العمل وغيرهم فنسبتهم في انخفاض حيث كانت في سـنة   ىن علقادريما طبقة غير الأ
وربما يرجع السبب إلي ارتفاع % 4.1ف حوالي 2006وأصبحت في % 6.0ف حوالي 1973

خاصـة   ىخرن عدد هذه الطبقة  تزداد من سنة ألأنسبة الطلبة وربات البيوت وهذا ما يعني 
  .هذه الفئة في منطقة الدراسة حيوض )41(والجدول ،في فئة اإلناث
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  ف2006 - 1973توزيع السكان غير العاملين  في منطقة الدراسة حسب النوع من سنة )  41 (جدول 

  ليبيـــــــــــا  المــــــــــــــــــــرج  
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  ف 2006و 1973 لسنتيإعداد الباحث اعتماداً على التعدادات العامة للسكان  :المصدر
  

  

  :فراد الداخلون في قوة العملاأل :ثانياً
مجهودهم الجسمي والعقلي فـي أي عمـل يتصـل    ب فراد الذين يسهمون فعالًوهم جميع األ

أصـحاب   ، لحسابهم الخـاص أو ون بأجر أو بدون أجرسواء أكانوا يعلمبإنتاج السلع والخدمات 
، ولكنهم ال يجدون العمل رغـم  دخول سوق العمل ى، أو القادرين علعمل، كذلك تشمل العاطلين

  .)34(رغبتهم فيه
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فـراد  ، وتضـم كـل األ  العاملة ىمجمل القو فراد ذكورا وإناثا والذين هم فعالًأنهم األ أي
ة كذلك تشمل هذه الطبقة كل الباحثين يالقطاعات االقتصادية  كافة اإلنتاجية والخدمالمشتغلين في 

  .طين اقتصادياًيعن عمل وهم ما يطلق عليهم النش
ـ  "التي تمثل ) سنة 64ـ15(من األعمار  ىالفئة  الوسطأن ويتضح لنا  طين يالسـكان النش

ن أأي  رتفعةتتميز بنسبة مجتمع والتي الموالتي يقع عليها عبء اإلعالة االقتصادية في " اقتصادياً
, فئة صغار السـن  (مما يؤدي إلى قوة اإلعالة للفئتين األخريين, أكثر من الفئات األخرى عددها 

  ) .فئة كبار السن 
قدر كبير من األهمية  ىوتعتبر هذه الدراسة التي تخص هذه الفئة االقتصادية من السكان عل

طاقة المجتمع اإلنتاجية ، وتتميز هـذه   ىحجم القوة المنتجة في المجتمع ككل وعل ىألنها تدلنا عل
جملة عـدد السـكان    ىالبالد أو منطقة الدراسة قياساً إل ىمستو ىالفئة بانخفاض نسبتها سواء عل

  .)35(طين اقتصادياً يوعدد النش
  

ـ  1973ن نسبتهم فـي سـنة   أفي ليبيا نجد  اقتصادياً عاملينعند دراسة ال  ىف وصـلت إل
ـ  ىإل% 27.5جملة عدد السكان  وحوالي  ىإل% 20.6 ، وفـي سـنة   طين اقتصـادياً يجملة النش
ـ % 45.8وحـوالي  جملة عدد السكان  ىإل% 31.6ف أصبحت النسبة حوالي 2006 جملـة   ىإل

  .طين اقتصادياًيالنش
  

مـن  % 23.4ف نحو 1973في سنة  ما في منطقة الدراسة فبلغت نسبة العاملين اقتصادياًأ
ف بلغـت نسـبة   2006طين اقتصادياً، وفي تعداد يمن جملة النش% 39.0إجمالي السكان ونحو 

 طين اقتصادياًيمن جملة  النش% 43.9إلي إجمالي السكان ونحو % 30.3نحو  العاملين اقتصادياً
  .)7(انظر الشكل 

  :) 42( فهو كما في الجدول  لنوعتوزيع العاملين اقتصادياً حسب الما بالنسبة  أ
  
  
  
  



  .ف2006-1973العاملين اقتصادياً في منطقة الدراسة حسب النوع من سنة 

  اإلناث   %
4.6 

17.2 

17.1 

30.2 

  .ف2006- 1973العاملين اقتصادياً في منطقة الدراسة حسب النوع من سنة 

  

  .ف2006 ،1995 ،1984 ،1973

نجد أن نسبة الذكور العاملين اقتصادياً تفـوق نسـبة اإلنـاث    
ـ     ىف كانت نسبة الذكور مرتفعة حيـث وصـلت إل

ف ثم انخفضـت  1995ونفس النسبة في عام 
فـي عـام   % 4.6ارتفعت مـن  ف ونسبة اإلناث 

1973 1984

95.4

82.

4.6

94 

العاملين اقتصادياً في منطقة الدراسة حسب النوع من سنة  نسبة)  42( جدول 

  الذكور   %  
1973  95.4 

1984  82.8 

1995  82.9  
2006  69.8 

  
العاملين اقتصادياً في منطقة الدراسة حسب النوع من سنة  نسبة)  7( شكل 

  

1973 التعدادات العامة للسكان للسنوات ىا علالباحث اعتماد إعداد: المصدر

  

نجد أن نسبة الذكور العاملين اقتصادياً تفـوق نسـبة اإلنـاث     )42(كما جاء في الجدول و
ـ   1973العامالت اقتصادياً حيث أنه في سنة  ف كانت نسبة الذكور مرتفعة حيـث وصـلت إل

ونفس النسبة في عام % 82.7 ىإل 1984ثم انخفضت في سنة % 
ف ونسبة اإلناث 2006في عام  %69.7 ىلتصل إل ىأخر

1984 1995 2006

.8 82.9

69.8

17.2 17.1

30.2

الذكور%   
اإلناث%   

  

  
  

  

المصدر
  

العامالت اقتصادياً حيث أنه في سنة 
95.3 %

أخر رةم
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العمـل بشـكل    ىدخول المرأة إل ىف وهذا يدل عل2006في عام % 30.2 ىف لتصل إل1973
  . تدريجي طول فترة الدراسة وأصبحت هذه المشاركة ملحوظة بشكل كبير في التعداد األخير

  .2006 - 1973الفروع في سنتي  ين وغير العاملين فيتوزيع العامل)  43( جدول 
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  .ف2006 ،1973سنتي لالتعدادات العامة للسكان  ىحساب الباحث اعتمادا عل: المصدر 
  

  :العاملين اقتصادياً في الفروع توزيع العاملين وغير
لها ن هذه الفئة إداخل الفروع لها أهمية خاصة حيث  طين اقتصادياًيدراسة توزيع فئة النش
اختالف معدالت التركيب العمـري والنـوعي    ىأخر ويرد ذلك إل ىخصائص تختلف من فرع إل

  .)36(طين اقتصادياًيللسكان النش
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  .بالجدول التالي ةبينمف بهذا الخصوص وهي 2006 -1973ويمكن مقارنة عام 
ف 1973مستوي الفروع سنة ىطين اقتصادياً علين إجمالي النشأ )43(د في الجدول ـونج

 14622اث بلــغ عــددهن واإلن% 54.5ذكور يمثلون حوالي  17563منهم  32185لغ حوالي ب
  . %45.5ويمثلن حوالي

ذكور  37350منهم  75436حوالي  طين اقتصادياًيف فبلغ إجمالي النش2006ما في سنة أ
أي أن نسبة % 50.5ويمثلن ما نسبته  38086الي ما اإلناث فأصبحن حوأ% 49.5يمثلون حوالي 

طات اقتصادياً أخذت باالرتفاع وقد يكون ارتفاع عدد اإلناث خارج قوة العمل ما جعل ياإلناث النش
  .نسبة الذكور ىهذه النسبة ترتفع عل

ف كان عـدد  1973نه في سنة أن وغير عاملين فنجد يعامل ىإل طين اقتصادياًيقسم النشنوي
ويمـثلن   572نـاث حـوالي   واإل% 95.5ذكور يمثلون حـوالي  11982هم من 12554العاملين 

 %28.4ذكور يمثلون حـوالي   5581منهم  19631ما غير العاملين فبلغ عددهم أ %4.5حوالي
  .%71.6ويمثلن  14050واإلناث حوالي 

اث واإلن% 69.7ذكور يمثلون  23891منهم  33751ن يفبلغ عدد العامل 2006ما في سنة أ
  .%30.3يمثلن حوالي  9860
نـاث  واإل% 32.6ذكـور حـوالي    13459منهم  41569ا حوالي ما غير العاملين فبلغوأ
وهنا نالحظ هناك زيادة في إعداد العاملين وغير العاملين  ،%67.4يمثلن حوالي  28110حوالي 

عام  41207 ىإل 19631لعاملين حيث ارتفع العدد من ف وخاصة غير ا2006 -1973بين سنة 
منطقة الدراسة األمر الذي يدل علي ارتفـاع   قورن بعدد سكان ف وهذا العدد كبير إذا ما2006

ف 2006في الفروع عـام   طين اقتصادياًيما بالنسبة لمعدل النشأ ،نسبة اإلعالة في منطقة الدراسة
ما العاملون اقتصادياً أ% 67.2حوالي  طين اقتصادياًيفهي كالتالي ففي فرع المرج بلغ معدل النش

% 67.4طين بالفرع منهم يمن إجمالي النش% 47.7ي جمالي السكان وحوالإل% 31.9فبلغ نستبهم 
جمالي السـكان وحـوالي   إل% 35.3وغير العاملين اقتصادياً فبلغ حوالي ،إناث% 32.5ذكور و 

  .إناث% 66.2ذكور و% 33.7طين اقتصادياً منهم يمن إجمالي النش% 52.5
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لـغ معـدل   وب% 65.8طين اقتصادياً إلجمالي السكان حوالي يوفي جردس بلغ معدل النش
 طين اقتصادياًيإلجمالي النش% 37.8إلجمالي السكان وحوالي % 24.9ن اقتصادياً حوالي يالعامل
جمالي إل% 40.9وغير العاملين اقتصادياً فنسبتهم حوالي  ،إناث% 19.4ذكور و %  80.5منهم 

 %69.2ذكـور و  % 30.7طين اقتصادياً بالمنطقة منهم يشنمن جملة ال% 62.1السكان وحوالي 
جمالي السكان فـي هـذا   إل% 65.9طين اقتصادياً حوالي يوبالنسبة لتاكنس فبلغ معدل النش .إناث

مـن  % 40.1جمالي السكان وحوالي إل% 26.4ن اقتصادياً حوالي يالفرع حيث بلغ معدل العامل
  .إناث 24.5وحوالي  ذكور% 75.5طين اقتصادياً منهم يإجمالي النش

جمـالي  إل% 59.8جمـالي السـكان و   إل 39.4 ىاقتصادياً إلووصلت نسبة غير العاملين 
وفي فرع البياضـة فقـد بلـغ معـدل      .إناث% 69.1ذكور و% 30.8طين اقتصادياً منهم يالنش
ن معـدل العـاملين   أحيـث  % 63.2جمالي السكان حـوالي  ف إل2006طين اقتصادياً عام يالنش

ـ   % 40.2جمالي السكان وحـوالي  إل 25.4اقتصادياً بلغت نسبتهم  طين يبالنسـبة إلجمـالي النش
حـوالي   ن اقتصـادياً يإناث ووصلت نسبة غير العامل% 24.2ذكور و % 75.7اقتصادياً ومنهم 

ـ % 59.7جمالي السكان وإل% 37.7 ذكـور و  % 31.1طين اقتصـادياً مـنهم   يمن إجمالي النش
  .إناث% 68.8

ان وبلغـت نسـبة   جمالي السكإل% 65.1طين اقتصادياً حوالي يوفي بطة أصبح معدل النش
طين اقتصادياً يإلجمالي النش% 44.5وحوالي % 29.0جمالي السكان حوالي العاملين اقتصادياً إل

  %.29.1ونسبة اإلناث % 70.8ونسبة الذكور 
% 55.4جمالي السكان وحوالي إل% 36.1حوالي  ىما غير العاملين اقتصادياً فيصلون إلأ

ا في طلميثة حيث وأخير% . 70.1ر واإلناث حوالي ذكو% 29.8طين اقتصادياً منهم يلجملة النش
ن اقتصادياً هـو  يجمالي عدد السكان ومعدل العاملإل% 68.9طين اقتصادياً إلي يوصل معدل النش

  .إناث 27.1ذكور و % 72.8طين اقتصادياً منهم يلجملة النش% 44.1و إلجمالي السكان % 30.4
% 55.8وحـوالي   جمالي عدد السـكان  إل% 38.4ما غير العاملين اقتصادياً فبلغ حوالي أ

  .إناث 68.8ور وـذك% 31.1طين اقتصادياً منهم يجمالي النشإل
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ن معدالت نسبة الذكور العـاملين اقتصـادياً   أاألرقام والنسب السابقة  منوهكذا  يتضح لنا 
في ن نسبة اإلناث تكون مرتفعه عن نسبة الذكور أو ،رتفعة عن نسبة اإلناث بشكل ملحوظتكون م

  .معدالت غير العاملين اقتصادياً
كما يالحظ بشكل عام ارتفاع معدالت غير العاملين اقتصادياً نسبياً عن معدالت العـاملين  

لزامية التعليم ودخول الصغار في المدارس كذلك تطور التعلـيم  إاقتصادياً ويمكن إرجاع ذلك إلي 
  .العاملة تتجه نحوها ىنسبة كبيرة من القو رجاء البالد جعلأالعالي وانتشار المعاهد العليا في كل 

  :للقوة البشرية يوالنوع يمعدالت النشاط العمر
يعطى صورة متكاملة على هذا  لى حجم القوة العاملة ونموه من الناحية الكمية الإن النظر إ

مجتمع ليسـوا   ي، وترى بعض الدراسات ، أن سكان أ ةمجتمع الدراس يف تهالكيان، ومدى فاعلي
  .)37(فراد يختلفون فيما بينهم من حيث العمر والنوعأنما هم إمجرد عدد و

طين اقتصادياً بمعدل النشاط االقتصـادي ومعـدل النشـاط    يللنش يويقترن التركيب العمر
إلـى  ) عاملون وغير عـاملين  (طين اقتصادياً يفراد النشعينه هو عبارة عن األباالقتصادي لفئة 

  . نجمالي السكاإ
منطقـة الدراسـة    ين معدل النشاط االقتصادي للقوة البشرية فأ) 44(ويالحظ من الجدول 

) 19 -15(الفئـة العمريـة    يف يعلى معدل يأتأينخفض بالتدريج كلما زاد العمر حيث نجد أن 
) 64 -60(الفئـة العمريـة    يف ي، وأدنى معدل يأتمن مجموعة القوة البشرية% 17.9 يحوالب

  .من مجموع القوة البشرية% 2.8 بحوالي
الفئات الصـغرى ومعـدالت    يناث فعلى من معدالت اإلأمعدالت الذكور  كما نالحظ أن

عـداد  أوهذا ألن هذه النسبة معتمـدة علـى   . فئات الكبرىال يالذكور ف معدالتكثر من أناث اإل
 فـوق  فمـا سنة  60 الفئات من يعمار وخاصة فن عدد السكان يتناقص بزيادة األأفراد حيث األ

  . )8(انظر الشكل 
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  :)44(كن استخالص الجدولمف ي2006سنة  يمنطقة الدراسة ف يوبدراسة هذه المعدالت ف

  ف2006منطقة الدراسة سنة  يدالت النشاط االقتصادي العمري والنوعي للقوة البشرية فـمع)  44( جدول 

  جملة  إناث  ذكور  الفئة العمرية
15  - 19  18.0 17.7 17.9 

20  - 24  17.6 17.3 17.4 

25  - 29  16.8 16.2 16.5 

30  - 34  14.7 14.5 14.6 

35  - 39  10.5 11.0 10.8 

40  - 44  7.3 7.7 7.5 

45  - 49  4.8 4.8 4.8 

50  - 54  2.9 3.8  3.4 

55  - 59  3.8 3.9 3.9 

60  - 64  2.9 2.6 2.8  
  

 ف2006منطقة الدراسة سنة  يالبشرية فدالت النشاط االقتصادي العمري والنوعي للقوة ـمع)  8(  شكل

  
  .ف2006 لسنةالباحث اعتماداً على التعداد العام للسكان لشعبية المرج إعداد : المصدر 
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فروع منطقة الدراسة كما هـو   يدالت النشاط االقتصادي للقوة البشرية فـويمكن توزيع مع
  :)45(الجدول  يف

  

  

  .ف2006فروع منطقة الدراسة لسنة  يمعدالت النشاط االقتصادي للقوة البشرية ف)   45(  جدول 

  بطه  البياضه  تاكنس  جردس  المرج  المنطقة
  

  طلميثة
الفئة 
كر  العمرية
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الفروع  ييتضح لنا أن معدالت النشاط االقتصادي للقوة البشرية الكلية ف )45(ومن الجدول 
وهـذا ألن عـدد   ) سنة 34 – 15(الفئات العمرية الصغرى مابين  يأعلى مستوياتها ف يتكون ف

  .نحاء منطقة الدراسةأجميع  ياألكثر عدداً ف يهذه الفئة ه يفراد فاأل
النشاط االقتصادي تكون بين الفئات العمريـة مـابين    يثم نجد أن المشاركة  المتوسطة ف

العمر وهذه الفئة يمكن اعتبارها أعلى معدالت  ييمكن اعتبارها فئة متوسط يوه) سنة 44 -35(
  .عمال والمهنالفعلية وذلك ألنهم من المفترض أن يكونوا من أصحاب األ يالنشاط االقتصاد

ـ  يعدالً من حيث النشاط االقتصاداألقل م يفه) سنة 64 -45(أما الفئات مابين   يخاصة ف
منطقة  يقل عدداً فاأل يأن هذه الفئة ه يوذلك بسبب زيادة العمر وهذا يعن) سنة 64 -60(الفئة 

هذه المعـدالت   ينجد اختالف ف يومن حيث النسبة النوعية لمعدالت النشاط االقتصاد  .الدراسة
 يعلى من معدالت الذكور بينما فأناث ت اإلمدينة المرج نجد معدال يالفروع حيث نجد أن ف يف

  .ولىالفئات األ يناث خاصة فعلى من معدالت اإلأتاكنس نجد أن غالبية معدالت الذكور 
نجد اختالف من حيث معدالت مشـاركة  ) جردس وبطه وطلميثة (قية المناطق ب يبينما ف
ناث البعض اآلخر نجد اإلعلى وفى أبعض الفئات معدالت الذكور  يناث حيث نجد فالذكور واإل

  .طين اقتصادياًيللنش يأكثر معدالت النشاط االقتصاد
صورة واضـحة عـن حجـم     يتعط للقوة البشرية الكلية ال ين معدالت النشاط االقتصادإ

هـذه   يوقد يتضمن ف) 64 -15(الفئات مابين  يالقوى العاملة الفعلية حيث تشمل جميع من هم ف
أن معدالت النشاط للقوة البشرية الكليـة يمكـن    يوغير العاملين أ الفئات الطلبة وربات البيوت

  .طين اقتصادياً نظرياًيوصفها بالنش
التعـدادات   يحسب ماجاء ف"  طين اقتصادياًيالنش"وعليه يمكن تحديد القوة البشرية الفعلية 

العمريـة  الفئـات   يطين اقتصادياً فيللنش يالعامة للسكان ، سنستعرض معدالت النشاط االقتصاد
  : اآلتي يوهو موضح ف. المرج منطقة  يف) سنة 64 -14(مابين 
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  ف 2006شعبية المرج وليبيا سنة  يطين اقتصادياً فيمعدالت النشاط االقتصادي للنش)  46( دول ـج
  ـايــبـيـل   ـــــرجالمـــ

  يجمالإ  إناث  ذكور  يجمالإ  إناث  ورـذك  الفئة
15- 19  0.7 0.3 0.6  16.7 16.6 16.7 

20- 24  13.9 10.9 13.0 16.7 16.7 16.7 

25- 29  23.0 31.0 25.3  16.5  16.4  16.5  
30- 34  21.3 27.0 23.0 14.3 14.3 14.3 

35- 39  15.1 15.6 15.2 11.2 11.5 11.4 

40- 44  10.2 8.5 9.7 8.1 8.3 8.2 

45- 49  6.5 3.6 5.6  5.8 5.8 5.8 

50- 54  3.4 1.4 2.8 3.7 4.0 3.8 

55- 59  3.9 1.1 3.1 3.5 3.5 3.5 

60- 64  1.7 0.1 1.2 2.9 2.5 2.7 

  . ف2006العام لسكان لشعبية المرج التعداد . 1: ىإعداد الباحث اعتماداً عل:  المصدر
  .ف 2006التعداد العام للسكان . 2

الفئات  يعلى فأطين اقتصادياً تكون معدالتها يلنشلونالحظ أن معدالت النشاط االقتصادي  
ليبيـا   يأما ف. سوق العمل يكثر مشاركة فوهى الفئة العاملة واأل) سنة34 -25(العمرية مابين 

أما اقل مشاركة فهي فئة . )29 -15(الفئة العمرية من  يف يفنجد أعلى معدالت للنشاط االقتصاد
 يخاص فحيث يكون األش) سنة 64 -60(ومن ثم فئة كبار السن )  سنة 19 -15( ما بين  ينذال

ـ   يأما ف. ومقبلين على التقاعد  ينهاية عمرهم الوظيف يهذه الفئة ف  يليبيا فأقل مشاركة تكـون ف
ية فنجد أن معدل نشـاط  فما فوق ، أما من حيث النسبة النوع 45الفئات العمرية خاصة من سنة 

. العمـل  سوق يالفئات وهو نتيجة أن الذكور أعلى مشاركة ف غالبية يمن اإلناث ف ىالذكور أعل
الفئات العمرية من  يناث أعلى من نسبة الذكور ففتكون نسبة اإل يلى المستوى الوطنعوبالنسبة 

  . سنة فما فوق  50
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  التركيب التعليمي
يساعد  يالمجتمع وأن معرفة الوضع التعليم يالتعليم من أهم مظاهر التنمية البشرية ف ديع

  .على تحديد احتياجات المجتمع المستقبلية من التعليم حسب حاجة القطاعات االقتصادية
تقسيم السكان حسب التعليم والعمر والنوع وفى هذه الحالة ينقسم  يويرتبط بالتركيب التعليم

تعليم  –نواعه أتعليم متوسط ب –مرحلة تعليم أولى ( يالسكان البالغون حسب درجة التحصيل العلم
ذلك التقسيم داللة هامة لقدرة البلد على التنمية  يويعط) فما فوق  يتعليم جامع – يجامع

االجتماعية واالقتصادية كما يمكن تحديد االحتياجات المتوقعة مستقبالً من المتعلمين حسب 
  .)38(نشطة االقتصادية المختلفةاأل

  .يةوالقدرة التنم علىهاماً  ت لمستوى المعيشة ومؤشراًالتعليم أحد المؤشرا أنكما 
العقود األخيرة  يف يوالثانو يساسمراحل التعليم األ يولقد تضاعف عدد الطلبة والطالبات ف

مية وخلق مجتمع متعلم يتجاوب مع تطورات العصر الحديث كذلك لمجانية التعليم وذلك لمحو األ
مختلف  ية فيدراس حبل لكثير من الطالب الوافدين بمن يالليب يليس فقط ألفراد المجتمع العرب

  .)39(التخصصات العلمية
 يميين كانت تساونجد أن نسبة األف 1954ليبيا عام  يف يلى التركيب التعليمإوبالنظر 

حين أن نسبة الذين يجيدون   يضئيلة جداً ف ية فقط فهاءأما نسبة الذين يجيدون القر% 79.4
منطقة المرج  يوف% 7.0 يأما غير المبينين فهم حوال% 13.6 يحوال ة والكتابة كانتاءالقر

ة فقط اءختلف وضع الذين اليجيدون القريال و% 82.4 يف حوال1954ميين عام كانت نسبة األ
 يون ويكتبون فنسبتهم كانت حوالؤمنطقة الدراسة أما الذين يقر يالبالد عنها ف يعن نسبتهم ف

