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     مقدمــــــــــة▄

نظم              فى ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة التى يشهدها العالم فى اتجاه االنفتاح الكامل لكافة ال

ة الت   المى ونتيج ان الع ن الكي ة ع ى عزل يش ف ام أن يع ين أى نظ ة دون تمك ة والتقني ورات العلمي ط

رات فى             الم مع احداث تغي والتكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات واالتصاالت إلى معظم أنحاء الع

المفاهيم االقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات اإلنتاج وتغيرات سريعة فى المهن ،            

ر التحديات التى تواجه أغلب ا             ل أآب شغيل تمث ة فى      أصبحت قضايا الت دان العربي ا البل دان ومنه لبل

  . الحاضر وعلى المدى البعيد 

وتشير بعض البيانات المتاحة إلى تفاقم معدالت البطالة فى العديد من البلدان العربية   

من وبصفة خاصة بطالة الشباب وحاملى الشهادات العلمية نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة 

التنمية االقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطئ النمو االت  فى مختلف مجالعوامل والتحديات

االقتصادى وتراجع االستثمارات األجنبية ومحدودية التعاون اإلقليمى إضافة إلى ارتفاع معدالت 

األمية مما النمو السكانى وتراجع فرص العمل فى البلدان النفطية والهجرة العائدة وارتفاع نسبة 

  .لقدرة على توليد فرص عمل مناسبة وبأعداد آافية أدى إلى نقص التشغيل وعدم ا

ولم يعد هناك بلدان محصنة ضد البطالة آما آان االعتقاد فى السابق فى حالة البلدان الخليجية 

العربية بوجه خاص حيث أن معدل البطالة فى أآبر هذه البلدان حجما وتشغيال واستقباال للوافدين 

 وأصبحت معظم هذه البلدان تواجه تحديات 2001عام % 9.6يقدر بحوالى وهى السعودية آان 

جدية لتنظيم سوق العمل ومعالجة البطالة بين الوطنيين بالتوازى  مع حرآة تدفق العمالة الوافدة 

  .تجزئة سوق العمل إلى المنطقة فى إطار 

م وفى مواجهة مشكالت البطالة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية والسل

واالستقرار فى الوطن العربى ، نجد أن العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ومن 
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ضمنها منظمة العمل العربية أعطت األولوية لمعالجة قضايا التشغيل والتكيف مع المستجدات 

والتطورات الحديثة وآليات السوق فى سبيل المساهمة فى إيجاد آليات وأساليب جديدة ومبتكرة 

لحد من تفاقم مشكالت البطالة ، بالتعاون مع البلدان العربية التى تفاعلت بدورها مع التوجهات ل

العالمية حيث حظيت قضايا الشباب برعاية واهتمام آبير من قبل الجهات الرسمية والغير رسمية 

فى معظم البلدان وتجسدت تدخالتها فى بروز بعض التجارب المميزة فى شكل مشاريع وخطط 

  .رامج موجهة تدفع إلى التفاؤل من خالل االستفادة من نتائجها وتطويرها باستمرار وب

ومن ضمن هذه التجارب نذآر برامج وخطط وسياسات توطين الوظائف التى بدأت حكومات 

  .بلدان مجلس التعاون الخليجى فى تنفيذها فى السنوات األخيرة 

   الهجرة وحرآة القوى العاملة■

  :جرة واقع اله: أوًال 

قد يتفق الجميع مع استنتاجات الباحثين والمهتمين بقضايا الحرآة السكانية وانتقالها من بلد 

أصلى يعيشون فيه إلى بلد آخر يسمى المهجر وهى حرآة طبيعية من سمات تاريخ البشر 

والبشرية على مر العصور ، وهى آسائر األنشطة اإلنسانية يدفعها ويؤثر فى تدفقاتها عدد من 

وأن . عوامل المتعلقة بالبحث عن األفضل والعمل على تحسين أوضاع البشر فى هذه الحياة ال

موضوع الهجرة عامة والهجرة للعمل خاصة ال يمكن اعتباره آظاهرة جديدة بل هى ظاهرة 

إنسانية طبيعية وقديمة قدم التاريخ عرفتها اإلنسانية وستعرفها آل الشعوب ومنها شعوب االتحاد 

 نفسها ، وستبقى آذلك مادام هناك تباين فى الموارد وفرص العمل وأساليب ووسائل األوروبى

سكان العالم تقريبًا ) ُخْمْس( العيش سواء داخل المنطقة الجغرافية الواحدة أو خارجها ، إذ ال يزال 

ال يحصلون على الخدمات الصحية األساسية أو الماء الصالح للشرب ، إضافة إلى مختلف العلل 

  .منتشرة فى العديد من المجتمعات ال
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 أن حجم المهاجرين الذين 2000وقد تبين من خالل تقديرات وإحصائيات األمم المتحدة لعام 

الجئين ، %) 20(مليون شخص ، منهم حوالى ) 150(يعيشون خارج بلدانهم األصلية يصل إلى 

%) 2.4(هاجرين ال تتعدى مليار نسمة ، فإن نسبة الم) 6.23( علـــى حـجم السكان الذى يبلغ 

  .من حجم السكان 

وعلى المستوى الدولى يمكن اعتماد نسبة المهاجرين على حجم السكان آمؤشر لتقييم ظاهرة 

ومن خالل بعض اإلحصائيات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية . الهجرة فى بلدان االستقبال 

 فبخالف األفكار الشائعة فإن أوروبا . يتضح تباين شديد لظاهرة الهجرة حول العالم 2001لعام 

وأمريكا الشمالية ال يمثالن أول دولتان فى استقبال المهاجرين من حيث الترآيز ، غذ أن نسبة 

فى فرنسا و %) 5.4(من سكان أمريكا الشمالية ، و%) 7.7( المهاجرين الشرعيين تمثل فقط 

فى أسبانيا ، فى حين آانت هذه %) 1.3( فى بريطانيا ، و %) 3.8(فى ألمانيا ، و %) 8.9(

