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يعك�ض اختيار املوا�شيع اأولويات وحتديات الت�شغيل التي تواجهها 

واملالّية  االقت�شادّية  االأزم��ة  غ��داة  �ّشيما  ال  العربّية،  املنطقة 

تتما�شى  التي  املرجعية  امل��ادة  البحوث  ه��ذه  ��ر  وت��وفِّ العاملّية. 

وبااللتزامات التي ُقطعت على امل�شتويني الدويل واالإقليمي ب�شاأن 

العمل الالئق وتطبيق امليثاق العاملي لفر�ض العمل. كما تكّمل هذه 

البحوث النهج الذي تعتمده منظمة العمل الدولّية لت�شاهم رفد 

اجلهود املبذولة لتحقيق العمل الالئق على امل�شتوى العاملي.

هذا وكان مندوبو االطراف الثالثة قد اطلقوا مبنا�شبة انعقاد 

االجتماع االإقليمي الرابع ع�شر الآ�شيا يف بو�شان بجمهورّية كوريا 

يف �شهر اآب/اأغ�شط�ض – اأيلول/�شبتمرب 2006، العقد االآ�شيوي 

للعمل الالئق وتعّهدوا بتحقيق خمرجات خا�شة يف هذا املجال. 

واأو�شى االجتماع ب�شرورة التعاون على تطبيق مبادرات حمددة 

وتبادل  اجلهود  ت�شافر  ُي�شهم  حيث  االإقليمي،  امل�شتوى  على 

وت�شمنَّت  هذا  الالئق.  العمل  حتقيق  يف  واخل��ربات  املعلومات 

اإح�شائّيات  وو�شع  الت�شغيل  خدمات  لتعزيز  دع��وًة  التو�شيات 

اإقليمّية موثوٍق بها ت�شاعد على �شنع القرارات املالئمة وتوفري 

مرجعية  مقايي�ض  وو�شع  ال�شغرية  للمن�شاآت  الدعم  خدمات 

وممار�شات »جيدة« من اجل تو�شيع تغطية احلماية االجتماعية 

وتدعيم تفتي�ض العمل والوقاية من النزاعات وت�شويتها1.

العربّية االفريقية ومبنا�شبة  للدول  الثالثّية  الوفود  تعّهدت  كما 

انعقاد االجتماع االإقليمي احلادي ع�شر الإفريقيا يف اأدي�ض اأبابا 

لتطوير  اأهداف  �شل�شلة  بتحقيق   ،2007 ني�شان/اأبريل  �شهر  يف 

يف  اال�شتمرار  اىل  تهدف  الالئق  للعمل  متكاملة  قطرية  برامج 

فيها  مبا  عليها،  املتفق  الدولّية  التنمية  اأهداف  لتطبيق  ال�شعي 

حول  االجتماع  نتائج  وت��رّك��زت  لالألفّية.  االإمن��ائ��ّي��ة  االأه���داف 

والدمج  املهارات،  يف  الهّوة  ردم  ذلك  يف  مبا  حم��ّددة  اأه��داف 

اآلّية  الثالثّية  واعتبار  العمل،  االجتماعي من خالل خلق فر�ض 

مبكافحة  كفيل  �شامل  منو  حتقيق  اأج��ل  من  للحوكمة  اأ�شا�شّية 

1  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/14arm/index.htm 

هجرة  برنامج  مدير  عو�ض،  ابراهيم  من  كل  الورقة  هذه  اعد 

مر�شد،  اب��ي  وروال  الدولية  العمل  منظمة  يف  العاملة  االي��دي 

»املنتدى العربي  م�شت�شارة يف منظمة العمل الدولية لتقدم يف 

للت�شغيل: ميثاق لفر�ض العمل من اجل اعادة االنتعا�ض والنمو« 

الذي يعقد يف بريوت من 19 اإىل 21 ت�شرين االأول/اأكتوبر 2009. 

واأخذت الورقة من الكثري من التعليقات واملراجعة التي قام بها 

العربية  للدول  االإقليمي  الدولية  العمل  منظمة  مكتب  موظفي 

مبا فيهم ماوري�شيو بو�شي، �شميل ا�شيم، اظفر خان وزافري�ض 

تزاناتو�ض، ف�شاًل عن امل�شاركني يف االجتماع التح�شريي الذي 

ُعقد يف 28 متوز/يوليو 2009 يف بريوت.

ال�شّتة  العمل  اأوراق  ب��ني  م��ن  واح���دة  ه��ذه  العمل  ورق��ة  ُتُعترب 

يف  امل�شاركني  نقا�ض  اإط��ار  �شتحدد  والتي  حت�شريها  مت  التي 

للت�شغيل. وتتناول هذه االأوراق  خمتلف جل�شات املنتدى العربي 

املو�شوعات التالية: 

النمو واالإ�شتخدام والعمل الالئق يف املنطقة العربية: ق�شايا  1 .

ال�شيا�شة الرئي�شية

العربية:  املنطقة  يف  والعمالة  الدولية  العاملة  اليد  هجرة  2 .

ن�شاأتها، نتائجها وم�شتقبلها 

االأزمة واإدارة �شوق العمل: احلوار االإجتماعي كاإ�شتجابة 3 .

العمل  معايري  خ��الل  من  االنتعا�ض  اإع��ادة  �شيا�شات  دع��م  4 .

الدولية واحرتام حقوق العّمال: ق�شايا وحتّديات للمنطقة 

العربية 

تطوير اأنظمة احلماية االجتماعّية املنا�شبة وحماية ال�شكان  5 .

يف املنطقة العربّية 

يف  الوظائف  وا�شتحداث  للموؤ�ش�شات  امل�شتدامة  التنمية  6 .

املنطقة العربية: مراجعة الق�شايا

أوراق عمل معّدة من أجل المنتدى العربي للتشغيل
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املهاجرين،  العّمال  ب�شان  عادلة  اإقليمّية  �شيا�شة  واإتباع  الفقر، 

وتعزيز احلرية النقابية، والق�شاء على عمل االأطفال والعبودية 

والتمييز، وتو�شيع نطاق احلماية االجتماعّية االأ�شا�شّية خلف�ض 

الفقر واالإفالت من فخ االقت�شاد غري النظامي. هذا والتزمت 

مع  متا�شيًا  الالئق  للعمل  االإفريقي  بالعقد  الثالثية  االط��راف 

واآلّية  العمل  وخّطة  واإعالنها،  لعام 2004  واغادوغو  قّمة  نتائج 

يف  الفقر  من  والتخفيف  الت�شغيل  حول  اعتمدها  التي  املتابعة 

اإفريقيا2.