منطقة المرج وليبيا بعد هذه  يف يأما التركيب التعليم% 6.5فيشكلون ما غير المبينين أ% 11.1
 يف وذلك لعدم توفر بيانات تفصيلية عن منطقة الدراسة ف1973الفترة يمكن دراستها من عام 

  . ذلكيوضح  )47(ف والجدول 1964تعداد 
 ف1984وفى عام  %51.6ف 1973ليبيا كان عام  يمية فنالحظ أن معدل األمن خالله و

كـذلك   .%11.5لى إف 2006عام  يليصل ف %18.6لى إف 1995عام  يوانخفض ف 49.6%
  .)10 ، 9(انظر الشكل  ارتفع معدل الحاصلين على الشهادات االبتدائية واإلعدادية والثانوية
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لى إف 1984لينخفض عام  %57.1ف 1973منطقة الدراسة عام  يمية فنسبة األ تكما كان
  .ف2006عام  %12.5اً ف وأخير1995عام  %21.3لى إثم  52.9%

 عداديـة والمتوسـطة  الشهادات اإل فيخاصة  همستوياتجميع  فيكما نالحظ تطور التعليم 
 يمنطقة الدراسة حـوال  فيحيث كانت نسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية  يوالتعليم الجامع

عـام   %7.4لى إخيراً أف و1995عام  %1.9 إلىثم  %1.4 إلىف 1984وارتفعت عام  0.2%
  .ف 2006

  

  .ف 2006 - 1973 يسنت يمنطقة الدراسة وليبيا ف يف ينسبة التركيب التعليم)  47 (جدول 

  
  
  

1973  2006  
  ليبيا  المرج  ليبيا  المرج

  جملة  أنثى  ذكر  جملة   أنثى  ذكر  جملة  أنثى  ذكر   جملة  أنثى  ذكر
  11.5  16.8  6.2  12.5  18.5  6.3  51.6  72.9  32.0  57.1  78.3  36.8  أمي 
يقرأ 
  ويكتب

42.8  16.9  30.2  42.7  20.5  32.1  11.6  10.3  11.0  10.2  10.3  10.2  

  7.6  16.8  18.4  19.8  17.5  22.2  9.8  4.3  14.8  7.6  2.9  12.1  ابتدائي
إعدادي 

  ثانوي
7.2  1.5  4.4  2.9  2.1  5.8  25.9  
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  .ف 2006 - 1973إعداد الباحث اعتماداً على التعداد العام للسكان : المصدر
  

 %57.1ف 1973مية سـنة  تطور التعليم حيث كان معدل األ )47(كما نالحظ من الجدول 
  .ف2006سنة  %12.5لى إمنطقة الدراسة وانخفض  يف

  



ـ         يكذلك ارتفاع نسبة الحاصلين على الشـهادة اإلعداديـة والثانويـة بشـكل ملحـوظ ف
حيث كانـت النسـبة سـنة     يف بالنسبة لمنطقة الدراسة وليبيا وتطور التعليم الجامع

ـ   يوذلك لتطور التعليم الجامع  يوفتح كليـات ف
المراحل العليا مثل الماجسـتير   ييضاً تطور التعليم ف

يضـاً  أو ليبيـا ج ين للدراسة داخـل وخـار  
معدل تعليم اإلناث  يضاً تطور تعليم اإلناث حيث ارتفع

  ف1973التركيب التعليمي حسب فروع منطقة الدراسة سنة 

  
  ف2006التركيب التعليمي حسب فروع منطقة الدراسة سنة 
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ـ       كذلك ارتفاع نسبة الحاصلين على الشـهادة اإلعداديـة والثانويـة بشـكل ملحـوظ ف
ف بالنسبة لمنطقة الدراسة وليبيا وتطور التعليم الجامع2006سنة 
وذلك لتطور التعليم الجامع %7.4ف 2006 يوأصبحت ف %0.1ف 1973

يضاً تطور التعليم فأو. والمعاهد العليا  يالمنطقة للتعليم الجامع
ين للدراسة داخـل وخـار  والدكتوراه حيث أوفدت فرع الجامعة بالمنطقة المعيد

يضاً تطور تعليم اإلناث حيث ارتفعأونالحظ ، للحصول على درجة الدكتوراه
  .) 4 ، 3انظر الملحقين  ( بين الفترتين

التركيب التعليمي حسب فروع منطقة الدراسة سنة )  9 (شكل 

التركيب التعليمي حسب فروع منطقة الدراسة سنة )  10 (شكل 

1973الباحث اعتمادا على التعدادات العامة للسكان لسنتي  إعداد: المصدر

أبتدائى أعدادى  
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سنة  
1973

المنطقة للتعليم الجامع
والدكتوراه حيث أوفدت فرع الجامعة بالمنطقة المعيد

للحصول على درجة الدكتوراه
بين الفترتين
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  الفصل الثالث 

  يةحجم العمالة الوطنية في القطاعات اإلنتاج

  ة ـالزراع •

  التعدين والمناجم  •

  الصناعة •

  البناء والتشييد •

 الكهرباء والغاز والمياه  •
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  :يدـتمه
ال يمكن أن يكون بديالً عـن دراسـة    العمري توزيعهاو ن معرفة حجم القوى العاملة إ     

يتوقف بين  إنما اإلنتاجيمارسها أفرادها ذلك ألن هيكل  التياالقتصادية  األنشطةتوزيعها على 
  .)1(األنشطةتلك  فيعلى معرفة توزيع العاملين  وأخرىسنة 

 فيغنى عنه  ساسياً الومهنياً يشكل بوجه عام مدخالً أ المؤهل فنياً والشك أن المورد البشري
  .)2(الحديثة اإلنتاجيةالعملية 

تخطيط القوى  يكما أن توزيع المشتغلين حسب تصنيف المجموعات المهنية له أهمية كبرى ف
القوى العاملة سواء على مستوى الوحـدة   أصنافتحديد االحتياجات من مختلف  العاملة وفي

  .)3(االقتصاديأوعلى مستوى الفرع أو القطاع  إلنتاجيةا
للسكان تعد من أهم مؤشرات االسـتخدام   المهنيكما أن دراسة التركيب االقتصادي والتركيب 

يضاً مؤشراً واضحاً نشاطه والفرص المتاحة فيه وتعد أ والبطالة ، وأهمية سوق العمل ومدى
  .)4(سليماً بالد ومتابعة تطوره وتقييمه تقييماال فيالعام  واالجتماعي االقتصاديلالتجاه 

يمارسه الفرد فقد تتوزع المهنة الواحـدة   الذيهو الحرفة أو نوع العمل  االقتصاديوالتركيب 
 عمـال األالتعرف على أنـواع   في المهنيوتفيد دراسة التركيب  اقتصاديأكثر من نشاط  في

  .)5(ةالبيئة االقتصادية للدول فييؤديها العاملون  التي
تصنيف خاص يسـمى   فيأنواع هذا النشاط "  الدوليمكتب العمل "المتحدة  األمموقد حددت 

 م دول العالم وهو يبين تصنيف عشـر تبعته معظ، وااالقتصادينشاط لالموحد ل الدوليالتقسيم 
  :  هية أو المجموعات التسع الرئيس" ليس لهم نشاط"فيها  مجموعات كبرى للنشاط بما

  .زراعة والغابات وصيد البر والبحرال – 0    
  ".النشاط االستخراجي"المناجم والمحاجر  -1
 .الصناعات التحويلية -2

 .البناء والتشييد -3

 .والغاز والمياه والخدمات الصحية الكهرباء -4

 .والتأمين مصارفالتجارة وال -5

 .النقل والمواصالت والتخزين -6

 .الخدمات العامة -7

 )6(."ىخدمات أخر"أنشطة غير واضحة  -8
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  قطاع الزراعة .. أوالً 
نها تلعـب  إ تشكل التنمية القطاعية ركناً أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية إذ

في تنويع هيكل االقتصاد الوطني للوصول إلى مرحلة ما بعد الـنفط الخـام مـن     ماًمهدوراً 
ونظراً ألهميـة   ،)7(قوة الذاتية من جانب آخرالجانب، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على مقومات 

، إذ تعـد  الل تنفيذ خطط التنمية في البالدالنشاط الزراعي في ليبيا فقد حظي باهتمام كبير خ
ف التي وضعت عن طريق فريق من منظمـة   1958–1952خطة التحول الزراعية األولى 

عي األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة من أولى الخطط الساعية إلى تطوير اإلنتاج الزرا
مليون دينار ليبي صرفت في مجال البحث عن المياه  30في ليبيا وقد كانت تكلفة هذه الخطة 

  .)8(الجوفية والخدمات الزراعية واإلرشاد الزراعي
إن األراضي الكاملة لإلنتاج في جميع األنواع تصل إلى حوالي أربعة عشـر مليـون   

تقريبا ثالثة ماليين هكتار متـوفرة  منها مالئمة فقط للرعي أما الباقي % 75هكتار حيث إن 
للزراعة بنوعيها مستقرة ومتنقلة في الحقيقة قدرت مساحة الزراعة المستقرة أو المسـتوطنة  

أما % 75إلى  50ألف هكتار مستغل منها بالفعل قدر يتراوح ما بين  550بأنها ال تزيد عن 
  .)9(الباقي تحت الزراعة المتنقلة

ا على قاعدة زراعية ريفية عريضة إلى جانب قطاعـات  كان الهيكل االقتصادي مرتكز
كانـت الزراعـة والرعـي    و حضرية صغيرة منتشرة في أرجاء البالد ، قبل اكتشاف النفط 

بيا بمراحـل  ولقد مر النشاط الزراعي في لي )10(تمثالن القطاعين الرئيسين في االقتصاد الليبي
لنشاط الزراعي كـان تـوفير المنتجـات    ن الهدف األساسي لمزاولة امختلفة من التطور إذ إ

  .)11(الزراعية لتحقيق االكتفاء الذاتي
ة من مراحل التنمية الزراعية  حيث بدأت المرحلـة  ومرت البالد بثالث مراحل رئيس

فكان اقتصاد البالد في عقد الخمسينات مدعوماً عن طريق اإلعانـات   1951األولى بعد عام 
وهنـا بدايـة المرحلـة     ف1961بتصدير النفط في عـام  والخارجية في شكل منح مباشرة 

وبعد اكتشاف النفط وتصديره إلى الخارج في الستينات أصـبحت عائداتـه تمثـل    . )12(الثانية
  .)13(الدخل القومي الرئيسي وكان لها األثر على االقتصاد والمجتمع
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  وزيع األراضي الزراعية ونوع الزراعة فيهاـيبين ت )48(والجدول
  بالهكتار1945توزيع األراضي الزراعية في ليبيا حسب األقاليم )  48 (جدول 

  

  فزان  برقة  طرابلس  
  125000  4000000  10000000  مجموع األراضي الزراعية 

  ال يوجد  3100000  8000000  األراضي الرعوية
  ال يوجد  500000  1600000  زراعة متنقلة

  ال يوجد  145000  400000  زراعة مستقرة
  1500  50000  200000  قائمة فعلياًزراعة 

  ال يوجد  110000  3000  شراـحغابات وأ
  2700  500  200  زراعة مروية في الواحات

  120000  8000  16000  غابات نخيل
  

أوراق "، الزراعة والتنمية الزراعية فـي ليبيـا    في ،"الفترة الحرجة "ليبيا ي وليم فيشر الزراعة ف :المصدر
  .36ف، ص 2009، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، حسني بن زابية وتحرير،ترجمة  "جغرافية

  

  

بـدأت   1965ات حلت عائدات النفط محل اإلعانات وبحلول ينها في أوائل الستينحيث إ
ن اك عدد من المؤشـرات علمـاً بـأ   كان هن 1961ليبيا تتمتع بخيرات عوائد النفط وفي عام 

استقطب القطـاع  واالقتصاد قد  تغير ثم ظهرت أنماط جديدة من اإلنفاق الحكومي والخاص 
تجه االهتمام بالزراعة او .)14(الزراعي استثمارات ضخمة خاصة على مستوى القطاع الخاص

، وتنمية زراعية واسعة شملت معظـم  أراضٍستصالح حيث قامت عمليات ا 1969سنة منذ 
ومصادر الدخل القومي والتقليل من االعتماد على النفط  اإلنتاجوراء تنويع  أرجاء البالد سعياً

وهنا جاءت ,  )15(تنموية متعددة إنتاجيةوذلك بخلق قاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات 
المرحلة الثالثة حيث إن دخل ليبيا من النفط كان في تصاعد وأصبح لليبيا مركز قـوي بـين   

استغلت اإلدارة الليبية بحكمـة  وين في عمر الثورة فط ففي السنتين األوليلمصدرة للنالبلدان ا
  .)16(وضعها في سوق النفط العالمي

 إنشـاء توازنة تبنى مجلس التنمية الزراعية وممتكاملة ومن أجل تحقيق تنمية زراعية 
   .كمناطق زراعية كـبرى في ليبيا واسعةخمس مناطق جغرافية 
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  )بالمليون دينار ليبي ( النفط ومخصصات التنمية في هذا القطاع في البالد والمنطقة الشرقيةعائدات )  49( الجدول 

  1973 - 1975  1976 – 1980  
  20381.6  5664.7  عائدات النفط

  مصروفات  مخصصات  مصروفات  مخصصات  
  7606.4  8813.3  2204.8  2585.9  خطط التنمية

  1604.3  1817.8  554.8  595.4  قطاع الزراعة المنطقة الشرقية

  غير متوفر  189.5  78.4  غير متوفر  مشاريع االستيطان الزراعي
  غير متوفر  29.8  3.9  غير متوفر  مشروع تنمية المراعي

الزراعة والتنمية الزراعية في ليبيـا   ,فيوالموارد الرعوية ، الزراعياالستيطان ،  حسني بن زابية: المصدر
  .92ف، ص 2009دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع،   ،حسني بن زابية  ترجمة وتحرير)أوراق جغرافية(

شـكلت   إذوكانت الزراعة في ليبيا تمثل الحرف األساسية للسكان قبل اكتشاف النفط 
ان مـن السـك   %80قتصاد الليبي حيث كان حـوالي  الل األساسيةالزراعة والرعي الركيزة 

من العمال النشطين كانوا يشتغلون بالزراعة ويسـاهمون  % 70يعيشون في الريف والبادية و

سياسـات  لألهداف الطموحـة و  وتحقيقاً ,    )17(القومي للبالد اإلجماليمن الناتج % 60بمعدل 
للنهوض بهذا  ت مبالغ طائلةصخصقطاع ال هذا ، لتنميةمجلس التنمية الزراعيةاستراتيجيات و

   .المستوى المطلوب إلىالقطاع 
يتضح حجم المخصصات لقطاع الزراعة والثـروة الحيوانيـة   )  50( الجدول من و

األمر الذي يتجلى  والصيد البحري خالل هذه الفترة حيث تحظى بأعلى نسبة من المخصصات
في أهمية هذا القطاع ورغبة الدولة في االعتماد على القطاعات اإلنتاجية كبديل لقطاع الـنفط   

القطاع من أهم مصادر الغذاء إلى جانب أنه يوظف ما يزيد عـن  وأخذ بعين االعتبار أن هذا 
من أجمالي القوى العاملة فقد حظي باهتمام كبير خالل ثالثة العقود الماضية حيث بلغ % 20

مليار دينار من ميزانيات التنميـة إلـى    53ما يزيد عن  هإجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات
، وعليه فإن هذا القطاع وإن تفاوتت نسبة  )18(األهلي جانب ما تم استثماره عن طريق القطاع

, ى أعلى نسبة مـن مخصصـات الدراسـة   المخصصات من فترة ألخرى إال أنها تستحوذ عل
  .البحري يبين مخصصات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصيد )50(والجدول 
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  )ف2006 – 1963(الفترة  خالل المخصصات المالية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية)  50( جدول 

  القيمة بالمليون دينار  ترة ـالف
1963 - 1968  29.275  
1973- 1975  311.3  
1976- 1980  18159  
1981- 1985  1669.4  
1986- 1990  1016.1  
1991- 1995  905.6  
1996- 2000   906.6  
2001- 2006  288  

  ) 39، 38، 37،  36، 34، 26،29،32( عتماداً على أرقام الجداولإعداد الطالب ا: المصدر 
  

  : قطاع الزراعة فيحجم العمالة الوطنية 
ويمكن معرفـة حجـم العمالـة     البحريصيد الويشمل هذا القطاع الزراعة والغابات و

     ) .51(الدراسة وليبيا كما هو بالجدول منطقة فيهذا القطاع  فيالوطنية 
   1954يتضح لنا انخفاض واضح في حجم العمالة الزراعية حيث كانت في سنة  ومن الجدول

% 7.1ثم أخذت باالنخفاض لتصل إلى % 37إلى  لتصل 1964وارتفعت في سنة %  25.2
هذا على مستوى البالد ككل ولم يكن هذا التناقض ناتجا عن األسـاليب العلميـة    2006سنة 

ع بصورة أكثر فعالية إلى فرص العمل الجديدة التي  الحديثة في طرق الزراعة فقط ولكن راج
  .)19(أوجدتها الصناعة النفطية وعائداتها

ومثلما اتجهت اليد العاملة إلى المدن سعياً وراء األجور العالية والكسب السريع اتجه 
رأس المال الخاص الذي نجح في القطاع التجاري والخدمات بعد دخول شركات البترول إلى 

في العقارات والتجارة بدالً من الزراعة وبهذه الصورة وما سببه النفط من انخفاض  االستثمار
في اإلنتاج الزراعي وسوء توزيع لليد العاملة مما زاد في عدم إنتاجيتها و كان األثـر األول  
للنفط على قطاع الزراعة هو حرمانه من اليد العاملة ورأس المال في وقت واحد األمر الذي 

  )20(.لف الزراعة بالنسبة لقطاع اإلنشاءاتأدى إلى تخ
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في الفترة منطقة الدراسة مقارنة بليبيا  في حجم ونسبة العمالة الزراعية)  51( دول ـج
  حسب النوع )ف 2006 – 1954(

  المنطقة
  السنوات    

  ليبيا  منطقة الدراسة
  مجموع  أنثى  ذكر  مجموع  أنثى  ذكر

  عدد 1954
  *       نسبة        

18616  1267  
19883  

20.2%  212001  11871  
223872  

25.2%  
  عدد 1964

  *       نسبة       
5654  94  5748  

26.0%  140517  3036  143553  
37.0%  

  عدد 1973
  نسبة

3357  74  
  

3431  
35.0%  

96185  13761  
109946  

26.4%  

  عدد 1984
  نسبة

 2925  174  
3099  

20.7%  73502  2589  
76091  

11.6%  
  عدد 1995

  نسبة
 3877           67  

3944 
19.7%  107709  4206  

111915  
10.9%  

  عدد 2006
  نسبة

4755  1402  
6157  

11.5%  100307  18980  
119287  

7.1%  
  :  المصدر

  ).ف 2006 – 1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954(التعدادات العامة للسكان  .1
 .النسب من حسابات الباحث  .2

ف حيث يشمل هذا 1954بعض التعدادات خاصة فى تعداد  دقيقة في إحصاءاتنظراً لعدم وجود  *
  . األخضرف يشمل عمال منطقة الجبل 1964برقة ، وفى تعداد  إقليمالعدد جميع عمال 

  

اسـتقطاب   إلـى  أدىيه من تطور الصناعات النفطية اكتشاف النفط وما ترتب عل إن
مـن   أكثر أمواالدر النفطية يالعمل في مجال الصناعات ن عمالة الزراعية في البالد وهذا ألال

وبالتالي تحسـن   أجورهمعلى العمال من حيث ارتفاع  إيجاباًقطاع الزراعة وهذا ما ينعكس 
  .مستواهم المعيشي

فقد بلغ نسبة العمال  على مستوى منطقة الدراسة فالصورة ال تختلف كثيراً ماأ
أخذت باالنخفاض ثم %  26.0 إلى 1964سنة  وارتفعتف  1954سنة %  20.2الزراعيين 

 1995وفي سنة ف 1984سنة  21.2ف ومن ثم  1973سنة % 25.0التدريجي فأصبحت 
وهذا %  11.5لتصبح  2006سنة  قليالً ارتفعتثم %  9.6 إلىباالنخفاض لتصل  استمرت
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انخفاض العمالة الزراعة الليبية كما أن  إلىاالنخفاض ربما يرجع لألسباب نفسها التي أدت 
خر ساهم في خفض العاملين في قطاع الزراعة وهو تذبذب سقوط األمطار من آ هناك سبباً

العاملة  األيديوبالتالي عدم استقرار  اإلنتاجتذبذب  إلىذب ألخرى حيث أدى هذا التذب إلىسنة 
العمل في المدن الرئيسة حيث الدخل  إلى واتجهوا، فترك العديد من العمال الزراع الزراعية

  )21(.المضمون
الذكور تستحوذ على حجم العمالة حسب النوع فمن المالحظ أن نسبة  إلىنظرنا  ذاإأما 
من حيث المشاركة في سوق العمل في هذا القطاع سواء في ليبيـا   اإلناث ناألكبر عالنصيب 

مقارنة فطبيعة لعمل والجهد المطلوب في مثل هذه األعمال قـد  أو في المنطقة حيث ال توجد 
التأقلم في مثل الحرفة كما أن العادات والتقاليد السائدة تحول دون مشاركة  اإلناثيصعب على 

مثل ري المزروعات العمل ويمنع دخولها في الحقول والقيام باألعمال الزراعية  هذا المرأة في
ولكن مشاركة المرأة في هذا والتقاط الثمار وغيرها  األلبان وإنتاجوتربية الحيوانات والدواجن 

 يكون في األعمال المكتبية والخدمات الزراعية وفي المكاتب والـدوائر الحكوميـة  القطاع قد 
غلب العمال قي هذا القطاع هم من الموظفين في الدوائر الحكومية وفـي مكاتـب   أ إنحيث 

  . المشاريع الزراعية وليس من المزارعين والمزارعات فقط
%  22.7 إلىف حيث وصلت  2006في تعداد ما  وهذا ما يفسر ارتفاع النسبة نوعاً 

من جملة العاملين في منطقة الدراسة كذلك تطور بعض القطاعات األخـرى كقطـاع البنـاء    
ات حيث تم يمثلما حدث في منتصف الستين إليهاستجالب العمال الزراعيين  إلىوالتشييد أدى 

ـ  إعادة فتحـول بعـض العمـال    ة بناء مدينة المرج بعد أن دمر الزلزال مدينة المرج القديم
يرة التي توفرت فـي  دخول في عملية البناء والتشييد نتيجة لفرص العمل الكثال إلىالزراعيين 

ة وال يمتهنون الزراعة كحرفة رئيس ن بعض الحائزون يملكون أراض زراعيةالمنطقة كذلك إ
والجدول  كثيراً يكون مختلف تتبعنا عدد الحائزين الزراعيين في منطقة المرج فاألمر قد ال إذا
  .تي يوضح الحائزين الزراعيين في منطقة الدراسةاآل
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  یوضح عدد الحائزین الزراعیین في المنطقة)  52(جدول 
  ف 2007–1987من تعدادي 

الحائزون الزراعيون حسب المهنة   
  ف1987الرئيسة في تعداد 

الحائزون الزراعيون حسب المهنـة  
  ف2007الرئيسة في تعداد 

العددي للحائزين خالل الفتـرة  التطور 
أو (+) ما بـين التعـدادين بالزيـادة    

  )-(النقصان 
  جملة  غير مزارع  مزارع  جملة  غير مزارع  مزارع  جملة  غير مزارع  مزارع

  739  +458  - 177  4460  2634  1826  4179  2176  2003  عدد
%  47.9  52.1   -  40.9  59.1   -   -   -   -  

  : المصدر
 .26ص ، 2001الزراعي النتائج النهائية للتعداد  .1

  .31، ص  2007النتائج النهائية للتعداد الزراعي  .2
  .النسب من حسابات الباحث  .3

نسبة المتفرغين  أن إالنه رغم زيادة عدد الحيازات الزراعية أ) 52(يتضح لنا من الجدول 
  .ف2007سنة % 40.9 إلى، 1987سنة % 47.9للعمل الزراعي انخفضت من 

