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  :مقدمة 

تمثل ظاهرة العمالة المهاجرة أحدى االنشغاالت الكبرى على الساحة الدولية حيث تقدر إعداد العمالة 

 مليون سنويا من الرجال والنساء 1.5الماهرة الوافدة من الدول النامية إلى الدول مرتفعة الدخل بحوالى 

 بليون دوالر من إيرادات بلدان الهجرة وهو رقم 77ر بنحو واألطفال يساهمون بتحويالت إلى أوطانهم تقد

ال يزيد عن سوى صادرات النفط العالمية فى التدفقات النقدية للتجارة الدولية بينما يعيش معظمهم فى 

  ) .آغرباء فى البلدان التى يعيشون فيها ( ظروف قانونية واجتماعية واقتصادية هشة 

من سبتمبر المروعة وتداعياتها بمزيد من الصعوبات للعمالة وبعد ما جاءت إحداث الحادى عشر 

المهاجرة وبما أثارته من خوف من األجانب واندفاع العديد من البلدان لسن تشريعات لتعزيز إجراءاتها 

حيث أطلقت هذه األحداث موجة من الكراهية ضد األجانب , األمنية والتشدد حيال الهجرات غير الشرعية 

  . جرائم الكراهية فى العديد من البلدان افضت العديد من

وتتحمل البلدان العربية نصيبا آبيرا من عبء المشكلة باعتبارها مصدر للعمالة المهاجرة ومعبرا لها 

  .وأيضا آمستقبلة للعمالة 

وهنالك مساعى فى المنطقة العربية لتعظيم القيمة اإليجابية لهذه العمالة بشقيها الوافد والمهاجر والحد 

  .ن اآلثار السلبية التى قد ترافق هذه العمالة من ناحية أخرى م

وباعتبار أن حرية تنقل القوى العاملة العربية فى الوطن العربى تؤدى إلى انماء بالشعور القومى 

ويسمح بالنماذج واالنصهار للعنصر السكانى فى العادات والتقاليد والقيم االجتماعية وتعميق المصالح 

  .المشترآة 

ن ثم فأن تحسين القوى العاملة العربية من شأنه أن يحقق تكامال أفضل بين رأس المال البشرى وم

وتسهيل عملية التكيف , فضال عن تعزيز النمو االقتصادى وتحسين فرص العمل , ورأس المال المادى 

  .جديدة على نحو أآثر فعالية مع التحديات والفرص الناجمة عن العولمة واستيعاب التكنولوجيا ال

بعد أن تقلصت فرص العمل فى البلدان المستقبلة , بيد أن تغير ظروف التنقل من وإلى البلدان العربية 

للعمالة نتيجة ظروف متعددة ما تزال لها انعكاستها على أوضاع التنقل خاصة منها ظروف تشغيل 

بلدان االستقبال إضافة إلى الوطنين وإحالل العمالة اآلسيوية محل العمالة العربية وتغيير احتياجات 

ومع آل هذه التغييرات فما يزال التنقل يمثل أهم صور التعاون العربى وعنصرا مهما فى , اعتبارات أخر 



ميزان المدفوعات سواء لدول االرسال أو االستقبال ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة للتعرف على واقع 

  .وآفاق تنقل األيدى العاملة العربية 

 بقضايا الهجرة منذ بداية التفكير فى إنشائها عندما أصدر مؤتمر  اهتمام منظمة العمل العربيةويعود

بشأن تنقل األيدى العاملة ثم إصدار اتفاقية ) 2( االتفاقية العربية رقم 1967وزراء العمل العرب عام 

لقومية فى مجال العناية وآذلك فى إطار سعيها لتحقيق أهدافها ا ) 4االتفاقية رقم  ( 75معدلة لها عام 

بقضايا العمل والعمال ومتابعة أوضاع المهاجرين إذ ما تزال الهجرة للعمل عنصرا هاما فى تخفيف حدة 

  .البطالة ومكافحة الفقر والمساهمة فى تنمية الوطن العربى عامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :األثار والمشاآل .. هجرة العمالة العربية : رابعا 

  :القتصادية اآلثار ا) 1(

أن دول االستقبال ال تستطيع تنفيذ خططها وبرامجها التنموية األمن خالل االستعانة بالعمالة الوافدة 

ويرجع . التى تشكل العمالة العربية جزءا آبيرا منها معا يؤثر ذلك على اقتصاديات هذه الدول المستقبلة 

فدة فبعد ما آانت تعتمد هذه الدول على إنتاج تطوير اقتصاديات الدول المستقبلة إلى هذه العمالة الوا

وتصدير سلعة واحدة هى النفط الخام استطاعت أن تخلق قاعدة إنتاجية بدأت تتبعد بها عن صفة الدول 

ذات المورد الواحد آل ذلك بفضل االمتزاج بين التمويل والتخطيط المناسبين مع وجود عمالة ماهرة 

  .مستوردة 

االقتصادى إال أن الدول المستقبلة ترى أن المنافع االقتصادية المترتبة على وبالرغم من هذا التطور 

استقدام عمالة وافدة ضيئلة حيث يميل هؤالء العاملين إلى الميل لالدخار مما يزيد من عملية التحويالت 

ة األمر الذى يؤدى إلى تحريم اقتصاديات هذه الدول من إعادة ضح وتدوير جزء آبير من دخول العمال

  .الوافدة إلى االقتصاد وتسربه خارجا مما يؤثر على اإلنتاج المحلى اإلجمالى والدخل 

فى نفس الوقت الذى تستفيد العمالة الوافدة من جميع الخدمات والرعاية االجتماعية مثل أسعار 

  .الكهرباء والماء والخدمات الصحية المختلفة دون التمييز بين المواطن والوافد 

لدول االرسال فأنها تعترف بأهمية تحويالت أبنائها المهاجرين حيث تؤدى هذه التحويالت أما بالنسبة 

إلى دعم احتياطياتها من النقد األجنبى والقضاء على الخلل فى ميزان المدفوعات ويمكن استثمار جزء من 

رى ال تنكر دول ومن ناحية أخ. هذه التحويالت مما يزيد من اآلثار اإليجابية على اقتصاد دول االرسال 

ولكن هناك مجموعة من اآلثار السلبية التى . االرسال أهمية هجرة العاملين فى التخفيف من حدة البطالة 

نتجت عن هجرة أبناء دول االرسال منها تفريغ قطاعات مهمة من العمالة الماهرة وخلق عجز حقيقى فى 

ن آلفة تدريب وتأهيل هوالء المهاجرين بعض المهن والمهارات آما أن تحويالت المهاجرين ال تعوض ع

ولم يتوقف األمر عند . وادى ذلك إلى تشغيل عمالة أقل مهارة وارتفاع آبير فى آلفة التدريب والتأهيل 

هذا الحل بل امتد فى بعض القطاعات لترتفع األجور المحلية نتيجة حدة النقص فى بعض المهارات 

  . بدوره جزءا آبيرا من المنافع المتربة على الهجرة المطلوبة مما أدى إلى التضخم الذى التهم

  :اآلثار االجتماعية ) 2 (

 فى الدول المستقبلة للعمالة 1975تشير بعض المصادر إلى أن نسبة الذآور إلى األناث خالل عام 

ومن ثم يؤدى ذلك إلى خلق ظاهرة تسمى  , 1فى اإلمارات ) 100.37(, فى السعودية ) 100.14(بلغت 

                                                 
 . األمم المتحدة 2001االسكوا ) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا ( سياسات الهجرة والسكان فى المنطقة العربية  1



ر المجتمع أى ارتفاع نسبة الذآور عن األناث ويرجع ذلك إلى زيادة هجرة العازبين من الذآور بتذآي

  .بشكل جوهرى أو ممن ال يستقدمون عائالتهم وتسبب هذه الظاهرة خلل سكانى خطير 

ومن ضمن األشكاليات االجتماعية للعمالة الوافدة مثل تحديد أماآن معينة ومحددة يتم فيها إقامة 

ة الوافدة والعيش فى شبه عزلة عن المجتمع مما يؤدى ذلك إلى عدم إقامة أية عالقات طبيعية بين العمال

المواطنين والعمالة الوافدة وترجع هذه الظاهرة إلى قوانين دول االستقبال وأنظمتها وعاداتها وممارساتها 

عمال الوافدين ال تسمح إال آما أن فوارق الدخل بين المواطنين وال. التى عملت على تكريس هذا الوضع 

لعدد محدود من الوافدين بالعيش فى مناطق يجاورون فيها المواطنين ويختطلون معهم فى حياة اجتماعية 

  .طبيعية 

أما بالنسبة لدول االرسال فأنها تتقدم بشكاوى عديدة تتعلق بمشاآل التعامل مع المهاجرين ومن هذه 

آما . ستقرار الوظيفى والتعرض للطرد والتسفير من قبل الكفيل المشاآل عدم شعور المهاجر باألمن واال

أن الخلل فى الترآيبة السكانية التى أشرنا إليها من قبل تؤدى إلى ظاهرة تأنيث مجتمع دول االرسال وذلك 

لهجرة الذآور ويؤدى ذلك إلى مشاآل اجتماعية جمة من خالل عدم وجود وخلق جو عائلى طبيعى 

  . عليه زيادة حدة االنحراف والجريمة لألطفال مما يترتب

  :اآلثار السياسية ) 3(

هناك تخوف من قبل دول االستقبال من تأثير العمالة الوافدة على طبيعة الحياة والتفكير السياسى لدى 

دول , مواطنيها وبما أن معظم العمالة الوافدة تنتمى إلى دول ذات أنظمة ليبرالية مقارنة بدول االستقبال 

 فيها الديمقراطية السياسية إذا فأن دول االستقبال تخشى انتقال الفكر الليبرالى السياسى ولكن ثورة تمارس

إذ لم يعد هناك . االتصاالت والمعلومات الحديثة أخذت تفوض هذه التوجهات وتفريغها من مضمونها 

 الصناعية حيث لم يعد حدود سياسية تمنع انتقال األفكار والمفاهيم وذلك من خالل االنترنت واألقمار

بمقدور الدول أن تمارس أى أدوار خفية على مواطنيها ورغم هذا التراجع ما زال المراقبون يهزون 

التشدد فى منح التأشيرات إلى اعتبارات سياسة توليها دول االستقبال أهمية محددة وآذلك اهتمامها بتنويع 

  .مصادر العمالة الوافدة إليها 

تقبال االستفادة من العمالة الفائضة لبعض دول االرسال فتجعل منح التأشيرات آما تحاول دول االس

  .أو منعها مرتبطا بمدى التوافق السياسى مع هذه الدولة 

  

  

  



  

  

  
  
  

  
  
  
  

  الباب الثانى

  

  واقع العمالة الوافدة

  واالستخدام األمثل للقوى العاملة الوطنية
  

  

  

  

  
  
  

  

  



  تخدام األمثل للقوى العاملة العربيةتوطين الوظائف واالس: الفصل األول 

لقد شهدت حرآة هجرة العمالة العربية وخاصة إلى الدول النفطية عدة مراحل لكل مرحلة منها 

ولعل من الالفت فى هذا المجال أن . خصائصها وانعكاساتها وآثارها  على دول االرسال ودول االستقبال 

ير منضبطة الستيعاب فائض العمالة فى دول االرسال هجرة العمالة العربية تمثل آلية غير منظمة وغ

  .األمر الذى حال دون أن تؤدى هذه الهجرة إلى حل المشاآل التى تعانى منها أسواق العمل العربية 

فنجد أنه فى بعض البلدان المنتجة للنفط يكون المعروض من العمالة الوطنية منخفضا انخفاضا غير 

د السكان ولكن أيضا لغياب المرأة عموما من القوى العاملة والزدياد مألوف وذلك ليس فقط النخفاض عد

عدد الطالب فى مراحل التعليم العالى ونتيجة للنمو االقتصادى السريع مشفوعا بالعرض المحدود من 

 وأصبح االعتماد ملحوظا على العمالة 1985 و 1970العمالة الوطنية فى دول التعاون الخليجى ما بين 

من القوى العاملة فى % 35هذا  وتشكل العمالة الوافدة . وصا من البلدان غير المنتجة للنفط الوافدة خص

فبعد دخول العمالة العربية المهاجرة فى مرحلة العودة إلى , فى بعض البلدان % 80المتوسط وتصل إلى 

ختالالت التى دول األرسال مع تراجع الطلب عليها فى دول االستقبال عادت دول االرسال لمواجهة اال

آانت سائدة فى أسواق العمل فيها وبل نتج عنها أشكاالت أضافية واجهتها هذه الدول نجمت عن عودة 

أضافة إلى ما توجهه الدول العربية اليوم من . أعداد آبيرة من أبنائها إلى أسواق عاجزة عن استيعابهم 

سية فى الصناعات وخاصة تلك التى تتمتع تحديات تفرضها العولمة وما تمليه من تعزيز لقدراتها التناف

فيها بميزات نسبية وتعمل على تحقيق التوازن المالى إلى جانب تطوير القطاع الخاص وتزيده بالموارد 

وفى ضوء هذه . البشرية الماهرة مع آل ما تعانيه هذه التحديات من انعكاسات على البطالة والهجرة 

ت ملحة إلى اعتماد سياسات واتخاذ إجراءات وطنية وإقليمية تهدف التحديات واالختالالت فأن الحاجة بات

  .تعزيز جوانبها اإليجابية والحد من آثارها السلبية على جميع األطراف , إلى تنظيم عملية الهجرة 

آما آان النحسار الثورة النفطية وتراجع أسعار النفط أثرا بالغا فى ظهور الهجرة العائدة والتى 

بل وبعد استكمال مشاريع البنية األساسية والمرافق العامة ,  أثر حرب الخليج الثانية تسارعت ليس فقط

والمنشآت الصناعية والتجارية فى دول الخليج وعملية إحالل العمالة العربية وتظهر البيانات الحديثة أن 

ى دول الخليج من مجموع العمال الوافدين ف% 70العمال العرب المهاجرون والذين آانوا يشكلون نسبة 

من إجمالى العمالة الوافدة هناك فى % 40قد تراجعت نسبتهم إلى أقل من , فى منتصف السبعينيات 

  .منتصف السبعينيات 



ومما ال شك فيه أن تراجع أسعار النفط قد دقد ناقوس الخطر فى الدول النفطية وأدى إلى أعادة تقييم 

للحد من الزيادة , والمشاريع فى جميع القطاعات وترتيب أولويات االنفاق الحكومى على البرامج 

المتراآمة فى الدين الحكومى والعجز فى الميزانية فقد تراجع معدل النمو السنوى للناتج المحلى اإلجمالى 

فى نهاية الثمانيات مما % 9 مقارنة بمعدل 1997 – 1993خالل الفترة من % 2.5الحقيقى إلى حوالى 

لتشغيل وارتفعت فى الوقت نفسه نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلى اإلجمالى أثر على إمكانات النمو وا

األمر الذى دفع معظم دول الخليج إلى االقتراض لمواجهة العجز فى موازناتها وميزان مدفوعاتها والذى 

اض  مما ترتب على آل هذه العوامل انخف1997من الناتج المحلى اإلجمالى عام % 15و % 3تراوح بين 

  % .25إلى % 20االنفاق االستثمارى من حوالى 

هذا وقد انعكست آل هذه التغيرات السابقة على أسواق العمل فى هذه الدول وبالذات فيما يخص 

التشغيل الحكومى حيث لم تعد فرص العمل آافية الستيعاب األعداد المتزايدة من خريجى الجامعات 

آما ظهرت البطالة المقنعة نتيجة . ون من البطالة السافرة وحملة المؤهالت فوق المتوسطة الذين يعان

لضغط االنفاق الحكومى والعمل على خفض بند األجور فى القطاع الحكومى حيث أشارت بعض 

فى المتوسط فى حيث ال تطهر % 14التقديرات إلى ارتفاع معدالت البطالة فى هذه الدول إلى اآثر من 

فى % 12فى الكويت % 1.6, فى البحرين % 5 معدالت أآثر من هذه البيانات الرسمية لهذه الدول

  ) :انظر الجدول األتى ( اإلمارات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وفى ظل الحجم النسبى الكبير للقوى العاملة بهذه الدول بسبب الترآيب العمرى الشاب لسكانها 

صوص فى القطاع وانخفاض الوزن النسبى لقوة العمل الوطنية إلى حجم العمالة الكلى وعلى وجه الخ

من قوة العمل الكلية فى الكويت واإلمارات وقطر والبحرين والفائض % 20الخاص حيث ال تزيد على 

من العمالة فى فئات الكتبة والعمالة غير الماهرة الحاصلين على تعليم ثانوى فأآثر فأن معظم دول الخليج 

مشروع وتحديد حجم الوافدين من آل جنسية أخذت بتحديد نسب العمالة الوافدة إلى أجمالى العاملين بكل 

فمثال المملكة العربية السعودية وضعت ضوابط لترشيد االستعانة باأليدى العاملة األجنبية فى منتصف 

آما بدأت فى تنفيذ سياسة احالل العمالة الوطنية محل العمالة األجنبية ومن ثم انعكست هذه  . 1995عام 

لعربية فقد ترتب على عدم اصدار تأشيرات عمل للمصريين انخفاض عدد السياسة على استقدام العمالة ا

وزارة القوى  ( 1997 ألف بنهاية عام 669534 إلى 1995 ألف عامل عام 900العاملين بالسعودية من 

واحالل  , 1995ويرجع السبب فى ذلك إلى ترشيد االستعانة بالعمالة األجنبية منذ عام  ) 1999العاملة 

عودية محل العمالة الوافدة وتحديد بعض المهن التى يقتصر العمل فيها على السعوديين وعدم العمالة الس

السماح بتجديد إقامة من يشغلها من األجانب وآذلك تعرض آثير من المؤسسات فى المملكة إلى أزمات 

ويتية منذ عام اقتصادية وتوقف أعمالها فى مجال االنشاءات والبناء والمقاوالت وأيضا بدأت الحكومة الك

 فى تنفيذ الخطة الوطنية ألعادة هيكلة الترآيب السكانى بالعمل على عدم زيادة عدد األجانب فى 1995

الكويت وهو ما سيؤدى إلى تناقض مستوى جاليات عديدة آالجالية المصرية وتعمل الحكومة القطرية 

 وقد بدأت بالفعل تقليص أعداد حاليا على أتباع سياسة توطين الوظائف فى إطار االصالح االقتصادى

آما لجأت الحكومة إلى الحد من تعينات % 10العمالة الوافدة فى آافة الوزرات والمصالح الحكومية بنسبة 

  *العمالة الوافدة فى معظم الوظائف اإلدارية واالشرافية لتستوعب بدال منها العمالة القطرية 

اليجاد توازن أفضل بين السكان , ة مرجعية وبشكل عام فأن الدول الخليجية تمر األن بمرحل

فالصناعات القائمة حاليا فى هذه المنطقة وخصوصا , والوافدين من حيث انخفاض عددهم وتغير تكوينهم 

الصناعات البتروآيمائية تتميز بكثافة رأسمالية مرتفعة وال تحتاج إلى نفس الحجم من العمالة آاالنشاءات 

ة النفطية هذا باإلضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة فى قطاع الخدمات والمقاوالت التى سادت الطفر

والتى تحد من استخدام العمالة وانتشار العمالة اآلسيوية فى آثير من المجاالت آأعمال الصيانة وفى 

  .بعض الصناعات التقنية 

  

                                                 
  .2001األمم المتحدة ) االسكوا ) ( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا ( سياسات الهجرة والسكان فى المنطقة العربية  *



  :العوامل المحددة لمعدالت إحالل العمالة الوطنية محل العمالة األجنبية 

 قلة عدد السكان وصغر العدد من العمالة الوطنية خاصة المدربة يمثل قيدا عاما على امكانيات أن

االحالل فى ظل التنمية السريعة لكن فى اطاره يمكن التعرف على عدد من العوامل المؤثرة التى يمكن 

  :التدخل فيها مثل 

  :معدل جلب العمالة الوافدة ) 1(

لة الوطنية إلى إجمالى القوى العاملة بأى قطاع أو مجموعة مهنية على يتحدد اتجاه نسبة القوى العام

ضوء معدل الزيادة فى هذه القوى بالمقارنة بمعدل زيادة العمالة الوافدة فاذا تساوى المعدالن ظلت العمالة 

ح وإذا زاد معدل نمو العمالة الوطنية عن الوافدة ارتفعت نسبة االحالل والعكس صحي, الوطنية ثابتة 

ويفسر ذلك انخفاض نصيب القوى العاملة الوطنية من العمالة بالقطاع الخاص فى معظم الدول الخليجية 

ويتضح أن نمو القوى العاملة الوطنية يتأثر بعوامل ديموجرافية واجتماعية تؤثر فى إعداد الشباب الذين 

ادى ومن يظل داخل نظام ثم نسبة من يشارك منهم فى النشاط االقتص, يبلغون سن العمل فى آل عام 

التعليم والتدريب وتحدد طاقة أجهزة التعليم والتدريب آمية العرض المتاح من القوى العاملة الوطنية 

  .المؤهلة للعمل فى القطاع الحديث 

  :سياسة التعليم والتدريب ) 2(

نجد أن جهاز هناك ارتباط وثيق بين سياسات التعليم والتدريب وسياسة التوظيف الفعالى واالحالل ف

ومن جهة أخرى يقوم التعليم الفنى . التعليم العام يؤهل الخريجين إلى الوظائف التى يتطلبها سوق العمل 

بمهمة إعداد العمالة الماهرة وشبه الماهرة فى التخصصات التى يحتاج إليها النشاط االقتصادى وتقوم هذه 

 االستفادة من هذه المؤسسات الحكومية أو إنشاء المؤسسات بإعداد وتكوين أفراد قوة العمل الجدد ويمكن

مراآز تدريب نوعية داخل المنشآت اإلنتاجية الكبيرة فى تدريب العمال الموجودين فى قوة العمل لترقية 

ويمكن لهذه المؤسسات أن تحقق أهداف سياسة االحالل عن طريق تأهيل العمالة . أوضاعهم المهنية 

وظائف القطاع الخاص الحديث وبتكلفة أقل وفى مجاالت التخصص التى المتردين على أقسام التشغيل ل

  .تزاولها المنشأة بالفعل والتى قد يصعب توفيرها فى المؤسسات النظامية 

أى أن تحسين الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم والتدريب له األثر الكبير فى االسراع بانتاج أفراد قوة 

عادة الصف ورفع نوعية أفراد قوة العمل عن طريق خفض معدالت العمل المؤهلين وخفض الرسوب وإ

  .التسرب 



  :سياسة األجور ) 3(

نجد أن العامل عادة ينظر إلى العمل آوسيلة وليست غاية فهو وسيلة لتحقيق الدخل المناسب للوفاء 

ذى يبحث فيه ومن ثم يلجأ العامل إلى الوظائف التى تحقق له أعلى دخال فى نفس الوقت ال. بالتزاماته 

صاحب العمل عن العامل ذو األجر المنخفض ففى الدول الخليجية نجد نسبة إقبال العمال الوطنية على 

  .الوظائف الحكومية آبير جدا وذلك الرتفاع األجور فى هذا القطاع 

ومن الطبيعى أن تؤثر قوى السوق فى توزيع العمالة الوطنية على أنواع النشاط بالقطاع الخاص 

ولما آانت أعلى . أن تباين األجور ومستوى الحوافز بين قطاعات النشاط يلعب دورا آبيرا فى ذلك وحيث 

األجور تقدمها قطاعات النفط والنقل والتخزين والبنوك والكهرباء فأنها تتجه إليها وتنصرف عن 

ت البناء القطاعات التى ينخفض فيها مستوى األجور مثل الخدمات الشخصية وتجارة التجزئة ومقاوال

  .والتشييد وحيث تعتمد هذه القطاعات على العمالة الوافدة بشكل رئيسى 

آما أن عامل قسوة الظروف المناخية فى دول الخليج وطبيعة العمل وظروفه تضعف من جاذبية 

  .قطاع البناء وهو أآبر مستخدم للعمالة فى البلدان العربية الخليجية للقوى العاملة الوطنية 

  : المرأة فى النشاط االقتصادى مشارآة) 4(

تدل جميع االحصائيات أن نسبة مشارآة المرأة فى النشاط االقتصادى فى البلدان العربية الخليجية 

منخفضة للغاية ويرجع ذلك ألسباب اجتماعية وموروثات ثقافية ويتشابه الحال فى بعض دول شمال 

  . لفترة طويلة وعراقة أجهزة التدريب والتعليم أفريقيا بالرغم من تعرضها للتيارات الحضارية الغربية

وتترآز عمالة المرأة فى البلدان العربية فى قطاعات الخدمات مثل التعليم والصحة وآذلك فى 

  .األعمال المكتبية فى معظم الوزارات وفى بعض األنشطة االقتصادية الحديثة بالقطاع الخاص آالبنوك 

العمل الوطنية فى عدد من البلدان العربية الخليجية إلى االرتفاع ومن المتوقع مشارآة األناث فى قوة 

عن مستواها الحالى ويرجع ذلك للتوسع الكبير فى تعليم اإلناث فى جميع البلدان العربية الخليجية أى أن 

  .هناك عالقة طردية بين التعليم والمشارآة فى النشاط االقتصادى 

النساء غير المتعلمات سواء فى الريف أو الحضر سواء بتأثير إال أنه ليس من المتوقع زيادة مشارآة 

ومع انشاء الجامعات الوطنية ستزيد مشارآة األناث وترقية . وجود العمالة األجنبية أو عدم وجودهم 

أوضاعهم المهنية واالقتصادية بشكل عام ومما سبق يتضح لنا أن زيادة مشارآة المرأة فى النشاط 



الخدمى بالمجتمع يمكن أن تساهم إلى حد آبير فى جهود االحالل وتقليل حجم االقتصادى اإلنتاجى و

  .العجز فى سوق العمل الوطنية وتغطية جانب من االحتياجات اإلضافية السنوية من القوى العاملة 

  :تحقيق االحالل ومراعاة آفاءة االستخدام والتوفيق بينهما 

  .وطنية يؤدى إلى تحقيق االحالل السليم أن تحقيق االستخدام الفعال للقوى العاملة ال

حيث قد تتعارض أهداف سياسة االحالل مع االستخدام الفعال للموارد البشرية المحدودة فى البلدان 

