
 
 
 

 العمالة بني البلدان ىف العامل العريبتنقل 
 

���������	��
���������



أ  

  فريق التحرير
  

  منظمة العمل العربية
  حممد المني فارس

  حممد شريف
  مصطفى عبد الستار

  
  منظمة اهلجرة الدولية

  شهيد احلق
  جنيت كيد
  روبرتو بيتيا

  بريانكا ديبناث
  

  شارك يف وضع التقرير 
  مصطفى كامل السيد

 نادين مراد سيكا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا يف التقرير هي آراء املؤلفني وال تعكس بالضرورة وجهات نظر املنظمة املعرب عنهاالراء و النتائج و التفسريات 
  .والدول األعضاء أو منظمة العمل العربية الدولية للهجرة

  باقىبصفتهم الشخصية وليس بالضرورة أن متثل آراء ومواقف هي مكتوبةاملقاالت الىت كتبها اعضاء فريق التحرير 
  .أو منظمة العمل العربية ظمة الدولية للهجرة والدول األعضاء الدول وال اآلراء املنيرأعضاء فرق التحر



ب  

  شكر
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و  يف مقدمة الذين شاركوا . مراجعتها البيانات و النتائج مع إحترام حرية الكتاب يف التعبري و التحليل و االقتراح
حممد األمني فارس و مصطفى عبد أمحد حممد لقمان و حممد شريف و / املنظمة معاىل السيدمن املنظمة مدير عام 

  .الستار
   



ج  

 جدول احملتويات
 

 3........................................................................................................فريق التحرير
 4................................................................................................................شكر

 5....................................................................................................جدول احملتويات
 6................................................................................................................متهيد

 7...................................................................................................امللخص التنفيذي
  12.................................................نظرة شا: حراك األيدي العاملة داخل املنطقة العربية: 1الفصل 
 36.........................................................................الشباب العريب وحراك العمالة: 2الفصل 
 51.......................................اهلجرة الداخلية بني الدول بوصفها أداة الحتواء البطالة العربية: 3الفصل 
 71..................................................قضية لبنان كبلد منشأ ومقصد حلراك العمالة العربية: 4الفصل 
 اخلليجي العريب يف إطار األزمة املالية العاملية حراك العمالة الوطنية بني دول جملس التعاون : 5الفصل 

 86....................................................................... وإنشاء االحتاد النقدي اخلليجي           
 108....................اإلطار القانوين وإطار السياسة حلماية حقوق العمال األجانب يف املنطقة العربية: 6الفصل 
 125...........................................................................................................اخلامتة

  



 

 1

  اجلداول
 

 13........................................................................................ القوى العاملة ىف املنطقة العربية:1 اجلدول
 GCC" ،1975-2000.........57"يجي النسبة املئوية للعمالة الوافدة يف قوة العمل يف دول جملس التعاون اخلل: 2 اجلدول
 58.......................2005، عام "GCC"التجمعات الرئيسية للعمالة الوافدة يف دول جملس التعاون اخلليجي : 3 اجلدول
مبواطنني من " GCC"ئج تطبيق النموذج االفتراضي الستبدال العمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي نتا: 4 اجلدول

 66....................................................واألفراد العرب العاطلني عن العمل" GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 
ذج االفتراضي على البلدان العربية اخلمس اليت ترسل أكرب عدد من العمال إىل دول جملس التعاون أثر تطبيق النمو: 5 اجلدول

 GCC"................................................................................................................67"اخلليجي 
 GCC"...........................................74"أثر تطبيق النموذج االفتراضي يف دول جملس التعاون اخلليجي : 6 اجلدول
 75.....2001النسب املئوية لتوزيع العمالة العربية واآلسيوية حسب اهليكل املهين ونوع اجلنس يف الكويت يف عام : 7 اجلدول
 101....................................يت اختذهتا دول جملس التعاون اخلليجي لالستجابة لألزمةملخص اإلجراءات ال: 8 اجلدول
 103.....................................(%)املعدالت احلقيقية واملتوقعة للنمو يف إمجايل الناتج احمللي يف دول اجمللس : 9 اجلدول
 104....................................................تقديرات بشأن مرونة العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي: 10 اجلدول
العمالة الوطنية السياسات واإلعالنات واالتفاقات اليت توصل إليها اجمللس األعلى والكيانات التابعة له بشأن حراك : 11 اجلدول

 108.................................................................................................بني دول جملس التعاون اخلليجي
 111.................................. بعض اإلحصائيات املتوافرة–مصفوفة حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس : 12 اجلدول
 129.......................تواريخ التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت ميكن تطبيقها على العمال املهاجرين: 13 اجلدول
 137...........................................................املتطلبات األساسية لدخول العمال املهاجرين إىل لبنان: 14 اجلدول

  



 

 2

  مربعات النص
  

 20.................................. املساعدة على العودة الطوعية وإعادة االندماج من وإىل املغرب-اهلجرة العابرة: 1 مربع نص
 21....................................................................................ري ىف املنطقة العربيةالرتوح القس: 2 مربع نص
 24....................................................................... إدراج اهلجرة ىف خطط التنمية احمللية ملوريتانيا:3 مربع نص
 26...........................................دوالر أمريكي من السعودية200 متوسط تكلفة إرسال حتويالت بقيمة: 4 مربع نص
 28................................................................الدول العربية واملنتدى العاملي حول اهلجرة والتنمية: 5 مربع نص
 44...........................................ة للشباب لتحقيق أهداف األلفية للتنمية يف تونستشجيع اهلجرة الدائري: 6 مربع نص
 49........................... استراتيجيات ملواجهة هجرة الكفاءات–حراك السوادنني املتخصصني يف جمال الصحة : 7 مربع نص
 69.........................................: التعاون من أجل تيسري حراك اليد العاملة من العمال املصريني إىل األردن:8 مربع نص
 83..............................................................................جتميع الشتات من أجل تنمية الصومال: 9 مربع نص
 115....................................... دراسات حالة–خربة توظيف املواطنني يف دول جملس التعاون اخلليجي : 10 مربع نص
 131....................................................................... جتربة البحرين ىف ادارة هجرة اليد العاملة:11 مربع نص
 133اشراك السلتطات احلكومية، و البلدان املرسلة و اجملتمع املدىن لتحسني ادارة هجرة اليد العاملة ىف الكويت: 12 مربع نص
 135........................................................................حوار أبو ظيب وأنشطته املتابعة اخلاصة به: 13 مربع نص
 138................................................................العقد املوحد خلادمات املنازل: أفضل املمارسات: 14 مربع نص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 3

  الرسم البياىن
 

 10..................................)2008 – 2010(منو إمجاىل الناتج احمللي ىف الدول العربية املصدرة للنفط : 1 الرسم البياىن
 11.....................................2010-2008منو إمجاىل الناتج احمللي ىف الدول العربية املستوردة للنفط : 2 الرسم البياىن
 15.................................................2010 - 2008التوجهات املتوقعة للبطالة ىف الوطن العريب : 3 الرسم البياىن
 16....................................................................... حجم املهاجرين الدوليني ىف الدول العربية:4 الرسم البياىن
 18....................................2006نسب العمالة العربية وغري العربية ىف دول جملس التعاون اخلليجي، : 5 الرسم البياىن
 22..............................................................2006 خمتارة تدفقات التحويالت إىل دول عربية: 6 الرسم البياىن
 23.............................................................2006التحويالت اخلارجة من دول عربية خمتارة، : 7 الرسم البياىن
 27...........................لتحويالت والصادرات ىف دول خمتارة من املشرقحجم الدول العربية فيما يتعلق با: 8 الرسم البياىن
 29...........................................دور الدول العربية يف التحويالت والصادرات ىف بعض دول املشرق: 9 الرسم البياىن

 38.............من إمجايل عدد السكان يف األقاليم الفرعية يف العامل العريب)  عام24-15(نسبة الشباب فيما بني : 10 سم البياىنالر
 41.....................................................اإلنفاق العام على التعليم ىف بعض الدول العربية املختارة: 11 الرسم البياىن
 42...............................................يوضح بطالة الشباب وفقًا ملستوى التعليم، والنوع االجتماعي: 12 الرسم البياىن
 43.....................................................ربية املختارةمعدالت اهلجرة حسب التعليم يف الدول الع: 13 الرسم البياىن
 45..........................اجلنسيات األساسية للقصر الذين  ال يصاحبهم مرافقون، والذين وصلواإىل إيطاليا: 14 الرسم البياىن
 46..................................................................الطالب العرب يف اخلارج وفقًا لدول املقصد: 15 الرسم البياىن
 47.................................نسبة الطالب األجانب املقيدين يف التعليم الثانوي يف البلدان العربية املختارة: 16الرسم البياىن
 48..............................................................توزيع الطالب يف العامل العريب حسب دول املنشأ: 17 الرسم البياىن
ات أحدث السنو(وفقا ملستويات التعليم " GCC"توزيع العمالة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي : 18 الرسم البياىن

 59.............................................................................................................................)املتاحة
 81............................................................................ معدالت البطالة وفقا للعمر والنوع:19 الرسم البياىن
 89.......................................................................2007تصاريح العمل وفقا للجنسية : : 20 الرسم البياىن

  



 

 4

  متهيد
  

هذه الدراسة هي جزء من مشروع مشترك بني منظمة اهلجرة الدولية ومنظمة العمل العربية، وهي هتدف إىل 
  .مساعدة الدول العربية يف املنطقة على إدارة حراك العمالة والبشر بشكل فعال

  
ية واليت استمرت لعقود، إال أهنا ظلت غائبة متاًما عن حوار بينما يعد حراك العمالة داخل املنطقة ظاهرة بالغة األمه

ويبحث هذا التقرير يف احملددات اهليكلية واالجتاهات املستقبلية حلراك العمالة . السياسات واألحباث يف العقد املاضي
العمال العرب داخل العامل العريب وذلك لتزويد صانعي السياسات واألخصائيني ببدائل جديدة لتحسني إدارة حراك 

  .يف املنطقة واالستفادة من إمكانيتهم حىت يسهموا يف تنمية املنطقة
  

ويف هذا السياق، قامت جمموعة خمتارة من األكادميني العرب وأخصائيي اهلجرة ممن هلم خربة طويلة يف التعقيدات 
ويغطي اجلزء األول من التقرير . اليت ينطوي عليها حراك األفراد والعمالة يف املنطقة بكتابة فصول هذه الدراسة

احملددات اهليكلية حلراك العمال العرب يف املنطقة مع التركيز على التكامل اإلقليمي، والعوامل الدميوغرافية، وأداء 
أما اجلزء الثاين فيدرس السمات املختلفة حلراك العمالة داخل الوطن العريب باعتبارها دراسات حالة . أسواق العمل
وبينما حتلل فصول هذه الدراسة االجتاهات .  متثل الديناميكيات األمشل حلراك العمالة داخل املنطقةللظواهر اليت

والتحديات الرئيسية اليت يواجهها صانعو السياسات من العرب واجملتمع املدين عند إدارة تنقل العمال العرب، 
حتمال مالءمة تكرارها يف البلدان العربية تشارك الدراسة أيًضا مبجموعة من أفضل املمارسات يف املنطقة مع ا

  .وانتشارها
  
  
  

  لقمان. أمحد م   شهيد احلقحممد
  املدير العام  املمثل اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط

  منظمة العمل العربية  منظمة اهلجرة الدولية
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  امللخص التنفيذي
  

  العامل العريب وحراك العمالة
لعربية هلا تراث وتاريخ قدميني، إال أنه مل تظهر تدفقات العمالة الغزيرة إال بعد على رغم من أن اهلجرة يف املنطقة ا

 خالل – واليت بدأت مع اكتشاف البترول –استمرت اجتاهات اهلجرة هذه . ازدهار البترول يف السبعينيات
د من دول املنطقة درجات خمتلفة من النمو االقتصادي وإقامة اقتصاديات تدرجيًيا تعتمد على اخلدمات يف العدي

وقد أدي تفاعل هذه العوامل باإلضافة إىل القوى العاملة الشابة واملتعلمة إىل خلق سيناريو . خالل العقود املاضية
  .هجرة معقد وملئ بالتحديات واإلمكانيات للبلدان املرسلة واملستقبلة يف املنطقة

  
الوطن العريب ويرجع ذلك إىل زيادة تدفقات العمالة ويف السنوات األخرية، تضآلت حراكات العمالة العربية داخل 

وبينما يصعب تقدير عدد العمال . األجنبية الوافدة من الدول اآلسيوية غري العربية إىل دول جملس التعاون اخلليج
العرب املهاجرين والعمال املرتبطني بعقود يف املنطقة يف ظل غياب اإلحصائيات املوثوق هبا، تقدر فصول هذه 

 مليون من العمال العرب من غري املواطنني املرتبطني بعقود يعيشون يف دول جملس 2.4راسة أعدادهم بـ الد
.  مليون يعيشيون يف بلدان مستقبلة أخرى يف املناطق الداخلية للمشرق واملغرب العريب1.5التعاون اخلليجي، منهم 

لعربية وحتدياهتا وإمكانياهتا يف املنطقة محاسه، فال فإذا فقد احلوار عن السياسات واألحباث حول اجتاهات اهلجرة ا
يزال حراك العمالة داخل املنطقة سواء بطريقة شرعية أو غري شرعية من الظواهر الديناميكية اليت تشكل حياة املاليني 

تلف ونظًرا الستمرار سعي املواطنني العرب من خم. من املتنقلني العرب و األجانب املرتبطني بعقود وعائالهتم
 املستمرة لعقود من –اخللفيات واملؤهالت للحصول على عمل يف البلدان العربية األخرى، فتمثل هذه الظاهرة 

 سلسلة من التحديات والفرص اليت جيب على –الزمن واليت حتركها الظروف الدورية واهليكيلية على حد سواء 
 داخل املنطقة يف استراتيجيات التنمية واستراتيجيات صانعي  السياسات يف املنطقة اغتنامها إلدماج حراك العمالة

  .التوظيف اإلقليمية والوطنية
  

  التحديات والفرص
يؤثر حراك العمالة يف املنطقة هذا التفاوت االقتصادي واالجتماعي والدميوغرايف بني الدول الوافرة بالعمالة والدول 

على (باب حراك العمالة باعتبارها حتديات أمام تنمية املنطقة ويف الوقت الذي قد ُينظر فيه إىل أس. الوافرة باملوارد
سبيل املثال، زيادة منو السكان و نوع التعليم و قصور يتضح سوق العمل اليت تؤدي إىل زيادة معدالت بطالة 

ند فيمكن أيًضا للهجرة و التنقل يف اطار تعاقدي أن تكون ركيزة لسياسات التنمية احمللية والوطنية ع) الشباب
وبذلك ميكن لتنقل العمالة واهلجرة أن يكونا جزًءا من احللول الالزمة لتحقيق . إدماجها مع خطط التنمية الوطنية

ضروريات التنمية واليت تتماشي مع أهداف بلدان االستقبال واحملددات االجتماعية، ويف نفس الوقت السماح 
  .نطقةلألفراد بتحقيق كافة إمكانيتهم من أجل تنمية ومنو امل

  
وباإلضافة إىل هذه العوامل اهليكلية املذكورة أعاله، مل تزل التقلبات الدورية تؤثر على سيناريو حراك العمالة 
واهلجرة يف العامل العريب، وتبقى األزمة املالية واحدة من أكرب التحديات يف الوقت احلايل حيث إنه من املتوقع أن 
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األزمة املالية العاملية من خالل اخنفاض تدفق التحويالت ومعدالت توظيف تتأثر اهلجرة وحراك العمالة بتداعيات 
وقد سجلت الدول املرسلة يف املشرق واملغرب العريب اخنفاًضا يف التحويالت . العمال العرب يف املنطقة وخارجها

اض معدالت ، بينما شهدت دول املقصد مثل دول جملس التعاون اخلليجي اخنف2009خالل النصف األول من عام 
كما أدى اخنفاض فرص العمل يف . الطلب على العمالة نتيجة الخنفاض أسعار البترول واهنيار الصناعة املالية يف العامل

ويف الوقت اليت يصعب فيه تقدير حجم العودة، إال أنه . بالد املقصد إىل عودة املهاجرين إىل بالد املنشأ مرة أخرى
لكن سيواجه املهاجون العائدون ظروفاً اقتصادية صعبة من شأهنا . عند بداية األزمةيتضح أهنا تقل عما كان متوقًعا 

  .حتد من قدرة أسواق العمل يف دول املنشأ على استيعاب املهاجرين العائدين إىل أوطاهنمأن 
  

 التكامل وبالرغم من هذه التحديات، ال يزال تنقل العمالة داخل املنطقة يوفر إمكانيات غري مستغلة لتعزيز
  .االقتصادي واالجتماعي والثقايف يف املنطقة

  
  هيكل التقرير

يتألف هذا التقرير من جمموعة من الفصول كتبها خنبة من العلماء واخلرباء يف جمال اهلجرة يف املنطقة العربية ويغطي 
  .لة بني البلدان العربيةوتدرس الفصول الثالثة األوىل احملددات اهليكلية لتنقل العما. خمتلف أوجه حراك العمالة

  
 يلقي هذا الفصل نظرة شاملة إقليمية :نظرة شاملة: حراك األيدي العاملة داخل املنطقة العربية: الفصل األول

للقوى احملركة االقتصادية والدميوغرافية حلراك األيدي العاملة يف املنطقة، فضال عن تطور ظاهرة حراك العمالة يف 
ومن النقاط اهلامة يف املناقشات املعنية بالتكامل اإلقليمي، هو إمكانية أن . لعقود األخريةمناطق فرعية خمتلفة يف ا

يؤدي حراك األيدي العاملة يف املنطقة العربية إىل مواكبة العرض الفائض من فرص العمل مع الطلب املتواجد عرب 
مث .  العربية املرسلة لأليدي العاملة واملستقبلة هلامما قد يسهم يف ختفيض البطالة وحتقق املنفعة املتبادلة للدول. احلدود

الفصل بتحليل لدور القيم الذي يلعبه املهاجرون  و املتنقلون العرب حنو كل من البلد اليت يعملون هبا،  يتناول هذا
ا يشتمل ويظهر هذا الدور يف حراك رؤوس األموال االجتماعية، والبشرية، واملالية، مب. واقتصاديات بلدهم األصلية

 مليار دوالر أمريكي قيمة التحويالت، كما أن قيمة التحويالت داخل املنطقة تفوق يف 33على ما يقرب من 
وختلص الدراسة بعد ذلك إىل أن هجرة اليد العاملة هي واحدة  .الكثري من األحيان قيمة التدفقات التجارية بداخلها
ومع ذلك، ومع التسليم  .قتصادي واالجتماعي يف العامل العريبمن القوى احملركة األساسية للتكامل اإلقليمي اال

بالفوائد  الناجتة عن حسن إدارة تنقل األيدي العاملة داخل املنطقة، فإنه يتوجب تعزيز نظم اإلدارة املوضوعة حالًيا 
  .وحتديثها من أجل حتقيق إمكانيات تنموية أطول أجالً

  
 يدرس هذا الفصل دور الشباب العريب يف هجرة األيدي :باب العريبحراك األيدي العاملة والش: الفصل الثاين

العاملة يف املنطقة، وذلك يف األساس من خالل حتليل االجتاهات الدميوغرافية احلالية واملستقبلية، ودور التعليم يف 
عمل مما ويف ظل النمو السريع للسكان الشباب، واخنفاض فرص ال .صياغة خيارات احلراك لدى الشباب العرب

يستلزم القيام باهلجرة لتعزيز دور الشباب يف التنمية االقتصادية يف العامل العريب، فإن حراك الشباب داخل املنطقة مل 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن تزايد القيود يف سياسات . يتم إدماجه حىت اآلن ضمن السياسات التنموية احمللية واإلقليمية
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هؤالء الذين بشكل كبري  الفرص القانونية القليلة للقيام باهلجرة، مما ُيعرض اهلجرة تدفع الشباب العرب ذوي
أن حراك الطالب ال يزال سألة فصل مكما يتناول هذا ال. يفتقرون إىل املؤهالت املالئمة إىل القيام هبجرة غري شرعية

مل اإلقليمي، وحيقق الكثري فيما خياًرا مل ُيستغل استغالالً جيًدا بشكل قد يعزز الوصول إىل درجة أعلى من التكا
وهذا بالرغم من أن حراك الطالب يعد وسيلة قوية لدعم األشكال املرنة . يتعلق بتشارك املعرفة والتنمية التكنولوجية

  .للحراك والتكامل اإلقليمي
  

العمالة يستكشف هذا الفصل أوضاع : اهلجرة داخل املنطقة كوسيلة الستيعاب البطالة العربية: الفصل الثالث
االجنبية املتعاقدة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي، كما يتناول خصائص البطالة يف البلدان العربية اليت تعد 

ويأيت ذلك بغرض وضع منوذج افتراضي لتقييم أثر استبدال العمالة اآلسيوية يف دول جملس . منشأ األيدي العاملة
 كما  . مواطين دول جملس التعاون اخلليجي، ومن  العمالة العربية التعاقديةالتعاون اخلليجي بنظرائهم املؤهلني من

يضع الفصل منوذًجا الستبدال جزء من القوى العاملة التعاقدية اآلسيوية باملواطنني العرب املؤهلني، مما يؤدي إىل 
ثل هذا الربنامج مع التحويالت وتتعادل تكلفة تطبيق م .ختفيض مستويات البطالة احلالية  يف إطار زمين قصري نسبًيا

  .احملفوظة الىت أرسلتها مسبقًا العمالة األجنبية التعاقدية لدى دول جملس التعاون اخلليجي إىل بلداهنم األصلية
  

وتدرس الفصول الباقية موضوعات وقضايا متداخلة خمتلفة معنية حبراك األيدي العاملة يف خمتلف البلدان واملناطق 
ويسعى هذا  . ما تكون يف شكل دراسات حالة للظواهر اليت متثل ديناميكيات إقليمية أوسع نطاقًاوكثًريا. الفرعية

النهج لتزويد القراء بالتبصر يف خصائص والعوامل ذات اجلوانب املتعددة حلراك األيدي العاملة يف العامل العريب، 
 وسياسات العمل، والنوع االجتماعي، وذلك من خالل النظر يف  قضايا إدارة التنقل والسياسات االقتصادية

  .االقتصادية- وحقوق االنسان، واحلقوق االجتماعية
  

هذا الفصل ظهور بعض يدرس :  لبنان كدولة منشأ ومقصد حلراك األيدي العاملة العربيةوضع: الفصل الرابع
ول مقتضيات هذه الظاهرة البلدان كدول منشأ ومقصد للمهاجرين العرب من خالل آلية اهلجرة اإلحاللية، كما يتنا
كما أن ما يضفي األمهية . على أسواق العمل احمللية، وعلى اإلطار الذي يتم من خالله إدارة حراك األيدي العاملة

على هذه الدراسة هي أن لبنان تعد مثاالً للنموذج األصلي لدولة لديها حتفظات فيما يتعلق بفتح سوق العمل 
ونتيجة هلذه التحفظات، . وبالتايل فإنه ميكنها معرفة الدول املماثلة هلا وتشجيعهاجملموعات حمددة من املهاجرين، 

الذي ُصمم يف األصل الستيعاب الالجئني الفلسطينيني ومشاركتهم يف سوق (فإنه مت إعداد اإلطار القانوين للهجرة 
  .  مل يف لبنانإلدارة تدفقات اهلجرة الداخلة للعمالة العرب وغري العرب الباحثني عن ع) العمل

  
يف إطار األزمة املالية ) ضمن دول جملس التعاون اخلليجي(الفصل اخلامس حراك األيدي العاملة داخل املنطقة 

 يتناول هذا الفصل تنقل مواطين دول جملس التعاون اخلليجي بداخل هذه الدول، وذلك :واالحتاد النقدي اخلليجي
كما يعرض هذا الفصل جمموعة من التوصيات لضمان . لنقدي اخلليجييف ضوء األزمة املالية، وإنشاء االحتاد ا

اشتمال االحتاد النقدي يف دول جملس التعاون اخلليجي على سياسات مرنة معنية حبراك األيدي العاملة، واليت من 
فقد ُوجد أن ويف إطار االحتاد النقدي اخلليجي، . شأهنا التصدي لبعض القيود الصارمة اليت يفرضها االحتاد النقدي



 

 8

مما يستدعى . هناك عالقة عكسية بني الصدمات االقتصادية مثل األزمة املالية، وبني حراك األيدي العاملة يف الدولة
تلك اخلطط اليت من شأهنا  ليس فقط اإلسراع يف حتفيز . املرونة وحسن اإلدارة يف خطط حراك األيدي العاملة

ضفاء االستقرار على بعض اجلمود املتأصل يف التعريف باالحتاد النقدي االنتعاش االقتصادي، ولكن ميكنها أيضا إ
  .اخلليجي

  
 يستعرض هذا الفصل األطر :اإلطار القانونية حلماية حقوق العمالة األجنبية يف املنطقة العربية: الفصل السادس

دولية واإلقليمية، وامتثال القانونية السارية حلماية حقوق املهاجرين، مع التركيز بشكل خاص على االتفاقيات ال
مث يبحث هذا الفصل بعد ذلك يف نتائج البحث امليداين يف بلد حمدد يف املنطقة، . التشريعات الوطنية هلذه املعايري

وتنتج عن هذه التجربة . لتسليط الضوء على نقاط ضعف معينة لدى املهاجرين والعمالة األجنبية التعاقدية يف املنطقة
  .ات إلعادة تنظيم سوق العمل، يف ضوء أحدث املمارسات املتبعة يف املنطقةجمموعة من التوصي

  
 ىف الوقت الذى يصعب فيه تقدير حجم تدفقات العمالة داخل املنطقة ومنوها وتأثري – االستنتاجات والتوصيات

من املقاصد الرئيسية األزمة املالية العاملية على هذه التدفقات، يكون من الواضح أن املنطقة العربية ستظل واحدة 
وسيظل نظام الكفالة من املعوقات الكربى اليت متنع الدول . للمهاجرين والعمال املتعاقدين يف املستقبل القريب

وقد . املرسلة واملستقبلة من حتقيق كافة إمكانيات العمالة املهاجرة ملصلحة املهاجرين واجملتمعات املرسلة واملضيفة
 إلصالح النظام ظهور ممارسات مثل العقود املوحدة للعمال األجانب، وإنشاء هيئات نتج عن احملاوالت العديدة

وجيب . تنظيم أسواق العمل الوطنية، وعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف مبستوى أفضل مثل حوار أبو ظيب
وختتتم . راك العمالةتشجيع هذه اجلهود وتكرارها يف سياق إقليمي لتحقيق توافق أكرب واالستفادة القصوى من ح

الدراسة مبجموعة من التوصيات اليت تركز على تعزيز التعاون الدويل بني الدول املرسلة واملستقبلة على غرار حوار 
كما تلقي الضوء على حيارب ممارسات الدول اإلجيابية . أبو ظيب واتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف موجودة بالفعل

ويف النهاية تبحث الدراسة يف بعض . مالة واليت قد متثل أساًسا ميكن تقليده يف املنطقةإلصالح أطر إدارة حراك الع
  .اآلليات اليت من شأهنا دعم أثر حراك العمالة على تنمية املنطقة على مستوى الدول املرسلة واملستقبلة

  
تعان بعدة خرباء وأخصائيني يف وعلى الرغم من أن الدراسة يغلب عليها الطابع األكادميي، إال أن فريق اإلعداد اس

جمال اهلجرة فيما يتعلق باملمارسات اجليدة واالجتاهات املستقبلية اليت مت جتربتها يف املنطقة إللقاء الضوء على أمهية 
وقد ال تكون معظم هذه املمارسات بالضرورة . السياسات املتعلقة بالقضايا املطروحة يف فصول هذه الدراسة

وختتلف . لكنها قد تكون املرة األوىل اليت تترجم فيها الدول العربية هذه املبادرات إىل سياقها احملليمبتكرة عاملًيا، و
فصول هذه الدراسة يف شكلها ويف نظرهتا التحليلية لظاهرة حراك العمالة داخل املنطقة، إال أنه مت بذل اجلهود 

ونظًرا لصعوبة مجع املعلومات والبيانات احلديثة . يةإلدراج أحدث البيانات ومصادر املعلومات الرمسية وغري الرمس
واملتقاربة حول اجتاهات حراك العمالة يف العامل العريب، سيجد القارئ شئ من التباين بني البيانات املعروضة يف 

  .الدراسات املختلفة
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  1الفصل 
  

  نظرة شاملة:  حراك األيدي العاملة داخل املنطقة العربية
  1هبة نصار

  
  :قدمة امل1-1

مبرور قرون تواجد فيها دين مشترك، ولغة مشتركة، وتاريخ مشترك، فإن ذلك قد أدى إىل درجة كبرية من التكامل 
وبالرغم من ذلك، فإن املنطقة العربية تقع ضمن املناطق . االقتصادي، والسياسي، واالجتماعي ىف املنطقة العربية

 الىت عقدت ىف الكويت مة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعيةالقكما أن . األقل تكامالً اقتصادًيا ىف العامل
 قد ركزت على ضرورة دعم التكامل االقتصادي العريب لتعزيز التنمية االقتصادية االجتماعية لدى 2009ىف عام 
  .املنطقة

  
تكامل االقتصادي االقليمي، ويف حني أنه عادة ما هتيمن التجارة واالستثمار املباشر األجنيب على اخلطاب املعين بال

فإنه ميكن القول بأن حراك األيدي العاملة ىف املنطقة العربية هو أحد أبرز مظاهر التكامل العريب، كما أنه ما زال 
وعلى جانب آخر، فإن صانعي السياسة واألكادمييني . حىت اآلن هو العمل االقتصادي األكثر نشاطًا ىف املنطقة

ملية موائمة العرض الزائد للعمالة من بعض الدول، مع طلب األيدي العاملة ىف الدول يدرسون دور اهلجرة ىف ع
ومن ناحية أخرى، فإن هناك اهتمام متزايد ىف دراسة دور تدفقات التحويالت وأثرها على عملية . الغنية بالنفط

تنموي الذى قد يلعبه حراك األيدي وبينما يتزايد اجلدل بشأن الدور ال. التنمية لدى الدول العربية املصّدرة للعمالة
العاملة ىف املنطقة العربية، فإنه مل يوجه سوى اهتمام بسيط إىل دور حراك األيدي العاملة ىف تعزيز التقدم اإلقليمي 

  .من خالل التكامل االجتماعي واالقتصادي
  

 اخلصائص األساسية لسوق ويركز اجلزء األول من هذا الفصل على الظروف االقتصادية االقليمية، باإلضافة إىل
كما . وتعترب هذه اخلصائص من األسس لفهم شكل حراك العمالة العربية داخل املنطقة. العمل يف املنطقة العربية

سينتقل الفصل بعد ذلك إىل دراسة املراحل األساسية حلراك العمالة العربية داخل املنطقة وفقًا للديناميكيات املختلفة 
لك الستكشاف كيف سامهت اهلجرة يف تراكم رأس املال البشري واالجتماعي وحراكه يف للمناطق الفرعية، وذ

كما سنتناول يف اجلزء الثاين من هذا الفصل أشكال التحويالت اليت تتم داخل املنطقة لتحديد دور رأس . املنطقة
ة توصيات متعلقة بالسياسة لزيادة وينتهي الفصل بإبداء عد. املال املهاجر يف التنمية، والتكامل االقتصادي اإلقليمي

  .مزايا حراك األيدي العاملة يف الوطن العريب
  
  

                                                 
/ وتقدِّر الكاتبة الجهود البحثية المقدمة من السيدة.  جامعة القاهرة-وآيله آلية االقتصاد والعلوم السياسية لشئون المجتمع   1

 edu.aucegypt@hebanas: البرید االلكتروني. رانيا السباعي فى هذا العمل
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  : نظرة شاملة للموقف االقتصادي ىف الدول العربية1-2
، شهدت 2008 حىت 2000وىف الفترة ما بني . ينعكس بشكل عام أداء أسواق العمل على أداء االقتصاد الوطىن

وقد يرجع هذا إىل الظروف القوية االقتصادية العاملية باإلضافة إىل ارتفاع أسعار . االقتصاديات العربية منًوا قوًيا
 2008 تريليون دوالر أمريكي عام 1.9كما أن إمجاىل الناتج احمللي لدى الدول العربية قد زاد على . النفط

اىل الناتج احمللي ، شهدت املنطقة العربية متوسط منو ىف إمج2007وىف عام ).  أ2009صندوق النقد الدويل، (
، مبا يزيد على %5وهذا هو العام اخلامس على التوايل حيث شهدت املنطقة منًوا مبعدل أكرب من %. 5.7ليبلغ 

الزيادة : وقد ظهر هذا األداء ىف إطار بيئة خارجية تتميز بثالثة تطورات كبرية. مستويات التسعينات وأوائل األلفية
رابات ىف األسواق املالية الدولية عقب االخنفاض احلاد ىف تقييمات السوق املستمرة ىف أسعار النفط، واالضط

للسندات األمريكية املضمونة بالرهن العقاري، وأخًريا، االرتفاع احلاد ىف أسعار السلع غري النفطية، وخاصة األسعار 
 إال أن املنطقة قد أبلت بالًء .وقد أثرت هذه التطورات على الكثري من االقتصاديات العربية بطرق خمتلفة. الغذائية

ومن ). 2008البنك الدويل، (حسًنا ىف املتوسط فيما يتعلق بالنمو املعقول، واملوازنات املالية واخلارجية الكافية 
، 2009 تريليون دوالر أمريكي ىف عام 1.6املتوقع أن ينخفض إمجاىل الناتج احمللي للمنطقة إىل قيمة متوقعة تبلغ 

صندوق النقد الدويل، . (ألساس إىل اإلخنفاض احلاد ىف أسعار النفط، وعواقب األزمة املالية العامليةوهذا يرجع ىف ا
  ) ب2009

  

   ) 2008 – 2010 (منو إمجاىل الناتج احمللي ىف الدول العربية املصدرة للنفط: 1 الرسم البياىن
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الجزائر البحرين الكويت ليبيا عمان قطر السعودية اإلمارات

2008

مخطط
لعام
2009

مخطط
لعام
2010

  
   ب2009صندوق النقد الدويل، : املصدر

  
. يوضح الرسم البياين أعاله معدالت منو إمجاىل الناتج احمللي لدى الدول األساسية املصدرة للنفط ىف املنطقة العربية

، وذلك بعد فترة من 2010 و2009إن مل يكن منًوا سلبًيا ىف عام –وستواجه الدول املصدرة للنفط منًوا بطيئًا 
ويرجع ذلك أساًسا ألسعار النفط . 2008عام % 16.4و % 3مبا يبلغ النمو املتواصل للناتج احمللي اإلمجايل 

  .املنخفضة
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 2010-2008منو إمجاىل الناتج احمللي ىف الدول العربية املستوردة للنفط : 2 الرسم البياىن
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اليمن األردن لبنان المغرب سوريا تونس

2008
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2009

مخطط
لعام
2010

  
   ب2009 -صندوق النقد الدويل: املصدر

  
إال أن %. 8.5إىل % 3.9، مبا يتراوح من 2008ط ىف املنطقة منًوا كبريًًا ىف عام وقد شهدت البالد املستوردة للنف
تتنبأ بوقوع اخنفاض مفاجئ ىف هذا املعدل بشكل أقل من الدول الغنية ) 2009(تقديرات صندوق النقد الدويل 

 الدولية للسلع منذ خريف ويرجع هذا ىف املقام األول إىل انكماش االقتصاديات املتقدمة، واخنفاض األسعار. بالنفط
  .مما أضر بأرباح التصدير، والتدفقات االستثمارية، والتحويالت، 2008

  
حيث يشكل ما يسهم به هذا القطاع . كما يلعب قطاع النفط دوًرا كبًريا ىف إمجاىل الناتج احمللي لدى الدول العربية

، مث %)37.4(، تعقبه اخلدمات بنسبة %)39.8(ما يقرب من ُخمسّي إمجايل إمجاىل الناتج احمللي بنسبة تبلغ 
 مليار دوالر 800كما بلغت صادرات السلع من املنطقة ما يقرب من %). 6(، مث الزراعة %)10(التصنيع بنسبة 

وقد ارتفعت .  مليار دوالر أمريكي إيرادات من النفط واملنتجات املرتبطة به620، منها 2007أمريكي ىف عام 
 مليار دوالر 452 لتبلغ 2007ىف عام % 13.8شرق األوسط ومشال أفريقيا بنسبة واردات البضائع ىف ال

وقد شكلت االقتصاديات الغنية باملوارد .  مليار دوالر أمريكي346أمريكي، مبا يثمر بفائض جتاري إمجايل يبلغ 
  ).2008البنك الدويل، . (من إمجايل الواردات% 78

  
، باخنفاض متوسط 2007 مليار دوالر أمريكي ىف عام 45باشر حوايل وقد سجلت تدفقات االستثمار األجنيب امل

 2000وعلى العكس من الفترة املمتدة من .  مليار دوالر أمريكي52 والذى بلغ 2006عن الرقم املسجل لعام 
، حيث كانت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة موزعة توزيًعا أكثر اعتداالً، فإنه منذ عام 2004وحىت 
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، جذبت ثالث دول أغلب التدفقات، حيث تعد اآلن كل من اململكة العربية السعودية، ومصر، واإلمارات 2005
العربية املتحدة أكرب دول متمتعة باالستثمارات األجنبية املباشرة ىف املنطقة، حمتلة بذلك ألكثر من نصف التدفقات 

ن دول جملس التعاون اخلليجي تدفقات مزدهرة لالستثمارات كما حتقق اآل. الداخلية لالستثمارات األجنبية املباشرة
ويبدو أن تدفق االستثمارات األجنبية . منها خمصصة لدول أخرى داخل املنطقة% 10األجنبية املباشرة، أكثر من

تج عنه مما ين. املباشرة ىف العديد من الدول العربية موجًها بقوة حنو االستثمارات العقارية واستثمارات قطاع الطاقة
وخاصة (أن مثل هذه االستثمارت قد تزيد التضخم من خالل زيادة سعر األشياء غري القابلة للتجارة : األول: أمران

أن مثل هذه االستثمارات ليست من املرجح أن تساهم ىف احلد من البطالة بنفس القدر الذي : ، الثاين)اإلسكان
  ).2008البنك الدويل، (ذو العمالة الكثيفة ميكن أن تساهم به االستثمارات ىف قطاع التصنيع 

  
  : توصيف سوق العمل العريب1-3

  .توضح عدة عوامل املوقف ىف سوق العمل باملنطقة العربية، وذلك فيما يتعلق بالعرض والطلب
  

 ىف فإن التغريات الدميوغرافية تؤدى إىل الزيادة ىف معدل منو السكان ذوي النشاط االقتصادي: فيما يتعلق بالعرض
وتشهد املنطقة العربية معدالت منو سكاين ومنو ىف القوى العاملة بشكل أكرب من أغلب املناطق . العامل العريب
، كما ستنخفض 2015ىف عام % 62ومن املتوقع أن تصل نسبة السكان ذوي النشاط االقتصادي إىل . األخرى

حيث " هبة دميوغرافية"ملنطقة العربية ستتمتع بـ مما يعين أن ا. من إمجايل السكان% 35نسبة املعالني لتصل إىل 
، بينما سينخفض معدل اإلعالة، مما سيؤدي إىل صايف زيادة سنوية تقدر بـ %2.5ستزيد القوى العاملة بنسبة 

  ).2003صندوق األمم املتحدة للسكان، (لدى السكان ذوي النشاط االقتصادي % 2,2
  

من % 38مبا ميثل حوايل .  مليون عامل122عاملة ىف املنطقة العربية ، كان يشكل إمجايل القوى ال2006وىف عام 
، مبعدل منو يبلغ %35 الىت وصلت إىل 2005إمجايل السكان ىف املنطقة العربية، وذلك باملقارنة بنسبة عام 

وتشهد أكثر الدول العربية زيادة كبرية ىف حجم . 2006-1995تقريًبا على طول الفترة املمتدة بني % 3.2
وختتلف النسبة ىف اإلمارات الىت تقدر . 2006-1995القوى العاملة من إمجايل السكان على طول الفترة ما بني 

إال أن حجم القوى العاملة من إمجايل السكان ما زال . 26.8عن النسبة املقدرة ىف العراق البالغة % 66.8بـ 
ع ذلك ىف األساس إىل احلجم األكرب للصغار، واملعدل ويرج. منخفًضا ىف املنطقة العربية إذا ما قورن مبناطق أخرى

وبالنظر إىل التوزيع اجلغرايف للقوى العاملة ىف املنطقة العربية، فإنه من الواضح . األقل للمشاركة االقتصادية للمرأة
ومتثل ). ئرمصر، السودان، واملغرب، واجلزا(بأن أكثر من نصف القوى العاملة العربية يتركزون ىف أربعة دول عربية 

  )2009صندوق النقد العريب، ( مليون عامل 70األربع دول ما يقرب من 
  

لعام % 14.2وبالرغم من التقدم الذي حتقق يف األعوام األخرية خلفض معدالت البطالة املرتفعة، من أكرب نسبة 
األوسط ومشال ، فقد بقيت معدالت البطالة لدى العديد من اقتصاديات الشرق 2008لعام % 10.3 إىل 2000

كما أن الطلب املنخفض من القطاع ). 2009التوجهات العاملية للعمل، (أفريقيا من بني أعلى املعدالت يف العامل 
العام على العمالة، والنمو البطئ يف القطاع اخلاص، والتوقعات الوظيفية الالمعة اليت حيلم هبا العاملون املتعلمون بعد 
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بالقطاع العام، كل هذا قد أدى إىل ارتفاع مرعب ملعدالت البطالة يف الدول مرور أعوام من ضمان التوظيف 
  .وتتركز البطالة بوضوح بني الشباب يف املنطقة العربية. العربية

  

   القوى العاملة ىف املنطقة العربية:1 اجلدول

  من إمجايل السكان(%) القوى العاملة   
1995-2006 

  (%)القوى العاملة معدل منو 
1995-2006 

  1995 2006   
 3.2 38.4 35  إمجاىل الدول العربية

 3.3 37.8 30.3  اجلزائر
 2.9 49.2 45.5  البحرين
 2.2 44.6 49.1  جيبوتى
 2.7 40.8 37.9  مصر
 3.4 26.8 26  العراق
 6.1 41.3 28.1  األردن
 5.7 61.5 55.9  الكويت
 3.2 38.1 30.2  لبنان
 2.8 29.9 31.4  ليبيا

 4.2 53.6 45.5  موريتانيا
 2.5 43.1 39.4  املغرب
 3.6 44.1 36.2  عمان
 1.8 41.9 59.3  قطر

 3.1 37 34.9  اململكة العربية السعودية
 3.9 47.9 34.9  الصومال
 2.6 39.3 39.7  السودان
 4.3 37.2 30.8  سوريا
 2.7 29.7 25.1  تونس

 7 66.8 55.6  اإلمارات العربية املتحدة
 3.8 30.6 29.9  اليمن
 2009صندوق النقد العريب، : املصدر

  
وقد أدت عدة سياسات اقتصادية يف املنطقة، إىل اخنفاض الطاقة االستيعابية للقطاعات االقتصادية األساسية مثل 

اهليكلية، فإن وبينما تلتزم الكثري من الدول العربية باإلصالحات . قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، والقطاع العام
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ومن الناحية األخرى، فإنه نظًرا الجتاه االصالحات االقتصادية . برامج اخلصخصة قد أدت إىل انكماش القطاع العام
وبرامج التكيف اهليكلي اليت تنتهجها أغلب الدول العربية، فإن هناك اعتماد متزايد على القطاع اخلاص إلجياد فرص 

  .اص كانت أضعف مما كان متوقعًًا يف هذا الشأنإال أن استجابة القطاع اخل. العمل
  

ومع ذلك، فإن . وىف التسعينيات، أصبح القطاع غري الرمسي مصدًرا رئيسًيا للعمل ىف الشرق األوسط ومشال أفريقيا
% 46.4ويقدر العمل غري الرمسي حبوايل . قصور البيانات جيعل من الصعب دراسة حجم هذا القطاع وديناميكياته

 دراسة على عينة من القوى - اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(ىف تونس % 37.8 بينما يقدر بـ ىف مصر،
وقد قّدرت منظمة العمل الدولية نسبة الشباب ). Esim and Kuttab ،2002: ، تأليف2006العاملة، 

ىف اليمن، ومبا % 45و% 35ىف مصر، وما بني % 70الذين يعملون دون عقود عمل توفر هلم احلماية حبواىل 
 التوجهات العاملية لعمل - منظمة العمل الدولية (ىف األردن % 33ىف املغرب، ومبا يقرب من % 37يقرب من 
  ).2006الشباب، 

  
وباإلضافة إىل العوامل اهليكلية، فإن آثار األزمة املالية يف املنطقة ستؤدي إىل معدالت بطالة مرتفعة، وخاصة يف 

ووفقًا . املعرضة للخطر بصورة أكرب، مثل الشباب، واملرأة، والعاملني يف القطاع غري الرمسيقطاعات سوق العمل 
و % 9.4، فإن معدالت البطالة يف مشال أفريقيا والشرق األوسط قد ترتفع من )2009(ملنظمة العمل الدولية 

ليون عاطل يف املنطقة  م16 مليون و14مما يؤدي إىل وجود ما بني . على التوايل% 11.2و% 11إىل % 10.3
وبينما ميثل العامل األجنيب املتعاقَد معه نسبة كبرية يف القوى العاملة لدى دول جملس التعاون اخلليجي، فإنه . العربية

 .ميكن التوقع بأنه قد يعاين هذا العامل أيًضا من نقص فرص العمل خالل األزمة املالية
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    2010 - 2008 التوجهات املتوقعة للبطالة ىف الوطن العريب: 3 الرسم البياىن
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 2009منظمة العمل الدولية، : املصدر

  
  : تدفقات اهلجرة العربية1-4

اهلجرة داخل املنطقة، واهلجرة خارج : صّنفت األحباث السابقة اهلجرة العربية وفقًا لنمطّى اهلجرة العربية املميزين
املنطقة، وهى اهلجرة من الدول العربية إىل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واهلجرة من الدول األسيوية إىل 

ونتيجة لديناميكيات اهلجرة املختلفة هذه، فإن العامل العريب يستضيف عدًدا كبًريا من . دول جملس التعاون اخلليجي
  .ل العاملني األجانب املتعاقَد معهماملهاجرين القسريني واالقتصاديني، مبا يشم

 
. وكان دائًما ما يوصف حراك األيدي العاملة داخل املنطقة بأنه العمل االقتصادي األكثر نشاطًا يف املنطقة العربية

وهذا بالرغم من حقيقة أن هذه املنطقة ال تتمتع بالشكل الذي يتميز به حراك العمالة واملوجود على سبيل املثال يف 
اد األوريب، حيث ميكن أن يتمتع أى مواطن يف أى دولة باحلق تلقائًيا يف العمل يف أى دولة أخرى تتبع االحتاد االحت

وبالرغم من كون حركة اهلجرة العربية غري خمططة، إال أهنا كانت الشكل الوحيد للتكامل العريب . األوريب
)Nassar, H. ، 2006 .(يتعلق بالعمالة العربية املهاجرة داخل املنطقة كما أن العرض والطلب املتكاملني فيما 

  .كانا يعتربان إىل حد ما آلية ذات منفعة متبادلة
  
  



 

 16

  
   حجم املهاجرين الدوليني ىف الدول العربية:4 الرسم البياىن

 

‐

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

ية
ود
سع
ال

دن
ألر
ا

ت
را
ما
اإل

ية
طين
لس
 الف
تلة
مح
ى ال
ض
را
األ

ت
وي
الك

ريا
سو ان
لبن

ان
ود
لس
ا

طر
ق

بيا
لي

ان
عم

ئر
زا
لج
ا

من
الي

ين
حر
الب

ال
وم
ص
ال

صر
م

ب
غر
لم
ا

باآلالف

ين
جئ
لال
 وا
ين
ولي
الد

ن 
ري
اج
مه
د ال
عدا
أ

المهاجرون الدوليون الالجئون

طبعة منقحة : التوجهات ىف احلجم اإلمجايل للمهاجرين ن قسم السكا- إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة: املصدر
2005   

  
ويف الستينات، وضع صانعو السياسة يف العامل العريب األسس لسياسة عربية مشتركة حلراك األيدي العاملة، تزامًنا مع 

تصادية اتفاق الوحدة االقويف تلك الفترة، صّدق عدد من احلكومات العربية على . وجود حركة عربية مزدهرة
وقد اشتملت املادة األوىل من هذا اإلتفاق على حرية األفراد يف احلراك للعيش أو العمل، وعلى ). 1964 (العربية

كما أهنا اشتملت أيًضا على حق املواطنني العرب يف متلك أي شئ يف أى دولة عربية . احلرية يف نقل األموال والسلع
 على منطقة جتارة حرة اجمللس االقتصادي واالجتماعي العريبق ، صّد1995وبعد ثالث عقود، ويف عام . أخرى
 إىل وجود تشريع لتشجيع حراك األيدي العاملة 1965كما دعى مؤمتر وزراء العمل العرب الذي عقد يف . عربية

ن ويف اجتماع تايل آخرُعقد يف الكويت يف الفترة م. العرب، وإلعطائهم األولوية على األيدي العاملة غري العرب
وقد قامت . ، صّدق الوزراء على اتفاق عريب يشجع عملية حراك األيدي العاملة وينظمها25-29/11/1967

 بالتصديق على اتفاقية ُعرفت - منها حكومتان من اليمن اليت انفصلت بعد ذلك إىل دولتني–أربعة عشر حكومة 
وقد ركزت االتفاقية على تيسري ). 1967م  لعا2رقم  (االتفاقية العربية املتعلقة حبراك العمالة العربيةباسم 

، وعلى املساواة بني العمالة )4املادة (، وعلى أولوية املواطنني العرب يف العمل )املادة األوىل(االجراءات الرمسية 
الثنائي كما أكدت االتفاقية أيًضا على أمهية التعاون ). 6املادة (احمللية والعمالة العربية فيما يتعلق باألجور واملزايا 

ومبا أن سبع دول ). 3املادة (وتبادل البيانات واملعلومات الالزمة لتيسري حراك األيدي العاملة مرة سنوًيا على األقل 
  .، لذا برزت ضرورة عقد اتفاقية معدلة2فقط قد صّدقوا على هذه االتفاقية

                                                 
، وليبيا )1972(، والسودان )1970(، واألردن )1969(مصر وسوريا : 2الدول التي صّدقت على االتفاقية رقم    2
  )1995(، والمغرب )1976(،وفلسطين )1974(
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ة على اتفاقية جديدة والىت ُعرفت فيما بعد ىف دورتة الرابع–  مؤمتر العمل العريبوىف العاصمة الليبية طرابلس، وافق

مبا (وقد ركزت االتفاقية املعدلة بشكل أساسي على تيسري اهلجرة وتنظيمها . 1975 ىف 4باالتفاقية العربية رقم 
، مع حتويل اهتمام االتفاقية بالوحدة، لتعين بالنظر ىف خطط التنمية االجتماعية )يشمل إعادة الالجئني ألوطاهنم

، 2املادة ( ىف العمل بعد املواطنني احملليني - وخاصة الفلسطينيني–وتعطي هذه االتفاقية األولوية للعرب . اديةواالقتص
، واالستبدال التدرجيي )1، الفقرة 3املادة (، باإلضافة إىل أن االتفاقية تشجع حراك األيدي العاملة العربية )2الفقرة 

كما تناولت االتفاقية هجرة العقول العربية، وشجعت على ). 4، الفقرة 3ة املاد(للعمالة األجنبية بالعمالة العربية 
 فيما يتعلق حبراك مكتب العمل العريب من هذه االتفاقية مهام 5وتوضح املادة ). 8 و7، الفقرة 2املادة (عودهتم 

تفاقية بقبول حمدود، وقد قوبلت اال. العمالة، متضمنة دعم الدول األعضاء لوضع سياسات وطنية فيما يتعلق باهلجرة
  3)2009منظمة العمل العربية (وهذا بالرغم من تصديق ثلث أعضاء املنظمة فقط عليها 

  
:  إىل ثالث اجتاهات- ىف إطار اهلجرة بني بلدان اجلنوب–وميكن تقسيم حراك األيدي العاملة العربية داخل املنطقة 

وآخرون، . Nassar, H( إىل دول اخلليج املستوردة للعمالة االجتاه األول بني الدول غري اخلليجية املصدرة للعمالة
وجيري االجتاه الثاين بني بعض الدول العربية كثيفة السكان والدول العربية غري اخلليجية الغنية باملوارد ). 2003
للعمالة أما االجتاه الثالث فهو باألحرى اجتاه فردي، حيث تعد الدولة مرسلة ومستقبلة ىف آن واحد . مثل ليبيا

  ).اهلجرة اإلحاللية(املهاجرة، كما هو احلال ىف األردن، ولبنان، واجلزائر
  

ويتمثل االجتاه األول يف األغلب من خالل تدفقات حراك العمالة بني الدول غري اخلليجية املصدرة للعمالة إىل دول 
ي يف الستينات، فإنه مل تكن اهلجرة وبالرغم من بدء اهلجرة إىل دول جملس التعاون اخلليج. جملس التعاون اخلليجي

مكوًنا أساسًيا يف تنفيذ اخلطط التنموية االجتماعية االقتصادية الطموحة يف اخلليج، حىت حدوث احلظر للنفط العريب 
وقد اعتمدت . ، وتضاُعف أسعار النفط أربع مرات، والزيادة الكبرية يف إيرادات الدول املصدرة للنفط1973عام 

.  إنشاء بنية أساسية حملية، وتوسيع نطاق اخلدمات االجتماعية، وتعزيز التنمية االقتصادية بشكل عامهذه اخلطة على
 يسري يف اجتاه ستة دول أعضاء يف -1990 حىت عام - وكان االجتاه السائد للهجرة الدولية يف املنطقة العربية 

 1.9املهاجرة إىل أكثر من الضعف ليصل إىل ، تزايد عدد العمالة 1970إال أنه يف عام . جملس التعاون اخلليجي
 مليون من العمالة 5,1 مليون أجنيب، منهم 7.2، قُدر عدد األجانب يف اخلليج بـ 1985وحبلول . مليون عامل

املنظمة الدولية (من إمجايل سكان دول جملس التعاون اخلليجي % 78إىل % 24املهاجرة، مبا ميثل نسبة تقدر بني 
 ).2008للهجرة، 

 
 
 
 
 

                                                 
، واليمن )1977(، والعراق )1976(، ومصر )1976(، وفلسطين )1976(، والصومال )1975(صّدقت عليها األردن    3
  )2001(، وسوریا )1988(
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  2006نسب العمالة العربية وغري العربية ىف دول جملس التعاون اخلليجي، : 5 الرسم البياىن
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  ال توجد بيانات عن العمالة األسيوية ىف عمان، وقطر، والكويت. 2009منظمة العمل العربية، : املصدرا

 
ية يف دول جملس التعاون اخلليجي قد اخنفضت بشكل كبري منذ أن بلغت وليس هناك شك يف أن نسبة العمالة العرب

وإذا ما درسنا وضع دول جملس التعاون اخلليجي كمثال ألهم الدول العربية املستقبلة للعمالة، . ذروهتا يف السبعينات
اية السبعينات، إىل ىف بد% 72فإننا سنجد أن نسبة العرب من بني العمالة الوافدة املتعاقَد معهم قد اخنفضت من 

% 23وحالًيا، تقل النسبة على األرجح عن . 1996ىف عام % 31، مث اخنفضت إىل 1985ىف عام % 56نسبة 
ويرجع السبب الرئيسي الخنفاض نسبة ). 5ملعرفة املزيد عن التفاصيل، فربجاء الرجوع إىل الرسم البياين رقم (

طاع اخلاص ىف دول جملس التعاون اخلليجي، والذي قد يفضل العمالة العمالة العربية املتعاقَد معهم، هو انتشار الق
% 98.7، بلغت نسبة العمالة غري العربية ىف القطاع اخلاص 2007وىف عام . غري العربية نظًرا الخنفاض أجورهم

، %)72.4(وكانت أدىن نسبتني ىف البحرين . ىف الكويت% 90ىف قطر، و% 96ىف اإلمارات العربية املتحدة، 
  %).78.3(ويف عمان 

  
ففى . وباإلضافة إىل عدد العمالة، فإن اهليكل املهين للعمالة العربية املهاجرة قد تغري على مر العقود السابقة

يشكلون نسبة كبرية من ) األطباء، واملهندسون، واملعلمون: أى(اخلمسينات، وأوائل الستينات، كان املتخصصون 
وعلى الرغم من ذلك، فإنه ). وأغلبهم من املصريني، والفلسطينيني، واألردنيني(د معهم العمالة األجنبية العربية املتعاقَ

ىف السبعينات فقد كان هناك حاجة إىل وجود أشكال كثرية من املهن لتلبية احتياجات التنمية االقتصادية السريعة 
فعلى سبيل املثال، . لقابلة للتجارةوقد تركز أغلب العمالة املهاجرة ىف أنشطة اخلدمات غري ا). 1994هبة نصار، (

،فقد كانت ُتعني أكرب نسبة من العمالة املهاجرة ملنطقة دول جملس التعاون اخلليجي ىف 1985فإنه ىف عام 
، تليها نسبة البناء %30القطاعات االقتصادية للخدمات اجملتمعية، والشخصية، واملالية، حيث بلغت هذه النسبة 

وعلى الرغم من ذلك، فإن نقص األحباث والبيانات احلديثة %). 14(ة اجلملة والتجزئة ، مث جتار%)29(والتشييد 
  .عن وضع العمالة العربية ىف املنطقة يشكل عائقًا خطًريا لوضع توصيات لصانعي السياسة
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ت ليبيا فقد كان. ويقع االجتاه الثاين بني بعض الدول العربية، ودول أخرى ال تقع ضمن منطقة اخلليج، مثل ليبيا

وكانت هذه العمالة تعمل يف مجيع . مصدر جذب العمالة األجنبية يف إطار االجتاه األول للهجرة بني بلدان اجلنوب
، حيث دعمت إيرادات النفط النمو املدهش يف )وبشكل ملحوظ يف البناء والتشييد(قطاعات االقتصاد تقريًبا 

وفيما يتعلق باإلحصائيات السكانية . ليت تتم يف مشروعات التنميةاإليرادات احلكومية، واالستثمارات املرتبطة هبا ا
من إمجايل % 8.8 مواطن يف ليبيا، ميثلون بذلك 200.000، فقد بلغ عدد املواطنني األجانب 1973الليبية لعام 
من إمجايل % 10بنسبة ( مهاجر اقتصادي 617.000، زاد هذا العدد إىل ما أكثر من 2005ويف عام . السكان