ف 1987سنة % 52.1بينما ارتفعت نسبة الحائزين غير المتفرغين للعمل الزراعي من 
ـ أ أنعلى ف وهذا ما يدل 2007سنة % 59.1 إلى  األراضـي لكي اغلب سكان المزارع وم

والجدول , األجنبيةالعاملة  باأليديوبالتالي يتم االستعانة ون العمل الزراعي متهنالزراعية ال ي
  .وع بالتفصيليوضح هذا الموض )53(

  

  .2007 المرج ة والجنس في منطقةالرئيس الحائزين الزراعيين حسب مهنتهمتوزيع عدد )  53 (جدول 
  وعـالمجم  زارعـغير م  زارعـم

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  

  4460  124  4336  2634  80  2554  1826  44  1782  عدد

%  41.0  35.4  40.9  59.0  64.6  59.1  100  100  100  
  .42ص، ف 2007النتائج النهائية للتعداد الزراعي  –الهيئة العامة للمعلومات .1: المصدر

  .النسب من حسابات الباحث .  2           
  

الذكور غير  أما% 41.0ال يتعدى  نسبة الذكور العاملين في الزراعة فعالً أنويتضح لنا 
 اإلنـاث نسـبة   أمـا %. 59.0زراعية فبلغـت نسـبتهم    أراضٍالمزارعين والحائزين على 
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غير المتفرغات للعمـل الزراعـي    اإلناثنسبة  إنفي حين % 35.4المزارعات فهي حوالي 
  . والمكتبي غالباً اإلدارييقتصر على العمل  اإلناثعمل  أنوهذا ما يعني % 64.6فهي 

هذه المهنة بسبب بعـض الظـروف    فين بعض المزارعين قد تركوا العمل يعني أ وهذا ما
العالية مثـل قطـاع    األجورتوفر له الراحة وكذلك  التي األخرىالمهن  فيالعمل  إلىوانتقل 

  .محل العمالة الوطنية األجنبيةوحلت العمالة  همل هذه األراضيالخدمات ومن ثم أ
إن التوسع الحضري الكبير جاء على حساب استقطاع األراضـي الزراعيـة األكثـر    

صوبة لصالح الخدمات الحضارية والصناعية وشبكات النقل، كذلك جاء تأثيره على الحيـاة  خ
الريفية من تلوث المياه السطحية الجارية لنفايات األنشطة الصناعية مما حرم الزراعة وتربية 

ألمن الغذائي كـان بليغـاً ممـا    المواشي من أهم مواردها، فتأثيره على االقتصاد الزراعي وا
  .)22(واستقرار االستيطان الريفي أمن قوض

  :  فروع منطقة الدراسةحسب  قطاع الزراعة فيحجم العمالة الوطنية 
بما أن منطقة المرج تعتبر منطقة زراعية تتوفر فيها جميع المقومات الطبيعية لقيـام  

ن المنطقـة تركـزت فيهـا بعـض     وتتميز جميع فروعها بهذه الخصائص  فإ ينشاط زراع
هذا القطاع على  فيهو توزيع العمالة الوطنية  الزراعية عليه سنتعرف ما اإلنتاجيةالمشاريع 

  : )54(الجدول  فيفروع منطقة الدراسة وهى كما 
  فروع منطقة الدراسة حسبقطاع الزراعة  فينسبة العمالة الوطنية )  54 (جدول 

  )ف2006 - 1973(الفترة  في
  1973  1984  1995  2006  

 17.6 12.1 16.7 27.4 المرج

 17.0  37.6 34.3 61.1 جردس

 16.8 39.8 27.6 60.9 تاكنس

 18.0 31.7 23.3 43.8 البياضه

 21.0 32.7 33.0 41.6 بطه

 15.9 27.6 23.1 37.9 طلميثة
  )ف2006، 1995، 1984،  1973(امة للسكان السنوات ـالباحث اعتماداً على التعدادات الععداد إ :المصدر
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 فـي عالية كمـا   هانسبفروع منطقة الدراسة كانت  فيويتضح لنا أن حجم العمالة الزراعية 
مدينة  وأخيراًمن حجم العمالة الكلية وكذلك البياضه %  60 إلىوصلت  التيجردس وتاكنس 

هـذه النسـبة    أخـذت فيها ومن ثـم   الخدمية عمالاألأقل نسبة نظراً لتوفر  هي والتيالمرج 
ات أخذت التنميـة  يالسبعين فيياً وذلك بعد أن شهدت المنطقة تنمية زراعية باالنخفاض تدريج

  .ات وهكذا انخفضت النسبة لهذا السببيفترة الثمانين فيالظهور  فيالصناعية 
 ف وذلـك 2006 -1995آخر تعدادين  فيجميع الفروع  فيوأخذت النسبة باالنخفاض 

انظر  وإحالة العاملين إلى المرافق الخدمية األخرىالزراعية " اإلنتاجيةكافة المشاريع  إلهمال
يبين حجم القوى العاملة فـي فـروع منطقـة    ) 11(والشكل  .)  8ـ   7ـ   6ـ  5(المالحق 

  .الدراسة خالل هذه الفترة 
  

نسبة العمالة الوطنية في قطاع الزراعة حسب فروع منطقة الدراسة في )  11 (كلش
  )ف 2006 - 1973( الفترة 

  
  )54( الجدول إعداد الباحث اعتماداً على: المصدر
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  : المحاجرالتعدين واستغالل .. ثانياً  
فـي   إالوال يذكر  جداً في فترة ما قبل اكتشاف النفط محدوداً الستخراجيااع طكان الق

وبعض عمليات المحاجر وذلك لتـوفير   األحجارواقتالع  األشجارددة مثل اجتثاث عمليات مح
  .الدولة  دأت في تبنيهابالمواد الالزمة للبناء مواكبة لعمليات التنمية التي 

من اقتصاد مصـاب  بعد ظهور النفط وينقلب  كبيراً بدأ االقتصاد الوطني ينتعش انتعاشاً
معـدالت للنمـو فـي    ات بدأ يحقق أعلى يالستين ،ومع بداية اقتصاد يحقق فائضاً إلىبالعجز 

حيث تطور هذا القطاع وشهدت البالد عمليات تنقيب واسعة عن النفط وبـدأ هـذا    )23(العالم
اليد العاملة  الستخراجياالقطاع هذا وبالتالي فقد جذب  ،باستخراج النفط والغاز  يرتبطالقطاع 

تعـاد عـن القـرى    وراء األجور المرتفعة والبحث عن الحياة الكريمة واالب سعياًإليه  الليبية
خـر  أما بالنسبة للجانب اآل، وجدته الصناعات النفطية واألعمال المرتبطةأواألرياف وهذا ما 

ليست بتلك األهمية التـي تسـاعد فـي     هيمكن القول أنف)) المحاجر واستغاللالتعدين ((وهو 
للتطـور   نظـراً  إليهاالعاملة  األيديالنهوض باالقتصاد الوطني والتي من شأنها أن تستقطب 

   .القطاعفي هذا  البطيء
ويالحظ أن قطاع النفط والغاز الطبيعي يستحوذ  على نسبة ضخمة من المخصصات 
المالية وهذا ألنه يعتبر العمود الفقري لالقتصاد الليبي وألن االستثمار فيه يعتبر خطوة ناجحة 

اقتصادية واجتماعيـة  وذلك لما يوفره من عوائد  مالية مستقبالً يمكن استثمارها في مجاالت 
للمـواطنين   أخرى كما يعتبر هذا القطاع مصدراً لتشغيل العمالة الوطنية وخلق فرص عمـل 

الغ مالية تذكر بعـد  لم تخصص له أية مبفأما قطاع التعدين والمحاجر  المرتبطة به مستقبالً،
ـ   ,اكتشاف النفط الدعامـة   روبما أن األهمية تنبع من قطاع النفط والغاز الطبيعي حيث يعتب

علـى مخصصـات     لذلك فإنه يحظى بأهمية بالغة ويستحوذئيسة للموارد المالية في بالدنا الر
ة هذا القطاع الحيوي وبما أن قطاع النفط والغاز من أهم الموارد االقتصادية مالية طائلة لتنمي

القطاع فـرص  فينبغي أن يكون مصدراً لتشغيل األيدي العاملة الليبية وأن يخلق هذا في البالد 
  .عمل للمواطنين

  :)  55 (لقطاع في فترة الدراسة فهي لهذا ابالنسبة لحجم المخصصات المالية  أما
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الفترة  يـف النفط والغاز الطبيعي واستخراجلقطاع التعدين والمحاجر المالية المخصصات )   55(  جدول 
  )ف2006 –1973(

  الفـترة
  القيمة بالمليون دينار 

  التعدين والمحاجر األخرى  النفط والغاز الطبيعياستخراج 
73 – 75  195.4  5.3  
76 – 80  411.2   -  
81 – 85  275.5   -  
86   - 90  395   -  
91 – 95  462   -  

96 – 2000  558.9   -  
2001  - 2006  1440   -  

  ) 39، 38، 37،  36، 34، 26،29،32(عتماداً على أرقام الجداولإعداد الطالب ا:  المصدر
  

  : قطاع التعدين والمحاجر فيحجم العمالة الوطنية 
ليبيا  فيفي قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز الطبيعي الوطنية حجم العمالة )  56( جدول 

  )ف 2006 –1954(مقارنة بمنطقة الدراسة من الفترة 

  الفترة
  ليبيا  منطقة الدراسة

  مجموع  أنثى  ذكر  مجموع  أنثى  ذكر

  1954     *58  2  
60  
0.02%  412  10  

422  
0.04%  

1964     *96   -  
96  
0.4%  11575  52  

11627  
2.9%  

1973  27   -  27  
0.2  148  87  8235  

1.9 %  

1984  28   -  
28  
0.1%  10568  266  

10834  
1.6%  

1995  69  0  
69  
0.3%  18606  679  

10285  
1.8 %  

2006  395  39  
434  

0.8%  31952  2157  
34109  

2.0%  
  )ف  2006 – 1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954(التعدادات العامة للسكان . 1: المصدر
  النسب من حساب الباحث. 2

ف حيث يشمل هذا العدد جميع عمال إقلـيم  1954نظراً لعدم وجود إحصاءات دقيقة فى بعض التعدادات خاصة فى تعداد  * 
  .ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر 1964برقة ، وفى تعداد 
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غير ثابتة  البالدأن نسبة العاملين في هذا القطاع على مستوى  )56( من الجدول يتبين
واقتصـاره علـى    الستخراجياضعف النشاط  وهذا بسببتذكر  ال ف1954حيث كانت في 

من جهة وإلى الظـروف االقتصـادية   . فقط جاراألحواقتالع  األشجاربعض عمليات اجتثاث 
فقد اقتصر العاملون في هذا القطاع على العمل نت تمر بها البالد في تلك الفترة االسيئة التي ك

   )24(.في المحاجر القتالع األحجار
ة الكتشاف النفط وما أوجده ينتيجة طبيعكفالزيادة البسيطة جاءت ف  1964أما في سنة 

وانخفضـت   عض القطاعات األخرى مثل الزراعـة في بالعاملين  إليهمن فرص عمل جذبت 
ف بلغت حـوالي  1984وعام % 1.9ف حيث بلغت 1973القطاع عام نسبة العاملين في هذا 

ف حيـث  2006عـام   وارتفعت قلـيالً % 1.8 ىلإف وصلت النسبة 1995وفي عام % 1.6
وهذه النسبة المنخفضة قد تكون نتيجة لطبيعة العمل الشاقة والبعيدة عـن   %2.0وصلت إلى 

لمعاهد والمؤسسات التعليمية المتخصصة في هذا المجال والتي مـن  التجمعات السكانية وقلة ا
  إلـى  أدىتطور هذا القطـاع   وطنية متخصصة في هذا المجال كذلك تخرج كوادر أنشأنها 

  .اإلنتاجيةوالمعدات الحديثة  في العمليات  األجهزةاستخدام 
ضـئيلة  فهي ن حجم العمالة الوطنية في هذا القطاع فإما على مستوى منطقة الدراسة أ

وذلك لطبيعة المنطقة الزراعية وفرص العمل في النشاط الزراعي والصناعي والعمل في جداً 
  .نطقة وبعدها على الحقول النفطيةالقطاع الثالث بصفة أكثر ولعدم وجود مناطق تعدين في الم

تذكر وذلك  المرأة ضئيلة للغاية وقد الفإن مشاركة  توزيع العمالة حسب النوع  عنأما 
مناطق التعدين على المراكـز  عد يرجع إلى طبيعة العمل الشاقة والتي تستوجب الجهد كذلك ب

  .مما يجعل هذا القطاع سوق عمل للذكور فقطرية الحض
  

  : فروع منطقة الدراسة حسبقطاع التعدين والمحاجر  فيحجم العمالة الوطنية 
فإن " ليبيا  -منطقة الدراسة "  نالصعيديهذا القطاع على  فينظراً لضآلة حجم العمالة 

مـن قبـل    مشاركة فعلـي تحظى بمستوى  الفروع ال فيهذا القطاع  فيحجم ونسبة العمالة 
  :) 57 (الجدول هو موضح بالسكان و
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الفترة  فيمنطقة الدراسة  فروع حسبقطاع التعدين والمحاجر  فينسبة العمالة الوطنية  )   57(  جدول 
  .)ف2006 -1973(

  الفترة         
  المنطقة

  ف2006  1995  1984  1973

 0.7 0.4 0.1 0.3  المرج

 0.8 0.2 0.08 0.1  جردس

 0.9  -  0.2 0.1  تاكنس

 0.8 0.07 - -  البياضه

 0.9 0.1 0.2  -   بطه

 0.8 0.08 0.3 0.2  طلميثة
   ).ف2006 – 1995 – 1984 – 1973(للسكان العامة الباحث اعتماداً على التعدادات إعداد: المصدر

  

هذا القطاع على الـرغم   فيحجم العمالة الوطنية  فيهكذا يتضح لنا االنخفاض الشديد 
سـنة   فـي وهذا ما يعلل ارتفاع النسـبة قلـيالً   كافةً تشهدها الفروع  التيمن مشاريع التنمية 

هذا القطاع نظـراً لتطـور المدينـة     فيالعمل  إلىدخول السكان  إلىف وهذا يرجح 2006
يمكن القول أن هذا القطـاع   و ,زيادة الطلب على مواد البناء إلىأدى  الذي األمروضواحيها 

وتوفر اليد العاملة األجنبية بكثـرة فـي منطقـة    ن الليبيين أكثر م األجانبيشهد مشاركة من 
  .الدراسة
  

  :الصناعـة .. ثالثاً
واالجتماعية حيـث   الصناعة من النشاطات االقتصادية الهامة في التنمية االقتصادية إن

محور استراتيجيات الخطط االقتصادية في الـدول  هو  للتنمية بالتالي  اًمرادفأصبح التصنيع 
النامية وانطالقاً من أهمية التصنيع فقد كانت التنمية الصناعية في مقدمة استراتيجيات خطـط  

  .)25(1970منذ سنة  ليبيا التنمية في 
تقدماً صناعياً يذكر قبل خطط التحول االقتصادي واالجتماعي ببناء قاعدة ليبيا ولم تشهد 

عية مشاريع  الزراالت الخطط على دتماعية وقد اعتطورة للحياة االقتصادية واالجتمجديدة وم
حيث انصب جـزء كبيـر مـن  هـذا      كافة، الموارد المتاحة والصناعية والخدمية باستغالل

  .االستثمارات في قطاع الصناعة
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 هامشياً في االقتصاد الوطني فقد كانكان   ف1969إن دور النشاط الصناعي حتى سنة 
الفردية التي أعطت أولوية االستثمار لألنشطة البديلـة التـي    ي تنميته على المبادراتيعتمد ف

تتميز بسرعة مردودها، وقلة مخاطرها االستثمارية األمر الذي انعكس على هيكـل النشـاط   
  )26 (.الصناعي الذي تمثل تلك الفترة في منشآت صناعية صغيرة ذات طاقات محدودة

ف مرحلة انتقالية وبدايـة النهـوض بعمليـات    1972 –1969ا بين تعتبر الفترة مو 
 ، إذف1969اعة باهتمام كبير منذ عام قد حظيت الصنية االقتصادية في شتى مجاالتها والتنم

، عات اإلحاللية الصغيرة والمتوسطةاستهدفت إستراتيجية التنمية الصناعية الجديدة إقامة الصنا
  .)27(، كذلك إقامة الصناعات الكبيرة والتصديريةتهالكيةإنتاج السلع الوسطية االسوذلك ب
قد عبرت خطط التحول السابقة عن جملة من االستراتيجيات واألهداف والتي استندت ل

على التصنيع المعوض عن االستيراد وذلك لتحقيق االكتفاء الذاتي مـن السـلع التـي تلبـي     
  .)28(االحتياجات األساسية للمواطنين

سـرع   امماإلنتاجية خاصة الصناعة  اتقطاعالإلى انتعاش أدى تنفيذ خطط التنمية  إن
قطاع ال هذا في نفذتنتيجة للمخصصات التي  فرص عمل وخلق بالعمالالنهوض  منبدوره 

  .هالمشاريع ومن ثم عدد المشتغلين فيإضافة إلى 
أن تكون مصـدراً بـديالً    هاإن قطاع الصناعة من أهم القطاعات اإلنتاجية التي بإمكان

، لق فرص عمـل جديـدة  ان المدفوعات وخلقطاع النفط والتي بإمكانها تحقيق فائض في ميز
وخفض نسبة الواردات حيث أن نتائج سياسة إحالل الواردات التي اتبعتها ليبيا خالل الفتـرة  

إلـى  ما أدى %  0.69كانت إيجابية ، حيث انخفضت نسبة الواردات بنسبة  1986 – 1970
  . )29(%74حدوث إحالل بنسبة 

عليه فإن التنمية الصناعية في ليبيا شهدت تطوراً خاصـة بعـد الزيـادة فـي حجـم      
المخصصات المالية لهذا القطاع حيث حظي هذا القطاع بمخصصات مالية طائلة خاصة فـي  

سية اخاصة الخطة الخم) ف1980 – 1976(سية اوالخم) ف1975 – 1973(الخطة الثالثية 
يبين  )58(والتي اتسمت بالتوسع في السياسية الصناعية والجدول ) ف1985 – 1981(انية الث

  . حجم المخصصات المالية لهذا القطاع في فترة الدراسة
االهتمام يدل على يالحظ في الجدول أن هذا القطاع يتمتع بمخصصات هائلة وهذا ما س

  .)ف1985–1981(والثانية  )ف1980–1976(بهذا القطاع خاصة في الخطة الخمسية األولى 
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عليه فإن هذه المخصصات تساهم في تحقيق أهداف التنمية الصـناعية وهـي تحقيـق    
كذلك خلق فرص عمل للمـواطنين حيـث   ، لق قاعدة اقتصادية بديلة للنفطاالكتفاء الذاتي وخ

بيعة حكم في التوزيع الجغرافي للصناعة حسب عدد العمال ارتفاع عدد السكان من جهة وطتي
فهناك صناعات تتطلب أيدي عاملة كثيرة فـي حـين توجـد     أخرىمن جهة  الصناعة نفسها

  . صناعات يمكن تسييرها بعدد قليل
  )ف 2006 –1963(ما بين  المخصصات المالية لقطاع الصناعة في الفترة )58(جدول 

  القيمة بالمليون دبنار  الفتـرة
1963 – 1968  6.9  
1973 – 1975  226.7  
1976 – 1980  1438.7  
1981 – 1985  2369.6  
1986 – 1990  1047.3  
1991 – 1995  575.4  
1996 – 2000  145.9  
2001 – 2006  139  

  ) 39، 38، 37،  36، 34، 26،29،32( عتماداً على أرقام الجداولاالطالب  عدادإ: المصدر 
  

ساعدت طبيعة  والتيالمرج  مدينة في منطقة الدراسة في  وطنتتتركز المصانع التي و
المنطقة الزراعية والرعوية على االهتمام بهذه الصناعات التي تم إنشاؤها، حيث احتوت على 

  . ر المنطقة بإنتاج القمحاهتشمصنع لطحن الغالل وذلك نتيجة ال
إنتاج البطاطين حيـث سـاعد علـى    كما يوجد في المنطقة مصنع غزل ونسيج الصوف و   

  .ة كاعتدال الرطوبة أيضاً توفر المادة الخاممالئمة الظروف الطبيعيتوطنه 
توقف منذ فترة عن اإلنتاج وتحول  لذيمصنع المالبس الجلدية واألحذية وا هناك كذلك

  . العاملين إلى القطاعات األخرى 
  : )59(اع العام في منطقة الدراسة هذا ويمكن توزيع العاملين في صناعات القط
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  في منطقة الدراسة 2004توزيع العاملين في صناعات القطاع العام  )59(جدول 
  النسبة  عدد العاملين  عدد المنشآت  

  % 36  281  1  الصناعات الغذائية

  % 64  494  2  صناعة الغزل والنسيج والمالبس الجديدة
إقلـيم الجبـل    فيبيقية على توطن الصناعة راسة تطد(، خطط تنمية وأثرها على التوطن الصناعي المقرحيمحمد فرج :  المصدر

  .100، ص  96،  ص 2005داب جامعة قاريونس سالة ماجستير غير منشورة كلية اآلر )خضراأل
  

قليل إذا ما قـورن بعـدد    العاملين في مصانع القطاع العام عددأن يتضح من الجدول 
أن المصانع العامة في منطقة  ي منطقة الدراسة وهذا ما يعنيالسكان أو حتى العاملين جميعاً ف

أن العمليات الصناعية ال تسير وفق المطلوب أو بالشـكل   كما أيضاًدراسة قليلة العمل فيها ال
  . قد توقف عن اإلنتاج نهائياً) الصناعات الجلدية(الجيد حيث أن أحد هذه المصانع 

 وأحيلـوا فيه  ونقلص العاملوأما اليوم فإن مصانع القطاع بمنطقة الدراسة فقد أهملت 
  .إلى المرافق األخرى نتيجة ضعف سير العمليات اإلنتاجية بها

  :حجم العمالة الوطنية في قطاع الصناعة
على الرغم من أهمية قطاع الصناعة ودوره المستهدف في االقتصاد الوطني وما يخص 

ال يـزال  لنهوض بهذا القطاع إال أن هذا القطـاع   لبه من اهتمام برصد الميزانيات الالزمة 
جداً وذلك من ناحية استيعابه للقوى العاملة الوطنية من ناحية وضعف مساهمته فـي   اًضعيف

  .االقتصاد الوطني وتحقيق األهداف التنموية الموضوعة لها من ناحية أخرى
  ) 60(موضح بالجدول  هو كمان عدد العمالة الوطنية في انخفاض في هذا القطاع ووإ

مـن  %  28.2لعاملين في هذا القطاع حيث لـم يتجـاوز   يالحظ انخفاض نسبة احيث 
ف كانت أدنـى نسـبة مسـاهمة     2006وفي عام   ,ف1973الي العاملين في ليبيا عام إجم
وذلك ليس نتيجة النخفاض عدد العاملين فـي هـذا    %  2.8املين في هذا القطاع وكانت للع

وذلك لوجود فـرص عمـل   ) ماتالخد(القطاع وإنما الرتفاع نسبة العاملين في القطاع الثالث 
  .كثيرة وخلق كوادر وظيفية جديدة 

على الرغم من االهتمام بالتنمية الصناعية وحجم المخصصات الطائلة لهـذا القطـاع   و
وأهميتها لخلق قاعدة اقتصادية وتوفير فرص عمل إال أن حجم العمالة في هذا القطاع تبقـى  
منخفضة مقارنة بالقطاعات األخرى وهذا ما يعني دخول األيدي العاملة األجنبيـة فـي هـذا    
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خبرة ومهارة ، كذلك عدم إتباع األساليب العلمية الحديثة في عمليـات  القطاع وما تكسبه من 
  . مما يسبب في عرقلة العملية اإلنتاجية بالشكل المطلوب  عيالتصن

  

  ).ف2006-1954(خالل الفترة مقارنةً بمنطقة الدراسة حجم العمالة الوطنية في قطاع الصناعة في ليبيا  )60(جدول 