والثالثني  اخلام�ض  موؤمترها  يف  العربّية  العمل  منظمة  ودعت 

املنعقد يف ني�شان/اأبريل 2009 اإىل تعزيز التعاون االإقليمي يف 

و�شددت  االجتماعي.  واحلوار  الب�شرّية  واملوارد  الت�شغيل  حقول 

ذلك  يف  مبا  اإقليمّية  م��ب��ادرات  و�شع  على  امل��وؤمت��ر  خال�شات 

د واإن�شاء اآلّيات اإقليمّية من اأجل جمابهة  قانون عمل عربي موحَّ

ونظام  عربي  ثالثي  منتدى  وا�شتحداث  امل�شرتكة،  التحديات 

العربّية  العمل  منظمة  و�شّلطت  العربية.  العمل  �شوق  معلومات 

االإقليمي  والتن�شيق  التعاون  توطيد  اإىل  احلاجة  على  ال�شوء 

واملالّية.  االقت�شادّية  االأزمة  ملجابهة  الدولّية  العمل  منظمة  مع 

ونظّمت بالتعاون مع مكتب العمل الدويّل املنتدى العربي للتنمية 

اأف�شى  الذي   2008 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  �شهر  يف  والت�شغيل 

اأبرز جمموعة م�شرتكة من االأولوّيات  اإىل اإعالن الدوحة الذي 

االإقليمّية. اأّما القّمة العربّية االقت�شادّية والتنموية واالجتماعّية 

املنعقدة يف الكويت يف �شهر كانون الثاين/يناير 2009، فمّهدت 

اأه��داف��ًا  ح��ّدد  ال��ذي   )2020-2010( للت�شغيل  العربي  للعقد 

ن�شب  وخف�ض  البطالة،  معدالت  خف�ض  مثل  للمنظمة  وا�شحة 

العمال الفقراء اإىل الن�شف، وحت�شني االإنتاج، والنهو�ض بتدريب 

العّمال، ودعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، ومتابعة 

عملّية امل�شادقة على معايري العمل الدولية والعربية يف املنطقة 

متهيدًا لالمتثال الكامل ملفاعيلها.

2  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/index.htm 
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المقدمة
٪ من عدد املهاجرين الدوليني املرّجح  �شيندرج ما يفوق 50. 1

3 يف  العام 2010  مليون مهاجر دويل يف  يقارب 214  مبا 

من  اأخ��رى   ٪40 ن�شبة  و�شتتاألف  املهاجر.  العامل  خانة 

حتّركات  تتمحور  بالتايل،  املهاجرين.  العّمال  عائالت 

ال�شكان عرب احلدود الدولية حول هجرة االيدي العاملة. 

يف بلدان املق�شد، �شّكلت العوامل الدميغرافية على غرار 

والقوى  املتقّل�ض  اأو  املنخف�ض  ال�شّكان  وعدد  ال�شيخوخة 

االقت�شادية  الن�شاطات  ا�شتدامة  اإىل  واحلاجة  العاملة، 

وتعزيز التطور عوامل اجلذب للعّمال املهاجرين. يف بلدان 

العمل  وفر�ض  الالئق  العمل  يف  النق�ض  ت�شبب  اال���ش��ل، 

باالإ�شافة اإىل عدد ال�شّكان املرتفع ومنو القوة العاملة بدفع 

العّمال اإىل ال�شعي وراء احل�شول على الوظائف يف اأ�شواق 

العمل االأجنبية.

 ٪ 2 .3 ن�شبة  �شّكلوا  الدوليني  املهاجرين  اأن  من  الرغم  على 

هذه  تبلغ  اأن  املتوقع  وم��ن   2000 ع��ام  العامل  �شكان  من 

املنتديات  ت�شاعفت   ،2010 ع��ام   ٪3.5 ق��راب��ة  الن�شبة 

وتكرث  الهجرة.  امل�شتوى حول  الرفيعة  الدولية  والنقا�شات 

االأ�شباب التي تف�ّشر هذا االهتمام املتزايد. اأواًل، يف بع�ض 

العامل.  ال�شائد يف  املعدل  املهاجرين  ترّكز  يفوق  املناطق، 

اإىل  احلاجة  تربز  ثانيًا،  �شمنها.  من  العربية  املنطقة  اإن 

القوى العاملة يف عدد كبري من الدول ب�شبب ال�شيخوخة، 

ومعدالت اخل�شوبة املنخف�شة اأو قواعد ال�شكان املنخف�شة 

يف وقت ت�شعى فيه هذه البلدان اإىل حتقيق النمو والتطور 

نق�شًا  تعاين  التي  البلدان  ت�شعى  قد  ثالثًا،  االقت�شاديني. 

اخلارجية  املنافذ  اإىل  الالئق  والعمل  العاملة  القوى  يف 

3  راجح ترجيحات االأمم املتحدة، اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية، �شعبة 

ال�شكان: االجتاهات يف ر�شيد الهجرة الدولية: مراجعة العام 2008 )ايار/مايو 

2009(، بيانات االأمم املتحدة.

بنتائج  ت�شعر كذلك  قد  لكنها  العاملة،  القوى  اإىل  ل�شّمها 

معدالت الهجرة املرتفعة على قوتها العاملة التي تتاألف من 

اأ�شحاب املهارات العالية. رابعًا، يتزايد القلق ب�شاأن �شروط 

عمل العّمال املهاجرين واأحكامها وحقوقها بامل�شاواة وعدم 

التمييز.

تك�شف هجرة االيدي العاملة الدولية يف العامل العربي عن  3 .

بلدان  االأول  ي�شمل  مرتابطان.  ولكن  منف�شلني  نظامني 

جمل�ض التعاون اخلليجي التي ت�شّكل حمطة للعمل التعاقدي 

املوؤقت، ال �شيما من الدول العربية االأخرى على غرار دول 

جنوبي اأو جنوبي �شرقي اآ�شيا. يتّم ا�شتخدام هوؤالء العّمال 

واخلدمات  وال�شناعة  البناء  قطاعات  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل 

العاملة  االيدي  الثاين هجرة  ويت�شمن  املنزلية.  واالأعمال 

و�شواًل  امل�شرق5،  دول  اإىل  باالإ�شافة  العربي4  املغرب  من 

توزيع  ع��ن  يتحدث  ال��ذي  اأ  اجل���دول  )راج���ع  اأوروب���ا  اإىل 

املهاجرين(. كما اأن دول امل�شرق واملغرب تندرج �شيئًا ف�شيئًا 

يف خانة دول الهجرة والنقل. وت�شّكل دول املغرب معربًا اإىل 

اأفريقيا جنوب  اأو حمطة للمهاجرين القادمني من  اأوروبا 

ال�شحراء. يف امل�شرق، لبنان واالأردن واجلمهورية العربية 

ال�شورية هي ب�شكل اأ�شا�شي الدول املق�شد للعّمال االأجانب، 

اأ�شحاب املهارات الدنيا، االآتني من الدول العربية االأخرى 

الت�شغيل  اأمن��اط  وت�شبه  اآ�شيا.  �شرق  وجنوب  جنوب  ودول 

دول  يف  امل�شتخدمني  االأجانب  بالعمال  املتعلقة  تلك  فيها 

ذكر  على  الورقة  هذه  تاأتي  وال  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض 

الهجرة بهدف اال�شتيطان يف االأمريكيتني واأ�شرتاليا.

 ” املوؤقت. 4 التعاقدي  “العمل  عبارتا  الورقة  هذه  يف  جاءت 

و“العّمال التعاقديني املوقتني” لالإ�شارة اإىل ت�شغيل العّمال 

4  اإن دول املن�شاأ يف املغرب العربي يف هذا التقرير هي اجلزائر واملغرب وتون�ض.

ولبنان  واالأردن  م�شر  هي  التقرير  هذا  يف  العربي  امل�شرق  يف  املن�شاأ  دول  اإن    5

واجلمهورية العربية ال�شورية واالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
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التعاقدية املوقتة االأجنبية يف منطقة جمل�ض  العاملة  اليد 

التعاون اخلليجي دون االإقليمية والعّمال العرب يف اأوروبا.

عند �شياغة هذه الورقة، كان املكتب متنّبهًا ل�شياق املنتدى  8 .