فى دولة الكويت ، %) 71.6( من سكان دولة قطر ، و %) 63.7( النسبة فى نفس الفترة تمثل 

فى آل من المملكة %) 30 – 25( فى دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وما بين %) 90.1( و 

  .ة الليبيةالعربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والجماهيرية العربي

ومع هذه النسبة البسيطة لعدد المهاجرين مقارنة بحجم السكان والتى لم تعرف سوى تغيرات 

طفيفة نزوال أو صعودا خالل العقود الماضية ، يالحظ أن هناك مبالغة فى اآلثار السلبية للهجرة 

رفية معينة على الشعوب وفى تضخيم حجمها بدوافع قد تبدو غير منطقية وإنما لمعالجة أوضاع ظ

  .  وأزمات محددة 

  : تنقل األيدى العاملة العربية -1

بالنسبة لتنقل األيدى العاملة العربية فى نطاق بلدان الخليج العربية يتضح من خالل الجدول 

أن حجم التنقل آان فى ازدياد ليصل نصيب العرب من مجموع السكان الوافدين حوالى ) 1(رقم 
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فقط % 29ة ما انفكت تتراجع بشكل متواصل لتصل إلى حوالى  لكن هذه النسب1975عام % 72

 وذلك نتيجة تقلص الطلب على تدعيم األجهزة والخدمات باللغة العربية مع نمو 2002عام 

المواطنين وتشبع التشغيل فى المؤسسات الحكومية ، وتأثير اإلدارة الدولية للمشاريع وآان هذا 

من مجموع القوى العاملة الوافدة % 67.1آانت تشكل نسبة التراجع لصالح الهجرة اآلسيوية التى 

   .2000عام 

توزيع السكان العرب المتنقلين بين عدد من البلدان العربية وتبقى أعلى ) 2(ويبين الجدول رقم 

نسبة متواجدة فى السعودية مع المالحظة أن بلدان مثل البحرين وقطر وعمان ما تستقبله من 

آما تأثرت حرآة التنقل بتالشى . ا تستقبله األردن أو لبنان منفردتان الوافدين مجتمعة يقل عم

  .السوق العراقى الناشئ لتضيع حوالى مليونى فرصة عمل 

  : الهجرة اآلسيوية -2

فى اتجاه ) الهند ، باآستان ، بنجالديش ( فى البداية آانت الهجرة تقليدية من المناطق الهندية 

وازدهرت هذه الهجرة وما تزال فى . ت إلى بلدان آسيوية أخرى بلدان الخليج العربية ثم امتد

مرحلة البنى األساسية والصيانة والتيسير واصبح العنصر المؤثر فيها هو الخدمات الشخصية 

  .وهذه الصفة هى التى أثرت فى نمو الهجرة اآلسيوية إلى بلدان مثل األردن ولبنان 

  

 إلى 1 2000وية فى بلدان الخليج العربية عام وتشير آخر التقديرات لرصد العمالة اآلسي

  :توزيع حجم الوافدين من آسيا على النحو التالى 

  

                                                 
  . حممد األمني فارس املرجع السابق - 1
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  مليون شخص3.2 الهـــــــــــــــــند

  مليون شخص1.74 باآستــــــــــــــان

  ألف شخص820 بنجالديش

  ألف شخص730 الفلبين

  ألف شخص700 سريالنكا

  ألف شخص250 إندونيسيا

  ألف شخص140 إيران

الذى يحدد ) 3(أما بالنسبة لتأثير الوافدين على الترآيبة السكانية يتضح من خالل الجدول رقم 

 ، أن نسبة الوافدين إلى مجموع السكان 2002 / 2001حجم السكان الوطنيين والوافدين لعامى 

دل عام فى اإلمارات بمع% 80فى السعودية إلى % 30فى عمان و % 26تراوحت ما بين 

 2004بينما ارتفع حجم الوافدين فى السعودية عام  . 2% 38.5لبلدان الخليج العربية يقدر بنحو 

   .3 مليون شخص ما يقارب نصف عدد السكان 8.8إلى حوالى 

  : الهجرة غير الشرعية -3

بالرغم من اإلجراءات والنظم والتشريعات التى تنظم وتراقب الهجرة مثال التأشيرات ، 

العمل ، إجراءات اإلقامة ، نظام الكفيل ، الفحص الطبى ، المتابعة األمنية ، ترخيص 

من القوى % 15االستقصاءات الميدانية عن استخدام الوافدين وغير ذلك ، يقدران هناك نحو 

 / 1998العاملة الوافدة يقيمون بصفة غير شرعية فى بلدان الخليج العربية ، فخالل الفترة ما بين 

لمخالفون مهلة إلعفائهم من العقوبة ويقدر حجم الوافدين المقيمين بصفة غير شرعية  منح ا1999

                                                 
   ) .2003بريوت ( اهلجرة ىف املنطقة منها وإليها :  حممد األمني فارس - 2
  ) . هـــ 5/4/1425 ) ( 1333(  الوطن العدد جريدة:  وزير  العمل السعودى -  3
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 ألف فى البحرين و 32.4 ألف فى اإلمارات و 200 ألف شخص فى السعودية و752.2بنحو 

  ) . ألف 1023.1المجموع (  آالف فى قطر 3 ألف فى الكويت و 11.2 ألف فى عمان و 24

 إلى أن إجراءات استبعاد المقيمين بصفة غير شرعية وإعادتهم وفى هذا الصدد تجدر اإلشارة