  
  ليبيا  منطقة الدراسة

  مجموع  أنثى  ذكر  مجموع  أنثى  ذكر

1954*  3754  3237  6811  
2.7%  14390  22493  36883  

4.1%  

1964*  384  14  398  
1.8%  18763  7784  26547  

6.8%  

1973  94  2  96  
0.9%  115889  1510  117399  

28.2%  

1984  378  157  535  
3.5%  30109  3897  34006  

5.1%  

1995  847  190  1037  
5.1%  64697  10111  74808  

7.2%  

2006  637  82  719  
1.3%  43302  3888  47190  

9.8%  
   :المصدر
  .)ف 2006 – 1995 – 1984 – 1973 – 1964 – 1954(العام للسكان للسنوات  التعداد. 1
  .النسب من حساب الباحث. 2
إقليم برقة ، ف حيث يشمل هذا العدد جميع عمال 1954لعدم وجود إحصاءات دقيقة فى بعض التعدادات خاصة فى تعداد   *

  .ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر 1964وفى تعداد 
  

إن نسبة العمال في قطاع الصناعة على مستوى منطقة الدراسة ضئيلة جداً وقد ال تذكر 
وربما يرجع السبب نتيجة  حصر السكان واألهالي % 2.7ف  1954حيث بلغت النسبة سنة 

ف 1964سنة % 1.8ية ثم انخفضت النسبة إلى العاملين  في مجال الصناعات الحرفية واليدو
بحـوالي  ف 1995ف و 1984وارتفعت في التعدادين التاليين . ف1973سنة % 0.9ثم إلى 

ف  ربما نتيجة لالهتمـام بالتنميـة   1973ن االنخفاض سنة وأعلى التوالي % 5.1و % 3.5
ف فارتفـاع نسـبة   1995ف ، 1984الزراعية وما نتج عن دخول العمال إليه، أما في تعداد 

العمالة هنا يرجع إلى االهتمام بالتنمية الصناعية أواخر السبعينيات وهذا ما شـهدته منطقـة   
غزل وإنتاج البطاطين، وطحن الغـالل،  "ع الدراسة بدخول كثير من الشباب للعمل في مصان

  ".األحذية، والمصنوعات الجلدية و
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وهذا نتيجة عدم االهتمام بمنشآت هـذا  % 1.3ف انخفضت النسبة إلى 2006وفي سنة 
فيها إلى قطاعات أخـرى ، كمـا أن المصـانع     ونالقطاع فبعض المصانع أقفلت ونقل العامل

بقة وأدى ذلك إلى انتقال معظـم العـاملين فيهـا إلـى     القائمة لم تعد تعمل بنفس الكفاءة السا
القطاعات الخدمية األخرى كما نالحظ ارتفاع نسبة اإلناث العامالت في قطاع الصناعة سـنة  

ف في البالد ومنطقة الدراسة وهذا يرجع إلى طبيعة عمل المرأة في ذلك الوقت خاصة 1954
ت ثم بدأ .ف1964النسبة بشكل كبير سنة في األعمال اليدوية والحرف التقليدية، ثم انخفضت 

في آخر تعدادين  خيراًف بشكل ملحوظ وأ1984وسنة ف 1973من سنة  النسبة ترتفع تدريجياً
حيث اقتصـر   ناث في هذا القطاع ضئيلة جداًت نسبة مشاركة اإلحصبف أ2006 –ف 1995

  .عمل المرأة في المصانع القائمة في منطقة الدراسة وبعدد قليل جداً
  

  

  : فروع منطقة الدراسة حسبحجم العمالة الوطنية في قطاع الصناعة 
يم أما الفروع إن نشاط الصناعة في منطقة الدراسة ال يمكن مالحظته إال في مركز اإلقل

تشهد أي تنمية في هذا القطاع إال بعض الوحدات اإلنتاجية الصغيرة وغالبيتها من القطاع  فلم
  .الخاص

لوطنية في هذا القطاع تتركز في أماكن توطن المصانع وهذا ما ويتضح لنا أن العمالة ا
يفسر أن مدينة المرج تستحوذ على أعلى نسبة في عدد العاملين غالباً خالل فترة الدراسة أما 

ف إلـى عـدم   1995 -1984بالنسبة لمنطقة طلميثة فربما يرجح ارتفاع النسبة في سـنتي  
ع األمر الذي أدى إلى دخـولهم فـي   ـعلى نطاق واساالهتمام بالتنمية الزراعية في المنطقة 

ما في باقي المناطق فالنسبة منخفضة فيها ؛ أ العمل في المصانع الموجودة في منطقة الدراسة
ف والتي تمثل أقـل  2006خالل فترة الدراسة وأخذت النسبة عموماً في االنخفاض حتى سنة 

همال هذا القطـاع ومـن ثـم إهمـال     نسبة في عدد العاملين في جميع الفروع وهذه نتيجة إل
المصانع بل إن بعضها قد توقف مثل مصنع األحذية، كذلك انتقال العمال في بعض المصانع 

، أما حجم العمالة في الفروع فهـي  . إلى القطاعات األخرى بسبب عدم العناية بهذه المصانع
  ).61(الجدول تتلخص في 
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  ف 2006 - 1973فروع منطقة الدراسة في الفترة  حسبفي قطاع الصناعة ة الوطنينسبة العمالة  )61(جدول 

  الفترة        
  المنطقة

  ف2006  1995  1984  1973

 2.0 7.4 5.1 1.4  المرج

 0.1 1.5 0.4 0.09  جردس

 0.1  0.7 0.2 -  تاكنس

 0.02 0.5 0.1 0.1  البياضه

 - 0.1 0.1  0.2  بطه

 0.01 8 .0 0.9 0.2  طلميثة

 1995 – 1984 – 1973( العامة للسكان للسنوات المذكورة التعداداتعداد الباحث اعتماداً على إ : المصدر
  ).ف 2006 –

  

  :قطاع البناء والتشييد ..رابعاً
بمراحـل  مـرت  الـبالد   أنوالحيوية خاصة  تمن القطاعا دقطاع البناء والتشيي يعد

  .مراحل التخطيط هذا القطاع من الركائز األساسية في كلهمة حيث أن متنموية 
تتبناها  أنة والدائمة التي يجب من الخطوات الرئيس واإلنشاءاتالبناء  أعمالأن حيث 

  .والتخطيط لها اإلعدادكل خطة تنموية طموحة يتم 
 بقاًء والتنمية التي شهدتها البالد ساقطاع البناء والتشييد في البنا أهميةعلى الرغم من 

هذا من ناحيـة   األخرىبه القطاعات االقتصادية م ذاته الذي تحظى انه ال يحظى باالهتمأ إال
بيانـات عـن    أيةفي بعض الفترات  ال توجد  الالزمة لدعم هذا القطاع حيث األموالتوفير 

وهذا مـا   )62(بالجدول كما هو مبين ترصد لهذا القطاع  أنالمخصصات المالية التي يجب 
ما تشهده البالد مـن   هوي مجال البناء والتعمير ويجعل القطاع الخاص يدخل في االستثمار ف

 الطرق وصـيانتها  وإنشاءناحية دخول الشركات الخاصة  في عمليات بناء الوحدات السكنية 
  .المتعلقة بهذا المجال األعمالوغيرها من 

  
  
  
  
  



129 
 

  بعض خطط التنمية في المخصصات المالية لقطاع البناء والتشييد )62(جدول 

  )بالملیون دینار( القیمة  الفترة

1963  - 1968  37.862  

1973 – 1975  12.8  

1986  - 1990  18.0  
  

  )26،29،36(عتماداً على أرقام الجداولإعداد الطالب ا:  المصدر

  :حجم العمالة في قطاع البناء والتشييد في منطقة الدراسة
الحيوية والهامة وخاصة فـي مراحـل التنميـة     تإن قطاع البناء والتشييد من القطاعا

األساسية في كل مراحـل  من الركائز  هذا القطاع تعتبر التخطيط حيث إن األيدي العاملة فيو
  .التخطيط والبناء

  ف2006-1954الفترة  في  الدراسة ليبيا مقارنة بمنطقة فيالبناء والتشييد  في قطاعالوطنية حجم العمالة  )63( جدول

  السنوات
  لیبیا  منطقة المرج

  جملة  أنثى  ذكر  جملة  أنثى  ذكر

1954*  1520  3  
1523  

0.6%  
7157  36  

7193  
0.8  

1964*  1828  7  
1835  

8.3%  
29876  170  

30046  
7.7%  

1973  589  2  
591  

6.0%  
31138  45  

31183  
7.5%  

1984  147  13  
160  

1.0%  
13347  413  

13760  
2.0%  

1995  147  1  
148  

0.7%  
16336  631  

16949  
1.6%  

2006  411  10  
421  
0.7  

30737  1499  
32236  

1.9%  
  . )ف2006 – 1995 – 1984 - 1973 -  1964 – 1954(التعدادات العامة للسكان للسنوات : المصدر 

   .النسب من حساب الباحث
، هذا العدد جميع عمال إقليم برقة ف حيث يشمل1954لعدم وجود إحصاءات دقيقة فى بعض التعدادات خاصة فى تعداد  *

  .ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر1964وفى تعداد 

من السـكان  كبيرة  مشاركةبنسبة حظى ين هذا القطاع ال من الجدول السابق أونالحظ 
ضـئيلة   حيث كانت النسبة ف1954في أول تعداد  ةللعمل خاص باعتبارها مجاالًللدخول فيها 
  .%0.8بلغت النسبة 
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وربما يرجع السبب الكتشاف النفط وما ترتـب  % 7.7 إلىف ارتفعت 1964وفي سنة 
%  7.5بلغت النسـبة  ف 1973عليه من البدء في عمليات التنمية والبناء في البالد وفي سنة 

ف 2006عام % 1.9 وأخيراًف 1995سنة % 1.6لى ف وإ1984سنة  %2.0 إلىوانخفضت 
مية في هذه الفترة وما ترتب عليه من وقـف عمليـة   وهذا االنخفاض نتيجة لتوقف خطط التن

  .البناء والتعمير ودخول الشركات الخاصة لتحل محل القطاع العام في هذا المجال
وفي منطقة الدراسة كانت نسبة العمالة الوطنية في قطاع البناء والتشييد منخفضة جـداً  

حرفتـي   يمتهنـون  ن السكان  في تلك الفتـرة وذلك أل% 0.6ف حيث بلغت 1954سنة  في
عليـه مـن تحـوالت اقتصـادية      الزراعة والرعي بشكل رئيس وباكتشاف النفط وما ترتب

% 6.0ف بلغت النسبة 1973ف وفي سنة 1964سنة % 8.3 إلىواجتماعية  ارتفعت النسبة 
نتيجة طبيعية لما حـدث فـي المنطقـة سـنة     في التعدادين السابقين قد يكون  وهذا االرتفاع

فرص عمل  أتاحبناء مدينة المرج وهذا ما  إعادة إلىثة الزلزال مما دعا ف وهي كار1963
 إلىكبير، وبعد االنتهاء من عملية بناء مدينة المرج الجديدة انخفضت النسبة للمواطنين بشكل 

المشـاريع  ولوا للعمل فـي بعـض   ف وذلك ألن غالبية سكان المنطقة تح1984سنة % 1.5
ـ ات وبدايـة الثمانين يعملية التنمية في السبعين أحدثتهاالزراعية والصناعية التي  اإلنتاجية ات ي

على منطقة الدراسة وبعد توقـف خطـط التنميـة فـي منتصـف       اًواضح أثرهاوالتي كان 
مرت بها البالد انخفض حجم العمالة فـي  روف االقتصادية التي ظات بسبب بعض اليالثمانين

وهي ذاتها في % 0.7 إلىف 1995يث انخفضت النسبة في سنة ح هذا القطاع بشكل ملحوظ،
فـي هـذا المجـال وعـزوف      األجنبيةاالعتماد على العمالة  إلىف وهذا راجع 2006سنة 
  .ةلعمل في هذا القطاع لطبيعة العمل الشاقطنين عن ااالمو
دور  أنبوضوح حيـث   إليها اإلشارةفي العمل بهذا القطاع فال يمكن  اإلناثعن مشاركة  أما

نسبة  أنمن الجدول قليلة حيث نالحظ  بأعداد إال تماماً اًالمرأة في هذا القطاع قد يكون معدوم
وال توجد مقارنة بينها وبين نسبة الذكور العاملين فـي قطـاع    جداً منخفضة اإلناثمشاركة 

 أعماالًعتبر لطبيعة العمل في هذا القطاع حيث ت نظراً جداً ةالبناء والتشييد والنسبة هنا طبيعي
ـ الليل وهذا مـا ال   إلىشاقة ومتعبة وقد تمتد لفترات طويلة وساعات قد تصل   اإلنـاث  ميالئ

في العمل فـي   محصوراًالعامالت في هذا القطاع يكون  اإلناثالقليلة من  عدادواألللعمل فيه 
   .ميادين العمل إلىالمكاتب والمؤسسات فقط دون النزول 
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  :حسب فروع منطقة الدراسةوالتشييد  البناء حجم العمالة في قطاع
   فروع منطقة المرج حسبنسبة العمالة الليبية في قطاع البناء والتشييد  )64(جدول 

  .ف 2006 – 1973من سنة 
  الفترة          

  المنطقة
1973  1984  1995 2006 

  % 0.7  % 0.7  %1.3  %7.8  المرج

  %  0.5  % 6. 0  %0.7  %1.5  جردس

 % 1.6 % 1.7  %1.0  %2.8  تاكنس

 % 0.7 % 0.6  %0.1  %2.9  البیاضة

 % 0.3 % 0.3  %0.2  %3.0  بطة

 % 0.4 % 0.3  %1.0  %2.8  طلمیثة

 % 0.7  %  0.7  %1.0  %6.0  المجموع
  ) .ف2006 – 1995 – 1984 – 1973( إعداد الباحث اعتماداً على التعدادات العامة للسكان للسنوات :  المصدر

  

تظهر نسبة العاملين فـي هـذا    منطقة الدراسةنه في جميع فروع الجدول أ ويتضح من
  .اع ضئيلة وال تحظى بمشاركة كبيرةالقط

من الجدول أن مدينة المرج تكون دائماً في المرتبة األولى من حيث عدد  أيضاويظهر 
العاملين في هذا القطاع إال في آخر تعداد وتأتى بطة والبياضة وطلميثة على التوالي في سنة 

  .ف وربما لتركز الخطط التنموية بها مما جذب الناس هناك للعمل في هذا القطاع 1973
فـي   أوالً وتأتي. ف 1995 – 1984 يمنطقة تاكنس ثانياً بعد المرج في تعداد ثم تأتي

  .تعتبر من المناطق الحيوية وأخذت بالتوسع في مجال العمران والبناء ألنهاف 2006تعداد 
  .ذا القطاع فيها دائماً في انخفاضالعاملين في هأما جردس فنسبة 

 ييد حسب فروع منطقة الدراسة ضئيلحجم العمالة في قطاع البناء والتش أنيمكن القول 
راحة كـذلك   أكثرجدا وهذا بسبب طبيعة العمل الشاقة ورغبة السكان في العمل في مجاالت 

لرخصها وتوفرها وذلك  األجنبيةلعمالة ن االعتماد الكبير في هذا القطاع يكون على العمالة األ
الليل وبشكل متواصل وهذا  إلىتتطلب العمل في أي وقت ولفترات قد تصل  األعمالن هذه أل

  .األعمالمة للدخول في هذه مالء أكثر األجنبيما يجعل العامل 
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  :قطاع الكهرباء والمياه والغاز  ..خامساً
المطلوب وبالتكلفـة االقتصـادية وفـي التوقيـت     يعتبر توفير الطاقة الكهربائية بالجهد 

واالجتماعية المختلفة  والموطن المناسب من العوامل الحيوية والهامة لنمو األنشطة االقتصادية
، كما يمثل معدل االستهالك من الطاقة الكهربائية أحد المعايير الهامة االستهالك  حولكل شرائ

  .)30(لمحقق في البالدالتقدم االقتصادي والحضاري ا ىمستولقياس 
ن إستراتيجية خطط التحول تمثلت في تحقيق تأمين احتياجات الطاقة الكهربائية إوعليه ف

المتزايدة للتنمية في قطاعي الصناعة والزراعة، وكذلك العمل علي تحسـين شـبكات النقـل    
  .)31(واقتصادياً اًيوالتوزيع وتخفيض نسبة الفاقد في الشبكات إلي الحد المقبول فن

كما تعتبر مصادر المياه من أهم العناصر الالزمة لتنمية أي مجتمع خاصة في العصـر  
إستراتيجية يزداد الطلب عليها بتزايد عدد السكان، لـذلك   ةالذي أصبح فيه الغذاء سلع نالراه

  .)32(أصبحت الدول تعمل جاهدة بهدف تنمية وتطوير مواردها الطبيعية وفي مقدمتها المياه
د مـن وجـود جهـاز    ـكان الباكبة أهداف المجتمع ومخططات التنمية مو من أجلو

الهيئة العامة للمياه عام  تئأنشولهذا  ىالعظمليبيا ارد المائية في ول عن الموؤمتخصص ومس
 ف1975-1973التحول األولي  ةمع خط أهمية الموارد المائية وتمشياً ىعل ف تأكيدا1972ً

أصبح من الضروري وجود جهاز علمي أكثـر   ف1980-1976التحول النهائية  ةومع خط
من العوامل  ا يعتبر توفير الطاقة الكهربائيةكم )33(جميع الموارد المائية ىعل وليةًؤومس توسعاً

ـ تالحيوية لدفع النشاطات االقتصادية واالجتماعية وال كفـاءة اإلنتـاج    ىي تنعكس آثارها عل
  .)34(التنمية واقتصادياته في مشاريع وبرامج

ليـة  ومن هنا كان من بوادر االهتمام بقطاع الكهرباء والغاز والمياه تخصيص مبالغ ما
  :  ) 65(وهو كما في الجدول  ةمن ميزانية التنمية في كل خط

إن حجم المخصصات الكبرى لقطاع الكهرباء والمياه التي تزيد حجمها في كل مرحلـة  
ن دوره حيوي في تحقيق األهداف التنموية فـي  أقطاع في عملية التنمية إذ يؤكد أهمية هذا ال

  .البالد
ـ يتضح حجم المخصصات المالية الكبرى لهذا القطاع وال السابقومن خالل الجدول  ي ت

  .تزيد في كل خطة
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  والغاز والمياه في خطط التنمية قطاع الكهرباء المالية لصات خصمال)   65(   جدول
  )ف2006 – 1973(الفترة ما بين  في

 )بالمليون دينار( القيمة الفترة

1973- 1975 254,6 

1976- 1980 871,6 

1981- 1985 1186 

1986- 1990 728,7 

1991- 1995 393 

1996- 2000 532,8 

2001- 2006 124.8 
  ) 39، 38، 37،  36، 34، 29,26،32،(عتماداً على أرقام الجداولاعداد الطالب إ: المصدر 

  

  :لغاز في منطقة الدراسة وليبيافي قطاع الكهرباء والمياه وا الوطنية حجم العمالة
زال يظ فيه إال أن حجم العمالة فيه ال األهمية الحيوية لهذا القطاع والتطور الملحورغم 

ي ف% 0.08غير مشجعة مقارنة بأهمية هذا القطاع حيث بلغت العمالة الوطنية في هذا القطاع 
غلب السكان يعيشون في الخيام واألكواخ تزال بدائية وأ ف حيث إن البالد ال1954يبيا سنة ل

ن عـدم وجـود محطـات    ال تصل لغالبية السكان ومن ثم فإ وكانت إمدادات الكهرباء والمياه
ف حيث 1964ومنشآت لهذا القطاع هو ما نتج عنه انخفاض العمالة فيه، كذلك الحال في عام 

% 2.0ف مـا بـين   2006لى سنة إ ف1973واستقرت النسبة من سنة % 1.4بلغت النسبة 
وهي نسبة منخفضة على الرغم من التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شـهدتها  % 2.3و

  .البالد
 ن حجم العمالة الوطنية في هذا القطاع منخفضة جـداً الدراسة فنالحظ أأما عن منطقة 

ف 1973ف وفـي سـنة   1964سنة % 2.1ومن ثم بلغت % 0.1 ف1954حيث كانت سنة 
ـ  1995سنة % 2.6لي ف وحوا1984سنة % 2.5لى ووصلت إ% 2.0  ىف وانخفضـت إل
نشاء محطات التزود بالكهرباء والمياه بالمنطقـة  ف ذلك على الرغم من إ2006سنة % 1.9
المنشآت الخدمية والمشـاريع الزراعيـة    لمساكن في المدينة وضواحيها وكذلك إمدادية التغذ

عـدد  ال أن ض الشباب في العمل بهذه المحطـات إ ول بعودخبالكهرباء  والمياه  والمصانع 
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ثـر علـى حجـم    خدمات العامة يزداد في كل سنة األمر الذي أالمواطنين في العمل بقطاع ال
  .العمالة في هذا القطاع

منطقة ب ليبيا مقارنة يفحجم العمالة الوطنية في قطاع الكهرباء والمياه والغاز )   66 ( جدول رقم 
  )ف2006 - 1954(ة في الفترة الدراس

 لـيبيــــا المــــرج 

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

1954* 419 1 
420  

0.1% 795 3 
798  
0.08% 

1964* 479 6 
485  

2.1% 5571 77 
5648  

1.4% 

1973 204 1 
205  

2.0% 8353 64 
8417  

2.0% 

1984 336 40 
376  

2.5% 4144 129 
4273  

2.6% 

1995 496 30 
526  

2.6% 28738 1385 
30123  

2.9% 

2006 1005 36 
1041  

1.9% 37507 2096 
39603  

2.3% 

  : المصدر
  )ف 2006، 1995، 1984، 1973، 1964، 1954(التعدادات العامة للسكان للسنوات . 1
   .النسب من حساب الباحث. 2  
هـذا العـدد    ف حيث يشمل1954لعدم وجود إحصاءات دقيقة فى بعض التعدادات خاصة فى تعداد  *

  .ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر 1964تعداد  برقة ، وفي جميع عمال إقليم
  

املين في هذا القطاع بوجه عام نسبة الع نالحظ انخفاض) 66(بالجدول  موضح كما هو
  .ككل المستويين منطقة الدراسة والبالد ىعل

القطاع في كـل فتـرة   ي هذا النسبي لعدد العاملين فو التوزيع النوعي ىمستو عنما أ
بين عدد الذكور وعدد  ةال توجد مقارن الدراسة في منطقة ىفنالحظ في التعدادات الثالثة األول

ـ و اًب طبيعة العمـل جهـد  لطاإلناث حيث الغالبية العظمي في مصلحة الذكور  حيث ت   اًوقت
ن كانـت  إو ن نسبة اإلنـاث أما في آخر تعدادين فنالحظ أ ،اإلناث مـتالئعمال خارجية ال أو

ت والمكاتب اإلدارية آوقد تكون هذه األعمال داخل المنش بوضوح منخفضة ولكنها بدأت تظهر
  .فقط
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   :حسب فروع منطقة الدراسةفي قطاع الكھرباء والمیاه والغاز  الوطنیة حجم العمالة
القرى وحتى في المنـاطق  في  وأة سواء في المدن مهممن القطاعات الإن هذا القطاع  

ة لكون الكهرباء والمياه هي عصب الحياة العصرية وال يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي النائي
 يتـوفر ن أت هذا القطاع يجب آن منشإوبالتالي ف ،الماءفر الكهرباء وأو حتى اجتماعي إال بتو

  .تآسير هذه المنش ىالفنيين أو اإلداريين للوقوف عل فيه عدد من العاملين سواء
 موضـحة  الفروع وهـي  ىمستو ىحجم العمالة في هذا القطاع علسة هنا سنحاول درا

   :) 67(بالجدول 
فروع منطقة  حسبفي قطاع الكهرباء والمياه والغاز  الوطنيةنسبة العمالة )  67 (جدول رقم 

  )ف2006 - 1973(الفترة  فيالدراسة 
 1973 1984 1995 2006 

 2.0 2.5 1.7 2.0 المرج

 1.8 3.8 5.4 1.9 جردس

 1.8 2.9 3.2  2.3 تاكنس

 1.8 2.2 4.0 2.0 البياضه

 2.0 2.8 4.4 1.2 بطه

 2.1 2.1 2.2 2.4 طلميثه

 1.9 2.6 2.5 2.0 المجموع

   :المصدر
  )ف 2006، 1995، 1984، 1973(إعـداد الباحث اعتماداً على التعدادات العامة للسكان للسنوات 