العربية الخليجية على المدى القصير فمثال عندما تفتح هذه البلدان باب الوظائف الحكومية فى شتى 

فوعة بالرغبة فى تحقيق السيطرة على الجهاز اإلدارى الكبير المستويات وخاصة للتخصصين والتقتنين مد

فانها قد تتغاضى , للدولة وتسيير دفته بيد المواطنين وقد تحقق ذلك بالفعل فى آل البلدان العربية الخليجية 

ونظرا . عن شروط االستخدام األمثل فى آثير من المواقف آتعيين االختصاصين فى مناصب إدارية هامة 

اجية القطاع الحكومى فى معظم البلدان بوجه عام تنخفض عن مثيلتها فى القطاع الخاص أو شبه ألن إنت

فأن توجيه القوى العاملة المؤهلة إلى القطاع الحكومى أساسا دون القطاعات األخيرة ال يحقق . الخاص 

ة االحالل خاصة إذا آانت بالمعايير الفنية االستخدام الفعال لها ولكنه يجد المبرر الكافى فى تحقيقه لسياس

  .مهمة اإلدارة الحكومية إنتاجية أو رقابية أو للتوجيه أو التأثير فى سياسة اإلنتاج بالقطاع الخاص 

ومن الجوانب الهامة لالستخدام الفعال مراعاة النسب المعيارية للمستويات المهنية والوظيفية المختلفة 

يق اإلشراف عليهم أو عدد المراقبين الذى يحتاج مثل عدد العمال الذين يمكن لمراقب واحد تحق

وفى ظروف جلب . االختصاص إليهم لمعاونته واختالل هذه النسب يمثل هدرا للموارد ومحددا لإلنتاجية 

العمالة وتحت تأثير االنخفاض النسبى ألجورها قد ال تراعى بعض القطاعات هذه النسب وعند وضع 

  .تحقق من عدم اختالل هذه النسب أوال أهداف آمية لخطة االحالل يراعى ال

  الفصل الثانى

 موجات الهجرة

:الموجة األولى   

آانت تتألف من البعثات والمفطرين والطالب المتفوقين فى مدارس اإلرساليات ، جاؤوا إلى أوروبا بهدف                

سياسي               ة وال اتهم الفكري ى طموح ساعدهم عل ا ي م يكن   العودة إلى بالدهم وحملوا من المفكر األوروبى م ة ول

سياسى                       ا الفكرى وال ضا منطقه ا أي ا مصالحها الخاصة وله صفتها مجتمعات له ا ب ى أوروب همهم النظر إل



ة وأصطدموا       فعادوا إلى بلدانهم مشبعين بروح اإلصالح وحرآة التطور ، وساهموا بحرآة النهضة العربي

ة        بالذين لم يروا من الفكر األوروبى غير أثره على العالم العربى واإلس            شأت مقول المى ومن هذا التصادم ن

.الحداثة التى لم تنتهى بعد   

 الموجة الثانية 

د                  من الهجرات آانت موجة اقتصادية أثر الحرب العالمية الثانية بسبب حاجة اآللة االقتصادية فى أوروبا لي

ا ال       ا وأمريك ى أمريك ت إل ى ذهب رن الت ة الق ى بداي صادية ف رة االقت س الهج صة وبعك ة رخي ة عامل التيني

ا فى                          دان المغرب العربى قضت عمره ا من بل ا آانت أغلبه لالستقرار فأن الهجرة االقتصادية إلى أوروب

دانها للراحة وقضاء                    ى بل ودة عل بناء المصانع والقطارات والسيارات وشارآت فى النقابات وظل همها الع

 الرغم من مساهمتها فى حروب        الشيخوخة وترفض االنخراط فى المجتمعات األوروبية والتأثير فيها على        

سية             ة الرئي دان المهم ك البل ره تل دانها ، ومازالت تعتب صاد بل االستقالل وقامت بدور ملحوظ فى إنعاش اقت

.للمهاجرين أن لم تكن المهمة الوحيدة   

ار              ون التج ا الممول و قوامه صادية تحب رة اقت دثت هج ة ح صادية العمالي رة االقت ذه الهج ب ه ى جان وإل

سياسية                        والكادرا ا ال ر أن طموحاته ة غي دول األوروبي دانها وال ين بل دور الوسيط ب ت المصرفية ، وقامت ب

ن       سها ع أى بنف أن تن اجرة وحرصت ب ة المه ة العمالي ن الكثاف رب م ة للتق ن محتاج م تك ة فل ت معدوم آان

.المشاآل   

:الموجة الثالثة   

ستقرة فى                   ا م ز بأنه سبعينات وتتمي ة ال ذ نهاي ى خالف          هى التى بدأت من ا عل ة أى أنه المجتمعات األوروبي

وال                 ستدعى حل ة وت لمراحل الماضية وأصبحت جزءًا أساسيًا من المشكالت الكبيرة فى الجامعات األوروبي

:اقتصادية واجتماعية وثقافية على عدة مستويات وتشمل هذه الهجرة فروعا مختلفة من المهاجرين   

د أن صعبت           العاملون الذين قضوا عمرهم فى العمل       ) أ( ة بع دان األوروبي وأصبحوا يفضلون البقاء فى البل

.األحوال فى بلدانهم األصلية وبعد أن أخذوا يجرون عائالتهم إلى بلدان اإلقامة   

.عائالت المهاجرين واألوالد الذين ولدوا فى بلدان اإلقامة ) ب(  

م             ) جـ( الم ول ة لتحصيل الع رة العمل فى       الطالب الذين جاءوا على البلدان األوروبي سبب عدم وف ودوا ب يع

.بلدانهم األصلية   



. المتمولون الجدد ) د(  

.شباب العاطلين عن العمل فى بلدانهم العربية والهاربون من الحروب واألزمات االقتصادية ) هـ(  

:صعوبات االندماج   

ين    ا ب ى أوروب اجرين ف ؤالء المه داد ه غ تع والى  30 – 25يبل نهم ح سمة م ون ن ون  مالي10 ملي ين يحمل

ة و   سية األوروبي اقى         10الجن سية والب ل لجن حون لحم ذلك مرش م ب ة وه ون أوراق اإلقام ين يحمل  مالي

ا ،                   ا ، بريطاني سا، إيطالي ة فرن دان اآلتي ى البل م موزعون عل ة وه ر قانوني ا بصفة غي متواجدون فى أوروب

رجح    ن الم رويج وم سويد ، الن سرا ، ال دا ، سوي ا ، هولن ا ، بلجيك ذه  ألماني ى ه اجرين ف دد المه غ ع أن يبل

ذه         2001 مليون نسمة عام   100البلدان حوالى    شيخوخة فى ه ادة نسب ال والدة وزي  وذلك نظرًا لضعف ال

  .)1(المجتمعات وأيضًا بسبب توقعات إعادة النهوض االقتصادى والحاجة إلى اليد العاملة 

شعبوية    لذا فأن مشكلة ترحيل إلى بلدانهم األصلية ال يطرحها  أال           صغيرة وال  بعض المنظمات العنصرية ال

اجرين                    سألة المه شكلة حل م أما األحزاب األخرى من اليمين واليسار أى أحزاب الجمهورية فإنها تطرح م

:باندماجهم فى المجتمعات التى يقيمون فيها لكن االندماج دونه صعوبات متعددة األوجه والجوانب   

ة والعمل دون صعوبات             لقد اندمج مهاجروا أوروبا الجنو     -1 ة فى مجتمعات اإلقام ا الغربي ى أوروب ة إل بي

ة               رة فرص العمل        . جمة ألن أوروبا الغربية لم تكن تعانى وقتها من أزمات اقتصادية واجتماعي وآانت وف

ا                          ى العمل مم ا عل ا وقيمته ا وإداراته تتقدم لمن يطلبها بسهولة وهذا حجر األساس فى مجتمعات آل ثقافته

:يعنى   

اطق       ) أ( ل المن ى آ وزيعهم عل وطنين وت ين الم اجرين ب راط المه ى انخ ؤدى إل ل ي رص العم ود ف أن وج

ة وخدمات               د وخدمات صحية عالي يم جي والحصول على مسكن الئق والتمتع بكل حقوق المواطنين من تعل

ا تقلص فرص العمل أدى إ                       دفوعات بينم شارآتهم فى الم ى  اجتماعية مقابل اقتطاع نسبة من أجورهم وم ل

ا    دم فيه كنية تنع ات س ى تجمع سهم ف ى تكدي ة وأدى إل اء خاصة معزول ى أحي اجرين العرب ف زال المه انع

سبب           سكنية ب ائهم ال دارس أحي ى م م ف يم أوالده ستوى تعل ض م ى خف ضا إل صحية وأدى أي روف ال الظ

ضمانات االجتم   ة صناديق ال ى ميزاني ر ف ى عجز آبي ضا إل ا أدى أي ل آم انى األه ى يع ة الظروف الت اعي

دورهم                     والصحية التى تتولى مهامها فى هذه المناطق ونتيجة لهذه الحالة فأن العاطلين عن العمل ينتجون ب

ار التهميش          يهم أفك سرقة والتهريب وتترسخ ف ات ال عاطلين عن العمل منش باب تتفشى فى صفوفهم موبق

.والتمرد   

----------------------------------------- 
قاسم عز الدين / أهمية سعى المهاجرين لتشكيل ثقل سياسى د :  مالحظات ختامية حول قضايا الهجرة )1(

 مقيم فى باريسصحافى لبنانى



:االختالف الدينى والثقافى ) 2(  

افى         المشكلة األخرى التى تعيق      دينى والثق ة هى االختالف ال ا الجنوبي اجرى أوروب االندماج مقارنة مع مه

رة  ة الهج دان إقام اجرين العرب وبل ين المه ة . ب ة والثقافي شئون الديني ة ال أة لرعاي ست مهي دان لي ذه البل فه

شئون لح                       ك ال رك تل ة التى تت ة العلماني ا المدني ة قوانينه سبب طبيع د    المختلفة عن ديانة مواطنيها ب ة معتق ري

سلطة                  ة تحسب حسابها ال شكل سلطة قوي ات التى ت سة والجمعي ا الكني الفرد ما يعنى أن تلك الشئون تتواله

ة             ( السياسية وترعاها فى قوانينها      سهيالت مختلف اءات من الضرائب ، ت ) حق إنشاء مدراس خاصة ، إعف

ين ال  ساومات ب ن الم اريخ م ى ت شأت ف وانين ن ذه الق أن ه ك ف ة فضال عن ذل سلطة الديني ة وال سلطة المدني

ا زالت                     ات األخرى م الكنيسة واليهودية فيما بعد بينما آان التاريخ نفسه تاريخا عدائيًا تجاه الديانات والثقاف

ة                  أثاره متوارثة ومعموال بها وقد استطاع اليهود أن يقلبوا هذه اآلثار لمصلحتهم بعد معارك سياسية وقانوني

ديح            مضنية بينما لم يهتم الم     ذآرهم دون م اليهود أو ب وم هى أن التعريض ب ذا األمر والنتيجة الي سلمون به

ة                          ر شكال من حري دين اإلسالمى يعتب ا التعريض لل سامية بينم داء لل يلقى جزءا المحاآمة بتهمة جريمة الع

.التعبير وينعكس ذلك فى الحياة اليومية والسياسية واإلعالم   

:االرتباط بالبلد األصلى ) 3(  

دانهم األصلية من                     وا اجرين وبل ين المه اط ب سالة االرتب لمشكلة األخيرة التى تعيق اندماج المهاجرين هى م

.جهة والتاريخ السياسى بين أوروبا وتلك البلدان من جهة أخرى   

صراع  ل من ال اريخ طوي ا ت شأ بينهم ة ون دان األوروبي ستعمرة من البل دان المصدرة للهجرة آانت م فالبل

دول              . ال يجر أذياله حتى اليوم      والحروب ما ز   ة ليست ال دان من أزمات وصراعات داخلي وتعانى تلك البل

وقد أصبحت اليوم هذه البلدان على مقربة من الحدود األوروبية الموحدة           . األوروبية بعيدة عن التدخل فيها      

ن إ          رغم م ى ال ة عل سياسية واالجتماعي دة ال از للوح ن اإلنج دة ع زل بعي م ت ا ل ن أوروب دة  لك از الوح نج

ستقبلها                     ين م ا وب ين تاريخه ة متأرجحة ب دول األوروبي سياسة      . االقتصادية وهذا ما يجعل ال وتتخبط فى ال

ة أخرى                          ة من جه سياسية األمريكي سى وال ة ووراء الحلف األطل وراء دورها الخاص ومصالحها من جه

شارك فيه                  ة التى ت اجرون أن العدائي ر المه ا       وفى هذا الضياع والتخبط يعتب ا أحيان شكلت عنه ا أو ت ا أوروب

ضا وتحول دون   اههم أي ة تج ا هى عدائي دانهم األصلية أنم اه بل ة تج ا هى عدائي دانهم األصلية أنم اه بل تج

.اندماجهم فى مجتمعات لم تكن لهم إال العداء   



سيا             ديات واألحزاب ال ع المتوسطة فى البل ل بعض المواق سية المهاجرين بدأوا يفرزون طاقات متعلمة تحت

ا زال                  والمرافق العامة ويحاولون أن يدلوا بدلوهم عن طريق الجمعيات التى تهتم بهذا الشأن لكن الطريق م

ى   اش عل ؤس واالعتي انى من ظروف الب اجرين تع ساحقة من المه ة ال امهم إذا أن األغلبي اقًا أم طويال وش

ائف       داد لوظ يم واإلع ق التعل ى ح شل األوالد ف ة وف ساعدات االجتماعي أن    الم ك ف ن ذل وأ م ل واألس العم

ات          ى المجتمع داخلى ف ق ال تيعاب المنطل ة واس اة العام ى الحي شارآة ف يم والم وزهم التنظ اجرين يع المه

:األوروبية أى   
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 الفصل الرابع

 انتقال القوى العاملة العربية

اً                          إن ترك المواط   ة تختلف اختالف ر ظاهرة تاريخي ى مجاور ، يعتب د عرب ن األصلى بحثًا عن العمل فى بل

ى         ( جوهريًا عن تنقل األيدى العاملة من منطقة ألخرى داخل القطر الواحد             ة إل اطق الريفي ة والمن من البادي

أن هجرة                 ) المناطق الحشرية    ذا ف د الواحد ، وهك دى     أو من قطاع اقتصادى إلى آخر داخل البل ال األي  وانتق

انى                        ى نطاق واسع خالل النصف الث العاملة من البلدان العربية غير النفطية إلى البلدان العربية النفطية عل

ا           ا أبعاده الى له ة وبالت ة العربي صادية واالجتماعي اة االقت ى الحي دة ف اهرة جدي ل ظ سبعينات ، يمث ن ال م

.التاريخية واالقتصادية والسياسية   

ة                     وعلى الرغم من   ة النفطي دان العربي ة والبل ة المصدرة للعمال دان العربي ين البل  وجود فروق أجرية مهمة ب

 ال تكفى فى حد ذاتها لتفسير وفهم ظاهرة الهجرة  –المستقبلة للعمالة فأن تلك الفروق االجرية رغم أهميتها        

سنوات األ                    ة فى ال دان العربي ين البل ا ب رة   وتنقل األيدى العاملة على نطاق واسع فيم  إذ أن الطموحات     –خي

ر    ( واآلمال العريضة التى تدفع بأعداد آبيرة من العاملين للهجرة إلى البلدان العربية األخرى                ة وغي النفطي



تفادة من        ) النفطية   ة     " ليس مردها فقط االس وارق االجري ا                " الف ا م ا غالب د الهجرة وإنم شأ وبل د المن ين بل ب

رغ           ق ب ة تتعل ر معلن اعى فى                   تبنى على دوافع غي اء الطبقى واالجتم وقعهم فى البن ر م شديدة فى تغي بتهم ال

.بلدانهم وفتح فرص جديدة أمامهم لالرتقاء فى السلم االجتماعى   

 بأن عملية الهجرة للبلدان العربية تكون بالنسبة ألعداد آبيرة من    – دون مبالغة شديدة     –وهكذا يمكن القول    

از حاجز      LOTTER TICKETالمهاجرين بمثابة ورقة يانصيب  ى إجتي ا إل   يطمح المهاجر من ورائه

ى            ال إل ة لالنتق ارة فرصة ذهبي ة المه ة وعالي ات المتعلم ل للفئ ا تمث اعى آم ر والقهر والتهميش االجتم الفق

ة             ا عملي ى أنه ة عل سبة للغالبي رة بالن رة الهج دأت فك ذا ب ى وهك ة أعل ة وداخلي ع اجتماعي ب ومواق مرات

ق          ضرورية ومؤقتة لمدة سنتين    أمين المسكن الالئ ة لت دخرات الالزم ا جمع الم تم خالله  أو ثالث سنوات ي

ل             رة مث سلع المعم ض ال اء بع ة واقتن اة الزوجي ات الحي دبير متطلب ة وت اة الزوجي ات الحي دبير متطلب وت

ون والثالجة    ة        .... التليفزي دة الناجم ة الجدي صادية والطموحات االجتماعي دريجيًا تصبح األوضاع االقت وت

ى اختالف              Puskfactors عمليات الهجرة ، أحدى القوى الطاردة        عن املين عل  ، التى تدفع بمزيد من الع

ى توسيع                –مستويات مهاراتهم وتخصصاتهم     دوره إل ؤدى ب  إلى الهجرة على البلدان العربية األخرى مما ي

زمن       وهكذا تأخذ العملية طابعًا ت    ... نطاق الهجرة للهروب من دائرة االقتصاد المحلى         دار ال . راآميًا على م

)1(           
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  انتقال العمالة العربية

  فى ظل المتغيرات العالمية الحديثة

  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

صادية              تواجه االقتصادات العربية تحديات متعددة تفرض عليها إعادة ترتيب أولويات سياساتها االقت

ام          لتتالءم مع األ   ة والتى ترجع االهتم ال العمال ة انتق ادة النظر فى حرآ وضاع العالمية المستجدة ومنها إع

ى أسواق                ة عل ا انعكاسات مهم صادية والتى الشك له بها آظاهرة رئيسية أمام التحديات والتطورات االقت

  .العمل وانتقال العمالة 



ة وا           الم عام شكل خاص     فنجد أن تهديدات العولمة أخذت شكال جادا فى الع الم العربى ب حيث أن  . لع

صاد           شارآة فى االقت شاآل وان الم هناك اعتقاد سائد يذهب إلى أن النمو االقتصادى سيكون عالجا لكل الم

ة             ذه المنطق شكل سريع فى ه دة ب سكان المتزاي ات ال العالمى هى أفضل الفرص للعالم العربى لتحقيق إمكان

ة                على مدى الثالثين عاما الماضية إال أنه         ار العولم ى آث ر تمحصا عل من الحكمة بمكان أن نلقى بنظرة أآث

  .وذلك باألخذ فى االعتبار األنماط المتغيرة للهجرة فيها , على البلدان العربية 

ة أو                           وارد الطبيعي ى الم ا إل سبب افتقاره رة ب ة أن تكون فقي ة دول فقوى العولمة تعنى أنه لن تحتاج أي

ى ا عل ا أو لترآيزه ة مواقعه ددة لعزل ستقبل .  منتجات مح ن م زأ م زءا ال يتج رة ج ن الواضح أن الهج فم

ة  صاديات العربي وق     . االقت ة ويتف وارد الطبيعي ة الم ى أهمي تطغى عل شرية س وارد الب ة الم ا وأن أهمي آم

نفط من                      دول المنتجة لل الم العربى وخاصة ال االبتكار على االنتاج بالجملة ومن األهمية بمكان أن يغير الع

ا  دا اعتم دادهم تزاي د أع ذين تتزاي وفر احتياجات سكانه ال و ويتطور وي ى ينم ة حت وارد الطبيعي ى الم ده عل

ك            ه        , هائال وتتيح العولمة بالتوازى مع التغير االجتماعى الفرص العظيمة لتحقيق ذل ذآر أن ومن الجدير بال

ة                  وى العامل ع حجم الق ة يرتف ه فى          , مع ارتفاع معدل النمو السكانى بالبلدان العربي ى أن شير التوقعات إل وت

ى          2030عام   سكـان أى          % 62 سترتفع نسبة القوى العاملة بالدول العربية إل ى لل ) 318(من المجموع الكل

سمة  ون ن صاد  , ملي سيا لالقت ديا رئي ام تح ذه األرق شكل ه دل  , وت صاديا بمع وا اقت ستلزم نم نويا % 6وت س

ام   الستيعاب هذه الزيادة السكانية ورغم أنه حتى ف      ة أحج ى وقتنا هذا التستطيع اقتصاديات هذه الدول مواآب

ا  ة به وى العامل ام , الق الم لع ى الع تخدام ف ر االس ا لتقري د أن  , 1995وطبق ابلين % 37نج املين الق من الع

سعودية    % 32, فى األردن   % 29و  , للتوظيف آانوا مساهمين فى القوى العاملة بمصر         فى  % 37, فى ال

   .2الكويت 

صادياتها أن تحقق                 فنجد   ى اقت ة تجعل من الصعب عل دان العربي ة فى البل أن النظم المؤسسية الحالي

د من                     نفط تزي معدالت عالية من النمو واألزمات السكانية الناجمة عن الهجرة خالل عصر ازدهار سوق ال

  :ويرجع سوء األداء االقتصادى فى البلدان العربية إلى عدة أسباب منها . الطين بلة 

  :إخفاقات القطاع العام ) 1(

ى     اة ف ر معان و األآث اع ه ذا القط إن ه ى ف الم العرب ى الع ومى ف اع الحك شكالت القط شابه م رغم ت ب

ففى الكويت نجد     , اقتصاديات النفط ويرجع ذلك إلى ممارسات االستخدام الواهنة والقوى العاملة المنقسمة            

ون       % 95أن   م      % 95ا نجد أن  بينم , من العاملين بالقطاع الحكومى آويتي املين بالقطاع الخاص ه من الع

                                                 
2   Arab Development Report 2002 . 



ة              , من العمالة األجنبية الوافدة      ة عواقب طويل صاديات العربي وآان إلنعدام آفاءة القطاع الحكومى فى االقت

ا فى القطاع الخاص            , المدى على الرفاه العام وبرغم انخفاض أجور الوظائف الحكومية نسبيا عن مثيالته

ولقصر ساعات العمل   , رونة ساعات العمل بها مما يتيح للموظفين بتعدد الوظائف     فإنها مازالت مفضلة لم   

وقد زادت الموقف صعوبة بعد ازدهار سوق النفط        , بها بالمقارنة ولمكتسباتها غير األجرية مثل المعاشات        

ارات فى التجارة سيج                        ,  ديهم مه ذين ل روة فنجد أن ال دون فالكل بالطبع يريد الحصول على نصيب من الث

شروعات القطاع الخاص  ى م ة  , فرصتهم ف ة حكومي ى وظيف سعى للحصول عل ر ي ر أن الجزء األآب غي

لضمان العمل وبالتالى يعانى سوق العمل من نقص فى العمالة الماهرة ومن زيادة عدد العاملين فى القطاع    

  .الحكومى 

ة دون اللجوء     ز    وتقوم الحكومات العربية بشكل خاص بتوفير فرص عمل مغري ارات للتمي ى اعتب إل

د               , الدراسى   أنهم الب وبناء عليه يختار الطلبة التخصصات السهلة ويحصلوا على الدرجات بسهولة لعلمهم ب

ومى   اع الحك ى القط املين ف صفوف الع وا ب ن  . أن يلحق ر م صرف الكثي ة ت ات العربي د أن الحكوم ا نج آم

  .األموال على القطاع الحكومى متمثل فى األجور والرواتب 

وال     رؤوس األم تثمار ل اب االس ى غي ة إل دول العربي ى ال ومى ف اع الحك يطرة القط تج عن س د ن وق

ام        % 39ففى الثمانينات آان متوسط اإلنفاق الحكومى المرآزى         , األجنبية والمحلية    ومى الخ اتج الق من الن

ة  بالد العربي ى ال ا , ف يا % 25بينم وب آس ى دول جن ة و % 26ف ا الالتيني بالد % 35من دول أمريك ى ال ف

صناعية  ديم  , ال ن تق دال م ة ب دى العامل ال باألي تبدال رأس الم ى اس ستثمرين عل ل الم د شجع سوق العم وق

ا      ر ولكنه يص الفق ة لتقل ة األهمي ى غاي ى ف ور ه ضة األج ال المنخف ل واألعم رص العم اد ف وافز إليج الح

  .التشكل بديال عن وظائف األجور المرتفعة 

  :فى التكنولوجيا االستثمار الزائد ) 2(

الغ     ن المب ر م ا الكثي ة يكلفه ا المتقدم تخدام التكنولوجي ن اس ر ع شكل آبي ة ب دول العربي ز ال إن ترآي

وعادة ما تكون هذه التكنولوجيا مرشحة من    , الطائلة حيث المتطلبات المادية الكثيرة فى تشغيلها وصيانتها         

ن ذلك وجود جزء من التقدم وسط محيط من التخلف           وآثيرا ماينتج ع  . صفوة العاملين الوطنيين والوافدين     

  .مما يحد من توافر فرص العمل 

ة              دى العامل ونتيجة العتماد معظم الدول العربية على التكنولوجيا أدى ذلك إلى إحالل اآللة محل األي

   .وهذا بدوره يزيد من معدالت الهجرة لأليدى العاملة, مما يشكل صفوف آبيرة من العاطلين عن العمل 

  :الـفـقـر ) 3(



ا         انى منه ى تع ر الت دة الفق ل ح ة بتقلي دول العربي وم ال ن أن تق ن الممك و   , م الل النم ن خ ك م وذل

سنوى من  و ال اع النم ى أن ارتف ديرات إل شير التق صادى حيث ت ى % 0.0االقت ى % 1.5إل ادر عل دة ق وح

ر عن    ة الفق ة       ) 8(إزال اب حدوث أي ادم وفى غي د الق رد خالل العق ون ف صادى   ملي و االقت ى النم رات ف تغي

وهناك حاجة ملحة لزيادة معدل التوظيف        , 3 2010مليون بحلول عام    ) 15(سيرتفع عدد الفقراء إلى نحو      

  .الحالية الستيعاب أعداد السكان المتزايدة % 5السنوى عن الـ 

ل                      ة مث شاآل الحقيقي ى الم زا عل ر ترآي سياسات أآث د    ولتخفيف نسبة الفقر البد أن تصبح ال عدم تحدي