من % 25، ليشكلوا نسبة تقرب من )2008إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، ) (لسكانا
، فإن سياسة اهلجرة لدى ليبيا تعد جزًء مكمالً )2008(بريين، . ووفقًا لتقرير د. األيدي العاملة يف الدولة

ونتيجة لذلك، . ع يف مشال أفريقيا والساحل األفريقيللدبلوماسية الليبية، وللعالقات الليبية مع دول اجلوار اليت تق
فإن الغالبية الساحقة للمهاجرين يف ليبيا يأتون من اجلزائر، ومصر، والسودان، وتونس، باإلضافة إىل تشاد، والنيجر، 

ونظًرا إىل أن ليبيا عضو يف الكتلتني الرئيسيتني االجتماعيتني . ودول أخرى تقع جنوب الصحراء الكربى
، فقد كان ُيسمح لألفارقة )احتاد املغرب العريب، واالحتاد األفريقي(قتصاديتني املهتمتني حبرية حراك األشخاص اال
وباإلضافة إىل ذلك، فإن . 2007بدخول ليبيا بدون تأشرية، وذلك حىت عام ) مبا يشمل مواطين مشال أفريقيا(

 العرب يسمح حبرية دخول البلد واإلقامة هبا،  اخلاص حبقوق وواجبات املواطنني1989 لعام 10القانون رقم 
وبالرغم من التغريات يف السياسات بدافع مكافحة تدفقات . باإلضافة إىل املساواة يف املعاملة بني الليبيني، والعرب

 ، واليت كان من شأهنا فرض2007اهلجرة غري الشرعية عرب ليبيا، واإلجراءات الالحقة املقيِّدة واليت بدأت يف عام 
نظام للتأشريات جلميع املهاجرين العرب واألفارقة، فقد مسحت السلطات الليبية ملواطين املغرب العريب حبرية دخول 
. ليبيا ألغراض سياحية، وإعطائهم تصريح لإلقامة يف ليبيا ملدة ثالث أشهر، يف حني أهنم كانوا يبحثون عن عمل

ليت كانت متيز اهلجرة اليت تتم يف العقود السابقة من دول اجلوار وهكذا، فقد عززت ليبيا مستوى اهلجرة الدائرية، وا
  . إىل ليبيا

  
) مثل األردن، ولبنان، واجلزائر(وميثل االجتاه الثالث ظاهرة تصبح مبوجبها دولة والىت عادة ما تكون مرسلة للعمالة 

ويصنف العلماء ). اهلجرة اإلحالليةوهى ظاهرة عادة ما يشار إليها ب(دولة مضيفة لعدد كبري من العمالة املهاجرة 
هو اهلجرة اإلحاللية املباشرة، ومبوجبها يترك الذين يهاجرون : األول. اهلجرة اإلحاللية إىل صنفني أساسيني

أما اهلجرة اإلحاللية غري املباشرة، فهى تقع عندما يترك املهاجرون . وظائفهم، ليشغلها مباشرة املهاجرون الوافدون
، ونتيجة )التغري االجتماعي الداخلي: أى(، والىت يشغلها فيما بعد عاملون من مناصب مهنية أدىن املهرة وظائفهم

لذلك، تظهر الدعوات للمهاجرين لشغل املناصب املهنية الدنيا الىت أصبحت شاغرة بسبب التغري االجتماعي 
ويالت الىت يرسلها املهاجرون إىل الداخلي، وارتفاع مستوى املعيشة، واملستويات االستهالكية، وذلك بسبب التح

  ).2005املعهد اجلامعي األوريب (أوطاهنم 
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  املساعدة على العودة الطوعية وإعادة االندماج من وإىل املغرب-اهلجرة العابرة: 1 مربع نص

. ور املهاجرين الراغبني ىف الوصول إىل السواحل األوربية، فقد كشفت املغرب أهنا دولة لعب2005سبتة ومليلية ىف أكتوبر منذ أحداث 
وقد تزايدت أنشطة . ومع تشديد الرقابة على احلدود، فإن املغرب كانت ستعترب دولة مقصد بشكل متزايد بدون وجود هذه الرقابة

لتعاون اجليد مع السلطات املغربية، املساعدة على العودة الطوعية وإعادة االندماج، وذلك بفضل مسامهات خمتلف الدول األوربية، وا
وتقع غرب ( دولة منشأ 25 مهاجر غري شرعي املساعدة للعودة إىل 1.918 فقد تلقى 2005ومنذ عام . وسفارات دول املنشأ
، كما ، فقد أصبح عنصر إعادة االندماج منظًَّما ىف عملية املساعدة على العودة الطوعية2008ومنذ عام ). أفريقيا ىف املقام األول

وعند رجوع العائدين، فإن أغلب أشكال إعادة . يشكل جانبًَا هاًما يف تيسريعودة هؤالء املهاجرين، واستمرار عملية عودة املهاجرين
، إال أن البعض يستفيد من املساعدات )أعمال صغرية ىف جمال األغذية أو املالبس(اندماجهم تظهر ىف شكل إقامة مشروعات صغرية 

وتعمل منظمة اهلجرة الدولية بالرباط بالتعاون مع بعثات املنظمة ىف دول املنشأ لضمان احترام حقوق املهاجرين، . درسيةالطبية أو امل
  .واستمرار مشروع العودة

  
وبالرغم . كما تقدم منظمة اهلجرة الدولية ىف الرباط العون للعائدين املغاربة القادمني من أوربا، وذلك بالتنسيق مع بعثات املنظمة املعنية

، فإن )2005 مغريب املساعدة منذ عام 27حيث تلقى(من املعدل املتواضع لعملية املساعدة على العودة الطوعية وإعادة االندماج 
  .التوجهات احلديثة تشري إىل زيادة ىف عدد العائدين املغاربة، وىف األساس العائدين من إيطاليا أو بلجيكا

 
  2009 الرباط، -رةاملنظمة الدولية للهج: املصدر

 
ففيما يتعلق . وكما هو احلال بالنسبة للجزائر ولبنان، فإن األردن قد أصبحت دولة مصدرة ومستوردة للعمالة

بأوائل الثمانينات، فإن ما بني ثلث إىل ُخمسي القوى العاملة ىف األردن كانت تعمل باخلارج، بينما استضافت 
 .Russell, S(عاملني باملنازل ىف إطار اهلجرة اإلحاللية  عامل خدمات و120.000األردن ما يقرب من 

and M.S. Teitelbaum 1992 .( ووفقًا لوزارة العمل األردنية)عامل 303.000، فقد اشتغل )2008 
وعلى . قادمون من دول عربية أخرى% 70، منهم حوايل 2008أجنيب بشكل قانوين ىف األردن، وذلك ىف عام 

) Kapiszewski, A. (2006ئيات رمسية حول عدد األردنيني ىف اخلارج، فإن  الرغم من عدم وجود احصا
 أردين، أغلبهم يعمل ىف اململكة العربية 490.000يقّدر بأن دول جملس التعاون اخلليجي تستضيف ما يقرب من 

 متاحة وعلى الرغم من أن اإلحصائيات غري. 4)110.000(، واإلمارات العربية املتحدة )260.000(السعودية 
حول مهن األردنيني املغتربني، فإنه يبدو أن أغلبهم مؤهلني ويشغلون مناصب تتميز باملهارة ىف القطاعني العام 

 أردين يعيشون ىف دول منظمة التعاون 70.000وباإلضافة إىل ذلك، فإن . واخلاص ىف دول جملس التعاون اخلليجي
ويف نفس الوقت، ). 2006منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، (ة االقتصادي والتنمية، وأغلبهم ىف الواليات املتحد

  .فقد فتحت األردن أبواهبا الستقبال املهاجرين من دول اجلوار
 
 
 
 

                                                 
  یشمل العدد المهاجرین الفلسطينيين، حيث أن نسبة آبيرة منهم قد تكون حاصلة على جوازات سفر أردنية   4
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 الرتوح القسري ىف املنطقة العربية: 2 مربع نص

ث أنه باإلضافة إىل هجرة األيدي العاملة، فإن اهلجرة القسرية ما زالت حي. املنطقة العربية األكثر تعقيًدايعترب سيناريو حراك األفراد ىف 
وكالة األمم املتحدة الغاثة ( مليون الجئ فلسطيين 4.7حيث تستضيف املنطقة . الدافع الرئيسي وراء حركة وحراك األفراد ىف املنطقة

مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، ( الجئ عراقي ، ومليوينّ)2009وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن؛ أونروا، 
نازح يف العراق )  أسرة270.000(عراقي 1.600.000، باإلضافة إىل عدد كبري من نازحني آخرين، مبا يشمل أكثر من )2009

  ).2009املنظمة الدولية للهجرة، (
  

ني والجئني آخرين ىف املنطقة ما زال يؤدي إىل تزايد عدد املهاجرين إن الرتوح الداخلي والدويل للعراقيني، والنمو الدميوجرايف للفلسطيني
ووفقًا ملركز رصد الرتوح الداخلي، فقد أصبحت العراق، ولبنان، وإقليم فلسطني احملتل، وسوريا، واليمن، . القسريني ىف املنطقة

 479.000ىف ذات العام، فإن ما يقرب من و. 2008 مليون نازح داخلي ىف عام 3.9باإلضافة إىل إسرائيل مقًرا ملا يقرب من 
ويف العراق، فإنه على الرغم من أن األوضاع األمنية واإلنسانية . ُنزحوا حديثًا، ويرجع ذلك ىف األساس إىل الصراعات العراقية واليمنية

ما أدى الصراع ىف اليمن الشمالية ك.  مليون نازح2.8تبدو أكثر استقراًرا، فقد استمر تزايد عدد النازحني العراقيني إىل ما يقرب من 
وىف إقليم فلسطني احملتل، فقد استمر هدم احلكومة اإلسرائيلية للمنازل ىف . 2008 شخص ىف عام 100.000إىل نزوح أكثر من 

  .وىف لبنان، فقد أدى العنف ىف طرابلس إىل حدوث نزوح مؤقت لبضعة آالف من املواطنني. الضفة الغربية
  

 اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، أحياًنا ما ُيحرم هؤالء الناس من حقوقهم، مثل احلق ىف األمن املادي، وحرية وىف ظل قانون حقوق
فعلى سبيل املثال، يعاين املواطنون ىف العراق وإقليم فلسطني احملتل،  من تقييد حلرياهتم ىف . احلراك، واحلصول على السكن وممتلكات

كما تتقيد حرية احلراك .  نقطة تفتيش ىف الضفة الغربية وحدها، مما يعيق حركة الفلسطينيني600 عن حيث يوجد ما يزيد. احلراك
ويواجه النازحون ىف العامل العريب بصورة روتينية حتديات إنسانية . أيًضا ىف العراق بسبب االجراءات األمنية، واحلواجز، وحظر التجوال

   .يدات ىف احلصول على املأكل، واملأوى، والرعاية الصحية، والتعليممتفاقمة، وهتديدات ألمنهم، مبا يشمل هتد
 

، ومنظمة اهلجرة الدولية 2009،وإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، 2008مركز رصد الرتوح الداخلي، : املصدر
 2009  ،و مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني،2009

 
ت األردن أول وأكرب موجة من الالجئني الفلسطينيني نتيجة للحرب مع إسرائيل، تلتها ، استقبل1984وىف عام 

وباإلضافة إىل تدفقات . 2003، باإلضافة إىل العراقيني ىف عام 1967املزيد من املوجات من الفلسطينيني عام 
ات، ويرجع ذلك جزئًيا إىل اهلجرة القسرية، فقد بدأت األردن ىف استرياد عمالة أجنبية يف وقت مبكر ىف السبعين

 إىل 1973 ىف عام 376وقد زاد عدد العمالة املهاجرة ىف األردن من . أثار اهلجرة اإلحاللية املذكورة سالفًا
، يليهم %)67(وأغلب املهاجرين من املصريني . 2008 ىف عام 303.325، إىل 1980 ىف عام 79.566

يعمل معظمهم ىف %). 15(ريهم من مهاجرين أسيويني آخرين ، وغ%)7(، مث السرييالنكيني %)8(اإلندونيسيني 
ومتثل املرأة العاملة املهاجرة %). 23(، والتصنيع %)24(، والزراعة %)25(اخلدمات الشخصية واالجتماعية 

من إمجايل األيدي العاملة املهاجرة، وهى تأيت غالًبا من سرييالنكا، والفلبني، والصني، وإندونيسيا % 17أكثر من 
 طالب عريب بالكليات 20.000باإلضافة إىل ذلك، يدرس ما يقرب من ). 2008وزارة العمل األردنية، (

  ).Arouri, F.، 2007أرورى . ف(واجلامعات ىف األردن 
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  : التحويالت1-5
م بشكل ىف التدفقات التجارية العاملية، فإن املنطقة العربية تساه% 5وبالرغم من أن املنطقة العربية تشارك بأقل من 

تقريًبا من مجيع التحويالت الىت ُتصرف للمهاجرين ىف العامل تأيت من % 16وُيقدر أن . كبري ىف تدفقات التحويالت
  ).2008البنك الدويل، (من التحويالت العاملية % 10الدول العربية، بينما يتلقى املقيمون ىف الدول العربية 

  
ل العربية اليت تعد املتلقي األكرب للتحويالت هى دول جوار لبعض ومن الغريب ىف املنطقة العربية، أن بعض الدو

وقد زادت إمجايل تدفقات التحويالت الىت تصل إىل الدول املتلقية العربية . الدول اليت متثل املصدر األكرب للتحويالت
 مليار دوالر 33ومن املتوقع أن تصل إىل .  مليار دوالر أمريكي28، مبا يقدر بـ 2007ىف عام % 17,6بنسبة 

وبالرغم من عدم توفر إحصائيات عن تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة بني . 2008أمريكي حبلول هناية 
الدول العربية، فإنه جيب اإلشارة إىل أن التحويالت كانت أقل بقليل عن االستثمارات األجنبية املباشرة ىف عام 

 مليار 16.7 مليار دوالر أمريكي، و14.1ا، حيث بلغت  يف كل من مصر، واألردن، ولبنان، وسوري2006
  ).2008البنك الدويل، (دوالر أمريكي على التوايل 

  

     2006 تدفقات التحويالت إىل دول عربية خمتارة: 6 الرسم البياىن
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   ب2008البنك الدويل، : املصدر

  
، 2007 مليار دوالر أمريكي ىف عام 6.7فيما يتعلق بالتحويالت اليت بلغت " ةمبكانتها التنافسي"وحتتفظ املغرب 

وتعد كل من مصر، واملغرب، . مما يعكس بشكل جزئي استمرار للنشاط االقتصادي بشكل أقوى ىف منطقة اليورو
ات دوالر أمريكي لكل ولبنان الدول الثالثة الرئيسية املتلقية للتحويالت، مبا يقدر ىف املتوسط بأكثر من مخسة مليار

كما تتلقى هذه الدول الثالث أكثر من ثُلثي إمجايل تدفقات التحويالت الىت ُجمعت من املنطقة العربية ىف عام . منها
  ).2008البنك الدويل،  (2007
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 16.4وحتتفظ اململكة العربية السعودية باملركز األول يف املنطقة فيما يتعلق خبروج تدفقات التحويالت، مبستوى 

وتعد املدفوعات هى األكرب . مليار دوالر أمريكي، أو ما يزيد عن نصف ديون مصدِّري النفط ذوي الدخل املرتفع
فيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل، ىف حني أن النمو السريع جيري حالًيا بصورة استثنائية ىف %) 7.5(ىف قطر 

عكس زيادة ىف البناء والتشييد، واخلدمات، وأنشطة ، مما ي)2007-2005سنوًيا على مدار % 15(اإلمارات 
 ).2008البنك الدويل،  (أخرى تستلزم توظيف الكثري من األيدي العاملة الوافدة

 

   2006التحويالت اخلارجة من دول عربية خمتارة، : 7 الرسم البياىن
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 ب2008البنك الدويل، : املصدر

 
حيث ميكن أن تساهم هذه التحويالت ىف احلد من . ثري من النقاش حول الدور التنموي للتحويالتويثار الك

الالمساواة الناجتة عن العوملة، كما ميكن للهجرة أن حتسن من الرفاهية ىف دول املنشأ، حيث قد يقوم املهاجرون 
، وذلك نظًرا الخنفاض األجور، وتقلبات باالدخار يف اخلارج، وهو األمر الذي قد يستحيل القيام به بدون اهلجرة

قد يساعد العمل باخلارج املهاجرين الكتساب مهارات جديدة أو يعزز من تراكم : ثانًيا. أسواق رؤوس األموال
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه لتنشيط اإلنتاج والتوظيف يف دول املنشأ، فإنه ميكن للفرص . رأس املال البشري

  ).2006هبة نصار، (تستفيد من التحويالت االستثمارية اجلذابة أن 
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   إدراج اهلجرة ىف خطط التنمية احمللية ملوريتانيا:3 مربع نص

ة إن املسافة اجلغرافية بني موريتانيا ودول املقصد الرئيسية ىف املنطقة العربية قد أدت إىل حراك حمدود للعمالة بني موريتانيا ودول عربي
 مهاجر يعيشون 25.000 أجرهتا إدارة العمل املوريتانية، فإن ما يقرب من 2008فوفقًا لدراسة للقوى العاملة األجنبية لعام . أخرى

من هؤالء املهاجرين من الدول العربية، % 4ويأيت ما يقرب من ). نواكشوط، ونواذيبو، وروسو(يف ثالث مدن رئيسية يف موريتانيا 
وىف نفس الوقت، فإنه منذ الثمانينات، متثل دول جملس التعاون . مة بقوة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربىبأغلبية ساحقة قاد

اخلليجي وليبيا أحد مناطق املقصد للمهاجرين املوريتانيني، حيث حيصل عدد من املواطنني املوريتانيني على عمل بتعاقد مؤقت ىف خمتلف 
وبينما رجع البعض من دول جملس التعاون اخلليجي ىف أوائل األلفية، فإن اإلحصائيات احلديثة . لدولالقطاعات ىف أسواق العمل هلذه ا

اململكة : ، يعيشون ىف دول عربية أخرى، أمهها2008من املوريتانيني املقيمني باخلارج منذ % 20لوزارة اخلارجية املوريتانية تبني أن 
  ).5.000(، واإلمارات )30.000(، وليبيا ) فرد30.000(العربية السعودية 

  
ويهدف هذا التقييم . ، وبدعم من املنظمة الدولية للهجرة، أجرت احلكومة املوريتانية تقييًما حملًيا هلجرة األيدي العاملة2009وىف عام 

لة املوريتانية باخلارج، إىل حتليل السياسات، والتشريعات، واملمارسات السارية اخلاصة هبجرة العمالة فيما يتعلق بكل من توظيف العما
وقد تضمن التقييم استعراًضا للبيانات واإلحصائيات املوجودة اخلاصة بتدفقات هجرة . وتوظيف العمالة املهاجرة األجنبية يف موريتانيا

العاملة على األيدي العاملة، باإلضافة إىل تقييم لألطر املؤسسية والقانونية، وأطر السياسات اليت تسري على إدارة هجرة األيدي 
  .املستوى احمللي والثنائي

  
ومن خالل عملية التقييم، مت التعرف على التحديات والفجوات املوجودة، كما ُوضع عدد من التوصيات هبدف دعم طريقة أكثر فعالية 

اهلجرة ىف سياسات ومن التوصيات األساسية هلذا التقييم املعين، هو إدخال . وكفاءة إلدارة هجرة األيدي العاملة يف موريتانيا
ووفقًا هلذه التوصيات، فإن منظمة اهلجرة الدولية تدعم احلكومة املوريتانية يف إدخال اهلجرة ىف  .واستراتيجيات التنمية احمللية

العناصر وطوال األجزاء املختلفة لوثيقة االستراتيجية، فإن هجرة األيدي العاملة تعترب اآلن من . االستراتيجية الوطنية اجلديدة للعمل
  .األساسية اليت جيب أخذها ىف االعتبار من قبل املؤسسات الوطنية الىت تتعامل مع العمالة والتوظيف

 
  2009منظمة اهلجرة الدولية دكار : املصدر

 
وتظهر املزايا االقتصادية هلذه التحويالت يف الدول العربية املرسلة هلا على املستوى الشخصي أو اُألسري بشكل 

 أهنا فشلت يف املسامهة ىف حتقيق منو اقتصادي أكرب، ويف استمرار تواجد رأس املال، ويف عمليات إال. أساسي
ونظًرا ألن أغلب املهاجرين القادمني من دول املشرق إىل دول ). Fergany, N.، 2001فرجاىن .ن(اإلبداع 

املناطق الريفية، فإن تدفقات جملس التعاون اخلليجي يكونون ىف الغالب من الشباب، ومن الكبار الذكور من 
ومل . التحويالت من هؤالء املهاجرين قد سامهت بصورة إجيابية يف احلد من الفقر، والبطالة احمللية ىف املناطق الريفية

يكن لتدفقات التحويالت أثًرا إجيابًيا على املستوى الشخصي واُألسري فحسب، بل إن احلكومات تعترب هذه 
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول العربية مل تنجح ىف إنشاء أطر مؤسسية . ا للعملة الصعبةالتحويالت مصدًرا هاًم

وهو األمر الذي يأيت على النقيض من . منظمة بشكل جيد لتعبئة التحويالت بفاعلية بغرض االستثمار واالدخار
  ).AlAli، 2004(سياسات وأطر مؤسسية لدول مثل كوريا اجلنوبية، والفلبني، وتايالند 
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بيانات عن الدخل مأخوذة من أُسر قد تضم مهاجرين أو ال ) Adams  (1991آدامزويف مصر، استخدم 
وقد اعتمدت . تضمهم، وذلك لتحديد دور التحويالت املالية على الفقر، وعلى توزيع الدخل، وتنمية الريف

ويف اجلولة . ى مبحافظة املنيا يف ثالث قر1986/87الدراسة على دراسة استقصائية أُجريت على ألف أسرة يف 
وقد اتضح أن .  أسرة خمتارة ملناقشة سلوكيات اإلنفاق150الثانية من الدراسة االستقصائية، أُجريت مقابالت مع 
% 9.8فقد اخنفض عدد األسر اليت تعاين من الفقر بنسبة . التحويالت الدولية تؤثر قليالً ولكن بإجيابية على الفقر

. متضمًنا التحويالت) هاُيقدر دخل األسرة مقسوًما على عدد أفراد(سر املتوقع لكل فرد عندما أصبح دخل األ
وتظهر األحباث اليت أجريت . من إمجايل الدخل املتوقع لكل فرد يف األسر الفقرية% 14.7وتشكل التحويالت 

اليومية، مثل الطعام، على االستفادة من التحويالت أن جزًءا كبًريا من هذه األموال ُتصرف على املصروفات 
كما ُتصرف األموال أيًضا على بناء املساكن أو حتسينها، وشراء األراضي، أو املواشي، . وامللبس، والرعاية الصحية

وبوجه عام، يتم االستفادة من نسبة صغرية فقط من التحويالت بغرض االدخار . وشراء سلع استهالكية معمرة
وتشري البيانات املصرية إىل أن ما . توليد دخل وفرص عملنشطة اليت من شأهنا ، مبعىن األ"واالستثمارات املنتجة"

 تنفق اجلزء األكرب من األموال اليت وردت من أقارهبا يف اخلارج على نفقات ينمن أسر املهاجر% 74يقرب من 
أيت يف املقام الثاين والثالث  مث إن شراء مرتل أو بناءه أو جتديده، واإلنفاق على تعليم أفراد األسرة ي.األسرة اليومية

أما التحويالت العينية فهي تشمل يف األساس املالبس، واألجهزة اإللكترونية ). على التوايل% 3,9و% 7,3(
ومن خالل جمموعة البيانات املوجودة يف الدراسة االستقصائية لرأس املال ). 2003املنظمة الدولية للهجرة، (

ومن الواضح أن األسر . ستنتاج أن التحويالت تلعب دوًرا تنموًيا كبًريا يف مصراالجتماعي يف مصر، فإنه ميكن اال
، وأعلى يف مؤشر )28.51 مقابل 30.05(اليت تلقت حتويالت تنعم مبتوسط أعلى يف مستوى املعيشة 

ارتفاع ويتضح هذا أيًضا من . أكثر من األسر اليت مل تتلق أى حتويالت) 6.0 مقابل 6.6(االحتياجات األساسية 
نسبة األسر املتلقية للتحويالت واملالكة ملنازهلا، مقارنة باألسر اليت مل تتلق أى حتويالت، مما يشري إىل ارتفاع نسيب 

ومن الناحية األخرى، فإنه بالنظر إىل مؤشر رأس املال االجتماعي، كانت النتيجة عكس ذلك، . يف مستوى املعيشة
 لألسر اليت تلقت التحويالت عن قيمة املؤشر لألسر اليت مل تتلق أي حيث ينخفض مؤشر رأس املال االجتماعي

ومن هنا ميكن الوصول إىل أنه نظًرا إىل أن األسر اليت تتلقى التحويالت أغىن من ). 0.61 مقابل 0.58(حتويالت 
لتحويالت تساهم يف وباإلضافة إىل ذلك، فإن ا. األسر األخرى، فإهنا أقل اعتماًدا على املشاركة يف جمتمعها بأكمله

تشكيل شبكة أمان لألسر، حيث ينخفض احتمال اإلصابة بالفقر إىل حد بعيد يف األسر اليت تلقت التحويالت 
وباملثل، فإنه عند شراء الغذاء، تعاين األسر اليت ). 20.67 مقابل 10.78(بشكل أكرب من األسر اليت مل تتلقاها 

وينطبق هذا %). 81.13مقابل % 88.82(ليت مل تتلق أي حتويالت تلقت التحويالت من صعوبة أقل من األسر ا
مقابل % 84.83(، وعلى النفقات الطبية %)88.71مقابل % 94.81(الواقع أيًضا على نفقات اإلجيار 

% 73.85(باإلضافة إىل النفقات التعليمية %) 71.72 مقابل 84.83(، وعلى نفقات املالبس %)71.72
لى ذلك، فإن نسبة األسر اليت لديها ما يكفيها من الدخل لتأمني حاالت الطوارئ وعالوة ع%). 62.39مقابل 

كذلك إن نسبة %). 58.81مقابل % 60.27(هي أكرب يف األسر اليت تلقت حتويالت مقارنة باألسر األخرى 
%). 75.33مقابل % 89.82(األسر اليت تؤمن بأن دخلها يغطي احتياجاهتا األساسية أعلى من األسر األخرى 
ففيما يتعلق باخلدمات التعليمية . كما أن للهجرة أثًرا إجيابًيا على تلقي اخلدمات، مثل اخلدمات التعليمية والطبية

وينطبق . من األسر األخرى% 58من األسر اليت تلقت حتويالت تتمتع بتلقي خدمات تعليمية، مقابل % 62.4
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وباإلضافة إىل %. 72.98مقابل % 80.8: نسبة كما يليهذا أيًضا على التمتع باخلدمات الطبية حيث تأيت ال
ذلك، فإن األسر اليت تلقت التحويالت مل تلجأ إىل املعونة املادية كوسيلة لالستجابة للصعوبات بقدر ما تقوم به 

  )2002برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (األسر األخرى 
  

وعالوة على ذلك، فإن تدفقات . تنمية االقتصادية واالجتماعيةوقد لعبت اهلجرة املغربية دوًرا إجيابًيا أيًضا يف ال
التحويالت من خالل األطر املصرفية الرمسية والشبكات االجتماعية كان هلا أثرها اإلجيايب على توسيع نطاق القطاع 

افة إىل تنمية كما حدث توسع يف منو االقتصاديات احمللية مثل املشروعات الصغرية واملتوسطة باإلض. املصريف الوطين
  )Sadiqi, F.، 2007صديقي . ف(البنية األساسية يف املناطق الريفية بسبب تدفقات التحويالت 

 

 دوالر أمريكي من السعودية200متوسط تكلفة إرسال حتويالت بقيمة : 4 مربع نص

وتعد اململكة العربية . 2008الر أمريكي من السعودية ىف عام  مليار دو16وفقًا لبيانات البنك الدويل، مت إرسال ما يزيد عن 
وتعد . وهى تأيت بعد الواليات املتحدة، وروسيا، وسويسرا. السعودية هى رابع أكرب دولة من حيث تدفقات التحويالت اخلارجة منها

ألن السعودية تعد مصدًرا ألحد املنافذ الرئيسية ونظًرا . السعودية من بني دول املنشأ للتحويالت للدول األسيوية والعربية على حد سواء
ويلخص اجلدول . للتحويالت، فإنه وفقًا للبنك الدويل، تعترب تكلفة التحويالت الصادرة من السعودية من بني أدىن املعدالت يف العامل

  .سية للعمالة املهاجرة دوالر أمريكي من السعودية إىل إحدى دول املنشأ الرئي200التايل تكلفة إرسال حتويالت بقيمة 

  
  
  ب2009البنك الدوىل، : املصدر

  
من إمجاىل الناتج احمللي ىف لبنان، % 22.2حيث متثل . ويف لبنان، واألردن، متثل التحويالت مصدًرا هاًما للدخل

بنان وتساهم التحويالت بشكل كبري يف سالمة اإلئتمان ىف ل. ىف مصر% 5ىف األردن، إىل حوايل % 20و
وعند ظهور التحويالت، اخنفضت الديون اليت متثل جزًءا من الصادرات من . والدخول ىف األسواق الرأمسالية الدولية

كما يؤدي تدفق التحويالت من لبنان ودول جملس ). 2008املنظمة الدولية للهجرة، % (35.5إىل % 73.2
يا، وهو يف األغلب يأيت يف شكل حواالت مباشرة إىل التعاون اخلليجي إىل دخول تدفق ثابت للعملة الصعبة ىف سور

 Sadeldine, S(وتعترب احلواالت غري الرمسية وخاصة اليت تأيت من لبنان، حواالت كبرية . أفراد األسرة
2007.(  

 
  
  

 5.00$   انباكست

 5.39$   اليمن

 5.68$   بنجالديش

 6.15$   الهند

 10.14$   الفلبين
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 ول خمتارة من املشرقحجم الدول العربية فيما يتعلق بالتحويالت والصادرات ىف د: 8 الرسم البياىن
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باأللف

ة  التحويالت من الدول العربي ة  الصادرات إلى الدول العربي

وتشري البيانات إىل أخر عام . 2006 تقرير اقتصادي عريب مشترك - جمالت لبنوك مركزية معنية، وصندوق النقد العريب: املصدر
  ) لباقي الدول األخرى2004 ملصر، و2008(توفرت بياناته 

 
على دور تدفقات التحويالت يف تنمية ) ةالذي يتناول التحويالت يف املنطقة العربي(وبينما تركز الكثري من النقاش 

الدول املرسلة للمهاجرين، فإن هذا الفصل سيتناول أثر تدفقات التحويالت على املستوى اإلقليمي، مع التأكيد على 
الدور الذي يلعبه حراك األيدي العاملة والتحويالت على التكامل اإلقليمي، وعلى التجارة التكميلية بني البلدان 

كما سنركز بشكل أساسي على دول املصدر للعمالة العربية التعاقدية . وعلى تدفقات التحويالت التكميليةالعربية، 
ونظًرا إىل أن أغلب الدول اليت . الوافدة إىل دول جملس التعاون اخلليجي) وخاصة مصر، واألردن، ولبنان، وسوريا(

ول الىت تعد مصدًرا للتحويالت، فإنه يصعب إجراء تتلقى التحويالت لديها قصور يف البيانات املصنَّفة حسب الد
 ,Nassar( وبينما يرى الكثريون أن التجارة قد تراجعت باملنطقة . مقارنة بني التحويالت والتدفقات التجارية

H، 2006(فإن األرباح الناجتة عن مكافآت العاملني باخلارج متثل مصدًرا أكرب من التجارة ىف دول املشرق ، .
 سوريا، فإن الرسم البياين التايل يبني كيف متثل تدفقات التحويالت من دول جملس التعاون اخلليجي إىل وباستثناء

  .، وهو أعلى من عائدات الصادرات إىل دول جملس التعاون اخلليجي%190و % 40دول املنشأ ما بني 
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  ي حول اهلجرة والتنميةالدول العربية واملنتدى العامل: 5 مربع نص

، ُعقد باجلمعية العامة لألمم املتحدة حوار رفيع املستوى حول اهلجرة الدولية والتنمية، والذي 2006 سبتمرب 15-14ويف الفترة من 
ضاء لدى األمم اقترح إنشاء املنتدى العاملي للهجرة والتنمية كعملية استشارية تطوعية غري رمسية وغري ملِزمة ومفتوحة لكل الدول األع

ويهدف املنتدى إىل وضع إطار للسياسات يكون غري ملزًما، يعتمد على تبادل األفكار واالجتاهات واخلربات . املتحدة ومراقبيها
ويف ضوء هذا، يتكون . كما أنه يغطي كافة أبعاد اهلجرة الدولية وفرصها وحتدياهتا، وخاصة عالقتها بالتنمية. واملمارسات اجليدة

واجتماع ، والذي يعد منًربا للتشاور بني ممثلي اجملتمع املدين حول قضايا اهلجرة، أيام اجملتمع املدين:  من اجتماعني متتالينياملنتدى
ويصيغ كال االجتماعني ). ممارسو السياسات، وصانعوها(الذي يوفر املنرب لعقد احلوار ملمثلي احلكومات رفيعي املستوى احلكومات 

  . عن املناقشاتالتوصيات الىت تنشأ
  

 اجتماعني سنويني للخرباء حول اهلجرة والتنمية، اشتركت املنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية يف 2009، و2008وىف 
، 2008ُعقدا بالقاهرة، وذلك لتعزيز املناقشات، وتنسيق مشاركة الدول العربية يف املنتدى العاملي حول اهلجرة والتنمية للعامني 

وقد مت تنظيم اللقائني بالتنسيق مع صندوق األمم املتحدة للسكان، ووزرارة . ، واللذان ُعقدا ىف مانيال وأثينا على التوايل2009و
  .القوى العاملة واهلجرة يف مصر

  
نتدى العاملي حول وأثناء اللقاء األول ُوضع اإلعالن العريب لبلورة املوقف العريب املوحد حول اهلجرة، والذي مت تقدميه الحقًا يف امل

 هو زيادة املشاركة العربية ىف املنتدى، وإعداد الدول األعضاء يف 2009وقد كان هدف اللقاء الذى عقد يف عام . اهلجرة والتنمية
ا ، مع التركيز على إدخال قضاي2009للمنتدى العاملي حول اهلجرة والتنمية لعام )  دولة22والىت يبلغ عددها (جامعة الدول العربية 

 45وكان من بني املشاركني الذي بلغ عددهم . حراك األفراد يف سياسات التنمية لدى املنطقة العربية وفقًا ملوضوع منتدى أثينا
 دولة عضو ىف جامعة الدول العربية، ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، والبنك الدويل، واالحتاد األفريقي، 16مشارك، ممثلو 
  .ية، وعدد من اخلرباء املستقلنيوالسفارة اليونان

  
وقد تشارك أعضاء الوفود اخلربات الوطنية واإلقليمية لكيفية إدخال سياسات اهلجرة يف استراتيجيات التنمية، كما حبثوا اآلثار املترتبة 

ات تعزيز املشاركة العربية كما نوقشت أيًضا آلي. على األزمة االقتصادية العاملية، وذلك ضمن جمموعة واسعة من قضايا اهلجرة األخرى
يف املنتدى العاملي، مبا يشمل أمهية زيادة تبادل املعلومات بشأن املنتديات الدولية، واستخدام اللغة العربية كلغة رمسية للمنتدى العاملي 

مشتركة حول اهلجرة لعرضها حول اهلجرة والتنمية، وضرورة توفري الدعم املايل لتيسري مشاركة البلدان األكثر فقًرا، ووضع ورقة عربية 
كما ركزت مسودة جملموعة من التوصيات على اهلجرة والتنمية، مبا يف ذلك االقتراح الداعي إىل إنشاء مركز عريب . على املنتدى

  .ألحباث اهلجرة، والتدريب، والدعم الفين
  
 لعاملي حول اهلجرة والتنمية ، املوقع اإللكتروين للمنتدى ا2009 القاهرة، -املنظمة الدولية للهجرة: املصدر
org.2009gfmdathens.www://http 

  
ويعد منفذ التحويالت السعودي العريب املشرقي هو األكثر أمهية ىف العامل العريب، وهو أحد منافذ اهلجرة األنسب 

 كيف أن التحويالت من اململكة العربية السعودية لبعض دول 9رقم ويبني الرسم البياين التايل . بني بلدان اجلنوب
كما . املشرق تزيد مبعدل الضعف إىل الستة أضعاف عن قيمة الصادرات من هذه الدول إىل اململكة العربية السعودية

لة املاهرين وغري العما" تصدير"يتضح أنه من وجهة النظر املالية، فإن الدول املصدرة للعمالة ىف املنطقة تستفاد من 
وباإلضافة إىل تقليص . املاهرين إىل الدول املوجودة ىف املنطقة أكثر من استفادهتا من تصدير البضائع واخلدمات

معدالت البطالة ىف الدول ذات العمالة الكثرية، وتيسري الصعوبات يف توفري األيدي العاملة يف الدول الغنية باملوراد، 
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ك رأس املال فيما يتعلق بالتحويالت، باإلضافة إىل أى رأس مال اجتماعي وبشري تساعد على حرافإن اهلجرة 
  .والذي يكتسبه املهاجرون خالل رحلة هجرهتم

  

 دور الدول العربية يف التحويالت والصادرات ىف بعض دول املشرق: 9 الرسم البياىن
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التحويالت من السعودية الصادرات إلى السعودية

وتشري البيانات إىل .  الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي44، والتقرير السنوي رقم )2006(تقديرات البنك الدويل : املصدر
  .2006عام 

  
وبالنظر إىل ما حتتله نسبة التجارة العربية البينية ىف التجارة اخلارجية األردنية، فإنه من الواضح أن العامل العريب ميثل 

بالنظر إىل الدول العربية، فإن اململكة العربية السعودية حتتل املركز و. ما يقرب من ثلث التجارة اخلارجية األردنية
 اخلارجية األردنية، وذلك نصف التجارة العربية البينية يف التجارةاألول حبوايل ُخمسّي التجارة األردنية، وحوايل 

دو أن االعتماد الكبري ومبقارنة التدفقات التجارية بتدفقات التحويالت، فإنه يب. 2007-2004طوال األعوام بني 
. فيما يتعلق بتدفقات التحويالت ال يرتبط باعتمادها املماثل على التدفقات التجارية لألردن على الدول العربية

من إمجايل تدفقات التحويالت الىت تصل إىل % 85 ما يقرب من 2004حيث كانت تشكل الدول العربية يف عام 
، تلقت مصر أكثر 2007/2008ويف عام . ن إمجايل التجارة األردنيةفقط م% 33األردن، بينما ال متثل سوى 

وتعترب . من الدول الستة األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي%) 51(من نصف إمجايل تدفقات التحويالت بنسبة 
. ىل مصرالكويت، واإلمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية هى املزود الرئيسي لتدفقات التحويالت إ

، تلتها 2007/2008من إمجايل تدفقات التحويالت يف عام % 21 الكويت املركز األول بنسبة وقد احتلت
وعلى الرغم من ذلك، فإن أمهية %). 11.2(، مث اململكة العربية السعودية %)16.3(اإلمارات العربية املتحدة 

حيث مل تتعدى نسبة . تظهر يف التدفقات التجاريةالبلدان العربية كمزود رئيسي لتدفقات التحويالت إىل مصر ال 
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 إىل 2003/2004طوال الفترة من % 10إمجايل التجارة العربية البينية يف التجارة اخلارجية املصرية 
 أتى أقل من نصف إمجايل تدفقات التحويالت من العامل 2004وفيما يتعلق بلبنان، فإنه يف عام . 2007/2008

من التجارة اللبنانية قد توجهت إىل % 20وعلى الرغم من ذلك، فإنه ما ال يزيد عن ). %45(العريب وذلك بنسبة 
  . 2006 إىل 2000الدول العربية ىف الفترة من 

  
ويف اخلتام، يبدو أن البيانات املتاحة تشري إىل أن التحويالت هي وسيلة قوية جًدا لتحقيق التكامل االقتصادي 

ونتيجة  .حيث تتجاوز العائدات من التجارة اخلارجية سواء بشكل مطلق أو نسيبواالجتماعي بني الدول العربية، 
لذلك، وإذا ما ُنظر إيل التحويالت يف ضوء دورها املتميز يف جمال تعزيز التكامل املايل واالجتماعي، فإن دور 

  . التحويالت يف املنطقة يدعو إىل إدخاهلا بالكامل ىف استراتيجيات التنمية يف املنطقة
  

  آفاق املستقبل:  اخلتامة وتوصيات بشأن السياسات1-6
ويف حني أنه من الصحيح أن اهلجرة داخل املنطقة العربية قد تراجعت يف العقود املاضية، إال أن حراك األيدي 
العاملة يف العامل العريب ما زال يشكل قوى حمركة أساسية للتكامل االقتصادي واالجتماعي يف املنطقة، حيث 

ملهاجرون العرب يف املنطقة دوًرا يف اقتصاديات دول املنشأ، وذلك من خالل حراك رؤوس األموال املالية، ا يلعب
واالجتماعية، والبشرية، كما يلعب هؤالء املهاجرين دوًرا يف خفض معدالت البطالة ودعم أسرهم، مبا يعزز ىف 

يف سوق   والقدرات اليت ليست متاحة بسهولةنفس الوقت التقدم يف دول املقصد، وذلك من خالل توفري املهارات
  .العمل الوطين

  
يف الوقت نفسه ، فإنه يف احلقيقة مل يتمكن العامل العريب حىت اآلن من االستفادة القصوى من اآلثاراإلجيابية للعمالة 

التوصيات ويعرض هذا الفصل  .وتدفقات التحويالت، وتوظيفها بكفاءة كأحد عوامل التنمية يف املنطقة العربية
  .املتعلقة بالسياسة العامة اليت هتدف إىل االستفادة القصوى من العمالة، وتدفقات التحويالت يف املنطقة العربية

  
  :على الصعيد الوطىن

  :إن الدول العربية حباجة إىل إصالح سوق العمل وسياسات اهلجرة لديها، وعلى وجه التحديد ما يلي
زيادة فرص : األول. لة من السياسات املالئمة لتحقيق هدفني كبريينهناك حاجة إىل وجود جمموعة متكام .1

تطوير مهارات العمالة ملواكبة متطلبات أسواق العمل : الثاين. العمل ملواكبة زيادة املشاركني يف أسواق العمل
  .اإلقليمية والعاملية

خصصة، مبا يشمل إعادة تقييم التدريب الفين تطوير الربامج التعليمية لتعزيز القوة العاملة التنافسية واملتنوعة واملت .2
  .واملهين

  .جيب صياغة سياسات التعليم والتوظيف وفقًا لالحتياجات احلالية واملستقبلية ألسواق العمل العربية والوطنية .3
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  :على املستوى االقليمي
نظمات االستشارية وللتمكن كل دولة من االستفادة األفضل من مزايا اهلجرة، فإنه جيب تفويض اآلليات وامل

 : وتشتمل التوصيات يف هذا الشأن على ما يلي. اإلقليمية اخلاصة منها منظمة العمل العربية
ويف . جيب أن يكون احلوار اإلقليمي والتعاون بني دول املنشأ واملقصد منًربا مالئًما للمزيد من التعاون الفعال .1

 يتعلق بالسياسة اخلارجية وسياسة التجارة، وربط ضوء هذا احلوار، جيب وضع اهلجرة ىف إطار أوسع فيما
  .اهلجرة باملناقشات حول التجارة والتدفقات الرأمسالية اليت هتدف إىل خلق بيئة مواتية للتعاون اإلقليمي

هناك تنسيق حمدود للغاية بني احلكومات املرسلة واملستقبلة فيما يتعلق باهلجرة داخل املنطقة، مما يؤدي إىل  .2
ومات حول فرص العمل، والقصور ىف استغالل املزايا االجتماعية واملالية املمكنة الناجتة عن حراك نقص املعل

كما أن االتفاقيات الثنائية واإلقليمية حول اهلجرة واهلجرة العائدة لأليدي العاملة حتتاج . العمالة داخل املنطقة
  ).Wahba, J.، 2008وهبة . ج. (ملنطقة العربيةإىل صاغتها وإعدادها لتعزيز املزايا الثنائية للهجرة داخل ا

مثل االتفاقيات . تشجيع حراك العمالة داخل املنطقة العربية من خالل سياسات مرنة حلراك األيدي العاملة .3
املربمة حول حراك االيدي العاملة اإلقليمية للعاملني املهرة والعاملني ذوي املهارات املتواضعة وفقًا لالتفاق العام 

. أ. GATS Mode 4 (Abdalla, Aلق بتجارة اخلدمات ذات الطرق األربعة، املعروفة باسم املتع
  )2007عبداهللا وآخرون، 

تعزيز التنسيق بني النظم التعليمية لدى الدول العربية املختلفة لضمان مالئمة مهارات اخلرجيني يف الدول الغنية  .4
كما جيب أن تركز هذه اإلتفاقات على االعتراف . فةباأليدي العاملة مع طلب أسواق األيدي العاملة املضي

  .املتبادل للمؤهالت، وبرامج التدريب، واحلوار
وبالتعلم من األمثلة السابقة من اهلجرة العائدة الكبرية الىت حدثت يف أوائل التسعينات، ويف ضوء األزمة املالية  .5

 على املستوى الثنائي - عودة وإعادة دخول البالدفيما يتعلق بال-احلالية، فهناك حاجة إىل اتباع سياسات فعالة 
كما جيب أن تشتمل املساعدات املوجهة إىل املهاجرين العائدين على الدعم اللوجيسيت واملايل . واإلقليمي

املالئم، وتوفري املعلومات الضرورية حول فرص إعادة اإلندماج للمهاجرين العائدين، مثل إقامة مشروعات 
. دًَا على رؤوس أمواهلم احملولة، والتدريب على املهارات املكتسبة، والتدريب املهينصغرية متوسطة اعتما

كذلك على دول املنشأ واملقصد املشاركة ىف إقامة املشروعات وتوفري العون للمهاجرين العائدين لتخفيف 
  .اآلثار السلبية املمكنة للهجرة العربية العائدة

ففي أغلب الدول . حويالت يستلزم توجيه التعزيزات له يف املنطقة العربيةإن دور املؤسسات املالية يف جذب الت .6
العربية، تعاين بشدة التحويالت واالستثمارات اليت يقيمها املهاجرون من عدم فاعلية اخلدمات واألنظمة املالية 

ؤسسات لدى وقد كان هذا هو احلال منذ عدم التطوير املالئم للسياسات وأطر امل. والعوائق املوجودة هبا
الدول العربية لالستفادة من هذا الدور اخلاص الذي يلعبه حراك األيدي العاملة، وإتاحة الفرصة له ليكون مبثابة 

كذلك ينبغي أن تشتمل السياسات على الدعم املايل والتنظيمي املالئم، وعلى توفري . حافز للنمو االقتصادي
كما ينبغي إتاحة قنوات املعلومات الفعالة . واحملوَّل إليهماملعلومات الضرورية لكل من مرسلي التحويالت 
وبصورة أمشل، فإنه من بني اخلطوات اهلامة اليت جيب القيام . اخلاصة ببدائل االستثمار الفعالة القابلة لالستمرار

حالة حتسني املناخ العام لالستثمار، وتأمني تدفقات التحويالت، وإلغاء الضرائب على التحويالت، وإ: هبا
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الضرائب إىل خطط املعاشات والتقاعد، وزيادة الشفافية، وتوفري احلوافز لتوجيه التحويالت إىل مشروعات 
 .التنمية

  :على املستوى البحثي
إن األمر يقتضي سد الفجوات يف املعرفة اخلاصة بتدفقات اهلجرة يف املنطقة العربية، وأثرها على البالد املرسلة 

  :واملستقبلة
وبشكل عام، فإن البيانات : لى تطوير البيانات احلالية حول تدفقات املهاجرين وأسهمهم يف املنطقةالتركيز ع .1

ففي الكثري من احلاالت، ال ُتصنف . اخلاصة باهلجرة قد عفى عليها الزمن، كما أهنا مبعثرة وغري موثوق فيها
توى املهارات، وقطاع العمل، مما ُيجرد البيانات وفقًا لدول املنشأ أو املقصد، ووفقًا للنوع االجتماعي، ومس

صناع السياسة من املعلومات الضرورية إلجراء التحليالت، والتخطيطات السليمة، واختاذ قرارات مالئمة فيما 
  .يتعلق بالسياسات

إن دراسة أسواق العمل لدول اخلليج ضرورية، وخاصة يف ضوء التغريات اليت تشهدها اهلجرة العربية إىل دول  .2
وجيب أن تركز الدراسات على تقسيم أسواق العمل لدى جملس . التعاون اخلليجي يف األعوام احلديثةجملس 

  .التعاون اخلليجي وفقًا لقطاعات، والنوع االجتماعي، ومستوى املهارت لدى املواطنني وغري املواطنني
حيث أن . على املستوى االقليميإن العالقة بني اهلجرة وسياسات التنمية حتتاج قطًعا إىل املزيد من االهتمام  .3

لذا فإنه بعد البدء يف تقرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة . األحباث يف هذا اجملال قليلة وجمزأة
املنظمات الدولية حراك األفراد والتنمية، فإنه جيب على : التغلب على العوائق  2009اإلمنائي لعام 

ية أن نلقي نظرة عن كثب على الدور القيم للهجرة يف التنمية االقتصادية واحلكومات واملؤسسات البحث
  .واالجتماعية والثقافية يف املنطقة العربية

تقدمي الدعم للحكومات، واملؤسسات البحثية، واخلرباء يف استخدام األدوات املتاحة والبيانات الالزمة للتنبؤ  .4
  .ض توفري دعم قائم على أدلة لصناع السياسة يف املنطقةباجتاهات اهلجرة والقوى احملركة هلا، وذلك بغر

إنشاء شبكات لتبادل الباحثني والعلماء واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية يف جمال اهلجرة بني دول  .5
 .املنشأ واملقصد
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  :املراجع
  
  ،عبداهللا وآخرون. أ

حبث مقدم إىل املؤمتر " من البلدان العربيةدليل : اهلجرة وحتويالت العاملني وإنشاء جتارة ثنائية" 2007
   مصر-  بالقاهرة2007السنوي الرابع عشر الذى عقده منتدى البحوث االقتصادية يف ديسمرب 

  
  .,العلى. ن

تقرير " الشرق األوسط ومشال أفريقيا ومنهما، والسياسات املناصرة للفقراءالعالقة بني اهلجرة داخل " 2004
   جامعة إكستر إلدارة التنمية الدولية-ربية واإلسالميةأعده معهد الدراسات الع

  
  منظمة العمل العربية

التقرير السنوي ملؤمتر العمل العريب لعام " الفرص واآلمال: تنقل األيدي العاملة بني الدول العربية 2009
   األردن-  عمان-2009

  
  صندوق النقد العريب

   الكويت-2008التقرير االقتصادي العريب املوحد عام  2009
  
  .Arouri, Fأرورى . ف

 بشأن 2007تقرير عام  - P. Farguesطبعة " الُبعد الدميوجرايف واالقتصادي للهجرة: األردن" 2007
 مركز روبرت شومان -  املعهد اجلامعي األوريب-2007-2006اهلجرة يف منطقة البحر املتوسط 

   إيطاليا- للدراسات املتقدمة
  

  العامة واإلحصاءاجلهاز املركزي للتعبئة 
 2009، مت الرجوع إىل املوقع االلكتروين التايل يف يوليو 2006السكان واملنشآت تعداد  2006

eg.gov.capmas.www://http .  
  

  املعهد اجلامعي األوريب
   إيطاليا-  فلورنسا-   للهجرة يف منطقة البحر املتوسط2005تقرير عام  2005

  
  . فرجاىن. ن

  مركز املشكاة للبحوث- "التعليم العايل يف التنمية البشرية ومتطلبات سوق العمل لدى الدول العربية" 2001
  

  منظمة العمل الدولية
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   سويسرا-  جنيف- 2009االجتاهات العاملية للعمل  2009
   سويسرا-  جنيف-2004االجتاهات العاملية للعمل للشباب  2004

  
  ق النقد الدويلصندو

   واشنطن العاصمة - الشرق األوسط وأسيا الوسطى: آفاق االقتصاد اإلقليمي 2009
  الدراسات االستقصائية االقتصادية واملالية العاملية 2009

  
  منظمة اهلجرة الدولية 

وين التايل يف مت الرجوع إىل املوقع اإللكتر" ثالث أعوام بعد عمليات الرتوح يف مدينة سامراء العراقية" 2009
، 2009 أغسطس 4
_ Reports_Displacement_IOM/Library/net.iomiraq.www://http

pdf.Displacement_Samarra-Post_of_Years_3 
  إدارة حراك األيدي العاملة يف االقتصاد العاملي املتطور: 2008املية لعام اهلجرة الع 2008
 2003 ورشة عمل عقدهتا منظمة اهلجرة الدولية يف سبتمرب - "بيانات عن تقرير اهلجرة والتنمية" 2003

 
  وزارة العمل األردنية

، 2009، مت الرجوع إىل املوقع اإللكتروين التايل يف أغسطس التقرير السنوي 2008
265=tabid?aspx.Default/jo.gov.mol.www://http  

 
  . Kapiszewski, Aكابيزيفسكى

اجتماع " العمال العرب املهاجرون مقابل العمال األسيويني املهاجرين يف دول جملس التعاون اخلليجي" 2006
 الذي عقد يف بريوت يف - املتحدة املعين باهلجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربيةفريق خرباء األمم 

 2006 مايو 17-15الفترة من 
  

  هبة نصار 
دعم القدرات البحثية "حبث مقدم إىل ندوة " رؤية من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا: اهلجرة" 2006

عقدها مركز الدراسات املستقبلية بستوكهومل يف يونيو ، اليت "لتعزيز فوائد اهلجرة من أجل التنمية
2006 

  ، خمطوطة غري منشورة"سجل العالقات االقتصادية بني الدول العربية"  1994
  

  غنيم . هبة نصار وأ
هل مها مكمالن أم بديالن لبعضهما؟ استعراض ألربعة بلدان يف الشرق األوسط : التجارة واهلجرة" 2003

 جملد الدراسات االقتصادية - الدراسات واألحباث االقتصادية واملاليةعده مركز ، أ"ومشال أفريقيا
   القاهرة-28
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 SOEPMI - منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

   باريس- اجتاهات اهلجرة الدولية 2006
  
  .)Perrin, D(بريين . د

سطية، مالحظات حتليلية وتركيبية الحتاد اجلوانب القانونية للهجرة الدائرية داخل منطقة األورمتو 2008
 -، النموذج القانوين لسلسلة اهلجرة الدائرية2008/2023األحباث التطبيقية للهجرة الدولية 

  فلورنسا
  
  )M.S. Teitelbaumو . Russell, S(تايتلبوم . س. راسل و م. س

  عاصمة، أعده البنك الدويل بواشنطن الةاهلجرة الدولية والتجارة الدولي 1992
  
  سعدالدين. س

 بشأن 2007تقرير عام  - P. Farguesيف طبعة " الُبعد الدميوجرايف واالقتصادي للهجرة: سوريا" 2007
 مركز روبرت شومان -  املعهد اجلامعي األوريب-2007-2006اهلجرة يف منطقة البحر املتوسط 

   إيطاليا- للدراسات املتقدمة
  
  صديقى . ف

 بشأن 2007تقرير عام  - P. Farguesيف طبعة " واالجتماعي للهجرةياسي الُبعد الس: املغرب" 2007
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   إيطاليا- للدراسات املتقدمة
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 )األونروا(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

 
  مفوض األمم املتحدة السامي لشئون الالجئني

 2009 أغسطس 4مت الرجوع إىل املوقع التايل يف . ملف عمليات دولة العراق 2009
486426e49=page?page/vtx/texis/bin-cgi/org.unhcr.www://http  

  
Wahba, J.  

 -  نشرة منتدى البحوث االقتصادية- اهلجرة الدولية والتعليم يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 2008
 2008 صيف -2، رقم 15جملد 

  
  البنك الدوىل

 2009 املوقع التايل يف يوليو ، مت الرجوع إىلقاعدة بيانات البنك الدويل 2009
EX/EXTDEC/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.econ://http

641654:pagePK~21154867:ontentMDKc,,0/TDECPROSPECTS
html.,00476883:theSitePK~64165026:piPK~01 

 2009 أغسطس 11مت الرجوع إىل املوقع التايل يف . أسعار التحويالت يف أحناء العامل ب2009
http://remittanceprices.worldbank.org 

، التكامل اإلقليمي من أجل مشال أفريقيامنطقة الشرق األوسط و: التطورات والتوقعات االقتصادية  أ2008
  التنافسية العاملية، واشنطن العاصمة

   واشنطن العاصمة-2008كتاب حقائق التحويالت  ب2008
   واشنطن العاصمة-  جمموعة آفاق التنمية- اهلجرة والتحويالت من بلدان اجلنوب" 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )2008يف ديسمرب(األونروا يف أرقام 2009
html.index/publications/unrwa/org.un.www://http  
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 2الفصل 

 
   الشباب العريب وحراك العمالة

  
  5د شهيد احلق وروبرتو بيتايإعدا

  
  : مقدمة1-2

شهدت املنطقة العربية على مدار األربعة عقود املاضية عملية احلراك عرب احلدود بدرجات متفاوتة مميزة  لعدة 
ويف الوقت ذاته تظهر حتديات كربى يف سوق العمل تتمثل يف ارتفاع . أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية

ادي ببعض البلدان، وارتفاع مستويات النمو السكاين الذي يصاحبه ارتفاع يف نسبة البطالة مستويات النمو االقتص
  . يف غريها من البلدان مما يشكل عقبات أمام حرية احلراك داخل اإلقليم

  
وكغريه من األقاليم واملناطق األخرى، يواجه االشخاص الذين يدخلون حديثاً إىل سوق العمل حتديات جتعل منهم 

ونظًرا لسهولة احلصول على فرص التعليم، وارتفاع مستويات املعيشة عرب البلدان بسبب االتصال .  للبطالةعرضة
بني مجيع أحناء العامل، وتكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، أصبح احلراك سواء بغرض التعليم، أو العمل، أو 

 الوقت الذي ميثل هذا فرصة يف إطار العامل العريب، ومع ففي. السياحة مسة غالبة يف حياة الشباب يف مجيع احناء العامل
تزايد السياسات املقيدة اليت وضعتها الدول املستقبلة للعمالة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومع تفضيل 

يف دول التعاون اخلليجي للعمال األسيويني، أدى ذلك إىل تضائل الفرص أمام الشباب للدخول إىل أسواق العمل 
  .اخلارج

 
ويلعب التعليم دوراً مؤثراً وكبرياً يف أمناط حراك الشباب يف داخل العامل العريب، حيث التعليم بوابة اهلجرة الدائمة 

أما الشباب الذين ال ميتلكون . أمام الشباب ذوى املهارات العالية وال سيما إىل دول التعاون االقتصادي والتنمية
 يرغبون يف البقاء على اجلانب األخر من الفجوة الرقمية والتكنولوجية، أصبحوا عرضة املؤهالت املناسبة والذين ال

  . لألشكال غري النظامية من اهلجرة واحلراك
  

ويبحث القسم األول من . يقدم هذا الفصل نظرة عامة عن االجتاهات الرئيسية اليت تتعلق هبجرة الشباب يف املنطقة
رافية، والعمالية، والتعليمية من التفاعل بني هذه العوامل مع احلراك الدويل يف العامل هذا الفصل يف االجتاهات الدميوغ

  .ويتناول القسم الثاين من هذا الفصل حتليل تفاصيل العالقة بني التعليم وحراك العمالة. العريب
                                                 
ولقد عمل بشكل . محمد شهيد الحق هو الممثل اإلقليمي لمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق األوسط  55

وبریده . ي آل من العالم العربي، وجنوب أسيامكثف  على مناقشة قضایا الهجرة ف
 .shaque@iom.int:اإللكتروني
 :یعمل روبرتو بيتاي حالًيا مسئوًال إقليمًيا لألبحاث عن أفریقيا ومنطقة الشرق األوسط، وبریده اإللكتروني
rpitea@iom.int. 