  

فروع المنطقة  ىمستو ىالقطاع منخفضة علالعمالة في هذا ن نسب أنستنتج من الجدول 
ـ  معدالت ىعلأف تمثل 1984ن كانت سنة إو  ىمسـتو  ىمشاركة للسكان في هذا القطاع عل

  % .4.4وفي بطة % 5.4الفروع حيث بلغت في جردس 
المدينة نفسها نسبة العمالة في هذا القطاع أقل من الفروع وهي مركـز   كذلك نجد فـي

  .الكهرباء واإلدارات وغيرهااإلقليم وتوجد بها محطات 
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  . 104صـ ،1997 ،جامعة اإلسكندرية ،غير منشورة 
 ،دار النهضة العربية للطباعة والنشـر بيـروت    ،عالقات العمل في الدول العربية  : أحمد زكي بدوي .2

 . 117ف صـ 1985
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، دار ومكتبـة الفضـيل للنشـر    )أوراق جغرافية(الزراعة والتنمية الزراعية في ليبيا : هحسني بن زابي .9
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  :تمهيــد
السلع غير المادية والـذي   بإنتاجاالقتصادية التي ترتبط تضم األنشطة الثالثة المجاالت 

يشمل العاملين في المهن التجارية والمصرفية واإلدارية والتأمــين والنقـل واالتصـاالت    
حيث تعد من القطاعات الحيوية لما تؤديه من أعمال  )1(والصحة والتعليم وكل أنواع الخدمات

 إلـى خدمية هامة للجميع كخدمات التعليم والصحة والنقل والخدمات التجارية العقارية إضافة 
  . والترفيهية الخدمات السياحية 

فـي العمـل    اًشاق اًوال يتطلب جهدطابع مريح في العمل  لعامة ذوإن قطاع الخدمات ا
مقارنة بالقطاعات األخـرى إذ يقتصر مجال العمل فيه في أغلـب الوقـت علـى األعمـال     

  . ةاإلداري
الخدمات كافة كان من ضمن أولويات خطط التنمية في ليبيا وذلـك   إن االهتمام بقطاع

قوية تكون ركـيزة أساسية  اقتصادية قاعدة وبناءلمواكبة التطور السريع في مجال الخدمات 
  . خطط تنموية الحقة إلى النتقالل

طاعات الخدمية مـن تعلـيم   إن السياسات التنموية السابقة اتجهت نحو االستثمار في الق
اتساع الهوة بين المنـاطق   لى الحد منية في جميع مناطق ليبيا مما أدى إأساس وصحة وبنى

ـ الرئيس ت متطلبـات  ة والضواحي كذلك تطورت هذه القطاعات في جميع المناطق حيث واكب
واسـتعمال جميـع   الت الحاسبة الحديثة من أجهزة الحاسوب واآل األجهزةالعصر كاستخدام 

وسائل االتصاالت وذلك في جميع المنشآت والمكاتب الخدمية وهذا من أجل تقديم خدمة أفضل 
  . للمواطنين

حيث أن أغلب هذه القطاعات مريحة في طبيعتها ونظامها  األمر الذي قد يؤدي إلـى  
جذب األيدي العاملة إليها ورغبة المواطنين للعمل فيها وهجرة القطاعات األخرى  كالزراعة 

قطـاع  "  والصناعة هذا ما يعني تركز نسبة كبيرة من القوى العاملة فـي القطـاع الثالـث    
  : ويمكن عرض هذه القطاعات على الشكل التالي" الخدمات 
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  :قطاع الخدمات العامة ..والً أ
  :التعليمقطاع ) أ

البنية التعليمية السليمة وخلـق   أنالبالد حيث  يبر التعليم من القطاعات الحيوية فـيعت
  .علمية قادرة على بناء مستقبل جيدعلمية صحيحة ينتج عنها مخرجات  قاعدة

در على النهوض بمؤسسات الدولة وإعداد جيل قا اإلنسانإن أهمية هذا القطاع في بناء 
  .مراحل التي مرت بها البالدالخص باالهتمام والعناية في جميع ي هما جعل هو

وتنويعه وتطويره واالرتفـاع بمسـتواه    الفنياماً واضحاً بالتعليم متها الدولة أولتوقد 
كذلك ربط هذا النوع من التعليم بالمصـانع   األكفاءوتزويده بالمدرسين والمدربين والمؤهلين 

  .)2(اإلنتاجكز والشركات والمصارف ومرا والمزارع
ـ  يليواكب التقدم العلم يالعال يبالتعليم الجامعاالهتمام  زادكذلك  المسـاهمة  وي والتقن

ـ   يالعاملة المدربة تدريباً عالياً ك باأليديتزويد المجتمع  يفعالة فال  يتساهم مساهمة فعالـة ف
   .)3(واالقتصادي االجتماعيخطط التحول 
 يخطة التعليم ف أهدافاالهتمام بهذا القطاع حتى هذه اللحظة حتى كان من بين  واستمر

  :ف 2006 – 2001مشروع خطة التحول 
برنامج طويل المدى ليتكيـف النظـام    يالالزمة لتبن األسستطوير التعليم ووضع ) 1
العلميـة  بغية اكتساب المهارات العلمية والتقنية الالزمة لغرض اللحاق بـالتطورات   التعليمي

  .العالم في والتقنية المتسارعة 
والتـدريبي   التعليمـي مستوى ممكن من الربط بين مخرجات النظام  أفضلتحقيق ) 2

قوة عاملـة   إعدادمن العناصر البشرية المؤهلة وذلك من خالل  واحتياجات االقتصاد والوطن
مع التطورات التكنولوجية  ولية التنمية والنمو والتعامل القادر والبناءؤقادرة على النهوض بمس

 تعـد مخصصات المالية لقطـاع التعلـيم ف  بالنسبة لحجم الو ،)4(محل العناصر الوافدة إلحاللهم
هذه المخصصات في جميع الخطط التي شهدتها البالد وهـو موضـح   ضخمة حيث تم رصد 

  : )68(بالجدول 
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  )ف2006-1963(الفترة  في العلميالمخصصات المالية لقطاع التعليم والبحث  )  68(  جدول 

  القيمة بالمليون دينار  الفترة
1963 – 1968  22,365 

1973 – 1975  181,9 

1976 – 1980  558,6 

1981 – 1985  829,3 

1986 – 1990  612,8 

1991 – 1995  740,2 

1996 – 2000  795,1 

2001 – 2006  346  
  ) 39، 38، 37،  36، 34، 26،29،32(على أرقام الجداول اعتماداعداد الطالب إ :المصدر

   
  

  :الصحة قطاع ) ب 
صحة الفرد من المقومات األساسية لكل مجتمع ويعتبـر تطـور الصـحة العامـة      إن

التطور االجتماعي واالقتصادي وضرورة من ضرورات التنمية ،  من أهدافوتوفيرها هدفاً 
قـدرة   أكثر أصبحواالصحة الجسمية والنفسية كلما  مهعاملين وتكاملت للفكلما تحسنت صحة ا

  .)5(التنمية  أهدافوتحقيق  واإلنتاجعلى العمل 
بعين االعتبـار إال   أخذها ينبغي التيالضرورات الحيوية  إحدى إالن الصحة ليست إو

النهـوض بالزراعـة   وتنمية المجتمع تنمية الزراعة والتعليم وفى  فيمع ذلك عامل هام  اهنأ
  .)6(والتعليم وغيرها من القطاعات

ليبيا رض أتم تنفيذها على  وحققت خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المتالحقة التي
نجازات كبيرة في كافة المجاالت وبخاصة في مجال الصحة والضـمان  إوخالل ثالثة عقود 

وفـرت خـدماتها   واالجتماعي، فقد تم تنفيذ سلسلة من مرافق الرعاية الصحية واالجتماعية 
   .)7(فراد المجتمع أالمجانية لكافة 
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واالزدهـار  دفع عجلـة التقـدم    في اتالضرور من ديع الفردتمام بصحة االه أنكما 
 بشدة اببعضهمالصحة والتنمية ترتبطان  أن حيث و،  في كافة المجاالت والقطاعات والتحول
  .تنمية صحة بدون يكون هناك تنمية بدون صحة وال أنيمكن  بحيث ال

  

بها  مرت التيكل مراحل خطط التنمية  فيفقد تم رصد مبالغ مالية لهذا القطاع  عليه و
ـ  حيث )   69(  البالد كما هو مبين بالجدول كـل   ييتضح لنا حجم المخصصات الكبـرى ف

بالد وقد رافق هذا الدعم تطوير الكوادر البشرية للعمـل فـي   الالتنمية في  حلامرحلة من مر
هتماماً ملحوظاً خاصة في إعداد الكوادر البشـرية الفنيـة والفنيـة    ا وظهرهذا مجال الصحة 

  . هذا القطاع المساعدة القادرة على االنخراط وبفاعلية في
  

كذلك قد عملت الدولة على سياسة إحالل العناصر الليبية مكان العمالة األجنبية وذلـك  
اع والتي من شأنها أن تخرج كـوادر  ر المعاهد والجامعات التي تخدم هذا القطيبإنشاء وتطو

والمعاهد التابعة لقطاع الصحة، وتعتبر القوى العاملة فـي   والمنشآتتأخذ مكانها في المراكز 
الخدمية إال بها كذلك ويتطلب تطوير وتنمية  المنشآتقطاع الخدمات أمر مهم وحيوي ال تسير 

من سياسيات هـذه   ةهداف المرجوالسير نحو االتجاه الصحيح لتحقيق األ يالكوادر البشرية ف
  .الخطط 

  )ف2006 - 1963(الفترة  فيقطاع الصحة المالية ل اتصصمخال)  69( جدول 

  القيمة بالمليون دينار  الفترة
1963 - 1968  12.5  
1973 – 1975  90.6  
1976 – 1980  347.9  
1981 – 1985  459.7  
1986 – 1990  257.3  
1991 – 1995  335  
1996 – 2000  586.4  
  الهيئة العامة للبيئة 48+ مشروعات  139  2006 – 2001

  ) 39، 38، 37،  36، 34، 26،29،32(على أرقام الجداول اعتماداعداد الطالب إ:  المصدر   
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  :"التعليم والصحة"حجم العمالة الوطنية في قطاع الخدمات العامة 
للقوى المنتجة المتوفرة عن طريق  األمثلاالستخدام  خطط التنمية  أهدافمن  هأنوحيث 

اجـات الوظيفيـة مـن    العمل على وصف وتقييم وترتيب الوظائف والمهـن وتحديـد االحتي  
 وإعـادة على ذلك مـن توزيـع    وما يترتبكل منها  فيوليات المطلوبة ؤالتخصصات والمس

 وأكثرونمواً القطاعات تطوراً  أكثرويعد قطاع الخدمات ؛ )8(توزيع القوة المنتجة بين القطاعات
هـذا القطـاع طـول فتـرة      فيتوضحه نسب العاملين  وهذا ما )9(القطاعات استقطاباً لليبيين

أن قطاع الخدمات العامة يسـتحوذ علـى    ، يتضح لنا) 70(  كما هو مبين بالجدول .الدراسة
نسبة عالية في أغلب السنوات حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع فـي ليبيـا حـوالي    

ف حيث شـهدت هـذه الفتـرة    1964سنة % 20.0ف ثم انخفضت إلى 1954سنة % 39.4
بشكل ف 1984اكتشاف النفط مما أثر على حجم العمالة في هذا القطاع وارتفعت النسبة سنة 

وانخفضت النسبة % 49.3ف وصلت النسبة إلى 1995وفى سنة % 63.2ملحوظ لتصل إلى 
  . ف2006سنة % 30.1إلى 

  مقارنة بمنطقة الدراسة ليبيا في في قطاع الخدمات  الوطنيةحجم العمالة )  70 (جدول 
  . )ف 2006 – 1954(الفترة  في

  
  ـايـبــيلـ  ــرجالمــــ

  جملة  أنثى  ذكر  جملة  أنثى  ذكر

1954*  23881  71457  
95338  

38.6%  76174  274433  
350607  

39.4%  

1964*  5825  479  
6304  

28.5%  73023  4624  
77647  

20.0%  

1973  3196  385  
3581  

36.5%  137363  12486  
149849  

36.0%  

1984  7386  2056  9442  
63.1%  345470  69139  414609  

63.2%  

1995  6881  3000  
9881  

49.3%  348971  147355  
496326  

48.4%  

2006  6827  8717  
5544  

29.0%  203624  300993  
504617  

30.1%  
   :المصدر
  )ف2006،  1995،  1984،  1973،  1964،  1954(ت العامة للسكان للسنوات التعدادا .1
 .النسب من حساب الباحث .2
ف حيث يشمل هذا العـدد جميـع   1954تعداد  نظراً لعدم وجود إحصاءات دقيقة في بعض التعدادات خاصة في*

  ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر1964عمال إقليم برقة ، وفى تعداد 
3.   
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في ليبيا حيث وصلت نسبة العمال فـي   لماالدراسة مطابق تماماً في منطقة  عضوإن ال
 ثم انخفضت قليالً سنة% 38.6حوالي  ف1954قطاع الخدمات العامة في منطقة الدراسة سنة 

وارتفعت النسبة سـنة   %36.5 إلىف وصلت النسبة 1973وفى سنة % 28.5ف إلى 1964
بعد توقف خطط التنمية وتحول أغلب السكان للعمل % 63.1ف بشكل كبير لتصل إلى 1984

ف، 2006سـنة   ف وفـي 1995سنة % 49.3 إلىانخفضت  في المجاالت الخدمية واإلدارية
المزيد من الموظفين وظهور بعد أن أصبح هذا القطاع ال يتحمل % 29.0وصلت النسبة إلى 

مجاالت أخرى للعمل فيه كالمؤسسات العقارية والعمل في مجال األمن والعـدل والقطاعـات   
نـاث  حيـث زاد عـدد اإل   إن مشاركة اإلناث في هذا القطاع تبدو ملحوظةالخدمية األخرى 
عن الذكور في التعداد األخير حيث أن أغلب اإلناث يفضلن العمـل  ا القطاع العامالت في هذ

  .) 8ـ7ـ6ـ5(انظر المالحق  صحة بشكل كبيرمجالي التعليم وال في
   

  :الدراسةفروع منطقة  حسبالعامة الخدمات  قطاع فيالوطنية حجم العمالة 
هذا القطاع خاصة المؤسسات التعليمية منتشرة في جميـع فـروع منطقـة    إن منشآت 

يبين  )71(هذه الفروع والجدول في جميع  كون متساوياًالعمالة قد ي نسبةالدراسة وبالتالي فإن 
  . نسبة العمالة في جميع الفروع

  

   الدراسة فروع منطقة حسب قطاع الخدمات في الوطنيةالعمالة  ةنسب)  71 (جدول 
  )ف2006- 1973(الفترة  ـيف

  السنة
  المنطقة

1973  1984  1995  2006  

  30.1  51.7  64.9  31.8  المرج المدينة
  29.0  35.0  53.7  23.6  جردس
  28.1  41.5  61.4  28.5  تاكنس
  28.3  46.6  64.5  38.8  البياضة
  27.9  51.4  56.1  43.6  بطة
  29.4  52.3  64.7  46.7  طلميثة

  ).2006، 1995، 1984، 1973(إعداد الباحث اعتماداً على التعداد العام للسكان للسنوات : المصدر 
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 نسبة العمالة الوطنية في قطاع الخدمات حسب فروع منطقة الدراسة )  12( شكل  

  )ف2006- 1973(فـي الفترة 

  
  ) 71( جدول الباحث اعتماداً على  إعداد: المصدر 

  
  

نسبة العمالة الوطنية في جميع الفروع حيث بلغ فيها  ف ارتفعت 1984نالحظ أن سنة 
ن مدينة المرج تأتي في المركز األول من حيث حجـم  كما نالحظ أ% 63.1حوالي المتوسط 

الصـحية مثـل   التعليميـة كـذلك المرافـق    العمالة وذلك بسبب وجود العديد من المؤسسات 
  . ) 12(انظر الشكل  طق فهي متساوية تقريباًالمستشفى والعيادات األخرى أما باقي المنا

  
  

  :ل والتخزين والمواصالت ـقطاع النق ..ثانياً
وتعتبر جميع هذه ،  ي والبحري والجوي كذلك االتصاالتويشمل هذا القطاع النقل البر

  .نشائهاإ يدية وجاري العمل علىالنقل بواسطة السكك الحد االبالد عدمتوفرة في  األنواع
 ادية الهامة ذات التأثير المباشرقطاع النقل والمواصالت أحد القطاعات االقتصيعتبر و 

اعات اإلنتاج وقطاعـات الخـدمات   في دفع عجله التنمية االقتصادية واالجتماعية وتطوير قط
  .)10(سواء حد ىعل

فالنقل يعتبر عصب االقتصاد وأحد القطاعات االقتصادية المهمة ذات التأثير المباشر في 
حـد سـواء    ىطوير قطاعات اإلنتاج والخدمات علية التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعمل
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عمليـة التحـول االقتصـادي    فقطاع النقل بصفه عامة يقوم بدور أساسي وفعال فـي دفـع   
  .)11(الخدمات تطوير القطاعات اإلنتاجية وقطاعواالجتماعي و
اعات لهذا االرتباط الوثيق بين قطاع النقل والمواصالت وغيره من مختلف القط ونظراً

ن األمر يتطلب إعداد وتنسيق البرامج والمشروعات الخاصة به إاألخرى لالقتصاد الوطني ، ف
ي تتأثر بخـدمات هـذا المرفـق    تلاهدف تنفيذها في القطاعات األخرى مع المخططات المست

  . )12(الهام
البالد ذات  حيث تعتبرومن هنا زاد االهتمام بهذا القطاع في كل خطط التنمية والتحول 

ضـرورة   ىإل ىراوي وقلة السكان  األمر الذي أدساحة شاسعة ويغلب عليها الطابع الصحم
وتسهيل  االجتماعيةواالقتصادية  األغراضتطوير تنمية قطاع النقل والمواصالت لخدمة كافة 

  .واألماكنعملية الوصول واالتصال بين السكان 
ـ إ  اع مخصصـات  ن خطط التنمية والتحول التي شهدتها البالد قد خصصت لهذا القط

يبين المبـالغ الماليـة لهـذا     )72(تطوير هذا القطاع والجدول  جلمالية في كل مرحلة من أ
  .القطاع في الخطط السابقة

  

  

  )ف2006 - 1963(الفترة في قطاع النقل والتخزين والمواصالت ل المالية مخصصاتال)  72 (جدول رقم 

 بالمليون دينار القيمة الفترة

1963 - 1968 27.460 

1973 – 1975 2.70.0 

1976 – 1980 1132.2 

1981 – 1985 1868.5 

1986 – 1990 629.9 

1991 – 1995 298.1 

1996 – 2000 881.9 

2001 – 2006 1181 
  .) 39، 38، 37،  36، 34، 26،29،32(على أرقام الجداول اعتماداعداد الطالب إ :المصدر
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  : نية في قطاع النقل والتخزين والمواصالتطحجم العمالة الو
حيث كانت ن كانت محددة كانت موجودة قبل اكتشاف النفط وإ وسائل النقل في ليبيا إن
آنذاك،  واألقاليمة التي تربط بين المحافظات الرئيسلك الوقت تقتصر على الطرق ذفي الطرق 

 أمـاكن الطرق بعد اكتشاف النفط وذلـك لـربط    بإنشاءالنقل وزاد االهتمام  وتطورت وسائل
والمدن ومن هنا زاد االهتمام بهذا القطاع وبدأ هـذا   وباألسواقاالستهالك  بأماكناالستخراج 

من  هذا القطاع يستقطب عدداً أصبحية وبذلك القطاع يسير بسرعة خاصة بعد تنفيذ خطط التنم
  :)73(ة في هذا القطاع في الجدول مل فيه ويمكن مالحظة تطور العمالالمواطنين للع

  

  في قطاع النقل والتخزينالوطنية العمالة حجم )  73 (جدول رقم 
  ).ف2006 - 1954(ترة فـفي ال الدراسةمنطقة مقارنة بليبيا والمواصالت في 

  

  

  
  لــــيبيــــــا  المـــــــــرج

  جملة  أنثى  ذكر  جملة  أنثى  ذكر

1954* 3155 3 
3158  

2.1% 7560 5 
7565  

0.8% 

1964* 821 0 
821  

3.7% 21463 104 
21567  

5.5% 

1973 691 7 
698  

7.1% 41572 207 
41779  

10% 

1984 333 30 
363  

2.4% 41116 1729 
42845  

6.5% 

1995 462 30 
492  

2.4% 59935 2280 
62215  

6.0% 

2006 685 43 
728  

1.3% 61162 3373 
64535  

3.8% 
  

  

  : المصدر
  .)ف2006، 1995،  1984، 1973، 1964، 1954( التعدادات العامة للسكان للسنوات المذكورة  -1 
  .النسب من حساب الباحث -2 
هذا العـدد   ف حيث يشمل1954تعداد  نظراً لعدم وجود إحصاءات دقيقة في بعض التعدادات خاصة في*

  ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر1964، وفى تعداد جميع عمال إقليم برقة
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ع محـددة  ف كانت نسبة العمالة في هذا القطا1954نه في سنة من الجدول أيتضح لنا 
ف 1973ف وسـنة  1964سنة % 5.5ثم ارتفعت إلى % 0.8د عن جداً في ليبيا حيث لم تز

 وأخيـراً ف 1995سـنة  % 6.0ف و 1984سنة % 6.5ثم انخفضت إلى % 10وصلت إلى 
النسـبة إلـى   ف وفي منطقة الدراسة وصـلت  2006سنة % 3.8انخفضت نسبة العمالة إلى 

من المعدل الوطني في ذلك الوقت حيث كانت هذه النسـبة   أعلىف وهي 1954سنة % 2.1
إلـى   ذلك الوقت ثم ارتفعت النسبة قليالًفي  اًحيوي اًإقليم برقة والذي يعتبر إقليمعلى مستوى 

 أمـاكن الطرق للربط بـين   إنشاءف  ذلك بعد اكتشاف النفط وما تبعه من 1964سنة % 3.7
  .التنقيب والمدن

ط النقـل مـن   نتيجة لتنفيذ خط% 7.1النسبة تقدر بحوالي  أصبحتف 1973وفي سنة 
 1984 خالل الفترة% 2.4وانخفضت النسبة إلى  جل خدمة العمال ونقل المنتجات وتخزينهاأ
واقتصر دور النقل فـي   اإلنتاجيةالمنشآت  وإهمالف وذلك بعد توقف خطط التنمية 1995 –

وهذا مـا  % 1.3نسبة العمالة حوالي  أصبحتف 2006وفي سنة , بعض القطاعات الخدمية 
عن  أماعامة وغيرها، كالخدمات ال األخرىيعني تحول المواطنين للعمل في بعض القطاعات 

العامالت فـي   اإلناثالقليلة من  عدادواألالعامالت في هذا القطاع فهي منخفضة  اإلناثنسبة 
مثل باقي القطاعـات   اإلداريمجال النقل والمواصالت هي في الحقيقة مقتصرة على العمل 

ة للعمـل فـي   االجتماعية وتقاليد المنطقة تحول دون ارتياد المرأ الظروف إنحيث  اإلنتاجية
   .فقط واإلداريفي حدود العمل المكتبي  إالمجال النقل والمواصالت 

  

حجم العمالة الوطنية في قطاع النقل والتخزين والمواصالت حسب فـروع منطقـة    -
  :الدراسة

مية سابقا حيث شهدت هـذه  إن تنمية المناطق الريفية كان من ضمن أهداف خطط التن
والمدن مـن   مجاالت النقل كتعبيد الطرق والربط بين األريافنجازات واضحة في المناطق إ

الضـواحي  لى المدن وبالتالي جذب هذا القطاع بعض سكان أجل نقل السكان والبضائع من وإ
  .يبين نسبة العمالة في هذا القطاع في فروع منطقة الدراسة )74(للعمل فيه والجدول 