سلطات  اتيح   , ال ى مف د حصلوا عل وا ق اتهم الخاصة يكون شكيل حي ى ت درة عل واطنين الق ون للم دما يك فعن

ة  دخول المرتفع اتج     . لل اع الن سلطات وارتف د ال يلة لتحدي ا وس ى أنه ة عل ة االجتماعي ر للعملي ن النظ ويمك

سبــة           , القومى   ومى بن اتج الق اع الن ى تخفيض عد       % 1حيث ارتف ؤدى إل سبة      ي راء بن أى أن  % . 1.5د الفق

  .ويتم ذلك من خالل اإلصالح االقتصادى , لتخفيض الفقر البد من النمو االقتصادى السريع 

ين        ت ب ا جمع د إذا م المى الجدي صاد الع ل االقت ى ظ و ف ة أن تنم دول العربي ستطيع ال صار ت وباخت

وفر األساس          فالموارد التقليد , االنفتاح االقتصادى وخطط االستثمار المحلية       ية للنمو فى الدول العربية لن ت

ين     , الالزم للتوسع االقتصادى المستمر      والمشكلة الرئيسية فى الدول العربية اليوم هى عدم توازن سكانها ب

اطؤ مع استمرار                     , العرض والطلب    و آخذ فى التب صاد النم فقد توقف القطاع الحكومى عن التوظيف واقت

  .مل مما يؤدى إلى عدم قدرة سوق العمل أن يكون مصدر للتنمية زيادة عدد السكان فى سن الع

  :سوق العمل والمتغيرات االقتصادية الجديدة ** 

ا   ة فيه ى أسواق العمل وأوضاع العمال صادية انعكست عل ه أن التحوالت االقت ا الشك في ى , مم فف

دول العرب   ن ال د م د أن العدي ة نج ادة الهيكل صادى أو إع ال اإلصالح االقت ذه  مج ق ه ت بتطبي د التزم ة ق ي

ات                 ة مكون ى ثالث رامج اإلصالح االقتصادى عل البرامج مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتنطوى ب

ة والخصخصة              , تحرير التجارة   : أساسية هى    تثمارات األجنبي ذاب االس ة الجت ة مالئم م    . خلق بيئ ومن أه

ت             رامج اإلصالح االقتصادى ف ى ب دة      اآلثار التى تترتب عل وال       , ح أسواق جدي ا المنتجات ورؤوس األم أم

ام        , األجنبية   ـ اع         , تقليص دور القطاع الع ة للقطــــــــ ة للحكوم صناعات المملوآ ة ال ل ملكي م تحوي ومن ث

املين من         ) . الخصخصة  ( الخاص   سريح الع ل ت شاآل مث د من الم ى العدي ولكن عملية الخصخصة أدت إل

دل                 . مشكلة البطالة   ومن ثم تفاقم    , القطاع العام    اع مع ى ارتف ؤدى إل يمكن أن ي ة ف أما تحرير التجارة الدولي

سلع والمنتجات    ام ال اق أم تح اآلف ارة يف ع التج ث أن توس شغيل حي ستوى الت م م ن ث ى وم اتج المحل و الن نم
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ة للوصول لألسواق                          , المحلية   ات الدولي صاد مع المتطلب ات االقت م هو مدى تكيف إمكان ولكن األمر المه

ا يترتب                        . العالمية   و االقتصادى مم ز النم ا فى تحفي ة أن تلعب دورا إيجابي تثمارات األجنبي آما يمكن لالس

ة األمر أن اإلصالح سوف                        املين ولكن فى حقيق على ذلك خلق فرص عمل جديدة لقطاع عريض من الع

  .يعمل على قذف العديد من العاملين إلى مصير قاتم 

, لشرقية وروسيا مع تجارب الدول العربية فى اإلصالح االقتصادى           وبمقارنة تجارب دول أوروبا ا    

شرقية  4تشير التقارير   دول   ,  إلى أن أوضاع الدول العربية آانت أفضل حاال من روسيا وأوروبا ال ثال ال فم

ونس ومصر   ان والمغرب وت ل األردن ولبن صادى مث ى مجال اإلصالح االقت را ف ى قطعت شوطا آبي الت

القطاع الخاص باالستجابة على استحياء ويبدو أن تباطؤ االستجابة واسترداد العافية يعود            بدأت استثمارات   

ا    ول نجاحه وم ح ى تح شكوك الت صادى وال رامج اإلصالح االقت صداقية ب ى م اذ بعض . إل ن اتخ د م والب

ة وأسواق العمل حيث ترتب               صاديات العربي ى  الخطوات التى من شأنها يمكن أن تعالج الخلل فى االقت عل

شغيل     ة الت ى مرحل دول إل ذه ال صاديات ه ة وصول اقت دول العربي هدتها ال ى ش ار النفطى الت ة االزده حال

وأن هذا التشغيل فى واقع األمر جاء نتيجة لتضخم االستخدام فى القطاع الحكومى      , الكامل للقوى العاملة    

ة       والهجرة إلى الدول النفطية التى آانت تعانى من عجز فى العمالة المطل            صادية المختلف ا االقت وبة لقطاعاته

ات ,  ن القطاع د م ى العدي ور ف اع األج ى ارتف ومى إل اع الحك ى القط رط ف شغيل المف م أدى الت ن ث وم

ة حيث انعدمت        , االقتصادية وبالتالى تقليل العمل فى القطاع الخاص   نظم التعليمي رز االختالل فى ال آما ب

  .عمل التخصصات التى تتالءم مع احتياجات سوق ال

ين                 ومن ثم ترجع الصعوبات التى تعانى منها أسواق العمل فى المنطقة العربية إلى اختالل التوازن ب

ا                            ة وفى أسواق العمل به صاديات المنطق شوهات فى اقت ق ت ا خل ا مم , عرض القوى العاملة والطلب عليه

دول     وآان البد من اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة التشوهات التى ظهرت فى اقتص            ذه    , اديات هذه ال ومن ه

  :الخطوات 

ى      - ب عل ى التغل املين ف ساعد الع ن أن ت رامج يمك ل ب شمل تموي ومى لت اق الحك ى اإلنف ر ف ادة النظ إع

وم                 المشاآل الناجمة من إعادة هيكلة القطاع الحكومى من خالل برامج إعادة التأهيل والتدريب حيث تق

  .لوبة فى أسواق العمل هذه البرامج بتزويد العاملين بالمهارات المط

رامج اإلصالح االقتصادى                 - البد من قيام الحكومات باتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الثقة بمصداقية ب

ل                د الطوي ى األم رامج عل ذه الب ر التجارة             , التى تطبقها وجدوى ه طء إجراءات تحري ثال أن ب فنجد م
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رامج اإلصالح    ام تكرس عدم مصداقية ب تثمارات الخاصة آم , وإصالح القطاع الع شجع االس ا ال ت

شرية                   , واألجنبية على تحمل المخاطر      وى الب و ويحرم الق صاد من فرص النم ذى يحرم االقت األمر ال

 .من فرص العمل 

شكلة                         - دة م ا فى التخفيف من ح صغيرة حيث ثبت نجاحه البد من االهتمام ببرامج دعم المشروعات ال

 .البطالة بين المتعاملين فى عدد من الدول 

ادة                    - رامج إع ى ب ام إل إصالح األنظمة التعليمية وتحويل التخصصات من دعم االستخدام فى القطاع الع

  .التأهيل والتدريب إلشغال وظائف القطاع الخاص 

  

* * *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 حقوق اإلنسان والعمالة المهاجرة

اون الخليجى              سبعينات     , أفرز التطور فى دول مجلس التع ددة األعراق       فى منتصف ال  شعوب متع

اجرة التى تجاوزت فى                           ة المه وى العامل رة من الق داد آبي اح أع والديانات واألجناس واللغات نتيجة الجتي



ين           وطنيين المحلي سكان ال ربين           . حجمها وعددها عدد ال ارت أوضاع وظروف المغت د أث ر    ( وق خاصة غي

ول مجلس التعاون الخليجى وأجزاء أخرى من         فى د ) المدربين أو أنصاف المدربين العاملين بعقود مؤقتة        

ى  الم العرب ـة  , الع ادات الدوليـ ن االنتق ر م ارة  , الكثي ب ت ة األجان اتهموا بكراهي ة , ف ات المخالف والممارس

  .لحقوق اإلنسان تــارة أخــرى 

آما أن الظروف الثقافية والبنائية ساعدت على زيادة تعرض العمالة المهاجرة لالضطهاد من حيث                 

اجرة               ة المه ة فى    . عالقات السلطة التى تمهد إلمكانية االستغالل أو المعاملة السيئة للعمال فاألوضاع البنائي

وطنيين             ر ال واطنين          ( أساسها ترتكز إلى تفاوت األوضاع بين الوطنيين وغي ر الم واطنين وغي ين الم ) أو ب

  .وما ينتج عنه من تفضيل وتمييز 

ذا          وتعرض العمالة المهاجرة لالضطه    ا عن ظروف ه ة تحليلي م هى مختلف ستقبلة له دول الم اد فى ال

سانية                    وق اإلن ا الحق التعرض فى بالدهم األصلية التى هى فى أساسها مسألة داخلية بين األفراد والدولة بينم

  .للعمالة المهاجرة تصبح مسألة ذات شأن دولى فقط فى البالد المستقبلة لها 

ى استخدامها                  مما أدى إلى انخفاض أجور العمال        دوره الطلب عل ق ب ذى خل اجرة ال ة المه . ة األجنبي

نخفض      وإذا ما انخفض التعرض لالضطهاد ستتجه تكلفة العمالة إلى االرتفاع بالنسبة للدول المستقبلة لها في

  .بدوره طلب هذه الدول عليها 

ربط العامل                         ة حيث ي ة هو نظام الكفال ة الخليجي ع فى الدول ستخدمه    فنجد أن النظام المتب ى بم األجنب

وفى الدول العربية يجد العاملين اآلسيويين واألفارقة استحالة فى         . بحيث يصبح معتمدا عليه قانونيا وماليا       

شغيل        االت الت ة وآ ين وخاص وطنيين المحلي ن ال ساعدة م ى م ة إل م دون حاج ب أوراقه ك  . ترتي ع ذل وم

بالد    ه لل د دخول سيق وضعه عن ن تن سئول ع اجر م ل المه دى    , فالعام ل ل ى العم ل األجنب رك العام إذا ت ف

  .المستخدم يصبح هذا العامل هارب وغير قانونى ويتعرض للحبس والترحيب 

ة وبال                , والعامل األجنبى المؤقت بعقد      وانين العمل المحلي وهو بال حقوق الجنسية وبال غطاء من ق

ال        ادات العم ى اتح ه من تنظيم أو االنضمام إل وق تمكن المعنى   يكون معرضا  , حق يس فقط ب  لالضطهاد ل

وطنيين   ر ال ن غي ه م ل لمجرد أن ة ب لطات الدول ن س ز ضده م اعى للتميي صرية , االجتم م عرضة للعن فه

رد  تغالل أو ط ة الس ة والثق وة الفردي م الق ذين له يا وال ضلين سياس واطنين المف ل الم ن قب ة م والكراهي

  .المغتربين

ءاتها القمعية ورفض االعتراف بحقوق العمالة األجنبية       ولن تستطيع األنظمة العربية االحتفاظ بإجرا     

ا                     ال العرب خوف المؤقتة إلى األبد ومثلما حدث فى الثمانينات وبداية التسعينات أن تم ترحيل العديد من العم



ين     ( من استمرار تواجدهم وإمكانية مطالبتهم بالمشارآة السياسيـة         سطين ومصريين ويمني د يكون   , ) فل فق

ة                هناك تصورا  راع وحري  أن اآلسيويين واألفارقة سيطالبون فى النهاية بالحصول على الجنسية وحق االقت

د                     دوس من الهن وذيين من سريالنكا والهن ين والب ة         , الديانة الكاثوليك من الفلب ع المطالب ا يمكن أن نتوق آم

الزواج األباعدى  سماح ب ن األجانب إال, بال زواج م يج يحرم ال ع دول الخل ى جمي ن  بفف صريح خاص م ت

سلطات  ا تزوجت   . ال سية األم إذا م ى جن ة الحصول عل اء المواطن ة اليحق ألبن دول العربي ب ال ى أغل وف

  .المرأة العربية من أجنبى 

ة                           ة العربي دى العامل ل األي ة تنق نظم عملي شريعات ت وانين وت د من سن ق م فالب ا يجب أن     , ومن ث آم

آذلك يجب  ,  للشكوى من المعاملة السيئة أو اإلخالل بالعقود يكون هناك طرق محددة يلجأ إليها المهاجرين    

أن تتوافق العقود الموحدة مع أدوات حقوق اإلنسان مثل المبادرة األردنية حيث يجب أن يحدد العقد شروط                 

  .وساعات العمل مع وقت الفراغ المناسب طبقا لقياسات العمالة الدولية 
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  االتفاقية

 

 الكويت البحرين
سلطنة 
 عمان

 اإلمارات السعودية قطر

CESCR -- 1996 -- -- -- -- 

CCPR --  1996  --  --  --  --  

CERD 1990  1968  --  1976  1997  1974  

CEDAW2002  1994  --  --  2000  --  

CAT 1998  1996  --  2000  1997  --  

CRC 1992  1991  1996  1995  1996  1997  

MWC --  --  --  --  --  --  

  مكتب اللجنة العليا لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة : المصدر

  .CESCR    المعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

  .CCPR      دنية والسياسيةاالتفاقية الدولية للحقوق الم -

  .CERD    المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكا التمييز العنصرى  -

  .CEDAW   المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -

  .CATالمعاهدة الدولية ضد التعذيب والمعاملة أو العقاب غير اإلنسانى أو المهين  -

  .CRC             اتفاقية حقوق الطفل -

   .MWC  المعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم  -
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  تحليالت وردود بعض الدول العربية

  حول تيارات الهجرة والتشريعات النافذة المتعلقة

  بتنقل األيدى العاملة العربية

  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  الفصل األول

  :تيارات الهجرة 

عولمة ضمن دوافع تقوية تيارات الهجرة بما يمكن أن يحدث عنها من تفاوت بين              قد تكون مقومات ال   

اج                 , البلدان والفئات السكانية ولما توفره من تسهيالت فى اإلتصاالت والتنقل وحرآة أدوات وعناصر اإلنت



ستقبلة فى نفس ال                       ستقبلة أو المصدرة والم دول المصدرة للهجرة أو الم وقت  حيث يالحظ تزايد فى عدد ال

اء      . مما يؤآد على استمرار حاجة البلدان المتقدمة الستقبال مهاجرين جدد            ا اإلبق ة منه وذلك ألسباب مختلف

ة  سات اإلنتاجي ة المؤس سب حاج اءات ح ن ذوى الكف تفادة م اقض أو االس سكان المتن م ال ى حج عل

باب واالحتياجات   ن األس ك م ر ذل سة وغي ل والمناف ى العم تراتيجياتها ف ر. واس د ضرورة األم ذى يؤآ  ال

اوز     ة وتتج ات المعني ين الجه وازن ب ل الت الم تكف مولية واضحة المع ة ش ق رؤي رة وف ضايا الهج ة ق معالج

   .2001أيلول / سبتمبر ) 11(االعتبارات االقتصادية والحاالت األمنية الظرفية مثل أحداث 

ارات  أما بالنسبة لهجرة العرب والمسلمين عامة فقد تراجعت الفرص فى هذا ال          مجال نتيجة ظهور تي

يويين               جديدة للهجرة وتقلص تيارات أخرى شملت بعض الجاليات العربية والفرص اإلضافية يقتنصها األس

بتمبر ) 11(وقد جاءت أحداث     . فى أمريكا وآندا وأوروبا      ول   / س ذا التراجع        2001أيل دعيم ه ر أن   .  لت غي

ر             دوافع الهجرة المتزايدة وتشديد القيود على الهجرة ف        ارات الهجرة غي ى نفس الوقت قد تؤدى إلى تقوية تي

ل                  ة تحوي ى إمكاني دان الجوار باإلضافة إل يس مجرد بل ارات ول الشرعية التى التنقطع وأن تتسع لتشمل الق

ين     اجرين دائم ى مه ؤقتين إل اجرين الم روف      , المه دهور ظ ى ت شددة إل رة الم ات الهج ؤدى سياس ا ت آم

ة القطاعات       اجرين                  وشروط العمل فى آاف ال المه ذه المجموعة من العم صادية حيث أن ه شطة االقت  واألن

  .بطرق غير شرعية تقبل أية ظروف وأية شروط عمل نتيجة األوضاع الهشة التى تعيش فيها 

ار        ضخيم تي ة لت صفة عام ة ب رة آافي شأن الهج اله ب ذآورة أع روف الم دوافع والظ ون ال د ال تك وق

ة     الهجرة بشكل مفاجئ بل يجب توافر ظ       روف أخرى لعل من أهمها وجود عالقات اقتصادية وسياسية قديم

اجرين الجدد                           ضمان إجراءات المه ة ل تقبال قابل د االس ة فى بل ة مقيم بين البلدان المعنية وآذلك وجود جالي

ذلك                ر       . ومساعدتهم على السفر وإدماجهم فى سوق عمل ذو مرونة فى القواعد تسمح ب ضا يجب أن يتغي أي

دهم األصلى وأن                        الرأى العام ل   رك بل ى ت اجرين عل ر المه تقبال وأن يعترف بالصعوبات التى تجب د االس بل

  .يستقبلهم وتتغير النظرة تجاههم 

  :وفيما يلى تحليل لردود بعض الدول العربية لتيارات الهجرة بهذه الدول 

  

   :الجمهورية التونسية) 1(

بابها   تمثل هجرة العمال التونسيين نحو البلدان األوروبية وا  لبلدان العربية ظاهرة اجتماعية ترجع أس

صادية        ة واقت رة االستعمارية التى أحدثت          , ودوافعها إلى عوامل تاريخي ات الفت ى مخلف ا إل ود فى أغلبه تع



ورا     ت تط ى عرف ة الت دى العامل ل األي تيعاب آ ى اس ادرة عل ر ق ا غي صادية جعله ل االقت ى الهياآ ضعفا ف

  :هذه العوامل الداخلية مع عوامل خارجية تمثلت فى عدة مراحل هى وقد تزامنت , متزايدا ومستمرا 

ى  - ة أول و      : مرحل ة بنم ذه المرحل زت ه ث تمي ة حي ة الثاني رب العالمي اء الح د انته ا بع ة م ى مرحل ه

ا      ن غالب م تك ى ل ة الت دى العامل ى األي ة إل دان األوروبي ات البل د احتياج ه تزاي ز عن ام أنج صادى ه اقت

ذه البل ى ه وفرة ف ات مت ف القطاع ن مختل صادرة ع ال ال افية للعم ات اإلض ة للطلب ك تلبي دان وذل

اجرين من             , االقتصادية التى عرفت تزايد االستثمار والتطور        تقبال اآلالف من المه ى اس مما أدرى إل

  .جنوب أوروبا فى البداية ثم من بلدان شمال أفريقيا 

ة  - ة ثاني د  : مرحل ا والبل ا ليبي ى عرفته ة الت ى المرحل ا   وه ت فيه ث طغ ة حي ة النفطي ة بالحقب ان العربي

رة من                     الى احتياجات آبي عائدات النفط والتى أحدثت استثمارات ضخمة فى عديد من القطاعات وبالت

ة  دى العامل دان  , األي و البل ل نح داد أق اورة وبأع ا المج سيين نحو ليبي ال التون رة العم د اتجهت هج وق

 .الخليجية 

ان ة ب ول دون مبالغ ن الق ملت  ويمك ا ش ة حيث أنه اهرة مجتمعي وم ظ سية أصبحت الي رة التون  الهج

دن                 , جميع مناطق البالد الريفية والحضرية       ة الحضرية فى الم ى مستوى الترآيب رات عل وقد أحدثت تغيي

  .الساحلية والداخلية نتيجة االستثمارات المكثفة التى أنجزها المهاجرون فى قطاع البناء 

ف الفئات العمرية من السكان الناشطين الذين لم تكن لهم مؤهالت فى             آما خصت الهجرة أيضا مختل    

البداية حيث آانوا غالبا يعانون من البطالة آما شملت الهجرة التونسيين الحاملين للعديد من االختصاصات                

وين   ز التك ن مراآ رجين م ة والمتخ ات   , المهني ى القطاع ين إل املين المنتم ملت الع رة ش ا أن الهج آم

صا سين     االقت ى تح راغبين ف ضا وال شتغلين أي ل الم ط ب ل فق ن العم اطلين ع ن الع م تع ا ل ة ألنه دية المختلف

اءات         ست أصحاب الكف د م رة ق سجل أن الهج ضية ن شرية المنق صف الع ذ منت صادية من اعهم االقت أوض

نهم للب           بعض م ة  والشهادات العلمية نظرا الرتفاع أعداد المتخرجين من المعاهد والجامعات وتعرض ال طال

ة   تقبال األوروبي دان االس و بل ام . خاصة نح ذ ع رة   1974ومن ى هج ة إل رة فردي ن هج رة م ت الهج  انتقل

ى       ة ف رات هيكلي روز تغيي ارج وب ة بالخ ة المقيم م الجالي دريجى لحج ور الت ى التط ة أدت إل ة عائلي جماعي

وين األ                  ساء وتك سبة الن اع ن ا ارتف رز مظاهره دة        ترآيبتها الديمغرافية والتى من أب ال جدي سر وظهور أجي

  .للهجرة يعبر عنها بالجيل الثانى والثالث 

ل صارت  صادية فحسب ب كالية اقت د تطرح إش م تع إن الهجرة ل ة ف ذه التحوالت الهيكلي وآنتيجة له

ضارية    ة والح ة والثقافي اد االجتماعي شمل األبع ة    , ت دى العامل ال األي ن انتق ة م ة المتأتي ار االجتماعي فاآلث



سية ته ة التون ات االجتماعي ال , م العالق ين األجي ات ب ات األسرية والعالق ك العالق ى ذل ل ف ى , ب إضافة إل

ة       ة أو الجماعي ة سواء آانت الفردي يم االجتماعي ى مستوى الق رات ف ارات الهجرة  . التغيي د صاحبت تي وق

ة                   ا من جه ى تنظيمه ة تهدف إل ات الثنائي ى ال  , التونسية إمضاء عديد االتفاق اظ عل ة   والحف وق االجتماعي حق

ة                     . للمهاجرين   دان األوروبي ونس والبل ين ت ة ب دى العامل ادل األي ق بتب وقد شملت هذه االتفاقيات ميادين تتعل

ذه             ى ه شأن المصادقة عل سية متواصلة ب سلطات التون اعى والزالت مساعى ال ضمان االجتم ة وال والعربي

  .االتفاقيات 

  :تيارات الهجرة التونسية ** 

ة ا    ى                      ترجع بداي سلطات االستعمارية إل ى حيث عمدت ال ة األول ى الحرب العالمي سية إل لهجرة التون

د اآلالف من            ى تجني تسخير العمال المغاربة عامة والتونسيين خاصة للعمل فى المصانع الفرنسية إضافة إل

ام        , المغاربة للمشارآة فى جبهات القتال       شرت ع ى أن حوال     ) A.Bernard ( 1926وتشير دراسة ن ى إل

   .1918 و 1914مجند تونسى وقع تسخيرهم ما بين ) 80000( عامـــــل تونسى و ) 3000(

ة   ة الثاني اء الحرب العالمي ة أثن ذه العملي ا تواصلت ه ا  , آم سيين خالف ن التون يال م ددا قل ر أن ع غي

ارج مباشرة   للجزائريين لم يفضل البقاء بفرنسا حيث تفيد اإلحصاءات المتوفرة بأن عدد التونسيين فى الخ               

  .معظمهم فى البلدان العربية ) 20000(قبل االستقالل اليتعدى 

د عرفت    , الفترة التى أعطت االنطالق للهجرة التونسية قصد العمل          , وتعد فترة مابعد االستقالل      وق

ر , الهجرة الفردية إلى البلدان األوروبية فى مرحلة أولى أشكاال مختلفة   ام غير أنها أصبحت منظمة بفعل إب

  . مع فرنسا 1963اتفاقيات اليد العاملة مع عدد من البلدان منذ عام 

  :أهم مراحل الهجرة التونسية 

  :من الهجرة العفوية إلى بداية تنظيمها  , 1962 إلى سنة 1956: المرحلة األولى 

دمير      ا ت ة  إن الفترة التى تلت االستقالل قد تميزت بعدة اختالالت ناتجة عن عدة عوامل من بينه البني

  .االقتصادية للبالد وهروب رؤوس األموال الفرنسيين وانخفاض االنتاج 

ة  ذه المرحل سمت ه ة أخرى ات ر  ) 1962 – 1956( ومن جه ا األث يكون له ة س بتحوالت اجتماعي

  :الكبير على نسق الهجرة التونسية 

  .تحسين الوضع القانونى للمرأة التونسية خاصة بإصدار مجلة األحوال الشخصية  -



صادية                - دورة االقت ين فى ال اعتماد سياسة تعليم شاملة فتحت باب األمل على مصراعيه إلندماج المتعلم

روا                م ي اة الدراسية ل لم الحي ر س لين عب ة من الفاش داد هائل راز أع م تحل دون إف ا ل ة ولكنه واالجتماعي

 .إمكانية لفتح آفاق جديدة نحو حياة أفضل غير الهجرة إلى الخارج 

ى أطراف                      هجرة داخلي  - ق تجمعات سكانية عل ا خل رى مم دن الكب ة قوية نحو تونس العاصمة وبقية الم

 .هذه المدن تعيش ظروف سكنية واجتماعية صعبة 

ة   - ة من اإلطارات والعمل داد هام ى هجرة أع ى العاصمة ف بالد إل زوح الملحوظ من داخل ال ل الن يمث

ى  ... دارة والصناعة والنقل والخدمات      المؤهلين الذين جاؤوا ليشغلوا المناصب التى شغرت فى اإل         عل

  .إثر مغادرة المستعمرين للبالد التونسية إبان االستقالل 

شوائية لظاهرة الهجرة التى                   ة والع تميزت هذه المرحلة من الهجرة الدولية التونسية بالصبغة التلقائي