بالتايل،  التقرير.  هذا  به  �شيتقّدم  الذي  للت�شغيل  العربي 

االيدي  هجرة  لنظامّي  حتليل  تاأمني  وراء  الورقة  ت�شعى 

اال�شتخدام  مب�شاألة  يتعلق  ما  يف  الدولية  العربية  العاملة 

النقا�شات  يف  امل�شاهمة  يف  الهدف  ويكمن  املنطقة.  يف 

حول ابتكار قوى عاملة كاملة وخمتارة بحرية يف البلدان 

العربية. ولكن هذه الورقة تويل اأهمية خا�شة للت�شديد على 

اأحكام و�شروط عمل اليد العاملة التعاقدية املوقتة االأجنبية 

وعي�شها يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي وباالإ�شافة اإىل 

عمل العّمال العرب وعي�شهم يف اأوروبا. تطرح اأحكام العمل 

التمييز  وعدم  امل�شاواة  حول  االأ�شئلة  و�شروطهما  والعي�ض 

احلرية  يف  احلق  �شمنها  ومن  االأج��ان��ب،  العّمال  وحقوق 

النقابية. ي�شكل هذا احلق االأخري مو�شوع الورقة املنف�شلة 

التي �شيتّم تقدميهما اإىل املنتدى العربي للت�شغيل. بالتايل، 

لن تتطرق هذه الورقة اإىل هذه امل�شاألة.

تتاألف هذه الورقة من ق�شمني جوهريني خم�ش�شني لنظامّي  9 .

الهجرة يف املنطقة، ثم تقّدم يف النهاية ا�شتنتاجاتها. يف 

الق�شم املتعلق بالنظام املحيط مبجل�ض التعاون اخلليجي، 

التعاقدية  العاملة  اليد  اأحجام  بنجاح عن  الورقة  تتحدث 

والتوزيع  اال���ش��ل؛  بلد  اإىل  ا�شتنادًا  وتوزيعها  االأجنبية 

واأثر  و�شروطه؛  اال�شتخدام  واأحكام  لعمالتها؛  القطاعي 

العمل يف جمل�ض  اأ�شواق  عملية  التعاقدية يف  العاملة  اليد 

ويتّم  والتعاقد.  التوظيف  واإج���راءات  اخلليجي؛  التعاون 

بداية  الورقة يف  هذه  اإليها  ت�شتند  التي  االفرتا�شات  ذكر 

الق�شم.

ي�شّب الق�شم الثاين تركيزه على النظام العربي واالأوروبي.  10 .

ويراجع عوامل الدفع وراء هجرة العّمال العرب واأحجامهم؛ 

املالية  واحل��واالت  و�شروطهما؛  وعملهم  عي�شهم  واأحكام 

العالية  املهارات  اأ�شحاب  وهجرة  العربية؛  البلدان  اإىل 

وا�شتنزاف االأدمغة؛ والتعاون العربي واالأوروبي حول هجرة 

االيدي العاملة. ويتّم كذلك ذكر االفرتا�شات التي ي�شتند 

اإليها التحليل يف بداية الق�شم. والتطرق اإىل تاأثري االأزمة 

العاملية يف االأق�شام الفرعية املتعلقة باالأحجام واحلواالت 

املالية.

تقدم اال�شتنتاجات بع�ض االقرتاحات املتعلقة بال�شيا�شات  11 .

وتطرح بع�ض امل�شائل للنقا�ض.

االأجانب يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي الأنهما تندرجان 

التعاون  جمل�ض  يف  امل�شتخدمة  الر�شمية  امل�شطلحات  يف 

فاإنهم  الدولية،  العمل  اإىل منظمة  بالن�شبة  اأما  اخلليجي. 

عندما  د�شتورها  مقدمة  يف  و�شفهم  يتّم  الذين  العّمال 

م�شالح  “حماية  وهو  اأال  للمنظمة،  هدفًا  التايل  ح��ددت 

ال  التي  االأخ��رى  البلدان  يف  ت�شغيلهم  يتّم  عندما  العّمال 

يف   .)2004 الدولية،  العمل  االأم” )منظمة  بلدهم  تكون 

العمل  الثالث يف منظمة  االأط��راف  ت�شع  املعياري،  عملها 

الدولية كافة العّمال امل�شتخدمني يف البلدان التي ال تكون 

بلدهم االأم يف خانة العّمال املهاجرين.

عملية  ت�شكل  العربية،  املنطقة  يف  الهجرة  نظامي  كال  يف  5 .

جمل�ض  منطقة  يف  الهجرة.  وراء  احلافز  العمل  اأ���ش��واق 

والقوى  ال�شكان  اإن عدد  االإقليمية،  التعاون اخلليجي دون 

العاملة املنخف�ض، باالإ�شافة اإىل هدف ا�شتخدام املداخيل 

الطلب  يحّركان  التنمية،  م�شاريع  الإجناز  الوا�شعة  املالية 

الطلب  هذا  يقابل  االأجنبية.  التعاقدية  العاملة  اليد  على 

بخف�ض  يت�شبب  ما  املتاحة،  العاملة  اليد  من  وافر  عر�ض 

وخلق  االإن��ت��اج  عمليات  حت�شني  ويحبط  االإنتاجية  معدل 

وظائف مرتفعة االأجور وعاليةاملهارات يف القطاع اخلا�ض. 

املهاجرين  الإجمايل  اإىل وجود عدد مرتفع  و�شيوؤدي ذلك 

االأجانب اإىل جانب معدالت البطالة املرتفعة واملقلقة بني 

ن�شوء  وراء  االإنتاجية  املنخف�شة  العمالة  وتقف  املواطنني. 

مبوجبها  يتّم  التي  واالأح��ك��ام  بال�شروط  املتعلقة  امل�شاكل 

ا�شتخدام العّمال التعاقديني االأجانب.

يف النظام العربي واالأوروبي، ت�شّكل ال�شيخوخة ومنو اليد  6 .

املهن،  بع�ض  يف  والنق�ض  ال�شلبي  اأو  املنخف�ض  العاملة 

النمو االقت�شادي يف  اإىل ا�شتدامة  اإىل احلاجة  باالإ�شافة 

البلدان االأوروبية عوامل اجلذب للعّمال العرب الذين يلّبون 

املهارات  ت�شتوجب  التي  الوظائف  يف  العمالة  على  الطلب 

العمل  يف  النق�ض  يظهر  �شواء.  حّد  على  والعالية  الدنيا 

الالئق يف البطالة والعمالة الناق�شة والفقر الناجت منها، 

ما يدفع العّمال اإىل البحث عن العمل يف اأوروبا. وي�شّكل كل 

من اأحكام و�شروط عي�ض العّمال العرب وعملهم يف البلدان 

االأدمغة”  “ا�شتنزاف  يعد  كما  للقلق.  م�شدرًا  االأوروبية 

م�شدرًا اآخر للقلق بالن�شبة اإىل التنمية يف بلدان اال�شل. 

�شواء  اأرباحًا ملمو�شة،  املالية  ت�شّكل احلواالت  املقابل،  يف 

جمل�ض  بلدان  عن  اأو  االأوروبية  البلدان  عن  ت�شدر  اأكانت 

التعاون اخلليجي.

اليد  يف  احلالية  العاملية  االقت�شادية  االأزمة  تاأثري  اختلف  7 .