  .إلى بلدانهم األصلية تمت فى ظروف مختلفة وآانت مأساوية فى بعض التجارب 

وتراجع نصيب العرب فى سوق عمل الوافدين لبلدان الخليج العربية آأهم سوق يظهر فى 

  :التالى ) 1(الجدول 

  )نسب مئوية ( 2002 – 1975وافدين بين نصيب العرب من السكان ال) 1(جدول 

المجموع اإلماراتالسعودية قطر عمان الكويت البحرين السنة

1975 22 80 16 33 91 26 72 

2002 10 34 11 25 37-43 10 25-29 

  التحدى الديموغرافى: بيرآس  : 1975لعام : المصدر ** 

  ن الهجرة العربية فى ظل العولمةالمؤتمر اإلقليمى ع) بولندا( أندريه آاسسفيزآى  : 2002
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  )األعداد باأللف  ( 2001تقدير تنقل العمالة العربية حوالى ) 2(جدول 

 اليمن لبنان ليبيا األردناإلماراتالسعودية قطر عمان الكويتالبحرين 

 *40 *240 *650 *375 130 1000 35 15 275  المصريون

     35**2500 - - - - اليمنيون

 - - - - - 170 - - 95 - السوريون

  األردنيون

 الفلسكينين

- 50 - 50 270 110 - - - - 

 - - - - - 250 - - - -السودانيون

 - - - - - 120 - - - - الكويتيون

  

  : المصادر 

   .2001 أو 2000وزارة القوى العاملة والهجرة عن وزارة الخارجية لعام : لمصر * 

  .هجرة العمالة من األردن وإليها ) اليرموك ( ان عبد الباسط عثم: األردن 

   .2001ولعام ) الرقم فحص العمال ( 

   .97 الكويت عام –نصر شاه : اليمنيون ** 

   2001 – بولندا –أندريه آاسسفيزآى : البيانات : بقية 
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  )باأللف  ( 2002 – 2001حجم السكان الوطنيين والوافدين ) 3(جدول 

 جموع السكاننسبة الوافدين إلى م الوافدون الوطنيون 

 %40 280 410 البحرين

 %63 1475 885 الكويت

 %26 630 1790 عمان

 %72 420 165 قطر

 %30 7000 16000 السعودية

 %80 2488 622 اإلمارات

دول مجلس 
التعاون 
 الخليجى

  

20.000 

  

12.500 

  

38.5% 

 2002تموز /  يوليو 27 الخليجى فى التقرير السنوى لسكرتارية مجلس التعاون: المصدر 
  .باستثناء الكويت واإلمارات فمن مصادر أخرى 

ى الجزء                   ًا عل د استحوذت حالي شباب ق شغيل ال ضايا ت شكل خاص ق أن قضايا التشغيل وب

شأن معالجة                     ة ب ة والدولي ات والمنظمات العربي األآبر من اهتمامات سائر الحكومات والهيئ

  .عن تفاقم معدالت البطالة مختلف المشكالت  المترتبة 

شترك   ى الم ل العرب ة العم من منظوم ة ض ة الفاعل ات العربي رز المنظم ن أب ل م ولع

شأتها                       ذ ن سعى من ى ت ة الت ة العمل العربي والمتخصصة فى مجاالت العمل والعمال هى منظم

دا                   سئولياتها وأه ا لم ى وفق وطن العرب ة فى ال فها للمساعدة فى تحقيق السلم والعدالة االجتماعي

ى                       اق العرب ا للميث ا واعتماده ة من خالل موافقته دول العربي ا ال القومية النبيلة التى حددتها له

  .للعمل ودستور منظمة العمل العربية 
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وإنطالقا من إيمان منظمة العمل العربية بما يحققه التعاون والتكامل فى ميدان العمل من                

ها       ة أساس اة آريم ى حي ى ف سان العرب وق اإلن مان حق ادرت   ض د ب ة ، فق ة االجتماعي العدال

المنظمة منذ نشأتها وهى مستمرة فى العطاء والعمل على االرتقاء بالتعاون والتكامل المنشود        

دخر              م ت فى مختلف القضايا العمالية إلى أعلى مستوى ، لضمان تحقيق أهدافها القومية حيث ل

ا        أى جهد فى سبيل ذلك باستغالل آافة الهياآل التابعة لها واأل           اليب والوسائل المتاحة أمامه س

ة              ة والدولي ة والعربي م    . لتفعيل أنشطتها وبرامجها على المستويات القطرية واإلقليمي ولعل أه

إسهامات منظمة العمل العربية فى النهوض بقضايا التشغيل فى الوطن العربى ، تجسدت فى               

ة الع  وى العامل ة الق ة بتنمي ا المتعلق ا وبرامجه ا وخططه ا إنجازاته ن طاقاته تفادة م ة لالس ربي

سير                      رأة وتي ة بعمل الم ع أشكالها والعناي ة بجمي الكاملة مع تطوير االستخدام ومكافحة البطال

اجرين              تنقل القوى العاملة العربية داخل الوطن العربى واالهتمام بأوضاع العمال العرب المه

ذه            ...  ق ه ساعد فى تحقي ات ت ديها من آلي ة ولعل    الخ وذلك من خالل يتوفر ل  األهداف القومي

  .أبرز هذه اآلليات هى معايير العمل 

  معایير العمل العربية** 

رد                 ى تنف زة الت ر من اإلنجازات المتمي ة تعتب إن النشاطات المعيارية لمنظمة العمل العربي

دونها                      ة المتخصصة ، والتى ب اقى المنظمات العربي ات ب بها منظمة العمل العربية  عن فعالي

ة تتطور وفق أوضاعها الخاصة                 نستطيع القو  دول العربي ل أن التشريعات العمالية المحلية لل

افى مع الهدف           ا يتن ا أخرى بم آل على حده وقد يؤدى ذلك إلى التباعد أحيانا والتناقض أحيان

الذى أجمعت عليه الدول العربية باعتبار أن مستويات العمل العربية جاءت دون تعارض فى     

ستويات ال ع م وهر م ع   الج ه المجتم ز ب ا يتمي اة م داف بمراع ل األه ا لتكام ة وإنم ل الدولي عم