اتب الشخصية ویقدم آراء شخصية وال یعبر بالضرورة عن آراء المنظمة الدولية للهجرة أو آتب هذا المقال على مسئولية الك  
  .منظمة العمل العربية
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ت متكاملة تعتمد وخيتتم هذا الفصل بطرح خيارات سياسية إلدارة أفضل حلراك الشباب، مبا يف ذلك وضع سياسا

  . على القدرات الفردية لشباب املهاجرين، وتناقش مشاركة الشباب يف عملية التنمية، ودجمهم يف احلياة العامة
  

   االجتاهات والعوامل الدميوغرافية، والتعليمية، والعمالية يف املنطقة العربية2-2
ولقد كانت نسبة السكان الذين . ال أفريقيا، ومشميثل الشباب نسبة كبرية من السكان يف منطقة الشرق األوسط

عاما يف العامل العريب % 20,5 حواىل 24-15، وما بني %55,5 عاًما حواىل 24-بلغت أعمارهم ما بني صفر
).  ب2006األمم املتحدة (، وذلك فقًاً للبيانات اليت قدمتها شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة 2005يف عام 

يف اخنفاض معدالت الوفيات يف مطلع القرن " االنفجار السكاين" ية ملا يشار إليه عادة باسم وتكمن األسباب اجلزر
العشرين والذي مل يواكبه اخنفاض يف معدالت اخلصوبة حىت منتصف الستينات من القرن العشرين، مما أدى إىل أن 

يف مثانينات القرن العشرين % 3غت زيادة عدد املواليد عن عدد الوفيات، وزادت معدالت النمو السكاين اليت بل
يف العامل )  عام24-0ما بني (وبينما يكون من املتوقع أن تنخفض نسبة الشباب ). 2007أسد ورودي فهيمي (

%) 10(، إال أن هذه النسبة ستظل مرتفعة عن نظريهتا يف املناطق النامية، وترتفع بنسبة 2050العريب حبلول عام 
وعلى الرغم من اخنفاض نسبة الشباب يف السكان اخنفاًضا كبًريا، سيكون . كثر تقدًماعن نظريهتا يف املناطق األ

إن نسبة الشباب الذين . 2050 عام يف عام 24من الناس يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا أقل من % 36
م من االختالفات بني وعلى الرغ. تظهر اجتاًها مماثالً)  عام24-15يف الفئة العمرية بني (يدخلون سوق العمل 

املناطق الفرعية املتعددة داخل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا فيما يتعلق بارتفاع نسبة الشباب بني بلدان 
  .كبرية ىف املنطقة" انتفاخ الشباب"، ستظل تداعيات ما يطلق عليه عادة 6املشرق، وبلدان اخلليج العريب

  
 العرىب من إمجايل عدد السكان يف األقاليم الفرعية يف العامل)  عام24-15(نسبة الشباب فيما بني : 10 الرسم البياىن يوضح
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شمال أفريقيا المشرق دول الخليج العربي األقاليم األآثر تطوًرا

  .2006وحدة السكان التابعة لألمم املتحدة، : املصدر

                                                 
بما في ذلك مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وغرب الصحراء ( لغرض هذا الفصل نشير إلى شمال أفریقيا    6

البحرین، والكویتن وقطر، (، ودول الخليج العربي )لة، واألردن، ولبنان، وسوریااألراضي الفلسطينية المحت(، ودول المشرق )األفریقية
  ).وعمانن والمملكة العربية السعودیة، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن
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 الخنفاض معدالت من اجلدير باملالحظة، أن التفاعل بني الشباب واهلجرة أصبح أكثر تعقيًدا يف املنطقة العربية، نظًرا

وقد ساعدت تدفقات اهلجرة على ). على سبيل املثال يف دول البحرين، والكويت، وقطر(اخلصوبة يف دول اخلليج 
حيث " جتديد شباب اهلجرة"وهذا ما يشار إليه عادة بتأثري ). 2007أسد ورودي فهمني (استدامة منو السكان 

بأهنا مل تكن كبرية من حيث احلجم فقط وإمنا استمرت لفترات طويلة التدفقات الكبرية للهجرة الدولية واليت متيزت 
وقد بلغ صايف اهلجرة . على توزيع سكان الدول املستقبلة للهجرة من حيث السن" جتديد الشباب"كان هلا تأثري 

  إىل ما يربو عن ربع إمجايل النمو السكاين يف  بلدان جملس التعاون اخلليجي2005-2000فيما بني عامي 
عالوة على ذلك، فقد ارتفع منو السكان يف دول الكويت، وقطر، واإلمارات العربية املتحدة الناتج من . برمتها

ويف احلقيقة، نظًرا لتلك الزيادة الطبيعية، اليت يصاحبها ارتفاع ىف . صايف اهلجرة أكثر من الزيادة الطبيعية للسكان
األمم املتحدة (ليجي من سرعة معدالت منو السكان يف العامل صايف اهلجرة، عانت بعض بلدان جملس التعاون اخل

وال (وسوف تترجم نسبة زيادة الشباب يف السكان إىل استمرار ىف زيادة القوى العاملة يف بعض البلدان ). أ2006
يقصدها ، واخنفاض نفس الفئة العمرية يف البلدان الغنية بالبترول اليت )سيما يف بلدان اليت نشأ فيها املهاجرون

  .ومع ذلك فإن الصورة غري واضحة. املهاجرون
  

، فإن كل من الدول املستقبلة واملرسلة للهجرة يف 2009ووفقاً إلحدى الدراسات الىت قام هبا البنك الدوىل عام 
ومن املتوقع أن تتضاعف القوة . منطقة الشرق األوسط ستشهد اخنفاضات حادة يف معدل منو جمموعات الشباب

ن الشباب أو تزيد عن الضعف يف  كل من العراق، وغزة، والضفة الغربية، ومجهورية اليمن فيما بني العاملة م
يف حني .  مما يشري إىل إمكانية أن تصبح هذه الدول موردة للمهاجرين يف املستقبل القريب2050، و 2005

رع تتمثل يف كرب سن القوى العاملة، بدأت بعض  البلدان التقليدية املرسلة للهجرة يف احلراك إىل مرحلة حراكة أس
وفيما يتعلق هبذه البلدان، ميكن مالحظة ان هناك استمرارية يف . كما هو احلال يف كل من اجلزائرن ولبنان، وتونس

وعملياً، فإن البلدان . االجتاه احلايل هلجرة الرعايا ذوي املهارات العالية، عالوة على هجرة ذوي املهارات املنخفضة
بحت بشكل تقليدي مقصًدا لتدفقات اهلجرة ستواجه اخنفاض يف القوى العاملة باستثناء ليبيا، وعمان، اليت أص

غري أن مسات ). 2009البنك الدويل، (واململكة العربية السعودية، حيث من املتوقع تضاعف القوى العاملة فيها 
لب على العمالة األجنبية بغض النظر عن بنية أسواق العمل يف الدول الغنية بالنفط قد تؤدي إىل استمرار الط

  .السمات الدميوغرافية والسكانية األساسية
  

ونظًرا ألن الشباب العريب ميثل نسبة كبرية من عدد السكان يف سن العمل، فقد القت الدول يف املنطقة اخنفاًضا يف 
حيث تستطيع نسبة "  الفرصة الساحنةنافذة دميوجغرافية الستغالل" اليت أدت بدورها إىل فتح 7نسب اإلعالة العمرية

ولكن وفقًا للدراسة اليت أجرهتا . كبرية من السكان العاملني دعم املنجزات االقتصادية، والتنموية اليت حتققها الدولة
عدم " واليت تفيد بأن 2004لعام " CICRED"جلنة التعاون الدويل يف جمال البحوث الدميوغرافية الوطنية  

ليات الرئيسية اليت ظهر عدد منها بشكل ضمين، أو صريح يف أهداف األلفية للتنمية يعين أن تصبح االستثمار يف اآل

                                                 
یتسم نسبة هؤالء الذین في سن ال " تعرف نسبة اإلعالة وفًقا لتعریف الذي وضعته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأنها    7

  ".2007منظمة التعاون االقتصادي والتنميةن" " بالنشاط إلى هؤالء األشخاص في سن النشاط والعمل في عدد سكان ما
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" الزيادة ستسبب أزمة دميوغرافية أخرى من شأهنا أن تقلل من فرص حتقيق التنمية املستدامة إىل أدىن حدد ممكن
هذا حتديني رئيسيني "انتفاخ الشباب"ويشكل ). 2005جلنة التعاون الدويل يف جمال البحوث الدميوغرافية الوطنية، (

فمن ناحية يصعب على نظم التعليم استيعاب عدد الطالب املتزايد والسيما : أمام كل من اجملتمات، واالقتصاديات
ومن ناحية أخرى، ال تستطيع أسواق العمل خلق فرص عمل كافية الستيعاب . فيما يتعلق بالتعليم العايل واملهين

وتعتربديناميكيات . العاطلني عن العمل، والعمال اجلدد الذين يدخلون سوق العمل يف الوقت ذاتهكل من العمال 
  .اهلجرة  نتيجة مباشرة لتفاعل هذين العاملني

  
وميثل التعليم عامالً أساسًيا يف حتدي ما إذا كانت النافذة الدميوغرافية املفتوحة سوف تنفتح جتاه اإلجنازات التنموية 

يف الوقت الذي ميثل فيه بروز الشباب فرصة لسوق العمل، وللتحقيق النمو االقتصادي احملتمل، يشكل و. املتقدمة
وفقًا للدراسة اليت أجراها . التزايد السريع يف أعداد الطالب الذين يدخلون املدرسة، حتديات هائلة أم نظم التعليم

ومشال أفريقيا مستوى هائل من املوارد على ، تنفق احلكومات يف منطقة الشرق األوسط )2007(البنك الدويل 
عالوة على أن الدول العربية تنفق ما يقرب من .  التعليم،  وقد جتاوزت زيادة اإلنفاق النمواالقتصادي جتاوًزا كبرياً

على التعليم  العايل  وهو أكثر مما تنفقه البلدان ذات الدخول املتوسطة، وتنفق ضعف ما تنفقه دول منظمة %  50
  .عاون االقتصادي والتنمية على التعليم ملا بعد املرحلة الثانوية، باعتبارها نسبة من إمجايل الناتج احمللي للفردالت
  

يظهر الرسم البياين التايل ارتفاع مستوى متويل التعليم ارتفاًعا نسبًيا يف املنطقة وال سيما من حيث التمويل باعتبارة 
ري أن البنك الدويل أكد على أن ارتفاع مستويات االستثمار يف التعليم مل غ. نسبة مئوية يف ميزانيات احلكومات

، )2007(وكما أوضح البنك الدويل . يترجم إىل حتسني جودة التدريس يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
مل يسهم "فأنه على الرغم من اإلصالحات اليت أُجريت، وتزايد عدد احلاصلني على التعليم األساسي، إال إنه 

احلاصلني على مؤهالت تعليمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا إسهاًما كبًريا يف حتقيق النمو االقتصادي، 
 ".وزيادة اإلنتاج يف املنطقة
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 اإلنفاق العام على التعليم ىف بعض الدول العربية املختارة: 11 الرسم البياىن
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  ).2006اليونسكو (منظمة االمم املتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة التابعة لألمم املتحدة، : املصدر

  
إن التركيز على ضمان حصول األعداد املتزايدة سريعاً من األطفال والشباب على التعليم، والضغط الذي يشكله 

خنفاض جودة التعليم من حيث املهارات ذات الصلة هذا األمر على احلسابات احلكومية، قد أدى مبرور الوقت إىل ا
ومن أكثر األعراض الالفتة للنظر يف هذه . اليت جيب اكتساهبا، ومن حيث احلصول على فرص متكافئة للتعلم

ارتفاًعا ملحوظًا مقارنة بعدد السكان )  عام24-15(الظاهرة، ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب  يف سن ما بني 
  . املرأةالعام وخاصة

  
والتفاعل املعقد بني النمو السكاين، والتعليم، وسياسات العمالة، وقدرات االقتصاديات على استخدام األصول غري 
امللموسة مثل املعرفة، واملعلومات، والبيانات، واألحباث، يؤثر تأثًريا مباشراً وعميقًاً على احلراك يف منطقة الشرق 

ن منو السكان يفوق معدل النمو االقتصادي، يواجه الكثري من الشباب العريب ونظًرا أل. األوسط ومشال أفريقيا
وكما يوضح الرسم البياين التايل، أدى عدم . ضرورة احلراك إىل اخلارج حبثاً عن فرص الرزق وسبل العيش املستدامة

مل إىل ارتفاع معدالت التوافق الكبري بني جمموعات املهارات اليت اكتسبها حديثى التخرج، ومتطلبات أسواق الع
البطالة جملموعات اجتماعية حمددة وال سيما بني الذكور احلاصلني على التعليم األساسي، واإلناث احلاصالت على 

  .التعليم الثانوي
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  يوضح بطالة الشباب وفقًا ملستوى التعليم، والنوع االجتماعي: 12 الرسم البياىن
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املغرب املشرق جملس التعاون اخلليجى
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  .2007حسابات املؤلف استناًدا على بيانات منظمة العمل الدولية لعام : ملصدرا
  

 و تؤيدها ذلك بيانات - )2009(وفقًا لبيانات البنك الدويل لعام –وحتتاج منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
ملواجهة تزايد القوى  2020منظمة العمل العربية إىل إجياد ما يقرب من مخسة ماليني فرصة عمل سنوًيا حىت عام 

فعلى سبيل املثال، ذكرت الدراسة اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية أن . العاملة، واستيعاب أكرب قدر من البطالة
 فرصة عمل سنوًيا الستيعاب كل من األشخاص الذين يدخلون سوق 833000مصر مبفردها يف حاجة إىل خلق 

 فرصة 600000يل يف حني ال يستطيع االقتصاد املصري إال توفري العمل حديثًا، والعاطلني عن العمل ألمد طو
  ).2003شاهني،(عمل فقط 

  
إن التفاعل بني الزيادة السريعة ألعداد الشباب يف السكان وقلة فرص العمل أمامهم، جعلت من اهلجرة مكوًنا 

غري أن حراك الشباب يف املنطقة مل . سياسًيا أساسًيا لتعزيز مسامهة الشباب يف التنمية االقتصادية يف العامل العريب
وأصبح دخول الشباب إىل أسواق العمل يف املنطقة  . يدرج يف سياسات التنمية الوطنية واإلقليمية لعدة أسباب

وكانت النتائج املباشرة لسياسات اهلجرة الصارمة يف املنطقة هي . وخارجها وما وراءها أمراً عسرياً على حنو متزايد
وهذه النتيجة تعين استرتاف للعقول .  املهاجرين ذوي املؤهالت العليا على إجياد فرص عمل يف اخلارجأن زيادة قدرة

تدفع ) وال سيما اهلجرة الدائمة(إن هجرة البالغني من الشباب من ذوي املهارات العالية . يف الدول املصدرة للهجرة
وُتظهر الرسوم البيانية التالية . فية والتكنولوجية العامليةبعيًدا عن الفجوة املعر) دول املنشأ(الدول املصدرة للهجرة 

  .ارتفاع معدالت اهلجرة بشكل مطرد لألشخاص احلاصلني على التعليم الثانوي مقارنة مبعدالت اهلجرة العامة
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  .تارةمعدالت اهلجرة حسب التعليم يف الدول العربية املخ: 13 الرسم البياىن
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، ودراسة منظمة العمل الدولية 2004تستند حسابات املؤلف على الدراسة اليت أجراها كل من دويقريا إف ، و إيه مرفوخ ، : املصدر

  .2007لعام 
  

أحدى النتائج السلبية الجتاهات اهلجرة شديدة التدقيق هي أن هؤالء األشخاص مستعدون للهجرة ولكنهم غري 
أهنم غري حاصلني على املؤهالت الدراسية الالزمة ، هؤالء األشخاص يلجأون ألمناط قادرين على ذلك بسبب 

 بشأن مواقف 2007ولقد أظهرت نتائج الدراسة اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية يف عام . اهلجرة غري النظامية
 البطالة املقنعة، واملزمنة  عاماً يف املناطق ذات اهلجرة املرتفعة يف مصر، أن24-18الذكور من الشباب فيما بني 

من %  87وكشفت الدراسة ان . جعلت من الشباب عرضة للجوء إىل قنوات اهلجرة غري النظامية بشكل كبري
ولقد كان املشاركون . األشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة عربوا عن رغبتهم يف للهجرة إىل أي دولة أوروبية 

انب السلبية للهجرة غري النظامية، ومتطلبات اهلجرة النظامية، والكثري منهم يف الدراسة على دراية بشكل عام  باجلو
من املشاركني يف الدراسة عاطلني % 40ولقد كان حوايل . اعتربوها اخليار الثاين أمامهم وهو خيار شبه مستحيل

الر أمريكي  دو100عن العمل ، أما  متوسط دخل العاملني من هؤالء األشخاص املشاركني يف الدراسة بلغ 
ولقد كشفت . ولقد حصل أكثر من ثالثة أرباع املشاركني يف الدراسة على التعليم الثانوي أو ما بعده. شهرًيا

من العائدين من أوروبا إىل مصر، مل يعملوا يف جماالت ختصصاهتم، مما يشكل نزفًا كبًريا % 70الدراسة نفسها أن 
لى مصر، تنطبق نتائجها أيضاً على الكثري من الدول ذات العمالة ويف الوقت الذي ركزت فيه الدراسة ع. للعقول

  .الوفرية يف املنطقة وال سيما يف منطقة مشال أفريقيا
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 تشجيع اهلجرة الدائرية للشباب لتحقيق أهداف األلفية للتنمية يف تونس: 6 مربع نص

فعلى الرغم من أن تونس قد حققت . ب العريب، متثل تونس ضغطأ قوًيا للهجرة اخلارجيةكغريها من الدول األخرى يف منطقة املغر
تقدًما كبًريا  من حيث النمو والتنمية يف العقود األربعة املاضية، وكذلك من حيث ختطيط السكان، والبطالة، والسيما بطالة الشباب 

لمهاجرين حيث يعترب الكثريين من الشباب التونسي أن اهلجرة للعمل أحد اليت تعترب القلق األساسي للدولة وأحد أهم عوامل الدافعة ل
كما وصفتها خطة التنمية (إىل جانب سياسات حتديد األولوية اليت وضعتها احلكومة التونسية . اخليارات الرئيسية للتوظيف ألمد طويل

باشراك "  يهدف برنامج األمم املتحدة املشترك املعين ،)UNDAF(، وإطار املساعدات التنموية لالمم املتحدة )الوطنية احلادية عشر
إىل تعزيز وتقوية اخلدمات الفعلية اليت تقدمها الوكاالت التابعة لألمم ) مشروع مي" (  الشباب التونسي يف حتقيق أهداف األلفية للتنمية

امج من خالل متويل مقدم من الربنامج اإلمنائي لألمم ويعمل هذا الربن. املتحدة اليت تعمل يف جمال التنمية، وإنشاء املشروعات، واهلجرة
 ، ويشارك يف ذلك اربعة وكاالت تابعة لألمم 2010-2008املتحدة، والصندوق األسباين لتحقيق أهداف األلفية للتنمية فيما بني 

ولية، والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، املتحدة هي منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الد
ويتمثل اهلدف العام للمشروع يف دعم تونس يف جهودها لتنمية القدرات احمللية يف املناطق املعرضة للهجرة من . واملنظمة الدولية للهجرة

حمافظيت الكاف، والقفصة، (ختارة خالل إجياد وظائف حمترمة بشكل دائم، وتشجيع الكفاءات احمللية يف املناطق التجريبية الثالث امل
ومن املفترض التعامل مع الشباب املتضرر يف املناطق الريفية من خالل تقدمي أجراءات تستهدف سوق ). وبعض املناطق يف منطقة تونس

غري الرمسية، العمل من شأهنا تقليل خماطر املشاركة يف اهلجرة غري النظامية وذلك من خالل تطوير االنتاجية، وحتديث املشروعات 
  .وحتسني احوال العمل

  
ولقد . و يعتربغياب فرص العمل بالعدد الكاف يف املناطق املستهدفة العامل األساسي الذي يدفع الشباب إىل اهلجرة يف الداخل واخلارج

. ه القضية املثرية للجدلأكتشف الربنامج املشترك منهجيات جديدة إلدارة ظاهرة اهلجرة مع األخذ يف االعتبارات حتقيق التوازن يف هذ
ويعترب الدخول إىل أسوق العمل للحصول على الوظائف يف اخلارج من خالل وضع خطط  مؤقتة للهجرة الدائرية للعمالة، أحد السبل 

  .لتقليل الضغط على أسواق العمل احمللية إضافة إىل اإلستجابة لرغبة الشباب يف اكتساب على املهارات يف اخلارج
  

نظمة اهلجرة الدولية آليات للتعاون مع وزارة العمل التونسية وغريها من األطراف املعنية لتحديد إمكانيات اهلجرة ولقد وضعت م
و منذ بدء املشروع، بذلت منظمة اهلجرة الدولية جهوًدا متواصلة ن واجرت تعديالت، وعملت لضمان انعكاس .الدائرية واملومسية

وتتمركز انشطة منظمة اهلجرة الدولية  اليت تتعلق مبكون اهلجرة الدائرية . طة املخطط هلاأولويات الوزارة بشكل كامل يف االنش
مكون )  3(مكون التدريب هلجرة الشباب، ) 2(حتديد فرص العمل أمام التونسيني يف دول املقصد املختارة، ) 1(التجريبية حول 

امج لدعم عودة املهاجرين من الشباب، وإقامة مشروعات صغرية آليات وبر) 4(التدريب هلجرة الشباب يف دول االحتاد األورويب 
  .ومتوسطة للمهاجرين

  .2009املنظمة الدولية للهجرة، تونس، : املصدر 
 

ففي الوقت الذي ال تتوفر فيه . تعترب هجرة القصر دون رفقة ذويهم  ظاهرة واضحة ومتزايدة  يف البلدان العربية 
، إىل أنه وفقًا ملا اوردته املصادر اإلعالمية، بلغ عدد )2006(نظمة العفو الدولية البيانات بالتفصيل، خلص تقرير م

ويوضح  .  شخص7548 ديسمرب حوايل 31الذين وصلو إىل إيطاليا وحدها من القصر دون مرافقة ذويهم  حىت 
نطقة الشرق األوسط األشخاص الذين وصلوا إيطاليا أن األغلبية السائدة للقصر الذين ال يرافقهم أحد تايت من م

 ويف القسم التايل سوف نتناول العالقة بني .ويقدم الرسم البياين التايل التقسيمات وفقًا للجنسية. ومشال أفريقيا
  .التعليم وحراك العمالة مبزيد من التحليل، وتأثريها على بلدان املنطقة
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 ساسية للقصر الذين  ال يصاحبهم مرافقون، والذين وصلواإىل إيطاليااجلنسيات األ: 14 الرسم البياىن
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  .2009منظمة إنقاذ الطفولة، : املصدر

  
  العالقة بني التعليم وحراك العمالة  2-3

ويرى األفراد التعليم . يلعب التعليم دوًرا غاية يف األمهية يف استراتيجيات احلراك لكثري من الناس يف مجيع أحناء العامل
وة تعزز مهنتهم يف داخل سوق العمل يف الوطن، ويف سوق العمل على املستوى الدويل، ويعتربون التعليم استثمارأ ق

يدور التفاعل بني التعليم واهلجرة حول حمورين ). 2008املنظمة الدولية للهجرة، ( لتحقيق اهلجرة يف املستقبل 
احية يزيد التعليم من فرص العمل املتاحة أمام االشخاص فمن ن: أساسيني يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

الذين يتمتعون بإمكانية اهلجرة، لذا ترتفع نسبة املهاجرين بني اخلرجيني احلاصلني على التعليم الثانوي عنها بني 
ول على ومن ناحية أخرى، يقرر الكثري من الطالب العرب مواصلة احلص). انظر الرسم البياين التايل(السكان عمومأ 

تعليم عال يف اخلارج الستغالل سياسات اهلجرة املواتية يف الدول املستقبلة اليت هتدف إىل االحتفاظ باملهاجرين ذوي 
ولقد تناولت الكثري من الدراسات ظاهرة هجرة املهارات . املهارات العالية لإلقامة املؤقتة والدائمة يف تلك البلدان

، وسوف )2006، أوزدين و سكيف، 2005أ، دوقري وعبد السالم ، 2006دة، األمم املتح(من املنطقة العربية 
  .يركز هذا الفصل على ظاهرة حراك الطالب وعالقتها هبجرة املهارات، والكفاءات، واسترتاف العقول

  
بة ، ارتفع عدد الطالب األجانب الذين التحقوا بالتعليم يف مجيع احناء العاليم بنس2004، و1994وفيما بني عامي 

.  ينتمون إىل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية%) 82( مليون طالب، أكثريتهم 2,7أي حوايل % 52
ولقد اسهمت الكثري من العوامل يف هذه الزيادة مبا يف ذلك حراك األفراد، والعمال ذوي املهارات بأعداد كبرية يف 

غبة الدول يف تشجيع التبادل اجلامعي والثقافني واحلاجة االقتصاد العاملي، واخنفاض تكلفة احلراك واالتصاالت، ور
إىل عمال  من ذوي الكفاءة يف مجيع احناء العامل، وحاجة االقتصاديات النامية إىل احلصول على قوة عاملة أفضل 
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،  ومتثل حالة منطقة الشرق االوسط ومشال أفريقيا الكثري من هذه )2008املنظمة الدولية للهجرة، (تعليًما 
ففي الوقت الذي ينتقل فيه الطالب إىل الدول الغربية والسيما لوجود السياسات املواتية اليت تعمل على : الجتاهاتا

االحتفاظ املهاجرين املتعلمني بعد استكمال دراستهم،  خيتار عدد كبري من الطالب من الدول العربية وغريها من 
وخاصة دول اخلليج العريب حيث أنشأت مؤسسات تعليمية (ها الدول النامية منطقة الشرق األوسط كوجة يتوجه إلي

عالوة على ذلك، ميثل العامل العريب مقصًدا لكثري من ). أجنبية ذات شأن كبري عدد من اجلامعات تابعة هلا هناك 
ة الطالب املسلمني الذين يسعون وراء تعلم تعلم اللغات واستكمال التعليم الديين يف مؤسسات ذات مشهورة ذائع

  .الصيت مثل جامعة األزهر يف مصر
  

 .الطالب العرب يف اخلارج وفقًا لدول املقصد: 15 الرسم البياىن

 

فرنسا, 76,273, %33

الدول العربية, 23,277, 
10%

األمريكتان, 76,418, 
33%

دول أوروبية أخرى, 
21% ,48,782

آسيا, 7,714, %3

  
  .2006اليونسكو، األمم املتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة التابعة لألمم املتحدة، منظمة : املصدر

  
هات حراك الطالب على املستوى الدولني سوف نالحظ أن األكثرية اهلائلة من وبالنظر غلى التعليم الثانوي واجتا

يفضلون التوجه إىل أوروبان وأمريكا، إىل جانب االجتهات العاملية اليت تتمثل أساًسا يف %) 82(الطالب العرب 
  .8احلراك من اجلنوب إىل الشمال

 
                                                 

بشأن الطالب الدوليين تفرق بين ) 2008(آما أوضح ستيفان فينسنت أن  البيانات التي أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة     8
أي (، وبين الطالب األجانب )الذین یدرسون في دولة اخرى بخالف الدولة التي یقيمون فيهاأي هؤالء الطالب (الطالب المحراآون 

والمضمون واضح بشكل آبيرن حيث أن ). هؤالء الطالب الذین یحملون جواز سفر أجنبي ولكن یدرسون في الدولة التي یقيمون فيها
ول مجلس التعاون الخليجي بالفعل طالب أجانب وليسوا طالب والطالب في بعض د) والسيما فرنسا(عدد الطالب العرب في الخارج ؟

تحتوى على بيانات لعدد مختار من البلدان العربية وهي ) 2006اليونسكو (عالوة على أن مجموعة البيانات التي استخدمت . محراآون
والجزائر أال ان تقریر اليونسكو الدولية قطر، ولبنان، واألردن، والبحرین، والمملكة العربية السعودیة، والمغرب، والعراق، وتونس، 

  . تمثل بيانات أآثر تفصيال2009لعام 
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 .الطالب األجانب املقيدين يف التعليم الثانوي يف البلدان العربية املختارةنسبة : 16الرسم البياىن

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

قطر لبنان  األردن البحرين السعودية المغرب العراق تونس الجزائر

  
  .2006اليونسكو: املصدر 
 

وال تظهر البيانات املتوفرة . ويف الوقت ذاته تستضيف الكثري من البلدان العربية عدًدا كبًريا من الطالب األجانب
مثل الالجئون (ن هبا ولكنهم مسجلون بصفة أجانب االختالف بني الطالب الذين يقطنون يف دولة اليت يدرسو

، وبني الطالب )الفلسطينيون يف دول املشرق، أو اجليل األول من املهاجرين يف بلدان جملس التعاون اخلليجي
غري انه من املالحظ ارتفاع نسبة الطالب األجانب املقيدون يف التعليم العايل يف أربعة . احملراكون بشكل حقيقي

. عن متوسط النسبة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) قطر، ولبنان، واألردن، والبحرين(بية بلدان عر
وجيب مالحظة أن اإلحصائيات اخلاصة بالدول اليت حتتوي على عدد كبري من السكان املهاجرين مثل دولة 

ة الطالب األجانب املقيدون يف اجلامعات، ويف الوقت الذي ترتفع نسب. اإلمارات العربية املتحدة، وليبيا غري متوفرة
جيب مالحظة أن نسبة األجانب يف بعض االجتاهات العامة للسكان أعلى يف بلدان جملس التعاون اخلليجي، مما يظهر 

من % 36هذا عالوة على أن . أن  عدد الطالب املقيدين يف النظم التعليمية  يف بعض البلدان يف املنطقة غري موضح
يف دول % 50 من النساء مقارنة بنسبة -2006 وفقًا لبيانات اليونسكو –جانب يف العامل العريب الطالب األ

ومع ندرة البيانات يف هذا املوضوع، ). 2008املنظمة الدولية للهجرة،  (منظمة جملس التعاون االقتصادي والتنمية
 املعقدة اليت تعمل على مستوى حراك البد من احلصول على املزيد من األدلة إللقاء الضوء على الديناميكيات

  .الطالب الدوليني يف البلدان العربية
 

ويف الوقت الذي يندر فيه البيانات بشأن دول املنشأ اخلاصة بالطالب األجانب يف العامل العريب، قد يستدل على أن 
األسباب اخلاصة بارتفاع وتشتمل . نسبة كبرية من الطالب األجانب يف العامل العريب تأيت من بلدان عربية أخرى
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نسبة حراك الطالب بني األقاليم على سياسات القيد يف املؤسات التعليمية اليت ال تفرق بني املواطنني العرب وبني 
العواصم العربية  يف املنطقة بأهنا مراكز للتعلم وإلجراء  على ذلك، تشتهر بعض عالوة. لغة التدريس الشائعة

  . الطالب من البلدان اجملاورةالبحوث، لذا جتذب الكثري من
  

  توزيع الطالب يف العامل العريب حسب دول املنشأ: 17 الرسم البياىن

الدول العربية
38% ,37.7% 

غري حمددة
44% ,45.0% 

 آسيا
6% ,5.5%

األمريكتان وأروبا،
4% ,4.2% 

أفريقيا جنوب الصحراء، 
8% ,7.6%

  
  .2006اليونسكو،: املصدر

  
ويصعب حتديد ما إذا كان حراك الطالب على املستوى الدويل هو التفسري األساسي هلجرة الكفاءات يف داخل 

 وقد يكون السعي وراء استكمال الدراسة يف اخلارج جزءاً من استراتيجية متوازنة للهجرة حبيث ال ميكن يف .املنطقة
بعض األحيان االستغناء عن  املؤهالت األجنبية للعمل يف جمال معني من جماالت التخصص يف الدول املستقبلة، 

ولقد أمثرت . 9ن عمل يف أسواق العمل احملليةعالوة على استراتيجية  للحصول على احلد التنافسي عند البحث ع
برامج اهلجرة للحصول على التعليم مث اإلقامة نتائج إجيابية، أكثرها تتعلق بالدول املستقبلة للهجرة، ولكن أيًضا 

، جيري تنفيذ تأشرية )2009(فحسب ما اورده البنك الدويل . يوجد بعض النتائج اإلجيابية اليت تتعلق بدول املقصد
دريب العملي االختياري للطالب يف الواليات املتحدة األمريكية جلذب املهاجرين ذوي التعليم العايل إىل سوق الت

العمل األمريكي، يف حني تشري األدلة اليت قدمتها كندا أن تلقي التعليم يف الدول املستضيفة يزيد من قيمة التعليم 
ومع ذلك يؤكد التقرير ذاته على أمهية وضع . ار الكفاءاتالذي يتلقاه الشخص يف موطنه وبالتايل يقلل من إهد

فعلى سبيل املثال، استعان . إطار لسياسة تفضي إىل حتقيق مكاسب لكل من الدول املرسلة واملستقبلة للهجرة

                                                 
 لقد وضعت الكثير من البلدان سياسات للهجرة لتسهيل حصول الطالب  الدوليين على اإلقامة الدائمة في الدول    9

  ).دةمثل أستراليا، وكندا، ونيوزلندا، والمملكة المتح(المستقبلة بعد استكمال دراساتهم 
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باملهاجرين لشغل وظائف دائمة يف  قطاع املشروعات  الصغرية واملتوسطة دون تقدمي " الربنامج الكوري للتدريب"
ولكن  ). عن طريق العمالة الرخيصة(ل للحصول على اإلقامة من أجل تقدمي ميزة تنافسية للشركات األصغرسبي

" إىل حتول عدد هائل من العمال املهاجرين إىل العمل يف القطاع غري الرمسي "أدى هذا الربنامج  مبرور الوقت 
  ).2009البنك الدويل، (
 

   . استراتيجيات ملواجهة هجرة الكفاءات–حراك السوادنني املتخصصني يف جمال الصحة : 7 مربع نص

يعود تاريخ هجرة العمال السودانيني إىل العامل العريب إىل أواخر ستينات القرن العشرين، عندما تصدرت كل من ليبيا، واململكة العربية 
وحيتل املتخصصون يف جمال الصحة  نسبة كبرية من املهاجرين السوادنيني . السعودية املراتب األوىل يف تشغيل العمال السودانيني

  .العاملني يف اخلارجن حيث ان اكثرهم من األطباء، إىل جانب األشخاص املمتهنني مهنة التمريض، والصيادلة
  

 ألف 12000د حوايل  طبيب مقيد يف اجمللس الطيب السوداين، يوج21000 إىل أن من بني 2004وتشري البيانات اخلاصة بعام 
وتستضيف بلدان جملس التعاون اخلليجي ما يقرب من سبعة آالف سوداين متخصص يف جمال الصحة، من . طبيب خارج السودان

من بني ( من األطباء املتخرجني 800ويهاجر من السودان كل عام ما يقرب من . بينهم مخسة آالف يف اململكة العربية السعودية
من املشاركني يف هذا املسح خيططون % 25ملسح الذي أجرى على السودانيني يف اخلرطوم، أن حوايل ، وسجل ا) خريج1500
  .للهجرة

  
وعدم وجود فريق طيب متخصص يؤثر تاثًريا سلبًيا على قدرة . ويؤثر تعاظم حجم هذه الظاهرة سلًبا على قطاع الصحة يف السودان

 اجلامعي، عالوة على قلة التغطية واخنفاض جودة اخلدمات الصحية، وندرة املتخصصني التدريب لكل من التعليم الطيب اجلامعي وما بعد
  .يف الرعاية الصحية، وارتفاع عدد املرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية يف اخلارج

 تشجيع عودة اجلراحني  على سبيل املثال، كانت عمليات زراعة الكلى جترى خارج السودان قبل بدء وزارة الصحة السودانية يف
ولقد اجريت العديد من جراحات زراعة الكلى يف  مدة أربع سنواتن خالل . السودانيني من اململكة املتحدة بشكل مؤقت، ودائم

ة ثالثة الزيارات القصرية اليت أجراها اجلراحني السودانني إىل السودان، لتطوير قدرات الفريق الطيب احمللي بالتدريج ن مما ادى بدوره قدر
مراكز يف السودان على إجراء عمليات زراعة الكلى بشكل مستقل، وبالتايل توقفت عمليات حتول مرضى زراعة الكلى غلى اخلارج 

  .تقريًبا
  

وتتصل هذه الكلية بالسودانيني املهاجرين يف اخلارج يف كل من . 2000إىل جانب كل هذا، أنشأت كلية الطب بالرباط يف عام 
  متخصص من ذوي اخلربة والكفاءة  للعمل 35ولقد جذبت هذه اجلامعة ما يزيد عن . دة، واململكة العربية السعوديةاململكة املتح

  .بشكل دائم يف السودان، وأصبحت هذه الكلية حتتل مكانة كبرية بني املؤسسات ذات اجلودة التعليمية الفائقة يف السودان
  
  http//www.hrhobservatory.sd، )2009(دان ملراقبة الصحة املوارد البشرية الوطنية يف السو: املصدر

 
 

ال تتوفر البحوث بشأن العالقة بني حراك الطالب، واستراتيجيات اهلجرة وبالتاكيد تعترب منطقة الشرق األوسط 
، )2008(وكما اوضحت منظمة اهلجرة الدولية . ومشال أفريقيا أرضأ خصبة الستكشاف هذه الديناميكيات

ستراتيجيات احلالية إلسباغ الطابع الدويل على التعليم يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا عموًما يف تندرج األ
وباملقارنة بالسياق األورويب، يف الوقت الذي . سياسات املساعدات التنموية، ويف الشراكات التقليدية بني اجلامعات
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ب بشكل مكثف عرب القارة مما ساهم يف إقامة منطقة أوروبية أدت عملية بولونيا إىل حراك العلماء والباحثني الشبا
تقدم تعليم وحبوث ذات جودة عالية، وهتدف إىل تشجيع احلراك بني دول أوروبا، وزيادة جذب أوروبا للشباب، 
وخلق جمتمع يقوم على املعرفة، مل تدمج الدول العربية سياسات التعاون اإلقليمي يف جمال التعليم مع سياسات 

  .راك اليت هتدف إىل حتقيق مستويات كربى من التكامل اإلقليمياحل
 

   النتائج والتوصيات2-4
ونظًرا ألن . ركزت نظرتنا العامة بشأن احلراك يف األساس على التعليم باعتباره عامالً حمدًدا وحاًمسا يف عملية احلراك

ىل سوق العمل على املستويني الوطين، واألجنيب، التعليم يشكل أحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر على دخول األفراد إ
  .يلعب التعليم دوًرا مهًما يف تسهيل حراك الشباب يف مجيع أحناء العامل، أو إعاقته

  
ويف ضوء األزمة االقتصادية احلالية اليت أدت إىل انكماش فرص العمل على املستوين احمللي والدويل، يعترب الشباب 

 حتمل النصيب األكرب للتأثريات السلبية النامجة عن السياسات املقيدة يف جمال حراك شرحية من السكان عرضة خلطر
ففي الواقع قد تؤدي قلة فرص العمل يف األسواق الوطنية، والسياسات غري املواتية اخلاصة باهلجرة يف . العمالة

  .ل خطرياملنطقة وخارجها، إىل دفع الشباب العريب فقدان سبل العيش والرزق املستدام بشك
  

اوالً  يؤدي عدم التوازن اهليكلي يف . وميكن مالحظة ثالثة حتديات رئيسية تتعلق باحلراك الدويل للشباب يف العامل
ومن احملتمل أن يتسبب . سوق العمل إىل ارتفاع ملحوظ يف البطالة، وزيادة امليل حنو اهلجرة وخاصة لدى الشباب

ويف حني يستحيل مناقشة عمليت اختالل التوازن اهليكلي بني سياسات . املية هذا يف تفاقم آثر األزمة االقتصادية الع
التعليم والعمل يف وقت قصري، قد تكون سياسات اهلجرة اليت تتسم باملرونة، وبأهنا مواتية للشباب، مفتاح التغلب 

 سياسات للحراك بني االقاليم االفتقار إىل  وجود: ثانًيا. على بعض العثرات اليت تنتج من التباطؤ االقتصادي احلايل
وداخل اإلقليم الواحد اليت هتدف إىل حتقيق التكامل االقتصادي واالجتماعى على مستويات أعلى له تأثري سليب 
وخاصة على الشباب، فمع وجود هذه الرغبة يف اهلجرة اليت حيفزها اجملتمع الدويل املترابط، تؤدي قلة فرص اهلجرة 

وأخًريا يأيت حراك الطالب والذي . اب يف الوطن العريب إىل زيادة تعرضهم  للتهريب أو اإلجتارالقانونية الساحنة للشب
إال انه مل يزل وسيلة غري ) مبا يف ذلك اهلجرة الدائرية(يعد أداة قوية لتشجيع أشكال احلراك املرن والتكامل اإلقليمي 

اجهها صانعو السياسات من أجل تعزيز التبادل مستغلة واليت ميكن هلا أن ختفف بعض الضغوط الكبرية اليت يو
  .والتكامل بني اإلقاليم وداخلها عن طريق حراك األفراد

  
وعلى املدى املتوسط، ينبغي استغالل ميزة التقارب باملنطقة العربية بأكملها بشكل أفضل حيث ميكن تنسيق بني 

ديات املتقدمة والعمالة الزائدة يف االقتصاديات  يف ظل نقص العمالة يف االقتصا–اللغة املشتركة وتقارب الثقافة 
وكما يتضح يف حالة برنامج بولون يف أوروبا، .  وذلك عن طريق خلق مساحة مشتركة حلراك املتعلمني–النامية 

فإن خلق سوق حرة لتيسري حراك الطالب والشباب من أجل التعليم من شأنه أن يعزز التكامل اإلقليمي مع زيادة 
وباإلضافة إىل إجراءات حراك الطالب اليت تتسم باملرونة واحلرية، ميكن أيًضا . عرفية والتنمية التكنولوجيةاملشاركة امل

وضع سياسات مناسبة حلراك العمالة اليت هتدف إىل دوران املواهب داخل املنطقة دائًما ولكن بشكل مؤقت 
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ملقصد يف اعتمادها على العمال املهاجرين املهرة وميثل هذا االختيار األخري التوفيق بني ضروريات دول ا. ودائري
  .ويف نفس الوقت ختفيف اآلثار السلبية لرتوح العقول وإهداره يف دول األصل

  
  :ويف ظل التوصيات العامة املذكورة أعاله، يود كتاب هذا البحث أن يضيفوا توصيات معينة إىل

  
  :املنظمات اإلقليمية والدولية

ت الوطنية حول قضية حراك الطالب، ودعم أنظمة احلوافز مثل االعتراف املتبادل تشجيع احلوار بني السلطا .1
باملؤهالت، باإلضافة إىل احلوافز املادية مثل املصاريف الدراسية املخفضة للمواطنني العرب الدارسني يف الدول 

  .العربية
واهب داخل املنطقة ودوارهنا مناصرة تكامل بني سياسات احلراك من أجل العمل والتعليم لدعم االحتفاظ بامل .2

  .بداخلها
  .تشجيع منو شراكات البحث اإلقليمية خاصة يف اجملال العلمي لتشجيع حراك الطالب والباحثني .3
مناصرة وضع خطط حراك عمالة شرعية للشباب ذوي املؤهالت واملهارات املتواضعة وذلك للحد من  .4

ب تركيز هذه اآلليات والوسائل على العامل العريب وجيب أال ينص. حاالت اهلجرة غري الشرعية من املنطقة
  . فقط ولكنها جيب أن تشمل أيًضا املناطق األخرى لتوفري مرونة منظمة لصاحل املهاجرين واحلكومات

  
  :احلكومات الوطنية

ومن . وضع االستراتيجات لتحويل اجلامعات احمللية إىل مراكز تفوق إقليمي يف التدريس والبحث وتطبيقها .1
ددات الرئيسية هلذه احملاولة هي القدرة على جذب املواطنني العرب املهرة واالحتفاظ هبم بتوفري عروض احمل

  .إقامة وأجور جذابة
تكامل سياسات حراك العمل والتعليم لدعم االحتفاظ باملواهب ودوراهنا داخل املنطقة، حبيث تعتمد على  .2

  .قامة الدائمة للعمال املهرةأنظمة هجرة تقوم على عدد النقاط اليت حتبذ منح اإل
تيسري توظيف الشباب املهددين بالبطالة خاصة خرجيي التعليم املهين من الشباب، وتيسري اآلليات والسياسات  .3

  .اليت متيل إىل تعيينهم يف بالدهم ويف البالد العربية األخرى
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  :املراجع
  منظمة العفو الدولية

 املهاجرين والالجئني املعتقلني عند وصوهلم السواحل  حقوق اإلنسان للقصر–األطفال اخلفيون  2006
  " البحرية يف إيطاليا
300012006ENGEUR/Index/library/org.amnesty.asiapacific://http

ITA-ENG=of&open?2008 مارس 3قع يف ، متت زيارة املو 
  

  أسد وروضي فهيمي 
   مكتب املرجع السكاين، واشنطن فرصة أم ٍحتد دميوغرايف ؟: الشباب يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 2007

pdf.YouthinMENA/07pdf/org.prb.www://https 22، متت زيارة املوقع يف 
 2009يناير 

  
  جلنة التعاون الدويل يف البحوث الوطنية الدميوغرافية

 1اآلثار الضمنية لسياسة حتوالت اهلياكل العمرية، أوراق السياسة رقم  2005
pdf.1pp/Policypapers/dfp/Publications/Eng/org.cicred.www://http

 2009 يناير 22، متت زيارة املوقع يوم 
  

  دوكيري وعبد السالم
اهلجرة "يف حبث بقلم أوزدن، وشيف بعنوان "  2000-1990"اهلجرة الدولية بالتحصيل الدراسي" 2005

  البنك الدويل وباجلراف ماكميالن، واشنطن" الدولية والتحويالت ونزيف العقول
  

   الدوليةمنظمة العمل
  ، جينيفاألدوات الرئيسية لسوق العمل 2007
  ، جنيفإجتاهات التوظيف العاملية 2008

  
  املنظمة الدولية للهجرة

  ، القاهرةموقف الشباب املصري جتاه اهلجرة إىل أوروبا 2007
   ، جنيف2008 تقرير اهلجرة العاملي 2008

  
  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

، متت htm.index/glossary/org.oecd.stats://http طلحات اإلحصائيةقاموس املص 2007
 2009 يناير 22زيارة املوقع يف 
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  أوزدن
  األمناط القابعة حتت السطح: نزيف العقول يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 2006

  ون االقتصادية واالجتماعية، بريوتإدارة الشئ/ األمم املتحدة
  

  شاهني
  ،2003 أكتوبر 23األهرام ويكلي، " هبوط أسواق العمل" 2003

 htm.7eg/661/2003/eg.org.ahram.weekly://http 3، متت زيارة املوقع يف 
  .2009مارس 

  
  )إيطاليا (منظمة إنقاذ الطفولة

2009 I minori stranieri non accompagnati in Italia. Accoglienza e 
prospettive di 

,integrazione
licazionipubb=area?asp.index/2003/it.savethechildren.www://http

2009=anno&1=pag_n&  
 2009متت زيارة املوقع يف فرباير 

  
  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة 

2006 Recueil de données sur l’éducation 2006: Statistiques compares 
sur l’éducation dans le monde, L’Institut de Statistique de 

l’UNESCO, Montréal .  
  

  األمم املتحدة، إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان
  إدارة العالقات االقتصادية واالجتماعية/اهلجرةالدولية يف الوطن العريب، األمم املتحدة  أ2006
2006

  ب
  األمم املتحدة، نيويورك، 2006توقعات سكان العامل، مراجعة 

  
  البنك الدوىل

، إدارة السياسات االجتماعية والتعليمية، استعراض قسم البنك الدويل: يات واستراتيجيات التعليمأولول 1995
  العاصمة واشنطن

 العاصمة التجارب والتحديات،: إصالح التدريب والتعليم املهين والفين يف الشرق الوسط ومشال افريقيا 2005
  واشنطن

  الشرق األوسط ومشال أفريقيا، واشنطنإصالح التعليم يف : الطريق الذي مل ُيطأ 2007
  قياس املعرفة يف اقتصاديات العامل،  2008

KA/Resources/INTUNIKAM/org.worldbank.siteresources://http
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pdf.4v_M 2009فرباير  24، مت مت الدخول إىل املوقع يوم.  
 منظور طويل املدى حلراكات األفراد والعمل للشرق األوسط ومشال أفريقيا، واشنطن: تشكيل املستقبل 2009
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 3الفصل 

 
   اهلجرة الداخلية بني الدول بوصفها أداة الحتواء البطالة العربية

 
 10خالد السيد حسان

  
  :مقدمة

فمن ناحية، فقد وصل متوسط البطالة . ملتناقضة املتعلقة باهلجرة والبطالةتتميز املنطقة العربية بالظواهر االقتصادية ا
 ،"Kapiszewski"كابيسزويسكي ) (أعلى بثالث مرات من املتوسط املقبول اقتصاديا( باملائة 15إىل معدل 

ة أكرب جتمع يف العامل للقوى العامل" GCC"ومن ناحية أخرى، تستضيف دول جملس التعاون اخلليجي ). 2003
  ).Milch"، 1998"ميلش (املهجرة 

 
وعندما ال تستطيع أسواق العمالة احمللية أن تستوعب بالكامل القوى العاملة، متثل اهلجرة قناة هامة حلسم االختالل 

وهلجرة العمالة العربية أمهية خاصة للبلدان اليت تواجه . يف سوق العمل مع فوائد حمتملة كبرية لألفراد والدول املعنية
، وللبلدان اليت تواجه فائض )مثل مصر، واليمن، وسوريا، وفلسطني، واألردن(دة يف املعروض من األيدي العاملة زيا

وخيلق هذا االختالل يف التوازن داخل املنطقة "). GCC"مثل دول جملس التعاون اخلليجي (يف عرض رأس املال 
  .بلدانفرصة لتبادل املنفعة املتبادلة بني هاتني اجملموعتني من ال

 
وعلى الرغم من وجود جمموعة من أوجه الشبه املشتركة، مثل التشابه يف اللغة والثقافة والتاريخ، واحلدود اجلغرافية 

مبرور " GCC"امللتصقة، والدين، تتناقص النسبة املئوية للعمالة العربية املهاجرة يف دول جملس التعاون اخلليجي 
 يف املائة يف 70من حوايل " GCC"بية يف دول جملس التعاون اخلليجي فقد اخنفضت نسبة العمالة العر. الوقت

  )Kapiszewski"، 2003"كابيسزويسكي ( يف املائة يف اآلونة األخرية 30-25القرن املاضي إىل حوايل 
  

، مصنفة "GCC"وسوف يستعرض هذا الفصل اجتاه وملف العمالة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
، ونوع اجلنس، ومستوى التعليم، واهليكل املهين، )العمالة العربية مقابل اآلسيوية(ات املغتربة الرئيسية حسب اجلالي

وكذلك خصائص البطالة يف البلدان العربية، مصنفة حسب بطالة الشباب، والبطالة بني اإلناث، ومستوى 
فتراضي لتقييم تأثري استبدال القوة العاملة وسوف يربط هذا الفصل البيانات اليت مت مجعها لتوليد منوذج ا.التعليم

مبا مياثلها يف املؤهالت من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي " GCC"اآلسيوية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
"GCC "وأخريا، فإنه سيتم اختبار مدى تأثري تطبيق هذا النموذج يف احلد من معظم . والعمال العاطلني العرب

اليت ترسل ) مصر، واليمن، وسوريا، وفلسطني، واألردن(ول العربية، وال سيما الدول العربية اخلمس البطالة يف الد
  ".GCC"معظم عماهلا املهاجرين إىل دول جملس التعاون اخلليجي 

                                                 
  خبير اقتصادي وإحصائي، الجمعية المصریة لدراسات الهجرة، دآتوراه في اإلدارة االقتصادیة، أآادیمية السادات للعلوم   10

 kehassan@gmail.com: البرید اإللكتروني: 2003اإلداریة، القاهرة، مصر، 
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  :املنهجية

 دول جملس سيحاول التحليل الوصفي تفسري التباين يف اثنني من املتغريات الرئيسية يف دراسة العمالة املهاجرة إىل
وباإلضافة إىل ذلك، سيتم تطبيق بعض االستيفاءات . والبطالة يف البلدان العربية" GCC"التعاون اخلليجي 

البسيطة، ومناذج احملاكاة، واملعادالت الرياضية لتنفيذ منوذج افتراضي وقياس أثره يف احلد من عبء البطالة يف دول 
 اخلمس اليت ترسل معظم قوة العمالة املهاجرة إىل دول جملس والدول العربية" GCC"جملس التعاون اخلليجي 

وسوف يرد يف الفقرات التالية وصف مفصل ملواصفات النموذج، والعالقة بني ". GCC"التعاون اخلليجي 
  .املتغريات، والعمليات احلسابية، واالفتراضات، والقيود

  
دة منظمات دولية مثل منظمة العمل العربية وسوف تستخدم هذه الدراسة البيانات اليت مت مجعها بواسطة ع

"ALO" ومنظمة اهلجرة الدولية ،"IOM" وجامعة الدول العربية ،"LAS" واألمم املتحدة ،"UN" باإلضافة ،
  .إىل البيانات من بعض األوراق العلمية املنشورة

  
  ":GCC"العمال املهاجرين يف دول جملس التعاون اخلليجي 

لصعبة داخل العديد من البلدان العربية وبلدان جنوب شرق آسيا يف العقود القليلة املاضية إن األحوال االقتصادية ا
 "Abella"، أبيال Al-Najjar" 2001"النجار (جعلت من هجرة اليد العاملة خياراً جذابا هلذه البلدان 

ى أسواق وكانت هذه اهلجرة تتم بشكل عام بدعم من حكومات هذه البلدان لتخفيف الضغط عل). 1995
" GCC"ويف الوقت نفسه، ظهرت دول جملس التعاون اخلليجي . العمل، واحلد من البطالة، وتسريع التنمية

فمنذ اكتشاف النفط يف دول . كواحدة من أكثر األسواق جاذبية للباحثني عن فرص العمل من العرب واآلسيويني
 القوى العاملة الوطنية، مت توظيف عدد كبري اليت كانت تعاين من نقص كبري يف" GCC"جملس التعاون اخلليجي 

  .من العمال املهاجرين لتلبية احتياجات سوق العمل
  

من البلدان العربية " GCC"ويف بداية عصر النفط، جاء غالبية العمال املهاجرين إىل دول جملس التعاون اخلليجي 
ليني مصدرا جذابا إلمداد العمالة مقارنة مع وقد جعل توافقهم اللغوي والثقايف والديين مع السكان احمل. املهاجرة

وكانت أكرب البلدان املرسلة للعمالة هي مصر واليمن، وكان أكرب مستقبل هلذه . غريهم من املهاجرين غري العرب
 وارتفاع أسعار النفط، وصلت إىل 1973يف أعقاب حرب عام ". KSA"العمالة هي اململكة العربية السعودية 

موجات جديدة من العمالة العربية من فلسطني، واألردن، والسودان، " GCC" اخلليجي دول جملس التعاون
وأخرياً، بدأ العمال من العديد من البلدان اآلسيوية مبا فيها اهلند، وباكستان، وبنجالديش، والفلبني، . وسوريا

ت نسبة العمالة الوافدة يف ونتيجة لذلك، ارتفع". GCC"وإندونيسيا يف القدوم إىل دول جملس التعاون اخلليجي 
وقد . 2005يف عام % 70 إىل حوايل 1975 يف املائة يف عام 39من " GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 

 فترة الذروة لتوظيف العمالة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي 1995 وعام 1980مثلت الفترة بني عام 
"GCC ." للعمال األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي ، بدأت النسبة املئوية1995وبعد عام "GCC " يف

  ).1جدول رقم (التناقص تدرجييا بسبب الضغوط املتزايدة من البطالة الوطنية 
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-GCC"، 1975"النسبة املئوية للعمالة الوافدة يف قوة العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي : 2 اجلدول
2000 

س دول جمل 2005 1995 1985 1975
التعاون 
  اخلليجي

العدد 
باأللف(

(  

 %
  املغتربني

العدد 
باأللف(

(  

 %
  املغتربني

العدد 
باأللف(

(  

 %
  املغتربني

العدد 
باأللف(

(  

 %
  املغتربني

 7.17655.8 6.45063.5 4.34262.7 1.92425.2  السعودية
 1.35689.8 1.08889.8 90.6 865 84.0 279  اإلمارات

 1.32080.4 1.05283.4 85.7 670 81.8 305  ويتالك
 64.3 859 64.2 670 51.8 369 31.1 225  عمان
 90.0  - 82.1 218 76.5 100 83.0 69  قطر

 54.0  - 60.0 227 57.9 171 81.8 60  البحرين
 64.0  - 9.70574.0 6.51868.2 2.86139.0  اإلمجايل

 Shah"، 2003"شاه : املصدر
  

ان هناك ترحيب بالعمال العرب، ولكن تغري هذا التفضيل من جانب حكومات دول جملس التعاون ويف البداية ك
. بشكل سريع نسبيا وبدأت هذه البلدان يف أن تكون أكثر انفتاحا بالنسبة للعمال األسيويني" GCC"اخلليجي 