ى  ) 9448(فقد هاجر   . ل  عرفت تطورا آميا مرتبطا بالظروف السياسية الجديدة التى سادت بعد االستقال           إل

ى    1985 و   1960 ثم انخفض تيار الهجرة بين       1956فرنسا سنة    م رجع سنة     ) 2618( إل سجل  1961ث  لي

  .مهاجر ) 8946( إلى 1962مهاجر ويتسع فى السنة الموالية ) 6626(

ذين ارتبطت مصالحهم              سلمين ال سيين الم ة من التون ذه المرحل اجرين خالل ه وتكونت شريحة المه

اعى                 با رابطهم االجتم ا لت ى أوروب لمستعمرين الفرنسيين ومن بعض التونسيين اليهود الذين آثروا الهجرة إل

  .والثقافى بها 

سيون سنة               ان التون د آ ل          1962أما بخصوص مستوى تأهيلهم المهنى فق ة أق ون من عدد عمل  يتكون

ة     ( من الجنسيات األخرى      ون والمغارب أهيال       ) الجزائري ر ت نهم أآث ددا من            . ولك ر ع نهم أآث ويوجد من بي

  .اإلطارات المتوسطة 

   :1969 – 1963المرحلة الثانية 

ل    دة عوام ة لع سية نتيج رة التون ار الهج ام لتي ور ه ة بتط ذه المرحل ز ه ل : تتمي افة للعوام إض

ا خالل               , االقتصادية السلبية الموروثة عن االستعمار       ع اتباعه ى سياسة التعاضد التى وق ارة إل  تجدر اإلش

وين                   ) 1969 – 1962( الفترة   ام وتك زوح ريفى ه ى ن والتى اعتمدت هيكلة النشاط الفالحى حيث أدت إل

م                       , فائض من اليد العاملة      ذين ل سكان الناشطين ال د عدد ال اقم من جراء تزاي هذا الفائض من اليد العاملة تف

  .يتمكن سوق الشغل من استيعابهم 



اد الهجرة آحل لتعديل سوق العمل وتسعى إلى تنظيم هجرة         ففى هذا اإلطار توجه المخطط إلى اعتم      

  .العمال التونسيين فى إطار االتفاقيات الثنائية واعتبار الهجرة آحل وقتى لمشكلة البطالة 

ذاك إل   دة آن ة أآي ى حاج ا ف ن جهته سا م ت فرن د آان ة  ىوق ة لتلبي ة عام سية والمغاربي رة التون  الهج

ل                حاجياتها من القوة العاملة المخت     ا مث سيون تعاطيه رفض الفرن ال التى ي صة وغير المختصة للقيام باألعم

  .البناء واألشغال إلى جانب األسباب الديمغرافية 

ات           ات عملي را الحتياج ة نظ تقبال األوروبي دول االس ة ب وى العامل ات للق ذه الحاجي دت ه د تول وق

صاديات حر        صناعى     التصنيع الكبرى القتصاديات هذه الدول وانتقالها من اقت صاديات للتوسع ال ى اقت ب إل

  .فى زمن السالم 

   )1969 – 1962( تطور الهجرة التونسية المراقبة 

 البلد
 المجموع بلدان أخرى ألمانيا ليبيا فرنسا السنة

1962 380 -- 13 40 420 
1963  325  --  --  222  547  
1964  616  --  49  550  1166  
1965  849  126  29  472  1447  
1966  810  1286  326  718  2814  
1967  1010  4664  173  415  6089  
1968  936  1647  481  716  3299  
1969  4155  1373  2093  2312  7840  

  
  المجموع

  
9081  9096  3164  5445  26786  

  .إحصائيات الهجرة المراقبة , ديوان العملة التونسيين بالخارج والتشغيل والتكوين المهنى  : المصدر

  

  

   :1974 – 1970رة التونسية الدولية المرحلة الثالثة للهج



ة    ن ناحي سية م ة التون وى العامل رة الق ار هج رة بتطور ملحوظ لتي ذه الفت زت ه دعم وضع , تمي وب

  :وقد نتج هذا التطور عن عدة عوامل منها , األسس التنظيمية لمراقبة هذا التيار من ناحية 

د فى احتياجات المؤسسات           نمو اقتصادى مضطرد شهدته اقتصاديات البلدان األوروبية ن        - ه تزاي تج عن

وى             داب الق ات بانت ذه الحاجي سديد ه ى ت من القوة العاملة بجميع أصنافها وحرص أصحاب األعمال عل

  .العاملة بجميع أصنافها فى أقرب اآلجال 

ا    - ة وخاصة منه ة األجنبي وى العامل داب الق توجبت انت ة اس ة الليبي هدتها الجماهيري صادية ش نهضة اقت

 .ة التونسي

 :آما هيأ التطور المتزايد الذى شهدته هذه الفترة عدة عوامل ظرفية ونفسانية نخص بالذآر منها 

ة                  - وال طائل تهافت متزايد من القوى العاملة التونسية على الهجرة إلى الخارج قصد العمل والآتساب أم

 .حسب اعتقادها 

 . وتفتحهم على أنماط عيش جديدة تطور السياحة فى تونس وانعكاساتها على عقلية بعض المواطنين -

د         - ات وتزاي تح العقلي ه تف ن نتائج ان م ذى آ بالد وال ى ال يم ف ة والتعل سياسة التربي ابى ل ور اإليج التط

ات    ى المجتمع يش ف ة الع ى قابلي ائزين عل ين الح اثر المتعلم سيين وتك واطنين التون دى الم ات ل الحاجي

 .ثقافية والحضارية األوروبية والقدرة على التعايش مع خصوصياتها ال

   )1974 – 1970( تطور الهجرة المراقبة 

 المجموع 1974 1973 1972 1971 1970 البلد

 2047 3333 4250 8548 8008 7908 فرنسا

  25940  5004  11519  5858  2984  575  ليبيا

  11864  15  2566  1524  2769  4990  ألمانيا

بلدان 
  أخرى

335  897  389  612  268  2501  

  72352  8620  18947  16319  14658  13808  المجموع

  ) .إحصائيات الهجرة المراقبة ( ديوان العملة التونسيين بالخارج والتشغيل والتكوين المهنى  : المصدر

  

  ) :الهجرة نحو ليبيا والبلدان العربية  ( 1984 – 1975المرحلة الرابعة 



صادية التى ضرب          ا سنة   تأثرت الهجرة التونسية الدولية باألزمة االقت اع   1973ت أوروب سبب ارتف  ب

نفط     ارات                            , أسعار ال دول للحد من تي ذه ال ة التى اتخذتها ه د من اإلجراءات التحفظي ك فى عدي وتجسم ذل

  .هجرة القوى العاملة إليها 

ة          ن األزم ة ع ة الناجم أثروا بالبطال ذين ت اجرين ال ين المه ن ب سيون م اجرون التون ان المه د آ وق

نهم   صادية وخاصة م سا     االقت ة بفرن غال العام اء واألش اع البن ى قط شتغلين ف صين الم ر المخت ال غي العم

  .والعمال المختصين المشتغلين فى قطاع السيارات بألمانيا 

ة                    دول األوروبي ة التى اتخذتها ال اإلجراءات التحفظي وتبين المعطيات اإلحصائية تأثر تيار الهجرة ب

تج عن                    إال أن أهمية ا   , المستقبلة للهجرة التونسية     ا ن ة بفضل م دول الزالت قائم ذه ال لجالية التونسية فى ه

  .تمكين المهاجرين من جمع شمل أسرهم من تطور ديموغرافى ناتج عن نشاط الحرآة اإلنجابية 

نة   ن س ة م ا   1975وبداي ى أوروب رة إل ف الهج م توق الل   ,  ورغ ن خ د مك ارج ق شغيل بالخ إن الت ف

صادية  ة االقت سبة  ) 1981 – 1997( المخطط الخامس للتنمي شغل بن ديل سوق ال ق تع % 77.7من تحقي

ـت            ا التى استقبلــ يما ليبي ة والس دان العربي دة للهجرة بالبل اق جدي رزت آف سيا  ) 66558(حيث ب عامال تون

نوات  الل س نة   ) . 1979 – 78 – 77( خ ن س ة م ه بداي ا بأن دة   , 1980علم اق جدي ن آف ه البحث ع اتج

ام      ,  العربى   للهجرة نحو بلدان الخليج    ة مع آل من               1981حيث سجل ع د العامل ات للي ة اتفاقي  إمضاء ثالث

  . إمضاء اتفاقية مماثلة مع األردن وسلطنة عمان 1982ثم وقع سنة . السعودية واإلمارات وقطر 

دة                    ال المرجوة نتيجة لع ات فى مستوى اآلم ذه االتفاقي ة العمل به ذ بداي ائج المسجلة من ولم تكن النت

  .جع باألساس إلى بعد هذه البلدان وإلى طبيعة العالقات المهنية ومستوى التأجير عوامل تر

  

  

  

  

  

  

   )1984 – 1975( تطور الهجرة المراقبة 



 السعودية ليبيا فرنسا السنة
بلدان 

 الخليج
 المجموعبلدان أخرى

1975 1349 3359 -- -- 38 4746 

1976  1532  494  307  --  34  2367  

1977  1370  27313  119  --  15  28817  

1978  1400  27424  16  --  68  28908  

1979  1650  11821  46  --  33  13550  

1980  1711  1711  342  --  45  3809  

1981  1658  4465  454  --  1116  8854  

1982  1113  6703  188  1161  650  9304  

1983  836  2810  162  650  571  4955  

1984  586  124  195  276  176  1457  

  106767  2846  2663  1829  86224  13205  المجموع

   ) .1984 ديسمبر –نشرية إحصائية ( ديوان النهوض بالتشغيل والعملة التونسيين بالخارج  : المصدر

  

  

  

  

  ) :إيطاليا اتجاه رئيسى للمهاجرين التونسيين  ( 2001 – 1985المرحلة الخامسة 



د خضعت ألسباب دا        رة ق ذه الفت سية خالل ه ة    إن محددات الهجرة التون ة وأخرى خارجي د , خلي فق

ى            ة تطبيق اإلصالح الهيكل شغيل فى                . عرفت تونس بداي إن وضع الت ات المسجلة ف ورغم بعض اإليجابي

شغل اإلضافية آانت                   المخطط السابع والثامن للتنمية قد عرف بعض الصعوبات حيث يالحظ بأن طلبات ال

ى        ـق     ) 67000(تصل فى المعدل سنويا إل ل خل نويا      موطن ) 40000(مقاب ا تجدر المالحظة      .  شغل س آم

  .إلى أن البطالة قد شملت المنقطعين عن التعليم الذين سيكونون من شريحة المترشحين للهجرة نحو إيطاليا

ة  ل الخارجي ق بالعوام ا يتعل ا فيم ة  , أم دان األوروبي رة نحو البل اق الهج ق آف أن غل ذآير ب فيجب الت

د                   التقليدية ومحدودية آفاق الهجرة نحو الب      دين بع ين البل سياسية ب ات ال راج العالق ر انف ا إث ة وليبي لدان العربي

نة  د 1985ماعرفت س ذا البل سيين به اجرين التون ال المه ة العم اه ,  طرد أغلبي ى اتج د شجعت الهجرة ف ق

  .إيطاليا الذى سيمثل البلد المستقبل للعمال المغاربة عامة والتونسيين خاصة 

  تطور الهجرة نحو إيطاليا

 العـــدد نةالس

1985 12000 

1987  16000  

1989  39465  

1991  62417  

1993  62417  

1995  48795  

1996  40000  

1997  53599  

1998  55115  

1999  62649  

2000  62649  

2001  62999  

  .وزارة الشئون الخارجية  : المصدر

  

  :تطور الهجرة التونسية **  



  : حجم المهاجرين وتوزيعهم حسب البلدان -1

سمبر      ة دي ى نهاي مية ف ديرات الرس ر التق سب آخ ارج ح سيين بالخ م التون ع حج انون األول / ارتف آ

ى  . تونس ) 763980( إلى حوالى    2001 اجرين    % 84.4وتستقبل بلدان االتحاد األوروب من مجموع المه

ة    .  دان العربي ون بالبل سيون المقيم د التون ة وال  ) 102725(ويع دان المغاربي ى البل وزعين عل ة م . خليجي

سيون  ال التون ستقبل العم ذى ي ى األول ال د العرب ا البل ر ليبي سعودية ) 47751(وتعتب ا ال م ) 21289(تليه ث

ر   ا     ) . 12367(الجزائ دا وأمريك سيين فى آن دد من التون ا هو موضح بالجدول   ) 17351(ويتواجد ع آم

  :التالى 

  2001ية توزيع التونسيون بالخارج حسب المناطق وأهم البلدان األوروب

 المجموع أطفال نساء رجال البلد

 436461 122924 106552 206985 فرنسا

  62999  8392  10386  44221  إيطاليا

  41975  11454  11447  19074  ألمانيا

  14414  3873  3066  7475  بلجيكا

  9462  2670  1920  4872  سويسرا

بلدان أوروبية 
  23764  6772  4933  12069  أخرى

البلدان 
  59764  7626  14974  37164  المغاربية

  31783  9775  7955  14053  البلدان العربية

بلدان أمريكا 
  16128  3191  4366  14053  وآندا

  1358  366  236  8571  بلدان أخرى

  698108  177033  165835  355240  المجموع العام

  .وزارة الشئون الخارجية  : المصدر

  

  

  :  التونسيون بالبلدان األوروبية 1-1



سية             تعتبر ف  ة التون ة    , رنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا البلدان الرئيسية المستقبلة لليد العامل ورغم حداث

  .فهى تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم المهاجرين المقيمين بها , الهجرة إلى إيطاليا 

  :ويمتاز المهاجرون التونسيون المقيمون بالبلدان األوروبية بالخصائص التالية 

  .هم دون السادسة عشر % 34.00 -

  . سنة 25هم دون سن % 45.80 -

رة    ظ أن هج ث يالح ا حي سيين بإيطالي دى التون سبيا ل ف ن ة تختل صائص الديمغرافي ر أن الخ غي

ات التجمع    % 13.3والزالت نسبة األطفال التتعدى  . التونسيون لهذا البلد تبقى فردية للعمل        حيث أن عملي

  ألسباب متعددة منها تشدد اإلجراءات اإليطالية فى هذا المجال وعدموذلك . العائلى الزالت فى بدايتها 

  

 

 
 
 
 
 
 

فى بلد يعتبر إلى زمن قريب آبلد مصدر لأليدى ) السكن باألساس ( توفر ظروف االستقبال المالئمة 

ة أو فى الخدمات وآثر) الفالحة ، الصيد البحرى ( آما أن اشتغال التونسيين فى أعمال موسمية . العاملة 

  . حراآهم داخل مختلف مناطق إيطاليا ال يوفران الظروف السانحة لعمليات التجمع العائلى 

  التونسيون بالبلدان المغاربية2-2

غير أن هذه الهجرة عرفت ظروفا صعبة . تميزت الهجرة التونسية بدول المغرب بكثافتها نحو ليبيا 

 و 1969 عامل سنة 2004طرد ( اسبات أدت إلى طرد العمال التونسيين بشكل جماعى فى عدة من

   ) .1985 سنة 32000 و 1972 سنة 43000

ألن % 29وبالمقارنة مع الهجرة بالبلدان األوروبية ، نالحظ أن نسبة النساء واألطفال ال تتعدى 

 من الواليات المجاورة يمكنهم من العودة عدة مرات فى مطبيعة المهن التى يتعاطاها التونسيون وانحدار ه

  .لسنة إلى عائالتهم ا



: التونسيون بالبلدان العربية 3-1  

إن هجرة التونسيين بهذه المنطقة تتم فى أغلبها فى إطار التعاون الفنى حيث أن أغلبهم يشتغلون لمدة 

  محددة حسب عقود عمل فى قطاعات التعليم والصحة والخدمات 

را يذآر وخاصة بعد العودة الجماعية وتجدر اإلشارة إلى عدد العمال فى هذه البلدان لم يعرف تطو

  .للعمال التونسيين بالكويت والعراق أثناء حرب الخليج 

: التونسيون بأمريكا وآندا 4-1  

 حيث وقع تسجيل ما يقارب 1980لم يتطور عدد التونسيين بهذين البلدين بصفة ملحوظة حتى سنة 

ثم واصل فى 1985 سنة 9200 سنوات حيث ارتفع إلى 5وقد تضاعف فى ظروف .  تونسى 4700

وتجدر اإلشارة إلى أن الجالية التونسية بالواليات المتحدة األمريكية المتحدة . التطوير منذ ذلك التاريخ 

 رآما تتميز الهجرة إلى آندا باالستقرا. وآندا تضم نسبة هامة من أصحاب الكفاءات وخريجى الجامعات 

وجى الجنسية تتجاوز بكثير نفس النسبة المسجلة فى حيث تم تسجيل نسبة مرتفعة من التونسيين مزد

  . البلدان األوروبية وفرنسا على وجه الخصوص رغم قدم الهجرة التونسية بالمقارنة مع الهجرة إلى آندا 

□□□ 

 

:جمهورية السودان   

:أنماط وخصائص الهجرة بالسودان   

ام             ة للع وى العامل ات الهجرة والق ا     1996حسب بيان در رصيد المه ألف   ) 375( جرين حوالى من    يق

ام       ) 423( مهاجر إلى    وا           1997 / 96ألف أما التدفقات خالل ع ذين وثق أن ال سجالت الرسمية ف  وحسب ال

ى       ) 14.299(  بطرق رسمية عن طريق مكتب العمل المختص يقدر حوالى           معقود ته  شير إل مهاجر مما ي

.ألف مهاجر ) 427( أن الرصيد الكلى للمهاجرين حوالى   

ام أم د ع رة بع اه الهج ك  1990ا اتج اجرين وذل بعض المه ودة ل ة الع دأت رحل اض وب ى االنخف ان ف  آ

ام                 ار ع ا آث ا ترتب عليه ى مم ام        1995بسبب حرب الخليج األول دها فى ع د زادت      1996 وبع الى فق  وبالت

  1990معدالت الهجرة مرة أخرى وبمعدالت أخرى فاقت التى آانت موجودة قبل عام 



ارب                   وتعتبر الممل  ا يق ستقطب م اجرة إذ ت سودانية المه ة ال كة العربية السعودية أآبر جهة استقبال للعمال

.من العمالة السودانية المهاجرة  % 90الــ   

شي                     وفرة مضللة بعض ال أن اإلحصاءات المت اجرة ف سودانية المه ة ال  ءوبالنسبة للتكوين المهنى للعمال

اءات يه ربين من ذوى الكف ذه وخاصة أن بعض المغت ر ه ون بتغي رة ويقوم ر مه ال غي ود عم اجرون بعق

. األمر الذى يجعل تصنيف إحصاءات مكتب العمل غير دقيق –العقود عند إقامتهم بدول االستقبال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1(جدول رقم   

 إحصائية توضح عدد العرب الوافدين على السودان خالل السنوات

)ثالث سنوات (  م 2002 / 2001 / 200  

عددال الجنسية  

 603 مصرى

 235 عراقى

  58 لبنانى

 193 سورى

 141 أردنى



 60 صومالى

 111 يمنى

 39 فلسطيني

 30 إماراتى

 3 مغربى

 15  جزائرى

 23 ليبى

 7 سعودى

 30 تونسى

 5 موريتانى

 1 قطرى

 6  جزر القمر
 1560 المجموع الكلى

 

 

 

 

)2(جدول رقم   

لمهاجرين فى آل دولة من الدول المستقبلة انإحصائية بعدد المواطنين السودانيي  

األعوام
 
 الدولة 

 الجملة 2001 2000 99 98 97 96

 162488 28802 33366 39170 15617 32821 12712 السعودية
 5781 1358 28 1143 86 1059 749 اإلمارات
 33331 520 742 485 254 669 551 قطر
 238 ------ 3 6 ------ 35 194 ليبيا
 سلطنة
 عمان

26 39 13 17 19 42 156 

 12 ---- 1 ---- ----- 7 4 سوريا
 57 ---- 3 21 14 15 4 األردن



 28 ---- ---- 4 3 19 2 اليمن
 36 20 1 ---- ---- ---- 5 الكويت
 4 ---- ---- 1 1 ---- 2 بنجالديش
 2 ---- ---- ---- ---- ---- 2 ماليزيا
 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1 مصر
 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1 العراق
 6 ---- ---- ---- ---- 4 2 لبنان
 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1 نيجريا
 31 ---- 26 ---- ---- 5 ---- البحرين
 1 ---- ---- ---- 1 ---- ---- أبو ظبى
 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ليبيا
---- ---- ---- ---- ---- إآرانيا  ---- ---- 
        

  هذه الجداول مأخوذة وفق إحصائيات وزارة العمل واإلصالح اإلدارى بجمهورية السودان :ملحوظة * 

 

 

 

 

 

إحصائية توضح عدد المهاجرين من الدول العربية الذين تم استخراج اذونات عمل لهم ألول مرة 
   .2003خالل الفترة من أول يناير وحتى مايو 

  

نيونالف المدراء  اإلجمالى البيع والخدمات األعمال الكتابية والمحاسبة 

23 330 7 5 365 
  إحصائية توضح عدد المهاجرين من الدول العربية الذين تم تجديد اذونات العمل الخاصة بهم من أول يناير وحتى 

  . 2003مايو 

األعمال الكتابية  الفنيون المدراء
 والمحاسبة

البيع 
 والخدمات

عمال 
نالمه  

تشغيل 
 اآلليات

 اإلجمالى



43 115 7 21 5 3 200 
 

 

 

 

 

□□□ 

 

:الجمهورية العربية السورية ) 3(  

 المصدقة من قبل 1975لعام ) 4(تنص االتفاقية العربية لتنقل األيدى العاملة فى الوطن العربى رقم 

تبسيط اإلجراءات "  على 2001 / 12 / 6بتاريخ  ) 70(الجمهورية العربية السورية بموجب القانون رقم 

الخاصة بتنقل األيدى العاملة بطريقة غير قانونية وآذلك تشجيع حرآة تنقل األيدى العاملة بين الدول 

  " .العربية وذلك بإبرام اتفاقيات جماعية أو ثنائية 

ومن ثم توضح الجداول اآلتية أنماط وخصائص الهجرة بالجمهورية العربية السورية حسب النشرة 

  .  لوزارة الشئون االجتماعية والعمل بسوريا اإلحصائية
 

 

من المالحظ من هذه الجدول إلى أن عدد العمال العرب الذين حصلوا على بطاقات عمل فى 

 عامل أما عدد الذين جددت بطاقاتهم من 471 يقدر بحوالى 2001الجمهورية العربية السورية خالل عام 

  . عامل 1199العمال العرب يقدر بحوالى 

 عامل أما الذين جددت بطاقاتهم حوالى 52 عدد العمال األجانب الذين حصلوا على بطاقات عمل أما

  . عامل 230

□□□  

:سلطنة عمان ) 4 (  



يشير التقرير بأنه ال توجد تيارات هجرة لأليدى العاملة  العربية أو األجنبية من وإلى السلطنة ، وإنما 

  .هناك حرآة تنقل للعمل لفترات محدودة 

 

  .2002 إلى 1994ول يوضح إجمالى عدد البطاقات الصادرة ألول مرة خالل األعوام من جد

 

 عدد البطاقات الصادرة ألول مرة السنة

1994 73866 
1995 10913 
1996 5978 
1997 84513 
1998 54798 
1999 50303 
2000 67487 
2001 76148 
2002 70398 

 494404 المجمــــــــــــــوع

 

 1994 المالحظ زيادة نسبة آبيرة فى عدد البطاقات الخاصة بالعمل الصادرة ألول مرة عام ومن

بطاقة ثم بدأت فى انخفاض فى إصدار عدد الطاقات العمل ثم اتجهت للزيادة مرة  ) 73866( حيث بلغت 

   . 2002بطاقة عام  ) 70398(  حتى بلغت عدد 2001أخرى عام 

 

 

 

2002 إلى 1994ال المغادرين خالل األعوام من بيان يوضح إجمالى عدد العم  

 عدد المغادريــــــــــــــــــن السنـــــــــــة
1994 32520 
1995 701 
1996 919 
1997 29226 



1998 31281 
1999 42198 
2000 46893 
2001 40013 
2002 52690 

ن آل عام حيث يقدر عدد العمال يالحظ من هذا الجدول زيارة عدد العمال المغادرين من سلطنة عما

 بلغ عدد العمال المغادرين 2002 عامل أما عام 32520 حوالى 1994المغادرين من السلطنة عام 

  . عامل 52690

□□□ 

المملكة المغربية) 5(  

 حرآة الهجرة

إن حرآة هجرة القوى العاملة المغربية لم تعد تسير بنفس الوتيرة التى آانت عليها فى بداية 

آما أنها عرقت تراجعًا ملحوظًا فى السنوات العشر األخيرة سواء الدول األوروبية أو فى . نات السبعي

اتجاه الدول العربية وإذا آانت هجرة العمال العادية قد تقلصت فى السنوات األخيرة إلى أدنى حدودها ، 

  .ا وآندا فقد ظهر نوع جديد من الهجرة فى أوساط األطر الفنية المتوسطة خاصة نحو أوروب

ويتبين من اإلحصائيات المتوفرة أن مجموع المهاجرين المغاربة خالل السنوات العشر األخيرة 

  . مهاجر فى السنة يتوجه ثلثهم إلى فرنسا 6000 شخص أى بمعدل 60.000يقارب 

وفيما يتعلق بالهجرة إلى الدول العربية فيالحظ أن نصيب العمالة المغربية منها ضعيف جدًا على 

عموم ، وأن آان قد عرف بعض االنتعاش فى السنتين األخيرتين إال أنه لم يتعد بضع مئات توزعت بين ال

آل من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة البحرين وهى عبارة عن عقود 

  فردية يتوصل بها المعنيون باألمر مباشرة وبصفة شخصية 

عربية جمهورية مصر ال) 6 (  

يوضح الجدول اآلتى إجمالى العمالة المصرية المتواجدة فى الدول العربية طبقًا لبيانات الجهاز 

 وتوزيعاتها على الدول المستقبلة لها وآذا 2001المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء والصادرة عن عام 