العربى من ظروف وخصوصيات ، بما يساهم فى توسيع دائرة التشريعات العربية فى طريق 

سياسية       التماثل وتوحيد شروط وظروف العمل وتقريب األوضاع االجتماعية واالقتصادية وال

صفوف واألهداف           بين البلدان العربية وخلق المناخ المالئ      وإن . م إليجاد تكتل عربى موحد ال

دم  ق التق ى تحقي ة ف الة المنظم رورى لرس ى وض دعيم عمل و ت شاط ه ذا الن ز له أى تعزي
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االجتماعى وفى حماية عنصر العمل العربى سواء من يعمل فى وطنه أو من ينتقل للعمل فى                

  .أى بلد عربى  

دول           رى ، بحيث ال تؤث    آما يجب اعتبار هذه المستويات بمثابة حد أدن        ه أحد ال وم ب ا تق  فيم

 أو تطبق بحيث تقلل من الرعاية التى ينص  راألعضاء من تطبيق مستويات أعلى وأن ال تفس 

د من                     ا المزي عليها تشريع العمل المعمول به فى أى دولة طرف فى هذه االتفاقيات مما يعطيه

  .األهمية  فى تطوير التشريعات العربية 

  :نجد من الضرورى اإلشارة إلى وفى هذا الصدد 

ذى يجمع             - ى ال ؤتمر العمل العرب تم من خالل م ة ي إن إصدار مستويات العمل العربي

ددة  ة وتجارب متع شريعية متنوع رات ت شارآة خب ا يضمن م ة بم دول العربي ة ال آاف

ى                    ة ، باإلضافة إل دول العربي ين ال رات ب تؤدى إلى إغناء هذه المستويات وتبادل الخب

ان  ك ف ى   ذل ساهمتها ف ى وم ل العرب ؤتمر العم ى م ة ف ل الثالث شارآة أطراف العم م

ين   ة خاصة ، حيث أن المعني سبها أهمي ستويات يك ذه الم شاور لوضع ه وار والت الح

  .توصلوا إلى تلك المستويات التى ستطبق عليهم من خالل الحوار الديمقراطى 

ذى      نظام اتفاقيات وتوصيا   1971أصدر مؤتمر العمل العربى عام       - ت العمل العربية ال

ة فى مجال             1997تم تعديله عام      بشأن تنظيم آافة الجوانب المتعلقة باألدوات القانوني

ق               –العمل   ام تتعل ديل مع وضع أحك  اإلقرار ، التصديق ، المتابعة ، االنسحاب ، التع

ة وارتضت                بالتزامات الدول األعضاء ، وبذلك تكون الدول هى التى شرعت األنظم

 .رتيب االلتزامات عليها بنفسها ت

ة بمكتب                   ى المتابع زة المشرفة عل ة األجه وقد حدد نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربي

  .العمل العربى ، لجنة الخبراء القانونيين ، ولجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات 

ة اآلن من إصدار عدد                    ة لغاي ة العمل العربي ة وعدد      ) 19( وقد تمكنت منظم  )8(اتفاقي

ا      ن بينه ة م ل عربي ية عم النهوض     ) 4(توص صريحة  ب ة ال ية ذات العالق ات وتوص اتفاقي

  :بالتشغيل فى الوطن العربى وهى 
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  . بشأن تنقل  األيدى العاملة 1967لعام ) 2(اتفاقية العمل العربية رقم  -

 ) .معدلة (  بشأن تنقل األيدى العاملة 1975لعام ) 4(اتفاقية العمل العربية رقم  -

 . بشأن التوجيه والتدريب المهنى 1977لعام ) 9(ية العمل العربية رقم اتفاق -

م      - ام  ) 14(اتفاقية العمل العربية رق ات       1981لع ى فى التأمين شأن حق العامل العرب  ب

 .االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العربية 

 .لمهنى  بشأن التوجيه والتدريب ا1977لعام )  2(توصية العمل العربية رقم  -

االت      ى مج ى ف ل العرب سيق والتكام دعيم التن ة بت ل العربي ة العم ات منظم ود اهتمام وتع

سير وتنظيم                ة وتي ة العربي وى العامل اتف الق العمل والعمال المختلفة وبوجه خاص عمليات تك

ام      دًا ع ة وتحدي شاء المنظم دايات إن ى ب ى إل وطن العرب ل ال شغيلها داخ ا وت ع 1967تنقله  م

ى            ) 2(قية العمل العربية رقم     إصدار اتفا  وطن العرب بشأن تنقل األيدى العاملة بما يجعل من ال

  .وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة 

يم        شأن تنظ ا ب ب اتخاذه راءات الواج ام واإلج ن األحك د م ة العدي ذه االتفاقي ضمن ه وتت

  :وتسهيل تنقل األيدى العاملة العربية نذآر منها بعض األحكام 

  :) 1(مادة * 

سير           ى تي ا ، والعمل عل ا بينه ة  فيم دى العامل ل األي سهيل تنق دة بت د األطراف المتعاق تتعه

  .اإلجراءات الرسمية الخاصة بذلك 

  ) :4(مادة * 

ا يتفق                   ك بم ال العرب وذل شغيل للعم ة فى الت تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تجعل األولوي

  .وحاجات آل طرف 

  ) :6(مادة * 

ع                يتمتع العمال الذين   ى يتمت ا الت الحقوق والمزاي ة ب  ينتقلون للعمل ولفقًا ألحكام هذه االتفاقي
ك         ى األخص   –بها عمال الدولة التى ينتقلون للعمل بها ، ويشمل ذل وساعات  ,  األجور  – عل
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دمات       ة ، والخ ات االجتماعي أجر ، والتأمين ازات ب بوعية ، واإلج ة األس ل ، والراح العم
  .التعليمية والصحية 

ق تكامل عربى فى مجال         ويتضح   أن أحكام هذه المواد جاءت للتأآيد على ضرورة تحقي
ا               األيدى العاملة من خالل إعطاءها األولوية فى التشغيل وتسهيل تنقلها وتمتعها بحقوق ومزاي