وبخا�شة  والقطاع،  املنطقة  اإىل  ا�شتنادًا  االأجنبية  العاملة 

يف  العاملة  اليد  على  والطلب  االقت�شادي  االأداء  على 

على  مماثاًل  اأثرها  يكن  مل  بالتايل،  املحددة.  القطاعات 
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يتوقع اأن يبلغ 15.1 مليون، لريتفع عن معدل العام 2005 

الذي عادل 12.7 مليون، م�شجاًل منوًا بلغت ن�شبته ٪18.8 

العامني  �شنوات )راجع اجلدول 1(. بني  يف خالل خم�ض 

اإىل  لتبلغ 24.2٪. ا�شتنادًا  2000 و2005، منت االأر�شدة 

التقديرات ذاتها، بقيت ح�شة الرعايا االأجانب يف بلدان 

جمل�ض التعاون اخلليجي املختلفة ثابتة اأو متزايدة )راجع 

اجلدول 1(.

وبالتحديد يف الكويت وقطر واالإمارات العربية املتحدة، اإن  15 .

اأر�شدة الرعايا االأجانب ن�شبًة اإىل جمموع ال�شّكان مرتفع 

تقديرات  تاأتي   ،1 اجل��دول  يف  ج��اء  كما  ملحوظ.  ب�شكل 

العام 2010 تباعًا وعلى النحو التايل، اأي 68.8٪ و٪86.5 

و٪70.

مل ت�شتفد اليد العاملة الوطنية من البلدان العربية االأخرى  16 .

ب�شكل ن�شبّي من النمو يف االأر�شدة االأجنبية. يف حني �شّكلت 

72٪ من االأر�شدة يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي عام 

1975، مل ت�شّكل �شوى 15 اإىل 29٪ عام 2002. يف الكويت 

الن�شبة  هذه  حتى  انخف�شت  ال�شعودية،  العربية  واململكة 

 ٪43-37 اإىل   ٪90 وم��ن  ال��ت��وايل  على   ٪34 اإىل   80 من 

)كابيزو�شكي، 2003(.

وتوافد  العرب؛  العّمال  االأ�شيويون عدد  العّمال  يفوق عدد  17 .

والفيليبني  وباك�شتان  الهند  م��ن  ال��ع��ّم��ال  ه���وؤالء  معظم 

وبنغالد�ض وغريها )راجع اجلدول ب(. غري اأن امل�شريني 

ما زالوا حا�شرين باأعداد كبرية يف منطقة جمل�ض التعاون 

متثيل  يندرج  جلريجي�ض،  وفقًا  االإقليمية.  دون  اخلليجي 

الرتتيب  �شمن  اال�شل  بلد  اإىل  ا�شتنادًا  االأجانب  الرعايا 

التنازيل التايل: الهند وم�شر وباك�شتان وبنغالد�ض واليمن 

)جريجي�ض، 2002: 10(. اإن االأرقام االأكرث حداثة امل�شتقاة 

من اخلدمات القن�شلية من خمتلف البلدان يف االإمارات 

العربية املتحدة تقرتح ترتيبًا مماثاًل اإىل حّد ما. كما ت�شري 

البيانات حول توزيع اليد العاملة التعاقدية املوقتة يف القطاع 

املثال، يف  �شبيل  اإىل منط مماثل. على  اخلا�ض يف عمان 

العام 2007، قد يندرج توزيع العّمال االأجانب ا�شتنادًا اإىل 

بلد اال�شل يف القطاع اخلا�ض يف الرتتيب التنازيل التايل: 

و�شريالنكا  والفيليبني وم�شر  وبنغالد�ض  وباك�شتان  الهند 

)عمان – وزارة االقت�شاد الوطني، 2008(.

حتى االآن، جاء وقع االأزمة االقت�شادية احلالية طفيفًا على  18 .

منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي دون االإقليمية. من املرجح 

اأن حتتاج هذه االأزمة اإىل وقت طويل للتاأثري يف املنطقة دون 

البلدان  اأقل حّدة مّما عرفته  اآثارها  االإقليمية، وقد تكون 

اخلا�شة مبعدالت  التقديرات  وكانت  العامل.   االأخ��رى يف 

تلك  من  ارتفاعًا  اأكرث   2008 العام  يف  االقت�شادي  النمو 

واململكة  وقطر  الكويت  يف   2007 ع��ام  ت�شجيلها  مّت  التي 

1. العمل التعاقدي المؤقت في 
مجلس التعاون الخليجي

التنمية،  الأه��داف  الوا�شعة  النفط  مداخيل  ا�شتخدام  اإن  12 .

املنخف�شة ملعدالت  وامل�شتويات  املنخف�شة  ال�شكان  وقواعد 

ت�شببت يف  املنخف�شة،  العاملة  قوى  اإىل  املوؤدية  امل�شاركة، 

التعاون  جمل�ض  بلدان  اإىل  العاملة  اليد  بتحّركات  البدء 

اخلليجي. كانت احلاجة اإىل بناء البنى التحتية احلديثة يف 

ال�شبعينيات عاماًل اأ�شا�شيًا يف هذه التحّركات )جريجي�ض، 

اأحجام اليد العاملة الوا�شلة يف خالل  2002(. مع تزايد 

العاملة  القوى  جمموع  هيكلية  ك�شفت  الالحقة،  العقود 

يف  واملحليون  االأجانب  العّمال  ين�شط  حني  يف  جتزئة  عن 

اأحكام  اإىل  ا�شتنادًا  االقت�شاد،  م��ن  خمتلفة  قطاعات 

عملية  اإىل  التجزئة  اأدت  املتباينة.  و�شروطها  العمالة 

اأ�شواق العمل حيث تعاي�شت بطالة العّمال املحليني ووجود 

اأتاحت  االأحجام الكبرية من العّمال التعاقديني االأجانب. 

عدد  ح�شول  االأجنبية  العاملة  لليد  الوافرة  العمل  فر�ض 

كبري من بلدان اال�شل على احلواالت املالية، ما �شاعدها 

لكن  الفقر.  من  احل��ّد  يف  و�شاهم  مدفوعاتها  ميزان  يف 

هذه الورقة تفرت�ض اأن توّفر اليد العاملة االأجنبية الوافدة 

وجتزئة  الكا�شدة،  و�شروطها  العمالة  اأحكام  وراء  يكمن 

اخلا�ض،  القطاع  يف  املنخف�شة  واالإنتاجية  العمل  اأ�شواق 

وبالتايل، بطالة العّمال املحليني يف بلدان جمل�ض التعاون 

تلك  بنجاح  التالية  الفرعية  االأق�شام  تراجع  اخلليجي. 

امل�شائل واالفرتا�شات.

1. 1 االأحجام والتوزيع ا�شتناداً اإىل بلد اال�شل

ارتفع  االآن،  الع�شرين حتى  القرن  االأخ��رية من  العقود  يف  13 .

حجم العمال االأجانب با�شتمرار يف بلدان جمل�ض التعاون 

اخلليجي. يف االأعوام 1975 و1980 و1985 و1995 و2000، 

مليون،   85.2 اإىل   1.1 من  االأجانب  العمال  عدد  ارتفع 

كانت  ال��ت��وايل.  على  و5.8  مليون   7.04 مليون،   12.4

العاملة  القوة  جمموع  يف  املحلية  غري  العاملة  اليد  ح�شة 

مرتفعة ب�شكل ملحوظ بخالف ح�شة اليد العاملة الوطنية 

وكانت اإىل ارتفاع �شريع. وبلغت ح�ش�ض العّمال االأجانب 

والبحرين  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العاملة  القوة  يف 

وعمان والكويت وقطر واالإمارات العربية املتحدة يف العام 

2000 ما يعادل 56٪ و59٪ و64٪ و81.9٪ و86٪ و ٪89.8 

على التوايل )جريجي�ض، 2002؛ ديتو، 2006(.