. لظن يف أهنم أكثر كفاءةحيث كان هؤالء العمال اقل تكلفة من ناحية التوظيف، وأسهل بالنسبة لتسرحيهم، وا
  . وكانوا أيضا مفضلني من ناحية أهنم اعتادوا ترك أسرهم يف بلداهنم األصلية

  
بعد غزو العراق " GCC"وقد حدث حتول كبري يف تكوين قوة العمالة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي 

 من العمال العرب ومت إجبارهم على فقد كان هناك ارتياب فئ العديد). حرب اخلليج (1991للكويت يف عام 
 مليون من العمال العرب 2وتشري التقديرات إىل أن حوايل ". GCC"مغادرة دول جملس التعاون اخلليجي 

وبدأ أصحاب . و العراق" GCC"الوافدين و أسرهم قد عادوا طواعية أو إكراها من دول جملس التعاون اخلليجي 
يف استبدال الوظائف اليت كانت مشغولة من قبل باملهاجرين " GCC "العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي

  . العرب باملهاجرين اآلسيويني
  

 39 مليون عامل، منهم GCC" 2.8"، كان حجم قوة العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي 1975ويف عام 
نسبة " GCC"التعاون اخلليجي ، شكلت العمالة األجنبية يف دول جملس 1995وحبلول عام . يف املائة من املغتربني

 اخنفض متوسط حصة املغتربني يف جمموع القوى العاملة، 2000وىف عام .  يف املائة من جمموع القوة العاملة74
ومع ذلك، فقد وصل عدد املغتربني يف قطر ودولة اإلمارات .  يف املائة70وان كان ال يزال مرتفعا عند حوايل 

وكان للبحرين واململكة العربية السعودية أدىن املعدالت ، حىت وان .  يف املائة90ىل  إ2000العربية املتحدة يف عام 
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 يف املائة وثلثي قوة العمل يف 80.4ويبلغ هذا الرقم يف الكويت .  يف املائة من قوة العمل55شكل املغتربون نسبة 
ومل تتغري هذه املعدالت "). ALO"ربية منظمة العمل الع(سلطنة عمان واململكة العربية السعودية من غري املواطنني 

كثريا يف السنوات العشر األخرية، مما يعىن أن النسبة املئوية للعمال األجانب من جمموع القوى العاملة يف دول جملس 
  ). 1انظر اجلدول رقم (ظلت تقريبا كما هي " GCC"التعاون اخلليجي 

  
حسب بلد املنشأ على " GCC" دول جملس التعاون اخلليجي ويدل حتليل التكوين احلايل لقوة العمالة الوافدة يف

 يف املائة 23وصل إىل " GCC"وجود اخنفاض واضح يف نسبة العمال العرب يف دول جملس التعاون اخلليجي 
وقد ارتبط االخنفاض يف نسبة العمال العرب بزيادة يف نسبة العمال اآلسيويني اليت بلغت . 2005حبلول العام 

وكانت دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان مها البلدين من دول جملس التعاون .  املائة يف70حوايل 
ومتثل نسبة العمال العرب اقل من . التني كانتا األكثر اعتمادا على العمالة الوافدة غري العربية" GCC"اخلليجي 

أن نسبة العمال العرب بني العمال األجانب يف وعلى الرغم من .  يف املائة من العمال األجانب يف هذين البلدين10
 يف املائة، توظف هذه البلدان الثالثة العدد األكرب من العمال 40قطر واململكة العربية السعودية والكويت ال تتجاوز 

  )  2جدول رقم " ( GCC"العرب من بني دول جملس التعاون اخلليجي 
  

 2005، عام "GCC"ت الرئيسية للعمالة الوافدة يف دول جملس التعاون اخلليجي التجمعا: 3 اجلدول

  ") ALO"منظمة العمل العربية (قاعدة بيانات : املصدر
  

على الرغم من أن هناك زيادة يف النسبة املئوية للمهاجرين من اإلناث يف جمموع تدفقات املهاجرين يف مجيع أحناء 
من الدول اليت لديها أدىن تدفق للمهاجرين من " GCC"عترب دول جملس التعاون اخلليجي ، ت)تأنيث اهلجرة( العامل 
بسبب " GCC"وبشكل عام كانت مشاركة املرأة حمدودة يف سوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي . اإلناث

أي العمل خارج ( للمرأة األعراف والتقاليد الدينية السائدة يف املنطقة اليت ال تشجع على املشاركة االقتصادية
وتبلغ النسبة املئوية للمهاجرين من النساء يف ). Kapiszewski"، 2001"كابيسزويسكي ) (البيوت التقليدية

  العمالة املغتربة حسب الدول
  آخرون  آسيويني  عرب

دول جملس 
التعاون 
  اخلليجي

إمجاىل العمال 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  املغتربني

 9.5 465.000 59.3 2.902.000 31.2 1.527.000 4.894.000  السعودية

 4.2 114.000 87.1 2.386.000 8.7 238.000 2.738.000  اإلمارات

 3.7 48.791 65.3 851.000 30.9 403.000 1.302.791  الكويت

 2.0 12.000 92.4 559.000 5.6 34.000 605.000  عمان

 14.0 44.106 46.0 144.915 40.0 126.013 315.034  قطر

 7.5 23.000 80.1 245.000 12.4 38.000 306.000  البحرين

 7.0 706.897 69.8 7.087.915 23.3 2.366.013 10.160.825  اإلمجايل
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وقد ). Dito"، 2008"ديتو ( يف املائة من جمموع القوة املهاجرة 29حنو" GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 
منذ السبعينات وبداية الثمانينات، عندما " GCC" التعاون اخلليجي ارتفعت نسبة النساء املهاجرات يف دول جملس

 ،"UN” (2003 يف املائة من القوة العاملة األجنبية كما أعلنتها األمم املتحدة ىف عام 10استأثرنا بنسبة 
وتشكل املهاجرات من النساء اليوم ثلث قوة العمالة األجنبية يف سلطنة عمان، واخلمس ىف كل من ). 2003

 ىف 15ومع ذلك، متثل املهاجرات من النساء يف كل من قطر واململكة العربية السعودية اقل من . البحرين والكويت
  . املائة من العمالة الوافدة

  
". GCC"وعالوة على ذلك، زادت مشاركة املواطنات من النساء يف قوة العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي 

ة مشاركة املواطنات من النساء يف القوى العاملة، التحسن الذي طرأ على تعليم املرأة، ومن العوامل الرئيسية لزياد
وقد لوحظ أن أعلى زيادة يف معدل . والتغري التدرجيي يف املواقف جتاه املشاركة االقتصادية للمرأة يف سوق العمل

 يف املائة، و 38لغ هذه املعدالت املشاركة االقتصادية للمواطنات من النساء يف الكويت وقطر والبحرين حيث تب
  ).UN"، 2003"األمم املتحدة ( يف املائة على التوايل 27 يف املائة، و 28

  

وفقا ملستويات التعليم " GCC"توزيع العمالة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي : 18 الرسم البياىن
  )أحدث السنوات املتاحة(
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بيانات مت . إدارة السياسات السكانية واهلجرة، جامعة الدول العربية. 2006تقرير إقليمي بشأن هجرة اليد العاملة العربية، : املصادر 
يشري التعليم املتدين إىل مستوى التعليم االبتدائي واإلعدادي، . 2002احلصول عليها من اململكة العربية السعودية من تعداد السكان، 

  .والعايل إىل مستوى التعليم فوق املتوسط واجلامعي) العام واملهين( إىل مستوى التعليم الثانوي واملتوسط
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من النساء العامالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من املغتربات، بينما يبلغ % 80وبصفة عامة، فإن أكثر من 
 يف املائة من إمجايل قوة العمل 10 يف املائة إىل 2ني وتشكل املواطنات من النساء ب.  يف املائة55املعدل يف البحرين 

 يف املائة 10، بينما تشكل النساء املغتربات نسبة ما بني "GCC"الوطنية يف جمموع دول جملس التعاون اخلليجي 
 وعالوة على ذلك، يعكس  بعد نوع اجلنس يف حراك العمالة يف دول جملس.  يف املائة من قوة العمل الوافدة25إىل 

ويظل العمل املرتيل هو أكثر املهن . طبيعة الطلب على اليد العاملة يف هذه البلدان" GCC"التعاون اخلليجي 
وكثرة الطلب على العاملني يف ". GCC"السائدة بني املهاجرات اآلسيويات يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي 

نتيجة لتحسن الظروف املعيشية، وكذلك زيادة هو " GCC"اخلدمة املرتلية ضمن دول جملس التعاون اخلليجي 
  .مشاركة املواطنات من النساء يف القوى العاملة

 
جمموعة واسعة من العمال املهاجرين ذوي مستويات التعليم " GCC"تستوعب دول جملس التعاون اخلليجي 

العربية السعودية على سبيل ففي اململكة "). 1"كما هو مبني يف الرسم البياين رقم (املختلفة ومستويات املهارة 
أي إما أميون أو ( يف املائة من املغتربني يف سوق العمل لديهم القليل من التعليم أو معدومة التعليم 41.7املثال، 

وميكن إبداء مالحظات مماثلة عن اإلمارات العربية املتحدة، والكويت، وعمان، ). بالكاد يستطيع القراءة والكتابة
وبشكل عام ميكن من . يف املائة على التوايل51.2 يف املائة، و 44.9 يف املائة، و 49.7 هي حيث النسب املئوية

لديهم تعليم قليل جدا أو ليس " GCC"النتائج استخالص أن نصف املهاجرين يف دول جملس التعاون اخلليجي 
  .يم إما متوسطة أو عاليةلديهم تعليم، ولدى الربع مستويات تعليم متدنية، ولدى الربع املتبقي مستويات تعل

  
" GCC"وتشري دراسات سابقة إىل مستويات أعلى من التعليم بني العمال العرب يف دول جملس التعاون اخلليجي 

وقد وجد استقصاء جرى يف .مقارنة مع نظرائهم من غري العرب، وعلى وجه اخلصوص العمال املهاجرين اآلسيويني
ن اليد العاملة، أن اجلزء األكرب من العمال املهاجرين يف البالد ال يزالوا  ع2002اململكة العربية السعودية عام 

وحىت ).  يف املائة ليس لديهم تعليم أو لديهم فقط التعليم االبتدائي54.1( لديهم مستويات منخفضة من املهارات 
ائة ليس لديهن تعليم و  يف امل66.7فما يقرب من . هذا الرقم يكون أعلى بالنسبة للعامالت املهاجرات يف البالد

ومعدل األمية بني العمال غري العرب يف دول جملس التعاون اخلليجي .  يف املائة لديهن مستوى تعليم جامعي9.6
"GCC " أعلى بكثري باملقارنة مع العمال العرب يف دول جملس التعاون اخلليجي"GCC) " الشامسي
"Shamsi"، 2006.(  
  

جامعة ( عن التركيبة املهنية للعمال العرب واآلسيويني يف الكويت 2001 يف عام وتبني البيانات اليت مت مجعها
 يف املائة من القوة العاملة العربية الوافدة يسيطر عليها فئات على 40، أن ما يقرب من )2006الدول العربية، 

 86ومن ناحية أخرى، فإن ). تابيةمثل املهنيني، والفنيني، واإلداريني، والوظائف الك(درجة عالية من املهارة املهنية 
على سبيل املثال، (يف املائة من القوة العاملة اآلسيوية الوافدة مصنفني يف الفئات ذات املهارات املهنية املنخفضة 

مل تظهر فوارق واضحة بني ) مثل املبيعات(ومع ذلك، فإن فئة املهن شبه املاهرة ). اخلدمات، والزراعة، واإلنتاج
والفروق يف الفئات املهنية يف الكويت هي أكثر وضوحا بني اإلناث األجنبيات العامالت من . عتنيهاتني اجملمو

 يف املائة من العامالت اإلناث العرب يف الوظائف الفنية، واإلدارية، والكتابية، بينما 80وتشارك أكثر من . الرجال



 

 61

توظيف األغلبية الساحقة من العامالت األجنبيات ويتم .  يف املائة من اإلناث اآلسيويات يعملن يف هذه الفئات10
وعلى .  يف املائة من العامالت العربيات يف هذا القطاع10يف حني تعمل أقل من %). 85.8(يف قطاع اخلدمات 

منذ عام " GCC"الرغم من االخنفاض الكبري يف عدد العمال العرب العاملني يف دول جملس التعاون اخلليجي 
برية يف عدد العمال اآلسيويني، ال يزال العمال العرب يتمتعون باألغلبية يف املهن اليت تتطلب  والزيادة الك2000

ومن املهم أن نالحظ أن الكويت هي جمرد واحدة من بني العديد من دول جملس التعاون اخلليجي . مهارات عالية
"GCC"لى دول جملس التعاون اخلليجي ، وأنه ال ميكن تعميم واستقراء النتائج واخلربات اخلاصة بالكويت ع
"GCC "ومع ذلك، فنظرا للتشابه الوثيق يف اهليكل االجتماعي واالقتصادي لدول جملس التعاون . األخرى

وعلى مواصفات القوة العاملة يف هذه البلدان، فمن املمكن أن تنطبق بعض النتائج املستخلصة " GCC"اخلليجي 
وهناك عدد قليل من . األخرى" GCC"جملس التعاون اخلليجي من البيانات الكويتية على بعض من دول 

 ،"Girgis"فعلى سبيل املثال، أشار جرجس . الدراسات األخرى اليت أشارت إىل نفس النوع من التشابه
  :إىل ما يلي) 2002)

  
هاجرين  متثل منطقة اخلليج، هي توظيف العمال اآلسيويني امل2000الصورة اليت تربز، بفرض أن الكويت يف عام 

بينما العكس هو الصحيح . يف مجيع املهن ولكن مع وجود حتيز متميز جتاه فئات من ذوي املهارات املنخفضة
  .  بالنسبة للعرب

  
  البطالة يف البلدان العربية

حلد إن قضية البطالة يف الدول العربية حادة إىل درجة أن اهلدف النهائي للتنمية والتعاون بني الدول العربية هو دعم ا
 يف املائة، مما يعين أنه يوجد يف املنطقة 15.3فمتوسط معدل البطالة يف الدول العربية هو أكثر من . من البطالة

  ).ALO"، 2008"قاعدة بيانات منظمة العمل العربية ( مليون فرد عاطل عن العمل 16العربية أكثر من 
  

وتبني قاعدة بيانات منظمة . ملائة هي نسبة مقبولة اقتصاديا يف ا5ومييز االقتصاديون بأن معدالت البطالة اليت أقل من 
ويف عام ". GCC"عن نفس معدالت البطالة يف معظم دول جملس التعاون اخلليجي " ALO"العمل العربية 

ومن بني دول جملس .  يف املائةGCC" 4.7"، بلغ متوسط معدل البطالة يف دول جملس التعاون اخلليجي 2005
، كانت أعلى معدالت البطالة اليت لوحظت يف سلطنة عمان واململكة العربية السعودية "GCC "التعاون اخلليجي

وُتظهر بيانات البطالة أن معدالت البطالة يف البلدان العربية الفردية .  يف املائة على التوايل6.1 يف املائة و 7.5هي 
 ،"IOL"منظمة العمل الدولية " (GCC"ليجي أعلى بكثري من معدالت البطالة السائدة يف دول جملس التعاون اخل

2004، 2005.(  
  

ويشري هذا الفصل، إىل أنه ميكن يف الواقع للربنامج املستهدف الستبدال جزء من اليد العاملة اآلسيوية املهاجرة 
 من أن يستوعب بنجاح اجملموعة املوجودة" GCC"باملواطنني العاطلني عن العمال يف دول جملس التعاون اخلليجي 

ولن تكون تكلفة تطبيق مثل هذا الربنامج . العمال العاطلني عن العمل يف هذه الدول يف غضون فترة زمنية قصرية
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مكلفة للغاية وسوف يقابلها التحويالت املالية اليت مت حفظها مسبقا واملرسلة من القوة العاملة املهاجرة يف دول 
  .يةإىل بلداهنا األصل" GCC"جملس التعاون اخلليجي 

  
وعلى الرغم من ارتفاع معدالت البطالة يف . والعالقة بني البطالة واهلجرة غري واضحة وختتلف من جمتمع إىل آخر

بلد املنشأ تعترب أحد العوامل اليت تدفع للهجرة من بلدان املنشأ،  يعتمد قرار اهلجرة أيضا على عوامل اجلذب اليت 
اك عالقة طردية بني زيادة معدالت البطالة يف البلدان العربية والزيادة وهن. تستقطب اهلاجرين إىل بلد معني الوجهة

التالية يف تيارات اهلجرة من تلك البلدان، وعلى وجه اخلصوص بني األشخاص ذوي املستويات التعليمية العالية 
العمال فبينما أنه قد يبدو من الواضح أن العمال املهاجرين قد يتنافسون مع ). Hassan"، 2007"حسان (

احملليني على فرص العمل وميكن أن يتسبب ذلك يف زيادة البطالة بالنسبة للوظائف النادرة نسبيا، فإن احلقيقة هي أن 
 ،".Paral et al"بارال وآخرون (أسباب البطالة هي أكثر تعقيدا من وجود املهاجرين يف قوة العمل أو عدمه 

2009.(  
  

اليمن، وسوريا، وفلسطني، واألردن هي الدول املصدرة الرئيسية للعمالة إىل ومن بني الدول العربية، تعترب مصر، و
") GCC"إىل دول جملس التعاون اخلليجي (واألردن بلد مصدر للعمالة ". GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 

سل حوايل ومن بني الدول العربية، كانت مصر أكرب مصدر لليد العاملة، فهي تر). من دول مثل مصر(ومستقبل هلا 
وتصدر مصر أساسا العمالة املتعلمة املاهرة إىل دول جملس .  يف املائة من قوهتا العاملة إىل دول عربية أخرى10

ووفقا لتقديرات . والعمالة غري املتعلمة أو احلاصلة على التعليم املتدين إىل األردن ولبنان" GCC"التعاون اخلليجي 
، تضم تدفقات اهلجرة املصرية املؤقتة كل من 2000، يف عام "CAPMAS"اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء 

وخالل أوائل السبعينات مت توظيف العديد من املهاجرين املصريني يف . ذوي املهارات العالية والعمال غري املهرة
.  املهاجرينومنذ ذلك احلني، زادت نسبة العلماء والفنيني واخنفضت حصة عمال اإلنتاج يف. قطاع البناء والتشييد

وعالوة على ذلك، فإن العمال املصريني غري املهرة .  يف املائة من املهاجرين املصريني من العمال املهرة40وأكثر من 
وبناء على تصاريح العمل . بدال من العمال املهرة هم الذين مت االستعاضة عنهم بالعمال اآلسيويني إىل حد أكرب

أكثر " GCC"ة، فإن املهاجرين املصريني يف دول جملس التعاون اخلليجي املمنوحة للمصريني حسب نوع املهن
  ).Bardak"، 2005"بارداك (مهارة من املهاجرين إىل األردن ولبنان والعراق 

  
والعاطلني عن " GCC"منوذج افتراضي الستبدال العمال اآلسيويني باملواطنني من دول جملس التعاون اخلليجي 

  يف مخس دول عربية العمل من العمال العرب 
  

ويف األقسام املذكورة أعاله، مت التأكيد املواصفات وكذلك التغيريات يف هيكل وخصائص العمالة الوافدة يف دول 
وعلى الرغم من حقيقة أن العمال العرب يف املتوسط، لديهم مستويات أعلى من ". GCC"جملس التعاون اخلليجي 

افة واألعراف والدين واملواقف مع رعايا دول جملس التعاون اخلليجي التعليم، ويشتركون يف نفس اللغة والثق
"GCC" فقد كان هناك حتول متحيز يف تكوين العمال األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي ،"GCC " جتاه

  .العمال اآلسيويني
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أوال، . يني على مرحلتنيوقد حدثت العملية واألسباب الرئيسية هلذا التحول من العمال العرب إىل العمال اآلسيو

اخنفاض حاد يف أسعار النفط واإلنفاق احلكومي أجرب كل من احلكومة والقطاع اخلاص على خفض التكاليف، مبا 
وقد عزز هذا التغيري يف اهليكل االقتصادي التجول اجلوهري يف الطلب على اليد . يف ذلك تكاليف األيدي العاملة

ة التحتية قد اكتملت، وأصبح التركيز اجلديد على الصيانة بدال من بناء مشاريع وكانت معظم مشاريع البني. العاملة
ويف هذه البيئة، أصبح العمال اآلسيويني مصدرا جذابا لإلمداد بالعمالة، حيث أهنم أقل تكلفة يف التوظيف، . جديدة

ن العمال اآلسيويني يتركون وعالوة على ذلك، فإ. وأسعل بالنسبة لتسرحيهم، وُينظر إليهم على أهنم أكثر كفاءة
، بينما يفضل معظم العمال العرب إحضار "GCC"أسرهم خلفهم ويأتون إىل دول جملس التعاون اخلليجي 

املهاجرين الذين يأتون إىل بلداهنا للعمل " GCC"وتفضل حكومات دول جملس التعاون اخلليجي . عائالهتم معهم
دت مجيع هذه العوامل إىل تفضيل العمال اآلسيويني الذين ُينظر إليهم وأ. بشكل مؤقت، وليس بنية االستقرار الدائم

والسبب الثاين الخنفاض الطلب على املهاجرين . على أنه من السهل إدارهتم، مقارنة مع نظرائهم من الدول العربية
نية ملواطين دول هو التحسن يف املهارات التعليمية والوظيفية وامله" GCC"العرب يف دول جملس التعاون اخلليجي 

وقد أدى هذا إىل زيادة يف العرض احمللي من األفراد املاهرين يف دول جملس ". GCC"جملس التعاون اخلليجي 
يف وضع أفضل اآلن لتويل الوظائف " GCC"ومواطين دول جملس التعاون اخلليجي ". GCC"التعاون اخلليجي 

  .بة، واليت كانت يشغلها يف السابق املهاجرين العرب املهرةاليت تتطلب مهارات، مثل املدرسني، والصحفيني، والكت
  

وبعد هذا الغزو، كان هناك . 1991وكما ذكر سابقا، فقد حدثت املرحلة الثانية مع غزو العراق للكويت يف عام 
 احتياجات وقد أعقب هذا التغيري زيادة يف الطلب على العمال اآلسيويني لتلبية. تغيري يف املواقف جتاه العمال العرب

وعالوة على ذلك، مل تؤثر الزيادة األخرية يف معدل ". GCC"أسواق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي 
على استمرار االجتاه حنو زيادة توظيف العمالة اآلسيوية الوافدة، " GCC"البطالة يف دول جملس التعاون اخلليجي 

  ".GCC"اون اخلليجي مما يشري إىل فشل برامج التوطني يف دول جملس التع
  

ويف الفقرات التالية، سيقوم هذا البحث ببناء منوذج افتراضي لالستعاضة عن العمالة اآلسيوية الوافدة مبواطين دول 
واألفراد العرب العاطلني عن العمل من خالل خطة على املدى القصري تتراوح بني "GCC"جملس التعاون اخلليجي 
حتقيق العمالة الكاملة ملواطين دول جملس : هذا النموذج املقترح ذو شقنيواهلدف من . ثالث إىل مخس سنوات

الذين يعانون من البطالة أو على األقل خفض معدل البطالة إىل أدىن حد ممكن، ويف " GCC"التعاون اخلليجي 
 وهذا هو .نفس الوقت احلد من ارتفاع معدالت البطالة يف الدول العربية وخلق فرص عمل إضافية للعمال العرب

  .واحد من أهم أهداف التعاون فيما بني الدول العربية يف سوق العمل
  

وهو " (GCC"وسوف حياول النموذج املقدم يف هذه الدراسة حتديد حجم البطالة يف دول جملس التعاون اخلليجي 
ة املرسلة لليد العاملة ويف البلدان العربي") GCC"عدد املواطنني العاطلني عن العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي 

ويهدف هذا ". GCC"اليت ميكن أن حتل  حمل اليد العاملة اآلسيوية املهاجرة يف دول جملس التعاون اخلليجي 
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اآلسيوية " (GCC"النموذج إىل حتقيق نوع من التوازن يف توزيع العمال األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي 
  ).مقابل العربية

  
  افتراضات النموذج

. أو اإلنتاج/أوال، لن حيدث أي تغيري يف نوعية اخلدمات و. مت بناء النموذج املقترح يف إطار ثالث افتراضات رئيسية
) من الناحية التعليمية(يرتكز االفتراض الرئيسي هنا على أن العمال اآلسيويني سيتم االستعاضة عنهم مبا يعادهلم 

ثانيا، يفترض تنفيذ .  أو من األفراد العرب العاطلني عن العمل"GCC"مبواطنني من دول جملس التعاون اخلليجي 
  :النموذج خطة قصرية األمد ومعدالت حمددة لالستعاضة كما هو مذكور أدناه

  
 يف املائة من العمال اآلسيويني غري احلاصلني على أي تعليم مبواطنني يعادلوهنم من 5ثالث سنوات الستبدال  .1

من مواطين دول جملس التعاون % 2(والعرب العاطلني عن العمل " GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 
  ).من العرب% 3و " GCC"اخلليجي 

 يف املائة من العمال اآلسيويني ذوي مستويات التعليم املتدنية مبا يعادهلم من 50مخس سنوات الستبدال  .2
مواطين دول جملس من % 14(والعرب العاطلني عن العمل " GCC"مواطين دول جملس التعاون اخلليجي 

  ).من العرب% 36و " GCC"التعاون اخلليجي 
 يف املائة من العمال اآلسيويني ذوي مستويات التعليم املتوسطة مبا يعادهلم من 50مخس سنوات الستبدال  .3

من مواطين دول جملس % 28(والعرب العاطلني عن العمل " GCC"مواطين دول جملس التعاون اخلليجي 
  ).من العرب% 22و " GCC"التعاون اخلليجي 

 يف املائة من العمال اآلسيويني ذوي مستويات التعليم العالية مبا يعادهلم من 50مخس سنوات الستبدال  .4
من مواطين دول جملس % 7.5(والعرب العاطلني عن العمل " GCC"مواطين دول جملس التعاون اخلليجي 

  ).من العرب% 42.5و " GCC"التعاون اخلليجي 
  

ترض هذا النموذج أن مستوى األجور املدفوعة للعمال اآلسيويني ستطبق أيضا على املستبدلني من مواطين وأخريا، يف
ويف حني أن هذا االفتراض ال يكون دائما . والعرب العاطلني عن العمل" GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 

عليم، فإنه ال يزال منطبقا على العاملني ذوي صحيحا بالنسبة للعاملني ذوي التعليم املتدين أو غري احلاصلني على أي ت
التعليم املتوسط والعايل يف احلكومة والقطاع اخلاص، حيث لدى العاملني العرب ميزة نسبية وهي أهنم يتحدثوه 

واملنهجية ومصادر بيانات هذا النموذج مسردة بالتفصيل يف ملحق هذا . نفس اللغة اليت يتحدث هبا أرباب العمل
  .الفصل

  
  "GCC"ري تطبيق النموذج االفتراضي املقترح يف دول جملس التعاون اخلليجي تأث

. مجيع الدول العربية إىل إعطاء األولوية إىل العمال العرب" ALO"، دعت منظمة العمل العربية 1968يف عام 
يب املشترك يف وقد ذكرت استراتيجية العمل االقتصادي العر. ، اعتمد اجلامعة العربية قرار مماثل1975ويف عام 

". ينبغي على القوى العاملة العربية أن تلجأ على حنو متزايد إىل تقليل االعتماد على العمالة األجنبية"الثمانينات أن 
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، أكد إعالن املبادئ العربية على حركة القوى العاملة مرة أخرى على احلاجة إىل إعطاء األفضلية 1984ويف عام 
وأخريا، ذكر منتدى حوار املنامة الذي عقد يف البحرين يف .  من رعايا الدول األخرىإىل رعايا الدول العربية أكثر

  : أنه2008شهر ديسمرب لعام 
وينبغي أن يكون التركيز على توظيف . هناك أيضا حاجة إىل العمل على وجود قوة عاملة أكثر تنوعا من املهاجرين

ومن ناحية أخرى، ينبغي اختاذ . غتها هي األقرب إىل دول اخلليجالقوى العاملة العربية، اليت ختصصاهتا، وثقافتها، ول
خطوات جتاه مزيد من التكامل االقتصادي العريب، والتصدي الرتفاع معدالت البطالة يف العامل العريب اليت وصلت 

  .إىل مستويات خطرية
  

 للفئة العمرية احلالية من العاطلني عن وتشري نتائج النموذج إىل أنه من املمكن حتقيق العمالة الكاملة تقريبا بالنسبة
 99وتوخياً للدقة، من املتوقع أن حيقق هذا النموذج ما يصل إىل ". GCC"العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي 

العاطلني عن " GCC"يف املائة من فرص العمل بالنسبة للفئة العمرية احلالية من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي 
  .العمل

 
العاطلني " GCC" فرصة عمل ملواطين دول جملس التعاون اخلليجي 637000ن للنموذج املقترح أن يوفر وميك

 يف 44.8 يف املائة لألشخاص العاطلني عن العمل غري املتعلمني، ونسبة 11.6عن العمل، وسيكون منهم نسبة 
 يف املائة لألشخاص العاطلني عن 36.8املائة لألشخاص العاطلني عن العمل احلاصلني على تعليم متدين، و نسبة 

.  يف املائة لألشخاص العاطلني عن العمل احلاصلني على تعليم عايل19.2العمل احلاصلني على تعليم متوسط، و 
وسوف حيقق النموذج توازن يف تكوين اليد العاملة األجنبية يف أسواق العمل لدول جملس التعاون اخلليجي 

"GCC ."من اليد العاملة اآلسيوية على القوة العاملة األجنبية يف دول جملس التعاون ويف الوقت احلاضر، هتي
 69,8ومن املتوقع أن خيفض تطبيق هذا النموذج املقترح من حجم اليد العاملة اآلسيوية من ". GCC"اخلليجي 

 أيضا حصة العاملني وسوف تزيد.  ىف املائة35,8 يف املائة، بينما ستزيد إىل ما يقرب من 51ىف املائة إىل حوايل 
من " GCC"يف أسواق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي " GCC"من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي 

  ).3أنظر جدول رقم ( يف املائة 33.8 يف املائة إىل حنو 29,8
 

اصالت احل" GCC"وحيث أن معدالت البطالة بني املواطنات الشابات من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي 
أعلى من معدالت الشباب من " GCC"على مستويات تعليم متقدمة يف معظم دول جملس التعاون اخلليجي 

 فرصة عمل ميكن أن تنشأ من خالل عملية استبدال العمال 43000ويشري هذا النموذج إىل أكثر من . الذكور
ه معظم هذه الوظائف إىل الشابات من وميكن توجي. اآلسيويني مبواطنني حاصلني على مستويات أعلى من التعليم

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن هلؤالء . احلاصالت على التعليم العايل" GCC"اإلناث من دول جملس التعاون اخلليجي 
 فرصة عمل سيتم خلقها للمواطنني احلاصلني على مستويات 234000الشابات من اإلناث الوصول إىل حواىل 

  ).3قم أنظر جدول ر(التعليم املتوسط 
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نتائج تطبيق النموذج االفتراضي الستبدال العمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي : 4 اجلدول
"GCC " مبواطنني من دول جملس التعاون اخلليجي"GCC "واألفراد العرب العاطلني عن العمل.   

  
رموز 
  إلمجايلا  عايل  متوسط  متدين  غري متعلم  املعادلة

 100.0 8.1 11.8 28.8 52.3  أ  توزيع العمال اآلسيويني

 7.087.915 574.121 836.374 2.041.320 3.706.980  ب  عدد العمال اآلسيويني

عدد األشخاص العاطلني عن 
العمل يف دول جملس التعاون 

  "GCC"اخلليجي 
 643.498 47.619 236.163 272.200 87.516  ج

 عدد العرب العاطلني عن
العمل يف البلدان اليت ترسل 
معظم العمالة إىل دول جملس 

  "GCC"التعاون اخلليجي 

 3.878.617 760.209 2.435.771 558.521 124.116  د

معدل استبدال رعايا دول 
جملس التعاون اخلليجي 

"GCC " العاطلني عن
  .العمل

   7.5 28.0 14.0 2.0  هـ

عدد رعايا دول جملس 
" GCC"التعاون اخلليجي 

العاطلني عن العمل وسوف 
ُيستعاض هبم عن جزء من 

  .اليد العاملة اآلسيوية

 637.168 43.059 234.185 285.785 74.140  و

معدل استبدال العرب 
  .العاطلني عن العمل

   42.5 22.0 36.0 3.0  ز

عدد العرب العاطلني عن 
العمل الذين سوف ُيستعاض 
هبم عن جزء من اليد العاملة 

  .اآلسيوية

 1.274.088 224.001 184.002 734.875 111.209  ح

الثانوي العام، والتعليم (، املتوسط )املرحلتني االبتدائية واإلعدادية(، املتدين )األميني والذين يعرفون القراءة والكتابة فقط(غري املتعلمني 
  )اجلامعي وما فوقه(، العايل )الثانوي املهين، وفوق الثانوي
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 مليون من العمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي 1,3نبأ استبدال ما يصل إىل وحيث أن النموذج يت
"GCC " ،مبا يعادهلم من اجملموعة احلالية من األفراد العاطلني عن العمل يف اخلمسة بلدان العربية املصدرة للعمالة

وسيحقق النموذج املقترح . سيكون كبريافإن تأثري ذلك على معدالت البطالة يف الدولة العربية املصدرة للعمالة 
 مليون شخص عاطل 1.3حوايل ( يف املائة 32.8اخنفاضا يف حجم البطالة يف هذه البلدان العربية اخلمس مقداره 

 مليون فرصة اليت ميكن أن 1.3، فمن فرص العمل هذه البالغ مقدارها 3وكما هو مبني يف جدول رقم ).عن العمل
 يف املائة، وللعاطلني عن العمل 8.7ربية، سيكون للعاطلني عن العمل األميني نسبة مقدارها تنشأ لرعايا الدول الع

 يف املائة للعاطلني عن العمل احلاصلني 14.4 يف املائة، ونسبة مقدارها 57.7ذوي التعليم املتدين نسبة مقدارها 
  . يف املائة19.2يل على تعليم متوسط، وسوف تبلغ نسبة العاطلني عن العمل ذوي التعليم العا

  
، ميكن "GCC"ونتيجة لزيادة فرص الرعايا العرب يف الوصول إىل أسواق العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي 

 يف 3.8 اخنفاضا نسبته 4ويبني جدول رقم . أن تنخفض معدالت البطالة يف البلدان العربية الرئيسية املصدرة للعمالة
وبشكل أكثر حتديدا، وبعد تطبيق هذا النموذج، سينخفض .  معدل البطالةيف%) 7.8إىل % 11.6من (املائة 

 يف 16.3كما سينخفض معدل البطالة يف اليمن من .   يف املائة7.2 يف املائة إىل 10.7معدل البطالة يف مصر من 
 يف املائة إىل 23.5 يف املائة، ويف فلسطني من 5.4 يف املائة إىل 8.1 يف املائة، ويف سوريا من 10.9املائة إىل 

  . يف املائة8.7 يف املائة إىل 13 يف املائة، وأخريا يف األردن من 15.8
  

أثر تطبيق النموذج االفتراضي على البلدان العربية اخلمس اليت ترسل أكرب عدد من العمال إىل دول : 5 اجلدول
  "GCC"جملس التعاون اخلليجي 

تقدير حجم  معدل البطالة جم البطالةح البالد العربية
  قوة العمل

%  
توزيع حجم 

  البطالة 

التخفيض 
املُقدر يف 
 حجم العمالة

املُعدل 
اجلديد املُقدر 
  للبطالة

  و  هـ  د  ج  ب  أ  
 7.2 744.688 58.4 21.186.916 10.7 2.267.000  مصر

 10.9 273.980 21.5 5.116.914 16.3 834.057  اليمن

 5.4 135.620 10.6 5.097.037 8.1 412.860  سوريا

 15.8 63.727 5.0 825.532 23.5 194.000  فلسطني

 8.7 56.073 4.4 1.313.077 13 170.700  األردن

 7.8 1.274.088 100.0 33.539.476 11.6 3.878.617  اإلمجايل

 
  االستنتاجات واآلثار املترتبة على السياسات
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متثيل املواطنني العرب واحملليني يف أسواق العمل يف دول جملس التعاون وفر النموذج املوضوع إطارا نظريا لزيادة 
 من 640000 مليون عامل عريب وحنو 1.3وتشري النتائج إىل اإلمكانات غري املستغلة لنحو ". GCC"اخلليجي 

  .املواطنني العرب، حيمل نصفهم مؤهالت متوسطة أو عالية
  

 هذا البحث اجملموعة التالية من التوصيات واآلثار املترتبة على ويف ضوء االستنتاجات الواردة أعاله، يقترح
  :السياسات

إن عدم وجود تدفق حديث ومنتظم ودقيق للبيانات املتعلقة هبجرة العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي  -1
"GCC"ث ، وعلى خصائص البطالة يف البلدان العربية، جيعل حتليل اجتاهات سوق العمل والتنبؤ مبا حيد

ويسبب مزيد من التعقيد االختالفات يف التعريفات بني خمتلف مصادر . مستقبال يف سوق العمل صعبا للغاية
املسئولية الرئيسية اخلاصة جبمع " ALO"وتقترح هذه الدراسة بأن تتحمل منظمة العمل العربية . البيانات

 الدول العربية باستخدام تعريفات املعلومات املتعلقة بقضايا سوق العمل من خالل مصادرها الرمسية يف
  .وميكن أن يتم مجع هذه البيانات ونشرها يف كتاب إحصائي سنوي عن سوق العمل. وتصنيفات وحتليالت 

غري " GCC"إنه يف احلقيقة صحيح أن األجور احلالية للعمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي  -2
والدول " GCC" عن العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي مرضية بالنسبة للكثري من األفراد العاطلني

وينبغي وضع مكافآت جاذبة للمهاجرين العرب وخاصة بالنسبة للعمال ذوي مستويات التعليم . العربية
كما . ومن شأن هذه األشكال من املساعدة أن تزيد من جاذبية أسواق العمل اخلليجية. املتوسطة والعالية

إذا كانت ترافق (املنافع غري النقدية، مثل الرعاية الصحية املدعومة للمهاجرين وعائالهتم ينبغي أيضا النظر يف 
وكذلك الرسوم املخفضة إلصدار تصاريح اإلقامة ") GCC"املهاجرين إىل دول جملس التعاون اخلليجي 

  .والعمل
اصة بالعمل يف خمتلف البلدان إنشاء هيئة تكون مسئولة عن تصميم وتطوير وتنفيذ ومتابعة الوثائق القانونية اخل -3

وسوف تضمن هذه اهليئة تطبيق العقود املعيارية مع املواصفات الواضحة والتفصيلية لواجبات . العربية
  .وحقوق كل من العاملني وأرباب العمل

 وستكون. إنشاء حمكمة العمل العربية املؤلفة من قضاة من كل من الدول العربية املرسلة واملستقبلة للعمالة -4
هذه احملكمة مسئولة عن إصدار األحكام السريعة والنهائية فيما يتعلق باخلالفات واملنازعات اليت قد تنشأ بني 

  .أصحاب العمل والعاملني
على الرغم من احلقيقة أن العاملني العرب لديهم بصفة عامة مستويات يف التعليم وهياكل مهنية أعلى من  -5

 أن املنطقة العربية يف حاجة ماسة لتأسيس مؤسسة تكون مسئولة عن نظرائهم اآلسيويني، ترى هذه الدراسة
وينبغي أن تلتزم هذه الربامج التدريبية باملعايري . تصميم وختطيط ومتابعة وتقييم الربامج التدريبية العربية

بية وسوف ُتسخر هذه الربامج التدريبية حنو حتسني قدرة ومهارة قوة العمل العربية وأساسا لتل. الدولية
وُيمكن تنفيذ هذه الربامج . وأسواق العمل دولية األخرى" GCC"احتياجات دول جملس التعاون اخلليجي 

وشهادات إمتام هذه ). التدريب يف املوقع(أو يف بلد املقصد ) للتحضري للهجرة( التدريبية إما يف بلد املنشأ 
وينبغي أيضا . مات وأرباب العمل يف املنطقةالتدريبات حباجة إىل أن يتم االعتراف هبا من قبل كل من احلكو
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تصميم وتنفيذ برامج مماثلة للتدريب املعين للعاملني احلاصلني على مستويات متدنية أو متوسطة من التعليم 
  .   املهين

  

  :ن التعاون من أجل تيسري حراك اليد العاملة من العمال املصريني إىل األرد:8 مربع نص

" MoMSS"املصرية ووزارة القوى العاملة والتضامن االجتماعي " MoMM"، وقعت وزارة القوي العاملة واهلجرة 1985يف عام 
وقد . األردنية اتفاقية هتدف إىل تسهيل هجرة العمالة بني البلدين، مع احلفاظ على حقوق اإلنسان األساسية والرفاهية للعمال املهاجرين

وباإلضافة إىل . ارا تشريعي وتنفيذي فعاال  لتنظيم وتسهيل هجرة القوى العاملة يف حدود القوانني واللوائح يف كل بلدخلقت االتفاقية إط
. ذلك، تنص االتفاقية على أنه سيكون للعمال املصريني نفس حقوق العمال األردنيني يف جمال قانون العمل، والفوائد االجتماعية والتأمني

آخر وهو إنشاء جلنة توجيهية تتألف من مندوبني من كال البلدين لتسهيل االتصال واحللول الودية ألية خالفات وهناك تسليط ضوء هام 
  .قد تنشأ بني رب العمل واملوظف أو بني احلكومتني يف إطار االتفاقية

  
ىل سنة واحدة، وفرض رسوم ، مت تعديل االتفاق، وختفيض مدة العقد املربم بني املوظف وصاحب العمل من سنتني إ2007ويف عام 

 دوالر أمريكي على مجيع العمال القادمني من مصر على أن ُتسدد هلم عند االنتهاء من األعمال الورقية مع صاحب 250تأمني مقدارها 
ء مدة عقده أي أنه ال ُيسمح للعامل بتغيري عمله قبل انتها. وقد جرى التشديد على االلتزام بعقد العمل. العمل احملدد مسبقا خاصتهم

وعالوة على ذلك، ينص التعديل على إنشاء قاعدة بيانات . ودون مشاركة وزاريت القوى العاملة يف كال البلدين وإنشاء عقد جديد
مشتركة، واليت سوف تشمل أمساء املهاجرين احملتملني املصريني إىل األردن وجماالت خرباهتم، ويسمح ألصحاب العمل األردنيني بتحديد 

وإهناء إجراءات التوظيف بالنسبة " MoMSS"الالزمني، وإعداد عقودهم، واالتصال بوزارة اهلجرة والتضامن االجتماعي  العمال 
مسئولة أيضا عن توفري التوجيه بشأن العملية واكتمال " MoMSS"ووزارة اهلجرة والتضامن االجتماعي  . للعامل الذي مت اختياره

واستنادا إىل االتفاق املذكور أعاله، اختذت وزارة القوى العاملة املصرية . ارين بعد وصوهلم إىل األردنالعمل الورقي بواسطة العمال املُخت
وقد أثبتت . تدابري هامة إلنشاء وتعزيز قاعدة البيانات، واستثمرت يف برامج التدريب اليت تؤكد على التزام املوظف وأخالقيات العمل

  . مع زيادة مستمرة يف عدد العمال املصريني العاملني يف خمتلف اجملاالت والقطاعات يف األردناالتفاقية أهنا ناجحة على مر السنني،
  

 من املصريني تصاريح عمل يف األردن يف 205500 اليت أصدرته وزارة العمل األردنية، فقد تلقى 2008ووفقا للتقرير السنوي لعام 
والغالبية العظمى من العمال املصريني هم من الذكور .ألجانب يف األردن، متثل ثلثي تصاريح العمل املمنوحة للعمال ا2008عام 

ُمركزون يف القطاع الزراعي، %) 34(حاصلني على درجة تعليمية أقل من الدرجة الثانوية، ونسبة %) 86(، ومنهم نسبة %)99(
  .يف قطاع اخلدمات%) 12(يف األنشطة الصناعية والتجارية، ونسبة %) 17(ونسبة 

.  
 2008، وزارة العمل األردنية التقرير السنوي لعام 2009القاهرة، " IOM"منظمة اهلجرة الدولية : دراملص
 
 

  املنهجية ومصادر البيانات للنموذج: امللحق
  

  العمليات احلسابية بشأن تطبيق النموذج
من حيث مستويات "GCC"نظرا لنقص البيانات املتعلقة بتوزيع العمال األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي 

  :أو اهليكل املهين، يستخدم هذا النموذج ما يلي من جمموعات البيانات املتوفرة/التعليم و
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  :وفقا ملستوياهتم التعليمية" GCC"تصنيف العمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي  .1
لمستويات التعليمية وفقا ل" GCC"إن متوسط توزيع العمالة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي  .2

كما هو مبني يف جدول رقم (هو استقراء يف ضوء حجم العمال اآلسيويني والعرب ") 1"الرسم البياين رقم (
1.(  

اجلدول  (2001نتائج االستقراء هي املرجحة فيما يتعلق باهليكل املهين للعمال اآلسيويني يف الكويت يف عام  .3
ليس من املمكن تعميم توزيع العمال اآلسيويني يف الكويت على وعلى الرغم من أنه ). يف امللحق" 6"رقم 

ككل، فقد لوحظ بعض أوجه التشابه بني "GCC"مجيع العمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي 
 "Nasra Shah"وقد استخدم نوع النوع من االفتراض بواسطة نصرة شاه . كل من التوزيعات

لديهم مستوي " GCC"العمال العرب يف دول جملس التعاون اخلليجي واستنادا إىل حقيقة أن ). 2003)
فقد مت إعطاء تفضيل أكرب للعمال اآلسيويني األميني . تعليمي أعلى وهيكل مهين أعلى من نظرائهم اآلسيويني

وباملثل فقد مت إعطاء تفضيل أكرب للعمال العرب احلاصلني على مستويات متوسطة . أو ذوي التعليم املتدين
 .عالية من التعليمو

 
  :ونظرا هلذا الترجيح، يشتق النموذج اخلصائص التعليمية التالية للعمال اآلسيويني

حوايل ) األميني أو الذين يعرفون القراءة والكتابة فقط(ميثل العمال اآلسيويني غري احلاصلني على تعليم  .1
  ".GCC"ل جملس التعاون اخلليجي  يف املائة من إمجايل القوة العاملة املهاجرة اآلسيوية يف دو52.3

 يف املائة  من 28.8حوايل ) االبتدائية واإلعدادية(ميثل العمال اآلسيويني احلاصلني على مستوى تعليم متدين  .2
  ".GCC"إمجايل القوة العاملة املهاجرة اآلسيوية يف دول جملس التعاون اخلليجي 

) ثانوي عام، وثانوي مهين، وفوق الثانوي(وسط ميثل العمال اآلسيويني احلاصلني على مستوى تعليمي مت .3
  ".GCC" يف املائة من إمجايل القوة العاملة املهاجرة اآلسيوية يف دول جملس التعاون اخلليجي 11.8حوايل 

 يف املائة من إمجايل القوة 8.1حوايل ) اجلامعي وما فوق(ميثل العمال اآلسيويني احلاصلني على تعليم عايل  .4
  ".GCC"ة اآلسيوية يف دول جملس التعاون اخلليجي العاملة املهاجر

  
  .3وترد نتائج االستقراء يف جدول رقم 

 وفقا 3من جدول رقم " ب"يف العمود ) 1جدول رقم (مت إعادة توزيع إمجايل عدد العمال اآلسيويني  .5
  ).3يف جدول رقم " أ"من الصف (ملستويات التعليم 

" ج"العاطلني عن العمل يف الصف " GCC"لس التعاون اخلليجي مت إعادة توزيع إمجايل عدد رعايا دول جم .6
استنادا إىل منظمة ( يف ضوء النسبة املئوية لتوزيع العمال اآلسيويني وفقا ملستويات التعليم 3من جدول رقم 
، CAPMAS"، 2001"، واجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ILO"، 2004"العمل الدولية 

  ).2004، ودائرة اإلحصاء األردنية، 2002مل السورية، واستقصاء عينة من قوة الع
مت احلصول على إمجايل عدد العاطلني عن العمل يف الدول العربية اخلمس املصدرة ألكرب عدد من العمال إىل  .7

يف " د"، من املصادر املذكورة أعاله، ومت إعادة توزيعها يف الصف "GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 
  .ملستويات التعليم وفقا 3جدول رقم 
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العاطلني عن "GCC"مت حتديد معدالت استبدال العمال اآلسيويني برعايا دول جملس التعاون اخلليجي  .8
وترد هذه املعدالت اخلاصة باستبداهلم بالعاطلني عن العمل . العمل على أساس االفتراضات املذكورة أعاله

 3من اجلدول رقم " ز"و" هـ"بية يف الصفني والدول العر" GCC"من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي 
الذين " GCC"ومت حساب عدد العاطلني عن العمل من رعايا دول جملس التعاون اخلليجي . على التوايل

وقد مت استخدام . 3يف جدول رقم " و"سيحلون حمل العمال اآلسيوية حسب كل فئة تعليمية يف الصف 
  :   املعادلة التالية حلساب هذه األعداد

  :حيث  
" F")"هي عدد رعايا دول جملس التعاون اخلليجي "): و"GCC " العاطلني عن العمل الذين سيحلون حمل قوة

  .العمل اآلسيوية
"B") "عدد العمال اآلسيويني"):  ب.  
"E") "معدل إحالل رعايا دول جملس التعاون اخلليجي "): هـ"GCC "العاطلني عن العمل.  
  

يف جدول " ح"ني عن العمل يف الصف حسب كل فئة تعليمية يف الصف مت حساب عدد العرب العاطل .1
  :وقد مت استخدام املعادلة التالية حلساب هذه األعداد. 3رقم 

  
  :حيث

"H") "هو عدد العاطلني عن العمل من رعايا الدول العربية الذين سيحلون حمل قوة العمل اآلسيوية"): ح.  
"B") "عدد العمال اآلسيويني"):  ب.  
"G") "معدل إحالل العاطلني عن العمل من الرعايا العرب"): ز.  
  

  :العمليات احلسابية لتأثري النموذج
  

قام النموذج ببناء العالقة احلسابية التالية لتقييم تأثريه يف خفض معدالت البطالة بني مواطين دول جملس التعاون 
يف يف تكوين اليد العاملة املهاجرة يف دول والدول العربية اخلمس، وكذلك لتحقيق توازن كا" GCC"اخلليجي 

ويرد أثر تطبيق هذا النموذج على دول . املنحازة جتاه توظيف العمال اآلسيويني" GCC"جملس التعاون اخلليجي 
  .يف امللحق على التوايل" 3"و " 5"والدول العربية اخلمس  يف اجلدولني رقمي " GCC"جملس التعاون اخلليجي 

يف " ب"و" أ"يف الصفني " ALO"ت البطالة من قاعدة بيانات منظمة العمل العربية وردت أحجام ومعدال .1
 .على التوايل" 5"و" 4"اجلدولني رقمي 

باستخدام " 5"و" 4"يف اجلدولني رقمي " ج"مت حساب حجم القوى العاملة يف كل بلد والواردة يف الصف  .2
  :املعادلة التالية
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  :حيث
"C") "ى العاملة يف كل بلدهو تقدير حجم القو"): ج.  
"A") "حجم البطالة يف كل بلد"): أ.  
"B") "معدل البطالة يف كل بلد"): ب.  
  
النسبة املئوية لتوزيع حجم البطالة يف الدول العربية ودول " 5"و" 4"يف اجلدولني رقمي " د"ميثل العمود  .3

  .على التوايل" GCC"جملس التعاون اخلليجي 
، التخفيض املُقدر يف حجم البطالة 3ي مت احلصول عليه من جدول رقم الذ" هـ" ميثل جمموع العمود  .4

" د"وقد مت توزيع اجملموع يف ضوء النسبة املئوية لتوزيع حجم البطالة يف العمود . نتيجة لتطبيق هذا النموذج
  ").5"و" 4"كما هو مبني يف اجلدولني رقمي (للحصول على ختفيض يف حجم البطالة لكل بلد 

باستخدام " 5"و" 4"يف اجلدولني رقمي " و"دل البطالة اجلديد التقديري الوارد يف العمود مت حساب مع .5
  :املعادلة التالية

  
  :حيث

"F") "هي معدل البطالة اجلديد التقديري نتيجة لتطبيق النموذج على كل بلد على حدة"): و.  
"A") "حجم البطالة يف كل بلد"): أ.  
"E") "حجم البطالة يف كل بلدالتخفيض التقديري يف"): هـ .  
"C") "احلجم التقديري للقوة العاملة"): ج.  
  

  قيود جناح النموذج
أكثر من " GCC"كما تشري الدراسات السابقة، يستوعب القطاع اخلاص يف دول جملس التعاون اخلليجي  .1

سيويني بعمال عرب وهلذا السبب بالذات، فإن عملية استبدال العمال باآل.  يف املائة من العمالة الوافدة80
. ينبغي أال يترتب عليها أية تكاليف إضافية على أرباب العمل" GCC"ومن دول جملس التعاون اخلليجي 

وعالوة على ذلك، فإن أرباب العمل حباجة إىل السماح هلم بدفع نفس معدل األجور املدفوعة إىل العمال 
  .وذلك بالنسبة لنفس الوظيفة" GCC"جي اآلسيويني إىل العمال العرب ومن دول جملس التعاون اخللي

العاطلني عن العمل، يتوقع النموذج " GCC"فيما يتعلق بتوظيف مواطين دول جملس التعاون اخلليجي  .2
بتعويض أرباب العمل الذين سيكونون " GCC"املقترح أن تقوم حكومات دول جملس التعاون اخلليجي 

صناديق القائمة اخلاصة بتنمية املوارد البشرية وكذلك وميكن لل. على استعداد لتوظيف العمالة الوطنية
وباإلضافة إىل الدعم احلكومي، ميكن متويل هذه . اخلاصة بالبطالة أن تلعب دورا حامسا يف هذا الصدد

ويقترح . الصناديق ذاتيا من خالل الرسوم اليت يتم حتصيلها إلصدار وجتديد تصاريح العمل للعمال األجانب
العاطلني (من الراتب الذي سيدفعه إىل املواطنني % 50 يتم تعويض أرباب العمل بقيمة هذا النموذج بأن

، من أجل إعطاء أرباب العمل من القطاع اخلاص حافزا لتوظيف القوى العاملة العاطلة عن )عن العمل
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وجيب على احلكومة دعم . ملدة ثالث سنوات" GCC"العمل من مواطين دول جملس التعاون اخلليجي 
ويعتقد .جور ملدة ثالث سنوات حىت يكتسب املواطنون املواهب واملهارات املتوقعة لتلبية مطالب الوظيفةاأل

النموذج أن الدعم املايل الذي سيكون موجها جتاه عملية االستبدال هذه سيكون متوازنا مع التحويالت 
  .النقدية اليت مت توفريها نتيجة خلفض حجم قوة العمالة الوافدة

وميكن للنموذج أن . موذج مبين على مبدأ اختيار بديل مكافئ للعمال اآلسيويني يف عملية االستبدالهذا الن .3
وعلى سبيل املثال، سيكون . حيقق املزيد من النجاح إذا كان مبدأ االستبدال يتم عرب مراحل التعليم املختلفة

ه تعليم وميكن استبداله برعايا دول النموذج أكثر جناحا إذا كان جزء من القوة العاملة اآلسيوية ليس لدي
. أو العرب العاطلني عن العمل احلاصلني على مستويات تعليم متدنية/و" GCC"جملس التعاون اخلليجي 

وباملثل ميكن استبدال جزء من القوة العاملة اآلسيوية احلاصلة على مستويات متدنية من التعليم برعايا دول 
.  العرب العاطلني عن العمل احلاصلني على مستويات تعليم متوسطةأو/و" GCC"جملس التعاون اخلليجي 

وسوف يكون لعملية االستبدال أثر كبري يف تعزيز التركيب التعليمي والفين واملهاري يف أسواق العمل يف 
  ".GCC"دول جملس التعاون اخلليجي 

سيويني، بينما سيتم ختصيص وسوف تغطي عملية االستبدال املقترحة هنا الوظائف الذي يشغلها العمال اآل .4
أو العرب اجلدد الداخلني إىل أسواق العمل يف دول جملس التعاون /فرص عمل مستقبلية للمواطنني و

  ".GCC"اخلليجي 
وأخريا، يفترض النموذج أنه هناك إحساس كبري من التعاون وميل حقيقي حنو التغيري بني مجيع الدول العربية  .5

وسوف يتطلب ذلك، إجراءات فعالة من جانب دول . يف سوق العمل العريبإلجياد حلول ملشاكل البطالة 
لتفعيل وتنفيذ مجيع االتفاقيات واإلعالنات املوقعة يف هذا اخلصوص منذ " GCC"جملس التعاون اخلليجي 

  .1968عام 
  

  املتغريات املستخدمة يف النموذج
  

  :ليةسيعتمد تنفيذ النموذج على املتغريات األساسية الثالثة التا
  .وفقا ملستويات التعليم" GCC"تصنيف البطالة بني مواطين دول جملس التعاون اخلليجي  •
  .تصنيف البطالة وفقا ملستويات التعليم يف الدول العربية خلمس املصدرة للعمالة •
  .وفقا ملستوى التعليم" GCC"تصنيف العمال اآلسيويني يف دول جملس التعاون اخلليجي  •
  

  ات املختلفةالعالقة بني املتغري
  

والبلدان العربية املصدرة " GCC"يف سياق العمالة احلالية وظروف اهلجرة يف دول جملس التعاون اخلليجي 
، والعالقة "GCC"للعمالة، ويف ضوء برامج التجنيس السابقة اليت اعتمدهتا حكومات دول جملس التعاون اخلليجي 

  :واهلجرة على النحو التايلبني متغريات هذا النموذج، ميكن افتراض البطالة 
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، يزداد ميل احلكومات حنو "GCC"عندما تزداد معدالت البطالة بني مواطين دول جملس التعاون اخلليجي  .1
العاطلني " GCC"برعايا دول جملس التعاون اخلليجي ) أساسا العمال اآلسيويني(استبدال العمالة األجنبية 

دة مباشرة الستبدال جزء من اليد العاملة اآلسيوية وسوف تتخذ احلكومات إجراءات حمد. عن العمل
املهاجرة العاملة يف القطاع العام وسوف تتخذ بعض اإلجراءات غري املباشرة إللزام أو التشجيع القطاع 

  .وسوف تستند عملية االستبدال على أساس التكافؤ التعليمي. اخلاص على االخنراط يف عملية استبدال مماثلة
الت البطالة يف البلدان العربية املصدرة للعمالة، يزداد امليل بني العاطلني عن العمل إىل عندما تزداد معد .2

ومن املتوقع أن يترافق هذا امليل مع بعض التضحيات مبا يف ذلك القبول بأجور أقل، وزيادة .اهلجرة أيضا
يف املعيشة يف بلدان املرونة يف تقبل ظروف العمل الصعبة، وامليل إىل اهلجرة بشكل فردي لتخفيض تكال

. ويف مثل هذه احلاالت تكون تكلفة توظيف العمال العرب مماثلة لتكلفة توظيف العمال اآلسيويني. املقصد
وهذا التغيري اجلديد يف املوقف بني العمال العرب، جنبا إىل جنب مع حوافز حكومات دول جملس التعاون 

شجيعه على توظيف العمال العرب، قد حيث أرباب غري املباشرة إىل القطاع اخلاص لت" GCC"اخلليجي 
من العمال األجانب يف دول جملس التعاون % 80الذي يعمل فيه ما يقرب من (العمل يف القطاع اخلاص 

على استبدال جزء من القوى العاملة اآلسيوية بالعمال العرب احلاصلني على مستويات ") GCC"اخلليجي 
  . تعليمية ومهارات مماثلة

 

  "GCC"أثر تطبيق النموذج االفتراضي يف دول جملس التعاون اخلليجي : 6 لاجلدو

معدل اخنفاض   حجم قوة العمل التقديرية  معدل البطالة
 البطال التقديري

دول 
جملس 
التهاون 
اخلليجي 

"GCC
"  

حجم 
  البطالة

اجل  وطين
  اجلميع  وطين ميع

%  
لتوزيع 
حجم 
 البطالة

االخنفاض 
التقديري 
حلجم 
  البطالة

بني 
قوة 

العمالة 
الوطني
  ة

بني 
مجيع 
القوى 
 العاملة

  و  هـ  د  ج  ب  أ  
 0.06 0.17 454.076 71.2 7.517.820 2.681.795 6.1 17.1 458.587  السعودية

 0.02 0.10 58.460 9.2 2.567.000 573.214 2.3 10.3 59.041  اإلمارات

 0.02 0.09 27.168 4.3 1.614.000 288.821 1.7 9.5 27.438  الكويت

 0.07 0.22 67.876 10.7 914.000 308.783 7.5 22.2 68.550  عمان

 0.02 0.06 11.005 1.7 555.700 173.656 2.0 6.4 11.114  قطر

 0.03 0.09 18.583 2.9 552.000 215.724 3.4 8.7 18.768  البحرين

 0.05 0.16 637.168 100  )2( 13.720.520  )1( 3.933.210 4.7 14.9 643.498  اإلمجايل

  
اجلدول  (2005 بالنسبة لعام 386000حجم قوة العمل الوطنية أقل من احلجم الفعلي لقوة العمل بنحو ): 1(

حجم قوة العمل التقديري ): 2. ( يف املائة فقط من حجم قوة العمل الفعلية8وميثل هذا الفرق ). 2-1رقم 
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- 1"اجلدول رقم  (2005 بالنسبة لعام 759000وة العمل الفعلية بنحو أقل من حجم ق) املواطنني واألجانب(
حدثت هذه االختالفات نتيجة : ملحوظة.  يف املائة فقط من حجم قوة العمل الفعلية5وميثل هذا الفرق "). 2

 من وميثل هذا اجلزء الصغري.لالختالفات يف سنوات مصادر البيانات ونتيجة لعملية االستقراء والتخصيص املرجح
  .الفرق قدرا كبريا من صحة فرضيات وتقديرات النموذج

  

النسب املئوية لتوزيع العمالة العربية واآلسيوية حسب اهليكل املهين ونوع اجلنس يف الكويت يف عام : 7 اجلدول
2001. 