اع النقل والمواصالت منخفضة فـي  ن حجم العمالة الوطنية في قطيتبين من الجدول أ
ف أعلى نسبة مشاركة من الليبيين للعمل 1973جميع فروع منطقة الدراسة حيث شهدت سنة 

، صبحت منخفضة جداًا فإن باقي السنوات أفي هذا القطاع وهي نفس األسباب السابقة، وبعده
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ت والمنشـآت  داران كل فروع المنطقة وذلـك لوجـود اإل  على نسبة بيوتشهد مدينة المرج أ
كثر من الضواحي كذلك وجـود محطـات   جية وبالتالي فهي تشهد حركة نقل أالخدمية واإلنتا

النقل والتي تخلو منها غالبية الضواحي ، كذلك قد يكون مجال العمـل لـدى عمـال النقـل     
ل في المدينة نفسها وليس في محل إقامتهم، أو في والمواصالت في الفروع يقتصر على العم

  . كالعمل في الموانئ والمطارات القريبة  من منطقة الدراسة خرىمدن أ
  

 الدراسةفروع  منطقة  حسبفي قطاع النقل والتخزين والمواصالت  الوطنيةنسبة العمالة )  74 (جدول رقم 
  .)ف2006 - 1973(في الفترة 

 ف2006 1995 1984 1973 

 1.7 2.9 2.7 8.4 المرج

 1.3 1.6 2.0 3.5 جردس

 1.1 0.9 1.6 5.2 تاكنس

 1.2 1.9 1.3 6.6 البياضه

 1.2 0.6 1.5 5.0 بطه

 1.3 2.2 2.0 3.9 طلميثه

 1.3 2.4 2.4 7.1 المجموع
  ).ف2006، 1995، 1984، 1973(عداد الباحث اعتماداً على التعدادات العامة للسكان للسنوات إ : المصدر

  

وخدمات  خدمات العقاريةقطاع المصارف ومؤسسات التمويل والتأمين وال ..ثالثاً
  :عمالاأل

 جـداً  اًات محدوديدارية والمؤسساتية في الخمسينكان العمل في الوظائف العامة اإل لقد
بعض المناطق مـن مثـل هـذه    فية والعقارية قليلة وقد تخلو حيث كانت المؤسسات المصر

مين والخدمات ما مؤسسات التأالبالد مصارف قليلة مثل مصرف األمة وأ الخدمات، وكانت في
  .عمال فهي وظائف نادرة وال تذكر في ذلك الوقتالعقارية وخدمات األ

 كبيراً شهد تطوراً قد بهاوما يرتبط  ةقطاع المصارف والتأمين والخدمات العقاري نإ  
أهداف من أجل كافة النشاطات االقتصادية و ةف وحتى اآلن من أجل مواكب 1970بداية من 

  .واالجتماعية في البالدالتنمية االقتصادية 
بتلييب جميـع المصـارف األجنبيـة     قراراًرت الدولة ف أصد1969مبر نوف 13وفي 

  . )13(العاملة في البالد
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وجميع فروع هذه المصـارف   ليبيا رف الخمسة التجارية فيوعليه فقد أصحبت المصا
خاصـة بعـد    اًكبير اًلمصرف ليبيا المركزي وبذلك شهد قطاع المصارف تطور مملكة كلياً

،  ة القطاعات االقتصادية فـي الـبالد  تقديمها الكثير من الخدمات المصرفية والذي شمل كاف
للنشاطات  الكبيرة في القطاعات االقتصادية األساسـية وخاصـة قطـاع الزراعـة      ونظراً

 تحتاجه هذه القطاعات من التمويل الالزم والذي عجزت  المصارفما والصناعة واإلسكان  و
، فقد تم إنشاء ثالثة مصارف متخصصة لتقديم  الخـدمات  لها تقديم الدعم الكلي ة عنالتجاري

المصرفية والتمويل لهذه  القطاعات وهي المصرف الزراعي ومصرف التنميـة ومصـرف   
تمويل والمساهمة الحيث اهتم المصرف الزراعي بتقديم الدعم و .االدخار واالستثمار العقاري
  .عينارزموتقديم الدعم لل يواإلنتاج الحيوانفي النهوض بقطاع الزراعة 

مـا مصـرف االدخـار    أبالنشاط الصناعي وتمويلـه   وبالنسبة لمصرف التنمية فاهتم
واالستثمار العقاري فقد اهتم بقطاع اإلسكان وتوفير المسكن للمواطنين ودعم خطه اإلسـكان  

  .في التنمية االقتصادية  واالجتماعية 
ي الليبي الخارجي بتمويل مشاريع التنمية كمـا اشـتمل   المصرف العرب في حين اهتم

  .عمال خارج البالداأل علىطه نشا
 ةفي مجال التأمين  فقد  ظلت الفروع والتوكيالت األجنبية  هي هيئات التامين الوحيد و

ف ثم 1964ليبيا للتأمين سنة أنشئت أول شركة تأمين ليبية ، وهي شركة  ىبالسوق الليبي حت
ف 1968ف  والمختار للتأمين  عام 1967مين  عام ألتلبعدها إنشاء شركات الصحاري  ىتوال

  .)14(ف1969ثم  شركة شمال إفريقيا للتامين عام 
تلييب البإصدار قرارات من أجل   الدولةبمجال  التأمين حيث قامت  الدولة وقد اهتمت 

  .واالهتمام بمؤسسات التأمين في البالد
الخدمات العقاريـة  و والتأمينفي قطاع المصارف ومؤسسات التمويل لعمالة الوطنية حجم ا

  :عمالخدمات األو
ف وذلـك  1973في هذا القطاع سيكون بداية من عام  دراسة حجم العمالة الوطنية إن

لم ترد فيهـا   ةالتعدادات السابق أنفي هذا القطاع كما  ملحوظاً اًشهدت تطور يتلاألنها السنة 
  .إحصائيات عن العمالة في هذا القطاع



  
  

151 
 

ه البالد وتعدد فـروع  تمين الذي شهدر في قطاع المصارف والتمويل والتأهذا التطو إن
نصيبها من  تأخذهذه المؤسسات حتى شملت جميع مناطق ليبيا نتج عنه ظهور وظائف جديدة 

  .حجم العمالة الوطنية في هذه المؤسسات يبين) 75(مواطنين للعمل فيه والجدول ال
أن حجم العمالة الوطنية في هذه القطاعات قد تطور وزاد بأعداد كبيرة حيث بلغ  نالحظحيث 

% 1.2ف في ليبيا وبنسبة 1973موظف سنة  5050عدد الموظفين في هذه المؤسسات حوالي 
مـن  % 1.7وبنسـبة  موظف  29571من مجموع العاملين في تلك السنة ووصل العدد إلى 

ن العددية إال أن النسبة منخفضة وبمـا أ  ف ورغم هذه الزيادة2006مجموع العاملين في سنة 
حجم العمالة المرتفعة في القطاعات األخرى نتج عنه انخفـاض نسـبة العمـال فـي هـذه      

  .المؤسسات
  

الخدمات العقارية حجم العمالة الوطنية في قطاع المصارف ومؤسسات التمويل والتأمين و)  75( جدول 
  .)ف2006 - 1973(الفترة  فيمنطقة الدراسة مقارنة بليبيا في  األعمالوخدمات 

  

  المنطقة       
  

 السنة

 ياـبـلي رجــالم

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

1973 36 1 
37  
0.1% 4856 194 

5050  
1.2% 

1984 86 19 
105  

0.7% 6987 1480 
8467  

1.2% 

1995 159 64 
223  

1.1% 15793 3688 
19481  

1.9% 

2006 258 70 
328  

0.6% 23935 5636 
29571  

1.7% 
  

  :المصدر
  .)2006، 1995، 1984، 1973(التعدادات العامة للسكان للسنوات  .1
 .النسب من حساب الباحث .2

 

  

في مؤسسات هذا القطاع سـنة   اًموظف 37في منطقة الدراسة فقد كان هناك حوالي  أما
 105من مجموع العاملين في تلك السنة وارتفع العدد إلى % 0.1ف ويشكلون ما نسبته 1973
سـنة  % 1.1وبنسـبة   اًموظف 223ومن ثم زاد العدد إلى % 0.7ف بنسبة 1984سنة  اًموظف

  .العمال الوطنيين في نفس السنة إجماليمن % 0.6ف 2006ف وفي سنة 1995



  
  

152 
 

نسبتهم إلـى مجمـوع العمـال فـي جميـع       أن إالونالحظ رغم زيادة عدد الموظفين 
القطاعات في كل سنة منخفضة وذلك لمحدودية مؤسسات المصـارف وشـركات التمويـل    

قليلة من الموظفين مقارنـة   عداداًأوالتامين وخدمات المجتمع حيث تستوعب هذه المؤسسات 
  .على عمالة مرتفعةتستحوذ التي  األخرىبمؤسسات القطاعات 

حيث بلغت نسبة قل من الذكور العامالت في هذه المؤسسات فهي أ اإلناثعن نسبة  أما
ف ثم 1973العامالت سنة  اإلناث إجماليمن % 0.6العامالت في هذا القطاع حوالي  اإلناث

العامالت في هذا القطاع حـوالي   اإلناثف وبلغت نسبة 1984سنة % 1.7إلى  ارتفعت قليالً
ف 2006من مجموع العامالت سنة % 1.1وصلت النسبة إلى  وأخيراًف 1995سنة % 1.9

العامالت في هذا القطاع إلى انخفاض العمالة الكلية فـي هـذا    اإلناثويرجع انخفاض نسبة 
للعمل في قطاع  اإلناثوبفارق كبير، كذلك توجه  اإلناثالقطاع وارتفاع عدد الذكور عن عدد 

  . ي مجال التعليمالخدمات العامة خاصة ف
ـ  مكــن دراســته ن توزيــع العمالــة حســب فــروع منطقـة الدراســة فــال ي ـوع

غلـب المـوظفين   ات هذا القطـاع فـي المدينـة وأ   ـمؤسس غلببموضوعية وذلك لوجود أ
ـ     ن طريـق  ـهم من سكان مدينة المرج وحتى سكان الضواحي يعملـون فـي المدينـة ع

  . رحلة عمل يومية من الضواحي إلى المدينة
  

  :والمقاهي والمطاعم والفنادقالجملة والتجزئة   تجارةقطاع  ..رابعاً
عم من األنشـطة الخدميـة   يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمقاهي والمطا

  .التي صاحبت عملية التطوير والتنمية في البالدالضرورية 
اكتشاف النفط في بعض العمليـات البسـيطة    فترة وكانت تمارس األنشطة التجارية قبل

غلبها في تجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية واألعمال كان أالتي كانت متداولة بين التجار و
اليدوية والحرفية والتي كانت سائدة في تلك الفترة، أما الفنادق والمقـاهي والمطـاعم فهـي    

  .ةلمدن الرئيسمقتصرة خدماتها على امحدودة االنتشار في ذلك الوقت و
وكانت العمالة األجنبية تساهم في إدارة هذه المرافق في ذلك وبعد اكتشاف الـنفط أصـبحت    

حركة التجارة فعالة ومؤثرة في االقتصاد الوطني حيث شهدت تلك الفترة حركة ملحوظة في 
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ليـة  تجارة النفط وما تبعه من توفير البضائع التي كانت توفر وتدعم عن طريق العائدات الما
  . من هذه الثروة

 -1970خـالل الفتـرة مـن     ليبيـا  فيتمارس التجارة الداخلية والخارجية وأصبحت 
اشتراكية يقوم بعضها باالستيراد والتسويق ويقوم بعضها اآلخـر   منشآتف من خالل 1988
  . )15(التسويق فقط  فيبينما تتخصص بعض القنوات  والتسويق مباشرة باإلنتاج

قطاع تجارة التجزئة على نقـل ملكيـة    في أساساًولقد انصبت عملية التمليك للعاملين 
لتشكيل البضـائع واآلالت  ) ف1989ام ـلع -422 -48القرارات (الشركة الوطنية لألسواق 

دون هياكل البنايات ومراكز التوزيع ، كما نظمت عملية تمليك الفنـادق مـن خـالل نفـس     
  .)16(س هذه القرارات حل الشركات الفندقية العامةالقرارات ولقد تم على أسا

 اًكبير اًشهدت تطور والتيقطاعات التجارة والمقاهي والمطاعم من القطاعات الهامة  إن
جميع المدن واألقاليم وصاحب هـذه   في اًالعقود األخيرة حيث شهدت البالد تنمية وتطور في

لمواكبة هذا التطور، كما شهدت التجـارة   هيوالمقاالتنمية إنشاء العديد من الفنادق والمطاعم 
للمجتمع  توفر والتيتجارية العامة والخاصة والمواقع ال األسواقنمواً واضحاً بحيث انتشرت 

الخارجية فقد  بالنسبة للتجارة أمايلزمه الناس  ذلك كل ماـالحاجات األساسية والضرورية وك
قطاع النفط حيث أظهـرت   في الملحوظخاصة بعد النشاط  ىخراأل يتطورت بشكل كبير ه

 -1980 عـامي بـين  % 90الصادرات من المشتقات النفطية نمواً مطرداً بحيث نمت بمعدل 
  .ف1985

  

  : والمطاعم والمقاهي والفنادق تجارة الجملة والتجزئةقطاع  يفحجم العمالة الوطنية 
حركة التطـور   واكبوشهدت تطوراً ملحوظاً  التين هذا القطاع يعتبر من القطاعات إ
البالد فخدمات التجارة والمقاهي والمطاعم ضرورية حتى تقـوم جميـع    اتشهده التيوالنمو 

السـنوات   فيلة الوطنية احجم العم فيالمؤسسات بعملها كذلك شهد هذا القطاع تطوراً عددياً 
الفندقية في وبعد اكتشاف النفط وتوالي خطط التنمية في البالد تعددت مراكز الخدمات األخيرة 

يوضح حجم العمالة الوطنية في  )76(لمواطنين والجدول ت حركة فرص عمل االبالد وتطور
  .هذا القطاع
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 حـوالي كانـت   والتـي هذا القطاع  فيلحجم العمالة الوطنية  العددييتضح التطور و
ف بحيث 2006عامل سنة  105795 إلىف ليصل 1954البالد سنة  في اًوطني عامالً 17120
وإن كانت هذه النسبة منخفضة ذلـك  . نالفترتي اتينبين ه% 6.3 إلى% 1.9لنسبة من قفزت ا

   .المتخصصة األجنبيةربما لعدد العمالة 
جملـة المقاطعـة سـنة     في اًوطني عامالً 6034 العدد كان منطقة الدراسة فقد فيأما 

وهذا االنخفاض ربمـا   ،ف 2006سنة  منطقةعلى مستوى ال 1867 العدد  وأصبح ف1954
 أما الحالييشمل عدة شعبيات بالمسمى  والذيف يشمل جميع إقليم برقة 1954ألن العدد سنة 

قـد يكـون    وبالتـالي ف فهو يشمل منطقة المرج وشعبية الحزام األخضر سابقاً 2006سنة 
 عامالً 1867 إليهي وصل   536ف حيث كان العدد  1973العدد يبدأ  من سنة  فياالرتفاع 

 1.7و ف 1964سنة % 4.2و ف1954سنة  % 2.4بين   ف حيث تراوحت النسبة2006سنة 
  ف 1995سـنة  % 4.5ف ثم أصبحت بحوالي 1984سنة % 5.5وارتفعت إلى  ف1973سنة 
 ىحيث كان أقص األخرىف وهذه  النسبة  منخفضة مقارنه بالقطاعات 2006سنة  % 3.4و

يرجع ذلـك  % 5.5وفي منطقة الدراسة  % 6.7ف حيث وصلت في ليبيا 1984ارتفاع سنة 
  .كذلك ظهور األسواق العامة في تلك السنةفي خطة التنمية  االهتمام بجميع القطاعات  إلي

 ىفقد يعـز  ليبياالدراسة واالنخفاض في نسبة العمالة الوطنية في منطقة  سببعن  أما
فـي   تعتبر متخصصة في هذا المجال خاصة تيلاية في هذا القطاع والة األجنبجذب العم إلي

  .خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم
 يفوقن عدد الذكور أعداد هذا القطاع فيظهر لنا من حيث األلنسبة النوعية في ا عن أما

  .من منطقة الدراسة وليبيا اإلناث في جميع السنوات في كٍل عددبكثير 
مـن إجمـالي الـذكور العـاملين      % 3.6 1954في ليبيا عام  فقد بلغت نسبة الذكور

  وأخيــراً 1995عــام % 9.4ومــن ثــم  1984عــام % 6.9و  1973عــام % 8.6ثــم  
مـن إجمـالي    1954عـام  % 0.0 حـوالي كانـت  ما اإلناث فقـد  أف 2006عام % 8.4

   ومــن ثــم ارتفعــت قلــيالً 1973عــام % 0.7 حــوالياإلنــاث العــامالت آنــذاك ثــم 
 انخفضـت  اًوأخيـر % 1.5لتصـبح   1995ف ثم انخفضـت عـام   1984عام %5.6لتبلغ 
  .من مجموع اإلناث العامالت في نفس السنة% 0.8 إليف 2006عام 
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من إجمالي عدد % 4.5حوالي  1954منطقة الدراسة فقد كانت نسبة الذكور عام وفي 
ف 1973عـام  % 5.6ثـم    %4.4ف حوالي 1964 الذكور العاملين في تلك السنة وفي عام

ف وانخفضت 1995عام % 5.4ومن ثم أصحبت  % 4.9 إلىف 1984عام  وانخفضت قليالً
العـامالت  اإلنـاث  نسبة ن أفي حين ،  من إجمالي الذكور العاملين ف2006عام % 4.7 إلى
لم تكن هنـاك   في حين العامالت اإلناثف من إجمالي 1954عام % 0.3بحوالي  تقدر كانت

 إلـى ف 1984ارتفعت عام وف 1973عام % 0.6ف ثم أصحبت 1964عام تذكر أي نسبة 
مـن   ف2006عـام  % 0.4 إلى ف وأخيرا1995ًعام % 1.1 إلىومن ثم  انخفضت % 8.4

  .مجموع اإلناث العامالت
 في ليبياوالمطاعم  والفنادق والمقاهيقطاع تجارة التجزئة والجملة  فيحجم العمالة الوطنية )  76( جدول 

  .ف 2006 - 1954راسة وليبيا من منطقة الدمقارنة ب

  المنطقة
 السنة

 ليبيا المرج

 جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر

1954* 5934 100 
6034  

2.4% 16874 246 
17120  

1.9% 

1964* 926 4 
930  

4.2% 24605 209 
24814  

6.4% 

1973 533 3 
536  

1.7% 33587 206 
33793  

8.1% 

1984 603 230 
833  

5.5% 39812 4776 
44588  

6.7% 

1995 877 42 
919  

4.5% 79059 2941 
82000  

7.9% 

2006 1790 77 
1867  

3.4% 101534 4261 
105795  

6.3% 
  

  .)ف2006، 1995، 1984، 1973، 1964، 1954(التعدادات العامة للسكان للسنوات . 1: المصدر 
  .النسب من حساب الباحث . 2

ف حيث يشمل هذا 1954تعداد  التعدادات خاصة فينظراً لعدم وجود إحصاءات دقيقة في بعض * 
  . ف يشمل عمال منطقة الجبل األخضر1964تعداد  العدد جميع عمال إقليم برقة ، وفي



  
  

156 
 

المنطقة االجتماعية خاصة في عادات ال إلى ىربما يعز اإلناثهذا االنخفاض في نسبة 
ن هذا القطاع ال أرأينا  ما إذاالعمل في هذا المجال خاصة  إلىالمرأة  التي تحول دون دخول

للعمالـة     مجـاالً هـذا القطـاع    من وهذا ما جعل يشهد مشاركة فعالة من قبل الذكور أصالً
  .األجنبية
  

التجزئة والفنادق والمقاهي والمطاعم حسب الجملة و تجارةحجم العمالة الوطنية في قطاع 
  :فروع منطقة الدراسة

ؤسسات الفندقيـة  غلب الممركز اإلقليم كما أن أ في غلب أنشطة التجارة تدار غالباًإن أ
فـي   اًسـريع  اًتطور د المدينة وبعض الضواحي كما تشه تقع في المدينة وإن كانت قليلة جداً

مجال خدمات المطاعم والمقاهي خاصة على طول الطريق السـاحلي والصـحراوي لتقـديم    
وهـذا موضـح    محدودة جداًن كانت وهذا ما يوفر وظائف للمواطنين وإ خدماتها للمسافرين

  :)77(بالجدول 
التجزئة والفنادق والمطاعم الجملة والوطنية في قطاع تجارة  ة  العمالةنسب)  77 (جدول 

  ف2006 - 1973فروع منطقة  الدراسة من  حسب والمقاهي

 1973 1984 1955 2006 

 5.5 5.4 6.0 7.0 المرج

 3.0 2.0 3.1 1.9 جردس

 3.0 2.3 4.5 1.9 تاكنس

 3.5 4.2 6.2 3.4 البياضه

 3.2 2.1 4.1 1.6 بطه

 3.3 3.9 5.8 3.1 طلميثة
  

  :المصدر
  .ف2006 – 1995 – 1984 – 1973التعدادات العامة للسكان للسنوات  ىعل إعداد الباحث اعتماداً

  

جميـع   ىن بين نسب العمالة في الفروع وعلزاهناك تو أنيتضح  ) 77( ومن الجدول
غلب المقـاهي والمطـاعم   أتكون في المدنية وذلك لتوفر  ئماًنسبة دا ىأعلن إالسنوات هذا و

  .والفندق الوحيد في اإلقليم
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وهذا يدل على عدم تكافؤ فرص التنمية بين المدينة والضواحي وعدم االهتمام الكـافي  
صبحت بعـض  عدالة في التنمية المكانية بحيث أفي مجال التنمية الريفية وعدم تطبيق مبدأ ال

  .بسط الخدمات الفندقيةاحي مناطق هامشية ال تتوفر فيها أوالض
ن العمالة الموجود في هذا القطاع خاصة في الضواحي مقتصرة على عمليات ظ أويالح

  .التجارة في المحالت وبعض المواطنين العاملين في المطاعم
  

 :  ةن حسب األنشطة االقتصادية الرئيستوزيع العاملين الليبيي

توزيـع العمالـة الوطنيـة حسـب     و جميع القطاعاتلم العمالة الوطنية دراسة حجبعد 
، سنحاول معرفة نسب هذه العمالة وذلك حسـب  القتصادية التسعة المتعارف عليهااألنشطة ا

أعلى نسبة مشـاركة مـن قبـل     ة وذلك للوقوف أكثر علىنشطة االقتصادية الثالثة الرئيساأل
ن حسب هذه األنشطة العريضة وذلك لمعرفة اتجاه وحركة العمالة الوطنية خالل فتـرة  يالليبي

في أي القطاعات تسير وتضح لنا اتجاه هذه الحركة يف حتى 2006 -1954الدراسة من عام 
وتضم القطاعـات  حدى هذه القطاعات إعرفة النسبة النوعية وتركزها في بصفة عامة كذلك م
  :  يتاآلالمتعارف عليها  ةثة الثالاالقتصادية الرئيس

  .م الزراعة وأعمال الغابات وصيد البر والبحرضوت :األولية األنشطةقطاعات  .1
الصـناعية والحرفيـة والتعـدين     األنشـطة وتشمل : الثانوية األنشطةقطاعات  .2

 .عمال الكهرباء والمياه والغازأو والمحاجر والبناء والتشييد

م خدمات التعليم والصـحة والمرافـق   ضوت: "الخدمات"الثالثة  األنشطةقطاعات  .3
رف ومؤسسات التأمين والتمويل والفنادق والمصا ينقل والمواصالت والتجارة والمقاهوال
 . عمال االجتماعيةالعقارية والشخصية وكافة األ عمالواأل

مكـن  يراسة حسب هذه األنشـطة الرئيسـة   الد ل فترةاطو )78(وعند تحليل الجدول 
  : استعراض التالي

  