املتوا�شلة  االأهمية  اإىل  االأخ��رية  ال�شكان  تقديرات  ت�شري  14 .

للرعايا االأجانب يف املنطقة دون االإقليمية. تدّل تقديرات 

 2010 العام  يف  عددهم  اأن  على  احلديثة  املتحدة  االأمم 
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اإن  ولكن  املتحدة.  العربية  واالإم���ارات  ال�شعودية  العربية 

اأو  العدالت  هذه  تنخف�ض  اأن  املتوقع  من  قطر،  ا�شتثنينا 

ت�شّجل حتى منوًا �شلبيًا يف بع�ض البلدان عام 2009 )راجع 

اجلدول 2(.

ال�شنوات  يف  املرتاكم  الوافر  املايل  االحتياطي  يف�ّشر  قد  19 .

االأخرية من قبل الدول امل�شّدرة للنفط يف جمل�ض التعاون 

االقت�شادي،  الن�شاط  ا�شتدامة  الذي مّكنها من  اخلليجي 

النمو يف الناجت املحلي االإجمايل عام 2008 )عو�ض، 2009: 

22(. اأعلن املمثلون من بنغالد�ض والهند اأن اأعدادًا كبرية 

دول اخلليج،  اإيجاد عمل يف  �شي�شتمرون يف  رعاياهم  من 

هيئة  تقرير  اإىل  ا�شتنادًا  االأزم��ة.  من  الرغم  على  وذل��ك 

 2008 للعامني  الدولية  الهجرة  حول  التطبيقية  االأبحاث 

البلدان  املهاجرة من  العاملة  االأيدي  ت�شغيل  »بلغ  و2009، 

بداأت يف  التي  امل�شاريع  العربية ذروتها عام 2008 بف�شل 

حول  التطبيقية  االأبحاث  )هيئة  و2007«   2006 العامني 

الهجرة الدولية، 2009: 33(. غري اأن دبي ت�شكل اال�شتثناء 

يف هذا الو�شع العام، وقد اأثرت اخل�شائر يف الوظائف يف 

العّمال االأجانب، اأ�شحاب املهارات العليا والدنيا على حّد 

وقاعدة  العاملي  االقت�شاد  على  انفتاحها  وب�شبب  �شواء. 

ت�شدير النفط ال�شعيفة، كانت دبي اأكرث عر�شة الآثار هذه 

العقارات  �شوق  حال  تدهور  ت�شّبب  خا�ض،  ب�شكل  االأزم��ة. 

البناء )عو�ض،  قطاع  الوظائف يف  عدد  بتقلي�ض  دبي  يف 

.)22 :2009

اجلدول 1: الرعايا االأجانب يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي

الن�شبة من املجموع العام من ال�شكاناملجموع

2005201020052010ال�شنة

27816631540338.239.1البحرين

1869665209752769.268.8الكويت

66626382607425.528.4ُعمان

712861130542880.586.5قطر

6336666728890026.827.8ال�شعودية

2863027329336470.070.0االمارات العربية املتحدة

------1272664815125696املجموع

مالحظة: العدد املرجح للمهاجرين الدوليني عند منت�شف ال�شنة.

امل�شدر: االأمم املتحدة، اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية، �شعبة ال�شكان: االجتاهات يف ر�شيد الهجرة الدولية: مراجعة العام 2008 )اأيار/مايو 2009(

اجلدول 2: ن�شبة الناجت املحلي االإجمايل ا�شتنادًا اإىل البلد

200720082009
8.16.12.6البحرين

1.1-2.56.3الكويت

6.46.23.0ُعمان

15.316.418.0قطر

0.9-3.54.6ال�شعودية

0.6-6.37.4االمارات العربية املتحدة

مالحظة: الناجت املحلي االإجمايل باأ�شعار ثابتة. اإن اأرقام العامني 2008 و2009 تعود اإىل تقديرات املوظفني يف �شندوق النقد الدويل.

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل، بيانات اآفاق االقت�شاد العاملي، ني�شان/اأبريل 2009.
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وتعمل الن�شاء املهاجرات ب�شكل اأ�شا�شي يف قطاع اخلدمات 

املنزلية ويربز ح�شورهّن ال�شعيف يف القطاعات االأخرى 

من الن�شاط االقت�شادي. ولكن من امل�شلل اال�شتنتاج باأن 

قطاع االأعمال املنزلية ال ت�شغله �شوى الن�شاء. يف البحرين، 

يف نهاية العام 2007، بلغ جمموع العّمال يف قطاع االأعمال 

الن�شاء  ح�شة  وتبلغ  عامل  األ��ف   64 يقارب  ما  املنزلية 

منهم 64.7٪ يف حني �شّجل الرجال ن�شبة 35.3٪ )هيئة 

الدرا�شة  ك�شفت  قطر،  يف   .)2008 العمل،  �شوق  تنظيم 

جمموع  اأن   2007 للعام  العاملة  القوة  حول  اال�شتق�شائية 

قطاع  يف  ا�شتخدامهم  مت  االأج��ان��ب  العّمال  من   72765

االأعمال املنزلية، وبلغت ن�شبة الن�شاء منهم 60.2٪ يف حني 

القطري،  االإح�شاء  )جهاز   ٪39.8 الرجال  ح�شة  بلغت 

2008(. و�شيتّم التطرق اإىل و�شع العّمال املنزليني اخلا�ض 

باأحكام  املتعلق  الفرعي  الق�شم  يف  القانونية  وحالتهم 

العمالة و�شروطها اأدناه.

1. 3  �شروط عمل العمال التعاقديني االأجانب 

واأحكامها

ال ميكن املقارنة بني اأحكام عمل العمال االأجانب و�شروطها  23 .

وتلك التي يتمتع بها العّمال املحليون. وقد ي�شّكل الو�شع يف 

البحرين، كما يظهر يف املعلومات الر�شمية املن�شورة، خري 

مثال على ذلك. يف نهاية العام 2007، بلغ متو�شط االأجور 

ال�شهرية للعّمال االأجانب يف البحرين 58 د.ب.6 يف قطاع 

د.ب.   157 االأ�شماك،  �شيد  قطاع  يف  د.ب.   48 الزراعة، 

يف قطاع ال�شناعة، 98 د.ب. يف قطاع البناء، 147 د.ب. 

قطاع  د.ب. يف  و108  والتجزئة،  اجلملة  قطاع جتارة  قي 

الفنادق واملطاعم. وبلغ عدد العّمال الذين مّت ا�شتخدامهم 

يف هذه القطاعات 229462 عاماًل يف نهاية العام 2007، 

بلغ  وعليه،  االأج��ان��ب.  العّمال  جمموع  من   ٪79 و�شّكلوا 

ما  االأج��ان��ب  ال��ع��ّم��ال  ملجموع  ال�شهرية  االأج���ور  متو�شط 

اأقّل من احلّد االأدنى لالأجور الذي  اأي  يعادل 168 د.ب.، 

)البحرين  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  حددته 

اإن   .)2008 االجتماعية،  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة   -

العّمال املنزليني وهم مبعظمهم من العّمال االأجانب، جنوا 

متو�شط االأجور ال�شهري الذي يعادل 128 د.ب. يف نهاية 

هذه  العمل، 2008(. يف  �شوق  تنظيم  )هيئة  العام 2007 

البحرينيون  العّمال  ك�شبها  التي  االأج��ور  تخطت  االأثناء، 

ال�200 د.ب. يف القطاعات كلها. وو�شل متو�شط  متو�شط 

االأجور ملجموع العّمال البحرينيني اإىل 507 د.ب.