  اآلسيويني  العرب  اهليكل املهين
  اإلمجايل  إناث  ذكور  اإلمجايل  إناث  ذكور  

 4.5 5.4 4.2 16.5 46.2 13.7  املهنية والفنية

 0.9 0.1 1.3 4.2 2.3 4.4  اإلدارية وإدارة األعمال

 4.2 3.4 4.5 18.9 33.0 17.5  كتابية

 4.6 2.0 5.6 9.2 7.3 9.4  مبيعات

 41.5 87.0 24.5 8.6 9.7 8.5  خدمات

 1.5 0.0 2.0 1.1 0.0 1.2  الزراعة واألعمال املتصلة هبا

 42.8 2.1 57.9 41.5 1.5 45.3  اج واألعمال املتصلة بهاإلنت

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  اإلمجايل

  .، إدارة السياسات السكانية واهلجرة، جامعة الدول العربية2006تقرير إقليمي بشأن هجرة اليد العاملة العربية، : املصدر
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  4الفصل 
 

   قضية لبنان كبلد منشأ ومقصد حلراك العمالة العربية
  
  "11باول تابار ورميا راسي" 
  

  مقدمة
للعمالة نتيجة االضطرابات وعدم االستقرار السياسي، قد " املرسلة"ا إحدى البلدان إن لبنان، اليت طاملا مت اعتباره

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا " (منط خاص للهجرة "1990شهدت منذ هناية احلرب األهلية يف عام 
لقد . عرب وغري العربلتدفقات كبرية من املهاجرين ال" مستقبلة"، حيث حتولت لبنان إىل بلد ) 2007االسكوا 

جاء إىل لبنان أعداد من املهاجرين قسرا واملهاجرين بسبب الظروف االقتصادية وكذلك الالجئني من دول مثل 
وهتدف هذه الدراسة إىل الدمج بني . العراق وسوريا مما أدى إىل خلق حتديات كربى يف سوق العمل اللبنانية

سياسة لتسليط الضوء على ظهور لبنان كمثال معقد بل وفريد من نوعه لبلد األحباث األكادميية واألحباث املتعلقة بال
وسوف تستعرض هذه الدراسة بشكل سريع قضية الالجئني . هي يف ذات الوقت بلد منشأ ومقصد للعمالة العربية

ات والتحديات العراقيني والفلسطينيني مث تركز بعد ذلك على قضية العمالة السورية املهاجرة والتصدي ملختلف العقب
  .اليت يواجهوهنا أثناء العمل يف لبنان

  
ومما جيعل هذه الدراسة ذات مغزى هو أن لبنان تعترب مثاال منوذجيا للدولة اليت تفرض حتفظات على فتح سوق 

ونتيجة لذلك، فإن األحكام الواردة يف اإلطار القانوين الوطين عادة ما . العمل أمام جمموعات حمددة من املهاجرين
وستقوم هذه الدراسة بوصف التجارب . تؤدي إىل استبعاد هذه اجملموعات من املهاجرين من سوق العمل الرمسية

أثناء حماوالهتم دخول سوق العمل اللبنانية وكذلك األساليب ) معظمهم من سوريا(اليت واجهها املهاجرون العرب 
لدراسة أوال بوصف خصائص سوق العمل اللبنانية ومن وستقوم ا. املختلفة الستجاباهتم لسياسات السلطات اللبنانية

وكيف يساهم ذلك يف ) GCC(مث سوف تركز على تدفق العمالة اللبنانية وخاصة يف دول جملس التعاون اخلليجي 
ظاهرة اهلجرة اإلحاللية، وبعد ذلك، يتناول الفصل كيف أصبح املهاجرون األجانب أحد خصائص سوق العمل 

وأخريا، تقدم الدراسة . االقتصاد اللبناينتطوير اإلطار القانوين ليتماشى مع دورهم املتنامي يف اللبنانية وكيف مت 

                                                 
م اإلنسان في الجامعة اللبنانية عل/ مدیر معهد دراسات الهجرة وأستاذ مساعد في علم االجتماع:باول تابار 11

.  استراليا- سيدني-وباحث مساعد في مرآز البحوث الثقافية في جامعة سيدني الغربية.  لبنان- بيروت-األمریكية
البرید .  استراليا- سيدني-علم اإلنسان من جامعة ماآواري/ حصل تابار على درجة الدآتوراه في علم االجتماع

  lb.edu.lau@ptabarاإللكتروني 
وتعمل حاليا آمدیر .  لبنان- بيروت-باحثة في معهد دراسات الهجرة بالجامعة اللبنانية األمریكية": ریما راسي"
 الذي " السالم وتنمية الدیموقراطيةوبناءالنزاع   اللبناني فيالشتاتدور : السياسة الوطنية في الخارج"مشروع ل
حصلت راسي على درجة الماجيستير في علم االجتماع من الجامعة األمریكية  .  مرآز بحوث التنمية الدوليةمولهی

   lb.edu.lau@rassi.rimaالبرید االلكتروني. 2008 لبنان – بيروت -في بيروت
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. التوصيات السياسية للحكومة اللبنانية ودول اخلليج واجملتمع الدويل بشأن كل فئة من هذه اجملموعات املهاجرة
ونأمل أن تفيد هذه الدراسة تلك البلدان يف توفيق أوضاع قوانينها احمللية مع أفضل املمارسات العاملية واالتفاقيات 

 مت إقرارها من أجل ضمان احلماية واألمن هلؤالء املهاجرين املستضعفني، واألهم من ذلك هو إتاحة الفرصة هلم اليت
  .  للوصول إىل سوق العمل لضمان حصوهلم على حقوق اإلنسان األساسية

  
  مسح خمتصر لسوق العمل اللبنانية

ذي أصدرته اإلدارة املركزية لإلحصاء جبمهورية ال) 2008 ( املسح الوطين للظروف املعيشية األسريةتشري تقديرات
يف عام 1.202.000من % 2.2لبنان إىل أن عدد اللبنانيني النشطاء يف سوق العمل اللبنانية قد زاد مبقدار 

فرد مت توظيفهم لكن  1,180.000ويشمل هذا الرقم . 2007يف عام  1.29.000 ليصل إىل حوايل 2004
ووفقا هلذا املسح، هناك عدة عوامل اجتماعية تؤثر على سوق . 12 البطالة مواطن يعانون من110.000هناك 

وتعترب هذه العوامل من األشياء شديدة . العمل اللبنانية من ضمنها اجلنس والعمر واحلالة االجتماعية والتعليم والثقافة
يد، فإن الرجال النشطاء اقتصاديا وعلى وجه التحد. األمهية يف حتليل ملاذا يهيمن الذكور على القوى العاملة يف لبنان

يف لبنان ال يواجهون العديد من الصعوبات عند البحث عن وظيفة مقارنة باإلناث الذين ال يشكلون نسبة كبرية من 
  )76: 2008(إمجايل القوى العاملة يف لبنان 

  
 واإلناث يف لبنان يف من البطالة للذكور% 9 يعترب معدل البطالة يف لبنان مرتفع بشكل كبري، حيث سجل نسبة 

ويرتفع معدل بطالة اإلناث عن الذكور كما ) 92: 2008املسح الوطين للظروف املعيشية األسرية   (2007عام 
: 2008املسح الوطين للظروف املعيشية األسرية  (يصعب حصوهلن على الوظائف بعد فقداهنا مقارنة بالذكور 

92 (  
  

 سنة قد 64 – 15طالة لكال من الذكور واإلناث يف الفئة العمرية من وكما يوضح الرسم التايل، فإن نسبة الب
كما ارتفع أيضا عدد األفراد غري العاملني من . 2007يف عام % 9.2 لتصل إىل 2004يف عام % 8ارتفعت من 

إىل % 7.4ونسبة بطالة الذكور من % 10.2إىل  % 9.6كال اجلنسني حيث ارتفعت نسبة بطالة اإلناث من 
  )92: 2008ملسح الوطين للظروف املعيشية األسرية  ا% (8.8

  
  
  
  
 
  

                                                 
يع األشخاص من آال الجنسين الذين يوفرون اليد العاملة إلنتاج السلع جم"  المواطنون النشطاء اقتصاديا هم    12

انظر التعريف بالكامل على الموقع الخاص بإدارة اإلحصاء التابعة لمنظمة " وتقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة
 html.e1c/data/8applv/org.ilo.rstalabo://httpالعمل الدولية 
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   معدالت البطالة وفقا للعمر والنوع:19 الرسم البياىن
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ذآور إناث ذآور وإناث

 
 2008املسح الوطين للظروف املعيشية األسرية  : املصدر

  
نانية اليت تتسم باملعدالت املرتفعة هلجرة مع ذلك، تؤكد هذه األرقام املعلومات السابق ذكرها عن سوق العمل اللب
وعلى وجه اخلصوص، تشكل هجرة . األدمغة والبطالة خاصة يف أوقات عدم االستقرار السياسي والرتاعات األهلية

الشباب والقوى العاملة املتعلمة متجهني حتديدا إىل اخلليج مشكلة بالنسبة للبنان حيث يرى كثري من اللبنانيني سوق 
باإلضافة إىل ذلك، زادت نسبة هروب اللبنانيني من سوق . لبنانية كسوق ممزق يفتقر إىل الفرص االقتصاديةالعمل ال

وذلك . العمل اللبنانية بزيادة نسبة البطالة كما أدركوا أن العمالة املهاجرة إىل لبنان تشكل هتديدا لالقتصاد اللبناين
اليت " الوظائف التقليدية و املتدنية واخلطرة والصعبة" اجرون هي على الرغم من أن الوظائف اليت يشغلها هؤالء امله

  )2002شاه نواز . (ال يرغب املواطنون يف شغلها
  

وبالرغم من ذلك، ترفض السلطات اللبنانية بشكل غري رمسي فكرة املهاجرين الذين حياولون دخول سوق العمل 
االت القانونية والسياسية اليت تتحكم يف تدفق املهاجرين إىل لذلك، علينا حتديد اجمل. اللبنانية لتحسني مستوى املعيشة

  . لبنان من أجل الوصول إىل فهم أعمق لنظام اهلجرة السائد والطرق اليت تعمل هبا سوق العمل اللبنانية
  

  تاريخ اهلجرة اللبنانية
 لبنان كبلد مرسل للعمالة متغري إن أعطاء حملة تارخيية موجزة عن اهلجرة اللبنانية جيعل من السهل إدراك أن تاريخ

بشكل كبري قد شهد حتوال تدرجييا بعد احلرب األهلية اللبنانية وذلك بعد أن تسببت هجرة األدمغة بشكل مكثف، 
ويف نفس الوقت اهلجرة اإلحاللية، إىل تدفق املهاجرين إىل لبنان من الدول اجملاورة هبدف البحث عن عمل على 
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والتحول من " منوذج اهلجرة االحاللية" لدراسة إىل الظاهرة اليت شهدهتا لبنان بأهنا وتشري هذه ا. وجه اخلصوص
  .اهلجرة من لبنان إىل تدفق املهاجرين إىل لبنان بعد احلرب األهلية

  
. على الرغم من هجرة كثري من اللبنانيني لفترات طويلة، إال أهنم مل يتشاركوا دائما يف نفس الطرق واملسارات

إىل ذلك، فإن أسباب هجرة اللبنانيني عرب التاريخ كانت متغرية وفقا للوضع االقتصادي واالجتماعي يف باإلضافة 
لبنان، ففي املؤلفات األكادميية، يرى املفكرون أن اهلجرة من لبنان هي نتيجة مباشرة حلراك الفينيقيني عرب البحار 

ومع ذلك هناك العديد من الدوافع وراء ). 2008س  ذكره آل اري1987هوجلند . ( وهو ما أعد اللبنانيني للسفر
اهلجرة اللبنانية وتتضمن عوامل سياسية واجتماعية واألهم من ذلك االقتصادية، باإلضافة إىل عامل هجرة األسرة 
حيث يذهب املهاجرون اللبنانيون ألفراد عائالهتم وأصدقائهم من قرى لبنان مما أعطى عملية اهلجرة اللبنانية أثرا 

  .اكمياتر
  

حيث كانت لبنان ( منذ بداية القرن السابع عشر وحىت منتصف القرن التاسع عشر مل تكن سوريا الكربى جغرافيا 
جمرد منطقة للتجارة ولكن شهدت أيضا العديد من الرتاعات الدينية والدولية، باإلضافة إىل نزاعات ) جزءا منها

 من العوامل كان قويا مبا فيه الكفاية ليطرح أمام شعب لبنان ولكن اندماج هاتني اجملموعتني. اجتماعية وجمتمعية
أوال هاجر املسيحيون اللبنانيون إىل مصر وإىل  مدن جتارية أخرى متعددة يف ). 1992اإليساوي ( إمكانية اهلجرة 

ك اجته اللبنانيون مث بعد ذل. أوروبا؛ لقد ُعرفوا يف البداية باملهاجرين السوريني وذلك النتمائهم جغرافيا إىل سوريا
يشري . منذ منتصف القرن التاسع عشر وحىت السنوات األوىل من القرن العشرين حنو أمريكا الشمالية واجلنوبية

إىل أن انتشار التعليم نتيجة بعثات التبشري املسيحية املتعددة اليت كانت ) 2008، ذكره ال اريس 1992(هوراين 
عالوة .  أدى إىل ظهور أعداد كبرية من املتعلمني الباحثني عن العمل باخلارجتعمل يف لبنان منذ القرن التاسع عشر 

على ذلك، بزيادة تقدم بريوت لتكون مركز لتصدير احلرير واسترياد السلع األوروبية، تفتحت فرص عديدة أمام 
  .أعني اللبنانيني للعمل وعيش حياة ناجحة باخلارج

  
، وصلت اهلجرة اللبنانية إىل ذروهتا حنو أفريقيا واستراليا 1975 عام  وحىت بداية احلرب األهلية1945منذ عام 

وحدثت موجة السفر حنو ). 2008 ذكره ال اريس1998الباكي ( ويف دول اخلليج  العريب على وجه اخلصوص 
ام كما شهد ع. دول اخلليج العريب كنتيجة مباشرة لنمو االقتصاد يف تلك البلدان يف فترة الستينات وما بعدها

). 2007منظمة اهلجرة الدولية ( بداية النمو املتزايد حلركة العمالة اللبنانية وهجرهتم حنو دول اخلليج العريب 1973
 أنه أثناء تلك املرحلة قدرت نسبة تدفق العمالة إىل دول اخلليج 2007وفقا ملا ذكرته منظمة اهلجرة الدولية عام 

  .العريب بنصف القوى العاملة يف بريوت
  
ثناء احلرب األهلية، بدأ مجيع اللبنانيون من خمتلف الديانات يف اهلجرة باجتاه غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأ

وكان معظم هؤالء املهاجرين من ). 2008 ذكره ال اريس 1998الباكي ( والدول العربية وإفريقيا واستراليا 
ذين كانوا يناضلون من أجل احلفاظ أو احلصول ال) 2008 ذكره ال اريس 1992هوراين ( اللبنانيني املتعلمني 

ونظرا ألن العديد من اللبنانيني الذين هاجروا نتيجة للحرب قد وجدوا . على وظيفة  أثناء احلرب األهلية الضارية
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وظائف باخلارج، بدأ أفراد عائالهتم وأصدقائهم يف لبنان يف تلقي معلومات عن فرص العمل املتاحة للتوظيف يف 
باإلضافة إىل ذلك، فإن املعلومات اليت وصلت إىل من بقوا يف لبنان بشأن ما حققه اللبنانيون من . ضيفةالدول امل

عبد الكرمي " ( هجرة األدمغة" أو " اهلجرة الفكرية"إجنازات يف سوق العمل باخلارج قد شجعت على ما عرف بـ 
  ) ذكره ال اريس1995، هيلو 1996

  
وبالرغم من . ، شهدت لبنان نزوح معظم مواطنيها طوعا وقسرا1990 -1975ة نتيجة للحرب األهلية اللبناني

عدم وجود أرقام رمسية متاحة لدينا اآلن، إال أنه من املعروف بوجه عام أن الشتات اللبناين واسع النطاق حيث ترك 
ن العمل حىت  وكان بعضهم يف مناف مؤقتة واآلخرون كانوا يبحثون ع- مئات اآلالف من اللبنانيني بالدهم 

  . أصبحت هجرهتم دائمة
  

 جتميع الشتات من أجل تنمية الصومال: 9 مربع نص

ترك الصوماليون بالدهم حبثا عن فرص أفضل لتحسني ، كما عرفت الصومال منذ عقود باهلجرة وذلك بسبب اجلفاف والنعدام األمنُ
ثر سلبا على استقرار وتنمية أدمغة وهو ما  هجرة األةنسبارتفاع  الصوماليني املستمرة ونتج عن هجرة. أجور أفضلمهاراهتم وكسب 

  .الصومال
  

عادة إ هبدفساعدت منظمة اهلجرة الدولية السلطات الصومالية يف مل شتات الصوماليني لتوفري بعثات قصرية األجل لبناء القدرات 
 فنلندي من العاملني يف -  صومايل30 ي قامت هبا فنلندا  ما يقرب منذت اللقد أعاد احد املشروعا.  الصومالا وطنهىلإاملوارد 

اخلدمات الطبية والعاملني يف جمال الصحة للعمل يف بعثات قصرية املدى يف األراضي الصومالية، باإلضافة إىل مشروع آخر جلمع شتات 
  .شروعات الصغرية يف الصومالاجملموعات النسائية من ايطاليا لتنمية املشروعات اليت من شأهنا دعم امل

  
" QUESTS- MIDA"وأخريا، مت عقد شراكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالصومال ومنظمة اهلجرة الدولية حتت اسم 

 برنامج ويقوم املشروع بربط مشروع الدعم الفين للصوماليني املهاجرين ذوي اخلربة السابق والتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع(
ويقوم فريق املشروع بإمتام . وهي جزء من املرحلة األوىل من مشروع مدته ثالث سنوات) تنمية أفريقيا التابع ملنظمة اهلجرة الدولية

خطة جلمع املهارات الصومالية من حول العامل وإنشاء شبكة لقواعد البيانات اخلاصة باملهاجرين ويكون مقر فريقها يف واشنطون ولندن 
  .نكي وهناك خطط لتوسيع نطاقها لتشمل منطقة الشرق االوسطوهلس

  
مع املؤسسات احلكومية يف مجيع أحناء الصومال لتحديد مهام بناء " QUESTS- MIDA" يف الصومال، سوف يعمل مشروع 

االستقرار رات واالفتقار إىل فهناك نقص يف املها. القدرات للخرباء الصوماليني املغتربني واملؤهلني لنقل خرباهتم ومعارفهم ومهاراهتم
ويف البداية، سيقوم املشروع بإعادة املغتربني الصوماليني ذوي اخلربة يف جمال .  بسبب الرتاعات اليت دامت لفترات طويلةاملؤسسي

. فعالية وشفافيةالعمليات التشريعية والسياسية، وإدارة املوارد البشرية وإدارة املالية العامة لتنمية مؤسسات حكومية أكثر كفاءة و
وسوف يقوم املشروع يف املستقبل بتقييم اجملاالت التنموية األخرى املتاحة ليتم دعمها من خالل مهام إضافية لبناء القدرات يف فترات 

 .ما بعد الرتاعات
  2009منظمة اهلجرة الدولية بالصومال : املصدر 

  
 فرد على األقل من أفراد األسرة ممن هاجروا ا لديهةبنانياللاألسر من % 46.2تشري التقديرات حالياً إىل أن حوايل 

 600.000يبلغ متوسط عدد املهاجرين اللبنانيني من وفقا للتقارير، و. 2001 وحىت 1975يف الفترة من 
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تارة فردي  يشار إىل متوسط املهاجرينوعادة ما . 2001 وحىت عام 1975يف الفترة من عام فرد  900.000و
 هي مقصد ثلث  أمريكا الشماليةكانتو.  نسبة اإلناث أكثر منتكون نسبة الذكور يف الغالب وتارة ثنائي ألنه

 اللبنانيني ا ثلثد استقرقو. %)13 (مث استراليا %)20(مث الدول العربية %) 25(اللبنانيني املهاجرين ويليها أوروبا 
 أن العمل هو السبب وراء املبحوثنيف وذكر نص.  مزدوجةةأو حصلوا على جنسي/ بشكل دائم يف الدول املضيفة و
هبدف % 9هبدف اللحاق بأسرهم و% 20بسبب الوضع العام يف البالد و% 17اهلجرة يف حني هاجر حوايل 

وقد عاد ثلث اللبنانيون الذين هاجروا خالل احلرب يف مرحلة الحقة أثناء .  احلرببسبب% 5التعليم باخلارج و
يف الفترة ما بني % 27، وعاد 1995 و1991 الفترة ما بني يف% 26، كما عاد )1990-1975(احلرب 
  ).2007كاسباريان  (2000 و1995

  
بعد احلرب األهلية واخنفاض نسب العنف وبدأ االقتصاد يف النمو مرة أخرى، ساهم شعور سائد بانعدام األمن يف 

 العمل اليدوي الذي مل ينجذب له وتضمنت معظم الوظائف اليت شغلها املهاجرين. بطء عودة املهاجرين اللبنانيني
وبالتايل، فان الوظائف الشاغرة اليت مل يشغلها اللبنانيون املهرة وغري املهرة أدت إىل تدفق العمال . معظم اللبنانيني

ذلك ونظرا ألن املهاجرين كانوا يشغلون الوظائف اليت عادة . املهاجرين األجانب حبثا عن العيش املستدام يف لبنان
ها اللبنانيون األقل حظا،  أدى هذا التحول من توظيف العمال احملليني إىل توظيف العمال األجانب إىل ما يشغل

  )2009اجلارديان ( زيادة التمييز وسوء املعاملة 
  

  املهاجرون اللبنانيون إىل الدول العربية األخرى
ومثلها مثل البلدان األخرى غري الغنية . نلعبت اهلجرة دورا مهماً يف سوق العمل اللبنانية منذ بداية القرن العشري

بالنفط، وبسبب زيادة األيدي العاملة، وارتفاع معدالت البطالة إىل حد كبري، صدرت لبنان عمالة مهاجرة إىل دول 
وباإلضافة إىل العوامل سالفة الذكر، ). 2007االسكوا ( جملس التعاون اخلليجي حيث توجد فرص أفضل للعمل 

قرار لبنان وفترات انعدام األمن نسبيا إىل دفع كثري من الشباب اللبناين املؤهل إىل  اهلجرة حبثا عن فقد أدى عدم است
  .العمل وخاصة يف الدول العربية

  
وكما ذكر سابقا، . ال توجد إحصاءات رمسية حديثة تبني على وجه التحديد عدد اللبنانيني الذين يعملون يف اخلليج

. خلليج كان نتيجة مباشرة لنمو االقتصاد يف تلك البلدان يف فترة الستينات وما بعدهافإن موجة اهلجرة إىل دول ا
إىل أن منتصف القوى العاملة يف بريوت تقريبا قد أقاموا وعملوا يف ) 2007(وتشري تقديرات منظمة اهلجرة الدولية 

يف حني أن  350.000رين حبوايل ولكن يف اآلونة األخرية قدر وزير املالية حممد شطح عدد املهاج. دول اخلليج
أعلن يف مؤمتر عقد يف  ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا أوغوستو كوامي، كبري االقتصاديني بالبنك الدويل

ويقدر جاد شعبان، أستاذ االقتصاد باجلامعة األمريكية . 400.000اجلامعة اللبنانية األمريكية أن العدد يقدر حبوايل 
يعترب هؤالء املهاجرين باإلضافة إىل الفلسطينيني ). 2009ناو لبنان، (  150.000يقرب من ببريوت، أن العدد 

وعلى الرغم من أن األعداد الكبرية من املهاجرين قد ). 2006فارجوز (هم األكثر تأهيال ومتيزا من الناحية املهنية 
ي، إال أن هناك سياسات محائية توحي بسهولة احلصول على وظيفة يف سوق العمل بدول جملس التعاون اخلليج

تنظم عملية اهلجرة وهي تفرض العديد من التحديات على املواطنني اللبنانيني الذين خيتارون الذهاب إىل تلك البلدان 
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وقد وضعت الدول األعضاء مبجلس التعاون اخلليجي العديد من السياسات اليت تنظم اهلجرة هبدف احلد من . للعمل
وإن ). 2006االسكوا (يا األجانب وزيادة االستعانة مبواطنيهم يف شغل هذه الوظائف االعتماد على الرعا

، اليت هتدف إىل خفض اإلمداد بالعمال األجانب إىل حد )2006فارجوس، (حلركة العمالة " احلمائية"السياسات 
سياسات يف قدرهتا على وتكمن أمهية هذه ال. ، قد أثرت بشكل مباشر على اللبنانيني املهاجرين)2006شاه، (كبري

ونتيجة لذلك، مت تصنيف معظم القوة . احلد من عدد املهاجرين يف سوق العمل وزيادة األمن الوظيفي للمواطنني
" العمال األجانب املؤقتني العاملني مبوجب عقود متجددة"العاملة املهاجرة يف دول جملس التعاون اخلليجي على أهنا 

  ).17 : 2006االسكوا، (
  

 لعدم استفادة املهاجرين اللبنانيني من نظام الضمان االجتماعي الشامل املتوفر ملواطين دول جملس التعاون ونظرا
اخلليجي، فإهنم يضطرون  إىل االعتماد على قطاع اخلدمات اخلاصة يف توفري خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، 

ال املهاجرين والعمال الوافدين من خالل نظام للضرائب غري مما أدى إىل زيادة كبرية يف تكاليف املعيشة جلميع العم
وعادة ما يشكو املهاجرون اللبنانيون من تكلفة . املباشرة اليت جتعل احلياة أكثر تكلفة بالنسبة جلميع املهاجرين

 دول جملس الرعاية الصحية والتكاليف الباهظة للتحقق من الشهادات اجلامعية اليت يتكبدوهنا كلما حبثوا عن عمل يف
وعالوة على ذلك، فإن الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي قد تبنت سياسات صارمة . التعاون اخلليجي

حمددة إلصدار تأشرية الدخول باإلضافة إىل تطبيق قواعد مشددة حتكم إقامة املواطنني اللبنانيني يف دول جملس 
 العديد من اللبنانيني يف دول جملس التعاون اخلليجي لفترات وعلى الرغم من بقاء). 2006شاه، (التعاون اخلليجي 

باإلضافة إىل ذلك، فقد أدت األزمة املالية العاملية األخرية اليت . طويلة، ال يوجد أي احتمال إلقامة طويلة األجل
جملس التعاون  لبناين ممن يعملون يف دول  40.000ضربت األسواق املالية يف مجيع أحناء العامل إىل فقدان حوايل 

  .اخلليجي وظائفهم، وعاد معظم اللبنانيون إىل بالدهم بدون أي أمن وظيفي
  

وعلى الرغم من أن دول جملس التعاون اخلليجي تنظم دخول وخروج املهاجرين والالجئني بشكل قانوين على حنو 
العمال املهاجرين يف أراضيهم أكثر فعالية من لبنان، فإن لبنان ودول جملس التعاون اخلليجي مييلون إىل معاملة 

بطريقة مشاهبة إىل حد ما، حيث يرفض كل من لبنان ودول جملس التعاون اخلليجي بشدة فكرة التوطني، ويطبق 
ومع ذلك، فإن استغالل . كالمها على حد سواء سياسات وتشريعات حترم العمال املهاجرين من بعض حقوقهم

أما يف حالة لبنان، فان االستغالل املماثل . رين حيدده إطار قانوين واضحدول جملس التعاون اخلليجي للعمال املهاج
  .للعمال العرب حيدث يف ظل إطار قانوين غامض، أو وجود شيء من حرية التصرف

  
وبغض النظر عن الصعوبات املرتبطة باهلجرة إىل دول جملس التعاون اخلليجي، ال تزال دول اخلليج متثل مقصد رئيس 

فقد أدى التدفق املستمر واملطرد للشباب اللبناين من ذوي املهارات إىل نشوء ظاهرة اهلجرة . لبنانينيللمهاجرين ال
ونتيجة هلجرة اللبنانيني، حيدث حراك اجتماعي داخلي حيث يتوافد املهاجرون إىل لبنان مللء وظائف . االحاللية

هذا الفصل تطور اإلطار القانوين الذي ينظم وسوف تستعرض األجزاء التالية من . معينة يف سوق العمل احمللية
  .حركة اليد العاملة إىل لبنان وأثره على هجرة السوريني وغريهم من املهاجرين االقتصاديني العرب هلذا البلد
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  األوجه القانونية والسياسية للهجرة يف لبنان
تميز لبنان باهليكل الطائفي الذي يتقاسم وت. لبنان بلد متعدد الطوائف يبلغ عدد سكانه حوايل أربعة ماليني نسمة إن

السلطة يف النظام السياسي، وتعمل مجيع األحزاب واملذاهب والطوائف يف لبنان من أجل احلفاظ على استقرار 
كما يعترب توزيع السلطة يف لبنان من االهتمامات احمللية واليت أصبح ال جدال فيها . التوازن الطائفي اهلش يف لبنان

  ". الطائف"بعد اتفاق 
  

لذلك جيب أن يتم استعراض تدفق املهاجرين إىل لبنان مبا يتماشى مع اهتمامات احلكومة اللبنانية والرأي العام 
وإن أحد القضايا املتكررة يف . للمحافظة على التوازن بني مجيع اجملموعات الدينية واالجتماعية والسياسية املختلفة

 السكان الفلسطينيني، الذين إذا مت إعطائهم حقوق املواطنة فسيتغري التكوين السياسة اللبنانية هي قضية استيعاب
نتيجة لذلك، فإن السياسات املطبقة على الفلسطينيني، مبا يف ذلك فرض قيود على دخوهلم سوق . الطائفي يف البالد

يف لبنان يبدأ من خالل ولذلك، فان حتليل معاملة املهاجرين . العمل، تنطبق على غريهم من املهاجرين يف لبنان
دراسة التجربة الفلسطينية، اليت تؤثر على بناء الدولة، والنواحي الدميوغرافية، والتوازن الطائفي، وبالتايل فإهنا تؤثر 

  . على اإلطار القانوين املتعلق مبجموعات املهاجرين يف لبنان
  

من بلد مرسل إىل بلد مستقبل للعمالة من أجل ومن الضروري حتليل اإلطار القانوين العام للبنان يف ضوء تطورها 
تقييم إمكانية  مشاركة املهاجرين يف النمو وسياسات التنمية الوطنية، مما يعود بالنفع على اجملتمع اللبناين 

  . واملهاجرين
  

قية جنيف اتفا: بادئ ذي بدء، من املهم أن نالحظ أن لبنان مل تصدق على اثنني من االتفاقيات الدولية اهلامة ومها
 املتعلق بوضع الالجئني، واالتفاقية الدولية حلقوق العمال املهاجرين 1967 وبروتوكول عام 1951لالجئني لعام 

)CMW .( باإلضافة إىل ذلك، ال توجد نصوص قانونية رئيسية أو مواد توضح وضع الالجئني وطاليب اللجوء يف
 يتضمن القانون اللبناين أحكاما خاصة حبماية عالوة على ذلك،). 3: 2008هالل وسامي، (دستور لبنان 

وميكن أن يعزى رفض التصديق على اتفاقية جنيف لالجئني إىل عدم حسم قضية . جمموعات املهاجرين يف لبنان
نقص "إجياد حل طويل األمد ملشكلة الالجئني الفلسطينيني  واملعارضة العامة إلدماج الالجئني وملا يراه لبنان 

ناحية أخرى، فإنه ليس من الواضح ملاذا مل تصدق لبنان على االتفاقية الدولية حلقوق العمال ومن ". املوارد
وبالرغم من أن االتفاقية الدولية حلقوق العمال املهاجرين تعترب من االتفاقيات احلديثة، يدعي هالل . املهاجرين
". صد يف األساس، وليست بلد هجرةبلد مق" أن احد األسباب قد يكون أن لبنان تعترب ) 3 : 2008. (وآخرون

باإلضافة إىل ذلك، يؤكد لبنان أنه بلد عبور للمهاجرين والالجئني الذين سيتم بعد ذلك إعادة توطينهم يف أماكن 
وحيث إن لبنان مل يصدق على االتفاقية الدولية للعمال املهاجرين، فإنه مل يقدم تقريرا إىل أي هيئة دولية . أخرى

  . مال املهاجرينحول معاملته للع
  

  :  بشأن وضع الالجئني، يعترب الالجئ1951وفقا التفاقية جنيف 
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من كان لديه خوف مربر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة 
نتيجة ملثل هذه األحداث، أو آرائه السياسية وكان خارج البلد الذي حيمل جنسيته أو خارج بلد إقامته املعتادة 

  ).2005اليونسكو، (ويكون غري قادر على الرجوع أو ال يريد ذلك بسبب اخلوف أو غري راغب يف العودة إليها 
  

، )3 : 2006دوراي وآخرون، " (فلسطيين"يف القانون اللبناين يرتبط  مبصطلح " الجئ"ومع ذلك، فإن مصطلح 
ونتيجة لذلك، ال تعترف لبنان بوضع . الفلسطينيني يبدو غائبا يف لبنانفتعريف الالجئني يف غري حالة الالجئني 

الالجئني إال يف حالة الفلسطينيني، وهذا هو السبب وراء اعتبار طاليب اللجوء، وحىت هؤالء الذين تعتربهم مفوضية 
  .األمم املتحدة لشؤون الالجئني الجئون، كمهاجرين غري شرعيني يف لبنان

  
يف : " ، الذي لعبت لبنان دورا رئيسيا يف تأسيسه، على أنه1948املي حلقوق اإلنسان لعام وينص اإلعالن الع

." مواجهة االضطهاد، يكون ألي شخص احلق يف طلب اللجوء واالستفادة من حق اللجوء يف بلدان أخرى
 وغريه من ضروب  ملناهضة التعذيب1984وباإلضافة إىل ذلك، لبنان هي أحد البلدان املوقعة على اتفاقية عام 
ال جيوز ألي دولة طرف يف االتفاقية أن تطرد "املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة اليت تنص على أنه 

" أو تعيد أو تسلم أي شخص إىل دولة أخرى عند وجود أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه سيتعرض خلطر للتعذيب
ك، فإن القانون األساسي الذي حيكم املهاجرين والالجئني يف لبنان، وعالوة على ذل). 2008هالل وآخرون، (

 الذي دخل )قانون الدخول واخلروج( القانون الذي ينظم  دخول وإقامة األجانب يف لبنان وخروجهم منهوكذلك 
، والذي ينص على أن أي شخص يشعر بأن حياته أو حريته مهددة ميكنه طلب 1962 يوليو 10حيز التنفيذ يف 

وقد مت التركيز على ). 2008هالل وآخرون، (للجوء السياسي ولن يتم ترحيله إىل األراضي اليت هتدده باخلطر ا
 بتاريخ 185هذا القانون األساسي، الذي  ينص على وجود الالجئني غري الفلسطينيني يف لبنان، يف القانون رقم 

مع ذلك، يبدو أن هذا القانون نادرا ما يتم و). 2006دوراي وآخرون، ( من القانون اللبناين 2000 مايو 24
ولذلك، هناك غياب لوضع قانوين واضح بشأن طاليب اللجوء والالجئني يف لبنان، وبالتايل ستظل معاملة من . تطبيقه

  . دخلوا البالد بصورة شرعية أو غري شرعية على أهنم مهاجرين غري شرعيني
  

وباستثناء بضعة آالف من الفلسطينيني الذين مل يتم . لقوانني حمددةومن ناحية أخرى، خيضع الالجئون الفلسطينيون 
وال يف  ) األونروا(تسجيلهم ال مع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان والشرق األدىن 

ة وحيق هلم اخلروج والدخول اإلدارة اللبنانية لشؤون الالجئني الفلسطينيني، حيمل مجيع الفلسطينيني  بطاقات اإلقام
ويف حني أن الالجئني الفلسطينيني ميلكون  نفس احلقوق أو الفوائد كأي أجنيب، فإن هناك . مرة أخرى للبنان

العديد من األحكام القانونية اليت متيل إىل حتديد  حقوقهم يف بعض املناطق، والسيما مشاركتهم يف سوق العمل يف 
  ).2008حنفي وآخرون، (لبنان 

  
وكما ذكر سابقا، فإن معظم السياسات املطبقة على الفلسطينيني، مبا يف ذلك تلك اليت حتد من دخوهلم  سوق 

ونظرا لعدم . العمل، بدأ تطبيقها بشكل متزايد على غريهم من املهاجرين يف لبنان، والسيما من العمال املهاجرين
  . ن، يتم تطبيق أحكام قانونية مشاهبة على كل الفئاتوجود متييز قانوين واضح بني الالجئني والعمال املهاجري
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  العمال املهاجرين يف لبنان

ومع ذلك هناك بعض . ال توجد نصوص قانونية أو قوانني حمددة تتناول محاية حقوق العمال املهاجرين يف لبنان
،  تسري على العمال املهاجرين  من حيث املبدأ- األحكام الواردة يف الدستور والقوانني املدنية وقوانني العمل واليت 

مثل حقوق اإلجراءات القانونية الواجبة، وحرية الدين، والضمري وحرية التعبري، والتعليم اجملاين وحقوق التملك 
. ، وقانون العمل الرئيسي يف لبنان غري املواطنني1946وال يستثين قانون العمل لعام ). 2008هالل وآخرون، (

 من القانون العاملني احملليني، وبالتايل فان أعداد  كبرية من العمال املهاجرين يف لبنان ال 7 ومع ذلك، وتستثين املادة
  .حيصلون على أي نوع من أنواع احلماية املقدمة للمواطنني اللبنانيني

   
  قدرة املواطنني األجانب على العمل يف 1964 سبتمرب 18 الصادر يف 17561حيكم القرار اجلمهوري رقم 

 على أنه جيب على غري املواطنني الذين يبحثون عن عمل  احلصول على موافقة مسبقة من 2وتنص املادة . لبنان
ومع ذلك، فان احلصول على تصريح العمل ال ). 2007منظمة العفو الدولية، (وزارة العمل قبل السفر إىل لبنان 

وعالوة على . تخلي عن هذا الطلبيعد مؤكدا ويستغرق وقتا طويال حىت أن معظم أصحاب العمل يفضلون ال
ذلك، فان تكلفة احلصول على تصريح العمل  تعترب مكلفة حيث إن اللبنانيني يلتزمون  بنظام الضمانة، والذي يرعى 

وينص نظام الضمانة  على أن صاحب ). 2006الفلبني اليوم، (من خالله مواطن حملي العامل املهاجر ملدة العقد 
 دوالر أمريكي 1000ظيف عمالة أجنبية يف لبنان يدفع لكل موظف أجنيب سند قيمته العمل  الذي يرغب يف تو

هذا يؤدي إىل اعتماد العمال املهاجرين . للبنك املركزي لقروض اإلسكان" تسجيل الرعاية"ملرة واحدة  كرسوم 
وعالوة . نفسهمبشكل كبري على أصحاب العمل، مع وجود تداعيات سلبية حمتملة يتحملها العمال املهاجرين أ

على ذلك، ال توجد أحكام خاصة تنظم التدفق غري املنظم للمهاجرين من البلدان اجملاورة مما جيعل هذه الفئات أكثر 
من تصاريح العمل الصادرة من قبل السلطات  120.000 أدناه  توزيع  2ويبني الرسم البياين . عرضة لالستغالل

ر اإلشارة إىل أن الالجئني الفلسطينيني والعراقيني، فضال عن املهاجرين وجتد. 2007اللبنانية للمهاجرين يف عام 
  .  يف لبنان دون احلاجة إىل احلصول على تصريح عمل- وإىل حد ما بالعمل - السوريني، يسمح هلم باإلقامة 

 
ا من املنظمات إن املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية للدول العربية، ومركز كاريتاس لبنان للمهاجرين وغريه

الدولية ومنظمات اجملتمع املدين اللبنانية  تدعو إىل احترام حقوق املهاجرين والالجئني يف لبنان نقال عن اخلربات 
املكتسبة من البلدان األخرى اليت سلطت الضوء على األثر االجيايب للمنهج القائم على احلقوق على اجملموعات 

  . املضيفة على حد سواءاملهاجرة  وأصحاب العمل واجملتمعات
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 2007تصاريح العمل وفقا للجنسية : : 20 الرسم البياىن
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فلبينيون %19

  
 2009مركز البحوث التطبيقية حول اهلجرة التابع لالحتاد األورويب، : املصدر

  
  العمال السوريون املهاجرون يف لبنان
 2009شالكرافت(ة من مسات سوق العمل اللبناين على مدى العقود املاضية يعترب املهاجرون السوريون يف لبنان مس

وإن ظهور كال من لبنان وسوريا كدولتني منفصلتني يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية خلق توجه مثري ). 221: 
. قبل أفضل للمعيشةفقد بدأ السوريون بالنظر جتاه أقرب البلدان إىل وطنهم من أجل مست. لالهتمام حنو اهلجرة

، كما خلق تدفق املهاجرين 1950 و1940نتيجة لذلك، أصبح لبنان بلد مضيفة  للمرة األوىل بني عامي 
أصبحت ).  2009شالكرافت، " (اجلنوبية- اجلنوبية"السوريني يف لبنان منط جديد من حركة العمالة اإلقليمية 

). 2009شالكرافت، (ستينات  ظاهرة مجاهريية للمرة األوىل اهلجرة من سوريا إىل لبنان خالل فترة اخلمسينات وال
وقد كان وراء هذا التدفق الذي شكله النقل والطبيعة اجلغرافية والشبكات االجتماعية واحلدود املفتوحة نسبيا 

وبالتايل، تعتمد . عزم السوريني على حتقيق مستويات معيشية أفضل وقدرهتم على زيادة دخوهلم: تطلعات جديدة
وعالوة . من اخلارج) عوامل اجلذب(ركة اليد العاملة السورية على قرارات املهاجرين فضال عن قوى اجلذب ح

على ذلك، وعلى النقيض مع العراقيني والفلسطينيني، مل يتحرك السوريون  كمجتمعات أو مجاعات من األفراد إىل 
هناك عدد قليل من اجليل الثاين من السوريني يف (ة لبنان، بل إهنم مييلون إىل اهلجرة إىل لبنان بطريقة أكثر فردي
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مهاجرين مومسيني أو تطوعيني أو مهاجرين ألسباب "نتيجة لذلك، يعترب العمال السوريني املهاجرين ). لبنان
  .مبحض إرادهتم وفقا لقواعد العمل حيث يغادرون سوريا ويعودن إليها " اقتصادية

  
قامت سوريا بتطبيع عالقة اإلرسال واالستقبال :  أوال. رة السورية إىل لبنانوهناك العديد من السمات املميزة للهج

ال توجد سياسات ملنع إقامة السوريني أو : مع لبنان إىل حد ما كما أهنا القت قبوال، والسيما على الصعيد القانوين
ان اعتمادا على بطاقة اهلوية باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يدخل السوريون إىل لبن. التشجيع على عودهتم إىل سوريا

الوطنية وال يطلب القانون اللبناين من السوريني مغادرة لبنان عند انتهاء العقد، وبالتايل السماح للسوريني بالذهاب 
وإن معظم ). 2009شالكرافت، (إىل لبنان للبحث عن عمل دون احلاجة إىل احلصول على تأشرية العمل 

وبالتايل، فإن عدد العمالة السورية النسائية املهاجرة أصبح صغريا نسبيا . ن الذكوراملهاجرين السوريني يف لبنان م
بعد أن وصل ذروته يف الستينات أثناء احلراك إىل لبنان من أجل العمل يف اخلدمات املرتلية والزراعية والسياحة 

 الدائرية اليت يتمثل معظم منط مطول من اهلجرة"تدفق اهلجرة بكونه ) 17 : 2009شالكرافت (ويصف . والترفية
  ".أفرادها من الذكور ألداء أعمال اخلدمة

  
مل يبدو تدفق املهاجرين السوريني إىل لبنان قضية هامة تستدعي للنقاش يف هذا البلد، وذلك على األقل حىت فترة 

: ر السياسية واالقتصاديةفتدفق هجرة اليد العاملة السورية إىل لبنان تعترب ذات أثر اجيايب من وجهة النظ. السبعينات
  :أن) 2009:77يرى شالكرافت . حيث وفرت سوريا اليد العاملة يف حني وفرت لبنان رأس املال

  
فاحلدود املفتوحة أمام العمال . كانت ذات اهتمام مشترك لعدة أسباب متباينة[...] هجرة اليد العاملة بني البلدين 

.  الروابط التعاونية واألخوية والتارخيية والطبيعية بني سوريا ولبنانكما ذكر يف احملافل الدبلوماسية، وذلك بسبب
فهذه القضايا فقلما أثارت مسألة العمال السوريني يف لبنان جدال عند لقاء كال البلدين ملناقشة القضايا االقتصادية 

  .حىت أهنا ال تكاد تظهر يف جدول األعمال
  

". ىل لبنانإملفتوحة أتاحت الفرصة أمام السوريني للهجرة احلدود ا"ن أ) 78: 2009شالكرافت ) كما ذكر
 إقليمي ىل مركز مايلإفخالل الفترة التالية لالستقالل اللبناين حىت يف منتصف السبعينات، سرعان ما حتولت لبنان 

ان يف فترة ازدهرت جماالت البناء واالستثمارات، مما دفع العديد من العائالت الثرية السورية لدخول لبن فقد . هام
يد بمن أعمال البناء يف بريوت % 50ويف الواقع، أقيم ما يقرب من . الستينات من أجل العمل يف هذين اجملالني

  ).79، 2009شالكرافت، ( عدد كبري من السوريني قاموا بتوظيفعمال السوريني ممن رجال األ
   

 األهلية اللبنانية جعلت من السهل على السوريني إن العالقات الودية واألخوية بني لبنان وسوريا اليت سبقت احلرب
شالكرافت، " (ة من اللبنانينيياعوكثر طاألقل تكلفة واألكثر مرونة  واأل"فقد عرف السوريون بأهنم . العمل يف لبنان

، ولكن اهلجرة السورية إىل لبنان شهدت تغيريا جذريا منذ منتصف السبعينات وما بعدها وخصوصا ).2009
فالعمال السوريني الذين عرفوا لوقت طويل يف لبنان بقدرهتم على العمل .  اجليش السوري يف لبنانخالل وجود

وبالتايل، عاد العديد من .  خالل احلرب األهليةة السورياملشاركةالشاق، بدأ النظر إليهم بعني الشك وذلك بسبب 
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مل تكن لديهم الرغبة يف العمل يف املناطق ، حيث أنه )2009شالكرافت، ( سوريا ىلإالعمال السوريني وعائالهتم 
قد عاىن كثري من السوريني من الطرد اجلماعي من املناطق اليت تسيطر و. اليت تسيطر عليها امليليشيات املعادية لسوريا

. ةو من احملتمل أن يكون رحيل العمال السوريني من لبنان أدى إىل تدفق العمالة اآلسيوي. عليها امليليشيات املسيحية
، ولكن يف عام 1976العمالة اآلسيوية يف لبنان كانت ال تذكر قبل عام "أن ) 95 : 2009شالكراف (يرى و

 لبنان بأعداد ىلإولكن عاد السوريون ." ، حصل اآلسيويني على أكثر من ربع عدد تصاريح العمل األجنبية1982
ويف الواقع، فقد سجل األمن . الطائف يف التسعيناتكبرية بعد انتهاء احلرب األهلية اللبنانية والتوقيع على اتفاق 

، 1997 إىل 1991 خالل الفترة من مليون 7.3خروج فقط ىل لبنان وإ مليون سوري 9.9 دخولالعام اللبناين 
وهو ما وجد اجملتمع اللبناين صعوبة يف ). 2009:147شالكرافت  ( مليون سوري بقوا يف لبنان 2.6مما يعين أن 

  .ذه التقديرات حبذر الن احلدود نفاذة بني البلدين قبوله و تؤخذ ه
   
 منفعة متبادلة، فقد استفاد لبنان من قوة عمل مناسبة ، يف حني استفادت سوريا من له اهلجرة حىت اآلن  تدفقعتربيو

نظمة ميشري ندمي حوري من و. التحويالت املالية اليت يرسلها أو باألخرى يصطحبها العمال املهاجرون إىل بالدهم
االنتفاضة (بني البلدين " زواج املصلحة"هيومن رايتس ووتش إىل ظاهرة العمالة السورية اللبنانية املهاجرة بأهنا 

العمال السوريون نسبة هذا القرن شكل  ئلانه يف أوا): "15 : 2009شالكرافت  (وذكر ). 2009اإللكترونية، 
 حيققون  مليار دوالر أمريكي سنويا ألصحاب  الذينانيةمن جمموع اليد العاملة اللبن% 40و % 20تصل ما بني 

شالكرافت ( ـووفقا ل. "من إمجاىل الناتج احمللي السوري% 8العمل اللبنانيني، ووصلت نسبة حتويالهتم املالية  إىل 
ولئك على سبيل املثال أ(العمال غري املهرة :  ميكن تصنيف هؤالء العمال السوريني إىل أربع فئات خمتلفة) 2009

؛ مشغلو املصانع واآلالت، ومن يقوموا بتجميع  السيارات والسائقني )الذين يعملون يف قطاع الصرف الصحي
فضال عن أولئك الذين ر املتاجو  األسواقواملتحكمني  يف اآلالت واملركبات، وعمال اخلدمة وعمال مبيعات

 : 2009شالكرافت  (كما يرى  و.ل أكثر مهارةواليت حتتاج إىل عماذات الصلة  والتجارةيعملون يف جمال احلرف 
أن األسباب الكامنة وراء توظيف السوريني يف لبنان ليست بسبب أن معظم السوريني  من العمال غري ) 158

  : املهرة، أو ألهنم شغلوا  الوظائف اليت يرفض اللبنانيون العمل هبا
  

فرص عمل يف لبنان، ليس ألهنم  مكمل مثايل هليكل يقوم السوريون ببيع اخلدمات ومستلزماهتا أو باحلصول على 
[...]. االقتصاد اللبناين الذي يفتقر ببساطة إىل اليد العاملة غري املاهرة، أو ألن اللبنانيون يرفضون الوظائف املتدنية 

 فقد أوضح كبار أصحاب العمل مؤكدين، يف  مسح ذكرته أوجيان خوري يف رسالة الدكتوراه اخلاصة هبا، أهنم
  . يوظفون السوريني ألهنم كانوا أقل أجورا ويتسببون يف مشاكل أقل من اللبنانيني

  
إن الطبيعة املؤقتة غري الرمسية للهجرة من سوريا جتعل توظيف املواطنني السوريني يشكل عامل جذب ألصحاب 

وقهم ومل ميلك من العمال السوريني عقود حتمي حق%  84.5، مل يكن لدى 2001فـفي عام . العمل احملليني
). 163 : 2009، ذكره شالكرافت، 2001خوري، (منهم الضمان االجتماعي أو مكافآت هناية اخلدمة % 90

تسجيل أية تفاصيل عن العمال أو توفري الضمان االجتماعي هلم، ال إىل  العمل  أصحاب معظم يضطرفبينما ال 
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عالوة على ذلك، فان التأمني ضد اإلصابات أو الوفاة و. حيصل العمال السوريون على أي نوع من احلماية يف لبنان
  ).2009، شالكرافت(يطبق على السوريني بشكل اختياري 

  
ال توجد أرقام رمسية عن عدد  املغتربني السوريني يف لبنان، ولكن وكاالت األنباء يف سوريا تقدر عددهم حبوايل  

ميلك معظم هؤالء املغتربني أية صفة رمسية  وال ال و). 2008املفوضية العليا لشئون الالجئني،  (400،000
 فقط  عمل تصريح513، أصدرت وزارة العمل 2008يف عام . تصاريح العمل مما جيعلهم أكثر عرضة لالستغالل

ترك تقريبا معظم السوريني مما ) 2009مركز البحوث التطبيقية حول اهلجرة التابع لالحتاد األورويب، (للسوريني 
باإلضافة إىل ذلك، تشري تقارير وسائل اإلعالم انه منذ اغتيال رئيس . ي نوع من أنواع احلمايةلبنان دون أيف 

أصبح    النظام السوري، علىصوصذا اخللقى العديد من اللبنانيني باللوم هبأالوزراء السابق رفيق احلريري، الذي 
ال السوريني إلعتداءات على مدى لقد تعرض العديد من العمف. عنيفةكثري من السوريني ضحايا لردود فعل 

  .السنوات األربع املاضية
  

  : والتوصياتاالستنتاج
.  العمال األجانبطلبللمهاجرين إىل بلد ت" منشأ" كبلد  التقليديناقشت هذه الدراسة كيف تطور دور لبنان

لفلسطينيني ونتيجة لذلك، فان اإلطار القانوين للهجرة الذي كان مصمما يف األصل الستيعاب الالجئني ا
 يبحثون عن ممن يةلعمال من الدول العربية وغري العرباومشاركتهم يف سوق العمل قد تطور إلدارة تدفقات هجرة 

  .عمل يف لبنان
  

وعلى النقيض من احلفاظ على التوازن االجتماعي اهلش يف هذا البلد، فقد خلق إدراج املهاجرين العرب وغري 
فبينما اختذت لبنان أثناء . مان حقوق اإلنسان وحقوق العمل هلم حتديا كبرياالعرب يف سوق العمل اللبنانية وض

 يف سوق العمل وصياغة عقد موحد حلماية العاملني  لبنانالعقد املاضي خطوات جريئة لزيادة املشاركة فلسطيين
يف حني أن و. االستغاللاحملليني، ال تزال هناك فجوات يف اإلطار القانوين احلايل تعرض املهاجرين لدرجة عالية من 

ىل انتهاكات حلقوق وكرامة العمال املهاجرين ،فهو باملثل ال يعود بالفائدة على إهذا الضعف يؤدي يف أحيان كثرية 
 العمال املهاجرين يف االقتصاد غري الرمسي  وتفاعلهم احملدود مع يتم توظيففعلى سبيل املثال، . اجملتمع اللبناين بأسره

يؤدي إىل حرمان احلكومة اللبنانية مما بسبب ظروف العمل الصعبة وقلة املوارد االقتصادية، وذلك ،  السكان احملليني
  .والعديد من الشركات من مصدر هام من مصادر الدخل

  
  :توصيات للحكومة اللبنانية 

، وبالتايل 1967 املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام 1951 على اتفاقية عام دراسة دولة لبنان التصديق .1
  .تنفيذ قوانني ولوائح اللجوء

ما يتعلق باألعمال واملهن املقيدة " وزارة العمل اللبنانية، بعنوان الذي أصدرته 1 / 621يف أعقاب القرار رقم  .2
، يكون من املناسب أن تتخذ حكومة لبنان مزيدا من التدابري التشريعية "1995 ديسمرب 15على اللبنانيني، 
ن حتسني إدراج الفلسطينيني الذين يعيشون يف لبنان، وذلك لصاحل كل من الفلسطينيني واجملتمع واإلدارية لضما
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فإدراج املهاجرين والالجئني بشكل أفضل يف اجملتمع املضيف يعود بالفوائد على أصحاب العمل . اللبناين
  .واملهاجرين والالجئني

واحلقوق املوجودة بالفعل يف قانون العمل لالجئني ميكن أن توسع لبنان نطاق احلماية القانونية اإللزامية  .3
  .واملهاجرين، وعلى وجه اخلصوص، تبسيط العملية الالزمة للحصول على تصريح عمل