  .مواطنى الدولة العربية التى يعملون فيها 

ادة   اءت الم ا ج ادل    ) 3(آم ة تب ى أهمي د عل ة للتأآي ذه االتفاقي ن ه ات  م ع البيان جمي
ة        يم والمتابع ل التقي ك ألج ا وذل ا بينه ة فيم دى العامل ل األي سير تنق ة لتي ات الالزم والمعلوم
ة                 ه لتلبي ستويات المهاري اءات والم وتنشيط العرض والطلب على األيدى العاملة من ذوى الكف

  .احتياجات سوق العمل فى البلدان المتعاقدة 

ذه            آذلك وبهدف تسهيل إجراءات تنقل األ      ة له ة ثنائي يدى العاملة فقد تم إرفاق نموذج اتفاقي
  . األداة القانونية لالسترشاد بها 

وتواصلت جهود منظمة العمل العربية فى هذا المجال مع األخذ بعين االعتبار التطورات             
ادة النظر فى                       ا يتطلب إع الم العربى مم ا الع واألحداث االقتصادية واالجتماعية التى يمر به

ة   م  اتفاقي ة رق ام ) 2(العمل العربي ؤتمر العمل   1967لع اذ م ة واتخ دى العامل ل األي شأن تنق  ب
ة        ا ، مارس       –طرابلس   ( العربى فى دورته العادية الرابع اد     ) 1975آذار  /  ليبي رارًا باعتم ق

والتى تضمنت " معدلة "  بشأن تنقل األيدى العاملة 1975لعام ) 4(اتفاقية العمل العربية رقم  
دين                أحكامًا   ال الواف تقدام واستخدام العم أآثر شمولية من حيث اإلجراءات المناسبة لتنظيم اس

تقطاب        دف اس ى به د اجنب ى أو بل د عرب ن بل ة م ة المنتقل ة العربي ى العمال ارة تعن ذه العب وه
ل ،      ن العم ة ع وقهم الناتج مان حق ة وض دول األجنبي ى ال اجرة ف ة المه اءات العربي الكف

طنيين ،   مع إعطاء أولوية خاصة  للعمال الفلسطينيين مثل ما جاء فى ومساواتهم بالعمال الو
  : هذه االتفاقية بشأن وضع وتنفيذ سياسة الهجرة وذلك ضمن الفقرات التالية 

ات       -1 إبرام اتفاقي ك ب ة وذل دان العربي ين البل ا ب ة فيم دى العامل ل األي ة تنق شجيع حرآ  ت
  . جماعية أو ثنائية لتنقل األيدى العاملة 

  . إعطاء األولوية الحتياجات الدول العربية األخرى من القوى العاملة -2

  ..  اجتذاب العرب المهاجرين إلى دول أجنبية وتشجيع عودتهم لوطنهم -3

ة                        -4 وى عامل ة بق دول العربي ة فى ال ة األجنبي وى العامل ى تعويض الق دريجيًا عل  العمل ت
  .عربية 

ا يتفق    األولوية فى التشغيل للعمال الوا   -5 فدين وبوجه خاص العمال الفلسطينيين وذلك بم
  .وحاجات آل دولة 
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م         **  ة رق ام    )9(أما اتفاقية العمل العربي د           1977 لع ى فق دريب المهن ه والت شأن التوجي  ب

  :عالجت هذه المواضيع على المستوى القطرى والقومى العربى أيضًا آما جاء فى 

  ) :19(المادة * 

ه والتدريب المهنى بين الفئات المختلفة للمجتمع وإتاحة الفرصة          آفالة تكافؤ فرص التوجي   

ع فرص عمل                    بة م ة متناس لحصول الوافدين للعمل من دول عربية أخرى على فرص تدريبي

  .القطر األصليين 

  ) :25(المادة * 

دريب                     ه والت ى فى مجال سياسات التوجي تعمل آل دولة عضو على تحقيق التكامل العرب

  .المهنى 

  ) :26(دة الما* 

ى عن                تعمل آل دولة عضو على تبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهن

  .الطريق الثنائى وعن طريق منظمة العمل العربية 

ات             1981 لعام   )14(اتفاقية العمل العربية رقم     **  ى فى التأمين شأن حق العامل العرب  ب

ة          االجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار العر        ام التنظيمي ة األحك ذه االتفاقي بية تضمنت ه

دأ                         ى مب دًا عل ى تأآي وطن العرب ين للعمل فى ال ال العرب المنتقل ة للعم لتوفير التغطية التأميني

ث    ن حي ا م ون فيه ى يعمل ة الت واطنى الدول دين وم ال العرب الواف ين العم ساواة ب ق الم تحقي

د الم       اء القواع ار إرس ى إط ك ف ات وذل وق والواجب صادية    الحق دة اقت اء وح ى بن ساعدة عل

  .واجتماعية عربية متكاملة 

وق        ضمان حق مولى ل شكل ش ة ب ات االجتماعي وعات التأمين ة موض ذه االتفاقي الج ه وتع

واد    ى الم اء ف ا ج ا آم ين إليه دان المنتقل ى البل ذة ف ة الناف ًا لألنظم رب وفق ال الع ة العم وحماي

  :التالية
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  :المادة الثالثة * 

ل                  يؤمن تشريع آ   د المنتق ذ فى البل أمينى الناف ل دولة للعمال العرب االستفادة من النظام الت

  :إليه ، وفى إطار الحقوق التأمينية التى يتمتع بها عمالها ، وعلى األخص 

ل  -1 دمات التأهي ذلك خ والدة ، وآ ل وال ى حاالت العم ة ف ة الطبي ى الرعاي  الحصول عل

  .المهنى  

ة فى حاالت العجز المؤقت والمرض واإلصابة والحمل        الحصول على المعونة المالي    -2