اأما متو�شط االأجور ال�شنوي الذي جاء النوزاهي على ذكره،  24 .

على الرغم من اأنه يعود اإىل قطر ال البحرين، في�شّلط ال�شوء 

6  اإن �شعر ال�شرف للدينار البحريني يعادل 377,0 مقابل دوالر اأمريكي واحد.

1. 2 التوزيع القطاعي والوظيفي لعمل العمال 

االأجانب

اإن البيانات حول التوزيع القطاعي للعّمال االأجانب يف بلدان  20 .

جمل�ض التعاون اخلليجي نادرة وقدمية يف اأغلب االأحيان. 

وت�شري املراجعة للبيانات املتوفرة اإىل اأن اأغلب املهاجرين 

وجتارة  واملطاعم  والفنادق  البناء  قطاعات  يف  يرتّكزون 

اجلملة والتجزئة واالأعمال املنزلية. اإن اأخذنا يف االعتبار 

اأوجه التباين ب�شبب االختالفات يف الهيكليات االقت�شادية 

العام  يف  عمال  عن  ال�شادرة  البيانات  توؤكد  وال�شكانية، 

معظم  اأن  وتك�شف  اأع���اله  وردت  التي  املعلومات   2007

العّمال االأجانب يرتّكزون يف قطاعات البناء والت�شليحات 

واخلدمات املنزلية والقطاع الزراعي واحلرجي وال�شناعي 

)وزارة االقت�شاد الوطني، 2008: 5(.

وم���ن ال�����ش��ع��ب ك��ذل��ك احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات ح��ول  21 .

اإىل  ا�شتنادًا  االأجانب  للعّمال  والوظيفي  القطاعي  التوزيع 

العرب  العّمال  توزيع  حول  املعلومات  تتوفر  وال  اجلن�شية. 

تعود  ال  البيانات  اأن  من  الرغم  على  الكويت.  يف  �شوى 

�شورة  لنا  تر�شم  اأن  املمكن  من  االأخ���رية،  ال�شنوات  اإىل 

 ٪37.1 ا�شتخدام  مت   ،1998 العام  يف  للو�شع.  وا�شحة 

و٪12.1  االإنتاج   قطاع  يف  العرب  املهاجرين  العّمال  من 

يف  العّمال  من  و٪8.7  اخل��دم��ات،  قطاع  يف  العّمال  من 

مع  الزراعة.  قطاع  يف  العّمال  من  و٪1.9  املبيعات  قطاع 

اخلدمات،  قطاع  يف  العاملني  �شمن  اال�شتثناءات  بع�ض 

ت�شتوجب  التي  الوظائف  يف  العّمال  معظم  ا�شتخدام  مت 

املهارات الدنيا. من جهة اأخرى، �شّكل جمموع اليد العاملة 

و٪96  االإنتاج،  قطاع  العاملني يف  كافة  االأجنبية 91٪ من 

من العّمال الذين يتمتعون باملهارات املتو�شطة، و98٪ من 

العام 1999.  والزراعة يف  العاملني يف قطاعي اخلدمات 

وي�شري التوزيع الوظيفي املختلف للعّمال التعاقديني العرب 

العرب  للعّمال  الوظيفي  التوزيع  اأن  اإىل  البقية  واالأجانب 

ذاك  يفوق  ال��ذي  العالية  املهارات  م�شتوى  �شمن  يندرج 

ال�شائد بني العّمال االأ�شيويني )عو�ض، 2007(. وقد تف�ّشر 

وظائفهم التي ت�شتوجب املهارات العالية، وبالتايل اأرقامهم 

املتدنية، االنخفا�ض الن�شبي الثابت يف ن�شبة العّمال العرب 

يف جمموع القوى العاملة التعاقدية املوقتة يف بلدان جمل�ض 

التعاون اخلليجي.

يعّد قطاع االأعمال املنزلية »عاماًل اأ�شا�شيًا يف فتح القنوات  22 .

القانونية للهجرة املوقتة الأعداد كبرية من الن�شاء اللواتي 

)منظمة  وطنهّن«  يف  الكثرية  العمالة  بخيارات  يتمتعن  ال 

العمل الدولية، 2009ب: 36(. يف ال�شنوات االأخرية، اأّدى 

تدفقات  يف  الن�شاء  ح�شة  يف  ارتفاع  اإىل  املتزايد  الطلب 

اليد العاملة االأجنبية اإىل بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي. 
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اخلليجي  التعاون  والعنف يف جمل�ض  االعتداء  عن حاالت 

والبع�ض من بلدان امل�شرق، على غرار لبنان )�شامارتني، 

للعامالت يف اخلدمات  النموذجي  العقد  وي�شّكل   .)2004

االأردنية  احلكومة  حررته  ال��ذي  االأردن��ي��ات  غري  املنزلية 

وال�شركاء  االأ�شا�شية  اال�شل  بلدان  �شفارات  مع  بالت�شاور 

االجتماعيني، خري مثال على اإجراء ميكن اتخاذه لتح�شني 

اأحكام ت�شغيل العامالت املنزليات و�شروطه.

1. 4 اأثر اليد العاملة االأجنبية على اأ�شواق 

العمل يف جمل�س التعاون اخلليجي

العمل  اأ�شواق  جتزئة  على  اأعاله  املذكورة  املراجعة  ت�شدد  28 .

يف منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي دون االإقليمية؛ يف حني 

يرتكز العّمال االأجانب يف الت�شغيل املنخف�ض االأجر والتي 

ت�شتوجب املهارات الدنيا يف القطاع اخلا�ض، ي�شغل العّمال 

يف  العام.  القطاع  يف  االأج��ور  املرتفعة  الوظائف  املحليون 

القطاع اخلا�ض، ال ي�شغل العّمال املحليون �شوى الوظائف 

تعاي�ض  يف�ّشر  املرتفعة، ما  االإنتاجية  االأجور ذات  املرتفعة 

معدالت البطالة املرتفعة للعّمال املحليني واأحجام العّمال 

االأجانب الكبرية. ال تتوّفر معدالت البطالة للعّمال املحليني 

بالبيانات  اال�شتعانة  وميكن  كلها.  البلدان  يف  واالأج��ان��ب 

البطالة  ظ��اه��رة  ل�شرح  املتحدة  العربية  االإم����ارات  م��ن 

الدرا�شة  اإىل  ا�شتنادًا  الوطنية.  العاملة  اليد  بني  املرتفعة 

اال�شتق�شائية عن القوة العاملة يف العام 2008، بلغ معدل 

البطالة بني اليد العاملة الوطنية 13.8٪ يف حني بلغ ٪2.6 

املتحدة،  العربية  )االإم���ارات  االأج��ان��ب  العّمال  بني  فقط 

الدرا�شة  لالإح�شاء،  املركزي  اجلهاز  االقت�شاد،  وزارة 

اال�شتق�شائية عن القوة العاملة، 2008(.