 موقعة ويف كل من القطاع العام و القطاع اخلاص  عقود , يف لبنانضرورة تنظيم و تطوير غدارة سوق العمل  .4
ذ إجراءات ضد إساءة معاملة العمال املهاجرين من قبل أصحاب تلقى أجور عادلة و للحكومة  أن تضمن اختا

  .العمل
 املفوضية ا وجود تعاون وتنسيق بني لبنان ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات الدولية مبا فيهأمهية .5

ظمات العربية العليا لشؤون الالجئني ووكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني واملنظمة الدولية للهجرة و املن
  .ذات العالقة هبا 

متابعة وإنفاذ استخدام عقد التوظيف املوحد  للعمال املهاجرين الذين يعملون داخل البالد الذي أقرته وزارة  .6
  .2009العمل يف عام 

  
  :توصيات لدول جملس التعاون اخلليجي

يف سوق العمل ) ينيلبنانلامبا يف ذلك العاملني (من املناسب أن يكون هناك توازن بني توظيف األجانب  .1
واحلماية االجتماعية و ضمان احلقوق األساسية مثل احلصول على الرعاية الصحية كجزء من عقودهم أو 

  .بتكلفة معقولة
. النظر يف إمكانية منح شروط خاصة للعمال العرب الذين أقاموا يف دول جملس التعاون اخلليجي لفترات طويلة .2

وجود اجلاليات حتقق فوائد من لتغيري على التجنس، ولكن جيب وضع سياسات ليس بالضرورة أن ينطوي هذا ا
  . بلدان املنشأ واملقصدلصاحلالعربية يف دول اخلليج 

 العام واخلاص، ني أن تنظم دول جملس التعاون اخلليجي ممارسات التوظيف بشكل أفضل، يف القطاعنبغيي .3
  .لضمان حقوق املهاجرين وااللتزام هبا

 
  نظمات الدولية اإلقليميةتوصيات امل

  .دعوة  لبنان إىل تعديل مجيع القوانني اليت يترتب على تطبيقها متيز ال تقره املواثيق الدولية .1
 وإىل 1967 املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام 1951حث  لبنان على التصديق على اتفاقية عام  .2

  اتباع مبدأ عدم اإلعادة اجلربية؛
  ساعدته على إنشاء أو تعديل القرارات اليت تعزز وحتترم حقوق الالجئني واملهاجرين يف لبنان؛العمل مع لبنان مل .3
  حث لبنان على تعزيز املساواة يف فرص العمل يف القطاعني العام واخلاص؛ .4
  . بشكل فعال لديهاىل لبنان إلدارة نظام اهلجرةإتقدمي ما يلزم من مساعدات مالية وتقنية  .5
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 5الفصل 

 
 حراك العمالة الوطنية بني دول جملس التعاون اخلليجي العريب يف إطار األزمة املالية العاملية وإنشاء االحتاد 

  النقدي اخلليجي 
  

   13بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم
  

   املقدمة 5-1
طوات حنو حتقيق التكامل  منذ أوائل الثمانينات يف اختاذ العديد من اخل14بدأت دول جملس التعاون اخلليجي

 استطاعت هذه الدول حتقيق تقدم كبرية يف عملية التكامل االقتصادي من خالل 2000االقتصادي، ففي عام 
وضع مشروع إلنشاء االحتاد النقدي لدول جملس التعاون اخلليجي وذلك باإلضافة إىل وضع خطة عمل وجدول 

استطاعت اهليئات النقدية هبذه الدول التوصل بصورة هنائية إىل ، كما 15زمين إلصدار العملة املوحدة لدول اجمللس
 وطرق قياسها ومستويات هذه املعايري، وكان من املخطط اجناز هذه 16اتفاقية بشأن معايري التقارب االقتصادي

 وهو العام الذي سيشهد إصدار العملة املوحدة لدول جملس 2010 إىل 2005املعايري خالل الفترة من عام 
وسيؤدي إنشاء االحتاد النقدي إىل تعزيز قدرة النظم االقتصادية بدول جملس التعاون اخلليجي على . اون اخلليجيالتع

الصمود أمام التقلبات االقتصادية نظراً ألن حرية حراك العمالة بني دول جملس التعاون اخلليجي سيعد واحداً من 
فضالً عن هذا فإن مسألة حراك العمالة بني .  قتصادي يف املنطقةالعناصر األساسية اليت سُتسهم يف حتقيق التكامل اال

ومن . دول جملس التعاون اخلليجي تعترب استجابة للتأثريات النامجة عن العوملة وحراك العمالة على املستوى العاملي
مما يسمح بإجياد املتوقع أن تؤدي هذه التطورات إىل الضغط على الدول لتبين تشريعات تعكس قوانني العمل الدولية 

لوائح تتسم بدرجة أعلى من املرونة والتوجه حنو السوق باإلضافة إىل تيسري حراك العمالة وتوظيفها بني دول جملس 
  .التعاون اخلليجي

  
يتناول هذا الفصل بالبحث مسألة حراك العمالة الوطنية بني دول جملس التعاون اخلليجي يف ضوء األزمة املالية 

نشاء االحتاد النقدي اخلليجي، كما يبحث بصورة أكثر حتديداً تأثريات األزمة املالية العاملية وعالقتها العاملية وخطة إ
ويعرض هذا الفصل بعض التقديرات بشأن مرونة التوظيف بالنسبة للنمو . حبراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس

فضالً عن هذا  فإن هذا الفصل يتناول . ي ومقارنة ذلك باملتوسط التارخي2009 إىل 2007خالل الفترة من 
                                                 

حصل .  عميد الكلية الحدیثة لألعمال والعلوم بسلطنة عمان، والكلية ملحقة بجامعة ميسوري سانت لویس بالوالیات المتحدة1 13
البرید . في االقتصاد من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة1991ودرجة دآتوراه عام 1987بدر الدین على درجة ماجستير عام . د

    com.hotmail@din_el_badrاإللكتروني 
البحرین والكویت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودیة واإلمارات العربية :  دول مجلس التعاون الخليجي العربي هي2 14

  المتحدة 
 على أساس أن معایير التقارب من الممكن أن تتعارض 2007جي في عام  انسحبت عمان من مشروع االتحاد النقدي الخلي3 15

في المستقبل مع أهدفها طویلة األجل المتعلقة باالقتصاد الكلي، آما انسحبت اإلمارات من االتحاد عقب الخالف على موقع المرآز 
  ع المصرفي الخليجي ومع هذا فقد قررت الدول المتبقية األخرى المضي قدمًا في المشرو

 تتألف معایير التقارب االقتصادي من الشروط الكلية والنقدیة الالزمة لضمان التقارب المستدام الالزم لتحقيق االتحاد 4 16
االقتصادي والنقدي، وتتضمن المعایير الحدود المتعلقة بالعجز في الموازنة والدین بالنسبة إلجمالي الناتج المحلي ومتطلبات االحتياطي 

  خم وأسقف سعر الفائدةاألجنبي والتض
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وسيبدأ . بالبحث أمهية مسألة حراك العمال الوطنية بني دول اجمللس يف إطار االحتاد النقدي اخلليجي املزمع إنشاؤه
هذا الفصل باستعراض موجز للغاية للدراسات احلالية اليت مت إجراءها لسوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي 

ول بالتدقيق مسألة االتصال بني األزمة املالية وإنشاء االحتاد النقدي اخلليجي ومرونة سوق العمل، وسيعقب كما يتنا
هذا االستعراض مراجعة للسياسات املتبعة يف هذه الدول بشأن حراك العمالة الوطنية والبطالة وتوظيف العمالة 

وسيتم . اء ضعف حركة حراك العمالة بني هذه الدولالوطنية يف دول جملس التعاون اخلليجي واألسباب الكامنة ور
ختصيص اجلزء قبل األخري من الدراسة لعرض املبادرات الناجحة لتوظيف العمالة يف دول اجمللس، وتنتهي الدراسة 

 .بعرض جمموعة من التوصيات ذات العالقة بالسياسات املرغوبة
 
  التعاون اخلليجي  الدراسات اليت مت إجراءها لسوق العمل بدول جملس 5-2 

خضع الفكر االقتصادي املتعلق مبصادر البطالة وعالجها إىل العديد من التغيريات منذ عهد علماء االقتصاد 
الكالسيكيني، حيث أن هذه الفئة من علماء االقتصاد يعتقدون أن البطالة ما هي إال مسألة مؤقتة ناجتة عن حالة من 

مستوى الطلب "مشكلة البطالة إىل غياب " كينس"اته بينما يعزي حتليل اجلمود يف األجور والسوق يف بعض قطاع
وقد تناولت التحليالت الالحقة لسوق العمل العوامل املؤسسية املؤثرة على البطالة مثل االحتادات التجارية ". الفعال

ملة والنمو يف الوظائف الفرق بني منو القوة العا(ومجود السوق والتأمني االجتماعي وحراك العمالة وعبء التوظيف 
والوصول إىل املعلومات اخلاصة بسوق العمل، ويف أعقاب انفتاح النظم االقتصادية العاملية اتسع ) املتاحة يف السوق

نطاق هذا التحليل ليضم بضعة عوامل أخرى مثل سياسات التحرر واملنافسة والقدرة اإلنتاجية والتجارة وسعر 
األجنيب املباشر، ومؤخراً أصبحت مسائل العوملة واألزمة املالية العاملية عوامل هامة الصرف باإلضافة إىل االستثمار 

فضالً عن هذا، ونظراً لالرتباط بني مسائل البطالة والنمو يف املخرجات فقد . يف حتليل البطالة واجتاهات سوق العمل
ستيعاب التوسع السريع يف القوة أصبحت قدرة ُمسببات النمو على استحداث عدد كايف من الوظائف اجلديدة ال

 2002للحصول على األمثلة ُيرجي مراجعة تقرير جنيفر وآخرين (العاملة من العوامل الرئيسية األخرى للتحليل 
  ) ب2003أ و2003 وتقرير صندوق النقد الدويل 2004فاسانو وآخرين 

  
 التعاون اخلليجي على العوامل اليت وتؤكد الدراسات اليت أُجريت الجتاهات وخمرجات سوق العمل يف دول جملس

تسهم يف بطالة املواطنني الراغبني يف احلصول على وظائف واملسامهة الضئيلة من جانب القوة العاملة الوطنية يف 
فضالً عن هذا فإن املسائل املتعلقة بكيفية رفع مستوى . مؤسسات القطاع اخلاصة غري العاملة يف جمال النفط

تثمار يف رأس املال البشري وتبين اإلصالحات املؤسسية ورفع مستوى االقتصاد غري النفطي التوظيف وتعزيز االس
ودور التنوع االقتصادي يف استحداث املزيد من الوظائف للمواطنني تعترب من املسائل اهلامة اليت يتم التشديد عليها 

وقد ركزت ). 2004انو وآخرين للحصول على األمثلة ُيرجى مراجعة تقرير فاس(يف بعض الدراسات احلالية 
العديد من الدراسات األخرى اخلاصة بدول جملس التعاون اخلليجي على هجرة الوافدين إىل اخلليج منذ األربعينيات 

وتوزيعهم بني النظم االقتصادية والقطاعات يف دول ) من ناحية جنسياهتم(والتغريات اليت طرأت على الوافدين 
 وبريكس 1983 وسراج الدين وآخرين 2000جرجس : جي مراجعة التقارير التاليةُير(جملس التعاون اخلليجي 

كما تناولت بعض الدراسات األخرى مسائل مثل دورة توظيف ). 2005 و2004 ودار اخلليج 1979وآخرين 
ملتحدثني بغري القوة العاملة الوطنية يف القطاع اخلاص واهلياكل السكانية الضعيفة الناجتة عن هجرة القوة العاملة من ا
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للحصول على األمثلة ُيرجي مراجعة العوامل املسامهة (العربية وإهدار الدخل الناتج عن زيادة توظيف الوافدين 
 وتقرير برنامج األمم 2004 وتقرير الكواري 2001 وتقرير عبد الكرمي 2002املختلفة يف تقرير الببالوي 

  )2002تصادي واالجتماعي الصندوق العريب لإلمناء االق/ املتحدة اإلمنائي
  

ويعترب اإلطالع على هذه الدراسات أمراً ضرورياً ملعرفة السمات واهلياكل والقوى املتباينة واآلثار الناجتة عن العمالة 
وعلى الرغم من حقيقة أن العمالة الوافدة غالباً ما . الوافدة والوطنية يف الدول املختلفة التابعة جمللس التعاون اخلليجي

 خاصةً – بتحويل الدخل الذي حتصل عليه إىل بالدها األصلية فإنه من احلقيقي أيضاً أن وجود هؤالء الوافدين تقوم
 يؤدي إىل خلق املزيد من الطلب على املنتجات واخلدمات اليت ُتباع داخل البالد اليت يعملون هبا مما - بأعداد كبرية

وعلى الرغم من أن دراسات سوق العمل اليت أُجريت على . ديساعد بدوره على حتفيز االقتصاد احمللى هبذه البال
دول جملس التعاون اخلليجي ناقشت كل جانب من جوانب سوق العمل تقريباً إال أهنا نأت بنفسها عن أي مناقشة 

تفعيل سياسات القوة العاملة اليت مت اعتمادها يف إطار عملية : مثل(تتعلق بالتكامل االقتصادي بني هذه الدول 
باإلضافة إىل احلاجة إلجياد أسواق عمل مرنة يف دول جملس التعاون اخلليجي تعمل ) تكامل جملس التعاون اخلليجي

فضالً عن هذا فإن هذه . على حتقيق أهداف االقتصاد الكلي املوحدة يف إطار اجمللس النقدي اخلليجي املزمع إنشاؤه
ق العمل األوسع نطاقاً يف دول جملس التعاون اخلليجي كما أهنا ال الدراسات ال تضع يف االعتبار املسائل املتعلقة بسو

تتضمن التأثريات النامجة عن األزمة املالية األخرية، ولذلك فإن التوصيات السياسية اليت مت تقدميها من خالل 
ة بني دول الدراسات احلالية لصناع سياسات سوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي أغفلت أمهية حراك العمال

جملس التعاون اخلليجي باعتبارها وسيلة لتوفري فرص العمل لتخفيف آثار األزمة املالية العاملية وتعزيز التعاون 
  .االقتصادي الكلي والتعاون النقدي بني دول جملي التعاون اخلليجي

 
   األزمة املالية وحراك العمالة داخلياً 5-3

 وحالة الركود العاملي اليت بدأت 2007دلعت يف الواليات املتحدة يف أغسطس شهدت األزمة املالية العاملية اليت ان
، وليس هناك دليل ملموس حىت اآلن على تأثري األزمة املالية 2008 تدهوراً سريعاً منذ عام 2008يف منتصف عام 

ليت تعرض هلا العامل بالفعل العاملية على حراك العمالة على املستوى العاملي، ومع هذا فإن هناك بعض اآلثار السلبية ا
ووفقاُ لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن عدد العاملني . أو اليت ُيحتمل أن يتعرض العامل هلا من جراء هذه األزمة

 باملائة 2.4 مليون عامل، كما أن هذا الرقم يشهد تزايداً مبعدل 200املهاجرين يف الوقت احلايل يف العامل يتجاوز 
 مليار دوالر أمريكي، إال 240عام املاضي بلغت التحويالت اليت أرسلتها العمالة املهاجرة إىل بالدها ويف ال. سنوياً

، )أ2009صندوق النقد الدويل (أن هذه العملية تباطأت نظراً لتأثريات األزمة املالية على النمو االقتصادي العاملي 
صةً يف قطاعات التشييد والسياحة والتصنيع والتمويل كما اخنفض مستوى الطلب العاملي على العمالة األجنبية خا

واخلدمات والبيع بالتجزئة، وليس هناك أي شك بأن األزمة احلالية هي السبب وراء اخنفاض حجم الطلب على 
العمالة، فضالً عن هذا فإن األزمة تسلط الضوء على أمهية خلق حركة حراك أكرب للعمالة على املستوى الدويل 

  . مسألة البطالة على املستوى القوميللتعامل مع 
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وقد ألقت األزمة املالية بظالهلا على الطلب العاملي على النفط وبالتايل على أسعاره حيث مل يتوقف التدهور الذي 
 يوليو 11 يف – دوالر للربميل 143 –فبعد أن وصل سعر النفط إىل ذروته . تشهده أسعار النفط منذ العام املاضي

، ومنذ ذلك احلني تباينت أسعار 2008 دوالراً للربميل بنهاية ديسمرب 35 أسعار النفط لتصل إىل ، اهنارت2008
مث شهد متوسط أسعار النفط ارتفاعاً ليصل ) 2009صندوق النقد الدويل أ ( دوالراً للربميل 50 و40النفط بني 

ر النفط املنخفضة نسبياً يف ضعف ويتمثل االنعكاس األساسي ألسعا. 2009 دوالراً يف وسط شهر يوليو 61إىل 
احتماالت حتقيق منو اقتصادي عاملي يف ظل األزمة العاملية، فمن املتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي العاملي انكماشاً 

 ولكن بنمو قدره 2010، ولن يتعاىف االقتصاد العاملي من األزمة إال يف عام 2009 باملائة يف عام 1.3بنسبة 
، فضالً عن هذا فقد توقع صندوق النقد الدويل أن االقتصاد ) أ2009صندوق النقد الدويل (باملائة فقط 1.9

وذلك استناداً على معدل النمو البالغ 2014العاملي لن يتعايف من أزمته ليصل إىل مستوى ما قبل األزمة إال يف عام 
  ) أ2009صندوق النقد الدويل ( باملائة 4.8

  
 بصورة شىت حيال هذه األزمة وفقاً لشدة األزمة اليت تتعرض هلا الدولة واإلجراءات وقد استجابت الدول املختلفة

املتاحة، واتبعت دول جملس التعاون اخلليجي من جانبها نفس اإلجراءات تقريباً لالستجابة هلذه األزمة حيث بلغ 
ات دعم السيولة النقدية الذي  إجراًء، وتتضمن أبرز هذه اإلجراء21إمجايل اإلجراءات اليت اختذهتا دول اجمللس 

قامت به كل دول اجمللس باإلضافة إىل إجراءات التيسري النقدي اليت تبنتها مخس دول، بينما تبنت ثالث دول أخرى 
ضمان الودائع وحقن رأس املال وشراء األسهم، كما أن : بعض السياسات املالية وسياسات االقتصاد الكلي مثل

وتوضح ). ب2009صندوق النقد الدويل (لوقت احلايل سياسات التحفيز االقتصادي هناك دولة واحدة تتبين يف ا
اإلجراءات اليت اختذهتا دول اجمللس لالستجابة لألزمة تعرض النظم االقتصادية بدول جملس التعاون اخلليجي هلذه 

  ويتناول اجلدول التايل بالتلخيص هذه اإلجراءات  .األزمة بالفعل

 ملخص اإلجراءات اليت اختذهتا دول جملس التعاون اخلليجي لالستجابة لألزمة: 8 اجلدول

  االقتصاد الكلي  القطاع املايل   
              
  ..  √  ..  ..  √  ..  البحرين
  ..  √  √  √  √  √  الكويت
  ..  √  √  ..  √  ..  عمان
  ..  ..  √  √  √  ..  قطر

اململكة العربية 
  √  √  ..  ..  √  √  السعودية

ارات العربية اإلم
  ..  √  ..  √  √  √  املتحدة

 1 5 3 3 6 3 معدل التكرار 
   ب 2009صندوق النقد الدويل : املصدر
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هناك عالقة دورية الهنائية تربط بني األزمة املالية وحراك العمالة بني دول جملس التعاون اخلليجي، فقد كان لألزمة 
 مسألة حراك العمالة تعترب يف حد ذاهتا إحدى اآلليات املمكن تأثري سليب على مسألة حراك العمالة على الرغم من أن

إتباعها لتخفيف حدة اآلثار السلبية النامجة عن األزمة نظراً ألن حراك العمالة يعترب من املتطلبات األساسية السترداد 
لتعاون اخلليجي تواجه ومما ال يدع جماالً للشك فإن دول جملس ا. االقتصاد العاملي لعافيته بصورة أسرع بعد األزمة

حتدياً يتعلق بوجود نسبة كبرية من البطالة بني صفوف املواطنني وهو األمر الذي يرجع جزئياً إىل استمرار األزمة 
فإن دول جملس التعاون اخلليجي شهدت ) GulfTalent.com (2009ووفقاً لتقرير املوقع اإللكتروين . املالية

وتراجع ) العمل لساعات أطول(ي اإلدارة العليا وارتفاع ضغط العمل ختفيضات يف الوظائف خاصة بني موظف
بسبب األزمة املالية العاملية، ) استقطاع البدالت واخنفاض مستوى الرواتب للعاملني املعينني حديثاً(مستوى األجور 

 دوران العمالة كما أن انعدام األمن الوظيفي واخنفاض فرص العمل كانت من العوامل اليت أدت إىل اخنفاض معدل
وتعينها هذا باإلضافة إىل التغريات اليت طرأت على الطريقة اليت يتم هبا تعيني املوظفني حالياً، وخيلص التقرير إىل أن 
العمالة الوافدة كانت هي السبب وراء محاية املنطقة من التعرض ألزمة بطالة داخلية قاسية وإىل أنه ال يزال من 

واخنفاض ) زيادة اإلنفاق احلكومي(نظم االقتصادية يف اخلليج نتيجة لتدخالت احلكومات املتوقع أن يتحسن أداء ال
  ).GulfTalent.com 2009موقع (مستوى التعرض لألصول احملفوفة باملخاطر 

  
على  بدول جملس التعاون اخلليجي هذا باإلضافة إىل تأثريها 17وقد كان لألزمة املالية تأثريها السليب على امليزان املايل

العديد من املؤشرات االقتصادية األخرى، فقد توقع صندوق النقد الدويل أن تشهد النسبة بني امليزان املايل وإمجايل 
 مع التوقعات بأن 2004 وذلك للمرة األوىل منذ عام 2009الناتج احمللي يف ثالث دول معدالت سلبية يف عام 
 يف عام 15، وقد كان متوسط النسبة أعلى بكثري من 1.4- يبلغ متوسط النسبة  يف دول جملس التعاون اخلليجي

 مليار دوالر إىل 822فضالً عن هذا فمن املتوقع أن تنخفض صادرات دول جملس التعاون اخلليجي من . 2007
كما ألقت األزمة بظالهلا على القطاع املصريف ).  ب2009صندوق النقد الدويل  (2009 مليار دوالر يف 532

  وذلك من خالل تقليص السيولة على -  السيما وأن هذا القطاع يعترب من القطاعات احلديثة نسبياً- يف هذا الدول 
املستوى العاملي واختفاء رأس املال وذلك باإلضافة إىل تعرض دول اجمللس لصفعة األزمة االقتصادية املتمثلة يف 

ب اخلارجي يؤدي يف الوقت احلايل إىل كبح االخنفاض الكبري يف أسعار النفط، كما أن االخنفاض الكبري يف الطل
 والذي 2009صادرات النفط، وسينعكس االخنفاض يف أسعار النفط يف معدل منو إمجايل الناتج احمللي للنفط لعام 

 باملائة، وعلى الرغم من التوقعات باخنفاض معدل النمو يف القطاع غري النفطي مبعدل النصف 4.3-يقدر بنسبة 
ومن ).  ب2009صندوق النقد الدويل  (2009 باملائة يف 3.2سيظل عند معدل إجيايب بنسبة تقريباً إال أنه 

وتوضح تقديرات . املتوقع أن ينخفض معدل النمو احلقيقي الشامل لدول اجمللس نظراً الخنفاض أسعار النفط
صل ست دول اخنفاضاً يف صندوق النقد الدويل الواردة يف اجلدول التايل أنه من املتوقع أن تشهد مخس دولة من أ

 ومن املتوقع أن تسجل ثالث دول معدالت منو سلبية، وبالتايل فإن 2009إمجايل الناتج احمللي احلقيقي بنهاية عام 
إال أن .  باملائة بوضع قطر يف احلسابات3.5 باملائة باستبعاد قطر و0.6متوسط معدل النمو احلقيقي لن يبلغ إال 

 يبدو أنه أكثر تفاؤالً بشأن معدل النمو املستقبلي يف دول اجمللس مقارنة 2009ي للعام تقرير بيت االستثمار العامل

                                                 
 یتم حساب الميزان المالي للحكومة من خالل طرح المصروفات الحكومية من إیراداتها فإذا آان الميزان إیجابيا یكون 6 17

  للحكومة فائض وإن آان سلبيًا فإن الحكومة تعاني من العجز 
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. 200918 باملائة يف هناية 2.4بصندوق النقد الدويل حيث أن بيت االستثمار يتوقع ارتفاع معدل النمو ليصل إىل 
ليجي كان من املمكن أن تصبح ومن األمور اليت جيب ذكرها أن رؤية النمو والتوظيف يف دول جملس التعاون اخل

أسوأ حاالً إذا مل تستطع هذه الدول استغالل النقد املتراكم خالل سنوات الطفرة االقتصادية عندما بلغت أسعار 
وعلى الرغم من .  لتخفيف أثر األزمة19)2003 مليار دوالر منذ عام 600قُدرت مببلغ (النفط معدالت مرتفعة 

ا أسعار النفط إال أن االحتياطات النقدية اليت تتمتع هبا دول اجمللس ال تزال قوة إجيابية الصدمة اخلارجية اليت ُمنيت هب
  . مؤثرة تساعد على تعايف االقتصاد على املدى القصري أو املتوسط

  

 (%)املعدالت احلقيقية واملتوقعة للنمو يف إمجايل الناتج احمللي يف دول اجمللس : 9 اجلدول

  صندوق النقد الدويل )  جلوبال(بيت االستثمار العاملي   املؤسسة 
  أ2010  أ2009 2008 2007  أ2009 2008  السنوات / الدول

 3.5 02.6 06.1 8.1 3.0 6.0  البحرين 

 2.4  )- 1.1( 06.3 2.5 2.5 5.0  الكويت 

 3.8 03.0 06.2 6.4 3.5 6.4  عمان 

 16.4 18.0 16.40 6.5 9.4 10.4  قطر

 2.9  )- 0.9( 04.6 3.5 1.4 4.1  السعودية 

 1.6  )- 0.6( 07.4 6.3 2.0 5.5  اإلمارات 

متوسط دول
  ب0.6  ب6.1  ب5.4 2.4 5.2  اجمللس 

)3.5(  
  ب2.3

الدول املصدرة
للنفط يف الشرق

  األوسط
..  ..  6.2 5.6 2.2 3.7 

     املتوقع-أ
     باستثناء قطر -ب
  افة إىل ليبيا واليمن وإيران دول جملس التعاون اخلليجي باإلض- ج

 1: 2009 وبيت اخلربة العاملي 195-92:  أ2009صندوق النقد الدويل : املصدر
  

من الصعب وضع تقدير آلثار األزمة املالية على حركة حراك العمالة بسبب غياب اإلحصائيات املفصلة والسنوية 
يجي يف السنوات األخرية، وذلك باإلضافة إىل عدم ملستوى حركة العمالة الوطنية يف مجيع دول جملس التعاون اخلل

إمكانية قياس اآلثار احملددة لألزمة املالية على منو املخرجات فقط يف كل دولة حيث أن التغري يف املخرجات ينتج 
                                                 

 أقل تشاؤمًا ، فمن المتوقع أن یبلغ النمو  التوقعات بشأن المزید من النمو المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي7 18
بافتراض % (3.3 بالمائة ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو العالمي 4.5 2020وفي % 4.9 نسبة 2015االقتصادي طویل األجل في 
 خالل حدوث ویمكن المحافظة على النمو في حالة انخفاض أسعار النفط من).  دوالرًا للبرميل60-50بلوغ أسعار النفط لمستوى 

  )2009وحدة اآونميست انتليجنس (استثمار أجنبي آافي في المستقبل وإذا تنوعت مسارات اإلیراد 
   2009 تقریر ظاهر 8 19
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األزمة عن العديد من العوامل اليت تعترب األزمة املالية أحد مكوناهتا، إال أنه ميكن إدراك وضع توظيف العمالة يف ظل 
، وبناء على ذلك فإن التحليل الوارد هنا 20املالية من خالل وضع تقديرات ملرونة التوظيف بالنسبة للنمو االقتصادي

  . سيكون حتليالً عاماً ألنه ليس هناك إال أرقام متفرقة وغري مكتملة عن العمالة
  

جملس التعاون اخلليجي بدرجة كبرية  الوارد أدناه، فقد تأثر وضع العمالة يف دول 3-3وكما يتضح من اجلدول 
  .بالنمو االقتصادي على املستوى التارخيي

 

 تقديرات بشأن مرونة العمالة يف دول جملس التعاون اخلليجي: 10 اجلدول

التقديرات التارخيية بشأن مرونة العمالة   الدولة 
وعالقتها بالنمو االقتصادي وفقاً 

  رى للدراسات األخ

التقديرات اخلاصة
مبرونة العمالة 

وعالقتها بالنمو 
احلقيقي يف 
خمرجات 

القطاعات النفطية 
  جوغري النفطية 

التقديرات اخلاصة
مبرونة العمالة 

وعالقتها بالنمو 
املخرجات يف 
القطاعات غري 

  جالنفطية 

  

التقديرات اخلاصة
مبرونة العمالة يف 
وعالقتها بالنمو 

  داالقتصادي 

  

 )8-2007 (0.33  )1-2000 (1.6 )1-2000 (1.31  )2000-97 (ب1> )94-1987 (أ0.70  ينالبحر

 )8-2007 (0.30  )1-2000 (4.2 )1-2000) (3.5-(  )2000-97 (ب0.5 )97-1992 (أ1.10  الكويت

 )8-2007 (0.33  )1-2000 (0.5 )1-2000 (0.70  )2000-97 (ب0.5 )97-1992 (أ1.10  عمان

 )8-2007 (0.19  )1-2000 (0.8 )1-2000 (0.96  ال يوجد  ال يوجد  قطر

 )8-2007 (2.40  )1-2000 (2.1 )1-2000 (4.38  )2000-97 (ب1<  ال يوجد  السعودية

 )8-2007 (0.40  ال يوجد  ال يوجد  )2000- 97 (ب1  ال يوجد  اإلمارات

/ املتوسط 
 )النطاق(

)0.70-1.1(  )0.5 -)<1((  0.77 1.84 
0.66 

؛ باستثناء 0.31
  السعودية

 7 الصفحة 2007 جنيفر وآخرين -أ
   متوسط التقديرات بشأن مرونة العمالة بالنسبة للنمو يف املخرجات غري النفطية – 14 صفحة 2002 فاسانو وآخرين -ب
 ب الصفحات 2003، تستند احلسابات على البيانات املأخوذة من صندوق النقد الدويل 42 الصفحة 2007 إبراهيم بدر الدين - ج

 2004سسة اخلليج لالستثمار  ومؤ80-81
 الوارد أعاله وعلى تقديرات بيانات التوظيف املأخوذة من منظمة اهلجرة 2 تستند احلسابات على البيانات املأخوذة من اجلدول -د

  ) منو القوة العاملة يف دول جملس التعاون اخلليجي (6 شكل رقم 5 –) 2008(الدولية 

                                                 
 مرونة العمالة هي عبارة مقياس یشير إلى أن التغير بنسبة نقطة واحة بالمائة في التوظيف یصاحبه تغيير بنسبة نقطة 9 20

وتقدم عناصر المرونة في التوظيف مقایيس رقمية عن ). إجمالي الناتج المحلي(المجمعة للسلع والخدمات واحدة بالمائة في المخرجات 
واحد فإن ) أآثر أو یساوي(وعندما تكون مرونة التوظيف أقل من . آيفية ارتباط النمو في التوظيف بالنمو في المخرجات

) أو أآثر أو یساوي(بلها زیادة أو نقصان في مستوى التوظيف بنسبة أقل من النقصان في النسبة المئویة للنمو االقتصادي سيقا/الزیادة
  واحد 
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 الوارد أعاله أن متوسط املرونة يف التوظيف بالنسبة للنمو االقتصادي يف 3-3يتضح لنا من اللمحة األوىل للجدول 

هو متوسط مرتفع ) 1 إىل أكثر من 0.77يتراوح ما بني  (-  دون استثناء أي دولة - دول جملس التعاون اخلليجي 
 جملس التعاون اخلليجي ، ومن هنا يتضح لنا أن أسواق العمالة يف دول21نسبياً عند مقارنته مبتوسط املعايري الدولية

بتعبري آخر وباستخدام املصطلحات االقتصادية ميكننا القول أن دول (تتسع بطريقة سريعة استجابة للنمو االقتصادي 
وعلى الرغم من هذا فإن متوسط . 22)جملس التعاون اخلليجي تتمتع بطاقة توظيف معقولة بالنسبة للنمو االقتصادي

 وهو معدل أقل من 0.66يبلغ ) 2008-2007( دول اجمللس خالل فترة األزمة املرونة املتاحة يف التوظيف يف
 1997-1992خالل الفترات ) 1 وأكثر من 0.77يتراوح ما بني (متوسط املرونة على املستوى التارخيي 

 2008ويقدر متوسط النمو يف دول اجمللس يف عام ).  الوارد أعاله3-3كما يوضح اجلدول  (2001-2000و
ُيرجى ( باملائة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدويل 6.1 باملائة وفقاً لتقديرات بيت االستثمار العاملي و5.2بنسبة 

 أسوأ من ذلك، كما 2010، بل إن التوقعات بشأن مرونة التوظيف يف عام ) الوارد أعاله2-3مراجعة اجلدول 
ستعادة االقتصاد لعافيته وفقاً ملعدل النمو احلقيقي أن التقديرات تشري إىل وجود حالة من البطء والضعف يف مسألة ا

 بالنسبة لدول 3.7 باملائة فقط مقارنة باملعدل البالغ 2.3 حيث يبلغ هذا املعدل 2010يف إمجايل الناتج احمللي لعام 
  . الشرق األوسط املصدرة للنفط

  
   حراك العمالة الوطنية داخلياً يف ظل إنشاء االحتاد النقدي 5-4

نظريات التقليدية املتعلقة بإنشاء االحتادات النقدية إىل استكشاف بعض العوامل امللحة إىل جتعل من إنشاء سعت ال
ويف واقع األمر تستند التكاليف االقتصادية الكلية إلنشاء االحتاد النقدي على . احتاد نقدي متطور أمراً ضرورياً

هى األحداث غري املتوقعة اليت (فة وعلى مستوى حدهتا معدل تكرار الصدمات االقتصادية ذات التأثريات املختل
بالنسبة للدول ) حتدث وتؤثر على أحد النظم االقتصادية بطريقة أكرب من باقي النظم االقتصادية التابعة لالحتاد

األعضاء وعلى آليات التكيف املتاحة اليت تسمح بتخفيف اآلثار النامجة عن هذه الصدمات خاصة وأن آليات تعديل 
ومن توابع هذا األمر أنه يؤدي إىل . سياسة النقد الوطنية وسعر الصرف ليست بيد دولة واحدة من الدول األعضاء

تثبيت سعر الصرف بني عمالت الدول املشاركة يف االحتاد مقابل العملة املوحدة اجلديدة بطريقة جتعلها غري قابلة 
دولة معينة لن تؤدي بعد ذلك إىل تدعيم االختالفات بني للتغيري، فضالً عن هذا فإن الظروف النقدية اخلاصة ب

الدول األعضاء من ناحية األوضاع الدورية املؤثرة على مجيع الدول كما أهنا لن تساعد الدولة على توفيق أوضاعها 
، )1999صندوق النقد الدويل (مع الصدمة االقتصادية ذات التأثريات املختلفة بطريقة خمتلفة عن الدول األخرى 

وميكن استخدام السياسة املالية بالتوازي مع سياسات التمويل العام السليمة إلدارة االقتصاد بطريقة جيدة، ومع هذا 
فإن السياسة املالية وحدها ال تعترب وسيلة مالئمة للتعامل مع االضطرابات االقتصادية خاصةً عندما تكون هذه 

حيث أن الكثري من إيرادات دول جملس التعاون اخلليجي ليست و. االضطرابات ناجتة عن تقلبات يف أسعار النفط
                                                 

 حددت جنيفر ومصطفى نبيل أن الدليل المتاح دوليًا یشير إلى أن مرونة العمالة بالنسبة للنمو من المحتمل أن تقترب من 10 21
أشار إلى أن ) 2004( عن هذا فإن تقریر فاسانو وآخرین فضًال). ك وآخرین. جنيفر( في النظم االقتصادیة ذات العمالة الكثيفة 0.8

أن معدل المرونة المثالية في ) 2001(، وبالمثل أشار تقریر آان 0.7المتوسط الدولي لمرونة العمالة بالنسبة للنمو غير النفطي یبلغ 
 0.7التوظيف بالنسبة للنمو في الدول النامية یبلغ حوالي 

توظيف بالنسبة للنمو ال تتضمن العوامل التي تؤثر على إجمالي الناتج المحلي والتي من المحتمل مع مالحظة أن مرونة ال 11 22
  أن تؤثر أیضًا على التوظيف مثل تحسن التكنولوجيا أو تغير معدالت األجور 
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نابعة من الضرائب فإن حالة املرونة يف تعديل األجور اليت تأيت يف أعقاب الصدمات اخلارجية لن تؤثر على 
 اإليرادات الضريبية بل إهنا ستؤثر على مسألة التوظيف فقط، ولذا فإن مرونة سوق العمل تعترب آلية جيدة للتكيف

بالنسبة للنظم االقتصادية يف دول جملس التعاون اخلليجي، ويكمن السؤال هنا يف نوعية املرونة اليت يطلبها االحتاد 
كآلية المتصاص "النقدي اخلليجي يف سوق العمل مبعىن إىل أي مدى ميكن استخدام مسألة املرونة يف القوة العاملة 

  ؟ "الصدمات
  

قدان السيطرة على سياسات االقتصاد الكلي وسياسات سعر الصرف اليت تلي وتوحي النظريات االقتصادية بأن ف
 من املمكن تعويضها بزيادة مستوى مرونة املدخالت االقتصادية األخرى مثل 23إنشاء مناطق ذات عملة موحدة

نة يف ، وبناًء على ذلك فإن الرغبة يف تعزيز مستوى املرو)1961راجع تقرير مندل (األجور ومستويات التوظيف 
أسواق العمل يف دول االحتاد للتكيف مع الظروف االقتصادية تنبع من حقيقة أنه حىت يف ظل غياب الصدمات 
االقتصادية ذات التأثري املختلف فإن حتقيق التوافق الزمين يف استجابة النظم االقتصادية الوطنية للسيناريوهات 

وى األجور والبطالة، وجيب على أسواق العمل التحرر من االقتصادية املختلفة سيستند على قدرة التحكم يف مست
اللوائح لتحقيق هذا اهلدف، كما أن حتقيق التحرر يف عوامل االنتاج واألجور ومرونة األسعار يعترب من اآلليات 

 2004 وتقرير بدر الدين إبراهيم 2002تقرير الباس وآخرين (احليوية لتخفيف حدة آثار الصدمات االقتصادية 
  ) أ2005و
  

بان تقوم الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي بإنشاء حتويل مايل ) 2004(ويقترح تقرير بدر الدين إبراهيم 
أو ضمان مرونة أسواق املنتجات /داخل جملس التعاون اخلليجي لتيسري آلية التكيف مع الظروف االقتصادية و

وميكن حتسني قدرة . وضاع فيما يتعلق مبسألة سعر الصرفوأسواق العمل يف املنطقة وذلك كآلية بديلة لتوفيق األ
النظم االقتصادية يف اجمللس على الصمود أمام التقلبات االقتصادية الدورية من خالل السماح حبرية حراك القوة 

ة سوق العاملة بني دول اجمللس حيث أن قدرة القوة العاملة على التحرك حبرية تعترب أحد العناصر اهلامة لضمان مرون
احتمالية كبرية بأن يصبح هذا األمر عامالً هاماً يف آلية التكيف مع الظروف االقتصادية بعد "العمل كما أن هناك 
  ). 2004تقرير بدر الدين إبراهيم " (إنشاء االحتاد النقدي

  
تملة الناشئة عن وجيب على الدول األعضاء يف اجمللس استكشاف احللول العملية الالزمة للتعامل مع املشكالت احمل

االحتاد النقدي القادم، وهناك العديد من الكتاب القائلني بأن إنشاء االحتاد النقدي يوفر حافزاً لإلسراع بعمليات 
اإلصالح اهليكلية اليت هتدف إىل مقاومة مشكالت البطالة وحث الدول على حتسني سياساهتا االقتصادية الكلية 

وبالنظر إىل أمهية مسألة اهلجرة يف السياسات ). 2004باتيللو وآخرين  وتقرير 1999صندوق النقد الدويل (
اخلاصة بالعمالة، فإن حراك العاملني من املمكن أن يشكل أحد عناصر االستجابة للتحديات اليت تواجه االحتاد 

املؤسسات فضالً عن هذا فإن الضغوط التنافسية الناشئة عن السوق املوحدة والعوملة ستجعل . النقدي اخلليجي
، ولذا جيب على دول اجمللس أن تركز بصورة )1999صندوق النقد الدويل (حباجة إىل إجياد أسواق أكثر مرونة 

                                                 
 لدى المنطقة آلها منطقة العملة الموحدة هي منطقة جغرافية تعمل على تحقيق أعلى مستوى من الفعالية االقتصادیة ليكون 12 23

  عملة موحدة 
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خاصة على اآلليات املمكن استخدامها للتخفيف من حدة الصدمات االقتصادية حيث أن هذه اآلليات تعترب أمراً 
وتعترب احللول املتعلقة بسوق العمل واليت يتم . الية احلاليةضرورياً للتعامل مع الصدمات اخلارجية مثل األزمة امل

. تطبيقها لتحقيق التوازن يف االقتصاد ومحاية نظام الضمان االجتماعي وسائل هامة للتعامل مع الصدمات اخلارجية
اطنني وتتمثل إحدى الطرق املمكن إتباعها لضمان مرونة أسواق العمل يف دول اجمللس يف رفع مستوى توظيف املو

يف مجيع دول اجمللس ويعترب هذا األمر هدفاً قابالً للتحقيق يف ظل جتانس اللغة والثقافة وقوانني العمل بني دول 
وهناك احتمالية كبرية بأن تصبح مسألة حراك العمالة عرب حدود دول اجمللس آلية هامة للتوافق مع الظروف . اجمللس

ليجي، فضالً عن هذا فإن السياسات اهليكلية القادرة على تعزيز املرونة يف االقتصادية بعد إنشاء االحتاد النقدي اخل
). 2004تقرير إبراهيم (سوق العمل ستصبح على درجة أكرب من األمهية يف إطار االحتاد النقدي املخطط إنشاؤه 

ع من اجلانب املتعلق ولتلخيص ما سبق فإن هذا التقرير يقول بأن حركة العمالة بني دول جملس التعاون اخلليجي  تنب
  . باالقتصاد الكلي أكثر من اجلانب املتعلق بسوق العمل

  
   سياسات سوق العمل املتعلقة بالعمالة الوطنية يف دول جملس التعاون اخلليجي5-5

تتبع دول جملس التعاون اخلليجي بطريقة أو بأخرى نفس السياسات الشاملة اخلاصة بسوق العمل حيث أن مجيع 
، وقد )توطني العمالة وتطوير املوارد البشرية(تواجه ظروفاً ومعوقات متشاهبة من ناحية سوق العمل دول اجمللس 

اعتمدت األدوات السياسية اليت هتدف إىل توطني العمالة اعتماداً كبرياً على اإلجراءات اإلدارية واحلتمية املقيدة مثل 
راءات املعقدة املتعلقة مبنحة البطالة وإصدار تصاريح  واإلج24ضرورة احلصول على تصاريح العمل لتوظيف الوافدين

اإلقامة ألسر الوافدين من ذوي األجور املرتفعة وتصاريح الكفالة والقيود املفروضة على احلراك بني الوظائف 
وحصص توظيف الوافدين يف القطاع اخلاص وحاالت احلظر املفروضة على تعيني الوافدين يف بعض القطاعات 

زيادة الرسوم والضرائب / وطني العمالة يف القطاع العام وتضييق نطاق التشريعات املتعلقة باهلجرة وفرضاملختارة وت
الصندوق /  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي2000منتدى البحوث االقتصادية (املتعلقة بتوظيف العمال الوافدين 

، فضالً عن هذا يتم استخدام بعض )2004رين  وتقرير فاسانو وآخ2002العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
اإلجراءات املختارة القائمة على السوق لتشجيع توظيف العمالة الوطنية يف القطاع اخلاص مثل تقدمي القروض 
احلكومية طويلة األجل ذات التكلفة املنخفضة وتقدمي برامج التعليم والتدريب احلكومي بالتوافق مع متطلبات 

 هذا فإن هناك عدد حمدود من اإلجراءات العملية املستخدمة لتشجيع حراك العمالة الوطنية، ومع. القطاع اخلاص
وتتضمن هذه اإلجراءات احملدودة التخلص من القيود التشريعية اليت تواجه حراك املوظفني ودعم البحث عن 

 تدعم حراك العمالة داخل دول الوظائف ونشر املعلومات، ويف واقع األمر هناك العديد من السياسات احلكومية اليت
اجمللس إال أن هذه السياسات تفتقر إىل التنفيذ الفعال مما جيعل هذه السياسات املساعدة تتمتع بدرجة حمدودة من 

  . الفعالية
  
 

                                                 
ویتم حاليًا تشریع المزید من . أصبحت الوقت المستغرق للحصول على تصاریح عمل أمرًا أآثر تعقيدًا للعمالة الوافدة 13 24

  جلس الشروط التي تجعل األفضلية للمواطنين آما أن هناك المزید من مواقع العمل في قطاعات ومهن مختلفة محفوظة لمواطني دول الم
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ابعة له بشأن حراك السياسات واإلعالنات واالتفاقات اليت توصل إليها اجمللس األعلى والكيانات الت: 11 اجلدول
 العمالة الوطنية بني دول جملس التعاون اخلليجي

  السياسات واإلعالنات واالتفاقات  األحداث   العام
االتفاقية االقتصادية لدول جملس التعاون  1981

  اخلليجي 
لوائح مماثلة تضمن املعاملة املتساوية فيما يتعلق حبركة 

  العمالة والعمل واإلقامة والتوريث 
  

قمة اجمللس األعلى لدول جملس التعاون  1993
  اخلليجي 

تساوى معاملة مواطين الدول األعضاء يف اجمللس يف 
  القطاع اخلاص 

  
  قانون تيسري التوظيف وحرية احلركة   اجمللس األعلى لدول جملس التعاون اخلليجي 1995

  
إعالن اجمللس األعلى لدول جملس التعاون  1996

  اخلليجي 
 على تساوى معاملة مواطين دول جملس إعادة التأكيد

  التعاون اخلليجية العاملني القطاع اخلاص 
  

األولويات يف توظيف مواطين دول جملس التعاون   قمة اجمللس األعلى 1997
  اخلليجي 

  
املهمة املوكلة للمجلس األعلى إلجراء دراسة بشأن   قمة اجمللس األعلى 1998

 احلركة بني دول توظيف القوة العاملة الوطنية وتيسري
  جملس التعاون اخلليجي 

  
توسيع نطاق إجراءات تساوي معاملة املواطنني الذين   قمة اجمللس األعلى 2000

  سيتم تعينهم يف القطاع العام 
  

االتفاقية االقتصادية املوحد جمللس دول  2001
  التعاون اخلليجي 

التأكيد على حق مواطين دول جملس التعاون اخلليجي يف 
عاملة الوطنية وتوسيع نطاق هذه املعاملة من ناحية امل

  تيسري حراك العمالة واإلقامة  والتوظيف 
  

رفع احلواجز اليت حتول دون حراك العمالة الوطنية حيث 
أن مجيع مواطين دول جملس التعاون اخلليجي يعتربون 
جزءاً من مستهدفات رفع مستوى توظيف العمالة 

  الوطنية 
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  السياسات واإلعالنات واالتفاقات  األحداث   العام

  
ارسة املهن بني مواطين دول جملس عدم التمييز يف مم
  التعاون اخلليجي 

  
التنسيق بني دول اجمللس لتحقيق مبدأ تطوير املوارد 

  البشرية وتوظيفها 
  

التأكيد على تساوي املعاملة يف التوظيف بدول جملس   قمة اجمللس األعلى  2002
 على 2005التعاون اخلليجي وتنفيذها حبلول عام 

  أقصى تقدير 
  

 اجمللس األعلى لدول جملس التعاون قمة 2003
  اخلليجي 

التأكيد على اجلدول الزمين وعلى جماالت تساوي 
املعاملة يف التوظيف يف كل من القطاع اخلاص والقطاع 

  احلكومي وحتقيق التوطني الكامل للعمالة 
  

اهليئة االستشارية للمجلس األعلى جمللس  2003
  التعاون اخلليجي 

 لضمان سهولة حركة العمالة دراسة السبل املتاحة
  الوطنية بني دول جملس التعاون اخلليجي 

  
اإلجراءات املُعلنة لتيسري التوظيف وحركة املواطنني مثل   إعالن لدول جملس التعاون اخلليجي  2004

  سهولة اإلجراءات الرمسية للسفر وجتاوز احلدود 
  

قمة اجمللس األعلى لدول جملس التعاون  2004
  اخلليجي 

وسيع مظلة احلماية التأمينية لتصبح أكثر مشوالً حبيث ت
تغطي مواطين دول جملس التعاون اخلليجي العاملني يف 
الدول األخرى التابعة للمجلس يف كل من القطاعني 
اخلاص والعام وذلك من خالل تطبيق نظام موحد بدءاً 

 على أن يصبح هذا النظام ملزماً من 2005من يناير 
 2006يناير 

 
غض النظر عن لوائح وسياسات سوق العمل اليت تتبعها كل دولة على حدى فقد قامت دول اجمللس بوضع وب

).  الوارد أدناه4-3راجع اجلدول (سياسات مشتركة لسوق العمل لتيسري احلركة الداخلية للعمالة بني دول اجمللس 
ألعضاء يف اجمللس فيما يتعلق بالتوظيف يف وتتضمن هذه السياسات تساوي املعاملة ومنح األولوية ملواطين الدول ا

كل من القطاع اخلاص واحلكومي، فضالً عن هذا فقد مت اإلعالن خالل اجتماعات قمة دول جملس التعاون 
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اخلليجي ويف االتفاقيات االقتصادية املربمة بني الدول األعضاء عن لوائح مماثلة لسوق العمل تضمن حتقيق التساوي 
 اإلعالن عن إجراءات لزيادة حركة مواطين دول اجمللس وتيسري إقامتهم وزيادة مستوى توظيفهم يف املعاملة كما مت

وقد ).  ب2006 وتقرير إبراهيم 2005 و2004 و2002 و1981األمانة العامة جمللس دول التعاون اخلليجي (
حركة العمالة داخل تبىن جملس وزراء العمل بدول جملس التعاون اخلليجي من جانبه خطط عمل خاصة لتيسري 

الدول األعضاء وتيسري تعينهم يف مؤسسات القطاع اخلاص بالدول اليت تستضيفهم ويأيت هذا بالتوازي مع القرار 
فضالً عن هذا فقد أكدت إحدى االتفاقيات املوقعة من الدول . الصادر بشأن توسيع مظلة التأمني االجتماعي
 على أن مواطين دول جملس التعاون 2006 يناير 1أ تنفيذها يف األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي واليت بد

اخلليجي العاملني يف القطاع العام يف دولة أخرى تابعة للمجلس سُيسمح هلم باالنضمام لصندوق املعاش والتأمني 
الدول االجتماعي، ويسمح هذا االتفاق ملواطين الدول األعضاء يف اجمللس بالعمل يف احلكومة والقطاع اخلاص يف 

  . األعضاء األخرى مع املسامهة يف معاشاهتم عند العودة لبالدهم
  

   البطالة وتوظيف العمالة الوطنية داخل دول جملس التعاون اخلليجي 5-6
خالل العقد املاضي طغت على دول جملس التعاون اخلليجي مسة ارتفاع معدالت النمو السكاين اليت تتراوح ما بني 

فإن ) 2002برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (ووفقاً لتقديرات تقرير التنمية البشرية العريب . عام باملائة يف ال5 إىل 4
، فضالً 2020 مليون نسمة حبلول عام 44معدالت السكان تشهد منواً سريعاً حيث ستصل معدالت السكان إىل 

فاسانو وآخرين (امسة عشر عن هذا فإن أكثر من ثلث تعداد السكان يف دول اجمللس هم مواطنون دون سن اخل
ولذلك اعتمدت النظم االقتصادية يف دول جملس التعاون اخلليجي اعتماداً كبرياً على القوة العاملة الوافدة ) 2004

ومن اجلدير . من الدول غري التابعة للمجلس نظراً الرتفاع مستوى املهارات واملؤهالت اليت يتمتع هبا الوافدون
 90لون على األقل ثلث القوة العاملة يف دول اجمللس بل إن نسبة العمالة الوافدة تتجاوز نسبة بالذكر أن الوافدين ميث

، كما بلغت معدالت البطالة يف دول اجمللس إىل معدل ينذر 25باملائة يف مجيع وظائف القطاع اخلاص يف بعض الدول
لس التعاون اخلليجي قد حتتاج إىل  إىل أن دول جم2004فضالً عن هذا فقد أشارت التقديرات يف عام .. باخلطر

اخلليج تاميز  (2010 مليون وظيفة على األقل المتصاص القوة العاملة الوطنية املتزايدة حبلول عام 3.2استحداث 
  ). 2004 فرباير 24 –
  

ى ويف مسعى لإلجابة على السؤال املتعلق بالسبب وراء عدم قدرة أسواق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي عل
 االنقسام واجلمود –وجود خاصيتني أساسيتني ) 2007(خلق فرص توظيف للمواطنني فقد أوضح تقرير إبراهيم 

وتضم هذه اخلصائص املزايا املقدمة للعاملني واخنفاض نسب .  يف أسواق العمل بدول جملس التعاون اخلليجي–
صصات املتعلقة بالعلوم االجتماعية واجلمود اإلناث وضعف العالقة بني اخللفية األكادميية والدخل وسيطرة التخ

كما تشري الدراسات األخرى اخلاصة ببطالة املواطنني إىل أن انقسام سوق . اهليكلي ألسواق العمالة يف دول اجمللس
العمل يعترب هو السبب األساسي وراء البطالة بسبب متركز املواطنني يف القطاع العام والذي يرجع إىل عدة عوامل 

ن وظائف القطاع العام كان يتم استحداثها يف املاضي الستيعاب املواطنني واخنفاض مستوى األجور يف منها أ

                                                 
لم یتغير االعتماد الهيكلي على العمالة األجنبية تغيرًا جذریًا على مدار العقد الماضي ومن المتوقع أن یستغرق عقدًا أخر  14 25

  )2009وحدة اآونميست (حتى یشهد تغييرًا 
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وظائف القطاع اخلاص مما جيعلها غري جذابة للمواطنني ووجود جمموعة من العمال األجانب الراغبني يف احلصول 
  ) Eyeofdubai.com 2006موقع (على هذه الوظائف منخفضة األجر 

  
مشكالت البطالة بني صفوف مواطين دول اجمللس حتدياً حقيقياً، ولذلك فإن هذا الفصل ينتقل اآلن لبحث ومتثل 

إىل أي مدى استطاعت دول جملس التعاون اخلليجي اإلسهام يف تأمني الوظائف "إحدى املسائل الرئيسية أال وهي 
اص من خالل تيسري حراك العمالة بني دول للمواطنني الراغبني يف احلصول على الوظائف يف القطاعني العام واخل

  " اجمللس؟
  

وخالل وقت إعداد هذا الفصل مل تتوافر لدينا أية بيانات منشورة توصف بأهنا منتظمة أو مكتملة أو حديثة أو 
 موثوق هبا سواًء من دول اجمللس أو من املنظمات الدولية عن حراك العمالة الوطنية بني دول جملس التعاون اخلليجي،
وُيحتمل أن يكون السبب يف ذلك هو صغر حجم العمالة الوطنية املنتقلة مقارنة بعدد الوافدين املنتقلني أو بعدد 
العمالة الوطنية يف كل دولة، ورمبا يتمثل السبب يف أن البيانات املتاحة قد ال تالءم أي هدف من األهداف الرئيسية 

وحيث . البيانات من املمكن أن تتجاوز القيمة املمكن حتقيقها منهااملتعلقة بسوق العمل، ولذلك فإن تكلفة جتميع 
أن دول جملس التعاون اخلليجي ختطط يف الوقت احلايل ملد نطاق خطة التأمني االجتماعي والتقاعد من اخلدمة 

ات عن املواطنني املدنية، فإن اهليئات العامة املعنية بالتأمني االجتماعي يف دول اجمللس بدأت مؤخراً يف مجع املعلوم
  . العاملني يف مجيع دول اجمللس

  
وتكشف اإلحصائيات املبعثرة والضعيفة عن بعض نقاط الضعف يف هيكل توظيف مواطين دول جملس التعاون 

 أدناه واخلاصة حبراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس أن 5-3اخلليجي، وتوضح املعلومات الواردة يف اجلدول رقم 
 باملائة فقط من إمجايل القوة العاملة يف مجيع 1.7 عامل وهو ما يساوي 21000لوطنية املنتقلة يبلغ حجم العمالة ا

  ) 2008تقرير زاهر (دول اجمللس 

  بعض اإلحصائيات املتوافرة–مصفوفة حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس : 12 اجلدول

  اإلمجاىل  اإلمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  إىل/من
 3760  أ3500 115 144 1 0  -  البحرين

 746 0 735 10 1  - 0  الكويت

 3957  ب1314 5  ب2638  - 0 0  عمان

 15 0 14  - 1 0 0  قطر

 12759 0  - 98 0 12661 0  السعودية

 53  - 8 44 1 0 0  اإلمارات

 21290  أ4814 877 2934 4 12661 0  اإلمجاىل
  املقدر   أ

  ب  عدد العمانيني املوظفني من خالل مكاتب التوظيف العمانية يف هذه الدول
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 ووزارة القوة العاملة يف 23-2006 وفرباير 9-2005 مايو 25دار اخلليج للصحافة والطباعة والنشر : 2008زاهر : املصادر
 وزارة القوة العاملة يف سلطنة –يف الدوحة وديب سلطنة عمان واإلحصائيات الداخلية عن العمانيني املعينني من خالل مكاتب التوظيف 

  عمان 
  

  :  الوارد أعاله5-3وميكننا أن نصل بسهولة إىل النتائج التالية يف ظل اجلدول 
يتمثل أحد املالمح األساسية حلراك العمالة الوطنية يف دول جملس التعاون اخلليجي أن حراك العمال الوطنية ال  .1

  .  وظيف يف دول اجمللس مقارنة العمالة الوافدة أو حجم العمالة الوطنية يف كل دولةميثل عنصراً أساسياً يف الت
يتمثل أحد املالمح األساسية األخرى حلراك العمالة الوطنية يف دول جملس التعاون اخلليجي يف وجود فروق  .2