  .توزيعاتها على األقسام المهنية المختلفة 



باآللفعدد العاملين  البلد المضيف  

 923.600 السعودية

 190.550 الكويت

 95.000 اإلمارات العربية

 332.600 ليبيا

 226.85 األردن

 25.000 قطر

 4.000 البحرين

 15.000 عمان

 22.000 اليمن

 65.629 العراق

 12.500 لبنان

 1.912.726 اإلجمالى

 

 

 

 

انى     -2 دا        : الجدول الث د التعاق دة وتجدي دات الجدي ة لالستخدام               التعاق ق اإلدارة العام ت التى تمت عن طري
 الخارجى

 حجم التعاقـــــــــــد سنة التعاقــــد م

1 1988 567325 



2 1989 256656 

3 1990 244843 

4 1991 2941212 

5 1992 277736 

6 1993 311359 

7 1994 312465 

8 1995 268387 

9 1996 143615 

10 1997 148833 

11 1998 113175 

12 1999 108318 

13 2000 87606 

14 2001 69847 

15 2002 74448 

 3278826 اإلجمالى 

 ويدل ذلك على أن الدول 2002 وحتى عام 1988ويوضح هذا الجدول قلة التعاقدات من عام 

لة المستقبلة للعمالة أصبحت تتبع سياسة للتوظيف وهى توطين لوظائف أو إحالل عمالة آسيوية محل العما

  .المصرية

 

تعاقدات شرآات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج -: الجدول الثالث -3  

  2002 إلى 1991اعتبارا من عام 

 



 عدد التعاقــــدات السنـــــــــــــــــة

1991 589 

1992 39812 

1993 83464 

1994 83458 

1995 49372 

1996 9601 

1997 4643 

1998 7201 

1999 6586 

2000 17652 

2001 14722 

2002 151614 

 332714 اإلجمالى

   

  الفصل الثانى

  العمالة اآلسيوية فى دول الخليج العربى

  منافسة العمال اآلسيويين للعمال العرب

أن الدور المتزايد للعمالة اآلسيوية فى أسواق عمل البلدان المستقبلة فى الوطن العربى أصبح أحد أهم 

تشد انتباه الباحثين وتحولت القضية فى العديد من الحاالت من مجرد ظاهرة جديرة بالعناية بالظواهر التى 

والبحث إلى قضية سياسية جادة بالنظر لما يحتمل أن يكون لها من آثار اجتماعية وسياسية على المنطقة 

ة فى دول مجلس فى مجموعها حيث زاد عدد العمال اآلسيويين فى الدول العربية المستقبلة للعمالة خاص

  :التعاون الخليجى خالل العقد األخير آما هو موضح فى الجدول اآلتى 



 سريالنكا باآستان الهند بنجالديش

 السنة
 إجمالى

النسبة 

 المئوية
 إجمالى

النسبة 

 المئوية
 إجمالى

النسبة 

 المئوية
 إجمالى

النسبة 

 المئوية

1990 103.81497.4% 141.81694.2% 113.78198% 42.624 00 

1991 147.13197.7% 192.00396% 142.81899.8% 65.067 94.5% 

1992 188.10393.2% 416.74896.7% 191.50699.7% 124.49460.3% 

1993 244.59070.4% 438.33 95.5% 154.52999.2% 129.07690% 

1994 186.90372.4% 425.38595.1% 114.01998.9% 130.02785% 

1995 187.54374.8% 415.33493% 122.84094.5% 170.13183.3% 

1996 211.620NA5 414.21493.7% 127.78493% 162.57285.1% 

1997 230.760NA 416.42492.8% 153.92996% 149.84384.6% 

من " عروبة الخليج " وآثار هذه التطور وما تبعه من أمور جدال واسعا حول خطورة هذا العدد على 

) 65(ونبه آثير من الباحثين والمفكرين إلى هذا األمر خاصة وأن هناك , احية سياسية وثقافية وأمنية ن

من العمالة اآلسيوية دخلت دول % 10جنسية فى الخليج قد ال يستمر التألف بينها مع مرور الوقت وأن 

طاعمها وأسواقها وأصبح لبعض الجاليات مدارسها وم. الخليج أو مقيمة فيها بصورة غير مشروعة 

  .وثقافتها الخاصة بها ضمن بعض الدول الخليجية 

وفى تقديرنا أنه قد يكون من الضرورى عند مناقشة العمالة اآلسيوية فى أقطار الخليج العربى 

العمالة اآلسيوية التى تسعى إلى األستقرار وتكوين مجتمعات آسيوية فى : التفريق بين نوعين من العمالة 

والعمالة المؤقتة التى تستخدم آجزء من عمليات عقود المقاوالت وخاصة فى أعمال البناء  , منطقة الخليج

والتشييد وعلى األخص فى المشروعات الكبرى لتنمية بعض المناطق الصناعية أو إنشاء بعض 

  .مشروعات البناء الهيكلى المهمة أو غيرها 
                                                 
5 NA : NAT AVAILABLE 
(1) World Migiratiom Report 2000 ( International Organnization for Migiration > 



ى عمالة مؤقتة مهما تكرر استخدامها فى البلد حيث إن العمالة الوافدة لتنفيذ بعض عقود المقاوالت ه

وتحرص االقطار العربية المستوردة للعمالة على عدم استمرار هذه . أو فى بالد عربية مختلفة , الواحد 

العمالة من خالل اشتراط تسفير آل العاملين فى تنفيذ أى عمل مباشرة عقب إنتهاء التنفيذ حتى لو آانت 

آما تحاول بعض الحكومات أن توزع عقود . ذ عقود أخرى فى القطر نفسه الشرآة نفسها تقوم بتنفي

المقاوالت الممنوحة بين أآثر من بلد لضمان عدم استمرار العاملين أنفسهم لمدد طويلة فى بالد االستخدام 

أن ما يجعل هذه . ورغم ما قد يكون لهذه اإلجراءات من أهمية جزئية فهى فى رأينا احتياطيات عقيمة . 

العمالة مؤقتة فى هذه الحالة هو ارتباط هجرة العمالة ارتباطا آامال بعقود مقاوالت يجرى طرحها دوليا 

وعند منح هذه العقود فأنها تكون لمشروعات معينة . ويمكن ألآثر من بلد أو قطر التقديم للحصول عليها 

 المستقبل وأن حجم األعمال من ورغم أن عقودا أخرى يحتمل ا، تطرح فى. بالذات ينتهى العمل بتسليمها 

فليس من الضرورى فى آل األحوال أن ترسى العقود الجديدة على الشرآات , هذا النوع قد يزداد مستقبال 

ويندر أن يختلط . وتستطيع بالد أخرى جديدة بما فيها وأحسنت استخدام عمالتها وتدريبها . أو البالد نفسها 

  .ع أو يتعامل إال معامالت محدودة هذا النوع من العمالة بباقى المجتم

يرتبط األول منها باحتمال أن , ويوجه لهذا النوع من العمالة فى األغلب ثالثة أنواع من االنتقادات 

تخفى العمالة المنظمة والتى هى فى سن الشباب والوافدة بصفة أساسية من بعض حلفاء الواليات المتحدة 

  .تى يمكن استخدامها من احتالل الخليج عند أى طارئ األمريكية نوعا من القوى العسكرية ال

أما النقد الثانى فهو يتعلق بما يحتمل أن يحدث هذه المعسكرات ذاتها من نزاعات عمالية مع أرباب 

العمل من مواطنيهم وإمكان انتقال عدوى االضراب والتنظيم العمالى منهم إلى غيرهم من المواطنين 

  .افدة األخرى المحليين أو من العناصر الو

ويتعلق الثالث بأن االآتفاء الذاتى لهذا النوع من المعسكرات واعتماده شبه الكامل على الوفاء 

باحتياجاته من السلع المستوردة من بلد المنشأ أو المستوردة عن طريق بلد المنشأ يعنى حرمان السوق 

 الواضح أن النقد األول يصدر فى ومن. المحلى من االستفادة من األجوة المدفوعة لهؤالء العاملين 

بينما يصدر النقد . خاصة فى سرق آسيا , األساس عن العناصر السياسية األمريكية وسياسات حلفائها 

وفى اعتقادنا أن شكوك القوى . الثانى والثالث من الدوائر األمنية والدوائر التجارية فى بالد االستخدام 

وال تحتاج الواليات المتحدة أو غيرها هذا النوع من ,  مبالغ فيها الوطنية حول طبيعة هذه القوى العاملة

العاملين العادة احتالل الخليج مع وجود قوات االنتشار السريع والقواعد األمريكية المنتشرة فى المحيط 

وال يمكن اعتبار . ومع وجود إداتها الضاربة إسرائيل , الهندى وفى جنوب شبه الجزيرة العربية 



 نقل عدوى االضراب من ضمن التكلفة االجتماعية لهذا النوع من العمالة إال فى إطار فكرى احتماالت

ومن أجل الدفاع عن مصالح بعض الفئات والطبقات التى ليس هناك ما يبرر ان يعتبر صالحها , معين 

لنسبة لألسواق أما فيما يتعلق بعدم االستفادة من األجور المدفوعة با. مناظرا للصالح العام فى المجتمع 

الداخلية فهو وإن يكن صحيحا إال أن ذلك أمر يمكن تقديره ضمن الحساب االقتصادى والمقارنة بني 

الفوائد المباشرة وغير المباشرة من استخدام أنواع معينة من العمالة فى مقابل استخدام أنواع أو تنظيمات 

  .أخرى 

المستوردة للعمالة فيما يتعلق بالعمالة اآلسيوية ترتبط إن المشكلة الحقيقة التى تواجهها البالد العربية 

وتضم فى هذا االطار آل , أى تلك التى تسعى إلى االستقرار واالستمرار , اساسا بالنوع الثانى من العمالة 

أنواع العمالة اآلسيوية التى تستجلب لالقطار العربية أو التى تفد إليها للعمل فى أنشطة ذات طبيعة دائمة 

سواء آانت ههذ المؤسسات عربية أو ذات أصول أجنبية , خدمة مؤسسات تتوطن فى البالد العربية وفى 

وتشمل هذه العمالة المشتغلين فى مؤسسات الخدمات بما فيها المؤسسات الفندقية والخدمات الحكومية 

ناء والتشييد فى وفى المصارف والمؤسسات المالية وفى أعمال الب, وفى أعمال التجارة والبيع , وغيرها 

آما , وفى الزراعة واإلنتاج الصناعى والنقل والمواصالت وغيرها , إطار وحدات المقاوالت المحلية 

من أجل الخدمات الشخصية آخدم المنازل والمربيات والسائقين " يستجلبون " تشمل أيضا الذين 

  .الخصوصيين وغيرهم 

هندية تبين أن المهاجرين من شبه القارة قد آونوا وأن التجربة التاريخية للهجرة من شبه القارة ال

بالفعل مجتمعات مهاجرة مستقرة فى عدد من البالد آشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآذلك فى بريطانيا 

, آما أن حالة الفقر الشديد فى شبه القارة الهندية مقارنة بحالة الرخاء والغنى فى البلدان العربية القريبة . 

سكانى فى شبه القارة الهندية مقارنا بالفراغ السكانى فى منطقة الخليج خاصة فى بلدان الخليج واالزدحام ال

هى آلها عوامل ومغرية لالستقرار وتكوين مجتمعات من سكان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا , الدنيا 

  .ومن إيران أيضا فى منطقة الخليج العربى 

  االتجاهات الرئيسية لمهاجرين جنوب آسيا

 اإلجمالى الدولة المستقبلة للعمالةدولة المرسلة ال



 للعمالة
 السعودية

دول الخليج 

 6األخرى 
 دول أخرىدول عربية أخرى

  1994بنجالديش 

  الرقم

 النسبة

  

91.385  

48.9% 

  

41.990  

22.5% 

  

2.258  

1.2% 

  

51.270  

27.4% 

  

186.903  

100% 

  1994الهند  

  الرقم

 النسبة

  

256.875  

62.5% 

  

139.034  

32.7% 

NA 

  

20.476  

4.8% 

  

425.385  

100% 

  1997باآستان  

  الرقم

 النسبة

  

78.327  

50.9% 

  

69.508  

45.2% 

  

76  

0.05%  

  

6.018  

3.9% 

  

153.929  

100% 

  1997سريالنكا  

  الرقم

 النسبة

  

48.123  

32.1% 

  

78.615  

52.5% 

  

15.414  

10.3% 

  

7.691  

5.1% 

  

149.843  

100% 

  : اآلسيوية عن العمالة العربية فى دول مجلس التعاون الخليجى أسباب  زيادة وتفضيل العمالة* 

أسباب تتعلق بالعامل اآلسيوى مقارنة بالعامل العربى المعتاد مثل تدنى مستوى أجر العامل  -1

اآلسيوى وآونه أآثر طاعة وربما أآثر مهارة فى األعمال الفنية وأآثر تحمال لظروف العمل 

آما أن فرص العمل البديلة وأجورها للعامل اآلسيوى . لمتنوعة وتقبال ألداء األعمال الخدمية ا

وقد بينت بعض اآلراء أن األجر النقدى . فى بلده أقل اغراء بالمقارنة مع العامل العربى الوافد 

للعامل األسيوى يكون عادة أقل خاصة فى أعمال البناء والتشييد ولكن الكلفة االجتماعية ليست 

تلك األعمال التى تترآز فيها العمالة اآلسيوية ال تتطلب مهارات عالية بالضرورة آذلك آما أن 

  .بل أن نسبة األمية بين العمال اآلسيويين تفوق نسبتها بين العمال العرب . 

                                                 
 ) . اإلمارات العربية المتحدة – قطر – عمان – الكويت –البحرين ( وتشمل األقطار التالية :  دول الخليج األخرى  6



أسباب تنظيمية جلعت استقدم العمال اآلسيويين اسهل واسرع فى مختلف المهن بما فى ذلك  -2

استقدام العمالة من الخارج يتم فى جميع الدول وفق خطة إذا لم يكن . المهن المنزلية والشخصية 

مسبقة تشرف على تنفيذها جهة واحدة مثل وزارة العمل بل ترك الموضوع بدرجة آبيرة 

. للقطاع الخاص الذى يسير وفقا آللية السوق التى تشمل األجر وتوافد العمال وسرعة استقدامهم 

يوية المرسلة للعمالة آالهند وباآستان والفلبين آما أن وجود وآاالت للتشغيل فى الدول اآلس

وبنجالديش وسريالنكا سواء آانت حكومية أو خاصة قد ساعد فى تشغيل األالف من العمال 

اآلسيويين وأدت أحالة تنفيذ بعض المشاريع اإلنشائية الكبيرة فى الدول العربية الخليجية 

قدام عشرات األالف من عمالها اآلسيويين لشرآات مقاوالت آسيوية إلى قيام تلك الشرآات باست

 .وإقامة معسكرات أو تجمعات العمل فى الموقع 

بل , وفى المقابل لم تكن هناك مؤسسات فى الدول العربية المرسلة للعمالة تمتهن تسويق العمال 

اتخذت معظم الدول العربية المعنية قيودا على خروج عمالها للعمل فى الخارج نظرا لحاجتها 

ها فى سوق العمل المحلى ففى ذلك الوقت استمرت البلدان العربية المرسلة للقوى العاملة فى إلي

فمرة تفتح وتقيد ومرة أخرى تسمح . التخبط فى سياساتها وتنظيمها تجاه القوى العاملة المرسلة 

ع وتحرر ونادر ما حاولت تلك البلدان أن تستفيد من المميزات المتوافرة لديها فى التجاوب م

 .احتياجات بلدان المنطقة ومنافسة الدول اآلسيوية 

أسباب أخرى مثل العالقات التاريخية الناتجة عن قري بعض الدول اآلسيوية من دول مجلس  -3

التعاون الخليجى حيث آانت هجرة عمالية من الهند إلى عمان وغيرها منذ منتصف القرن 

ى آما أنه يصعب عمليا وسياسيا تقييدا وهجرة من إيران فى بداية القرن الحال. التاسع عشر 

استقدام العمال اآلسيويين بصورة تامة فى نفس الوقت الذى ترتبط فيه دول مجلس التعاون 

الخليجى بعالقات جيدة مع الدول اآلسيوية وخاصة اإلسالمية منها وترغب الدول الخليجية فى 

آما ترغب تلك الدول فى الحد من  . تنويع عمالها الوافدين لتخفيف الثقل السياسى لجنسية معينة

توغلها فى الصراعات العربية والتى تنعكس عادة على عالقات جالياتها فى الدول المضيفة 

 .للعمال 

 ونشير هما أيضا إلى سبب رابع لالستخدام الواسع للعمالة غير العربية فى األقطار الخليجية  -4

مال فى بلدان الخليج حيث ينتشر استخدام وهو الطبيعة الدولية إلدارة العديد من وحدات األع

اإلدارة الدولية فى المؤسسات الفندقية التى هى امتداد الفنادق العالمية وفى المؤسسات الصناعية 



حتى تلك المملوآة للدولة أو المملوآة ملكية مشترآة وآذلك فى األعمال المصرفية وغيرها من 

 أنواع األنشطة

آثارها بالنسبة , آثارها بالنسبة للثقافة القومية , جتماعية للعمالة اآلسيوية اآلثار السلبية أو التكلفة اال

  7أثارها بالنسبة النتشار الجريمة واالنحرافات الفردية , لألمن القومى والسياسى العربى 

 تختلف الثقافة السائدة بين العمالة اآلسيوية الوافدة اختالفا آبيرا عن الثقافة السائدة فى المجتمعات

وثانيا اختالف اللغة وثالثا , فهناك أوال اختالف العادات والتقاليد . العربية المستقبلة للعمالة والمرسلة لها 

ويؤدى ازدياد االعتماد على العمالة . اختالف الدين وذلك باستثناء مسلمى باآستان وبنجالديش وإيران 

ى احتمال تأثير ما تحمله هذه العمالة من قيم اآلسيوية وبأعداد آبير نسبيا فى مجتمعات محدودة سكانيا إل

  .وثقافات فرعية فى الثقافة القومية 

ويتم التأثير خالل . ويتم ذلك بالرغم من استمرار االنفصال بين العناصر االثنية والقطرية المختلفة 

آستان وشبه القارة فقد لوحظ فى اقطار الخليج أن االنتشار الواسع للعمالة الوافدة من الهند وبا. عدة مسالك 

الهندية فى األعمال التجارية والمصرفية وغيرها قد أدى إلى التأثير على اللغة العربية الدارجة المستخدمة 

حيث تستخدم فى األسواق لغة رآيكة مرآبة من آلمات عربية وأردية يجرى نطلقها بطريقة بعيدة عن , 

ة المرآبة آفيل بافساد اللغة العربية فى األقليم وادخال أن االستخدام الدائم والمستمر لهذه اللغ. العربية 

أنه حتى وأن آان " عبد الباسط عبد المعطى فى هذا المجال . ألفاظ جديدة ال تمت للعربية بصلة وذيكر د 

فأن تماس القيم والثقافات الفرعية يصحبه تباين فى بنود الثقافة , باللغة العربةي خصائص تجعلها تقاوم 

وهذا التباين يتيح فرص حدوث صراع ثقافى وصراع قيمى بين , غى مجتمع معين فى فترة معينة السائدة ف

وأحيانا على مستوى قيم الشخص الواحد مما قد يفضى إلى فوضى قيمة ويشيع أنماط الخواء , األجيال 

  .الخلقى واختالل المعايير 

 فى المستقبل هو االستخدام الواسع والطريق الثانى واألشد خطورة فى التأثير فى الثقافة القومية

مما يسمح بالتأثير فى , للمربيات اآلسيويات فى المنازل ودورهن األساسى فى تربية وتنشئة األطفال 

وبالرغم مما قد تتصف به اآلسيويات من خضوع ومن رغبة فى . الصفات الشخصية لألجيال المقبلة 

فأن ذلك ال يمكن أن يستبعد تأثير التكوين  , ارضاء مخدوميهم ومن حرص على أتباع أوامرهم بدقة

                                                 
رؤية خليجية قومية لآلثار االجتماعية و " , " والرميحى " , " لخليج فى التكلفة االجتماعية للعمالة اآلسيوية فى ا" , عبد الباسط عبد المعطى .  د  7

 " .والسياسية للعمالة الوافدة 



وال يقتصر التأثير على اللغة ومفرادتها فى , النفسى والثقافى والقيمى للمربيات فى تنشئة األطفال العرب 

  .هذه الحالة بل يتعداه إلى اآساب النشئ قيما وعادات غربية عن القيم والعادات العربية 

وللمتعاملين فى األسواق إنتشار األفالم والمسلسالت الهندية , يات ويدعم هذا التأثير الثقافى للمرب

وعلى سبيل المثال فقد عرض فى قاعات السينما فى . والباآستانية فى التليفزيون وفال سينما الخليج 

 أفالم عربية تم 108 فيلما هنديا وباآستانيا وإيرانيا مقابل 801 نحو 1979 – 1975البحرين خالل الفترة 

  .ا فى الفترة نفسها عرضه

أن أهم المشاآل المستقبلية هى تلك التى يمكن أن تنشأ آنتيجة لتكوين مجتمعات متعددة القوميات فى 

اقطار الخليج العربى الصغيرة أن استقرار جاليات آسيوية آبيرة الحجم يمكن أن يؤدى إلى نشؤ مثل هذه 

قد آونت بالفعل مجتمعات مستقرة فى شرق أفريقيا وقد سبق األشارة إلى أن الجاليات الهندية . الظاهرة 

وجنوب شرق آسيا وحتى فى بريطانيا على أن هذه الجاليات قد بقيت دائما آأقليات فى إطار سكانى أآبر 

أما فى إطار التفتت الحالى لألقطار العربية والمجتمعات المدنية الصغيرة المنتشرة . من العناصر المحلية 

وأن يكون حجم السكان المحليين , س من المستبعد أن تصبح هذه الجاليات من الكبر فى منطقة الخليج فلي

والعرب من غير المواطنين من الصغر بحيث تنقلب هذه المجتمعات بالفعل إلى مجتمعات متعددة 

ومن المحتمل أن يؤدى هذا إلى صراعات حادة يمكن أن تؤدى إلى تدخل خارجى وضغوط . القوميات

" ولة األم فى شبه القارة الهندية ومن المنتظر عندما تنضح الظروف أن يطالب أعضاء خارجية من الد

وأن يطالبوا أيضا بمشارآة فى السلطة . القوميات األخرى بحقوق متساوية مع العناصر المحلية العربية 

ازنات التو" وتحقيق اصالحيات ديمقراطية تمنع أى تمييز ضدهم وقد يؤدى فى األمد الطويل وتحت ظل 

ومدى قدرتها على المحافظة , غير المتوازنة للقوى إلى تأثير ذلك على مدى عروبة األقطار الخليجية " 

  .على استقاللها 

أما بالنسبة لتأثير الهجرة الواسعة لآلسيويين على الجريمة والسلوك اإلجرامى فى بالد االستقبال 

ماء االجتماع بأن الوافدين خاصة اآلسيويين فينتشر بين مواطنى بلدان االستقبال وحتى لدى بعض عل

حيث أن الظروف التى يعيش فيها اآلسيويون فى بلدان . يصحبون معهم زيادة فى عدد الجرائم والجنح 

آما أن . االستقبال تساعد فى إيجاد ظروف مواتية الرتكاب الجريمة والسلوك االنحرافى من قبل المهاجر 

خصوصا ممن لهم ظروف ,  أعضاء المجتمع المستقبل للعمالة ذلك يؤدى إلى محاآاة لهم من بعض

. ويشير د  . 8وأسرية ونفسية تهئ فرص المحاآاة وتكوين العصابات الجانحة واتباع السلوك االنحرافى 
                                                 

  .48ص " فى التكلفة االجتماعية للعمالة اآلسيوية فى الخليج "  عبد المعطى  8



عبد الباسط إلى طبيعة الوافدين من الدول اآلسيوية موشحا أن عددا آبير منهم من الذآور متوسطى العمر 

أتوا من مجتمعات متخلفة اقتصاديا وثقافيا وأغلب المهاجرين هم من , ن أو المطلقين من غير المتزوجي

وجود " بين الناس األآثر فقرا والذين يأتون من مناطق فقيرة ومتخلفة فى مجتمعاتهم ويستنتج من ذلك 

تنتاجه هذا ويؤيد اس. احتماالت مستقبلية حيث يسلكون سلوآا انحرافيا أآثر من اقرانهم العرب الوافدين 

مشيرا . باالستناد إلى االحصاءات الرسمية حول مسائل العدل واألمن فى دولة اإلمارات العربةي المتحدة 

 3858 شخصا آان منهم 4948 و 1977إلى مجموع من ارتكب جرائم من غير المواطنين آان فى عام 

اسة أآثر تفصيال عن دور وتثير در.  بالمائة من مجموع جرائم الوافدين 78آسيبويا بنسخة حوالى 

الوافدين فى زيادة نسبة الجريمة وردت ضمن دراسة األثار االجتماعية لهجرة وانتقال القوى العاملة فى 

فأن الوافدين أآثر حذرا فى ارتكاب الجرائم والجنح من , أنه باستثناء حالة البحرين , األقطار العربية 

  .ن سلوك الوافدين العرب وغير العرب فى هذا الشأن وأنه ليس هناك فروق ذات مغزى بي. الوطنيين 

  9 1998 – 1996العائدين الصادر إليهم أحكام عفة من دول الخليج العربى من سنة 

 اإلجمالى البلد

 752.241 المملكة العربية السعودية

 200.000 اإلمارات

 32.365 البحرين

 24.000 عمان

 11.502 الكويت

 3.000 قطر

 1.023.108 اإلجمالى

  

  10اجتماعية مختارة من الدول الرئيسية المرسلة للعمالة / مؤشرات ديمغرافية واقتصادية 

                                                 
  ) .2000منظمة الهجرة العالمية ( التقرير العالمى للهجرة  9

10 U.N.D.P (1997) Human Development report P. 126 – 127 – 147 – 148 – 164 – 165 – 194 – 195 – 202 – 203, 
population reference bureau (1994) wall population data sheet for the total population > 



 سريالنكا باآستان الهند بنجالدش البلد

 18.7 137.8 969.7 122.2 بالمليون) 1997(إجمالى السكان 

 0.05 2.7 1.6 1.6 2000 – 1994% النمو السكانى 

 – 1980% السنوى إجمالى الناتج المحلى للنمو 

1993 
4.5 0.05 6.1 4.6 

 U.S 1994  220.0 330.0 430.0 640.0إجمالى الناتج المحلى للفرد 

 20.2 46.8 36.7 48.3 1996 – 1990% القائمة البشرية للفترة 

 90.1 37.1 51.2 37.3 1994معدالت األمية للبالغين 
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  الباب الثانى