وقد تكون ال�شيا�شات التي ي�شدر عنها عر�ض العمل الوفري  29 .

ال�شبب وراء ن�شوء هذا الو�شع. وقد انخف�شت ن�شبة العّمال 

املحليني يف جمموع الت�شغيل من 61٪ عام 1961 اإىل ٪26 

عام 1995، على الرغم من اأن عدد عمل العمال املحليني 

ارتفع فعليًا من مليون و700 األف دوالر اإىل مليونني و500 

 .)2002 )جريجي�ض،  ذاتها  الفرتة  خالل  يف  دوالر  األ��ف 

العمال  العّمال املحليني واالأجانب يف جمموع  وت�شري ن�شب 

الثالث  اجل��دول  يف  املبّينة  االأخ���رية،  ال�شنوات  خ��الل  يف 

املحليني  العّمال  ح�شة  يف  م�شتمر  انخفا�ض  اإىل  اأدن���اه، 

اليد  اأخذ النمو يف حجم  يف جمموع العمالة. ويف حال مّت 

العّمال  بطالة  ومعدالت  اأع��اله  املذكور  االأجنبية  العاملة 

اال�شتنتاج  يكون  ذات��ه،  االعتبار  يف  املنخف�شة  االأج��ان��ب 

ال�شروري على النحو التايل: متيز خلق فر�ض العمل ب�شكل 

متوا�شل باأعداد تفوق النمو يف اليد العاملة املحلية. ال يعود 

�شبب بطالة العّمال املحليني اإىل عدم توّفر فر�ض العمل اأو 

ح�شور العّمال االأجانب، بل يعزا ال�شبب اإىل اأحكام العمالة 

بف�شاحة على جتزئة اأ�شواق العمل ومع�شلة االت�شال بني 

احلالية.  و�شروطها  العمالة  اأحكام  اإىل  ا�شتنادًا  االأج��زاء 

الذي  ال�شنوي  االأجور  بلغ متو�شط  النوزاهي،  اإىل  ا�شتنادًا 

املهارات  اأ�شحاب  االأجانب،  العّمال  من  قليلة  ن�شبة  تقدر 

العالية، على الو�شول اإليه، ما يعادل 26980 دوالرًا اأمريكيًا 

يف قطاع البناء، و9470 دوالرًا اأمريكيًا يف قطاع التوزيع، 

و7785 دوالرًا اأمريكيًا يف قطاع ال�شياحة، و15834 دوالرًا 

اأمريكيًا يف قطاع النقل، و25431 دوالرًا اأمريكيًا يف قطاع 

اخلدمات املالية، و20462 دوالرًا اأمريكيًا يف قطاع الرتبية 

)النوزاهي، 2007(.

احلقوق  حول  الت�شاوؤالت  من  عددًا  العمل  ظروف  وتطرح  25 .

العّمال  با�شتثناء  االأجانب،  العّمال  �شّم  ويتم  العمل.  يف 

نظام  اأن  غ��ري  ال��ع��م��ل.  ق��وان��ني  ن��ط��اق  اإىل  امل��ن��زل��ي��ني، 

منهما  ينتج  الكامل  غري  واالإنفاذ  والتعاقد،  اال�شتخدام 

عن  االإب���الغ  يف  رغبتهم  ع��دم  اأو  االأج��ان��ب  العّمال  عجز 

يف  ال��ق��وان��ني.  باإنفاذ  املكّلفني  املوظفني  اإىل  اخل��روق��ات 

معظم بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، اأ�شيفت التغيريات 

اإىل اأنظمة العمل التي ن�شت على اإيقاف العمل يف مواقع 

البناء لبع�ض الفرتات الزمنية يف خالل يوم العمل ب�شبب 

لقاء  املال  بت�شديد  االلتزام  اأو  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات 

بعدم  املتعلقة  ال�شكاوى  ولكن  االإ�شافية.  العمل  �شاعات 

االلتزام بهذه االأحكام ال تزال كثرية. كما حتظر القوانني 

ولكن  االأجانب،  بالعّمال  ال�شفر اخلا�شة  احتجاز جوازات 

القوانني.  ه��ذه  ال��دوام  على  يحرتمون  ال  العمل  ا�شحاب 

التي  املنخف�شة  االإنتاجية  ذات  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تقوم 

ت�شتخدم العّمال االأجانب غالبًا بخرق قوانني العمل املماثلة 

)النّجار، تقرير و�شيك(.

اإن متثيل م�شالح العّمال االأجانب، ريثما ميار�شون حقهم  26 .

يف احلرية النقابية، هو و�شيلة فّعالة لتعزيز حقوقهم. يف 

هذا ال�شياق، ت�شكل االتفاقات املوقعة بني نقابات العّمال يف 

العّمال يف �شريالنكا،  البحرين واالأردن والكويت ونقابات 

مثال على اجلهود  الدولية، خري  العمل  بدعم من منظمة 

التعاقدية  العاملة  اليد  م�شالح  بني  التوفيق  اإىل  الرامية 

ال��ت��ع��اون  جمل�ض  يف  املق�شد  ب��ل��دان  وم�����ش��ال��ح  امل��وق��ت��ة 

اخلليجي.

قوانني  حتمي  ال  االأخ��رى،  البلدان  معظم  يف  يح�شل  كما  27 .

العمل العّمال املنزليني. يت�شّبب التايل بالكثري من امل�شاكل 

تزيد  كما  اال�شتخدام.  ظ��روف  بر�شد  املتعلقة  احلا�شمة 

االأجور املتدنية و�شاعات العمل الطويلة االعتماد على اليد 

املنزلية. ويف بع�ض احلاالت تندرج هذه  االأجنبية  العاملة 

الظروف يف خانة اال�شتغالل. وتكون العامالت يف اخلدمات 

املنزلية عر�شة للحاالت املماثلة ب�شكل خا�ض. ومت االإبالغ 
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التجزئة  التي تنتج منها  اإىل حد كبري  املتباينة  و�شروطها 

يف اأ�شواق العمل. وت�شّكل االأجور املنخف�شة وظروف العمل 

رادعًا اأمام ولوج العّمال املحليني اإىل االأق�شام التي ت�شيطر 

العّمال  ل  ويف�شّ االأجنبية.  التعاقدية  العاملة  اليد  عليها 

العمالة  الأح��ك��ام  الر�شوخ  عن  عو�شًا  البطالة  املحليون 

و�شروطها ال�شيئة يف القطاع اخلا�ض.

من املهم الت�شديد على اأن الو�شول ال�شهل اإىل اليد العاملة  30 .

االأجنبية املنخف�شة االأجور وظروف العمل ال�شيئة ي�شجعان 

على االإنتاجية املنخف�شة والنمو البطيء يف القطاع اخلا�ض. 

يف املقابل، حتول االإنتاجية املنخف�شة دون �شعي ا�شحاب 

ال�شهادات،  احلاملني  العمل  ع��ن  الباحثني  وراء  العمل 

اأّي  تندرج  وعليه،  التدريب.  تاأمني  اأو  املرتفعة  واالأج���ور 

فر�شة عمل يتّم خلقها يف خانة االأعمال املنخف�شة االأجور 

التي ت�شتوجب املهارات الدنيا.

عندما واجهت احلكومات يف املنطقة دون االإقليمية معدالت  31 .