  .والوالدة  والبطالة 

اش -3 ى المع ب التقاعدى (  الحصول عل ة عن ) الرات اة الناتج ى حاالت العجز والوف ف

  .إصابات العمل والمرض المهنى ، وآذلك فى حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة 

فى حاالت إصابة العمل والمرض        ) أة  المكاف(  الحصول على تعويض الدفعة الواحدة       -4

  . المهنى ، والشيخوخة والعجز والوفاة ، عند عدم توافر شروط استحقاق المعاش 

  :المادة الرابعة * 

  :يكفل تشريع آل دولة للعمال العرب الوافدين الحقوق التالية 

يم       ) الراتب   (  الحق فى تحويل المعاش أو احتياطى المعاش          -1 ى حيث يق  أو  المستحق إل

  .تقيم أسرته فى حالة مغادرته للقطر الذى يعمل فيه 

ة                    -2 ات االجتماعي از التأمين ى جه اة إل شيخوخة والعجز والوف أمين ال  تحويل اشتراآات ت

رر                 ) الضمان االجتماعى   ( ذآور ، ويق أمين الم ام الت ق أحك فى دولته أو أي قطر يطب

  .اإلقامة فيه بصورة نهائية 

  تنمية القوى العاملة والتشغيل اإلستراتيجية العربية ل■
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تواصلت جهود منظمة العمل العربية لتحقيق أقصى قدر من التنسيق والتكامل العربى فى             

ى فى            ؤتمر العمل العرب مجال تنقل األيدى العاملة وتشغيلها فى الوطن العربى حيث أصدر م

ة ل        ) 2003تونس ،   ( دورته الثالثين    اد اإلستراتيجية العربي ة      قرارًا باعتم وى العامل ة الق تنمي

اد المتواصل   ) : 4(من الهدف ) 8(الفقرة : والتشغيل التى تنص بوجه خاص على        السعى الج

  :لتحقيق التشغيل الكامل 

اد   *  سعى إليج دريجيًا وال ه ت دف تقليل ر العرب به ن غي دين م تقدام الواف يم اس ادة تنظ إع

  .فيها فرص لذلك فرص عمل للعمالة العربية فى البلدان العربية التى تلوح 

دين             ) :9(من الهدف   ) 2(الفقرة  *  ين الواف  تحقيق المساواة فى شروط وظروف العمل ب

  .جميعًا بما ذآر األجور والتأمينات االجتماعية 

تعزیز فرص التشغيل للمنتقلين العرب بين البلدان العربية وذلك من ) 12(الهدف * 
  :خالل

ديمغرافى  -1 وازن ال ق الت ى تحقي ل عل ة     العم ضمن الهوي ا ي تقبال بم دان االس ن لبل  اآلم

  .الثقافية العربية اإلسالمية لها 

  . تنظيم وضبط الوفادة للخدمات الشخصية والمربيات غير العربيات -2

ارج          -3 ال بالخ اق العم ب إلح تقدام ومكات ب االس ى مكات ة عل ن الرقاب د م ع المزي  وض

ة الرا  وى العامل ة الق ا وحماي ى عمله فافية ف ن  وضمان ش ل م رة والتنق ى الهج ة ف غب

  .تعرضها لسوء االستغالل 

دان                 -4 تقبال ودعم بل دان االس  تشجيع التعاقدات الشاملة مع الشرآات العربية للعمل فى بل

ضريبي       اءات ال راءات واإلعف سهيل اإلج ث ت ن حي ا م ال له ال  ةاإلرس سير انتق  وتي

  .عمالتها العربية 

ين بل-5 شترآة ب دريب الم رامج الت شجيع ب ارات  ت ضمان المه تقبال ل ال واالس دان اإلرس

  .المناسبة لالحتياجات فى مجموعتى البلدان 
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دين العرب فى إطار                      -6 سبة للواف ة بالن  مراعاة القدر الممكن من المرونة فى نظام الكفال

  .الحفاظ على مصالح األطراف ذات العالقة 

الل ا    -7 ن خ دين م اع الواف ة أوض ة لمتابع صائية قطري م إح ع نظ ة   وض سوح الدوري لم

  .والدراسات ونشر نتائج ذلك 

سويقها                  -8 شاريع صناعات صغرى وت صميم م  إنشاء وحدات فى بلدان اإلرسال تعنى بت

  .فى أوساط المتنقلين 

 قيام بلدان اإلرسال بوضع نظم وتقديم خدمات تحفز على جذب مدخرات المتنقلين من               -9

  .رعاياها وتحقيق االستفادة المثلى منها 

فير الحماية للوافدين العرب فى إطار القوانين والنظم المرعية وبشكل خاص أثناء             تو -10

  .اضطراب العالقات السياسية 

رامج ومؤسسات -11 دانها من خالل ب ى بل ة إل ة المتنقل االت عودة العمال داد الحتم  اإلع

  .مستقرة 

ة   حث أصحاب األعمال فى بلدان االستقبال على التقليل التدريجى من است      -12 خدام العمال

  .غير العربية واعتماد إجراءات تحفز على ذلك 

ى من أجل العمل                     -13 شباب العرب ل لل  العمل فى إطار جهد مشترك على تنفيذ برامج تنق

  .تكون هذه البرامج مدروسة وتلقى رعاية من بلدان االستقبال واإلرسال معا 

ى ي    -14 شغيل عرب ب ت اد مكت ى إيج ط عل د المتوس ى األم ل ف ب  العم ع مكات رتبط بجمي

ة    دى العامل ل األي سير تنق ك لتي ة ، وذل دان العربي ى البل ة ف ا المختلف شغيل بأنواعه الت

  .العربية وتوفير بيانات حول فقرص هذا التنقل 

   إعالن مبادئ بشأن تيسير تنقل األیدى العاملة العربية■

دى   تأآيدًا للسياسات والتوجههات التى أقرتها اتفاقيات العمل العربية    ل األي فى مجاالت تنق