  : قطاعات األنشطة األولية ..أوالً 
ى بنسبة مشاركة فعالة حيث ظعمال المتعلقة بها التحتشمل الزراعة واألو وهذه األنشطة

قة منط يف% 15.0 يبحوالف كانت 1954ع عام هذا القطا ينالحظ أن نسبة العمالة الوطنية ف
لـى  إوصـلت  االرتفاع حتـى   يواستمرت ف% 34.5لى إف 1964الدراسة ثم ارتفعت عام 



  
  

158 
 

% 20.7 يف قدرت بحوال1984عام  يوبعدها بدأت باالنخفاض فف –ف 1973عام % 37.2
  .ف2006تبدو نفس النسبة عام  يوه %22.8ف كانت النسبة 1995عام  يوف

المقارنة باألنشطة األخـرى  النسبة قد تكون منخفضة بن نالحظ أ)  78(  وفي الجدول
ـ  يغلب الليبيأف حيث كان 1954عام  يخاصة ف ولكـن   ين يمتهنون حرفة الزراعـة والرع

  .التسجيل واإلحصاء يرجع لعدم الدقة فيانخفاض النسبة قد 
 عمليـات  يلى دخول البالد فإفربما يرجع سبب االرتفاع البسيط ف 1964عام  في أما

بما ف فاالنخفاض ر2006حتى عام ف 1964بعد عام   أما  ، التنمية االقتصادية واالجتماعية
 لى توفر فرص عمل أفضل رغم االهتمام بالتنمية الزراعيـة إاف النفط مما أدى يرجع الكتش

  . خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات 
  .ف 2006 -1954 يالعمالة بين عاميبين نسب هذه  )78(والجدول 

  سةالدرامنطقة مقارنة ب ليبيا ة فية حسب األنشطة االقتصادية الرئيسحجم العمالة الوطني)  78( جدول 
  )ف2006 -1954(عامي ل 

  1954  2006  
  ليبيــــــا  المـــــرج  ليبيـــــا  المـــــرج  

ذ  
ثى  كر
أن

ملة  
ج

كر  
ذ
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10  %  األنشطة الثانوية 
.0
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7

  6.
7
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0
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6

  9.
6
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  15
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األنشطة الثالثة 
  "الخدمات "

%  57
.5

  94
.0

  78
.3

  30
.0

  88
.9

  58
.2

  57
.0

  85
.1

  67
.8

  61
.6

  91
.7

  72
.2

  

  

  ."ف2006 -1954" من إعداد الباحث اعتماداً على التعداد العام للسكان .1 : المصدر
 .النسب من حساب الباحث.2

 
  

ـ  يعمال فههذه األ يف أما حول مشاركة اإلناث ف 1954عـام   يضئيلة حيث كانت ف
. ف 1964عام  %15.5لى إذلك الوقت ثم ارتفعت  يمن مجموعة العامالت ف% 1.7 يحوال
عـام  % 2.0لـى  إف ثـم  1984عام % 6.4لى إت ف وانخفض1973تعداد  ينفسها ف يوه

 يطبيع ف وهذا االنخفاض2006عام  العامالت من مجموع% 22.6لى إف وارتفعت 1995
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م عا يف اال تجذب اإلناث أم يعمال الشاقة والتر هذا القطاع من القطاعات ذات األحيث يعتب
ـ الوالهذا القطاع  يفلحصر العامالت  نتيجة  هذا االرتفاعيكون ف فربما 2006 يقمـن   يت

عن اكتشاف النفط أحدث تغير في  توزيع القوى العاملة، حيث نشـطت  "؛  ية فقطعمال إدارأب
ت األخرى المرتبطة بصناعة النفط وتعددت مجاالت العمل وظهرت بعض المصـانع  الخدما

الصغيرة وارتفع تبعاً لذلك معدل الهجرة من المناطق الريفية بانتقال عمـال الزراعـة إلـى    
مجاالت العمل الصناعي حيث األجور مرتفعة األمر الذي أدى إلى هبوط اإلنتـاج الزراعـي   

  . )17("وإهمال الزراعة إهماال تاماً
  :قطاع األنشطة الثانوية ..ثانياً 

حيث كانت نسبة تعتبر قطاعات إنتاجية  يعمال الصناعية وغيرها وهقطاع األ يوه
عام % 17.0لى إ ثم ارتفعت% 6.7 يف حوال1954منطقة المرج عام  يالعمالة الوطنية ف

 %7.3 يف كانت حوال1984ام ع يف وف1975عام  %10.0لى إف ثم انخفضت 1964
النسب ضئيلة  هوهذ،%9.6 يف حوال2006عام  يف وأخيراً ف1995عام % 10.4 يحوال

ء والتشييد وأعمال والبنا عمال التعدينأعمال مثل نتيجة لطبيعة هذه األ يجداً وقد ال تذكر وه
ف 1964عام  هونالحظ أن،القيام بها يالغالب على العمالة األجنبية ف ييعتمد ف يالكهرباء والت
تلك  يالعمل بالبناء والتشييد ف يبة مشاركة حيث أن أغلب السكان دخلوا فأعلى نسكانت تمثل 

كل فترة  يالسنوات فإن النسبة منخفضة ف يباق يند بناء المدينة الجديدة ، أما فالفترة خاصة ع
ليه وهذا ما أدى إيجذب العمال  وذلك لقلة المنشآت الصناعية بالمنطقة وحتى القائم منها لم يعد

اعرفنا م امنخفضة جداً خاصة إذ ينشآت وبالنسبة لمشاركة اإلناث فهتدهور بعض هذه الملى إ
بهذه القطاعات لعمل من ابالتالي فاإلناث هن أكثر نفوراً عمال ودون هذه األيأن الذكور اليج

  .لى جهدإتحتاج  يعمالها المتعبة والتألطبيعتها الصعبة و
يعتمد  يمال يقتصر على قطاع الصناعة والذعهذه األ ينسب عمالة اإلناث ف وقد تكون

  .مصنع الغزل والنسيج يالمصانع بالمنطقة خاصة ف يعلى العامالت الليبيات ف
  :  "الخدمات"قطاع األنشطة الثالثة  ..ثالثاً 
عمال المريحة جذباً للعمالة الوطنية لطبيعة األن قطاع الخدمات ربما هو القطاع األكثر إ
قطاع الخدمات  يمن جملة العاملين هم ف% 58.2 يتشهد البالد حوالها وتنوعها حيث وتعدد
  .ف2006عام  %72.2لى إف وارتفعت النسبة 1954عام  يذا فوه



  
  

160 
 

عام % 78.3 يهذا القطاعات حوال ياسة كانت نسبة العمالة الوطنية فمنطقة الدر يوف
ف 1973عام  %52.8 يكانت حوالف و1964عام % 48.5لى إف ثم انخفضت 1954

وأخيراً % 66.8 يف كانت حوال1995عام  يوف% 72.0لى إف 1984عام  يوارتفعت ف
هذا القطاع إال  ينسب العمالة ف يف ورغم هذا التذبذب البسيط ف2006عام % 67.8وصلت 

حظ البالد حسب هذه اإلحصائيات ونال يف يتفعه جداً حيث يغلب الطابع الخدمأنها تعتبر مر
ن كانت مرتفعة وذلك الكتشاف إقل من حيث حجم العمالة واأل يف كانت ه1964عام  يف هأن

عام  يعمال في الحقول وغيرها ، أما فأعمال تدر أجوراً مرتفعة مثل األ النفط وما أوجده من
بعض العمال إليه  جذبت ينتاجية التي شهدتها المنطقة والتف فربما لقيام المشاريع اإل1973

لى االرتفاع بعد إهمال بعض المشاريع اإلنتاجية وتحول إ، ولكن النسبة عادت دئ األمربا يف
  .لقطاع العامالعمال الزراعيين وعمال المصانع إلى موظفين با

ل فترة الدراسة حيث وحول نسبة اإلناث فإنها مرتفعة وقد تتركز معظمها في هذا القطاع وطو
 ،ف1964عام % 80.0ثم ،ف1954العامالت عام  مجموعمن  % 94.0لى إوصلت النسبة 

ف 1995عام  يف وف1984عام % 85.9لى إو% 83.4ف وصلت إلى 1973عام  يوف
ف وهذا ال يعتبر انخفاضاً حيث 2006عام % 85.1ثم انخفضت إلى % 91.6ارتفعت إلى 

تحتاج إلى مجهود  تعد هذه النسبة مرتفعة وذلك لميول اإلناث للعمل في هذه القطاعات ألنها ال
عات المريحة يوجد سوق عمل إال هذه القطا المشاريع اإلنتاجية وال كذلك الفتقار المنطقة إلى

  يوضح هذه الحركة ) 13(والشكل  لإلناث والذكور معاً
  حركة العمالة الوطنیة حسب القطاعات االقتصادیة الثالثة بمنطقة الدراسة)  13 (شكل 

  .ف 2006 - 1954ى الفترة من ـف

  
، 1995، 1984، 1973، 1964، 1954( للسنوات لسكانلالعامة  تعداداتالإعداد الباحث اعتماداً على : المصدر
  .)ف2006
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العاملة الوطنية في منطقة الدراسـة خـالل الفتـرة     هذه الدراسة حركة  القوىتناولت 
تضـمن   ار النظري للدراسة أربعة فصول إذف حيث تضمنت الدراسة اإلط 2006 -1954

الفصل األول  دراسة السكان  ومكوناته في منطقة الدراسة من حيـث المواليـد والوفيـات     
الدراسـة وفـق   هـذه  تمت  للسكان وركيب العمري والنوعي والهجرة ونمو السكان كذلك الت

  .ل فترة الدراسة ااإلحصائيات والتقارير الرسمية طو
كما تناول الفصل الثاني خطط التنمية التي مرت بها البالد ، مع التركيز علـى منطقـة   

ومحاولة معرفـة اتجـاه    مع تحليل القوى العاملة  ومدى مواكبتها ألهداف كل خطةالدراسة 
  .العمالة الوطنية ومستهدفات التنمية في كل فترة 

ومعدالت النشاط االقتصادي للقوة البشرية في منطقة   باإلضافة إلى التركيب االقتصادي
النسبة  النوعية في هذا المجال  وإيضاح اقتصادياً العاملين وغير بيان نسبة  العاملينالدراسة و
ذلك علـى   إيضاحل فترة الدراسة  مع امنطقة وطوال في يدراسة التركيب التعليم إلى  إضافة

  .) العاملون اقتصادياً( الفئات العمرية الوسطى
 ة  الوطنية في منطقة  الدراسة علـى بينما استعرض الفصل الثالث حركة األيدي العامل

كة هذه العمالـة  مع مقارنة ذلك بحر" األولية والثانوية" األنشطة اإلنتاجية ومختلف القطاعات 
ل قطاع من حيث األهمية وحجـم  ، حيث استعرضنا بالدراسة والتحليل لكالبالد مستوىعلى 
ي كل قطاع ل فترة الدراسة فاصات المالية في جميع فترات الدراسة وحجم العمالة طوالمخص

  .فروع منطقة الدراسة  مع بيان هذه الحركة على مستوى
نا في هذا الفصل األخير حركة جاء الفصل الرابع كتتمة للفصل الثالث حيث درس وأخيراً

وجاءت " الخدمات" الثالث  الة الوطنية في منطقة الدراسة على مستوى قطاعات المستوىالعم
  .والعرض هذه الدراسة بالتشابه مثل دراسة الفصل الثالث من حيث التقديم  والتحليل 

  :لنتائج والتوصيات الهامة وهي كاآلتي ا ىهذا وقد توصلت الدراسة إل
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  :النتائج:  أوًال
ن معدالت المواليد فـي منطقـة    اتضح لنا أدراسة السكان في منطقة الدراسة عند  -1

الفترة خالل  ‰18.7 إلى ‰49.1الدراسة تسير نحو االنخفاض حيث  انخفض المعدل من 
ي مرت بها البالد وتوقف بعض المشاريع  تلف،وذلك لألوضاع االقتصادية ا 2006 -1970
 ، كذلك لتطور المستوىالزواج أدى إلى تأخر سن ر فرص عمل للشباب مما توف ي كانتتوال

 .لإلناث مما سبب في تأخر اإلنجاب ي التعليم

لتحسن األوضاع الصحية والقضـاء  تسير نحو االنخفاض وذلك  ما الوفيات فهي أيضاًأ
 بتطور  التعليم هـذا مـا أدى  إلـى   مراض واألوبئة كذلك تأخر سن الزواج بعض األ على

قد يؤثر  فـي حجـم     انخفاض معدالت الوفيات الرضع وهذا االنخفاض في المواليد والوفيات
تأتي ، بينما الوفيات  نتائج  سلبية حيث إن انخفاض المواليد يؤدي إلى العمالة الوطنية مستقبالً

االنخفاض وهذا بسبب انخفاض المواليد  إلىمعدالت الزيادة الطبيعية تنجه  نإحيث .بالعكس 
  .الوفيات بالمنطقة و

أما عن تيارات الهجرة فنالحظ أن المنطقة التشهد تيارات هجرة وافدة بشكل كبير حيث 
لهـذا   ف حيث تعد المنطقة وفقـاً  2006في عام ) -2.2( إلىوصل معدل الهجرة  الصافية 

ي تستقطب المهـاجرين  تالمعدل منطقة  طرد سكاني هذا مقارنة بالمناطق والمدن المجاورة ال
أن  إالّ الهجرة الدولية فإن الوضع ليس أفضل من سابقه أمابشكل أفضل من منطقة الدراسة ،

تي الإلى استجالب الشركات  واإلنشاءات مما أدى تشهد حركة في مجال العمران المنطقة حالياً
  .عمالة أجنبية  تعتمد على
االقتصـادية   معدالت الهجرة في المنطقة التسهم بقدر كاف في النهوض بالقطاعات نإ
  .نا قطاع البناء والتشييد فقطاإلنتاجية منها هذا إذا ما استثني خاصة

ف حيث بلـغ  2006في عام  السكان مرتفعاًراسة  نمو السكان فقد كان معدل نمووعند د
 عدل شهدته المنطقـة م أقلو ـوه%  1.7 ف، 2006- 1995مو السكان بين عامي معدل ن

انخفاض معدالت المواليد ومعدل الهجرة السـالبة   إلىلسبب ا يرجع حسب التعدادات السابقة و
  .بالمنطقة

ال يختلف عن بعض السنوات السابقة خاصـة  التركيب العمري في المنطقة  أنفي حين 
من إجمالي السكان في عام % 63.3 والتي وصلت إلى" 64 -15" العريضة في الفئة العمرية 
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ي حجم العمالة الوطنية أما النسبة النوعية فهـي  اً فرئيس اًف حيث تلعب هذه الفئة دور 2006
في  ستكون فعالةن مشاركة المرأة وهذا يعني أ %99.9 تتجه إلى االنخفاض حيث وصلت إلى

نقص شديد في األيدي العاملة وفي  إلىالنشاط االقتصادي بمنطقة  الدراسة وغير ذلك سيؤدي 
  .االقتصادية جميع القطاعات 

ن الوضع االقتصادي واالجتماعي تحسن التنمية بالبالد نجد أ مراحل عند النظر إلى .2
ـ االهتمام بمشاريع التنمية  وال النفط مما دفع البالد إلى بشكل ملحوظ خاصة بعد اكتشاف ي ت

لم يتفق مع اتجاه  املة ولكن اتجاه العمالة  الليبيةالع القطاعات وبما فيها القوىاستهدفت جميع 
هذه المشاريع وبالتالي عدم اسـتكمال بعضـها ولـم     اءبطإ ى إلىأدهذه الخطط وأهدافها مما 

  .للنهوض بهذه المشاريع بالعمالة األجنبية ةاالستعان إلىذلك  أدىتتحقق جميع األهداف كما 
 ةمقارنارتفعت في منطقة الدراسة هذا  ن نسبة غير العامليننالحظ في التركيب االقتصادي أ 

الدراسة وارتفاع نسبة ربات البيوت وهـذا   إلى دخول  الشباب إلىف ذلك يرجع  1973بعام 
  .ما يعني ارتفاع نسبة اإلعالة 

ـ في حـين أن مسـتوى التعلـيم للسـكان تطـور بشـكل ملحـوظ وكبيـر            ةمقارن
يم الجامعي والدراسات العليا ف حيث تطور التعليم اإلعدادي والمتوسط كذلك التعل1954بعام 
تطـور التعلـيم    أدى إلى مماالجامعية ية عديد من المؤسسات التعليمإقامة ال إلىيرجع  والذي

% 16.8 إلـى ف  1973عام % 78.3لإلناث من  ى اإلناث وانخفاض نسبة األميةخاصة لد
  .العمالة الوطنية وفاعليتها في جميع القطاعات على نوعية وهذا سيؤثر إيجاباًف، 2006عام 

ن اإلنتاجية  بالمنطقة  نالحظ أفي القطاعات  الوطنية العاملة عند تحليل حركة القوى .3
رغـم االهتمـام بالتنميـة      سبة عالية من حيث العمالة الليبيـة ن هذه القطاعات ال تسحوذ على

نسبة العمالة الزراعية انخفضت ن أ جدالزراعية والصناعية خاصة في منطقة الدراسة حيث ن
أسوأ قطاع الصناعة فهو  إماف 2006عام %  11.5 إلىوصلت  ىطول فترة الدراسة حت على

 ف 2006عام %1.3ركة ضئيلة في حجم العمالة بحواليمشاحاالً من قطاع الزراعة إذ يشهد 
  .رغم وجود بعض المصانع بمنطقة الدراسة 

كر ،كما  ذمن ذلك وحجم العمال الليبيين فيها ال ي باقي القطاعات اإلنتاجية فهي أقل أما
تي تتعـارض  ال الشاقة والعملطبيعة هذه األ منخفضة جداً اتفي هذه القطاع ن نسبة اإلناثأ

  .مع طبيعة المرأة 
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امة خاصة قطاع التعليم والصـحة إذ  الخدمات العتركز في قطاع العمالة الوطنية ت إن .4
ل العمال في وتحو لة من سنة ألخرى وذلك لتدهور المنشآت اإلنتاجية األخرىرتفع حجم العماي

  .العمل في القطاع اإلداري  ىإلاإلنتاجية القطاعات 

ف 1954من جملة العاملين عام %  78.3 استحوذت على حوالي ونجد هذه القطاعات 
القطاعـات   إلـى وهذا  ال يعني تحول العمال  ،ف 2006عام % 67.8 إلى نحووانخفضت 

 قطاعـات ذات طـابع   إلى" اإلنتاجية"تحول بعض هذه القطاعات يرجع إلىاإلنتاجية بل ربما 
ن نسبة أونجد هي تمثل جميع عمال اإلقليم  ف1954كذلك إن النسبة المرتفعة في عام  خدمي،

% 22.6 نحو  إلىف وارتفعت 1954عام %  15.0 تقدر بـ  العمال في القطاع األول كانت
 نحو  إلىلت ف ووص1954م عا% 6.7حوالي كان عمال القطاع الثانوي ف بينما  2006عام 
 وبنسـبة   تتركز غالبيتها في القطاع الثالث اإلناثشاركة م نأف في حين 2006عام % 9.6

  .ف  2006من جملة العامالت عام % 85.1 تقدر بـ
  :التوصيات :  ثانياً

ل خلق التوازن في حجم العمالة على جاإلنتاجية بمنطقة الدراسة من أ بالمشاريعالنهوض  -1
ممـا يحسـن مـن    ن حدث سيوفر فرص عمل للشباب مستوى القطاعات االقتصادية وذلك إ

  . على ذلك من نتائج إيجابية مستواهم المعيشي وما يترتب
 تقاء بها من أجل ضمان أفضـل لمسـتوى  االهتمام بالكوادر الوطنية وتنميتها وذلك لالر -2

  .النشاط االقتصادي بالمنطقة 

العاملة وربط مخرجات التعليم بفرص العمل ومسـتهدفات التنميـة    ضرورة تنمية القوى -3
مام وجعلها سير بالقطاعات االقتصادية الرئيسة في المنطقة  نحو األتى يتسنى لها البالمنطقة ح

 . قطاعات اقتصادية فعالةً

لهـذه  العاملة في الخطط السابقة وذلك بـالتوظيف األمثـل    عالجة التوزيع السيئ للقوىم -4
تـؤدي   بالقطاعات اإلنتاجية والنهوض بها لكـي ة مع االهتمام العمالة حسب األنشطة الرئيس
 . دورها االقتصادي المنشود

العاملة بشكل مخطط وسليم واالبتعاد عن االرتجالية والعشوائية فـي   إعادة توزيع القوى -5
  . التخطيط بحيث يجب التخطيط وفق ما هو مطلوب وما هو موجود فعالً
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الوطنية  ركود العمالة إلى ي أدىفي مجال الخدمات العامة والذعدم التوسع غير المنطقي  -6
 .لكل قطاع وما يتطلبه من عناصر وطنية  فيها وضرورة إجراء دراسة تقييمية

ـ  وفقاً ير االستثماراتتوفير فرص عمل لغير العاملين وذلك  بتسخ  -7 ات المتاحـة  لإلمكان
 .جميع الفروع  االستثمارات علىهذه العدالة في تسخير بالمنطقة مع مراعاة عنصر 

ذوي الكفـاءات   اٍل يجلـب م جامعي عين هناك تعلفي مراحل  التعليم بحيث يكو التدرج  -8
وغيرها لكي يسـتفاد   المعاهد الفنية المتوسطةو االهتمام بالتعليم التقني و الفني والمهارات، و

 .العدالة  في جميع االتجاهات  من مخرجات هذه المؤسسات بشكل أمثل مع مرعاة

عمال مثل هذه األفي  الوطنيينمال العومحاولة الزج ب القائمة االهتمام بالمشاريع العمرانية -9
 .عمل الالباحثين عن فئة خاصة من القطاع العام  والتخفيف علىالكتساب الخبرة 

جل فهم مشكالت المنطقة ومحاولة التغلـب  لوعي البيئي والصحي والثقافي من أا نشر  - 10
 .دم االرتجالية في حل هذه المشاكلعليها وع



  

  

  

  

  

  
  

  الحـقــامل
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  )  1(  ملحق 

  ف2006في منطقة المرج سنة  العمري والنوعيالتركيب 

  المجموع  إناث  ذكور  ئاتـالف

0 - 4  6370  6096  12466  

5 – 9  6111  5929  12040  

10 – 14  6629  6396  13025  

15 – 19  6417  6392  12809  

20 – 24  6281  6232  12513  

25 – 29  5983  5834  11817  

30 – 34  5256  5227  10483  

35 – 39  3760  3980  7740  

40 – 44  2613  2806  5419  

45 – 49  1723  1753  3476  

50 – 54  1060  1394  2454  

55 – 59  1379  1414  2793  

60 – 64  1058  959  2017  

65 – 69  692  798  1490  

70 – 74  413  476  889  

  1537  822  715  فما فوق 75
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  )    2( ملحق 

 .ف2006منطقة المــرج سنة  التركيب السكاني حسب فـروع

 جموعـالم ميثةـطل ةـبط ياضةـالب تاكـنس ردسـج المـرج 

0 - 14 

12391 1525 1285 1419 1220 1270 19110 

12012 1492 1248 1409 1147 1113 18421 

24403 3017 2533 2828 2367 2383 37531 

15 -64 

23769 2723 2262 2276 2019 2481 35530 

23912 2744 2347 2340 2154 2494 35991 

47681 5467 4609 4616 4173 4975 71521 

 فوق فما 65

1172 161 131 109 108 139 1820 

1298 187 162 133 141 175 2096 

2470 348 293 242 249 314 3916 

 المجموع

37332 4409 3678 3804 3347 3890 56460 

37222 4423 3757 3882 3442 3782 56508 

74554 8832 7435 7686 6789 7672 112968 
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  )  3(  حق ـمل
  ف1973حسب الحالة التعليمية والنوع حسب فروع منطقة المرج سنة ) سنوات فما فوق 10(توزيع السكان الليبيين 