  



   المتعلقةالتشريعات النافذة

  بتنظيم عملية تشغيل األيدى العاملة

  فى الدول العربية

  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

أن الواقع الراهن للعمالة الوافدة فى بلدان المستقبلة للعمالة العربية آانت أو أجنبية هو فى جوهرة 

من محصلة لسياسة أو مجموعة سياسات حكمت حرآة انتقال القوى العاملة وتشغيلها فى هذه البلدان فليس 

المقصود أن يتم تدفق للقوى العاملة الوافدة على البلدان المستقبلة للعمالة دون وجود تشريعات وأنظمة 

ورقابة تنظم عمل القوى العاملة الوافدة ومهما يكن األمر فأن هذه السياسات لم تنشأ من فراغ آما أنها لم 

ها ومحتواها ومفردتها نتيجة عوامل تكن دائمًا نتيجة اختيار مطلق أو ارادى بل آانت من حيث أهداف

  .تاريخية وموضوعية معينة 

وقد يذآر أن القوانين الحالية والممارسات فى الدول العربية التى تنظم العمالة األجنبية المهاجرة 

( المؤقتة يمكن تحريرها ولكن قبل آل شئ يجب أن يكون هناك طرق محددة يلجأ إليها المهاجرون 

 من المعاملة السيئة أو اإلخالل بالعقود أو المظالم األخرى بال خوف من االنتقام للشكوى) ومستخدميهم 



من الهيئات القضائية المحلية أو وآاالت التشغيل بمعنى أنه إذا نشأت مشاآل بين صاحب العمل أو العامل 

  .يجب أن يعرفوا إلى أية جهة يلجئون لالستماع إلى مظالمهم بال تحيز ضدهم 

 مجمل التشريعات والنظم واالتفاقيات الخاصة بتنظيم – فى هذا القسم من الدراسة ومن ثم نتناول

  :عملية تشغيل العمالة العربية وذلك من خالل عرض قطرى نتناول فيه آل قطر على حده آاآلتى

:الجمهورية التونسية )  1(  

 إبرام اتفاقيات جديدة مع بداية من الستينات ، واثر المرحلة األولى للهجرة والتى تميزت بالعفوية وتم

عدة بلدان أوروبية وعربية تهدف الستخدام اليد العاملة التونسية وتنظم ظروف انتدابها وعملها بمختلف 

وقد أبرمت هذه . بلدان اإلقامة مما يضمن تمتعها بنفس الحقوق المطبقة على مواطنى بلدان اإلقامة 

  .مان االجتماعى االتفاقيات فى مجالى استخدام اليد العاملة والض

  االتفاقيات الثنائية اليد العاملة-1

حرصت السلطة التونسية على هيكلة عمليات الهجرة وإحداث اإلطار المؤسسى المشرف على 

وتعتبر االتفاقية التونسية الفرنسية فى مجال تبادل األيدى العاملة األولى من نوعها ثم تلتها . تنظيمها 

  :ول التالى اتفاقيات أخرى آما بينه الجد

 

 

 

 

 تطور االتفاقيات فى مجال اليد العاملة

 تاريخ إبرام االتفاقية بلد الهجرة م
1963 أغسطس 9 فرنسا 1  
1965 أآتوبر 18 ألمانيا 2  
1969 أغسطس 7 بلجيكا 3  
1970 نوفمبر 20 النمسا 4  
1978 مارس 8 هولندا 5  
1971 فبراير 15 ليبيا 6  
1981 سبتمبر 28 العراق 7  
1981 مايو 25 اإلمارات العربية 8  
1981 نوفمبر 30 قطر 9  



1982 مارس 17 عمان 10  

 

 إلى الحفاظ على الحقوق األساسية للعمل توسعى الجانب التونسى من وراء إمضاء هذه االتفاقيا

وقد أآد أيضا على إدماج عدة . التونسيين عبر تحديد شروط وظروف اشتغالهم بمختلف بلدان اإلقامة 

ادئ من أهمها المساواة بين العامل التونسى ونظيره فى بلد اإلقامة وذلك بتطبيق نفس المعاملة مب

واالمتيازات والحقوق والواجبات الممنوحة لعمال بلد اإلقامة على التونسى المهاجر ومن جهة ثانية تجدر 

لق بظروف اإلقامة اإلشارة إلى أن الطرف التونسى قد عمل على أن تتضمن االتفاقيات الجانب المتع

  .وخاصة السكن 

آما رآز الجانب التونسى فى االتفاقيات مع الدول األوروبية على ضرورة تمتع العمال التونسيين من 

  .فرص التدريب والتدريب المستمر بهدف االرتقاء المهنى 

 

: اتفاقيات ثنائية مع البلدان المشغلة المتعلقة بالضمان االجتماعى -2  

 االتفاقيات الثنائية فى مجال اليد العاملة حرصت السلطة التونسية على إبرام وعلى اثر إمضاء

  .اتفاقيات جديد متعلقة بالضمان االجتماعى 

  :وتنص جل هذه االتفاقيات على المبادئ األساسية التالية 

. المساواة فى المعاملة لمواطنى آل من البلدين العاملين فوق تراب البلد اآلخر -  

.صحى لفائدة أفراد العائلة الباقين ببلد الموطن وللعاملين أنفسهم عند اإلقامة المؤقتة  العالج ال-  
.  تنسيق الحقوق للحصول على إجراءات التقاعد بتجميع فترات االنخراط المقضاة بكل من البلدين-  

 اتفاقيات الضمان االجتماعى مع البلدان األوروبية والعربية

 تاريخ الفاعلية تاريخ إبرام االتفاقية بلد العمــــــــــــل العدد

1965 ديسمبر 17 فرنسا 1 1966غرة سبتمبر    

1975 يناير 29 بلجيكا 2 1976غرة نوفمبر    

1978 سبتمبر 22 هولندا 3 1980غرة إبريل    

1980 إبريل 23 الكسمبورج 4 1980غرة أآتوبر    

1984 إبريل 16 ألمانيا 5 1986غرة أغسطس    



1984سمبر  دي7 إيطاليا 6 1987غرة جوان    

1999 يونيه 23 النمسا 7 1987غرة نوفمبر    

2001 فبراير 26 أسبانيا 8   

1973يونيه  ليبيا 9 1974يناير    

1974 ديسمبر 30 الجزائر 10 1974مارس    

2000 مارس 23 مصر 11   

تدعيم التغطية  آما حرصت الدولة على متابعة االتفاقيات الثنائية فى مجال الضمان االجتماعى ل

االجتماعية للتونسيين المقيمين بالخارج وذلك من خالل مراجعة بنود االتفاقيات المبرمة والسعى إلى إبرام 

  .اتفاقيات جديدة مع البلدان التى ارتفع فيها عدد التونسيين 

 

: مراجعة االتفاقيات الحالية -3  

جنبية المعنية بضرورة مراجعة بعض فى هذا اإلطار ، توصل الجانب التونسى إلى حث البلدان األ

 الثنائية إما بصورة آلية أو جزائية وذلك استجابة لتطور التشريعات فى مجال الضمان تاالتفاقيا

  .االجتماعى وتجاوز البعض الصعوبات التى حالت دون تطبيق مقتضيات هذه االتفاقيات

 

 

:االتفاقيات الفرنسية التونسية )  أ (  

ونسية للضمان االجتماعى من أقدم االتفاقيات التى أبرمت فى الغرض ويرجع تاريخ تعتبر االتفاقية الت

 ، واعتبارا للتطورات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية الحاصلة فى 1969دخولها حيز التنفيذ إلى سنة 

لى االتفاق البلدين وتالفيا للنقائض التى أفرزتها هذه االتفاقية ، توصل فريق عمل مشترك تونسى فرنسى إ

على مشروع اتفاقية جديدة تتضمن العديد من االمتيازات لضمان حقوق العمال التونسيين المشتغلين 

  .بفرنسا وآذلك أفراد عائالته 

  :وتتلخص أهم هذه االمتيازات فيما يلى 



توسيع مجال التغطية لفائدة شرائح جديدة موظفى القطاع العمومى وآذلك أصحاب التقاعد المبكر  -

  .اطلين عن العمل والع

  .سحب المنح العائلية على أصحاب المعاشات ومتضررى حوادث الشغل واألمراض المهنية  -

الترفيع فى سلم المساهمات الفرنسية فى المنح العائلية التى تصرف لفائدة أبناء العمال المتواجدين  -

ما آان يحدد بتونس وذلك باالعتماد على تطور األجر األدنى المهنى المضمون فى تونس بعد

بالرجوع إلى مبالغ المنح العائلية التى تصرف فى تونس بعد مراجعتها وفقا تطور هذه المنح فى 

  .فرنسا 

  .وتبعا لذلك فمن المتوقع أن يقع الترفيع فى هذه المبالغ بصفة ملموسة 

:االتفاقية التونسية البلجيكية ) ب(  

 وقد تم خالل اجتماع 1976االجتماعى إلى سنة يرجع تاريخ االتفاقية التونسية البلجيكية للضمان 

  : الوصول إلى النتائج التالية 2001الجنة الفنية المشترآة للبلدين الذى انعقد سنة 

  .سحب االتفاقية الحالية على العملة غير اإلجراء  -

  .وسيمكن هذا اإلجراء هؤالء العمال من االنتفاع بالمزايا التالية التى تخولها االتفاقية  -

  .الج بالنسبة للعامل عند تواجده المؤقت بتونس أو عند إقامتهم المؤقتة ببلجيكا الع -

  .تنسيق فترات العمل المقضاة فى آال البلدين لالنتفاع بمختلف المنافع المخولة  -

  .مراجعة مبالغ المنح العائلية التى تصرف لفائدة األبناء المتواجدين بتونس  -

جديدة تأخذ بعين االعتبار تطور التشريع وآذلك التطور االتفاق على إعداد اتفاقية ثنائية  -

  .االقتصادى واالجتماعى فى آال البلدين 

:إضافة اتفاقيات جديدة مع بلدان أوروبية ) جـ(  

إضافة إلى تطوير االتفاقيات الحالية قصد تعزيز حقوق الجالية التونسية تم إبرام اتفاقية جديدة مع 

 الزيارة التى أدها السيد وزير العمل والشئون االجتماعية اإلسبانى إلى تونس إسبانيا ثم التوقيع عليها خالل

 مع بلدان 8 اتفاقية منها 12 المبرمة إلى حد اآلن ت ليصبح عدد االتفاقيا2001 فبراير 27 و 26يومى 

  . االتحاد األوروبى 

: اتفاقيات فى طور التفاوض مع بلدان االتحاد األوروبى -  



  ز بعض االتفاقيات التى هى اآلن فى طور التفاوض مع آل من اليونان والبرتغالينتظر إتمام إنجا

ك   :  مع اليونان  - ينتظر تجديد اللقاء مع الجانب اليونانى قصد دراسة الصياغة النهائية لالتفاقية للتوقيع وذل

د                ة لفائ ة على ضوء تطور موقفه إزاء المسائل التى بقيت والتى تتعلق بتحويل المنح العائلي

ة                       راد عائل د العمل لمصاريف العالج ألف د الموطن وتحمل مؤسسة بل األبناء والباقين ببل

.العامل خالل تواجدهم المؤقت معه   

ال     - م                      : مع البرتغ د ت اعى ، وق ضمان االجتم ة لل سية البرتغالي راء التون ة الخب اع األول للجن د االجتم م عق  ت

ز عليه      ى يرتك ية الت ادئ األساس ول المب اق ح شروع االتفاقي االتف ضمان  ةا م ة لل  الثنائي

ع                 ة والتوقي ذه االتفاقي ة له صياغة النهائي االجتماعى وسيتم خالل االجتماع المقبل دراسة ال

.عليها   

:اتفاقيات أخرى فى األفق   

وتحرص الدولة التونسية على متابعة أوضاع التونسيين بمختلف بلدان اإلقامة ، نظرا لغياب اتفاقيات 

وروبية التى تستقطب العملة التونسية نذآر من بينهم السويد الذى يبلغ عدد الجالية التونسية مع البلدان األ

 فقد سعى الجانب التونسى إلى الدخول فى مفاوضات مع البلد المعنى قصد إبرام اتفاقية فى 5026فيها 

  .مجال الضمان االجتماعى 

□□□ 

 

 

 

:مملكة البحرين ) 2(  

للعامل األجنبى حق االنتقال إلى صاحب عمل أخر إذا إنتهى " على أنه ينص قانون العمل البحرينى 

عقده أو إنتهت إقامته أيهما أقرب أو إذا إنتهى العمل الذى استقدم من أجله أو نتيجة إلنهاء أعمال المنشأة 

  .أو إفالسها أو تصفيتها أو إغالقها نهائيًا 

ثناء سريان عقد العمل بغير موافقته من ويجوز للعامل األجنبى أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر أ

  :صاحب العمل الحالى وذلك بمراعاة الشروط اآلتية 

  .أن يخطر صاحب العمل آتابة ويمنحه المهلة المتفق عليها فى العقد على إال تزيد على ثالثة أشهر  -



:  آالتالى يتحمل صاحب العمل الجديد قيمة األعباء المالية التى دفعها صاحب العمل الحالى منه وهى -

رسوم استخراج تصاريح العمل المصرح بها وتجديدها والهجرة والجوازات وقيمة تذآرة السفر ( 

  ) .ألخر عقد لدى صاحب العمل الحالى بما يتناسب والمدة المتبقية من العقد 

  .أن يكون صاحب العمل الجديد حاصًال على رخصة عمل طبقًا لإلجراءات المعمول بها  -

ل مدينًا لصاحب العمل الحالى بأية التزامات يرتبها قانون العمل فى القطاع األهلى إال يكون العام -

  .وقراراته التنفيذية أو أى قانون آخر 

  .أما بالنسبة لإلجراءات المتبعة فى مملكة البحرين لتنظيم تنقل األيدى العاملة من وإلى مملكة البحرين -

ثليها الذين يحملون إقامة نظامية فى أى من يتم منح أصحاب المؤسسات والشرآات ومدرائها ومم

  :دول مجلس التعاون تأشيرات دخول من المنافذ الحدودية وفقًا للضوابط التالية 

  .أن يكون جواز سفر المقيم سارى المفعول  -

  .أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول  -

 على تأشيرة الدخول للمملكة لمدة  قبل تقدمه للحصول–أن يكون مقيمًا فى إحدى دول مجلس التعاون  -

  .التقل عن ستة أشهر 

  .أن يقدم المقيم لمرآز جوازات المنفذ ما يثبت مرآزه فى الشرآة أو تمثيله لها  -

 بشأن تنظيم حاالت التحويل المحلى لبعض فئات العمال 2001لسنة ) 21(آما صدر قرار رقم 

لبعض فئات العمال األجانب بهدف تنظيم سوق األجانب حيث نص على تيسير إجراءات التحويل المحلى 

العمل وتصحيح أوضاع العمال األجانب ومعالجة الظواهر السلبية المصاحبة لها ، أو فى مقدمتها ظاهرة 

  .  العمالة الهاربة أو السائبة 

□□□ 

:جمهورية السودان ) 3(  

دول ال  ن ال د م ع العدي ة م ات ثنائي دة اتفاقي سودان ع ة ال د وقعت جمهوري دى لق ادل األي ة بهدف تب عربي

:العاملة والخبرات الفنية المختلفة منها   

ام                      -1 ة ع رات الفني ة والخب دى العامل ادل األي د   1977 االتفاقية الثنائية بين السودان ومصر فى مجال تب  وق

  .2002جددت هذه االتفاقية فى يونيو 



  .1981العاملة تم التوقيع عليها فى مايو  االتفاقية الثنائية بين السودان وسلطنة عمان لتبادل األيدى -2

  .1981 االتفاقية الثنائية لتبادل األيدى العاملة بين السودان ودولة قطر ووقعت فى مايو -3

  .1981 االتفاقية الثنائية لتبادل األيدى العاملة بين السودان واإلمارات ووقعت فى مايو -4

  .2003 األردنية الهاشمية ووقعت عام  االتفاقية الثنائية بين السودان والمملكة-5

) .سوريا ، اليمن ، البحرين( وهناك العديد من االتفاقيات فى طريقها للتوقيع بين السودان وآال من   

ة التى                   إن حرآة األيدى العاملة بين السودان والدول العربية مقننة باتفاقيات ثنائية بالنسبة للدول العربي

ر                  أبرمت اتفاقيات ثنائية مع      السودان ، أما بقية الدول التى لم توقع اتفاقيات ثنائية فأن قانون تنظيم عمل غي

ا   ل أم رض العم سودان بغ دخل ال ى ت ة الت دى العامل ة األي ة حرآ ات عملي ه بتنظيم سودانيين والئحت ال

دهم  السودانيين الذين يرغبون فى العمل خارج السودان فى الدول العربية فهناك الئحة تنظيم إجراءات تع        اق

ة                  1971حيث أن قانون العمل لسنة       ى موافق  قد آفل الحق ألى سودانى وجد فرصة للعمل أن يتحصل عل

.الجهات المختصة   

التشريعات*   

  . 2001 قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة -1

  .2001 الئحة استخدام غير السودانيين لسنة -2

:ت فى القانون آاآلتى هناك بعض التشريعات يستوجب ذآرها وقد ورد  

سودانى    ر ال سية       :غي ل الجن رى وال يحم ة أخ سية دول ل جن ودانى ، يحم ر س ل شخص غي ه آ صد ب  يق

.السودانية   

. يقصد بها الجهة التى يفرضها وزير العمل سلطاته :السلطة المختصة   

  .يقصد به الشخص غير السودانى أقام فترة أقل خمس سنوات: المـــــــــــــــــقيم 

.يقصد به المرافقة المبدئية التى تمنح لصاحب العمل الستجالب اجنبى  : أذن العمل المبدئى  

ة  العمل داخل              : أذن العــــــــــمل    سودانى لمزاول ر ال يقصد به التصديق الصادر من السلطة المختصة لغي

.السودان   

إجراءات منح اآلذن *   



: شروط منح األذن   

. طلب أذن العمل -1  

فترة سريان أذن العمل عام واحد -2  

. تجديد أذن العمل آل عام -3  

إنتهاء التعاقد مع جهة العمل:  إجراءات إلغاء أذن العمل -4  

. التفتيش الدورى للمؤسسات التى يعمل بها أجانب -  

:هذا وقد استثنى قانون استخدام غير السودانيين الفئات التالية   

ا               الدبلوماسيين غير السودانيين و    -1 ة أي ات دبلوماسية أو دولي ون فى فئ ذين يعمل الرعايا غير السودانيين ال

.آان عملهم ودخلوا البالد مع تلك البعثات   

. األشخاص الذين يتم إعفائهم بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية السودان طرفًا فيها -2  

. من جهات االختصاص  غير السودانيين من أصحاب األعمال وأصحاب المهن الحرة المرخص لهم-3  

. أى أشخاص آخرين يقرر الوزير إعفاءهم -4  

: الهجرة العربية الوافدة للسودان بغرض العمل -  

:يوجد نوعين من اإلجراءات لهذا النوع من الهجرة   

 

:اإلجراء األول *   

ة ا                           دول العربي ين ال ة ب ة ثنائي اك اتفاقي سودان بغرض العمل وهن ى ال ة إل ة عربي ة  الهجرة من دول لمعني

واردة فى االتفاقي               واد ال ة       ةوالسودان فأن اإلجراءات الخاصة بالعمل يخضع لنصوص الم نظم آيفي  والتى ت

.تبادل األيدى العاملة والسودان يحرص على تنفيذ مثل هذه االتفاقيات   

:اإلجراء الثانى *   

ان              أن ق ة ف سودان اتفاقي ين ال ا وب ة ال توجد بينه ر    بالنسبة للهجرات من دول عربي ون تنظيم استخدام غي

ام   دل ع صادر والمع سودانيين ال سودانى   2000ال ر ال ل لغي تخراج أذن العم ة اس رة وآيفي ذه الهج نظم ه  ي



ى      2001وتصاحب القانون الئحة إجراءات استخدام غير السودانيين الصادرة عام            وهذه الالئحة تشتمل عل

:اإلجراءات التالية   

سودانى ل     -1 ديم طلب من المخدم ال ة من        تق دئى الستجالب عمال صديق مب ى ت وزارة العمل للحصول عل

.الخارج   

. الموافقة المبدئية على قبول الطلب -2  

. بعد دخول الشخص غير السودانى يقدم المخدم األوراق الثبوتية لهذا الشخص -3  

ان إال أن الالئحة ت                  -4 ستثنى وتفضل   يراعى أن تكون الوظيفة نادرة وغير متوفرة فى السودان بقدر اإلمك

.العمالة األفريقية والعربية   

. أن يقوم المخدم باستخراج أذن العمل -5  

□□□ 

:الجمهورية العربية السورية ) 4(  

:بالنسبة التفاقيات العمل وتنقل األيدى العاملة العربية ) أ(  

م        ام  ) 4(نصت االتفاقية العربية لتنقل األيدى العاملة فى الوطن العربى رق ل    المص 1975لع دقة من قب

م     انون رق ب الق سورية بموج ة ال ة العربي اريخ ) 70(الجمهوري راءات   6/12/2001بت سيط اإلج ى تب  عل

دول             ين ال ة ب دى العامل ل األي ة تنق شجيع حرآ ذلك ت ة وآ ر قانوني ة غي ة بطريق دى العامل ل األي الخاصة بتنق

.العربية وذلك بإبرام اتفاقيات جماعية أو ثنائية   

 

:قرارات المتعلقة بتنظيم عمل األجانب فى سوريا القوانين وال) ب(  

 وتعديالته وخاصة المادتين    1959 / 91ورد فى الفصل الخامس من الباب األول من قانون العمل رقم            

:بشأن تنظيم عمل األجانب بما يلى  / 36 – 35/   

ادة *  ن و   )35(الم رخيص م ى ت د الحصول عل ًال إال بع وا عم ب أن يزاول وز لألجان شئون  ال يج زارة ال

ة  ع الدول ل م ة بالمث شرط المعامل ة وب م باإلقام ون مصرحًا له ة والعمل وأن يك االجتماعي

ة العمل آل عمل صناعى             التى ينتمى إليها األجنبى وفى حدود تلك المعاملة ويقصد بكلم

. أو تجارى أو زراعى أو مالى أو غيره وآذلك أية مهنة بما فى ذلك الخدمة المنزلية   



رخيص المشار                )36 (المادة*  ى الت  يحدد وزير الشئون االجتماعية والعمل بقرار منه شروط الحصول عل

د                     ى أن ال يزي ه عل ذى يحصل عن إليه فى المادة السابقة والبيانات التى يتضمنها والرسم ال

ه                      رار من ا يحدد بق على خمسة جنيهات مصرية أو خمسة ليرة سورية حسب األحوال آم

. المعاملة بالمثل أو من شرط الحصول على الترخيص حاالت اإلعفاء من شرط  

وزارة        رخيص أن يحظر ال ويلتزم صاحب العمل الذى يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الت

. ساعة من تاريخ مزاولة األجنبى للعمل 48عن ذلك خالل   

م  رار رق دد الق ا ح ام ) 124(آم ن1981لع ادتين شروط م اتين الم ام ه ذ ألحك راخيص العمل  المنف ح ت

.للعمال العرب واألجانب   

:القرارات المتعلقة بحرآة قدوم ومغادرة األشخاص غير السوريين ) جـ (  

  2002 / 11 / 25ن تاريخ . ق ) 281( ينص القرار رقم : أوًال 

ه م             " منه  ) 1(من المادة   ) أ(جاء فى الفقرة    ) أ( سورى والمرور في ن يسمح للرعايا العرب بدخول القطر ال

دخول والمرور ويكتفى                    ى تأشيرة ال األماآن المحددة بقرار وزير الداخلية من غير شرط الحصول عل

ول     ات دخ فرهم أو بطاق وازات س يح ج د توش ادرين بع ادمين والمغ ى سجالت الق سجيلهم أصوًال ف بت

د نفوس مصدق أصوًال                     اتم  الرعايا اللبنانيين الذين يدخلون بموجب البطاقة الشخصية أو إخراج قي بخ

.الدخول أو المغادرة   

 

 

 

:من نفس القرار مايلى ) 8(وجاء فى المادة ) ب(  

ال يعد األذن باإلقامة الممنوح وفقا ألحكام هذا القرار ترخيصًا بالعمل وعلى من يود مزاولة عمل ما فى أراضى ( 

) .عمل ومديرياتها فى المحافظات الجمهورية العربية السورية الحصول على أذن بذلك من وزارة الشئون االجتماعية وال  

  :2001 / 3 / 3ن تاريخ . ق ) 232(من القرار رقم ) 1(نصت المادة : ثانيًا 

من القرار رقم ) 1(بعدم منح العمال والعامالت من الدول اآلسيوية إقامة داخل القطر العربى السورى آما نصت المادة 

.بدخول األيدى العاملة منهم  بعدم السماح 1988 / 10 / 20ن تاريخ . ق ) 171(  



: تم التوقيع على بعض االتفاقيات الخاصة بتنقل األيدى العاملة بين سورية ومجموعة من البلدان :ثالثا   

ة   -1 ة األردني ة المملك سورية وحكوم ة ال ة العربي ة الجمهوري ين حكوم رة ب ارة ح ة تج ة منطق ة إقام  اتفاقي

اريخ    ان بت ى عم ة ف مية الموقع صادى    2001 / 10 / 8الهاش اون االقت شجيع التع ى ت نص عل ى ت  الت

ارات رجال                      سهيل زي دين وت والتجارى بينهما فى إطار القوانين واألنظمة المعمول بها فى آل من البل

.األعمال وممثلى الفعاليات االقتصادية على آل من البلدين   

ة ا          -2 ة         اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات الموقعة بين حكومة الجمهوري ة المملك سورية وحكوم ة ال لعربي

اريخ    مية بت ة الهاش دين       2001 / 10 / 8األردني رفين المتعاق ن الط ل م دم آ ى أن يق نص عل ى ت  الت