ة     ة الفني داد العمال ى إلع دريب المهن ه والت ى ، التوجي وطن العرب ين دول ال ة ب ة العربي العامل
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ساعد                ى ت والمدربة التى تلبى احتياجات سوق العمل إلى جانب امتالك الخبرات والكفاءات الت

رات أسواق العمل  ة متغي ى أخرى لمواجه ة إل ى التحول من مهن ؤت. عل مر العمل اصدر م

ين          ة والثالث ه الثاني ر      ( العربى فى دورت ر  فبراي شأن       ) 2005شباط   / الجزائ ادئ ب إعالن مب

  -:تيسير تنقل األيدى العاملة العربية تضمن ستة محاور رئيسية هى 

ة -1 دول العربي ين ال اون ب دول   محور التع ى ال ة ف وى العامل ل للق من أجل التوظيف األمث

دول               العربية لتحقيق التكامل   ذا اإلطار تعمل ال  االقتصادى واالجتماعى العربى ، وفى ه

  -:العربية على 

سير                   ) أ( ل تي ا يكف ة من أجل العمل بم التقريب بين تشريعاتها المنظمة لتنقل األيدى العامل

ا       سير أقامته ا وتي ام تنقله ات أم ذليل العقب ا وت ة وحمايته ة العربي دى العامل ل األي تنق

  .ل وفق احتياجات هذه الدول وعملها فى دول االستقبا

شرية استجابة الحتياجات دول                    ) ب( وارد الب دريب الم ة وت ود فى مجال تنمي تنسيق الجه

سياسات  دعيمًا ل ة ، وت اهرة والمدرب ة الم دى العامل ًا من األي تقبال واإلرسال مع االس

  .توطين الوظائف واستيعاب العمالة العائدة من الخارج 

تقبال                  تنسيق الجهود فى إعد   ) جـ( ة عن فرص العمل فى دول االس ارير دوري شر تق اد ون

  .وفائض القوى العاملة فى دول اإلرسال 

، حيث نص اإلعالن على الموافقة على مبدأ أولوية العمل  محور إقرار مبدأ أولویة العمل -2

ًا ، مع إعطاء                . لمواطنى الدولة أوًال     تقبال ثاني ة االس وللعمال العرب وفق احتياجات دول

ل     أ تقبال مث ع دول االس ة م ات معين ا التزام ى تربطه ة الت ة العربي واطنى الدول ة لم ولوي

ة  ات الثنائي صادية واالتفاقي تالت االقت ة  . التك ة العربي دى العامل ى إحالل األي ل عل والعم

وق        ى س ة ف ارات المطلوب ؤهالت والمه ساوى الم د ت ة عن ة األجنبي دى العامل ل األي مح

  .العمل

ال         محور الحمایة    -3 ا العم ين بصورة شرعية للعمل          والحقوق التى یتمتع به العرب المتنقل

وفى مقدمتها المساواة فى الحقوق الناتجة عن العمل والتى يتمتع          . فى دولة عربية أخرى     
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ع                   ى يتمت ة الت صحية واالجتماعي ة وال بها عمال دولة االستقبال ، إضافة للخدمات التعليمي

ة ، والحق  ك الدول واطنى تل ا م ى به ة عل ة المتنقل شجيع العمال ع شمل األسرة وت فى جم

د حق    ائلى وتأآي ى التماسك الع اظ عل ة والحف ة االجتماعي وفير الرعاي رهم لت تقدام أس اس

اعى              . األطفال فى التمتع برعاية والديهم       ضمان االجتم ال العرب فى ال ذلك حق العم وآ

  .النافذ فى دولة االستقبال التى يعملون بها 

ة ،     محور آليا  -4 دى العامل ل األی ة تطوير   ت العمل الوطنية المشرفة على عمليات تنق  وأهمي

ة ، وجمع                 وى العامل إدارات العمل واألجهزة الوطنية العاملة فى مجال تنظيم وتطوير الق

ق                   ة وتحقي ة الوطني ة تخدم خطط التنمي ات متكامل البيانات واإلحصاءات وأنشأ قاعدة بيان

مع الدول العربية الشقيقة فى إطار من التكامل االقتصادى         التنسيق على المستوى القومى     

وفر التخصصات       واالجتماعى ، ومشارآة أطراف اإلنتاج فى تطوير نظم تدريب مرنة ت

دريبها                  رأة وت ام خاص بعمل الم والمهارات المطلوبة لسوق العمل العربية مع إيالء اهتم

  .فى مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ا           االهتمام بالعمالة العربية خارج الوطن العربى         محور -5 ى هويته اظ عل ، وذلك بهدف الحف

ة  ة والجاذب وفير المقومات الالزم ا ، وت دفاع عن حقوقه ى ، وال ا العرب ا وانتمائه وثقافته

م  ات دع ذه المقوم ة ه ى وفى مقدم وطن العرب ى ال ودة إل اجرة للع ة المه اءات العربي للكف

طور التكنولوجى وإقامة المراآز العلمية ، ودعم المناخ الفكرى أنشطة البحث العلمى والت

ة           ة والقومي شاء المشروعات الوطني والثقافى والسياسى وضمان الحريات األساسية ، وإن

  .الكبرى وتقديم حوافز اإلبداع لجذب الكفاءات العربية من ديار الهجرة واالغتراب 

  -:والذى يشمل . عالن  محول اإلشراف والمتابعة لتفعيل مبادئ  اإل-6

ل                     ) أ( ك دلي ار ذل شأن باعتب ة ذات ال ات العربي ى االتفاقي ة للتصديق عل دعوة الدول العربي

توفر اإلرادة والرغبة فى تنفيذ مبادئ اإلعالن ، والطريق لتطوير التشريعات لتتالءم          

  .مع أحكام هذه االتفاقيات 
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تقبال و  ) ب( ين دول االس ة ب ات ثنائي د اتفاقي شجيع عق ل  ت ة تنق سهيل حرآ دول اإلرسال لت