  المستوى التعليمي
يقرأ   أمي  النوع  الفرع

إعدادي أو   ابتدائي  ويكتب
  ثانوي

دون 
  الجامعي

شهادة 
  جامعية

ق فو
  الجملة  غير مبين  الجامعي

  المــرج
  ذكور
  إناث
  جملة

2937  
6629  
9566  

4360  
2016  
6376  

1357  
399  

1756  

873  
212  
1085  

27  
0  

27  

42  
2  

44  

14  
0  
14  

23  
10  
33  

9651  
9268  
18919  

  جــردس
  ذكور
  إناث
  جملة

906  
1478  
2384  

636  
91  

727  

88  
8  

96  

40  
3  

43  

5  
0  
5  

2  
0  
2  

0  
0  
0  

4  
2  
6  

1681  
1582  
3263  

  تـاكنس
  ذكور
  إناث
  جملة

396  
742  
1138  

361  
75  

436  

87  
6  

93  

32  
3  

35  

0  
0  
0  

1  
0  
1  

0  
0  
0  

0  
1  
1  

877  
827  

1704  

  البيـاضـة
  ذكور
  إناث
  جملة

537  
921  
1458  

423  
97  

520  

83  
5  

88  

48  
0  

48  

3  
0  
3  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

1  
4  
5  

1095  
1028  
2122  

  بطـة
  ذكور
  إناث
  جملة

311  
685  
996  

376  
101  
477  

101  
7  

108  

58  
2  

60  

3  
0  
3  

1  
0  
1  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

850  
795  

1645  

  طلـميثة
  ذكور
  إناث
  جملة

434  
979  
1413  

532  
108  
640  

128  
8  

136  

64  
3  

67  

3  
0  
3  

6  
0  
6  

0  
0  
0  

1  
0  
1  

1168  
1098  
2266  

  المجموع
  ذكور
  إناث
  جملة

5521  
11434  
16955  

6688  
2488  
9176  

1862  
433  

2295  

1115  
223  
1338  

41  
0  

41  

52  
2  

54  

14  
0  
14  

29  
17  
46  

15322  
14597  
29919  
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  )  4(  ملحق 
 ف2006التركيب التعليمي في منطقة المرج 

                
   الفرع

 
  المستوى التعليمي

 طلـميثة بطـة البيـاضة تـاكنس جـردس المـرج  النوع

  أمـي 
  ذكر
 أنثى

  جملة

1558  
4749 

6307 

416 

1035 

1451 

260 

645 

905 

226 

719 

945 

176 

491 

667 

181 

631 

812 

 يقرأ ويكتب

  ذكر
 أنثى

  جملة

2996 

2782 

5778 

549 

468 

1017 

480 

401 

881 

441 

351 

792 

317 

303 

620 

365 

320 

685 

 ابتـدائي

  ذكر
 أنثى

  جملة

5863 

4826 

10689 

992 

703 

1695 

832 

681 

1513 

812 

558 

1370 

575 

484 

1059 

732 

559 

1291 

 إعـدادي

  ذكر
 أنثى

  جملة

4800 

8767 

13567 

755 

585 

1340 

633 

574 

1207 

732 

625 

1357 

660 

594 

1254 

853 

650 

1503 

 ثـانوي

 ذكر

 أنثى

  جملة

6907 

6429 

13336 

489 

412 

901 

421 

398 

819 

479 

491 

970 

625 

529 

1154 

615 

555 

1170 

 دون الجـامعي

  ذكر
 أنثى

  جملة

10351 

1834 

12185 

94 

104 

198 

78 

98 

185 

72 

66 

138 

108 

125 

233 

147 

111 

258 

 جـامعي فما فوق

  ذكر
  أنثى
  جملة

2407 

2815 

5222 

99 

129 

228 

134 

136 

270 

93 

119 

212 

127 

153 

280 

161 

219 

380 

 غـير مبين

  ذكر
  أنثى
  جملة

55 

181 

236 

4 

22 

26 

8 

19 

27 

2 

12 

14 

0 

14 

14 

2 

11 

13 

 المجمـوع

  ذكر
  أنثى
  حملة

34937  
32383 

67320 

3398  
3458 

6856  

2846  
2961 

5807 

2857  
2941 

5798 

2588  
2693 

5281 

3056  
3056 

6112 
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  )  5(  ملحق 

  ف1973توزيع العاملين حسب القطاعات االقتصادية في منطقة المرج ستة 

  أقسام النشاط     
  الفـرع

  النـوع
الزراعة 
والغابات 
  وصيد البحر

المناجم 
  والمحاجر

الصناعات 
  التحويلية

الكهرباء 
والغاز 
  ياهوالم

التشييد 
  والبناء

التجارة 
والمطاعم 
  والفنادق

النقل والتخزين 
  والمواصالت

مؤسسات 
التمويل 
  والتأمين

الخدمات 
  العامة

أنشطة غير 
واضحة 

التوصيف وغير 
  مبينة

  المجموع

  المـرج
  ذكر
  أنثى
  جملة

1703  
61  

1764  

22  
0  
22  

89  
2  

91  

135  
1  

136  

505  
2  

507  

451  
3  

454  

536  
6  

542  

28  
1  
29  

2082  
322  

2404  

469  
8  

477  

6020  
406  

6426  

  جـردس
  ذكر
  أنثى
  جملة

643  
0  

643  

2  
0  
2  

1  
0  
1  

21  
0  

21  

16  
0  
16  

21  
0  

21  

36  
1  
37  

3  
0  
3  

238  
11  

249  

58  
0  
58  

1039  
12  

1051  

  تـاكنس
  ذكر
  أنثى
  جملة

287  
3  

290  

1  
0  
1  

0  
0  
0  

12  
0  

12  

15  
0  
15  

10  
0  

10  

27  
0  
27  

0  
0  
0  

142  
6  

148  

16  
0  
16  

510  
9  

519  

  البيـاضة
  ذكر
  أنثى
  جملة

249  
2  

251  

0  
0  
0  

1  
0  
1  

12  
0  

12  

17  
0  
17  

20  
0  

20  

38  
0  
38  

2  
0  
2  

214  
8  

222  

9  
0  
9  

562  
10  

572  

  بطـة
  ذكر
  أنثى
  جملة

199  
6  

205  

0  
0  
0  

1  
0  
1  

6  
0  
6  

15  
0  
15  

8  
0  
8  

25  
0  
25  

2  
0  
2  

203  
12  

215  

15  
0  
15  

474  
18  

492  

  طـلميثة
  ذكر
  أنثى
  جملة

276  
2  

278  

2  
0  
2  

2  
0  
2  

18  
0  

18  

21  
0  
21  

23  
0  

23  

29  
0  
29  

1  
0  
1  

317  
26  

343  

16  
0  
16  

705  
28  

733  

  المجموع
  ذكر
  أنثى
  جملة

3357  
74  

3431  

27  
0  
27  

94  
2  

96  

204  
1  

205  

589  
2  

591  

533  
3  

536  

691  
7  

698  

36  
1  
37  

3196  
385  

3581  

583  
8  

591  

9310  
483  

9793  
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  )  6(  ملحق 

  ف1984ة ناالقتصادية في منطقة المرج س توزيع العاملين حسب القطاعات
  أقسام النشاط   

  
  النـوع  الفرع

الزراعة 
والغابات 
  وصيد البحر

المناجم 
  والمحاجر

الصناعات 
  التحويلية

الكهرباء 
والغاز 
  والمياه

التشييد 
  والبناء

التجارة 
والمطاعم 
  والفنادق

النقل 
والتخزين 
  والمواصالت

مؤسسات 
التمويل 
  والتأمين

الخدمات 
  لعامةا

أنشطة غير 
واضحة 
التوصيف 
  وغير مبينة

جملة 
العاملين 
  اقتصاديا

  المـرج
  ذكر
  أنثى
  جملة

1584  
87  

1671  

19  
0  
19  

360  
156  
516  

159  
19  
178  

124  
12  

136  

452  
147  
599  

260  
16  
276  

80  
18  
98  

4996  
1463  
6459  

0  
0  
0  

8034  
1918  
9952  

  جـردس
  ذكر
  أنثى
  جملة

409  
18  
427  

1  
0  
1  

5  
0  
5  

64  
4  

68  

9  
0  
9  

29  
10  
39  

21  
4  

25  

1  
0  
1  

577  
92  
669  

0  
0  
0  

1116  
128  

1244  

  تـاكنس
  ذكر
  أنثى
  جملة

250  
9  

259  

2  
0  
2  

2  
0  
2  

24  
6  

30  

10  
0  
10  

28  
15  
43  

14  
1  

15  

0  
0  
0  

476  
99  
575  

0  
0  
0  

806  
130  
936  

  البيـاضة
  ذكر
  أنثى
  جملة

195  
11  
206  

0  
0  
0  

0  
1  
1  

34  
2  

36  

1  
0  
1  

39  
16  
55  

12  
0  

12  

1  
0  
1  

465  
104  
569  

0  
0  
0  

747  
134  
881  

  بطـة
  ذكر
  أنثى
  جملة

267  
34  
301  

2  
0  
2  

1  
0  
1  

32  
9  

41  

2  
0  
2  

27  
11  
38  

11  
3  

14  

1  
0  
1  

318  
194  
512  

0  
0  
0  

661  
251  
912  

  طلـميثة
  ذكر
  أنثى
  جملة

220  
15  
235  

4  
0  
4  

10  
0  
10  

23  
0  

23  

1  
1  
2  

28  
31  
59  

15  
6  

21  

3  
1  
4  

554  
104  
658  

0  
0  
0  

858  
158  

1016  
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  )  7(  ملحق 
  .ف1995توزيع العاملين حسب القطاعات االقتصادية في منطقة المرج سنة 

اسم 
  المحلة

  أقسام النشاط االقتصادي

  الزراعة  
التعدين 

واستغالل 
  المحاجر

الصناعات 
  التحويلية

الكهرباء 
والغاز 
  والمياه

التشييد 
  والبناء

تجارة 
الجملة 
  والتجزئة

النقل 
والتخزين 

  اصالتوالمو

المصارف 
ومؤسسات 
  التمويل

الخدمات 
العامة 

والخدمات 
  االجتماعية

أنشطة غير 
التوصيف أو 
  غير مبينة 

يبحث عن 
عمل ألول 

  مرة 

المجموع 
  الكـلي

  المرج
  10214  1470  192  4513  145  373  692  95  307  798  61  1568  ذكور
  2934  304  2  2292  49  15  27  1  24  184  -   36  إناث
  13148  1774  194  6805  194  388  719  96  331  982  61  1604  مجموع

  جردس
  1474  242  20  465  3  21  30  11  61  22  4  595  ذكور
  123  9  -   94  4  5  2  -   -   3  -   6  إناث
  1597  251  20  559  7  26  32  11  61  25  4  601  مجموع

  تاكنس
  106  105  18  448  1  12  29  23  38  8  -   524  ذكور
  122  6  -   104  1  1  2  -   1  2  -   5  إناث
  1328  111  18  552  2  13  31  23  39  10  -   529  مجموع

  البياضة
  1221  136  12  502  3  24  56  9  31  8  1  439  ذكور
  182  12  -   152  3  4  4  -   1  -   -   6  إناث
  1403  148  12  656  6  28  60  9  32  8  1  445  مجموع

  بطة
  1014  91  11  418  2  7  25  5  34  2  2  417  ذكور
  287  15  2  251  2  2  3  0  3  -   -   9  إناث
  1301  106  13  669  4  9  28  5  37  2  2  426  مجموع

  طلميثة
  1088  84  21  535  5  25  45  4  25  9  1  334  ذكور
  138  12  -   107  5  3  4  -   1  1  -   5  إناث
  1226  96  21  642  10  28  49  4  26  10  1  339  مجموع
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  )  8(  ملحق 
حسب أقسام النشاط االقتصادي ) سنة فما فوق 15(توزيع السكان الليبيين النشطين اقتصاديا الذين أعمارهم 

  .ف 2006المرج سنة  منطقةوالجنس في 
  

  المجموع  إناث  ذكور  أقسام النشاط االقتصادي

  6102  1402  4700  الزراعة والصيد واستغالل الغابات

  55  0  55  صيد األسماك

  434  39  395  التعدين واستغالل المحاجر

  719  82  637  الصناعات التحويلية

  1041  36  1005  كهرباء والغاز وإمدادات المياهال

  421  10  411  التشييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات 

  والدرجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
1767  76  1843  

  24  1  23  الفنادق والمطاعم والمقاهي
  728  43  685  النقل والتخزين واالتصاالت 

  259  64  195  ساطة الماليةالو
  69  6  63  أنشطة العقارات والتأجير وخدمات األعمال 

  13291  1572  11719  اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري
  11820  6935  4885  التعليم

  3198  1726  1472  الصحة والعمل االجتماعي 
  507  55  452  خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية األخرى

  19  1  18  خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة باألسر
المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية والسفارات 

  والقنصليات األجنبية
0  0  0  

  1734  513  1221  أنشطة غير مبينة وغير واضحة التوصيف

  11216  3007  8209  المتطلعون لم يسبق لهم العمل

  53480  15568  37912  المجموع
  

 



  

  

  

  

  

  
  

  قائمة املراجع
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   الكتب..  أوًال

جغرافية السكان ، دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر ،    : أبو عيانة ، فتحي محمد .1

 . ف 2000،  5بيروت ، ط

، المعرفة الجامعية دار  -أسس وتطبيقات جغرافية السكان ،  : ـــــــــــ  .2

 .  ف2000،     5ط

مؤسسة الثقافة " ة دراسة ديموغرافية منهجي" ، جغرافية السكان : ـــــــــــ .3

  .ف 1980 –الجامعية ، اإلسكندرية 

،  5دار النهضة العربية ، بيـروت ، ط   - االقتصادجغرافية  : ـــــــــــ  .4

 .  ف1984

أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافيـة ، دار الثقافـة للنشـر    : إسماعيل ، أحمد علي  .5

 .  1989،  7والتوزيع ، القاهرة ، ط

 .ف 1995 –عالقات العمل في الدول العربية  –بدوى ، أحمد زكى  .6

ليبيـا ، مركـز البحـوث    الحركـة العماليـة فـي    : البربار،  عقيل محمد وآخـرون   .7

 . 1978، جامعة قاريونس ، واالستشارات

منشورات دار الفضيل  –الزراعة والتنمية الزراعية في ليبيا : عبداهللا  ي، حسن ةبن زابي .8

 .ف 2009 ،للنشر والتوزيع 

منشـورات   – دراسات فى التخطيط  اإلقليمي والحضري:  ـــــــــــــ .9

 . ف2010 ،دار الفضيل للنشر والتوزيع 

 –الجماهيرية دراسة في الجغرافيا : بولقمة ، الهادي مصطفى ، القزيرى ، سعد خليل  .10

 .ف 1995 – 1ط –سرت  –الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن 
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، راشد البـراوى  –ترجمة  –، دافيدت ، مشكالت السكان لويس  –تومسون ، واريين  .11

 .بدون تاريخ  –دار الفكر العربي  –عبدالمنعم الشافعي 

المنشأة  –حركة القوى العاملة والتنمية اإلقليمية في ليبيا : خلف اهللا ، رمضان عريبى  .12

 .ف 1981 – 1ط–العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ، طرابلس 

 .مركز اإلسكندرية للكتاب  –دراسات في جغرافيا السكان درويش ، ناريمان ،   .13

 –مكتبـة االنجلـو المصـرية     –الشرنوبى ، محمد عبدالرحمن ، جغرافيه السـكان   .14

  .ف1986

النشـأة  "الحركة العمالية في ليبيـا  : المير ، محمد عبداهللا  –العزابى ، محمد يوسف  .15

 .بدون تاريخ  –طرابلس  –ربية مطابع الثورة الع –قطاع الورق والطباعة  –" والتطور

بدون  –مطبوعات جامعة الكويت  –طرق التحليل الديموغرافى : الشلقانى ، مصطفى  .16

 .تاريخ 

 –دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  –العيسوى ، فائز محمد ، أسس جغرافيا السكان  .17

 .ف 2001

مكتبـة   –رافياً السكان ديموغرافياً وجغ: عبدالحكيم  صبحي  –غالب ، محمد السيد   .18

 . ف 1974 –القاهرة  –االنجلو المصرية 

منشـورات   –ف 1969 -1943الحركة العمالية في ليبيا : كرفاع ، المختار الطاهر  .19

 . ف 2000مركز جهاد الليبيين 

، منشـورات جامعـة    وتطبيقاتجغرافيا السكان ، أسسها : الكيخيا ، منصور محمد   .20

 .  2003،  1قاريونس ، بنغازي ، ط
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ليبيا "التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في : قنوص ، صبحي ، وآخرون  .21

 .مصراته  –الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن " عاماً  30الثورة في 

جغرافيا ليبيا البشرية ، منشـورات جامعـة قـاريونس ،    : المهدوي ، محمد المبروك .22

   1995،  2بنغازي ، ط

 -1969 –النظام السياسي والتنمية االقتصادية فـي ليبيـا   : م عمار نابي ، عبدالحكي .23

  ف2006 -1ط –منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالن  –ف 1992

  : الدوریات .. ثانیا

خصائص القوى العاملة في الجماهيرية العظمى ، المجلة الليبيـة  :  أبو عائشة ، سالم .1

 .ف 2004طنية للمعلومات والتوثيق ، شهر ناصر، للمعلومات والتوثيق ، الهيئة الو

دراسة تحليلية للسياسة الصناعية فى ليبيا : افحيمة ، جمعه عبدالسالم ، شلوف فيصل  .2

منشورات جامعة قاريونس  –العدد الثاني  –السنة الثالثة  –مجلة قاريونس العلمية  –

 .ف 1990 –

ملة األردنية خالل الفترة مـن  التغير في خصائص القوى العا: الزغل ، علي أشتيوي .3

 .  1983، المجلة العربية لإلدارة ، العدد الثالث ،  1979 – 1961

 –تصميم األهداف واالستراتيجيات في الخطط السـابقة  : الزنى ، عبدالبارى شوشان  .4

الهيئة القومية للبحث العلمي  –مؤتمر التنمية االقتصادية في ليبيا الماضي والمستقبل 

 .ف 2002 –طرابلس  –العلوم االقتصادية  مركز بحوث –

أهمية تخطيط الموارد البشرية في تحقيق التنمية السياحية : إلهام خضير عباس  شبر ، .5

 .ف  2002في ليبيا ، مؤتمر التنمية االقتصادية في ليبيا الماضي والمستقبل ، طرابلس ، 
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ربيـة الليبيـة   أة العالوضع االجتماعي واالقتصادي للمر: الطبولي ، محمد عبدالحميد  .6

 .1998د الثاني ، السنة الثانية ، ، مجلة اآلداب والعلوم ، المرج ، العدومشاركتها في العمل

توطين البدو في بعض المشروعات الزراعيـة كنمـوذج   : الفائدى ، محجوب عطيه  .7

 –العدد الثالـث   –السنة الخامسة  –مجلة قاريونس العلمية  –لبرامج التنمية بالمجتمع الليبي 

 .ف 1992

تركز على التنمية البشرية في ليبيا، أكاديمية  إستراتيجيةنحو اعتماد : القزويني ، علي  .8

 . 2003الدراسات العليا ، طرابلس ، 

الندوة العربية لتخطيط القوى العاملة ، مطبعة مؤسسة العالمية ، بغداد ، مكتب العمـل   .9

 . ، 1979العربي 

 

  : العلمية الرسائل ..  ثالثاَ

أثر التقسيمات اإلدارية في عملية التنمية فى منطقة الجبل : بن عمور ، خالد محمد إدريس .1

رسالة ماجستير غيـر منشـورة كليـة     –ف 1997 -1951األخضر في الفترة الممتدة من 

 .ف 2000جامعة قاريونس ،  –اآلداب والتربية 

لى النشاط االقتصادي في شعبية المـرج  النمو السكاني وأثره ع: عثمان ، الناجي عثمان .2

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب والتربية ، جامعـة   1995 – 1954من عام 

 2002قاريونس بنغازي ، 

 -1954في بلدية بنغازي في الفتـرة مـن    ، التغيرات السكانية: العماري ، محمد مختار.3

 .ف  1997،  سكندرية اإلغير منشورة ، جامعة  دكتوراهرسالة  -ف 1984
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طبيعة القوى العاملة في ليبيا ، رسالة ماجستير غير منشـورة ،  : العماري ، محمد مختار.4

 .ف 1989كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ،جامعة قاريونس ، 

دراسة في جغرافيه "، ليبيا التركيب االقتصادي للسكان في: محمد ، ماجدة إبراهيم عامر .5

 .ف1994 –جامعة القاهرة  –توراه غير منشورة رسالة دك" السكان 

دراسـة  " خطط التنمية وأثرها على التوطن الصـناعي ،  : المقرحي ، فرج محمد يونس .6

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  "تطبيقية على توطن الصناعة في إقليم الجبل األخضر

 . 2005 – 2004اآلداب والتربية جامعة قاريونس ، 

خطط التنمية في ليبيا وأثرها على التنميـة الريفيـة فـي    : ، فضل اهللا  محمود المهدي  .7

اآلداب والتربية ، جامعـة قـاريونس،   منطقة المرج ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

 .  2003، بنغازي

 

 

   : التقاریر والنشرات الرسمیة : ثانیًا

 – 1981ي واالجتمـاعي  ، خطط التحـول االقتصـاد  اللجنة الشعبية العامة للتخطيط .1

 . ، الجزء األول1985

مشروع خطة  –، اللجنة الشعبية العامة ، شؤون الخدمات  ـــــــــــــ .2

 –مـدخل ومؤشـرات    –ف ، الجزء الثاني 2006 -2002التحول االقتصادي واالجتماعي 

 .ف 2001

مشروع خطة  –، اللجنة الشعبية العامة ، شؤون الخدمات  ـــــــــــــ .3

 .ف 2001 –القطاعات  –ف ، الجزء الثاني 2006 -2002االقتصادي واالجتماعي  التحول
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مشروع خطـة   –، شؤون الخدمات ، اللجنة الشعبية العامة ـــــــــــــ .4

 –اإلطـار الكلـى    –ف ، الجـزء الثـاني   2006 -2002التحول االقتصادي واالجتماعي 

 .ف2001

متابعة التنفيذ فى ميزانية تقرير  –، مجلس التخطيط العام  ـــــــــــــ .5
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Abstract 

This study deals with the subject "Movement of the manpower's in 
Al-Marj region during the period from 1954- 2006" 

Where it became clear to us that the birth and mortality rates in the 
study are in decline and the rates of natural increase also is going in the 
same direction which dropped in seventies from 36.4% then they went up 
in eighties to 40.7% and finally dropped to 42.1% in the year 2006. 

As for the migration Al-Marj area is considered repulsive region of 
population. Where the rate of net migration reached in the year 3006 
about (2-2). 

Either the international migration is less than the average and not 
considered as receiving area of migrants with exception of foreigners 
working in some companies the population growth rate is hiegh in the 
year 2006. And it is the highest rate seen in the region while the age 
structure is no different from the previous year's either sex compositions 
is heading down. 

Where the percentage of males and females reached to around 
99.9% in the year 2006. 

As we found through the study of development plans in the country 
that the period 1954- 1985 witnessed the development plans which were 
applied and allocated for large sums especially for productive sectors, but 
we found accumulation of manpower's in the service sectors. Where we 
found accumulation of the most natural workers in the service sectors 
which led to bring foreigners workers for advancement of those ambitious 
development projects. 

The period after 1986 the country with country witnessed 
Transformation plans which hare not applied . The manpower become 
worse than previous period. 

When studying the economic structure we noticed a high percentage 
of non working individuals. 



b 
 

In a time when the country and the region developed in educational 
status of population especially the working class that through the care of 
education and development of educational facilities.  

The movement of man powers is different among  sectors. 

Where we found the percentage of the workers in the Agricultural 
sector dropped to 11.5% and Industrial workers to 1.3% in the years 2006 
in the rest of productive sectors is less than that. 

In the same time we found that the services sector accounts for the 
highest service sector accounts for the highest.  Which reached 67.8% in 
the year 2006. 

We also found that percentage of females in the manpower decline 
especially in the productive sectors where the percentage of females in 
Agricultural sector reached 5.5% , in the secondary sectors 2.8 , in service 
sector 91.7% of the total female workers in the years 2006. 

 