الهم    صل أعم ن تت ستثمر ولم ل للم ة والعم دخول والخروج واإلقام ة لل صاريح الالزم سهيالت والت الت

ين و     راء وإداري ن خب تثمار م ًا باالس ًا أو مؤقت صاًال دائم وانين    ات شريعات والق ا للت ال وفق ين وعم فني

.المعمول بها فى البلد المضيف   

ة                  -3 ة المملك سورية وحكوم ة ال ة العربي  اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات الموقعة بين حكومة الجمهوري

 التى  2002 / 5 / 20تاريخ  ) 37( والمصدقة بالقانون رقم     2001 / 10 / 23المغربية بدمشق بتاريخ    

نص ع روج    ت دخول والخ ة لل صاريح الالزم سهيالت والت دين الت رفين المتعاق ن الط ل م دم آ ى أن يق ل

ين                  راء وإداري واإلقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصاال دائمًا أو مؤقتًا باالستثمار من خب

.وفنيين وعمال وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها فى بلد المضيف   

ول -4 اق ح اريخ       االتف ا بت ى روم ع ف تثمار الموق ة لالس ة المتبادل شجيع والحماي ين 2002 / 2 / 20 الت  ب

م              شريعى رق اريخ  43حكومتى الجمهورية العربية السورية وجمهورية إيطاليا المصدق بالمرسوم الت  ت

ه           2002 / 7 / 13 ه وقوانين ًا ألنظمت دين وفق رفين المتعاق ن الط ل م نظم آ ى أن ي نص عل ذى ي  وال

ذين                      وبأفضل د اآلخر ال واطنى الطرف المتعاق ل م  ما يمكن المشاآل المتعلقة بدخول وإقامة عمل وتنق

.يقومون بنشاطات متعلقة باستثمارات بموجب هذا االتفاق مع أفراد عائلتهم فى أرضيه   

م                  -5 سودانية المصدق بالمرسوم رق ة ال ) 316( اتفاق التعاون بين الجمهورية العربية السورية والجمهوري

د من               2002 / 9 / 16بتاريخ   ا آل بل ة رعاي دخول وإقام ة ل سهيالت الالزم ديم الت ى تق  الذى ينص عل

.البلد األخر حسب القوانين والنظم المعمول بها فى آل منهما   

□□□ 

:سلطنة عمان ) 5(  



:مان حيث ينص تنظيم عمل األجانب فى سلطنة ع ) 20 ، 19 ، 18( يشير قانون العمل األردنى الفصل الثانى المواد   

ى                         )18(المادة  *  م يكن حاصًال عل ا ل انيين م ر عم ال غي تقدام عم   على أن يحظر على صاحب العمل اس

-:ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص   

. أال يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة -1  

. المقررة  أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين-2  

. سداد الرسوم المقررة -3  

نح                      شترط لم ة عمل وي ى بطاق ويحظر على غير العمانى االلتحاق بأية عمل بالسلطنة قبل الحصول عل

:هذه البطاقة   

. أن يكون العامل من ذوى الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهالت التى تحتاجها البالد -1  

.مل باستقدام العامل وفقًا للفقرة األولى من هذه المادة  أن يكون قد رخص لصاحب الع-2  

ة                    -3 انون إقام ا فى ق شروط المنصوص عليه  أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة ومستوفيًا لل

.األجانب   

ة التى تحددها وزارة                       -4 ة والمزمن ًا من األمراض المعدي  أن يكون العامل الئق من الناحية الصحية وخالي

.ة الصح  

رخيص                    -5 ى الت ائزًا عل انى ح ر عم انى أو صاحب عمل غي  أن يكون العامل متعاقدًا مع صاحب عمل عم

.الالزم من وزارة التجارة والصناعة إذا آان مطلوبًا للعمل فى المنشأة   

. سداد الرسوم المقررة -6  

.ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل   

ال                 من ق ) 20(آما  نصت المادة      د عم شاط توري ة ن انون العمل العمانى أنه ال يجوز ألى شخص مزاول

أجانب إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أى شخص              

ا                          شروط الواجب توافره وزير ال رار من ال ذلك وتحدد بق على توريد عمال أجانب إال إذا آان مرخصًا له ب

رخيص وحق نح الت وع   لم ضمن ن ًا وأن يت د مكتوب ون العق صفة خاصة أن يك ه ب ات المرخص ل وق وواجب

ة             ى الجه العمل وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة آل منهم ، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إل



و التى استقدم منها إذا ثبت أنه ال تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى العقد وال يجوز لصاحب العمل أ         

.المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضى أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله   

□□□ 

:جمهورية مصر العربية ) 6(  

م    انون رق أتى الق ام ) 10(ي م     1999لع ه رق ة ب ة الخاص ة التنفيذي سنة 98 والالئح رار 1991 ل  والق

م  وزارى رق سنة 120ال ة إلحاق 1996 ل ة لعملي شريعات المتعلق ل  اإلجراءات والت ة المصرية للعم العمال

ة فى           ) 10(بالخارج حيث ينظم القانون رقم       شرآات العامل والئحته التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى ال

دور              ة ل سابق القواعد المنظم وزارى ال هذا المجال والقواعد والتعليمات المنظمة لعملها بينما يحدد القرار ال

دة               اإلدارة العامة لالستخدام الخارجى لتحقي     وفير فرص عمل جدي ق الهدف االستراتيجى لها والمتمثل فى ت

.أمام العمالة المصرية والعمل على رعايتها والحفاظ على التواجد الالئق لها فى أسواق العمل الخارجية   

نظم القواعد واإلجراءات          ذى سوف ي د ال انون العمل الجدي شورى ق شعب وال ًا بمجلس ال اقش حالي وين

.غيل المصريين بالخارج المتعلقة بمجال تش  

:ومن أهم االتفاقيات الخاصة بتنقل األيدى العاملة بين جمهورية مصر العربية والدول العربية  

اريخ         -1 ة مصر           1991 / 12 / 3 اتفاقية بشأن التنقل واإلقامة والعمل بت ة وجمهوري ة الليبي ين الجماهيري  ب

ه          1991 / 8 / 7ريخ  العربية حيث تمت المصادقة عليها من جانب الطرفين بتا         ى أن "  والتى تنص عل

ة أو                                ة دائم ا إقام ة فى آليهم م اإلقام ا يحق له ا آم ا أو بينهم ل فى أى منهم دين التنق يحق لمواطنى البل

ة               دين بالبطاق ين البل روجهم ب رفين وخ ول الط ق دخ ا يح ق آم ة عوائ ة ودون أي ة تام ة بحري مؤقت

ق الع   دين بح ن البل ل م و آ ع مواطن صية ويتمت شاط   الشخ ة الن ن والحرف وممارس ة المه ل ومزاول م

.االقتصادى   

صر    -2 ة م ى وجمهوري تراآية العظم شعبية االش ة ال ة الليبي ة العربي ين الجماهيري ى ب اون الفن ة التع  اتفاقي

اريخ       ة فى مجال العمل بت اون الفنى        2001 / 5 / 9العربي شمل التع ى أن ي ان عل  حيث اتفق الطرف

طيط القوى العاملة ومعلومات سوق العمل وتبادل الخبرات فى مجاالت            بينهما عدة مجاالت منها تخ    

.القوى العاملة وعمل المرأة   

□□□ 

:المملكة المغربية ) 6(  



د                     1934 نوفمبر   15ينص ظهير    ى آل شخص يري ه يجب عل ى أن المغرب عل تيطان ب  الذى ينظم االس

ى عق             أجور ، أن يتحصل عل سبقًا من      االستيطان بالمغرب من أجل ممارسة عمل م ه م د عمل مؤشر علي

.طرف المصالح المختصة لوزارة التشغيل   

:ويخضع منح التأشيرة بصفة عامة على عقود اإلجراء األجانب لمعيارين   

. حماية اليد العاملة من منافسة العمال األجانب من نفس الكفاءة المهنية -  

.القتصاد الوطنى  تلبية حاجات البالد من القوى العاملة األجنبية الضرورية ل-  

 

:اتفاقيات اليد العاملة المبرمة مع بعض الدول *   

ة       ة والعربي دول األوروبي ن ال دد م ع ع ة م ة المبرم دى العامل ات األي وع اتفاقي غ مجم ة ) 11(بل اتفاقي

وبالرغم من أن االتفاقيات المبرمة مع الدول األوروبية يعود تاريخها على سنوات الستينات إال أن مسقولها              

تثناء                    ما ات باس ى الثمانين ا إل زال ساريا فى حين أن االتفاقيات الموقعة مع بعض الدول الشقيقة يعود تاريخه

.مملكة البحرين   

:وفيما يلى جرد لهذه االتفاقيات   

  ) .1936 يونيو 1(  فرنسا -

  ) .1964 فبراير 17(  بلجيكا -

  ) .1969 مايو 14(  هولندا -

  . )1963 مايو 21(  ألمانيا -

  ) .2001 يوليو 25(  أسبانيا -

  ) .1981 مايو 17(  قطر -

  ) .1981 مايو 21(  العراق -

  ) .1981 ديسمبر 22(  اإلمارات -

  ) .1983 إبريل 20(  األردن -

  ) .1983 أغسطس 4(  الجماهيرية الليبية -



  ) .2002 أبريل 1(  دولة البحرين -

□□□ 

                          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمـــــــــــة

 

مما سبق يتضح لنا أن موضوع تنقل األيدى العاملة فى المنطقة العربية يكتسب أهمية آبيرة سياسية واجتماعية وثقافية سواء 

جتماعية آانت الدول المستوردة أو المصدرة للعمالة فهناك اتجاهين إحداهما سلبى واآلخر إيجابى لدور الهجرة فى البنية اال

فيتمثل الدور السلبى فى تدفق العمل اآلسيوى فى دول الخليج العربى وإحالل العمالة اآلسيوية محل العمالة العربية مما له 

من آثار سلبية على الصعيد الثقافى والسياسى واالجتماعى آما سبق ذآره من قبل أما اآلثار اإليجابية فتتمثل فى إعادة تدوير 



واستمراريته لواقع التنمية ونمو الناتج المحلى من خالل زيادة تحويالت العمال المهاجرين لبالدنهم آما رأس المال العربى 

.ساهمت الهجرة فى تراجع نسبة البطالة فى دول اإلرسال   

اون                       املة للتع ة ش ة فى إرساء رؤي دول العربي أما بالنسبة لمستقبل الهجرة العربية فيتعلق بمدى نجاح ال

سوق  .  بينها وتشكل سياسات الهجرة إحدى آليات هذا التعاون       والتكامل فيما  آما تشكل آليات االقتصادية آال

ة                دال حرآي العربية المشترآة وسيلة للتكامل بين الدول العربية وبالتالى وسيلة للحد من الهجرة من خالل إب

.العمالة بحرآة تبادل السلع   

ى             وهناك مجموعة من الحلول والمقترحات يمكن سردها       ا يل تلخص فيم ة ت .   لترشيد انتقال القوى العامل

       

  ال بد وأن تتكييف الدول العربية مع الواقع الجديد باالنتقال من العقود االجتماعية القديمة للهجرة وإحالل                  -

سياسات التى                  ل ال ك بتفعي التكنولوجيا للعمالة ووظائف القطاع الحكومى إلى العقد االجتماعى الجديد وذل

شأنها الحفاظ على مناخ اقتصادى عام ثابت وجذب روؤس األموال األجنبية وزيادة الصادرات غير              من  

.البترولية وإيجاد الشروط المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص وتنمية رأس المال البشرى   

رات والفرص التى                  - سى للتغي داد النف ة واإلع ستجلبها    ال بد من التدريب المستمر على التكنولوجيا الحديث

ة                 العولمة من خالل تطور خطط للعمالة بحيث تجعل الشعوب تعتمد على نفسها وتخلق األبنية االجتماعي

.والتنظيمية التى من شأنها أن تدعمهم سياسيًا   

يم - ا وتعظ دة عنه ل األضرار المتول ة بغرض تقلي ال العمال صادية النتق ار االقت يم اآلث ادة تقي   ضرورة إع

ن خ  ا م د منه تخدام   الفوائ ه اس ل وتوجي واق العم ى أس سائدة ف ة ال تالالت الهيكلي ى االخ ضاء عل الل الق

سلبية                    ار ال ى اآلث ذلك القضاء عل التحويالت إلى األنشطة اإلنتاجية بغرض زيادة فرص العمل المنتجة آ

ى             ك من الضغط عل ى يخفف ذل ضية حت لسياسة اإلصالح االقتصادى من خالل خلق فرص عمل تعوي

ة                أسواق العمل    وادر الالزم وفير الك شرية لت فى الدول المرسلة للعمالة واالهتمام البالغ ببرامج التنمية الب

ساعد         ا ي شراآة مم ات ال ر التجارة واتفاق لتحقيق متطلبات االندماج فى االقتصاد العالمى من خالل تحري

.على استيعاب العمالة الفائضة فى القطاعات اإلنتاجية   

الوظائف واألعمال قدر اإلمكان مع وضع    ) توطين  ( وتنظيم قانونى يهدفان إلى       اعتماد سياسات وطنية      -

ة                   ة األجنبي قيود مشددة على تشغيل العمالة األجنبية وخاصة من قبل الدول التى أسرفت فى تشغيل العمال

ة  ا معادل شغيلها وجعله ة ت ادة آلف صادية وزي ى الضرورات االقت ة عل ذه العمال شغيل ه وقصر حاالت ت

.ة تشغيل القوى العاملة الوطنية مع مراعاة إقرار مبدأ أولوية التشغيل للعمال العرب لكلف  



ال                -   وضع بعض القوانين الستحداث وتطوير أجهزة االستخدام وإدارات العمالة لتنظيم وترشيد حرآة انتق

د     وتداول العمالة المتحرآة فيما بين البالد العربية على المستوى القطرى والقومى وفى هذ             ا الشروع ال ب

.من إقامة نظام عربى لجمع معلومات القوى العاملة وحرآة التشغيل   

تثمارية                     - ة فى مشروعات اس ة النفطي دول العربي   تشجيع استثمار روؤس األموال العربية المتوفرة لدى ال

.بدول اإلرسال الستيعاب جانب من فائض عمالتها   

شر          - وارد الب ة الم ة والمؤسسات         إنشاء صندوق عربى لتنمي صناديق العربي بالد وال ساهمات ال ية يمول بم

شرية ويخدم بصورة مباشرة              وارد الب ة الم صلة بتنمي الدولية لتمويل المشروعات العربية المشترآة المت

.الجهود المتعلقة بالتدريب وتوفير نظم للمعلومات والبيانات فى البالد العربية   

يج العربى عن            - ة فى الخل ة                 تدعيم التنمي وى العامل يد للق تبدال رش ى لتحقيق اس اد تكامل عرب ق إيج  طري

.األجنبية لتدعيم األمن واالستقرار فى الدول العربية   

اون  - م تع ة ث دة جمرآي ق وح دم لتحقي سعى للتق ة وال ارة الحرة العربي ة التج تكمال منطق   حث الخطر الس

شأن           اقتصادى عربى فعال تجاه الوحدة االقتصادية دون أن يحول ذلك          ة ب ة أو جماعي ات ثنائي  دون اتفاقي

.  الهجرة   

شترآة                            - ة م رامج بحثي اجرة من خالل ب ة والمه ة المقيم اءات العربي تفادة من الكف ة لالس   بذل جهود وطني

.وتطوير لنظم التعليم والبحث   

وقهم المق  - تيفاء حق ى اس ل عل اجرين تعم المنتقلين والمه ى ب ة تعن ات االجتماعي م للتأمين  –ررة   وضع نظ

.وبذل الجهود فى إقرار ألنظمة تعوض العائدين عن خسائرهم فى بلدان االستقبال   

يم              .   تخطيط نظام التعليم ليتالءم مع متطلبات السوق          - اعى للتوسع فى التعل ى الطلب االجتم اد عل فاالعتم

ة الفرصة ا      اع تكلف سمى بارتف ا ي ق م يم ويخل ى التعل ومى عل اق الحك د اإلنف ى تزاي ؤدى إل ا ي ضائعة آم ل

ى اختالل         الى إل يؤدى إلى اختالل بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات النظام التعليمى ويؤدى بالت

ى    ارات وعجز ف ة والمه ستويات التعليمي ى بعض الم ائض ف ور ف ى ظه ا يعن ل مم ل عرض العم هياآ

.مستويات أخرى يمكن أن يكون االقتصاد الوطنى بأمس الحاجة إليها   

   

□□□ 

 



 

 

لفصل األولا  

المشاآل واآلثار... أسبابها ... أشكالها ... الهجرة   

 

:مقدمة : أوال   

ة                       سانية قديم إذا آانت الهجرة تفيد انتقال فرد أو مجموعة أفراد من منطقة جغرافية معينة إلى أخرى فهى بذلك ظاهرة إن

ا ظاهرة       , ارتبطت بحرآة األفراد والجماعات عبر  العصور المختلفة          ا أنه ا             آم ة دون غيره ى منطق ة ال تقتصر عل . عالمي

صادية                       ا من عدة جوانب اقت وهى فضال عن ذلك ظاهرة شمولية ومعقدة بطبيعتها وبأشكالها ونتائجها ويمكن بالتالى مقارنته

.واجتماعية وسياسية وثقافية ونفسية   

ال , وقد حثت الشرائع السماوية على الهجرة وبخاصة الدين اإلسالمى          وال      " ى فقال اهللا تع م األرض ذل ذى جعل لك هو ال

ة    " آما قال عز وجل   ) 15 آية –سورة الملك   " ( فامشوا فى مناآبها وآلوا من رزقه وإليه النشور          اهم المالئك ذين تتوف إن ال

تم      ا آن الوا فيم سهم ق ا       , ظالمى أنف اجروا فيه م تكن أرض اهللا واسعة فته الوا أل ضعفين فى األرض ق ا مست الوا آن ك , ق فأولئ

ة      " ( مأواهم جهنم وساءت مصيـــرا      ساء آي اريخ اإلسالمى                  ) . 97سورة الن سية فى الت ضا شكلت الهجرة محطة رئي , وأي

ة   ى المدين رة إل دأ من الهج ويم اإلسالمى يب ة وأن التق ى المدين ة إل ن مك لم م ه وس ا هجرة الرسول صلى اهللا علي ومن أهمه

.المنورة   

ارا        ل فى                         وإذا آانت الهجرة هى إحدى الخي دولى يتمث ان هدف المجتمع ال م وآ اس ومصير األم اة الن شكل حي ى ت ت الت

وق                 ك اليمس حق ا ان ذل ا شاء المرء طالم سانى فى العيش والعمل أينم حماية الحق فى االنتقال ونقطة البداية هى الحق اإلن

ى ال                          ة تنص عل ة ووطني الرغم من وجود عدة نصوص دولي ه وب د أثبتت          اآلخرين فى فعل الشئ ذاته فإن حق فى الهجرة فق

رة                   ر من أى فت ة أآث دراسة أنجزت لحساب األمم المتحدة أنه يوجد حاليا عدد من األشخاص المحتجزين داخل الحدود الوطني

  .)1(أخرى فى التاريخ 

ل عن                       ار   250وفى هدا الصدد يشير التقرير الدولى حول التنمية البشرية إلى أن البلدان النامية قد تكســـــب ما ال يق  ملي

صناعية      . دوالر سنويا لو أن البلدان الغنية خففت من قيود الهجرة    دول ال ذلك ان القيود المفروضة على الهجرة من جانب ال

ع                تؤدى إلى الحرمان من الفرص المتاحة فى السوق تماما آما هو الحال بالنسبة لتحديد الحصص والتعريفة الجمرآية فى من

ة وا      صادرات الزراعي د مكثف         وصول ال ضائع المنتجة بجه ا                 . لب ى الهجرة هى أشد إرهاق ود المفروضة عل والشك أن القي

ألن هجرة العمالة الماهرة أو شبه الماهرة هى إحدى المجاالت التى تتمتع            . للبلدان النامية من القيود المفروضة على التجارة        

  .)1(فيها هذه البلدان بميزة نسبية 

                                                 
1) Jose – D – Ingles. “ study of dis erimination in Respect of the right of everyone to leave any country in 

cluding his own and to return to his country “ ONU – New York 1963. 
2) PNUD : Repport mondial sur le developpement human 1992 Ed Economica paris 1992 P 63. 



:أشكال الهجرة : ثانيا   

سانية الهج اهرة إن دة  , رة ظ ن الحديث عن ع ذلك يمك ؤثرات ول اختالف الظروف والم ة وتتطور ب ذ أشكاال مختلف تأخ

ة                         , تصنيفات للهجرة    ين الهجرة الدائم ز ب ضا التميي ة يمكن أي ة والهجرة الدولي وهكذا فإلى جانب التمييز بين الهجرة الداخلي

ة أ           ة المنظم ين الهجرة القانوني ة والهجرة                    والهجرة المؤقتة وب ين الهجرة الفردي ذلك ب شرعية وآ ر ال سرية أو غي و الهجرة ال

اءات   ة أو الكف ة وهجرة األدمغ د العامل ين هجرة الي ة وب ل يمكن أن تكون , العائلي ل واحد ب ق بجي د التتعل ا أن الهجرة ق آم

.متعددة األجيال   

سرية أو الته     رة الق ضا الهج اك أي ة فهن ادة اختياري رة ع ت الهج ر وإذا آان الهجرة    , جي رة آ كال الهج ن أش اك م م هن ث

ضا أشكال أخرى من التحرآات              , الموسمية والهجرة اإلقليمية وهجرة العودة أو الهجرة المعاآسة          وفضال عن ذلك فهناك أي

دخل                    ذة ي رة ناف سياسى فى حاالت آثي البشرية التى تتداخل مع الهجرة الدولية آأوضاع الالجئين مثال حيث أصبح اللجوء ال

.نها المهاجرون بعد إغالق باب الهجرة م  

:أسباب الهجرة : ثالثا   

ى األسباب                       اولين التعرف عل لقد اهتم الباحثون فى العلوم اإلنسانية منذ أواخر القرن الماضى بتفسير ظاهرة الهجرة مح

امتهم                        اآن إق ر أم بعض اآلخر فى تغيي ة ال دفع       و, التى تدفع األفراد االنتقال من مكان آلخر وعدم رغب ة ال سبت نظري د اآت لق

  .)2(وآان رفنستين أول من استخدم هذا التصور النظرى لدراسة الهجرة , والجذب قبوال ورواجا مع الزمن 

ة                 د من        , وإذا تعددت أسباب الهجرة فإنه يمكن ردها إلى وجود بيئتين إحداهما طاردة واألخرى جاذب اك العدي ذا فهن وهك

ة              العوامل االقتصادية واالجتماعية   دان المتقدم ى البل ة إل دان النامي  والسياسية واإلدارية تدفع إلى هجرة القوى البشرية من البل

:ومن بين العوامل الطاردة للقوى البشرية , إلى بلدان نامية ذات موارد هائلة وآثافة سكانية ضعيفة   

  .التخلف االقتصادى واالجتماعى  -1

 .ة عدم وجود سياسات فعالة للقوى البشرية والعمال -2

 .انخفاض األجور وتفاوت الدخل  -3

 .عدم االستقرار السياسى  -4

 .فساد الهياآل اإلدارية وظروف العمل الصعبة  -5

  .نظام التعليم السائد  -6

 

ر إشراقا   ستقبل أآث اق للم ة وآف ر للعمال شة ووجود فرص أآب ستويات المعي اع األجور وم إن ارتف ة أخرى ف ومن ناحي

.آلها عوامل جذب للقوى البشرية ... ى وارتفاع درجة التطور العلمى والتقن  

ة              وإلى جانب نظرية الدفع والجذب يرى أصحاب المدرسة النزاعية أن التقدم والتخلف هما وجهان لعملة واحدة والمتمثل

ه    -فى االقتصاد الرأسمالى العالمى الذى يعتمد       صعيد        – من أجل بقائ ى ال صادية عل ساواة االقت ى استمرار وضعية الالم  عل

.لمى العا  

                                                 
   .56 ص – 1992 عمان –ة السياسات السكانية فى الوطن العربى من إعداد مكتب اليونسكو اإلقليمى للتربية فى الدول العربي )3



ويرجع رواد هذه المدرسة الهجرة إلى عدم التوازن الذى تحدثه اإلتصاالت المالية والتجارية وغيرها من الوحدات غير                  

عف          دة األض ن الوح ائض ع ك الف وى ذل دة األق ذب الوح ث تج صاديا حي ساوية اقت وطنى أو   , المت ز ال ان المرآ واء آ وس

.أثير على الميل على الهجرة هو نفسه ولكن االتجاه يختلف الرأسمالى الدولى هو الذى يجذب الفائض فإن الت  

ا  . ذلك أن الهجرة الداخلية يغذيها تسرب النماذج الرأسمالية لإلنتاج وما يترتب عن ذلك من تسرب المعامالت النقدية                   أم

.الى العالمى الهجرة الدولية فيمكن إرجاعها إلى اختالل التوازن الناجم عن إندماج الدولة داخل النظام الرأسم  

دة فى                                 الوقوف فى وجه عروض العمل الزائ سمح ب ى ت يلة الت ر الوس ة تعتب ة األجنبي د العامل وتبعا لهذا المنظور فإن الي

ل                  , المجتمعات الصناعية    ضاها يمث دا بمقت ر تعقي ة أخرى أآث اريون     " آما تؤدى هذه اليد العاملة وظيف ال البروليت فى  " العم

د الرأسمال لتقليص                            المحيط جيشا احتياطيا يتص    ة أداة فى ي د العامل ذه الي ا تكون ه شاء آم ى ي رف فيه رأس المال آيف ومت

.العديد من المزايا المكتسبة من طرف العمال الوطنيين   

ل النظام                     دما من قب ل تق اطق األق دول والمن ذاب ال ولعل أهمية هذه النظرة تكمن أساسا فى وضع الهجرة فى سياق اجت

المى   وى طاردة              , الرأسمالى الع ى للوحدات الخاضعة ويحرر عدة ق ك داخل ى تفكي ؤدى إل ذاب ي ذا االجت إن  , وه وبالفعل ف

.التقسيم الدولى للعمل يكرس عدم التوازن ويدفع إلى الهجــرة   

الم الثالث                          , ومع ذلك    دان الع المى حيث تعيش بل ا بالنظام االقتصادى الع ا وثيق رتبط ارتباط فالشك أن الهجرة الدولية ت