ة بني السعودية ملحوظة بني دول اجمللس املختلفة، ووفقاُ لإلحصائيات املتاحة عن حراك العمالة الوطني
والكويت والسعودية والبحرين والبحرين واإلمارات فإن حجم حراك العمالة بني هذه الدول كبري نسبياً، 
وباحلديث عن حراك العمالة بني عمان والكويت وعمان واململكة العربية السعودية وقطر واململكة العربية 

  . ني هذه الدولالسعودية والبحرين وقطر فنجد أن حراك العمالة حمدود ب
وفقاً لإلحصائيات الواردة أعاله فإن أكثر الدول استقباالً للعمالة الوطنية من دول اجمللس األخرى هي الكويت  .3

 فإن دولة اإلمارات GulfTalent.comووفقاً للمسح الذي أجراه موقع . واإلمارات والسعودية وقطر
لس ويرجع ذلك يف األغلب إىل التطورات اليت يشهدها تعترب مقصداً رئيسياً ألعداد كبرية من مواطين دول اجمل

القطاع املايل يف اإلمارات والبيئة العاملية اليت تتمتع هبا هذه الدولة والتغلغل الكبري للمؤسسات متعددة اجلنسيات 
 دول وتلخيصاً ملا سبق تعترب دولة اإلمارات مقصداً جذاباً ملواطين. وتوافر الفرص للتمتع بأسلوب حياة أفضل

وعلى الرغم . اجمللس نظراً حلزمة األجور اجليدة اليت تقدمها والطلب الكبري على اخلربات األجنبية والبحث عنها
من االرتفاع النسيب يف حزمة األجور اليت تقدمها اإلمارات فإهنا أصبحت أقل جذباً من الناحية املالية نظراً 

قصداً جذاباً ملواطين اإلمارات وتعترب الناحية املالية هي كما تعترب دولة قطر م. الرتفاع معدل التضخم هبا
وبالنسبة للبحرين وعمان فإهنما ). GulfTalent.com – 2006موقع (السبب الغالب على ذلك 

جتذبان أقل عدد ممكن من العمالة الوطنية نظراً ألن النظم االقتصادية يف هذه الدول تعترب هي األصغر بني دول 
ليجي األخرى، فضالً عن هذا فإن هاتني الدولتني تشهدان تدفقاً خارجياً للعمالة الوطنية جملس التعاون اخل

  . لديها حيث تتجه هذه العمالة إىل قطر نظراً ألن الرواتب يف قطر أعلى بكثري من هذه الدول
  

 التعاون اخلليجي إال وتتمثل املالحظة األساسية هنا يف مسألة السماح للعمالة الوطنية حبرية احلراك بني دول جملس
أننا عندما نتحدث على أرض الواقع جند أن املواطنني ال يستخدمون هذه امليزة على نطاق كبري، وميكن إرجاع 
األسباب الرئيسية اليت تكمن وراء هذه الظاهرة إىل جمموعة من العوامل اليت تتمثل يف انقسام أسواق العمل وعدم 

 بشأن الطلب على العمالة وتوفريها وغياب احلوافز لكل من أرباب العمل توافر بيانات ميكن االعتماد عليها
واملوظفني يف دول اجمللس واملؤهالت احملدودة اليت يتمتع هبا معظم املواطنني الذين يسعون للحصول على فرصة 

امللحوظة أيضاً وعلى الرغم من عدم ذكر إحصائيات إال أن االجتاه احملدود يف حراك العمالة كان من األمور . عمل
، وقد خلص املسح إىل اقتصار حركة حراك العمالة بصورة GulfTalent.comيف املسح الذي أجراه موقع 

. خاصة على العمالة اليت تتمتع مبستوى مرتفع من التعليم إىل جانب التمتع باخلربة الدولية وإجادة اللغة اإلجنليزية
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ليج مييلون إىل البقاء يف بالدهم األم نظراً للمزايا املتعلقة املعرفة اجليدة غالبية مواطين اخل"ووفقاً لنتائج املسح فإن 
موقع " (بالظروف احمللية والقرب من العائلة واألصدقاء باإلضافة إىل فرص السكان األصليني يف تويل وظائف رفيعة

GulfTalent.com 2006( ويتمثل . بالتحديد، وهناك العديد من األسباب األخرى اليت يتناوهلا هذا الفصل
أحد هذه األسباب يف أن معظم املواطنني العاطلني على العمل يف دول اجمللس تقل مستويات تعليمهم عن املتوسط 
الدويل أو متوسط دول اجمللس أو أن معظمهم من الذوي التخصص يف جمال العلوم االجتماعية مما يؤدي على إجياد 

متعون بطريقة أو بأخرى بنفس املعرفة يف كل دولة من دول اجمللس مما يعين عدد زائد من األشخاص املهنيني الذين يت
من خرجيي جامعات % 60وجتدر اإلشارة إىل أن . بدوره وجود مستوى أقل من احلراك بني أصحاب هذه املهن

 احنصرت دراستهم يف جماالت التعليم واآلداب والدراسات اإلسالمية 1990جملس التعاون اخلليجي يف عام 
 باملائة 10.3 باملائة فقط وخرجيي كليات العلوم 14.4واالجتماعية، بينما بلغت حصة خرجيي كليات اهلندسة 

كما عرض تقرير التنمية ) 2002 - جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا(فقط من إمجايل اخلرجيني 
، ووفقاً لتقديرات )2002 –برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (البشرية العريب الصادر عن األمم املتحدة نتائج مماثلة 

 باملائة من خرجيي جامعات دول جملس التعاون اخلليجي مها املتخصصني يف العلوم االجتماعية 38التقرير فإن 
 18 باملائة من املتخصصني يف دراسات األعمال وأن 11 باملائة من املتخصصني يف التعليم و34واإلسالمية وأن 

ومل تتغري هذه الصورة كثرياً يف السنوات ) مثل اهلندسة والعلوم األخرى(املائة فقط هم الذين درسوا املواد الفنية ب
 باملائة 40 توزيع طالب اجلامعات حيث أوضح أن 2009كما قدم تقرير البنك الدويل الصادر يف عام . األخرية

 باملائة يف الدراسات االجتماعية 30 والدراسات اإلنسانية ومن الطالب أكملوا دراساهتم العليا يف جماالت التعليم
 باملائة فقط يف التخصصات العملية والفنية واهلندسية والطبية، وال يشتمل التصنيف على نسبة السبعة باملائة 23و

بصفتها بغض النظر عن دور احلكومات (وتؤدي مسألة شيوع دراسة العلوم االجتماعية بني طالب اجلامعة . املتبقية
  .  إىل إعاقة فرص التوظيف الداخلي بني دول جملس التعاون اخلليجي) رب العمل األساسي هلؤالء اخلرجني

  
فضالً عن هذا فإن مواطين دول جملس التعاون اخلليجي لديهم روابط عائلية واجتماعية يف بالدهم مما جيعل مسألة 

ك فرص للحصول على وظائف أفضل من الفرص املتوافرة يف حراك خارج بالهم أمراً صعباً للغاية حىت وإن كان هنا
 مثل -ويف هذا الصدد ميكننا القول بأن اجلماعات العائلية اليت تتواجد ىف مناطق قريبة من بعضها . بالهم األم

 يؤدي إىل إحداث بعض احلركة - ُعمان/ الربميي املتواجدة على حدود اإلمارات/ التجمع العائلي يف منطقة العني
فضالً عن هذا فإن بعض مواطين دول جملس التعاون اخلليجي يفتقرون إىل احلافز أو . عمالة بني احلدود الوطنيةلل

احلماسة حنو السعي لفرص العمل يف دولة أخرى من دول اجمللس، بل عن هناك العديد من املواطنني الذين يشعرون 
ها يف بالدهم األم جمرد خروجهم من البلد مثل التأمني بالقلق حيال فقدان بعض املزايا واحلوافز اليت حيصلون علي

االجتماعي واحلصول على األراضي دون مقابل وأسعار الفائدة األقل وطول فترات سداد قروض السكن، ومع هذا 
فإن هذا التقرير يدعي بأن ضعف حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس ال يقتصر كليةً على التشريعات حيث أن 

بل )  أعاله4-3راجع اجلدول (اسات لألسواق املشتركة مت وضعها لتشجيع حراك العمالة بني دول اجمللس هناك سي
إن السبب وراء ضعف حراك العمال يتمثل يف ضعف ترمجة التشريعات والسياسات إىل تنفيذ فعال، بل إنه إذا ما مت 

س األعلى لدول جملس التعاون اخلليجي فإن ذلك تفعيل التشريعات والسياسات اليت مت االتفاق عليها يف إطار اجملل
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على الرغم من أهنا (قد يؤدي إىل توسيع سوق العمل يف دول اجمللس وقد خيلق بعض آفاق التوظيف يف هذه الدول 
  ).حمدودة مقارنة بفرص توطني العمالة

  
ت اليت تقف يف وجه احلراك على أهنا من املعوقا" املؤسسية"و" التشريعية"وقد حدد بعض الكتاب وصنفوا العوامل 

لوائح ومؤسسات سوق العمل "...أن ) 9-2002(بني دول اجمللس، فعلى سبيل املثال أظهر تقرير الباس وآخرين 
متشاهبة للغاية هذا باإلضافة إىل أن حالة الرفاهية حتول دون حراك العمالة عرب ) دول جملس التعاون اخلليجي(يف 

، فضالً عن هذا فقد أضاف التقرير أن األسعار واألجور ) تأكيده على هذه املسألةوقد أضاف التقرير" (دول اجمللس
يف مجيع دول اجمللس ال يتم تعديلها تلقائياً للتكيف مع الصدمات اليت يتعرض هلا النفط، بل إن اإلنفاق احلكومي 

  . سوق النفطيعترب هو العامل األساسي احملقق للتوازن يف األنشطة االقتصادية خالل فترات كساد
  

وأخرياً جتدر اإلشارة إىل أن املناقشة الدائرة بشأن حراك العمالة الوطنية بني دول جملس التعاون اخلليجي هي 
إال أن غياب البيانات املنتظمة وغياب االعتراف بأمهية دور حراك . موضوع حديث نسبياً ال يزال خيضع للبحث
ة اخلاصة باالقتصاد الكلي والسياسات الوطنية االجتماعية ال جيعل هذا العمالة بني دول اجمللس يف السياسات الوطني

اجملال واحداً من حماور البحث وهو ما يفسر السبب وراء عدم وجود دراسات سابقة على هذا املوضوع بالتحديد، 
  .ةومع هذا فإن املوضوع يكتسب أمهية تدرجيية خاصة يف ضوء إنشاء االحتاد النقدي واألزمة االقتصادي

   
وتبدأ دول اجمللس يف الوقت احلايل يف البحث عن املعلومات اخلاصة باملواطنني العاملني يف مجيع دول اجمللس وذلك 

  . يف إطار خطة التغطية التأمينية
 
  

   النتيجة والتوصيات ذات العالقة بالسياسات املرغوبة 5-7
ل جملس التعاون اخلليجي ويتحرى مدى أمهية ذلك يف يتناول هذا الفصل بالبحث مسألة حراك العمالة الوطنية بني دو

إطار االحتاد النقدي اخلليجي املزمع إنشاؤه ومدى عالقة مسألة حراك العمالة بتحسني األداء االقتصادي للدول 
وتعترب مسألة حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس مسألة ذات أمهية قصوى من . األعضاء يف اجمللس النقدي اخلليجي

وستتوقف . ناحية محاية النظم االقتصادية يف دول اجمللس من التعرض للصدمات االقتصادية مثل األزمة املالية احلالية
عملية إصدار العملة املوحدة بدول اخلليج على إنشاء نظم اقتصادية متكاملة على مستوى االقتصاد الكلي حبيث 

وعلى الرغم من أن مسألة حراك العمالة بني دول .  والعمالةتتضمن السياسات املتسقة  اخلاصة برأس املال البشري
اجمللس قد ال تكون هي العامل احملرك الوحيد للنمو والتكامل االقتصادي يف املنطقة فإهنا قد تعمل كوسيلة حيوية متكن 

 أحد سبل وتتمثل. الوحدة النقدية من التمتع مبستوى املرونة الالزم للتخفيف من حدة آثار الصدمات اخلارجية
وميكن أن تعمل مسألة حرية . االستجابة للصدمات اخلارجية يف تقبل فكرة اخنفاض الرواتب أو ارتفاع نسبة البطالة

  . حراك العمالة على املستوى اإلقليمي ومرونة واألجور كآليات للتكيف يف حالة التعرض ملثل هذه الصدمة
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  دراسات حالة–ظيف املواطنني يف دول جملس التعاون اخلليجي خربة تو: 10 مربع نص

. من اجلدير بالذكر أن نشري إىل أن هناك بعض األمثلة الناجحة اليت تسترعى االهتمام ملبادرات حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس
توظيف العاملني البحرينيني يف قطر وتبعه افتتاح  افتتحت وزارة القوة العاملة بالبحرين مكتباً يف قطر لتنظيم مسألة 2007ففي عام 

 طلب عمل حبريين يف مكتب 500مكتب يف اإلمارات العربية املتحدة بعد بعام آخر، ووفقاً لإلحصائيات غري املنشورة فقد كان هناك 
ة اإلجيار تعترب معوقاً أساسياً حيول وقد أوضح املسئولون بالبحرين أن تكلفة املعيشة املرتفعة يف قطر متضمنة تكلف. قطر يف العام األول

  . دون حراك العمالة بني البلدين
  

 بني 2003وباملثل أنشأت وزارة القوى العاملة يف سلطنة عمان مكتب توظيف يف الدوحة بقطر، كما مت توقيع مذكرة تفاهم يف يناير 
 قطر، وتال هذا االجتاه افتتاح مكتب توظيف مماثل يف ديب وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان ووزارة شئون اخلدمة املدنية واإلسكان يف

  . 2005يف ) اإلمارات العربية املتحدة(
  

 عماين مت توظيفهم من خالل مكتب التوظيف بقطر وأن 2638وقد أظهرت اإلحصائيات احلديثة لوزارة القوى العاملة بعمان أن 
 ويبلغ العدد اإلمجايل للذين مت توظيفهم منذ عام 2008-2003 من  مت توظيفهم من خالل مكتب التوظيف بديب خالل الفترة1314
 باملائة تقريباً مت تعيينهم يف 67 موظفاً يف العام منهم 790 مواطناً مما جيعل متوسط التوظيف 3952 من خالل كال املكتبني 2003
 من خالل مكتب قطر إىل حتليل وزارة القوى العاملة وقد خضعت خصائص العمانيني املعينني.  باملائة تقريباً مت تعيينهم يف ديب33قطر و

  :بعمان، ويعرض اجلدول الوارد أدناه ملخصاً هلذه اخلصائص
  

 
  

وميكن اعتبار دراسات احلالة العمانية والبحرينية مبثابة مشروعات جتريبية هتدف إىل إنشاء آلية شاملة منظمة للتوظيف يف دول جملس 
. وعلى الرغم من أن هذه التجربة حمدودة من ناحية نطاقها إال أهنا تعمل كمركز لتقدمي املعلومات عن سوق العملالتعاون اخلليجي، 

املراكز تقدمي املعومات املتاحة عن التوظيف يف الدول األخرى للمواطنني العمانيني والبحرينيني حىت ميكنهم / وتستطيع هذه املكاتب
وميكن هلذه املكاتب أن تعطي إشارة على حناج التعاون بني دول . حقيقية بشأن احلراك لدولة أخرىاختاذ قرارات قائمة على معلومات 

وتنعكس إشارات جناح  التجربة العمانية انعكاساً مباشراً . جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق بالتوظيف واملعلومات اخلاصة بسوق العمل
املعينني يف قطر واالرتفاع النسيب يف نسبة املرشحني املعينني إىل عدد املرشحني للوظائف يف العدد احملدود من حالة استقالة العاملني 

  باإلضافة إىل جناح املواطنني األقل مستوى من ناحية املؤهالت يف احلصول على وظائف خارج بالدهم
 2005وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان : املصدر

  

  متقاعد   موظف   مرشح   مسجل   
          :األرقام

 49 1004 1655 3507  الرقم اإلجمالى

   %91 %95.6 %87  (%)ذكور 
   %9 %4.4 %13  (%)إناث 

          : المؤهالت األكاديمية
   %75.3 %63.5 %57.3  قل من تعليم ثانوي أ

   %16.0 %24.0 %21.9  تعليم ثانوي 
   %8.7 %12.5 %20.8  أعلى من شهادة تعليم ثانوي 
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ملرنة اليت تسعى لتيسري حركة حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس، إال أن وهناك عدد كبري للغاية من السياسات ا
خاصةً عندما  يتعلق األمر بتوظيف املواطنني كما أن اجلمود أسواق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي تعاين من 

حقيقة أنه ليس هناك حبث بشأن وتنبع أمهية هذه الدراسة أيضاً من .  للغايةضعيفةاستجابة املواطنني هلذه السياسات 
عملية ، ومن ناحية أخرى فإنه مل يتم تبين أية إجراءات 26مسألة حراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس هذا من ناحية

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن . مشتركة منذ الثمانينات لتحسني عملية توظيف العمالة الوطنية يف دول اجمللس األخرى
حىت اآلن يف هذا التقرير أسفرت عن إحداث تأثري ضعيف للغاية على مسألة حراك العمالة الوطنية، السياسات احملددة 

كما أن وجود السياسات واإلعالنات واالتفاقيات املختلفة املربمة بني دول اجمللس بشأن املعاملة الوطنية ملواطين دول 
 عدم وجود تشريع مشترك لدول اجمللس ليس هو جملس التعاون اخلليجي يف القطاعني اخلاص والعام يشري إىل أن

السبب وراء املستوى الضعيف السائد حلراك العمالة الوطنية بني دول اجمللس نظراً ألن مواطين اخلليج مسموح هلم 
بالعمل واملشاركة يف مجيع املهن يف أي دولة من دول اجمللس، كما أن الدول تسمح ملواطنيها بطلب احلصول على 

وعلى الرغم من أن مرونة سوق العمل . ؤسسات املالية واملصارف املتواجدة يف أي دولة عضو يف اجمللسقروض من امل
يف دول اجمللس وحراك القوة العاملة تقف عند مستوى حمدود للغاية وتعاين بطريقة ما من االختالط إال أهنا قابلة 

  . للتحسني من خالل اجملموعة التالية من التوصيات
  

ات دول جملس التعاون اخلليجي أن ترفع من مستوى اإلنفاق لتيسري التوسع يف املخرجات ميكن حلكوم .1
وبالنسبة لإلنفاق احلكومي يف . والتوظيف وذلك كمسعى منها لتخفيف حدة اآلثار النامجة عن األزمة املالية

 باملائة 70يل أكثر من دول اجمللس فإنه يضم أكثر من ثلث إمجايل الناتج احمللي للدول كما أنه يعمل على متو
  . من مجيع املصروفات احلكومية

يكون الوقت مناسبا لنظر دول اجمللس يف مسألة إنشاء منتدى مركزي للبيانات ومركز لتبادل البيانات باإلضافة  .2
من خالل املواقع املشتركة بني دول اجمللس (إىل إجياد برامج فعالة للمساعدة يف البحث عن الوظائف 

سعياً لبناء قاعدة بيانات شاملة جلميع مواطين دول )  البحث عن الوظائف وتقييم املعلومات عنهاواملتخصصة يف
جملس التعاون اخلليجي العاملني يف دول اخلليج األخرى، كما جيب دمج هذه البيانات يف اإلحصائيات املنشورة 

توظيف يف دول اجمللس سيعد عن سوق العمل يف دول اجمللس، فضالً عن هذا فإن إصدار نشرة دورية عن ال
أيضاً من اخلطوات اليت تساعد على جتميع بيانات سوق العمل يف دول اجمللس ونشر املعلومات عل القوى 

ويف الوقت احلاضر تعترب مسألة عدم توافر البيانات عائقاً يواجه عملية حتليل اجتاهات . العاملة يف هذه الدول
 أنه يعوق عملية خلق الوظائف على مستوى أوسع نطاقاً يف جملس ومشكالت سوق العمل يف دول اجمللس كما

  . التعاون اخلليجي
التأكيد على اقرار دول اجمللس السياسات واإلجراءات لتقدمي احلوافز للعمالة الوطنية بدول اجمللس للسعي  .3

وجود وميكن هلذه السياسات املساعدة أن تتضمن ضمان . للحصول على وظائف يف دول اجمللس األخرى
معيار موحد بني دول اجمللس فيما يتعلق بتشريعات السالمة والصحة املهنية ورفع املعوقات اليت تواجه التوظيف 

وسيثبت الوقت أن ". عادل"و" موحد"و" شامل"من خالل خلق نظام للتأمني واملزايا االجتماعية يتسم بأنه 
                                                 

ال المحدود للعمالة وجود سمة غالبة على دول مجلس التعاون الخليجي تتعلق باالنتق) 200(أشار تقریر فاسانو وآخرین  16 26
إال أن التقریر لم یتناول (على المستوى اإلقليمي على الرغم من تمتع المواطنين بحق االنتقال للعمل في دولة أخرى من دول المجلس 

  )هذه المسألة بالتحليل
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يف القطاعني العام (العاملني يف دول اجمللس األخرى اجلهد املبذول لتوسيع مظلة احلماية التأمينية للمواطنني 
وتضم اإلجراءات اإلضافية . من خالل نظم املعاش والتأمني املدين ُيعترب خطوة حنو الطريق الصحيح) واخلاص

املمكن اختاذها تبين قواعد قانونية لإلقامة والتوظيف وخلق أسواق عمل أكثر شفافية ورفع مستوى املعرفة 
 حق املواطنني يف احلراك حبرية متضمناً حق العمال يف االندماج االجتماعي واالقتصادي والوضوح بشأن

والثقايف يف الدول اليت تستقبلهم باإلضافة إىل إعداد مشروعات توظيف متجددة ومشتركة المتصاص املواطنني 
  . العاطلني عن العمل يف دول اجمللس

ل يف مرونة التوظيف بالنسبة للنمو إال أن النمو يف املخرجات مل يظهر التحليل الوارد هنا أنه االرتفاع املعقو .4
يستطع امتصاص القوة العاملة املتزايدة يف دول اجمللس ليس فقط خالل وقت األزمة املالية بل أثناء الظروف 

ناسبة الطبيعية أيضاً مما يشري إىل احلاجة لتحسني قدرة خطط التنمية يف دول اجمللس على استحداث الوظائف امل
للمواطنني، وبالنظر إىل هذا املوقف فليس من السهل على النمو االقتصادي يف دول اجمللس أن يتماشي مع 
املتطلبات من ناحية القوة العاملة، وقد ساء هذا املوقف مع اندالع األزمة املالية العاملية حيث أن مرونة التوظيف 

ولذلك فإن تعزيز مرونة . ملستويات التارخيية السابقةبالنسبة للنمو يف دول اجمللس شهدت اخنفاضاً دون ا
التوظيف بالنسبة للنمو االقتصادي من خالل تقليل الفوارق يف األجور تعترب من بني األسباب اليت ستضمن 

  . امتصاص القوة العاملة على املستويني الوطين واإلقليمي
 سياسات سوق العمل الوطنية واإلقليمية بل سيمتد من احملتمل أال يتوقف تأثري إنشاء احتاد النقد اخلليجي على .5

. هذا التأثري إىل هيكل أسواق العمل يف دول اجمللس وذلك يف أعقاب التنوع اجلاري حالياً يف النظم االقتصادية
وحىت يتسىن لدول اجمللس سد الثغرات املتعلقة بالتوظيف فيجب أن يركز التعليم والتدريب بصورة أقل على 

تماعية مع ضرورة حتريكه حنو احتياجات سوق العمل يف دول اجمللس بالتوازي مع احتياجات العلوم االج
وسيتطلب هذا األمر من كل دولة أن تقوم مبراجعة الربامج والسياسات . أسواق العمل الوطنية يف كل دولة

 سوق العمل الواسعة السائدة للتعليم اجلامعي وتطوير املوارد البشرية لتحقيق التوافق بينها وبني متطلبات
وتنبع هذه التوصية من حقيقة أن التنوع واخلصخصة . واحتياجات سوق العمل من ناحية التخصصات العلمية

اجلارية يف دول جملس التعاون اخلليجي قد تؤدي إىل إحداث تغريات مستقبلية يف اهلياكل االقتصادية بدول 
 الطلب على العمالة إجياد برامج خمتلفة للتخصص اجمللس، وبناًء على ذلك فمن املمكن أن يستدعي نوع
  .والتدريب للقوى العاملة احلالية واملستقبلية يف دول اجمللس

تدعو احلاجة إىل تبين إصالحات مؤسسية يف كل سوق عمل وطين لضمان حتقيق املزيد من املرونة واحلركة  .6
قطاع اخلاص بني دول اجمللس تقليل وقد تتطلب عملية رفع مستوى التوظيف يف ال. وتقليل انقسام السوق

مستوى التوظيف يف القطاع العام يف حاالت معينة، وتعترب هذه اإلصالحات املؤسسية أمراً هاماً إلعطاء 
. مؤشرات صحيحة من السوق للقوة العاملة الوطنية اليت تسعى للحصول على مستوى أعلى من التعليم

سعون إىل احلصول على وظائف يف القطاع العام عادةً ما يتجهون وبتوسيع نطاق احلديث فإن املواطنني الذين ي
إىل احلصول على شهادات يف العلوم االجتماعية وعندما تواجه مسألة التعيني يف القطاع العام انكماشاً فإن 
هؤالء املوظفني مييلون إىل البقاء بدون عمل، ويف احلاالت اليت يستطيعون فيها احلصول على وظائف يف 

العلوم (ت أخرى فغالباً ما تكون إنتاجيتهم ضعيفة نظراً ألهنم حصلوا على التدريب يف جمال خمتلف قطاعا
  .)االجتماعية
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السياسات والتشريعات املساعدة املختلفة يف دول جملس ترمجة يعترب غياب اإلجراءات العملية اليت تعمل على  .7
ليت تواجه حراك العمالة احمللية بني دول جملس التعاون التعاون اخلليجي ووضعها حمل التنفيذ أحد أهم املعوقات ا
وتعترب مسألة تيسري حراك العمالة الوطنية بني دول . اخلليجي وذلك إىل جانب بعض العوامل احليوية األخرى

اجمللس أحد املسائل الثابتة تقريباً على جدول أعمال مؤسسات دول جملس التعاون اخلليجي كما أهنا تعترب 
ويتطلب . بتاً يف املخرجات السياسية الصادرة عن اجمللس واملخرجات الصادرة عن قمم اجمللس األعلىعنصراً ثا

 حىت 1981األمر تفعيل مجيع السياسات اليت اعتمدها اجمللس األعلى لدول جملس التعاون اخلليجي منذ عام 
ات هذه املرحلة اجلديدة من التعاون يتسىن توسيع نطاق توظيف العمالة الوطنية داخل دول اجمللس والوفاء مبتطلب

االقتصادي بني دول اجمللس كما أن األمر يتطلب من سوق العمل الكبري يف دول جملس التعاون اخلليجي أن 
ينظر بعني االعتبار للمواطنني الذين يسعون للحصول على فرصة عمل يف دول اجمللس، وملساعدة هذه العملية 

 إنشاء وحدات القطاع العام  لتيسري توظيف املواطنني يف دول جملس التعاون ميكن لدول جملس التعاون اخلليجي
  . اخلليجي وذلك يف وزارات العمل أو الكيانات املناظرة ذات الصلة

يكون من الضرورى تفكري دول جملس التعاون اخلليجي يف حتديد األولويات بالنسبة لتطبيق السياسات املعتمدة  .8
 يف كل دولة وتنفيذها مع إرساء السياسات التشريعية املصاحبة لذلك سعياً لرفعاملعنية بتوظيف املواطنني 

وأخرياً جيب على دول اجمللس أن تعمل على تصفية . مستوى توظيف املواطنني يف دول جملس التعاون اخلليجي
ني دول اجمللس أي حالة ارتياب تتعلق حبقيقة أن هذا اهلدف األساسي احملدد املتمثل يف تشجيع حراك العمالة ب

ليس عرضة للخطر من الناحية االقتصادية أو أنه ال ميكن حتقيقه، ويف حقيقة األمر جيب على احلكومات أن 
  . النظرية والعمليةتعزز مزايا املشاركة يف سياسات حراك العمالة الوطنية من الناحيتني 
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  سي . كان 

 –نظمة العمل الدولية  م– إدارة اإلنعاش وإعادة اإلعمار – سياسات التوظيف اليت هتدف ملكافحة الفقر 2001
  جنيف

  
  ب وآخرين . الباس

 32 ورقة عمل رقم –املعهد العريب للتخطيط هل دول جملس التعاون اخلليجي مستعدة لتوحيد العملة؟  2002
  )WPS 0203/املعهد العريب للتخطيط(

  
  وزارة القوى العاملة 

   سلطنة عمان– 2005يناير : 2003 يناير –القوى العاملة العمانية يف قطر  2005
  

  ر. مندل
 665 -  51:651 املراجعة االقتصادية األمريكية، –" نظرية املناطق ذات العملة املوحدة" 1961

  
  سراج الدين وآخرين

 طبعة جامعة أكسفورد –القوى العاملة واهلجرة الدولية للعمالة مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا  1983
  للبنك الدويل

  
  ملتحدة اإلمنائىبرنامج األمم ا

   جنيف–تقرير التنمية البشرية العربية  2002
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  الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي / برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
   خلف فرص لألجيال القادمة–تقرير التنمية البشرية العربية  2002

  
  البنك الدوىل

 راك األفراد والوظائف ملنطقة الشرق األيوسط ومشال أفريقيااملنظور طويل األجل حل –تشكيل املستقبل  2009
  واشنطون دي سي–

  
  م. زاهر

 بنك الكويت – اخلطوة احلالية لالستفادة من التكامل –السوق املشتركة بدول جملس التعاون اخلليجي  2008
   أكتوبر12 مذكرة حبث –الوطين 

اون اخلليجي باعتبارها اخليار األمثل يف ظل الظروف احلوافز واإلصالحات املالية يف دول جملس التع 2009
   أبريل2 مذكرة حبث لبنك الكويت الوطين – بنك الكويت الوطين –احلالية 
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 6الفصل 

 
   اإلطار القانوين وإطار السياسة حلماية حقوق العمال األجانب يف املنطقة العربية

  
  27كمال أبو شديد وعثمان بلبيسي وكوزيت مايكي

  
  :مقدمة

وقد ناشدت وسائل . طاملا ُعين اجملتمع الدويل حبماية حقوق املهاجرين العاملني بعقود مؤقتة يف املنطقة العربية
اإلعالم، ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية والوطنية، واملنظمات الدولية غري احلكومية الدول العربية كي تعدل 

ث تتماشى مع املعاهدات القانونية اإلقليمية والدولية احلالية واليت أُطرها القانونية الوطنية حلماية حقوق املهاجرين حبي
وعلى الرغم من أنه ال يزال أمامنا الكثري لتحقيقه لتوفري مستويات محاية مناسبة . صدقت عليها الدول العربية

لدان العربية يف للمهاجرين األجانب يف الدول العربية، إال أنه جيب مالحظة اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الب
  .السنوات املاضية للحد من تعرض العمال املهاجرين لالستغالل واإلساءة

  
ويف حماولة لفهم حقوق العمال املهاجرين يف العامل العريب، يلقي هذا الفصل الضوء أوالً على اإلطار القانوين الدويل 

 بلغته الدول العربية يف توقيع االتفاقيات الدولية ثانًيا، يدرس هذا الفصل املدى الذي. فيما يتعلق بالعمالة املهاجرة
ثالثًا، سيستعرض هذا الفصل وضع العمال املهاجرين . اليت حتافظ على حقوق العمالة املهاجرة والتصديق عليها

وأخًريا سيقدم البحث بعض التوصيات للدول العربية خبصوص طرق . احملليني وغري املهرة يف لبنان كدراسة حالة
  .اية العمال املهاجرين وبالتايل تعزيز فوائد اهلجرة بني الدول العربيةحتسني مح

  
  معايري حقوق اإلنسان الدولية ومحاية العمال املهاجرين

فهناك أوالًً صكوك .  توجد جمموعات ثالث من الصكوك القانونية حلماية العمالة املهاجرةطبقًا للقانون الدوىل،
شر بغض النظر عن جنسياهتم، أو مكانتهم وتشمل صكوك إقليمية خاصة حبقوق حقوق اإلنسان الىت حتمي كافة الب

ثانًيا، هناك صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وصكوك منظمة العمل الدولية واليت تنص على محاية . اإلنسان
 تستهدف املهاجرين حقوق العمال املهاجرين، وثالثًا، هناك صكوك األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية واليت إن مل

وهذه اجملموعة األخرية من صكوك األمم املتحدة إضافة إىل صكوك حقوق . بأعينهم فهي تتعلق بالعمالة املهاجرة
وعديد ومن التداخالت بني األنواع املختلفة من . اإلنسان تتضمن بصفة خاصة صكوك للقانون اجلنائى عرب الوطىن

  . الواقع العملىاحلماية املذكورة هنا موجودة بالفعل ىف

                                                 
معة مانشيستر استاذ مساعد في التعليم بجامعة نوتردام وحاصل على درجة الدآتوراة في التعليم من جا/   آمال شدید  27

عثمان بلبيسي آبير المسئولين بالمنظمة الدولية . lb.edu.ndu@kabouchedid :، البرید اإللكتروني1997بالمملكة المتحدة عام 
. int.iom@obelbeisi: إللكترونيالبرید ا: 1999للهجرة في بيروت، وحاصل على بكالریوس إدارة أعمال من جامعة األردن عام 

 وماجستير آوزیت مایكي منسق برامج بالمنظمة الدولية للهجرة وحاصل على دبلومة في الدراسات المتقدمة في علم النفس اإلآلينيكي
 : الربيد اإللكتروني2008عة لبنان عام في احياء علم النفس االجتماعي في المجتمعات التي مزقتها الحروب من جام

int.iom@cmaiky .هذه المقالة مكتوبى بصفة شخصية وال تمثل بالضرورة آراء المنظمة الدولية للهجرة أو مواقفها.  
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وتفرض كافة اتفاقيات حقوق اإلنسان على كل األطراف على محاية حقوق األفراد املوجودين يف ظل اختصاصهم، 

وقد قام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية ) 2003فيتزباتريك، (واملواطنني، وغري املواطنني على حد سواء 
ري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص القضاء على كافة أشكال التمييز العنص

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة 
واتفاقية حقوق الطفل، قامت كلها التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

وتنتمى أيضاً اإلتفاقية الدولية حلماية حقوق . حبماية كل األشخاص مبا فيهم العمال املهاجرين والعمال بعقود مؤقتة
العمال املهاجرين إىل هذه اجملموعة من الصكوك األساسية حلماية حقوق اإلنسان وقد وضعت بصفة خاصة حلماية 

وقد وضعت هذه الصكوك القانونية حلماية احلقوق األساسية  واليت كثًريا ما ُتنتهك فيما يتعلق . العمال املهاجرين
باملهاجرين والعمال األجانب بعقود مؤقتة، ومن هذه احلقوق التحرر من الرق أو السخرة أو العقاب واملعاملة املهينة 

 تعرضوا لإلجتار أو االستغالل والذين جيدون أنفسهم وتتضح هذه املعاملة مع العمال املهاجرين الذين. وغري اإلنسانية
مكبلني بعبودية الدين وعاجزين عن الرحيل حيت ُيتموا سداد الدين لصاحب العمل أو الذى جيندهم، وغريها من 

وتتعرض املهاجرات أكثر ملثل هذه األنواع من االستغالل نظًرا للوظائف أو القطاعات . أشكال االستغالل األخرى
وتقضي قوانني حقوق األنسان الدولية العامة، وكذلك بعض الصكوك الدولية اليت . الًبا ما توظف النساءاليت غ

مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة (حتارب العبودية واألوضاع الشبيهة هبا 
  .بتحرمي العبودية والسخرة) 2006العمل الدولية، 

  
اج بعض هذه األحكام املوجودة يف االتفاقيات الدولية يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي تبناه جملس وقد مت إدم

 بعد أن صدقت 2008ودخل حيز التنفيذ ىف . 1994 سبتمرب 15 يوم 5437جامعة الدول العربية بقرار رقم 
). ات العربية املتحدة، وفلسطني، واليمناألردن، والبحرين، وليبيا، واجلزائر، واإلمار(عليه سبع دول عربية هي 

وعلى الرغم من أن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أكدت على وجود بعض االحكام املخالفة 
إال ان اجملتمع الدويل رحب هبذا ) 32املادة . (لألعراف واملعايري الدولية منها أحكام ختص حقوق غري املواطنني

مفوضية األمم املتحدة (وة إجيابية يف طريق حتسني محاية األفراد الذين يعيشون يف املنطقة العربية التصديق باعتباره خط
وعلى الرغم من بعد القيود املذكورة أعاله، فإن امليثاق يضمن متتع كافة األفراد بكافة ). السامية حلقوق اإلنسان

صر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي احلقوق واحلريات الواردة يف امليثاق دون أي متييز بسبب العن
السياسي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بني الرجال والنساء، 

ون ، ومجيع األفراد متساوون أمام القان)5املادة (ولكل فرد احلق يف احلياة ويف احلرية ويف سالمة شخصه ) 2مادة (
وأن يتمتع حبرية ) 13مادة (واال ُيعامل أي فرد معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، ،  (9مادة (

  ).31مادة (واال يتعرض للسخرة ) 20مادة (احلراك 
  

 االتفاقية وتوجد جمموعة من املعاهدات القانونية الدولية واليت تعين حتديًدا حبقوق العمال غري املواطنني وتتضمن
وبعض الصكوك املعينة ملنظمة ) 2003فيتزباتريك، (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

وقد قام عدد حمدود من الدول بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين . العمل الدولية
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وقبل دخول هذه . ناعية كربى أو دولة من دول املقصد للمهاجرينوأفراد أسرهم وال يوجد من بينها دولة ص
االتفاقية حيز التنفيذ، قامت منظمة العمل الدولية بوضع املعايري الدولية اليت تغطي كافة أوجه التعيني للعمال 

ومن أهم . وهي يف األصل اتفاقيات وتوصيات مهمة تتعلق هبجرة العمالة الدولية. املهاجرين والقوميني يف العامل
الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ) املراجعة(االتفاقيات املعنية بالعمالة املهاجرة هي اتفاقية اهلجرة من أجل العمل 

، رقم 1975) (األحكام التكميلية(، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين )97، رقم 1949(
ملساواة يف املعاملة بني العمال املهاجرين والقوميني يف البالد، حيث حتدد أمهية وتعين االتفاقية األوىل بأمهية ا). 143

املساواة فيما يتعلق بإجراءات التعيني وظروف املعيشة والعمل واملساواة يف احلصول على العدالة، واملساواة يف دفع 
كما . لتدريب املهين وفرص الترقىالضرائب، والضمان االجتماعي، حيث حتدد أمهية حقوق العاملني املهاجرين يف ا

 أحكاًما حول مل شتات األسرة وطرق االستئناف يف حاالت الطرد من 97حتوي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
، فقد مت فيها حتديد 143أما عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . العمل أو حاالت اإليقاف عن العمل غري املربرة

حترام املهاجرين غري الشرعيني حيث توصي االتفاقية بطرق لوقف اهلجرة واالجتار غري الشرعيني، الشروط املطلوبة ال
إيسم ومسيث، (كما تقر بفرض العقوبات على املواطنني الذين يعينون املهاجرين من خالل طرق غري مشروعة 

ري حقوق العمالة املهاجرة قبل وقد وضعت كل من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املشار إليها معاي.). 10: 2004
مغادرهتم لبلد املنشأ وأثناء رحلتهم وحراكهم إىل بالد املقصد وأثناء إقامتهم وتعيينهم يف الدول املضيفة وعودهتم إىل 

وتنص االتفاقية على حق العمال املهاجرين يف عقود التعيني املكتوبة قبل املغادرة، وأن يتلقوا نفس . بالدهم األصلية
 أهل البالد وأال يتعرضوا للتمييز يف أوقات الكساد وأن يكون هلم احلق يف تكوين نقابات العمال واالنضمام معاملة

إليها، كما تنص على ضرورة تيسري الدول مل شتات األسر، وأن يكون من حق املهاجرين استئناف أي قرار بإهناء 
  )2004:9إيسم ومسيث، " (عملهم

  
ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين تتضمن كل األحكام األساسية التفاقييت منظمة ونتيجة ألن االتفاقية الدولي

 ميكن اعتبارمها 143 و97العمل الدولية وىف بعض اجلوانب تتعدامها فإن اتفاقيىت منظمة العمل الدولية رقما 
 صراحة احلقوق املشروحة ىف مكملتني لالتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والىت تطبق

اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان، االتفاقية العاملية للحقوق املدنية والسياسية، االتفاقية العاملة للحقوق (إعالن احلقوق 
وهى ىف املقام األول صك . فيما خيتص باملوقف احملدد للعمال املهاجرين وأسرهم) االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قوق اإلنسان ويوفر مع اتفاقيىت منظمة العمل الدولية احلد األدىن من أشكال احلماية للعمال خارج حلماية ح
وتوفر الصكوك الثالثة معاً تعريفاً حقوقياً شامالً  وأساس قانوىن للسياسة واملمارسة الوطنية فيما يتعلق . أوطاهنم

استغالل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم والقضاء بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وتوفر إجراءات حمددة ملنع 
دليل التصديق على . (عليه، متضمنة هناية للتحركات غري املصرح هبا وللمواقف غري القانونية أو غري املوثقة

ومن اجلدير باملالحظة أن االتفاقية الدولية حلماية حقوق املهاجرين تتيح تعريفات أمشل  ). 2009املعاهدات، 
كما تنص أيضاً على ). 2-44 و4املواد " (أسرة املهاجر" باتفاقيىت منظمة العمل الدولية، على سبيل املثال باملقارنة

فهى . والوطنيني أمام القانون بشكل أمشل) بصرف النظر عن وضعهم(مبدأ املساواة يف املعاملة بني العمال املهاجرين 
 وكذلك على احترام حصول العمال املهاجرين على تؤكد على أمهية املرتبات املالية وظروف العمل األخرى

كما تضمن أحكاماً لضمان ). 30، و28، و25، و)1 (18املواد (املساعدة الطبية العاجلة وعلى التعليم ألبنائهم 
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 يبدو أن 22ومبوجب أحكام املادة ). 47، و32املواد (حقوق العمال املهاجرين يف حتويل مدخراهتم ومكاسبهم 
 مت 77وإضافة إىل ذلك، طبقًا للمادة . رين يستفيدون من مستوى واضح من احلماية فيما يتعلق بالطردالعمال املهاج

أما فيما يتعلق باالشتراك ىف . التأكيد على حق العمال املهاجرين ىف التقدم بشكاوى فردية ضد صاحب العمل
، غري أن صكوك )40 و26املواد (الشرعيون املنظمات العمالية، فإن االتفاقية تفرق بني املهاجرين الشرعيني وغري 

منظمة األمن والتعاون يف (منظمة العمل الدولية تضع مع ذلك تأكيداً أقوى على هذه احلقوق احملددة للعمال 
  )2006أوروبا، ومنظمة اهلجرة الدولية، ومنظمة العمل الدوىل، 

  
نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة م"وحيدد بروتكول . ويتعرض العمال املهاجرون أيضاً خلطر اإلجتار

حيدد تعريف ) بروتوكول اإلجتار(املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية " النساء واألطفال
دامها التهديد أو استخ"عن طريق " جتنييد األشخاص أو نقلهم أو التستر عليهم أو استقباهلم"اإلجتار بالبشر على أنه 

وحيرم . هبدف االستغالل" القوة أو أي شكل أخرمن أشكال اإلكراه، أو االختطاف أو النصب أو اخلداع
اإلجتار بكل األشخاص مبا ىف ذلك العمال املهاجرين بكل أشكاله من عبودية الرهن، واالستغالل " بروتكول اإلجتار"

ات العبودية، واألشكال األخرى الستغالل العمالة اجلنسي القسري ألغراض جتارية، واملمارسات الشبيهة مبمارس
ورغم أن معظم الدول العربية قامت بالتصديق على الربتوكول، إال أن ترمجته إىل ). 2006منظمة العمل الدولية، (

إضافة إىل ذلك، أصدرت بعض اهليئات اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية، وجملس . تشريعات وطنية ال يزال بطيئًا
عاون اخلليجي معاهدات إقليمية ملنع اإلجتار بالبشر ومحاية ضحايا اإلجتار ويشمل ذلك، مشروع القانون العريب الت

النموذجي ملواجهة جرائم اإلجتار بالبشر، والقانون النموذجي جمللس التعاون اخلليجي، واإلعالن العريب حلقوق 
وخطة العمل اإلقليمية ) 10مادة (رمية املنظمة عرب الوطنية، واالتفاقية العربية حملاربة اجل) 10مادة رقم (اإلنسان 

جامعة الدول العربية، ) (29-27مواد (العربية التابعة لألمم املتحدة حملاربة اإلجتار باإلشخاص وهتريب املهاجرين 
 لسنة 29قم وباإلضافة إىل بروتوكول اإلجتار، فإن معاهدتا منظمة العمل الدولية اخلاصة بالعمل القسرى ر) 2007
 بالقضاء على العمالة القسرية تناشد احلكومات شحذ الدعم من أجل القضاء 1957 لسنة 105 ورقم 1930

كل األعمال أو اخلدمات الىت تغتصب من أي شخص حتت "والذى تعريفه " العمل القسرى أو اإلجبارى"على 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم " (رادتهالتهديد بأي عقوبة والىت مل يتطوع هذا الشخص بأداها طوعاً مبحض إ

  )2006منظمة العمل الدولية، ) (2، املادة 29
  

واليزال تطبيق معايري حقوق اإلنسان على العمال املهاجرين أمًرا مثًريا للجدل، حيث كانت عديد من دول املقصد 
 يصدق على االتفاقية الدولية حلماية فعلي سبيل املثال، مل. غري راغبة ىف التصديق على الصكوك اخلاصة باملهاجرين

ومل تصدق على اتفاقية اهلجرة من أجل العمل . 2009 دولة حىت سبتمرب 42حقوق العمال املهاجرين سوى 
أما اتفاقية ). 97منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم ( دولة، من بينها دولة عربية واحدة وهي اجلزائر 49سوى 

، ليس من بينها دولة ) دولة23( بشأن العمال املهاجرين فقد صدق عليها عدد أقل 143منظمة العمل الدولية رقم 
وطبقًا ). 2006، 1975 اتفاقية بشأن العمال املهاجرين، 143منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم (عربية واحدة 

  :  عن حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين2004لتقرير 
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ويبدو أن أكثر ... كومات تدهوًرا مطرًدا لوضع حقوق اإلنسان للمهاجرينتشري اتصاالت املقرر اخلاص إىل احل
... حاالت االستغالل هلذ اجلماعة حتدث يف سياق من املمارسات العنصرية والتمييزية واخلوف من األجانب

، 2004بيثارو، (وإنكار حق التجمع وتكوين اجلمعيات ...وأشكال أخرى من أشكال استغالل العمال املهاجرون
11.9.(  

  
وقد أعربت بعض املنظمات احلكومية الدولية وغري الدولية عن قلقها جتاه ظروف العمل واملعيشة يف العامل العريب 

ولكن ال يوجد سوى القليل من الدراسات اليت سخرت جهودها للربط بني حقوق ) 2004:23إيسم ومسيث،  (
  .اإلنسان الدولية وهجرة العمل العربية

  
  ال املهاجرين يف العامل العريبوضع حقوق العم

بدأت الكتابات احلديثة عن حقوق العمالة املهاجرة تتناول فكرة أنه كلما ارتفع عدد املهاجرين يف دولة معينة زادت 
 وخاصة دول جملس التعاون اخلليجي –إال أن الدول العربية ) 2009كمرت وردرجيز، (احلماية حلقوقهم اإلنسانية 

راس، (الدول اليت توظف أعداًدا كبرية وتعطي حقوقًا أقل فيما يتعلق بسياسات هجرة العمل  هم خري مثال على –
فعلى . حيث تتعدى أعداد السكان املهاجرين يف هذه البالد أعداد سكان البالد األصليني أنفسهم) 2009:18

من القوى العاملة يف % 90جانب سبيل املثال، طبقًا ملكتب األمم املتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية ميثل األ
% 50يف عمان، و% 59يف البحرين، و% 71يف الكويت، و% 81يف قطر، و% 86اإلمارات العربية املتحدة، و

إال أن جملس التعاون ) 2006مكتب األمم املتحدة للشئون االقتصادية واجلتماعية، (من القوى العاملة بالسعودية 
ل العربية األخرى واجملتمع الدويل على اتفاقيات حقوق اإلنسان املعنية حبقوق  مقارنة بالدو–اخلليجي أقل تصديقا 

أن يف حني صدقت الدول العربية على االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية ) 1( يشري اجلدول رقم   .العمال املهاجرين
خلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل مثل اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدويل ا(حقوق اإلنسان عامة 

إال أنه ال يزال هناك عددا من هذه الدول اليت مل تصدق على اتفاقيات ) للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ن من وعلى سبيل املثال، فالكويت والبحرين مها الدولتان الوحيدتا. احلماية اليت تنطبق حتديدا على العمال املهاجرين

دول جملس التعاون اخلليجي اللتان صدقتا على كل اتفاقيات حقوق اإلنسان الكربى ماعدا االتفاقية الدولية بشأن 
ومن ناحية أخرى، كانت اجلزائر ومصر واملغرب وسوريا، وهي بالد . محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .لدول الوحيدة يف املنطقة اليت صدقت على هذه االتفاقيةمصدرة للعمالة بشكل رئيسي، إضافة إىل ليبيا، هي ا
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 129

 تواريخ التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت ميكن تطبيقها على العمال املهاجرين: 13 اجلدول

  
العهد الدويل 

اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق 

صادية االقت
واالجتماعية 
  والثقافية

االتفاقية الدولية 
حلماية حقوق 

العمال 
املهاجرين وأفراد 

  أسرهم

االتفاقية الدولية 
للقضاء على 
مجيع أشكال 
 التمييز العنصري

امليثاق الدويل 
  ضد التعذيب 

بروتوكول 
  اإلجتار 

 2004مارس  1989سبتمرب  1972فرباير  2005أبريل  1989سبتمرب  1989سبتمرب   اجلزائر
  )أ(2007يونيو  1998مارس  1990مارس   - 2007سبتمرب  2006سبتمرب   البحرين
 2004مارس  1986يونيو  1967مايو  1993فرباير  1982يناير  1982يناير   مصر
  -  - 1970يناير   - 1971يناير  1971يناير   العراق
  )أ(2009يونيو  1991نوفمرب  1974مايو   - 1975مايو  1975مايو   األردن
  )أ(2006مايو  1996مارس  1968أكتوبر   - 1996مايو  1996مايو   الكويت
 2005أكتوبر  2000أكتوبر  1971نوفمرب   - 1972نوفمرب  1972نوفمرب   لبنان
 2004سبتمرب  1989مايو  1968يوليو  2004يونيو  1970مايو  1970مايو   ليبيا

  - 1993يونيو  1970 ديسمرب 1993يونيو  1979مايو  1979مايو   املغرب
  )أ(2005مايو   - 2003يناير   -  -  -  عمان
  )أ(2009مايو  2000يناير  1976يوليو   -  -  -  قطر

 2007يوليو  1997سبتمرب  1997سبتمرب   -  -  -  السعودية
  -  *1986يونيو  1977مارس   - 1986مارس   -  السودان
 2009أبريل  2004طس أغس 1969أبريل  2005يونيو  1969أبريل  1969أبريل   سوريا
 2003يوليو  1988 1967يناير   - 1969مارس  1969مارس   تونس

  )أ(2009يناير   - 1974يونيو   -  -  -  اإلمارات
  - 1991نوفمرب  1972أكتوبر   - 1987فرباير  1987فرباير   اليمن

 

اتفاقية حقوق   
  الطفل

اتفاقية القضاء 
على مجيع 

أشكال التمييز 
  ضد املرأة

مل منظمة  الع
الدولية، اتفاقية 

105 

منظمة العمل 
الدولية، اتفاقية 

29 

منظمة العمل 
الدولية، اتفاقية 

143 

منظمة العمل 
الدولية، اتفاقية 

97 

 2005مارس  2007ديسمرب  1962أكتوبر  1969يونيو  1996مايو  1993أبريل   اجلزائر
  -  - 1981يونيو  1998يوليو  2002يونيو  1992فرباير   البحرين

  - 1983مارس  1955نوفمرب  1958أكتوبر  1981سبتمرب  1990يوليو   صرم
  - 1985فرباير  1962نوفمرب  1959يونيو  1986أغسطس  1994يونيو   العراق
  - 2004أبريل  1966يونيو  1958مارس  1992يوليو  1991مايو   األردن
  -  - 1968سبتمرب  1961سبتمرب  1994سبتمرب  1991أكتوبر   الكويت

  - 1993ديسمرب  1977يونيو  1977يونيو  1997أبريل  1991مايو   انلبن
  -  - 1961يونيو  1961يونيو  1989مايو  1993أبريل   ليبيا

  - 1981يونيو  1957مايو  1966ديسمرب  1993يونيو  1993يونيو   املغرب
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  -  - 1998أكتوبر  2005يوليو  2006فرباير  1996ديسمرب   عمان

  -  - 1998مارس  2007اير فرب 2009أبريل   -  قطر
  -  - 1978يونيو  1978يونيو  2000سبتمرب  1996يناير   السعودية
  -  - 1957يونيو  1970أكتوبر   - 1990أغسطس   السودان
  -  - 1960يوليو  1958أكتوبر  2003مارس  1993يوليو   سوريا
  -  - 1962ديسمرب  1959يناير  1985سبتمرب  1992يناير   تونس

  -  - 1982مايو  2000ديسمرب  2004أكتوبر  1997ير ينا  اإلمارات
  -  - 1969أبريل  1969أبريل  1984مايو  1991مايو   اليمن

  مت توقيعها لكن مل يتم التصديق عليها بعد* 
  االنضمام) أ(

  :موقع حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت: اتفاقية األمم املتحدة بشأن اإلجتار الفصل الرابع: املصدر
en=lang&A=subid&4=id?aspx.Treaties/Pages/org.un.treaties://http  
  

 والذي يقتضي أن يكون لكل عامل مهاجر كفيل حيمل –ويتعرض نظام الكفالة يف دول جملس التعاون اخلليجي 
ماعدا البحرين ومؤخًرا الكويت مع (ففي دول جملس التعاون اخلليجي . ن النقد العاملي للكثري م–جنسية الدولة 
ويف ظل هذا . ينص هذا القانون على اال يتم تشغيل أي يعمل دون وجود مساهم وطين وهو الكفيل) بعض القيود

 بفرص ضئيلة يف احلصول النظام، ُيمنح املهاجر رخصة عمل مؤقتة قابلة للتجديد لعدد غري حمدود من املرات ولكن
وال توجد سياسات إدماج مبا ان كل ) 2009راس، (على إقامة دائمة حىت إذا أمضى املهاجر فترة طويلة يف العمل 

وغالًبا ما إمكانية احلصول على اخلدمات ) 2006، فارجس 2009راس، (العمال املهاجرين مؤقتني طبقًا للقانون 
يف "كما أظهرت الدراسات أن نظام الكفالة ) 20: 2009راس، (تد للمهاجرين العامة والرفاهية للمواطنني وال مت

والداعي للقول بأن ... حد ذاته قد أصبح فرصة للوطنيني لكسب املال السريع من تبادل العمالة األجنبية والكفالة 
بقة الوطنيني هذا النظام قد شجع على انعدام االنتاج الوطين من السكان األصليني وعمق من الفجوة بني ط

) 36عن النساء واهلجرة، صفحة 10صبان، ورقة عمل خاصة بربنامج النوع االجتماعي، سلسلة رقم " (واملغترينب
وال يعم السماح حبرية التنظيم النقايب ألي نوع من العمال سواء كانوا وطنيني أو غري وطنيني بغض النظر عن 

ة من املوضوعات  اليت تتميز احلساسة واليت متس األمن لذا ال ويعتقد أن حقوق العمالة املهاجر. مستوى املهارة
صبان، ورقة عمل خاصة بربنامج النوع االجتماعي (يوجد منظمات تدعمها داخلًيا لتعزيز حقوق العمالة املهاجرة 

س، را(وأخًريا وليس آخًرا غالًبا ما ترتفع أجور املواطنني احملليني عن أجور املهاجرين ) 46، صفحة 10رقم 
2009:21(  

 
وعلى الرغم من مجيع هذه القيود اهلامة، فقد مت تنفيذ اإلصالح وبعض املمارسات اجليدة بشأن حقوق العمال 

وعلى سبيل املثال، وقعت البحرين على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد . املهاجرين طيلة العقد املاضي
، وامليثاق الدويل 2006اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام ، وعلى امليثاق الدويل 2002املرأة يف عام 

ومل تعترض احلكومة "). 1"أنظر اجلدول رقم  (2007اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 
 .، الذي تناول مشكلة استغالل العمال األجانب، وخاصة اخلدم2003على تقرير حقوق اإلنسان األول يف عام 

وخالل العام نفسه، شنت احلكومة محلة وطنية ملساعدة مجيع العمال الذين تعرضوا لسوء املعاملة أثناء عملهم 
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ومسيث " Esim"إسيم (املرتيل، ووضعت كتيب يبني احلقوق والواجبات بالنسبة جلميع العمال املهاجرين 
"Smith"، 23:2004 .( ئولية الكفالة من الكفيل إىل هيئة ، قرر وزير العمل نقل مس2009ويف شهر مايو عام

). Human Rights Watch"HRW"،2009نشرة حقوق اإلنسان " (LMRA"تنظيم سوق العمل 
وُيتوقع من هذه اخلطوة أن  تقلل من اعتماد العمال األجانب العاملني بعقود على الكفيل وتسهيل حصوهلم على 

 االنتقال ، سيكون العمال األجانب قادرين على 2009واعتبارا من شهر أغسطس عام . وظائف خمتلفة يف السوق
  ).2009اجلزيرة، (من صاحب عمل إىل آخر دون موافقة صاحب العمل األول 

  

     جتربة البحرين ىف ادارة هجرة اليد العاملة:11 مربع نص

". LMRA"حرين، قانون بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل ، أصدر امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك الب2006يف شهر مايو عام 
ومبوجب هذا . مجيع املسئوليات اخلاصة بتنظيم سوق العمل يف البحرين" LMRA"وهبذه الطريقة، تولت هيئة تنظيم سوق العمل 

