
ما وراء األرقام

ساهم القطاع الخاص التونيس عىل مدى العرش سنوات املاضية يف خلق أكرث من 142 ألف موطن شغل شملت قطاعات متنوعة من الصناعات والخدمات. حظيت صناعة املعدات الكهربائية 

واإللكرتونية بنصيب األسد من خالل 47 ألف وظيفة جديدة أو ما يعادل 21% من إجاميل الوظائف الجديدة يف القطاع الخاص يف الفرتة املمتدة بني سنتي 2009 و 2019. هذا وقد بدأ الرتويج 

لهذا القطاع يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين حيث ورد يف تقرير تحديد املواقع اإلسرتاتيجية للمنتجات الكهربائية واإللكرتونية واألجهزة الكهربائية املنزلية، الصادر عن وكالة 

النهوض بالصناعة والتجديد سنة 2001، والذي ينص عىل أن » هذا القطاع يُظهر معدال هاما لنمو الصادرات نحو األسواق الفرنسية و اإليطالية« خاصة بالنسبة لألسالك والكابالت املعزولة 

وحزم الكابالت والتي تبرش بهوامش ربح سنوية مرتفعة. هذا وقد إستطاعة بعض األنشطة املهنية الجديدة مثل التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة إضافة إىل بعض األنشطة ذات الصبغة 

اإلجتامعية الوصول إىل منصة الخمسة قطاعات الخاصة األكرث تشغيال يف العرشية األخرية وذلك من خالل خلق أكرث من 32  ألف موطن شغل بسبب اإلرتفاع الهام يف نسبة اإللتحاق باملدارس 

ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة دون أن ننىس العدد املتزايد لألنشطة اإلجتامعية. عالوة عىل ذلك، قدمت بعض الصناعات الناشئة األخرى مساهامت كبرية يف تشغيل التونسيني مثل 

عمليات البيع بالجملة أو التفصيل التي مثلت 19% من إجاميل عدد مواطن الشغل املضافة خالل العقد املايض، وقطاع األغذية واملرشوبات الذي ساهم بـ 14% من نفس عدد مواطن الشغل. 

من ناحية أخرى، ميكننا أن نالحظ أن بعض القطاعات املهمة يف تركيبة النسيج اإلقتصادي التونيس مثل قطاع النسيج )أكرب قطاع مشغل يف اإلقتصاد التونيس بأكرث من 170 ألف موظف سنة 

2019(، والخدمات اإلدارية ( ثاين أكرب قطاع مشغل حيث ضم حوايل 107 ألف موظف سنة 2019( و عمليات البناء، مل تشهد فقط صعوبة من أجل خلق مواطن شغل جديدة بل كانت أيضا 
األكرث تأثرا باألوضاع األمنية والسياسية املضطربة. عىل سبيل املثال، خرست صناعة النسيج حوايل 28  ألف وظيفة يف الفرتة املمتدة بني سنتي 2012 و 2016. أما الخدمات اإلدارية فقد فقدت 

ما يعادل 46 ألف وظيفة يف 2011 و 2012 تلتها انتعاشة متواضعة يف السنوات األخرية حيث سجلت تقريبا إحصائيات سنة 2010 حوايل 9 آالف وظيفة جديدة لسنة 2019 فقط. إىل جانب 

ذلك، فقدت صناعة البناء ما يعادل 27 ألف وظيفة يف العقد املايض بسبب األوضاع القاسية ومحاوالت إنهاء الحرب العنيفة وبناء مؤسسات الدولة يف ليبيا والتي تعد الحريف األول لقطاع 

البناء التونيس حيث استحوذت عىل 32%  من إجاميل صادرات مواد البناء والسرياميك والصناعات الزجاجية يف عام 2013 وفقا لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. 
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تصنيع املعدات الكهربائية واإللكرتونية و خوصصة الخدمات الصحية والتعليم  تتصدر خلق فرص العمل
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النقاط الرئيسية:
استحوذ تصنيع املعدات الكهربائية واإللكرتونية عىل نصيب األسد من خلق فرص العمل يف القطاع الخاص بني عامي 2019-2009.  

التونسيون يتجهون نحو التعليم الخاص وأنشطة الرعاية الصحية الخاصة. 2011

ال تجدأكرب قطاعات التوظيف يف تونس صعوبات لخلق املزيد من فرص العمل فحسب ، بل تعتربأيًضا األكرث ترضًرا من عدم االستقرار

الوطني والدويل. 