اقتصاديا وسياسيا وفكريا أوةضاع تبعية فى ظل العالقات غير المتكافئة وشروط التقسيم الدولى للعمل والهجرة الدولية تحيل      

سهم                   اجرون أنف تقبال والمه دول األصلية ودول االس دوافع     , بالضرورة إلى وجود ثالثة أطراف هى ال م فالشك أن لل ومن ث

دورها           , ة  الشخصية دورها أيضا فى الحث على الهجر       ؤثر ب تقبال أو دول المصدر ت ا دول االس ى تتبعه آما أن السياسات الت

صها     ور خصائ ا وتط رة وحجمه ارات الهج ى تي ية      , عل صادية وسياس ل اقت دة عوام رة ع ات الهج ى سياس تحكم ف ث ت حي

.وديموغرافية   

 

:المشاآل الناجمة عن الهجرة   

:مشكالت الزواج باألجانب   

ة ع شاآل المترتب ا  إن الم دة ال حصر له ة وعدي تلط متنوع زواج المخ ة , ن ال صادية والقانوني ة واالقت ا االجتماعي , منه

ى         ؤدى إل ا ت را م درة آثي ة ع شاآل قانوني ر م ين تثي ويتين مختلفت ين ه ة ب ى عالق ة ه ى وأجنبي ين عرب ة ب ة الزوجي فالعالق

اق             , جين  االصطدام والنزاع نتيجة اختالف تربية ودين وعادات وتقاليد آل من الزو           ر ميث زواج فى اإلسالم يعتب ان ال وإذا آ

اء             دانى            , ترابط وتماس شرعى بين رجل وإمرأة على وجه البق د م رابط وتعاق اق ت ى ميث انون الوضعى األوروب ه فى الق فإن

رة  شاء أس ه إن ا     . هدف زوجين واختالفهم صادم ال ى ت ؤدى إل ى ت شرعى والوضعى الت دين ال ين العق تالف ب اط االخ م نق وأه

ى   , زاعهما هو حرص الزوج العربى على قيادة األسرة طبقا لقانون األحوال الشخصية      ون ة عل فى حين تصر زوجته األجنبي

وطنى   ا ال ا لقانونه ا طبق ا مع شترآة بينهم سئولية م ذه الم ون ه سا  ( أن تك ين المغرب وفرن ة ب ة المبرم إن االتفاقي ثال ف  )1(م

                                                 
وهى البلدان التى لديها جاليات آبيرة فى , إن الحديث عن المهاجرين المغاربين يعنى المواطنين المنتمين إلى المغرب والجزائر وتونس  )4

أما ليبيا فهى بلد  ) 1990 حسب التعداد الفرنسى للسكان ( 6236أما بالنسبة لموريتانيا فإن عدد الموريتانيين المقيمين فى فرنسا يبلغ . المهجر 
  .مستقبل 



 القضائى تنص فى مادتها األولى على خضوع آال من الزوجين لقانونه الوطنى        المتعلقة بحالة األشخاص واألسرة وبالتعاون    

ق   , خاصة فيما يتعلق بالشروط الجوهرية للزواج آسن أهلية النكاح وموانع الزواج الناتجة عن القرابة والمصاهرة                 فإن تطبي

شون   هذه المادة مشروط بوجود عقد زواج شرعى ال عقد زواج مدنى فقط الذى يرتبط به وحد            ذين يعي ة آثير من مواطنيننا ال

شرعى                          . بالمهجر   زواج ال ار ال ر من آث تج عن أى أث وم الين رز      , وهذا الزواج المدنى يعتبر فاسدا آما هو معل إن أب ذلك ف ول

:ومن أهمها , ومشاآله عديدة , المخاطر الناجمة عن الزواج المدنة المختلط   

  .دته لها لكون المسئولية تعود إلى الزوجين معا طبقا للقانون األجنبى فقدان الزوج المغربى لسلطته على األسرة وقيا -

ساد األول          - اختالف األساس القانونى لكال من عقدى الزواج المدنى والشرعى واختالف اآلثار المترتبة عليهما باعتبار ف

 .ومشروعية الثانى فى نظر مدونة األحوال الشخصية المغربية 

دال من                    تمسك الزوج المغربى بضرورة    - ة ب ه األجنبي ين زوجت  االحتكان إلى القضاء المغربى فى حالة قيام نزاع بينه وب

 .القضاء األجنبى حتى ولو آان مختصا فى هذا النزاع 

ى                       - د تصل إل ة ق ائج وخيم ى نت ؤدى إل ا ي ى مم صدد عن القضاء األجنب ذا ال صادرة فى ه ام ال رفض الزوج تنفيذ األحك

 .اعتقاله 

ى أو                     إقدام بعض األزواج     - ى جانب الزوجة األول ة إل ة ثاني المغاربة المهاجرين على التزوج فى المغرب بزوجة مغربي

ه النظام                       انى لمخالفت زواج الث المغربية التى قد تعمل على مقاضاته أمام القضاء األجنبى الذى دأب على الحكم بإبطال ال

 .العام المحلى ولمبدأ المساواة بين الزوجين 

 .فى مقدمتها فقدان الزوج لعمله , لتى ستترتب على ذلك وال تخفى المشاآل ا -

ا            - دنيا طبق ا م د زواجهم رام عق ى إب ة عل سية أجنبي داهما بجن ا أو إح سين مع ا متجن اجرين بأوروب رأة مه دام رجل وام إق

 .لقانون بلد اإلقامة دون العمل على تصحيح العالقة شرعا 

 .خص أجنبى دون إضفاء الشرعية على هذه العالقة قيام رجل أو امرأة مغربيين بإبرام عقد زواجهما بش -

ضامنه مع                          - ع االلتزامات الناتجة عن ت ى بجمي انون األجنب ا للق التزام الزوج المغربى المتزوج مدنيا بزوجة أجنبية طبق

ديون      أداء ال زواج آ د ال اريخ عق د ت ذمتهما بع ة ب ديون المترتب ع ال ى أداء جمي ة ف ه األجنبي ال , زوجت ام الم ا للنظ ى طبق

 .للزوجين فى حالة اختيارهما نظام اتحاد الذمة المالية 

ة                       - ات المترتب وق والواجب ى من الحق دنيا بشخص أجنب حرمان الزوج أو الزوجة المغربيين المسلمين المتزوج أحدهما م

زوج وحده باإلن                         زام ال اة إحداهما وال إل ة وف ا فى حال وارث بينهم اك ت اق  على عقد الزواج الشرعى بحيث اليكون هن ف

 .على زوجته وأوالده مادامت عالقتهما لم تضيف عليها الشرعية طبقا للشريعة اإلسالمية 

 .عدم شرعية العالقة الزوجية المدنية القائمة بين امرأة عربية مسلمة ورجل أجنبى غير مسلم  -

رة تخالف نصوص    وال يخفى ما يترتب عن ذلك من نتائج      .. عدم شرعية األبناء الناتجين عن عقد الزواج المدنى          - خطي

 .القرآن والسنة والقوانين الجاربى بها العمل بالمغرب آقانون الجنسية واألحوال الشخصية 



ستمر فى       , عدم إمكانية إلحاق األبناء الناتجين عن الزواج المدنى بنسب إليهم      - ى أن بعض المشاآل ت وتجدر اإلشارة إل

دنيا إضفاء              , الت  حالة إضفاء الشرعية على الزواج المدنى فى بعض الحا         زوجين م زوجين المت ة ال ة رغب مثال فى حال

 .الشرعية على عالقاتهما فإن الطرف األجنبى غالبا ما يرفض هو اآلخر هذا الدور 

ويتهم                         - ى مقومات ه شئة إسالمية تحافظ عل شئتهم تن عدم إمكانية ضمان تربية األوالد الناتجين عن الزواج المختلط وتن

 .الوطنية والدينية 

 .ر األبناء بالحياة األوروبية المتسمة باإلباحية والبعد عن األخالق اإلسالمية تأث -

سيته                   - ازدواج والء األبناء الشرعيين منهم لوطنهم وللبلد األجنبى الذى يعيشون فيه وينتسبون إليه أيضا بحكم عملهم بجن

بالدهم        مما يؤدى إلى اختالل فى توازن شخصيتهم ويسبب لهم قلقا يطبع حياتهم بطابع               ا ل يم العلي التردد والتشكك فى الق

. 

ة                     - انون األحوال الشخصية المغربي عدم إمكانية الزوج فى حالة الزواج الشرعى ممارسة حقوقه المنصوص عليها فى ق

 .آإيقاع الطالق على زوجته األجنبية ألن ذلك يعود فى أوروبا إلى اختصاص القضاء وحده 

  .ة من زواج شرعى أو المتوفى عنها زوجها المسلم لمدة العدة عدم احترام الزوجة األجنبية المطلق -

ستمد من                        ى الم انون المغرب وخالصة القول أن الزواج المختلط الذى يتم إبرامه فى شكله المدنى يعتبر فاسدا فى نظر الق

ى      ألنه يتم دون مراعاة     , أحكام الشريعة اإلسالمية واليمكن أن تترتب عليه آثار عقد الزواج الشرعى             ة الت شروط الجوهري لل

ى وإسالم           ) شهادتين  ( آعقدة أما عدلين    . ينص عليها قانون األحوال الشخصية بالمغرب        سمية مهر للزوجة وحضور ول وت

ة    , الشخص األجنبى الذى يرغب من الزواج بمغربية         وانين األجنبي إلى غير ذلك من الشروط التى يشكل بعضها فى نظر الق

.إلنسان لخرقها مبدأ المساواة وحرية العقيدة األوروبية مساسا بحقوق ا  

:التسمى باألسماء األجنبية   

زواج المختلط                   رة ال د آث يما بع ادرة س اجر            , وهى ظاهرة تفشت ولم تعد ن ة بحق المه دول األوروبي وانين ال واعترفت ق

ستقبل      الذى تتوفر فيه شروط معينة فى الحصول على الجنسية فصار عدد من المهاجرين يسمون أوالده               م بأسماء أهل بلد الم

إمار رغبة فى اإلندماج الكامل ضمانا للمستقبل وإما اجتنابا للتمييز الذى يعامل به العنصريون المتطرفون فى أوروبا أبناء                , 

.المهاجرين لمجرد أن الواحد منهم يسمى أحمد أو عبد اهللا   

م        وقد استفحلت هذه الظاهرة فى السنوات األخيرة إذ صار المهاجري          ن يتقدمون إلى قنصليتهم لتسجيل ذريتهم آلما ولد له

ود   ديم أو الحديث   , مول ى الق دنا ف ة عن ة وال متداول ر مألوف ة غي سميتهم بأسماء أجنبي رحين ت صليات  , مقت ام القن م يكن أم ول

سمي                   ذه الت افى       المذآورة إال أن تدير وجهها إلى وزارة الداخلية لتستشير قسم الحالة المدنية بها فى شأن ه ذى يتن دة ال ات الجدي

.السم الشخصى فيها مع االسم العائلى   

:تحويالت المهاجرين   

ال                         ة انتق ى حري وم عل ذى يق إن ظاهرة الهجرة أصبحت من الظاهر التى تتأثر بالسياق الدولى بعد تقدم النظام العولمى ال

را          فى حين أنه يقنن حرية تنقل األش      , رؤوس األموال والتجارة وتبادل البضائع       ا آثي شكل يجد منه ك    . خاص ب ة ذل ومن امثل

ة فى وجه الهجرة           ) شانكان  ( أن معظم الدول األوروبية وخاصة فرنسا تحرص على تطبيق اتفاقية            . لغلق الحدود األوروبي



صاد                 ز االقت ى تحفي اجرين ساعدت عل ال المه أما عن آثار الهجرة على االقتصاد الوطنى فنجد فى المغرب أن تحوالت العم

من % 6.9 من منظور المستويات العالية لالقتصاد الجمعى تمثل         1998فنجد أن تحويالت العمال المغاربة فى عام        , قومى  ال

اص  تهالك اله ومى  % 5.7, االس اتج الق ن صافى الن ين   . م ة المقيم ن المغارب ويالت م ور التح ى تط دول اآلت ويوضح الج

.دراهم المتداولة  بماليين ال1998 إلى 1990بالخارج خالل الفترة من   

 

 

 

 

  تطور التحويالتمن المغاربة المقيمين بالخارج
1998 إلى 1990ما بين   

 بماليين الدراهم المتداولة
 

 القيمة بالدرهم السنة
 التغيرات
( % ) 

1990 16537 45.8 

1991 17328 4.8 

1992 18531 6.9 

1993 18216 - 1.7  

1994 16814 - 7.7  

1995 16820 0.03 

1996 18874 12.2 

1997 18033 - 4.5  

1998 19311 7.1 

1999 19001 - 1.6  

 المصدر : إدارة اإلحصاء – الدليل السنوى لإلحصاء – من 1990 إلى 1999

ضائع          . ومن هنا يمكن القول أن تحويالت العمال المهاجرين تغطى مجموع العجز التجارى                  ادل الب ذا تب ى ه يضاف إل

سنوية     والسلع التى يأتى بها الم     تهم ال صدد أن      . هاجرون إلى المغرب خالل عطل ذا ال ة به ام الدال ع   % 50ومن األرق من ودائ

ة      . البنك الشعبى مثال متأتية من توفير المهاجرين         ارات الثابت ارات  ( إل أن المبالغ المتوفرة توجه فى الغالب المتالك العق عق

ى        . سب فوائد هامة    أو توضع فى حسابات مجمدة تدرء على أصحابها ن        )  أراضى   – وأآيد أن هذا السلوك االقتصادى يجر إل

.شيوع روح من الكسل وإهمال الشغل الذى يتطلب مجهودا عقليا وجسديا   



وهم الطابع                اظ ب ع مع االحتف " وأمام هذه التحويالت وجدت بلدان االستقبال نفسها أمام وضعية لهذه الهجرة األمر الواق

د                        لوجود العمال األجانب   " المؤقت   دو أن بل ى يب اجرين يطرح مجموعة من المشاآل الت ستمر لوجود المه ذا الطابع الم  وه

اين                : االستقبال غير مستعد لمواجهة آافة مظاهرها        نجم عن التب ى ت ة الت ة والثقافي آمشاآل الجيل الثانى والمشاآل االجتماعي

ستوى    ى الم د عل يس الك   المتزاي صرية وأحاس شاعر العن تيقاظ الم ى واس سئولية   العرق يلهم م ب وتحم ة لألجان راهي
وعندما يصبح المهاجرون أآثر وعيا بحقوقهم فإن العمال الوطنيين يبدون معارضة لتزايد . الصعوبات االقتصادية 

.تكاليف الضمان االجتماعى وللمنافسة التى تصبح أآثر حساسية مع تفاقم الوضع االقتصادى السئ   

 

الم      وفيما يخص دول الخليج العربية فإن ن     ا فى الع ر ارتفاع ر األآث  )1(سبة اليد العاملة المهاجرة إلى مجموع السكان تعتب

............آما يظهرها الجدول التالى لعام   

 

 العمال الوطنيين إجمالى عدد السكان البلد
 العمال المهاجرين

)غير الوطنيين (   

%72.3 19.814.330 السعودية  27.7%  

%34.6 2.152.775 الكويت  65.4%  

%62.6 566.726 البحرين  37.4%  

%23.5 568.242 قطر  76.5%  

%26.9 2.392.927 اإلمارات  73.1%  

%72.4 2.240.073 سلطنة عمان  27.5%  

 

دريجى                               ضياع الت ى ال ؤدى فى بعض الحاالت إل ا أصبح ي ا وثقافي ة عرقي ات المختلف وتواجد هذا العدد الهائل من الجالي

ة  ة الوطني ى حين يعت, للهوي ية ف اجرين العرب ذى أخطار سياس د المه ر تواج ة أصبحت تفضل . ب إن دول المنطق ذلك ف ول

يهم        ) يابانى مثال   ( حيث المقاول   " المفاتيح فى اليد    " مشاريع   اج إل ثال     ( يحضر العمال الذين يحت ون م ويضعهم فى    ) آوري

ة من     .  تتضمن أى مخاطر سياسية    وهذه الطريقة ال, وبإنتهاء المشروع يتولى إعادتهم إلى أوطانهم   , معازل   ا خالي ا أنه آم

ا        , أية تأثيرات سلبية على المستوى الثقافى        بعض القطاعات             , لكنها ال تسمح بأى نقل للتكنولوجي سبة ل ق إال بالن ا ال تطب , آم

سييره        , حيث إذا آان بناء مستشفى مثال يمكن أن يتم بهذه الطريقة             ا الحال     وآيف. فإن األمر ليس آذلك بالنسبة لت ذه    , م إن ه ف

.إلى ارتفاع نسبة اآلسيويين داخل صفوف اليد العاملة فى المنطقة \السياسة أدت ا  

ون     ة ويواجه يش المختلف اهر التهم ن مظ انون م راب ويع رة واالغت شاآل الهج شون م سهم يعي اجرين أنف د أن المه ونج

ائلى            الشئ الذى يترك آثارا ت    , صعوبات الحياة بعيدا عن بلدانهم األصلية        سى والع وازنهم النف ى ت كون غالبا قاسية ومؤلمة عل

ة           . واألخص بالنسبة للجيل الثانى والثالث من المهاجرين         سية أو آهوي اجر آجن ه اليمكن الحديث عن المه ك أن  , حيث أن ذل

                                                 
(1) World migration report 2000 ( International Organization for Migzation ) . 



رة أخرى ع       , المهاجر ال يالقى صعوبات فى بلد االستقبال فحسب وإنما فى بلده األصلى أيضا               ة    ومن ثم نؤآد م ى اإللحاحي ل

.التى يكتسبها موضوع اإلندماج   

 

 

:الهجرة والمرأة العربية   

:احتماالت زيادة مشارآة المرأة العربية فى العمل   

ورغم الزيادة المستمرة . وعلى الرغم من الزيادة فى مشارآة المرأة العربية فى العمل خاصة فى القطاع غير الزراعى             

ات  . فإن مشارآة النساء فى قوة العمل العربية لم تزل محدودة , البالد العربية فى نسبة المتعلمات من النساء فى       وتبرز البيان

ل عن                    ة تق وى العامل ر   : فى ستة أقطار هى         % 10المتاحة عن سبعة عشر بلدا عربيا أن نسبة النساء فى الق ا   , الجزائ , ليبي

ة هى     :  موريتانيا  , السعودية, اإلمارات  , واليمن  الديموقراطى , وإنها تتراوح بين   10 – 20% فى حالة عشرة أقطار عربي
البحرين  , مصر  , العراق  , األردن  , الكويت  , لبنان  , المغرب  , سوريا  , تونس  , وجمهورية اليمن العربية   , وإنها تزيد عن   

%) .29.4(فى حالة واحدة فقط هى حالة الصومال % 20  

ا           ا القطاع ساء                  ويبدو ان قطاعى الزراعة والخدمات هم امالت من الن ر من الع ذان يجذبان الجزء األآب وتوضح  . ن الل

ة                              ن فى القطاع الزراعى فى أربع ساء يعمل ة من الن البيانات الخاصة بإثنى عشر قطرا عربيا أن أآثر من ثلثى القوى العامل

يمن   , السعودية  , سوريا  : وهذه األقطار هى    , أقطار منها    سودان   , ال ين       . وال ا ب امالت      % 90 – 40ويعمل م ساء الع من الن

ونس   , المغرب   :  أقطار عربية هى     6فى قطاع الخدمات فى      ا   , ت ان  , العراق  , مصر  , ليبي امالت فى     . ولبن د عدد الع ويزي

ين              . فى الكويت   % 90الخدمات عن    ا ب وى    % 20 – 10أما باقى األقطار العربية فإن العامالت فى الخدمات يكون م من الق

ا    ة به ا ب . العامل ه تتجاوز         أم ستقالت في امالت الم سبة الع إن ن ة ف صناعة التحويلي سبة لقطاع ال من المشتغالت من   % 20الن

سودان   , سوريا   , المغرب   , مصر  : النساء فى حالة أربعة أقطار أخرى هى         صناعة عن            . وال سبة المشتغالت فى ال ل ن وتق

.من جملة المشتغالت فى األقطار العربية األخرى % 10  

صادية خاصة الزراعة                وتضغط الهجر  شطة االقت . ة فى بعض الحاالت على المرأة أن تحل محل الرجل فى بعض األن

اط      , وإلى جانب الحلول محل الرجل    يجرى مزيد من دخول المرأة إلى سوق العمل فى الحضر تحت ضغط التضخم واألنم

ة            ا األسر العربي ى تتبناه اد       . االستهالآية الجديدة الت ك زي ساعدها فى ذل يم      وي شار التعل و قطاع الخدمات وخاصة      , ة انت ونم

ا       يم والصحة وغيره سبة           . الخدمات الحكومية فى ميادين التعل ة ن رأة من خالل مقارن ادة استخدام الم اه نحو زي دو االتج ويب

 لغرب آسيا مشارآة المرأة فى القوى العاملة فى ستة بلدان عربية توفر عنها بيانات فى نشرتين إحصائيتين للجنة االقتصادية  

  .1979 – 1970والثانية عن السنوات  , 1975 – 1968األولى عن السنوات , 

سبعينات                  رة فى ال سنوات األخي ات عن ال وفرت البيان . وتالحظ ارتفاع الزيادة فى حاالت مصر وسوريا وتونس حيث ت

د % . 12.8 بلغت  1980ويالحظ أيضا ارتفاع نسبة مشارآة النساء فى الكويت فى عام            درت د  وق سبة    .  ق ريم أن ن ة آ آريم

ل نحو              ى تمث ستة الت ى هو           % 52المشارآة المرجحة فى البلدان ال رة األول ان خالل الفت ة آ ة العربي وأن % 10.4من العمال

ستة عشر          . لألقطار الستة نفسها    % 42.5النسبة المرجحة فى المرحلة الثانية هــى        وآانت هــــذه النسبة لمجموع األقطار ال

14.5. %  



ة                                ة القادم وة العمل خالل المرحل دا فى ق رأة يحتمل أن تلعب دورا متزاي ى أن الم سابقة إل ات ال ان   . وتشير البيان وإن آ

  .)1(يصعب تحديد النمو المحتمل لمشارآتها خالل الفترة فى نهاية هذا القرن تقديرا دقيقا 

                                                 
 

  توزيع األجانب الذين حصلوا على بطاقات عمل أو جددت ) 1(
  2001لهم بطاقاتهم حسب الجنسية خالل عام 

 
ذقيةالال طرطوس حماة حمص ريف دمشق مدينة دمشق الجنسية  أوب 
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ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ 2 ــــــأرجنتيني  

 ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ أسباني

ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ أسترالي  ـــــــ ــــــــ 

 ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2 17 3 أفغاني

ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1 ـــــــ أمريكى  ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ 

 ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ 1 5 172 45 إيرانى

ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ 2 2 ألمانى  ــــــ ـــــــــ 

 ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ 2 إيطالى

ــــــــــ ــــــــــ 2 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 1 ـــــــــ 194 52المجموع  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ 

 
  توزيع العرب الذين منحوا أو جددت لهم

  2001بطاقات العمل خالل عام 
 

 الجنسية
 أوب الالذقية طرطوس حماة حمص ريف دمشق مدينة دمشق 
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 ــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ بحرينى
 ـــــ ـــــــــ ــــــــ 1 1 1 ـــــــ 1 ـــــــ 1 1 ـــــــ ـــــــ 5 5 تونسى
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 7 ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ 4 2 ـــــــ ــــــ 19 7 جزائرى
 ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1 ــــــــ 2 1 ــــــــ ــــــــ 6 2 سعودى
 4 ـــــــ ــــــــ 1 ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1 2 9 6 16 33 سودانى
 ــــــ ــــــــ ـــــــــ 2 ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ 2 2صومالى
 6 ــــــــ ــــــــ 1 1 ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ 3 2 ــــــــ 1 117 20 عراقى
 1 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 1 1 2 1 ــــــــ ـــــــــ 57 23فلسطينى
ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 1 1 قطرى  ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ 
 ــــــ ــــــــ ــــــــ 14 ــــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ 1 1 آويتى
ىلبنان  14 2 ـــــــــ 14 7 12 12 6 6 114 34 13 10 161 25 
 ـــــــ ــــــــــ ــــــ 6 ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ 2 1 ليبى
 6 6 2 17 8 2 2 5 3 18 9 14 10 85 57 مصرى
ـــــــــ 9 5 مغربى  ـــــ ــــــــ 1 ـــــــــ 1 ـــــــــ ـــــــــ 2 6 2 9 ــــــــ 
 ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ 5 2 يمنى

 49 11 4 66 21 17 14 20 23 155 68 48 43 710 249المجموع

 
.مرآز دراسات الوحدة العربية ... هجرة الكفاءات العربية  (1)   



 

 

 

 

 المراجـــــــــع

 

سكا  -1 رة وال ات الهج ة    سياس ة العربي ى المنطق يا     ..... ن ف ى آس ة لغرب صادية واالجتماعي ة االقت ( اللجن

  .2001 األمم المتحدة ، ديسمبر –) األسكوا 

ة         -2 اق     (  العمالة العربية المهاجرة فى ظل العولم ة العمل          ) .... التحديات واآلف ام لمنظم دير الع ر الم تقري

  .2003مارس / تونس ) 30(إبراهيم قويدر الدورة /  الدآتور –العربية 

ًا         -3 ة عربي شكلة البطال ادة حول م دآتور   ) .... 2003نظرة شمولية    (  وقفة ج دير    / ال در الم راهيم قوي إب

.العام لمنظمة العمل العربية   

ة        -4 ة والخليجي ة    .... (  نحو استخدام أمثل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربي سلة الدراسات االجتماعي سل

.باقر النجار / خالد حسين أحمد ، الدآتور / منصور الراوى ، الدآتور / الدآتور )  والعمالية   

.محمد األمين فارس / األستاذ ....  آثار العولمة على الهجرة فى البلدان العربية -5  

  .2003سبتمبر ) ورقة عمل مقدمة للمؤتمر اإلقليمى عن الهجرة العربية فى ظل العولمة ( 

)جامعة والية سلنت آلود ( عباس مهدى / الدآتور .... جرة والعالم العربية  العولمة واله-6  

  .    2003سبتمبر ) المؤتمر االقليمى للهجرة العربية فى ظل العولمة ( 

 

◙    ◙    ◙ 
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