رخص القوى هي السلطة الوحيدة إلصدار تأشريات العمل، وتنظيم ومراقبة " LMRA"القانون أصبحت هيئة تنظيم سوق العمل 
والتفويض الرئيسي . ومنذ إنشائها، حلت حمل نظام الكفالة. العاملة ووكالة التوظيف ومكاتب العمالة واملمارسات التجارية للمغتربني

وبالتايل، فوفقا . هو توفري فرص العمل للمواطنني البحرانيني، وإجياد حلول للبطالة يف البالد" LMRA"هليئة تنظيم سوق العمل 
  .هي مركز تنفيذ برامج إصالح سوق العمل يف اململكة" LMRA"، تكون هيئة تنظيم سوق العمل للقانون

  
هي هيئة حكومية، ولكن لديها هوية الشركة، مع استقالل مايل وإداري، يف ظل جملس إدارة، " LMRA"وهيئة تنظيم سوق العمل 
  ":LMRA"ية، تتعلق هبيئة تنظيم سوق العمل ويف هذا السياق، هناك أربع قضايا رئيس. يتوىل رئاسته وزير العمل

  .التعامل مع مجيع الطلبات وحتصيل مجيع الرسوم املتعلقة بالتصاريح والتراخيص الصادرة مبوجب القانون •
  .إصدار التأشريات وتصاريح اإلقامة وبطاقات اهلوية لدخول اململكة •
  . والعمال املغتربني بالتنسيق مع اجلهات املعنيةإجراء الفحوص الطبية الالزمة وغريها من التحريات ألرباب العمل •
إجراء حبوث عن سوق العمل ووضع السياسات الواجب تطبيقها من أجل إعادة هيكلة السوق، والتايل إعطاء صالحيات هليئة  •

  .لتنفيذ واليتها وفقا لذلك" LMRA"تنظيم سوق العمل 
  

 طلب تصريح عمل، وأصدرت ما يقرب من 80000ا يقرب من م" LMRA"، تلقت هيئة تنظيم سوق العمل 2008وبنهاية عام 
  . يف املائة من إمجايل عدد التصاريح28.6وقد صدرت معظم تصاريح العمل يف قطاع التشييد، الذي شكل .   تصريح48000

  
 45000حوايل ما يقرب من " LMRA"وفيما يتعلق بتجديد تصاريح العمل، خالل العام نفسه، تلقت هيئة تنظيم سوق العمل 

 جتديد للتصاريح، وقد شكل قطاع التشييد أعلى نسبة يف جتديد تصاريح العمال حيث بلغت 41000طلب، وأصدرت ما يقرب من 
  . يف املائة26.7النسبة 
، البحرين تقرير التنافسية LMRA2009bh.lmra.www://http" ،"املوقع اإللكتروين هليئة تنظيم سوق العمل : املصدر

2008/2007 ،org.bahraincc.www://http/  
 

ويف األردن، ومن بني أمور أخرى، وافقت وزارة العمل على املشاركة يف برنامج متكني العامالت املهاجرات يف 
منظمة العمل الدولية  (2001يف عام " UNIFEM"أة آسيا بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمر

"ILO"وتروج هذه املبادرة حلماية واحترام حقوق اخلادمات يف املنازل املهاجرات). ، الربنامج الدويل للهجرة .
وهي جتعل من االحتفاظ جبوازات سفر العمال، وتقييد مراسالهتم، وكذلك توظيف العامل خارج مرتل رب العمل 
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وباإلضافة إىل ذلك، فهي تطلب من صاحب العمل أن يوفر تذكرة سفر ذهابا وإيابا من واىل . انونيةأعماال غري ق
وكذلك السكن املالئم والغذاء واملساعدة الطبية، واحلصول على تصاريح العمل واإلقامة الالزمة، ودفع األردن 

  ). للهجرة، الربنامج الدويل"ILO"منظمة العمل الدولية . (الراتب املتفق عليه
  

ويف الكويت، ووفقا لتصرحيات املسئولني يف وزارة الشئون االجتماعية سيسمح قريبا للمغتربني من محلة الشهادات 
أنفسهم يف أن يكفلوا ) وخاصة األطباء، واملهندسني، واملعماريني، واحملامني، واملمرضني، واحملاسبني(اجلامعية  
الة الذاتية  ليشمل املهنيني الذين يستطيعون أن يثبتوا كفاءهتم يف جمل ختصصهم، وميكن أن ميتد قرار الكف. الكويت

ولكي يستفيد األجانب من هذا اإلجراء اجلديد ينبغي أن يكونوا قد أمضوا عدد . مبا يف ذلك النجارين واحلالقني
ون يف خيار إقامة شركة كما يبحث املسئولون الكويتي. حمدد من السنوات يف الكويت وأال يكون هلم سجل إجرامي

وستكون الشركة مسئولة عن املغتربني . حكومية ستكون مهمتها التعاقد مع املغتربني وتقدميهم إىل سوق العمل
  ).2009أخبار اخلليج، (الذين سيكون هلم احلق يف تبديل الوظيفة من دون موافقة مستخدميهم 

  
لشورى على إنشاء جلنة حقوق اإلنسان السعودية واجلمعية ، وافق جملس ا2004ويف اململكة العربية السعودية عام 

وقد تناولت األوىل وحبثت على سبيل املثال انتهاكات حقوق اإلنسان بالنسبة للعمال . الوطنية حلقوق اإلنسان
 ،"Pakkiasamy"، باكياسامي Baldwin – Edwards"، 2005" إدوارد –بالدوين (األجانب 

ل إدارة وظيفتها محاية العمال املهاجرين من أصحاب العمل املسيئني، وقد اختذت وقد أنشأت وزارة العم). 2003
 – Baldwin" إدوارد –بالدوين ( مواطن سعودي إلساءهتم معاملة اخلدم املرتليني 30إجراءات ضد 

Edwards"، 2005 .( أقر جملس الشورى مشروع قانون حلماية العاملني يف اخلدمة املرتلية 2009ويف عام ،
نشرة مراقبة حقوق اإلنسان (2009 البالد والذى ال يزال ىف إنتظار املوافقة عليه من جملس الوزراء منذ أواخر يف

Human Rights Watch، 2009.(  
  

األورويب الثالث ملؤسسات حقوق - وقد كانت القضايا املتعلقة باهلجرة وحقوق اإلنسان هي موضوع احلوار العريب
وقد . 2008ل اهلجرة وحقوق اإلنسان الذي ُعقد يف الرباط يف شهر مايو عام حو" NHRI"اإلنسان الوطنية 

داعيا إىل اختاذ خطوات إجيابية " إعالن الرباط حول اهلجرة وحقوق اإلنسان"أصدر املشاركون يف االجتماع 
قع وكذلك لتحسني مواءمة التشريعات الوطنية وحقوق املهاجرين، مع األخذ يف االعتبار احلقائق على أرض الوا

مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين عدم وجود تصديق وتنفيذ معايري حقوق اإلنسان الدولية 
، وعلى وجه اخلصوص، حيث اإلعالن الدول اليت مل تصدق بعد على مجيع حقوق "ICRMW"وأفراد أسرهم 

 مؤسسات ذات الصلة، وتشجع" ILO"العمل الدولية اإلنسان الدولية اليت أقرهتا األمم املتحدة واتفاقيات منظمة 
على أن تلعب دورا يف وضع التشريعات الوطنية اليت هتدف على محاية حقوق " NHRI"حقوق اإلنسان الوطنية 

بوضع " NHRI"ومع االحترام هلجرة اليد العاملة، يدعو اإلعالن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية . املهاجرين
العامة، واخلاصة، واجملتمع (ة بالشراكة مع اجلهات املعنية ذات الصلة يف مجيع القطاعات مشاريع خلطط عمل وطني

املدين، واإلعالم، واألوساط األكادميية، وبعثات األمم املتحدة احمللية، واجلهات املاحنة احمللية والدولية مبا فيها االحتاد 
يد العاملة، وتعزيز حقوق العمال املهاجرين ، لوضع خريطة للعوامل اليت تؤثر على هجرة ال" EU"األورويب 
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األورويب الثالث - احلوار العريب(والدعوة إىل إحداث تغيري يف التدابري الوطنية حلماية حقوق العمال املهاجرين 
 ).2008حول اهلجرة وحقوق اإلنسان، " NHRI"ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية 

 
شراك السلتطات احلكومية، و البلدان املرسلة و اجملتمع املدىن لتحسني ادارة هجرة اليد العاملة ا: 12 مربع نص

   ىف الكويت

األخرى، كانت الكويت منذ فترة طويلة مقصدا للعاملني من اخلارج بعقود مؤقتة، الذين " GCC"مثل دول جملس التعاون اخلليجي 
ويأيت معظم العمال املتعاقدين يف اخلارج من الدول العربية .  يف املائة من قوهتا العاملة80يل  يف املائة من سكاهنا وحوا60ميثلون حاليا 

 عامل معظمهم من 300000ويقدر عدد اخلدم يف املنازل العاملني يف الكويت حبوايل . وجنوب وشرق آسيا) مصر، ولبنان، وسوريا(
  .النساء من بنجالديش واهلند وإندونيسيا والفلبني

  
أجل تعزيز الفوائد االقتصادية واالجتماعية للهجرة لكل من الكويت والدول الُمرسلة، تضافرت جهود حكومة دولة الكويت ومن 

"GoK" ومنظمات اجملتمع املدين الكويتية، مبا يف ذلك نقابات العمال ومنظمات حقوق اإلنسان املختلفة لدعم احلكومة الكويتية من ،
  .ملتصلة حبركة اإلنسان بشكل أفضلأجل حتديد ومعاجلة القضايا ا

  
وذلك بإنشاء هيئة ) الكفيل(وضمن هذا اإلطار، اقترحت وزارة الداخلية يف الكويت مبادرة جديدة لتحل حمل نظام الكفالة احلالية 

" MoSAL"وتدعم هذه اخلطة وزارة الشئون االجتماعية والعمل . حكومية جديدة تتوىل مجيع القضايا املتعلقة بالعمل املرتيل
  .وسفارات البلدان املرسلة وأعربت عن استعدادها لدعم وتنفيذ هذه املبادرة

  
عدة خطوات لتحسني وضع العمال املهاجرين يف البالد، وعلى سبيل " MoSAL"وقد اختذت وزارة الشئون االجتماعية والعمل 

 املهاجر يف العمل مع كفيل جديد من موافقة الكفيل املثال، من خالل تقدمي لوائح جديدة يف نظام الكفيل احلايل، مثل حق العامل
  .القدمي، وذلك بعد ثالث سنوات من انتهاء عقده

  
اقتراحا إىل جملس الوزراء إلنشاء مركز وطين لتدريب العاملني يف اخلدمة " MAIA"وقد قدمت وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

وذلك بالتنسيق " MAIA"لشئون الثقافية يف وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ويسلط هذا االقتراح الذي أعدته إدارة ا. املرتلية
 500000وقد ذكرت الوزارة أن حوايل . الوثيق مع الوزارات األخرى الضوء على أمهية االعتراف حبقوق العاملني يف اخلدمة املرتلية

  .من العاملني يف املنازل سيستفيدون من هذا املركز
  

" IOM"حوار أبو ظيب وبدعم من السفارة الربيطانية وفريق األمم املتحدة القطري، استضافت منظمة اهلجرة الدولية وأخريا، ويف إطار 
، واليت "دورة توجيهية للحكومة وممثلي اجملتمع املدين: تعزيز اهلجرة املؤقتة للعمالة األجنبية يف الكويت"يف الكويت ورشة عمل حول 
بة للجهات احلكومية وممثلي اجملتمع املدين ذو الصلة على أسس إدارة اهلجرة، مع التركيز بصفة خاصة على هتدف إىل زيادة املعرفة بالنس

وقد هدفت ورشة العمل أيضا إىل توفري األساس  لتعزيز التعاون . سلطة ومسئوليات الدول، وكذلك حقوق والتزامات السكان املنتقلني
ظمات اجملتمع املدين، والنقابات العمالية، وممثلي القطاع اخلاص، وممثلني دبلوماسيني ، ومن"GoK"واحلوار بني حكومة دولة الكويت 

وميكن اعتبار ورشة العمل هذه واحدة من أفضل املمارسات بالنسبة هلجرة العمالة يف منطقة دول جملس التعاون . عن البلدان املرسلة
الثغرات وحددت احللول احملتملة واإلصالحات اليت مت إدخاهلا على ، حيث ناقشت مجيع اجلهات املعنية يف الكويت "GCC"اخلليجي 

 .النظام احلايل هلجرة العمالة يف البالد
  2009الكويت، " IOM"منظمة اهلجرة الدولية : املصدر
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ويف اآلونة األخرية، شهدنا سلسلة من اخلطوات اإلجيابية إلصالح نظام الكفالة وتعزيز حقوق العمال املهاجرين يف 
وسوف ينظر القسم التايل يف لبنان باعتبارها حالة مثرية لالهتمام لدولة . ملنطقة، وخاصة العاملني يف اخلدمة املرتليةا

عربية حيث املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بالعمال املهاجرين هي على خالف مع السياسات اليت هتدف إىل 
وسوف يتناول القسم التايل تطور إدارة اهلجرة اللبنانية يف .  واالجتماعيةاحلفاظ على الوضع الراهن للحالة السكانية

  .ضوء هذه الشواغل واحتياجات اجملتمع اللبناين وسوق العمل
  

  العمال املهاجرون يف لبنان
، كانت غالبية العمال غري املهرة وخدم املنازل يف البالد لبنانيني أو فلسطينيني يعيشون 1990-1975قبل حرب 

وكان معظم خدم املنازل من نساء املناطق الريفية  ُمعينني بواسطة العائالت الثرية، اليت تعيش معظمها يف . لبنانيف 
وخالل الطفرة االقتصادية اليت حدثت يف لبنان يف الستينات، قامت ). Jureidini"، 2001"جريديين (املدن 

العامالت املهاجرات، وكانت أغلبيتهم من الشابات العائالت اللبنانية الغنية بتعيني عامالت بدوام كامل من 
ومع اندالع الصراع يف عام . وبالتايل كانت العامالت الاليت يعشن يف الداخل إما لبنانيات أو مصريات. املصريات
وُيقال أنه مل يكن هناك . ، توقف تدفق العمال العرب إىل لبنان حيث كانت البالد غارقة يف الصراع املسلح1975
عدد قليل من املرتزقة الذين دخلوا البالد بطرق غري مشروعة وانضموا إىل امليليشيات احمللية مقابل مرتبات سوى 
وال ميكن اعتبار هؤالء يف التعاريف القانونية عماال مهاجرين، ولكن كان ُينظُر إليهم كجزء من التهريب . مغرية

  .ذات الصلة باحلرب
  

ظفني أمر أساسي، ويف بداية الثمانينات مت توظيف عدد كبري من العمال وخالل احلرب، كانت احلاجة إىل املو
وخالل تلك الفترة، كان هناك اهتمام ضئيل . املهاجرين، ومعظمهم من املمرضات الفلبينيات للعمل يف املستشفيات

ف الثمانينات، أثبط ويف منتص. بتحليل اإلطار القانوين واالنتهاكات احملتملة  حلقوق اإلنسان اخلاصة هبؤالء العمال
وبعد . خطف األجانب يف لبنان بواسطة اجلماعات املسلحة من مهة العمال املهاجرين حنو البحث عن عمل يف لبنان

النهاية الرمسية للحرب يف بداية التسعينات ويف ضوء قدوم مشاريع طموحة  إلعادة إعمار لبنان، حدث تغيري 
عداد السيدات اللبنانيات املتزوجات الاليت كن يبحثن عن عمل إلعالة ملحوظ يف البنية االجتماعية مع ازدياد أ

ونتيجة لذلك، مت توظيف العامالت املهاجرات ملساعدة هؤالء النساء اللبنانيات العامالت وذلك بالعمل يف . أسرهن
  .الشئون املرتلية

 
صة يف جماالت البناء املزدهرة يف ويف نفس الوقت، شهد لبنان تدفق العمال املهاجرين املصريني والسوريني، وخا

وقد شغل العمال املهاجرون السوريون الوظائف اليت تتطلب مهارة يف البناء ويف الزراعة . بريوت وجبل لبنان
وبالنسبة للعمال املصريني غري املاهرين فقد اختاروا . املومسية وكان معظمهم يعملون مستقلني على أساس يومي

وأصبح املصريون شبه املهرة مشاركني يف أعمال . باين أو يف حمطات الوقود واملخابزوظائف بدوام كامل كحراس م
ومن ناحية وضع تصاريح العمل، كان قانون العمل . البناء، والدهان، والتبليط، والصرف الصحي كعمال مستقلني

 سياسية، وللقرب اجلغرايف، اللبناين مطبقا، جزئيا على العمالة املصرية ولكنه مل يكن مطبقا على السوريني ألسباب
  .واالتفاقيات املعقودة بني سوريا ولبنان واليت أكدت على عالقات األخوة والتعاون االقتصادي
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 حوار أبو ظيب وأنشطته املتابعة اخلاصة به: 13 مربع نص

املشاورة الوزارية بشأن العمالة يف " وية للمشاركة يف ، اجتمعت يف أبو ظيب عشرون حكومة آسي2008 يناير 22-21يف الفترة من 
وقد ُتوج يومني من املفاوضات املكثفة باعتماد إعالن أبو ظيب باإلمجاع، ". اخلارج والعمل التعاقدي لبلدان املنشأ واملقصد يف آسيا

 أقصى حد ممكن بالنسبة للعمال األجانب والتنمية والذي يدعو إلتباع هنج تعاوين للتحسني إدارة حراك العمالة املؤقتة وزيادة املنافع إىل
حيمي العمال من مجيع أشكال : وقد مت االتفاق على أن دورة العمالة املؤقتة تتطلب إنشاء هنج كلي. يف كل من بلدان املنشأ واملقصد

ملظامل املشروعة، وإعداد االستغالل، ويضمن ظروف عمل عادلة وآمنة وعلى أن يكون العمال قادرين على التماس اإلنصاف من ا
  .العمال من أجل عودهتم إىل أوطاهنم بعد استيفائهم لشروط عقودهم، ومساعدة العاملني على االندماج بنجاح يف جمتمعاهتم احمللية

  
 مشروعا ، أطلقت حكومات كل من اهلند والفلبني ودولة اإلمارات العربية املتحدة2008وعلى سبيل املتابعة إلعالن أبو ظيب، يف عام 

وكانت األهداف احملددة للمشروع التجرييب هو وضع . جتريبيا الختبار وحتديد أفضل املمارسات يف إدارة دورة العمالة التعاقدية املؤقتة
  :السياسات واإلجراءات اليت تعمل على حتسني

  .توظيف العمال املؤقتني بعقود وإعدادهم قبل إرساهلم إىل العمل •
  . بلد املقصدظروف العمل واملعيشة يف •
  .إعداد العمال املؤقتني العاملني بعقود عندما خيططون للعودة إىل ديارهم بعد استيفائهم لشروط عقودهم •
  .االندماج االقتصادي واالجتماعي للعمال العائدين يف جمتمعاهتم احمللية •
  

يف قطاعات التشييد، والصحة، والضيافة يف دولة ويعمل املشروع التجرييب مع جمموعة خمتارة من العمال الفلبينيني واهلنود العاملني 
ويتوقع الشركاء أن الدروس املستفادة من املشروع التجرييب من شأنه أن يشكل األساس إلطار إقليمي متعدد . اإلمارات العربية املتحدة

اللجنة االستشارية للمشروع وكانت . األطراف جملموعة اكرب من بلدان املنشأ واملقصد اآلسيوية اليت شاركت يف إعالن أبو ظيب
لتقدمي خرباهتا " IOM"، ومنظمة اهلجرة الدولية "ALO"، ومنظمة العمل العربية "ILO"التجرييب تتألف من منظمة العمل الدولية 

أساس وقد انعقدت أيضا جلنة من اخلرباء الدوليني  للمساعدة يف صياغة إطار إقليمي شامل على . ويف جمال حراك العمالة التعاقدية
  .الدروس املستفادة من املشروع التجرييب

  
ويف هذا املشروع، سيتم اختبار التجارب اإلبداعية لتحسني ظروف معيشة وعمل العمال املؤقتني العاملني بعقود بشكل ملموس، 

ع اإلطار متعدد األطراف وسوف يسمح حتديد اإلصالحات الالزمة للجنة اخلرباء بتقدمي مشرو. وتسهيل التنمية يف بلدان املنشأ واملقصد
اجلديد حلراك العمالة املؤقتة التعاقدية والذي ميكن  أن حيصل على دعم احلكومات املعنية وكذلك اجلمهور وجهات اجملتمع املدين املعنية 

 .حبوار أبو ظيب
  GFMD"، 2008"القاهرة، كتيب املنتدى العاملي حول اهلجرة والتنمية " IOM"منظمة اهلجرة الدولية : املصدر

  
وقد مت توظيف الفئة األوىل اليت تضم يف . ويف هذه األيام، هناك أربع فئات رئيسية من العمال املهاجرين يف لبنان

وكانت غالبية . معظمها عمال من سري النكا، والفلبني، واهلند، وإثيوبيا، وبلدان غرب إفريقيا كخدم يف املنازل
تشمل الفئة الثانية أولئك الذين يعملون يف احليازات اخلاصة وقطاع و. هؤالء العمال املهاجرين هم من اإلناث

األعمال اخلاص مثل العمال يف حمطات الوقود، أو بوابني، أو حراس املباين، أو عمال نظافة، أو عاملني يف جمال 
 ثالثة على وتشمل فئة. وكان غالبية العاملني يف هذه الفئة من الذكور من مصر وسوريا والسودان. الصرف الصحي

ويف مثل . فرص عمل يف البناء والزراعة وتشييد الطرق والبيع وتلميع األحذية وكذلك صيانة وإصالح السيارات
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والفئة الرابعة تشمل وظائف ذوي الياقات البيضاء، سواء يف . هذه الوظائف كان السوريون هم األكثر عددا
وكان غالبية العاملني يف هذه الفئة تأيت من أوروبا . خرىالشركات اخلاصة والبنوك ووسائل اإلعالم واخلدمات األ

  .الغربية، وإن كان هناك بعض العرب وغريهم من الرعايا األجانب الذين ُيستخدمون أيضا
  

  قانون العمل اللبناين
" MoL "يوفر قانون العمل اللبناين املتعلق بالعمال األجانب لوائح تشريعية أولية يتم تنفيذها بواسطة وزارة العمل

وحتدد هذه القواعد نوع العمل املتاح للعمال املهاجرين، وإجراءات التوظيف، واإلجراءات ". GS"واألمن العام 
  .التنظيمية للوكاالت اليت ستوظف العمال املهاجرين

  
 الذي 1962 يوليو لعام 10، وقانون 2005 إبريل عام 19 بتاريخ 14323وبناء على املرسوم التشريعي رقم 

 وتعديالته، 1964 سبتمرب عام 19 املؤرخ يف 17561الدخول واخلروج من لبنان، واملرسوم التشريعي رقم ينظم 
، كان احلق يف "كأجانب" اللتني تتعامالن مع تنظيم عمل ما يعرب عنهم القانون 9 و 8خاصة املادتني رقمي 

يت ال يكون اللبنانيني متاحني هلذه احلصول على مهن معينة حمصور على اللبنانيني فقط ما عدا يف احلاالت ال
وكان هؤالء الذين ُمنحوا احلصول على مثل هذه الوظائف اليت ال يكون فيها اللبنانيني متاحني أن يتخذوا . الوظائف

وقد مشلت . من أولئك الذين ولدوا يف لبنان،أو الذين أمهاهتم لبنانيات، أو أولئك الذين تزوجوا من نساء لبنانيات
، والعمال من البلدان "MoI"أيضا الفلسطينيني الذين ولدوا يف لبنان ومسجلني رمسيا يف وزارة الداخلية هذه الفئة 

اليت وقعت على اتفاقية ثنائية صادقت عليها احلكومة اللبنانية، مما يسمح للمهاجرين بشغل نفس الوظيفة اليت يشغلها 
  . اللبناين يف تلك البلد والعكس صحيح

  
ئف احملجوزة هلذه الفئات من الناس تشمل األعمال الكهربائية، والصيدلة، والدهان، ولصق وكانت هذه الوظا

اللوحات، وخدم املنازل، والطباخني، والنجارة، وتركيب األملنيوم، والتمريض، والتدريس يف مجيع املراحل التعليمية 
رة، واألعمال املصرفية والتمويل، والطباعة مع استثناء تدريس اللغات األجنبية، واملعامل الطبية، واهلندسة، والتجا

وكان على األجانب الذين يرغبون يف توظيفهم يف هذه املراكز ضرورة احلصول على تصريح عمل .والنشر والتوزيع
يف حني أن تصنيف . من الكيانات القانونية املعنية، وخاصة يف الوظائف اليت يتنافسون عليها مع العمال اللبنانيني

، وكان العمال ) وظيفة90حوايل (ظائف أو املهن اليت تقتصر على اللبنانيني فقد كانت عديدة وتوصيف الو
وعالوة على . املهاجرين حيتلون يف كثري من األحيان نسبة جيدة من هذه الوظائف، وال سيما  السوريني واملصريني

ازل اللبنانية، ومن مث فتح الفرص ذلك، مل ترد إشارة يف املرسوم التشريعي للحد من فرص العمل كخدم يف املن
للعمال املهاجرين لشغل هذه الوظائف اليت كانت حصرا على اإلناث كما يستنتج من املرسومني التشريعيني رقمي 

 والذين كانا حيمالن نفس العنوان 2003 يوليو 9 املؤرخ يف 1/70  و 2003 يناير 17 املؤرخ يف 1/5
ومن أجل الدخول إىل لبنان، ينبغي على ".  بتوظيف اخلادمات األجنبياتبشأن تنظيم الوكاالت اليت تقوم"....

  .العامل املهاجر، مع استثناء السوريني ومؤخرا املصريني، أن يكون لديه كفيل
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 املتطلبات األساسية لدخول العمال املهاجرين إىل لبنان: 14 اجلدول

  عمل واإلقامةتصريح ال  وثائق الدخول  اجلنسية
  مطلوبة ولكنها ال تطبق غالباً     ال توجد تأشريات مطلوبة–اهلوية الوطنية   السوريون

نظم تأشريات خمتلفة تنطبق . حتتاج إىل جواز سفر  العرب اآلخرين
على مواطين دول جملس التعاون اخلليجي 

"GCC " واألردنيني والفلسطينيني واملصريني
  . ارةوفقا للمهنة والغرض من الزي

تنطبق تصاريح العمل على معظم . ختتلف
وتنطبق . اجلنسيات، مبا يف ذلك الفلسطينيني
وتتراوح . تصاريح اإلقامة على مجيع اجلنسيات

 1500 دوالر أمريكي و 200التكاليف بني 
  . دوالر أمريكي وفقا ملستوى املهارة

اآلسيوي أو (غري العرب 
  )اإلفريقي

طريق أو صاحب تأشرية دخول يتم ترتيبها عن 
  ) دوالر35(العمل 

 دوالر 1500-200(يطلب من االثنني 
  ).أمريكي

 2009األمن العام يف لبنان، : املصدر

  
وبالنسبة للسوريني ومعظم املصريني ال يلجأ . وتطبق العقود بشكل تفاضلي على العمال املهاجرين حسب جنسياهتم

أما .  إىل أن معظم العمال يعملون يف القطاع غري الرمسيأصحاب العمل إىل العقود املكتوبة ويرجع ذلك أساسا
إما عقد يقوم بتوقيعه كال الطرفني وبعد ذلك يتم تطبيق : بالنسبة لبقية العمال املهاجرين، فهناك نوعني من العقود

د مكتوب تصاريح العمل واإلقامة، أو إذا مل يستخدم املوظف العقد املعياري الذي توفره له سفارته، فيوقع على عق
ويكون العقد خمتصرا وينص ). Jureidini"، 2002"جريديين (باللغة العربية على النحو الذي يعده املوثق العام 
وال يتم عادة النص على حقوق وواجبات العامل املهاجر وصاحب . على مدة العقد نفسه، والراتب، وطريقة الدفع

وحبلول هناية العقد يوفر صاحب العمل للعامل املهاجر تذكرة . وتتراوح مدة العقد بني سنة إىل ثالث سنوات.العمل
، نشرت وزارة العمل عقد موحد يتم استخدامه بواسطة مجيع 2009ويف شهر فرباير لعام . سفر بالطائرة إىل وطنه

الذي مت ويف هذا العقد اجلديد . وكاالت التوظيف اليت تقوم باستخدام اخلدم املرتليني احملليني أو الذين من اخلارج
العامالت "بكلمة " اخلادمات"نشره باللغة العربية يف املوقع اإللكتروين اخلاص بوزارة العمل، مت استبدال كلمة 

 24ومن بني أمور أخرى، مينح العامل إجازة ملدة . ، مع عدم اإلشارة إىل العمال الذكور"اإلناث يف اخلدمة املرتلية
شروط اخلاصة باستخدام تلك األربع وعشرون ساعة يتم التفاوض ومع ذلك، فإن ال. ساعة للراحة كل أسبوع

ويف حني أن هذه اخلطوة قد القت ترحيبا من ). 2009وزارة العمل، (بشأهنا بني كل من صاحب العمل والعامل 
  .الكثريين، فقد علق املراقبون على القيود املفروضة على حركة العامل املهاجر وعدم جواز حجز جواز السفر

 
  ائج املستخلصة من العمل امليداينالنت

وقد مشلت اجملوعة األوىل مقابالت مع . الغرض هذه الدراسة، أجرى الكُتاب جمموعتني من املقابالت النوعية،
وقد مت إجراء اجملموعة الثانية من املقابالت مع . املسئولني والدبلوماسيني املعنيني بالعمال املهاجرين باستثناء السوريني

رين مت اختيارهم من منطقتني يف جبل لبنان على أساس تقنية أخذ العينات االنتهازية، وهي املقابالت عمال مهاج
 من العامالت 13وقد أجريت املقابالت مع . اليت مت إجراؤها مبوافقة والوصول إىل شرائح العمال املهاجرين

عة من دول إفريقية خمتلفة، وواحدة مل املهاجرات من بينهن ستة مواطنات إثيوبيات، واثنتني من الفلبني، وأرب
وقد شارك يف مقابلة أخرى ثالثة . وقد مت إجراء مقابلة مع اثنان من الذكور من بنجالديش. تكشف عن جنسيتها 
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 30 يف املائة من غري العرب، و70 مقابلة، منها 20وكان إمجايل عدد املقابالت . من السوريني واثنني من املصريني
وقد .  يف املائة من اإلناث65 يف املائة من الذكور و35ومن حيث نوع اجلنس، كانت النسبة . عربيف املائة من ال

تضمنت بنود املقابلة معلومات أساسية مثل اجلنسية، وطول مدة اخلدمة يف لبنان، والتوظيف السابق يف بلدان 
لى اخلدمات الصحية، وحرية أخرى، واالرتياح مع رب العمل من حيث حجم العمل، وحرية احلراك، واحلصول ع

وبالنسبة لعامالت املنازل املهاجرات، مت إجراء ثالث مقابالت يف املنازل يف . االتصال مع ذويهم يف بلد املنشأ
وقد مت إجراء املقابالت مع مجيع الذكور يف مكان العمل بعد . حضور أصحاب العمل، والباقية بعد قداس الكنيسة

وقد مت التأكيد للذين مت إجراء مقابالت معهم  بأنه لن يتم الكشف على أمسائهم . ائهمأخذ املوافقة واإلذن من رؤس
ويف حني أن البيانات قد أدت إىل . وأن املعلومات اليت مجعها ستستخدم يف دراسة أوضاع العمال املهاجرين يف لبنان

قطاعات أوسع من العمال املهاجرين نظرا نتائج مثرية لالهتمام، فينبغي توخي احلذر عند القيام بعملية التعميم على 
  . للحجم الصغري نسبيا للعينة اليت لدينا

  

 العقد املوحد خلادمات املنازل: أفضل املمارسات: 14 مربع نص

مة العمل الدولية، التابع لألمم املتحدة، ومنظ" OHCHR"كجزء من املبادرة اليت يقودها مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
وحيدد العقد . عقد موحد حلماية العمال املهاجرين يف لبنان2009ومنظمات اجملتمع املدين اللبناين، أطلقت وزارة العامل اللبنانية يف عام 
  .عدد من معايري احلماية قبل أن تقوم الوزارة بإصدار تصاريح العمل

  
هاجر، ويشدد على حق العمال املهاجرين يف احلصول على ظروف معيشية الئقة، ويعترف ويتم توقيع العقد باللغة العربية ولغة العامل امل

وتشمل بنود العقد . ويلزم العقد أرباب العمل بتوفري مكان هلم للنوم، حيث يتم احترام خصوصياهتم. حبقهم يف الغذاء والكساء الكافيني
ويلتزم أرباب .  ساعات يوميا10 مع تقييد عدد ساعات العمل إىل األخرى ضمانات ليوم العطلة األسبوعية، واإلجازات السنوية،

  .وللعمال أنفسهم احلق يف ترك مكان عملهم إذا كانوا يتعرضون لسوء املعاملة. العمل بترتيب التأمني الصحي للعاملني يف منازهلم
  

 إىل حتسني محاية حقوق اإلنسان للعامالت يف وقد أدت جتربة العقد املوحد، واليت تعاونت فيها احلكومة واملنظمات الدولية بنجاح
 .األعمال املرتلية يف لبنان، ورمبا يكون منوذجا لدول أخرى يف املنطقة اليت تسعى إىل حتسني احلماية القانونية للعمال املهاجرين

  2009التابع لألمم املتحدة، " OHCHR"مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان : املصدر
  

. صحة املعلومات اليت مت مجعها للدراسة من أجل التناسق مبقارنة املعلومات املستقاة من خمتلف املصادروقد مت اختبار 
وقد كانت املقابالت سهلة ومباشرة مع العمال السوريني واملصريني، ولكنها كانت صعبة جدا مع بقية  العمال 

لكثريات من العامالت املهاجرات يف املقابالت وعلى سبيل املثال، أعطت ا. املهاجرين بسبب حواجز اللغة والتواصل
وقد . إجابات متضاربة ومتناقضة، ورمبا خوفا من العواقب والثقة احملدودة يف نوايا الذين يقومون بعمل املقابالت

اختار الكثريون آخرون اإلجابة على من جيرى املقابلة نيابة عن أصدقائهم الذين جيتمعون ويتقابلون معهم أحيانا يف 
واحنرفت حيث أن معظم امللبني كانوا من غري العرب، ) 20=ن(وعلى الرغم من أن العينة كانت صغرية .يام األحدأ

ومعظمهم من اإلناث، مت استخدام جزء من البيانات املتولدة ملعرفة إىل أي مدى كانت ردودهم متقاربة، أو منحرفة 
 سامهت املعلومات اليت مت احلصول عليها من املسئولني يف وقد. عن الكتابات األوسع نطاقا بشأن هجرة اليد العاملة

  .السفارات يف تشكيل فهم حديث للخصائص السكانية للعمال املهاجرين وظروف العمل
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وقد مت حتليل املعلومات باستخدام حتليل اإلطار، وهي التقنية األكثر شيوعا يف الصحافة، والتقارير الصحفية، وأوراق 

الثاين : Jamieson et al."، "2002"جلاميسون وآخرون (ووفقا . وقع اإللكتروينالسياسية، ومواد امل
: وحتليل اإلطار نوعان". اهلياكل األساسية لوصف أن اجلمهور يقرأ، ويسمع، ويشاهد" ، كانت األطر هي")عشر

ستطيع الباحث واليت من خالهلا ي" األطر املوضوعية"اليت تدور حول التخصيص لألحداث و " األطر الَعَرضية"
 :Bennett"، 2005"بينيت (مبوضوعية استكشاف قضية، ودراسة مكاهنا يف سياق اجتماعي وسياسي أوسع 

ويف هذه الدراسة مت جتميع العبارات، واحلقائق، واملقابالت، واملصادر املستخدمة بشكل موضوعي ). 213-214
  .من أجل التحليل واملناقشة الالحقة

  
وقد ذكرت غالبية ممن مت إجراء . بلة تقارير متضاربة بشأن وضع العمال املهاجرين يف لبنانوقد وفرت بيانات املقا

املقابلة معهم بأهنم منحوا حرية احلركة أيام األحد وذكر بعض منهم أهنم مل يتمكنوا من حضور املناسبات 
وعادة تكون املبادرة .عملهمبعد املوافقة والتنسيق مع أرباب ) مثل حفالت أعياد ميالد أصدقائهم(االجتماعية 

وُيقال، أنه يسمح للخدم املرتىل حبضور املناسبات . حلضور هذه األحداث متخذة يف املقام األول بواسطة رب العمل
ولكن ال يتم تشجيعهم على االخنراط لفترات طويلة، وخصوصا مع العمال املهاجرين ) مثل القداس املسيحي(الدينية 
لفلبينيات اليت مت إجراء مقابلة معها أن شقيقتها اليت تعمل يف منطقة قريبة ال ُيسمح هلا وقد قالت إحدى ا.اآلخرين

وقد اشتكت من عدم متكنها من االتصال بشقيقتها، ليس بسبب خمدومها، ولكن . باخلروج من دون رفقة خمدومها
وقد ذكر . سرية يف الفلبنيبسبب خمدوم شقيقتها الذي يريد جتنب تشتيت االنتباه عن العمل بسبب املشاكل األ

ومجيع العاملني يف فئة . آخرون أنه ُيسمح هلم بالذهاب للتسوق يف املتاجر احمللية كما يطلب منهن صاحب العمل
اخلدمة املرتلية مصادرة جوازات سفرهم بواسطة أصحاب العمل لضمان عدم فرارهم، مما يسفر عن خسائر 

  .ة االقتصادية للمستندات الالزمةاقتصادية لصاحب العمل الذي يتحمل التكلف
  

وأحد املؤشرات على وجود بيئة عمل إجيابية بالنسبة للعامالت الاليت مت إجراء مقابالت معهن، وخاصة بالنسبة 
وقد ذكرت ما ال يقل عن أربعة  من الاليت مت إجراء مقابالت . للفرادى منهن، هي ارتباطهن بأطفال رباب عملهن

وقد قالت الغالبية . فال صاحب العمل مما ُيظهر ارتياح صاحب العمل من اخلادمة املرتليةمعهن أهنن متعلقات بأط
أهنن ليس لديهن مشاكل مع الطعام اللبناين وذكرت ثالثة منهن أهنن حيببنه وأن أرباب عملهن قد علمنهن كيفية 

هنن حيصلن عليه يف الوقت املناسب ومن حيث الراتب، ذكرت خادمات املنازل املتزوجات بأ. إعداد األطباق اللبنانية
 Western"ويقومون بإرسال النقود إىل ذويهم عن طريق وكاالت حتويل األموال مثل ويسترن  يونيون 

Union ." وتفضل العامالت غري املتزوجات االحتفاظ باملال لدى أرباب عملهم كادخار،وخصوصا عندما
ومل تذكر . قد ال يستخدم األموال بطريقة مناسبة)  أو األخاألم، أو األب، أو األخت،"يشعرن أن أعضاء أسرهن 

تقريبا مجيع اخلادمات الاليت مت إجراء مقابالت معهن عن مضايقات من صاحب العمل، أو الزوج، أو األطفال، 
وعالوة على ذلك، ذكرت . ولكنهن قد اشتكني من العمل الزائد والعمل غري املستكمل بسبب مطالب األطفال

دمات أهنا تعمل ساعات إضافية عندما يكون  خمدومها مدعوا للغذاء أو العشاء  حيث أهنا تساعد يف إحدى اخلا
والشكاوى الىت مت تلقيها كانت قليلة مقارنة حبجم البالغات املوجودة الىت تشهد . غسيل الصحون يف مرتل املضيف
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ملرتلية مما يوحى بأن اإلساءة اجلسدية الشديدة على حدة اإلساءة والتمييز ضد العمال املهاجرين العاملني باخلدمة ا
رمبا تكون أقل من أشكال اإلساءة األخرى األكثر شيوعاً مثل تقييد احلركة، ومصادرة جواز السفر وجتاهل شروط 

  .التعاقد وساعات العمل املطولة
  

  :املوجز الشامل والتوصيات
 على الصعيدين اإلقليمي والدويل، نالحظ أنه يف حني من خالل حتليل اإلطار القانوين الذي حيكم حقوق املهاجرين

ال تزال هناك ثغرات كبرية يف جمال محاية حقوق املهاجرين مبا ىف ذلك العمال األجانب العاملني بعقود، تتحرك 
  .الدول العربية ببطء باجتاه مواءمة األحكام الوطنية للمعايري الدولية

  
حممية حبكم األمر الواقع عن طريق الصكوك العامة حلقوق اإلنسان اليت وكما نوقش أعاله،  فإن حقوق املهاجرين 

تنطبق على الغالبية العظمى من البلدان العربية مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع 
فاقية حقوق الطفل، أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وات

ويلزم التصديق على هذه الصكوك . واتفاقية مناهضة التعذيب وغريها من املعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة
الدول العربية على العمل ملواءمة التشريعات والسياسات الوطنية على حركة حراك اليد العاملة ملعايري حقوق 

ويف حني أن نظم الكفالة ال . نفس مستوى احلماية لكل من املواطنني واألجانباإلنسان الدولية بطريقة حبيث متنح 
تتناقض بشكل واضح مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فهي تولد نزعات باجتاه جمموعة من نقاط الضعف بالنسبة 

من املهم أن نالحظ كيف و. للمهاجرين والعمال األجانب العاملني بعقود واليت جيب على الدول العربية أن تعاجلها
برزت املبادرات األخرية مثل العقود املوحدة للعاملني يف اخلدمة املرتلية، ونقل مسئولية الكفالة من صاحب العمل 
إىل هيئة حكومية، وتأشريات العمل ذات الكفالة الذاتية، بوصفها نابعة من الداخل، واحللول القابلة للتطبيق 

كفالة سوف يكون هلا تأثري اجيايب على معيشة املهاجرين، واألمن الوطين، والرحبية للتصدي لتحديات إصالح نظم ال
  .   التجارية، والنمو االقتصادي الوطين

  
  :ومن خالل حتليل املعايري الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان وتطبيقها على العامل العريب، ميكن تقدمي التوصيات التالية

التوقيع والتصديق على اتفاقيات " GCC" جلميع دول جملس التعاون اخلليجي من األمهية املكان بالنسبة  .1
  .حقوق اإلنسان الرئيسية، من أجل محاية العمال املهاجرين

. من الفردي تصديق مجيع الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  .2
حلقوق العمال املهاجرين يف هذا امليثاق إىل تعديل لتكون منسجمة وباإلضافة إىل ذلك، حتتاج األحكام التابعة 

  .مع املعايري الدولية لقانون العمل
مل تصدق معظم الدول العربية بعد على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   .3

"ICRMW " واتفاقييت منظمة العمل الدولية"ILO " افة اىل اتفاقيىت تنقل االيدي  إض143 و 97رقمي
 ، واليت وضعت املعايري العامة حلماية 1975معدلة لعام ) 4( و 1976لعام ) 2(العاملة العربيتني رقمي 

ومع ذلك، فإن مجيع الدول العربية مدعوة للتوقيع والتصديق على . املهاجرين والعمال األجانب العاملني بعقود
فبجانب .  املنطقة العربية هي واحدة من أكثر املناطق نشاطا يف عملية اهلجرةهذه االتفاقيات الرئيسية، حيث أن
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جيب على الدول العربية املصدرة : تعزيز محاية األفراد فإن التصديق رمبا يكون له أثار أكثر إجيابية على الدول
يادة الفوائد املترتبة على للهجرة التصديق على هذه االتفاقيات، لتعزيز عملية تداول العقول داخل املنطقة وإىل ز

ومن ناحية أخرى، ينبغي على الدول املستقبلة للعمالة العربية التصديق . التحويالت املالية من السكان املهاجرين
وبناء على ذلك، عندما يكون . على هذه االتفاقيات، حيث أظهرت الدراسات أمهية اهلجرة من أجل التنمية

شة الالئقني، سيتم تسريع أدائهم، وبالتايل سيكونون عامال حمفزا رئيسيا يف لدى املهاجرين العمل وظروف املعي
  .عملية التنمية يف املنطقة

من املناسب أن تسن خطط العمل الوطنية بشأن تعزيز حقوق العمال املهاجرين وفقا إلعالن الرباط حول   .4
  .اهلجرة وحقوق اإلنسان

قيود على تدفق هجرة العمالة من العامل العرىب وإليه، واحلد من إجياد بدائل مناسبة لنظام الكفالة، لتخفيف ال  .5
ممارسات جيدة " LMRA"ومتثل التجارب مثل هيئة تنظيم سوق العمل . اعتماد املهاجرين على الكفيل

ينبغي تطويرها لزيادة قدرة العمال األجانب العاملني بعقود يف الوصول إىل سوق العمل يف ظل االحترام الكامل 
  .هم وحقوقهملكرامت

تشديد الرقابة على انتهاكات حقوق العمال و احلد منها اعتمادا على قوانني نظم العمل النافده وغري متييزية   .6
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي معاقبة اخلارجني على القانون . بالنسبة للمهاجرين والعمال األجانب العاملني بعقود

  .ط املنصوص عليها يف التشريعات الوطنيةسواء من املواطنني أو األجانب وفقا للشرو
كما ورد يف دراسة احلالة، جتدر اإلشارة إىل أنه من املرجح أن يكون العمالة املرتلية ضحايا النتهاكات حقوق   .7

وينبغي على الدول . اإلنسان وحيرمون من احلقوق األساسية املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة
العاملني يف املنازل حمميني مبوجب أحكام قوانني العمل الوطنية أو أحكام حمددة تتماشى مع العربية ضمان أن 
وينبغي تنفيذ تدابري لضمان االمتثال للمعايري الدولية مثل استخدم عقود موحدة توقع بواسطة . املعايري الدولية

جراءات القضائية ملعاجلة االنتهاكات العامل يف اخلدمة املرتلية ورب العمل، وعمليات التفتيش والوصول إىل اإل
  .مع االتساق واإلنصاف
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  :املراجع
  

  اجلزيرة
  :، املوقع اإللكتروين2009 مايو 7البحرين توقف كفالة العمالة،  2009

20095733344100581/08/2009/sinessbu/net.aljazeera.english://http
html. 2009 سبتمرب 8، مت الدخول عليه يف.  

  
  ."R.I. "آي.، آر"Cholewinski"كولوينيسكي

محايتهم يف بلدان العمل، مطبعة كالريندون : العمال املهاجرون يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان 1997
"Clarendon"أكسفورد ،.  

  
  " Rodriguez"، رودرجييز ."M. "، إم"Cummins"كاميرت 

هل هناك تبادل بني األرقام مقابل احلقوق يف سياسة اهلجرة؟ ماذا تقول البيانات، ورقة حبثية يف التنمية  2009
  ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي2009/21البشرية 

  
  ."J. "، جي"Fitzpatrick"فيتزباتريك 

شيتال ." V. "ويف" Alienkoff"أليانكوف ." T.A. "أيه. حقوق اإلنسان للمهاجرين يف يت 2003
"Chetial" (Eds(.اهلجرة واملعايري القانونية الدولية، مطبعة جامعة كامربدج، كامربدج ،.  

  
  أنباء اخلليج
  :، املوقع اإللكتروين2009 سبتمرب 7الكويت تدرس تغيري إجراءات الكفالة،  2009

html.10347144/kuwait/gulf/news/com.gulfnews.archive://http  , مت
  . سبتمرب9الدخول عليه يف 

  
  جامعة الدول العربية

  "وضع آليات تشريعية ملكافحة االجتار باألشخاص يف العامل العريب"تقرير وتوصيات ورشة عمل  2007
  

  " ILO "منظمة العمل الدولية
ال يوجد 
  تاريخ

  :املوقع اإللكتروين" C097"االتفاقية رقم 
097C?pl.ratifce/lex-cgi/ilolex/org.ilo.www://http 9، مت الدخول عليه يف 

  .2009سبتمرب 
ال يوجد 
  تاريخ

  :املوقع اإللكتروين: عمل اخلاص للعامالت يف املنازل غري األردنياتبرنامج اهلجرة الدولية، عقد ال
lan_p?showPractice.migmain/migpractice/dyn/org.ilo.www://http
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28=id_practice_p&en=g2009 سبتمرب 8 عليه يف ، مت الدخول.  
  .القوانني احلالية، واملعايري الدولية، وأفضل املمارسات. الئحة العاملني يف املنازل يف إندونيسيا 2006

  
  ، وآخرون"OSCE"منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 

  .كتيب عن وضع سياسات فعالة للهجرة يف بلدان املنشأ واملقصد 2006
  

  ".M. "، إم"Ruhs"راهس 
حقوق املهاجرين، سياسة اهلجرة والتنمية البشرية، ورقة حبثية عن التنمية البشرية، ابريل، برنامج األمم  2009

  .املتحدة اإلمنائي
  

  ." R. "، آر"Sabban"الصبان 
ال يوجد 
  تاريخ

 يف اخلدمة حالة العامالت: النساء املهاجرات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: اإلمارات العربية املتحدة
  .، جنيف"ILO"منظمة العمل الدولية / املرتلية

  
  األمم املتحدة

  :، املوقع اإللكتروين2008تنقيح عام : االجتاهات يف املخزون الدويل للمهاجرين 2009
asp.data0k2p/migration/org.un.esa://http2009 سبتمرب 6ل عليه يف ، مت الدخو. 

  
  "UNHCHR"مفوضية حقوق اإلنسان 

املوقع . كلمة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان على بدء نفاذ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 2008
  :اإللكتروين

4E211162C6/01view/nsf.huricane/huricane/ch.unhchr.www://http
opendocument?D19E00056E12573FAC3235 13، مت الدخول عليه يف 

  .2009سبتمرب 
حول اهلجرة وحقوق " NHRI"األورويب الثالث ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية - احلوار العريب 2008

 fuer-institut.files://http-: وقع اإللكترويناإلنسان، امل
an_Migration_NHRIs_Declaration_Rabat/437/de.menschenrechte

doc.Rights_Human_d2009 سبتمرب 13 يف ، مت الدخول عليه.  
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  اخلامتة
  

 الناجتة عن حراك – واليت غالًبا ما يتم جتاهلها –فصول هذه الدراسة الضوء على اإلسهامات الكربى خمتلف تلقى 
العمالة داخل املنطقة ودور هذه اإلسهامات يف تعزيز التكامل اإلقليمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف العامل 

ا لتمتع املواطنني العرب بقدر أعلى من املرونة يف سعيهم للحصول على عمل يف الدول العربية األخرى ونظًر. العريب
مما يتمتع به املواطنون من غري العرب، مما يعطي انطباًعا يف بعض األحيان أن إدارة حراك العمالة املتدفقة داخل 

وغالًبا ما يؤدي هذا املنهج إىل .  التدفقات غري العربيةاملنطقة ال حتتاج إىل تدخل هيئات اهلجرة مثلما هو احلال مع 
ضعف االستفادة من اإلمكانيات الكربي ملاليني العمال العرب الذين يتخذون خمتلف أشكال حراك العمالة سواء 
ة املؤقت أو الدائم أو الدائري، واليت تؤدي بدورها إىل تأسيس شبكات قوية لتبادل رؤوس األموال املادية والبشري

  .ودوراهنا يف هيئة حواالت املهاجرين ومهارهتم وخرباهتم
  

ففي الوقت الذي ظل فيه احلوار حول سياسة حراك العمالة داخل املنطقة حمدوًدا خالل السنوات املاضية، نشأت 
لذا فإن استحداث نظام جديد . ظاهرة تتعدى حدود هياكل اإلدارة وهي  متس ماليني من املواطنني العرب اآلن

رن إلدارة حراكات العمالة سيسمح للدول املضيفة ودول املقصد باالستجابة للتحديات املاثلة أمامها بشكل وم
ومن هذه التحديات، زيادة أعداد الفئات العمرية الصغرية للسكان، وارتفاع معدالت البطالة، والتنمية . أفضل

م إىل احلد من ممارسات اهلجرة غري الشرعية وغري اإلقليمية املتوسعة والتمييز يف التوظيف، كما سيؤدي هذا النظا
  .اآلمنة

  
ويف الوقت الذي يصعب فيه حتديد حجم تدفقات العمالة املنتقلة داخل املنطقة ومنوها كما يصعب قياس آثار األزمة 

 للمهاجرين املالية العاملية علي هذه التدفقات، إال أنه من الواضح أن املنطقة العربية ستظل أحد املقاصد األساسية
ستؤثر األزمة املالية على سيناريو اهلجرة مما سيؤدي إىل اخنفاض . العرب والعمال املرتبطني بعقود يف املستقبل القريب

وبالرغم من هذه التقلبات االقتصادية الدورية، . 2010 وزيادهتا زيادة طفيفة عام 2009تدفق احلواالت يف عام 
 املدي القريب واملتوسط حتركها القوى العاملة من الشباب املتعلمني، ستظل اهلجرة بني الدول العربية على

وحماوالت تعزيز التكامل االجتماعي واالقتصادي يف املنطقة، كما سيظل نظام الكفالة مشكلة قد تعيق البلدان 
ن واجملتمعات املرسلة املرسلة واملستقبلة يف املنطقة من حتقيق كافة امكانيات تدفقات العمالة املهاجرة لصاحل املهاجري

وقد أدت العديد من حماوالت إصالح النظام إىل ظهور بعض احللول مثل العقود الُموحدة للعمال . واملستقبلة
وجيب تعزيز . األجانب، وتأسيس هيئات لتنظيم سوق العمل الوطنية، وعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف أفضل

تحقيق توافق أكرب، وزيادة االستفادة من حراكات العمالة يف إطار جامعة هذه اجلهود وتكرارها يف سياق إقليمي ل
ومن أهم فجوات احلوار بشأن حراك العمال، غياب اجلهود املنظمة للدول . الدول العربية ومنظمة العمل العربية

 وحمدودية حراك العمالة العربية من أجل إشراك األفراد املتفرقني يف الدول العربية األخرى يف عملية التنمية الوطنية،
والطالب للشباب العريب، باإلضافة إىل غياب استراتيجيات التسويق لتعزيز متثيل املهاجرين العرب والعمال املرتبطني 

  .بعقود
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فوائد الناجتة عن حراك العمالة داخل املنطقة القدمت الدراسة بعض التوصيات احملددة بشأن حتسني االستفادة من 

  :طة بتلك الظاهرة، وميكن تقسيم هذه التوصيات إىل جمموعات كما يليوالقضايا احملي
  

  أطر إلدارة حراك العمالة
تصميم إطار حلماية املهاجرين والعمال األجانب الذين يعملون بعقود عن طريق دراسة املمارسات اليت مت  .1

 للحكومة أو املركزية تطويرها على املستوى اإلقليمي مثل العقود املوحدة، وهيئات سوق العمل التابعة
وتنظيم دور وكاالت التوظيف، ومتكني منظمات اجملتمع املدين لالستجابة بشكل فعال للتحديات اليت متثلها 

  .اهلجرة من البلدان العربية وإليها
تعديل التشريعات الوطنية حبيث تتماشى مع االتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية  .2

وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان وذلك لضمان محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين والعمال األجانب الرئيسية 
  .الذين يعملون وفقًا لعقود واحترام هذه احلقوق

تعديل نظام الكفالة بناء على جتربة هيئة تنظيم سوق العمل يف البحرين وجيب أن هتدف هذه اإلصالحات إىل  .3
  .العمل إىل اهليئات العامة أو شبه العامةنقل مسئولية الكفالة من صاحب 

وأثناء إصالح نظام الكفيل، على الدول العربية أن تضمن مناقشة املهاجرين والعمال املرتبطني بعقود لقضية  .4
انتهاك قوانني العمل بطريقة عادلة وبعيدة عن التمييز، كما جيب التعامل مع منتهكي القوانني سواء من سكان 

  .تبًعا للشروط املنصوص عليها يف التشريع الوطينالبلد أو األجانب 
، جيب على دول املقصد ودول املنشأ أن تتعاون مًعا 2009ومتاشًيا مع توصيات تقرير التنمية البشرية لعام  .5

إلزالة القيود عن القنوات الشرعية اليت تسمح لألفراد ذوي املهارات املتواضعة أن جيدوا عمالً يف اخلارج 
  .قنواتوتبسيط هذه ال

  
  حراك العمالة وتطويرها

املبادرة ببذل اجلهود إلدماج حراك األفراد يف تطوير السياسات والعمليات على مستوى الدولة مما يتفق مع  .1
 وجلعل احلراك جزًءا ال 2009توصيات تقرير املنتدى العاملي للهجرة والتنمية، وتقرير التنمية البشرية لعام 

  .ة الوطنيةيتجزأ من استراتيجيات التنمي
تعزيز آثار التنمية الناشئة عن اهلجرة من خالل تيسري نقل احلواالت، وتعزيز احلوافز املخصصة لالستثمارات  .2

اليت يقوم هبا املغتربني العرب يف املنطقة، وتشجيع دوران رؤوس األموال االجتماعية والبشرية واملادية من خالل 
 املهاجرين، وتقدمي يد العون هلم من أجل اإلندماج مرة أخرى خطط هجرة دورية ومؤقتة، واملساعدة يف عودة
  .يف اجملتمع خاصة يف ضوء آثار األزمة املالية احلالية

إدماج اعتبارات النوع االجتماعي يف سياسات حراك العمالة نظًرا لطبيعة هذه احلراكات داخل املنطقة العربية  .3
  اكات على العائالت يف بالد املنشأواليت يغلب عليها الطابع الذكوري وآثار هذه احلر

 جذابة ألصحاب –حتسني جودة التعليم املهين واملتخصص الرمسية وغري الرمسية حىت تصبح قوى العمل العربية  .4
  . العمل من العرب
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  التعاون والشراكة

لتعاون بناء على التشجيع على احلوار اإلقليمي والتعاون بني بالد املنشأ وبالد املقصد العربية كوسيلة مستدامة ل .1
جيب أن يضع هذا احلواُر اهلجرةَ يف سياق سياسات جتارية وخارجية أمشل . املثال الناجح حلوار أبو ظيب

وربطها مبناقشات حول التجارة وتدفق رؤوس األموال هبدف خلق بيئة مناسبة من التعاون اإلقليمي، والتنمية 
  مة العمل العربية وجامعة الدول العربيةوالتكامل االقتصادي واالجتماعي يف إطار كل من منظ

وضع آليات ثنائية ومتعددة األطراف حلراك العمال العرب خلدمة احتياجات أسواق العمل املرسلة واملستقبلة  .2
واليت حتترم حقوق املتنقلني وكرامتهم وعائلتهم باتباع جتربة االتفاق الثنائي بني مصر واألردن االسترشاد 

  . جمموعة اقليمية يف العامل12شاور املطبقة يف قراية باليات التعاون و الت
 