  .األيدى العاملة العربية 

ا                ) جـ( ة تنقالته ة وحرآ وى العامل اد قاعدة معلومات للق تكليف مكتب العمل العربى بإيج

ين دول   اون ب سيق والتع ق التن ة ، وتحقي دول العربي ى ال ل ف واق العم واحتياجات أس

  .  اإلرسال ودول االستقبال 

نتين           يتولى مكتب العمل ال     ) د( ر آل س ديم تقري ة وتق ذا اإلعالن ومتابع رويج له عربى الت

  .     لمؤتمر العمل العربى عن التقدم المحرز لتفعيل مبادئ اإلعالن 

■ ■ ■  
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  الحلول المقترحة لتفعيل مبدأ 

  األولویة فى التشغيل للعامل العربى

  

  :ل العربية التوسع فى عقد االتفاقيات الثنائية بين الدو: أوًال 

االتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول العربية تعانى من قلتها وتواضع أحكامها حيث أنها 
ال تعدو أن تكون بمثابة حد أدنى لحماية العمال المهاجرين وعليه فإنه تعين من أجل تفعيل 

مخالفة مبدأ إعطاء األولوية فى التشغيل للعامل العربى ودون تحميل الدول العربية مغبة 
المستويات الدولية التوسع فى عقد االتفاقات الثنائية بين الدول العربية فى نطاق تحقيق 
التكامل العربى وفى ظل سياسة العولمة والعمل على تشجيع إبرام مثل هذه االتفاقيات بين 
ن الدول العربية بشكل يضمن حرية تنقل األيدى العاملة العربية وهو ما شجعت عليه االتفاقيتا

حيث أوردتا نموذجًا لهذه االتفاقيات  , 1975لسنة  ) 4( و 1967لسنة  ) 2( العربيتان 
لالقتضاء به ، نظرًا لما تتمتع به هذه االتفاقيات من قدر أآبر من االلزام للدول الموقعة عليها 
 بالمقارنة بالوضع مع االتفاقيات الجماعية التى الترقى إلى درجة اإللزام إال بعد مصادقة
الدول أطراف االتفاقية عليها وفقا للقواعد الدستورية المعتمدة لديها ، مع وجوب أن تتضمن 
االتفاقيات الثنائية بين الدول العربية محاور أساسية فعالة لحماية تنقل األيدى العاملة وإعطاء 

ة على األولوية فى التشغيل لعمال الدول العربية باعتبار االتفاقيات الثنائية هى خطوة هام
  .الطريق لتنظيم انتقال األيدى العاملة بين البلدان العربية 

  :ضرورة تبنى سياسة قومية واضحة نحو تفضيل العمالة والكفاءة العربية : ثانيًا 

تمثل العمالة األجنبية إحدى التحديات القومية التى تواجه العمالة العربية ، األمر الذى 
ستند إلى أولويات واضحة ، تفضل العمالة العربية يستوجب تبنى سياسة قومية للعمالة ت

والكفاءات العربية والعمل على دعم العمالة العربية فى مواجهة منافسة العمالة اآلسيوية 
واتباع سياسة احاللية للعمالة المحلية والعربية بدال من العمالة األجنبية لتشغيل ماليين العمال 
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ك من خالل االلتزام بالتخطيط العلمى لتطبيق شرط العرب والحد من معدالت البطالة ، وذل
األفضلية واإلحالل على مدى فترات زمنية محددة من أجل تحقيق تكامل عربى وإدراج 
موضوع تنقل األيدى العاملة العربية ضمن بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ، 

قل األيدى العاملة العربية وضرورة العمل على تفعيل تنفيذ إعالن مبادئ بشأن تيسير تن
شباط / الجزائر ، فبراير ( والذى أصدره مؤتمر العمل العربى فى دورته الثانية والثالثين 

  :، والذى تضمن مايلى  ) 2005

تعاون الدول العربية فى إطار التكامل االقتصادى واالجتماعى العربى لتحقيق ** 
  .ة التوظيف األمثل للقوى العاملة فى الدول العربي

األولوية فى التشغيل لمواطنى الدولة ثم للعمال العرب وفق احتياجات دول االستقبال ** 
مع مراعاة ما قد يكون من التزامات ترتب أولوية معينة لرعاية بعض الدول 

  .العربية

العمل على التقريب بين التشريعات المنظمة لتنقل األيدى العاملة من أجل العمل ما ** 
ا يكفل تيسير تنقل األيدى العاملة العربية وحمايتها وتذليل العقبات أمكن ذلك ، وبم

  .أمام تنقلها وتيسير إقامتها وعملها فى الدول المستقبلة لها وفق احتياجات هذه الدول 

تمتع العمال العرب المتنقلون بالحقوق والمزايا التأمينية التى تقررها القوانين والنظم ** 
  .االعتبار معايير العمل العربية والدولية فى هذا المجال الوطنية على أن يؤخذ فى 

وضع تطوير نظم تدريب مرنة ترتكز على مشارآة واسعة من الحكومات ومنظمات ** 
آل من أصحاب األعمال والعمال تتسع لمزيد من التخصصات والمهارات وفقًا 

  .لمتطلبات سوق العمل العربية 

اد ونشر تقارير دورية عن فرص العمل فى دول تنسيق جهود الدول العربية فى إعد** 
االستقبال وفائض القوى العاملة فى دول اإلرسال ، حسب المهارات والمهن 

  .المختلفة

تعزيز وتطوير األجهزة الوطنية العاملة فى مجال تنظيم وتطوير القوى العاملة ، ** 
 يخدم خطط ورفع آفاءتها فى مجال جمع البيانات واإلحصاءات ذات الصلة ، وبما

التنمية الوطنية من جهة ، والتنسيق على الصعيد القومى من جهة أخرى بهدف 
  .   إنشاء قاعدة بيانات متكاملة 
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  عبد المنعم/ طـ 