البدء  يف  حاولت  املحليني،  العّمال  بني  املرتفعة  البطالة 

العام.  القطاع  يف  العمل  عن  اجل��دد  الباحثني  ا�شتيعاب 

وانعدام  امل�شترتة،  املرتفعة  البطالة  يف  ذلك  تاأثري  وجاء 

الكفاءة يف القطاع العام، باالإ�شافة اإىل رفع ح�شة االأجور 

يف النفقات العامة )عو�ض، 2007(. ح�شلت بالتايل نقلة 

قّدم  الوظائف«، حيث  »توطني  برامج  باجتاه  ال�شيا�شة  يف 

عدد من بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي االإج��راءات التي 

يف  املحليني  بالعّمال  االأجانب  العّمال  ا�شتبدال  �شاأنها  من 

احلكومة  اعتمدت  امل��ث��ال،  �شبيل  على  اخل��ا���ض.  القطاع 

لت�شجيع  م�شّمم   2000 ع��ام  ق��ان��ون  م�����ش��روع  الكويتية 

القطاع اخلا�ض عرب  العمل يف  البحث عن  الكويتيني على 

القطاع  على  العام  القطاع  عمالة  مزايا  معظم  اإفا�شة 

اخلا�ض. كما حدد م�شروع القانون ح�شة للكويتيني تفر�ض 

العقوبات على املوؤ�ش�شات التي ال تلتزم بها )املرجع ذاته(. 

مل  تقدمًا،  الوظائف  توطني  برامج  من  البع�ض  حقق  ولو 

يحقق معظمها االأهداف املرجوة الرامية اإىل خف�ض معدل 

على  االعتماد  من  واحل��ّد  املحليني  العّمال  بني  البطالة 

االأيدي العاملة االأجنبية.

اجلدول 3: ن�شب ال�شّكان والرعايا االأجانب يف العمالة

العمال االجانبالعمال املحليني

26.473.6البحرين )اأ(

------الكويت

22.377.3ُعمان )ب(

7.592.5قطر )ج(

13.386.7ال�شعودية )د(

------االمارات العربية املتحدة

... ت�شري اإىل النق�ض يف البيانات

اأ( االأرقام املحت�شبة ا�شتنادًا اإىل بيانات جمموع العمالة يف العام 2007.

ب( البيانات حول العمالة يف القطاع اخلا�ض يف العام 2007.

ج( االأرقام املحت�شبة ا�شتنادًا اإىل ال�شّكان ذوي الن�شاط االقت�شادي يف العام 2007.

د( االأرقام املحت�شبة ا�شتنادًا اإىل البيانات حول العمالة يف القطاع اخلا�ض يف العام 2008.

امل�شدر: هيئة تنظيم �شوق العمل البحرينية، اجلدول اأ )املوؤ�ش�شة العام للتاأمينات االجتماعية، الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد، اإح�شائيات ديوان اخلدمة املدنية( 

اخلال�شات االإح�شائية ال�شنوية للعامني 2007-2008 يف قطر، من اجلدول االأول و�شواًل اإىل اجلدول 24؛ عمان، وزارة القوى العاملة، تقرير العام 2007، �ض.11؛ 

اململكة العربية ال�شعودية، وزارة العمل، 2008.
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االأجنبية  العاملة  اليد  اإىل  ال�شهل  للو�شول  باخت�شار،  35 .

العمل:  �شوق  �شري  على  التالية  املرتابطة  نتائجه  الوفرية 

خف�ض االأجور وتقبل باأحكام عمل االأيدي العاملة و�شروطها 

العّمال  ب��ني  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ع��م��ل؛  ���ش��وق  وجت��زئ��ة  ال�شيئة؛ 

املحليني.

وقد ينتج كذلك ثالثة اأنواع حمتملة من اخلروقات لقوانني  36 .

يف  االأجنبية  العاملة  اليد  اإىل  ال�شهل  الو�شول  من  ال�شكن 

يف  ي�شمن  ال��ذي  احل��ايل  والتعاقد  اال�شتخدام  نظام  ظّل 

االأ�شا�ض العالقة املتينة بني رخ�ض العمل وال�شكن. وتظهر 

اخلروقات عرب الفائ�ض يف اليد العاملة واالأجور املنخف�شة. 

اأما اأنواع اخلروقات الثالثة، فتتمثل بالتايل: وجود العّمال 

االأجانب يف البلد من دون التمتع بعالقات العمل النظامية؛ 

النظامية  العمل  ع��الق��ات  ع��ن  االأج��ان��ب  العّمال  وتخلي 

برخ�ض  االحتفاظ  مع  النظامي  العمل غري  وراء  و�شعيهم 

ال�شكن القانونية؛ واإطالة العّمال االأجانب لبقائهم يف البلد 

النظامي،  العمل  لعالقة  القانونية  الزمنية  املهلة  وتخطي 

منظور  من  وذلك  النظامي  الو�شع غري  مواجهة  وبالتايل 

قانون )ال�شكن( الهجرة.

نتائجه  احل���ايل  والتعاقد  اال���ش��ت��خ��دام  لنظام  واأخ����ريًا،  37 .

االأجنبية  التعاقدية  العاملة  االأي��دي  ت�شغيل  اأحكام  على 

و�شروطه التي قد ت�شّكل خرقًا للقوانني ال�شائدة يف بلدان 

ظروف  النتائج  ه��ذه  وت�شمل  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض 

احلاالت  ويف  املنتظم،  غري  االأج��ور  ودفع  وال�شكن،  العمل 

العّمال  ُيجرب  ما  وغالبًا  ال�شفر.  وثائق  احتجاز  الق�شوى، 

االأجانب على القبول بهذه الظروف بعد تكّبد عناء اإيجاد 

العمل وال�شفر. ويوؤثر ربط العّمال بوظائف حمددة وتقييد 

تنّقلهم يف اأ�شواق العمل �شلبًا يف حقوق العمل التي يتمتعون 

بها ويف حتقيق قدراتهم الكاملة يف �شوق العمل. ولكن من 

منظور اال�شتخدام، ومن وجهة نظر بلدان جمل�ض التعاون 

��روا  ح�����شِ
ُ
اأ التي  ب��االأع��م��ال  العّمال  ح�شر  اإن  اخلليجي، 

القّيمتني  واملعرفة  اخلربة  من  املوؤ�ش�شات  يحرم  ملزاولتها 

يف  العمل  اأ���ش��واق  يف  االأج��ان��ب  العّمال  اكت�شبهما  اللتني 

جمل�ض التعاون اخلليجي. ي�شرف ذلك النظر عن فعالية 

�شري اأ�شواق العمل. قّدمت البحرين موؤخرًا التغيريات التي 

نتائج  ويجب مالحقة  االأعمال.  التنّقل بني  ب�شهولة  ت�شمح 

هذا التطور االإيجابي عن كثب.

1. 5 النتائج على اال�شتخدام واالأوجه االأخرى 

من نظام توظيف العماّل االأجانب والتعاقد 

معهم

للعّمال  والتعاقد  اال�شتخدام  نظام  خ�شائ�ض  تت�شابه  32 .

ب��ل��دان جمل�ض  ال��دع��م( يف  نظام  اأو  )»ك��ف��ال��ة«  االأج��ان��ب 

العمل  طلب  تلبية  اإىل  النظام  ويهدف  اخلليجي.  التعاون 

مع العّمال االأجانب ويف الوقت ذاته احلر�ض على اأن ُيقيم 

هوؤالء العّمال ب�شكل موّقت وح�شب يف البلد. ومن الوا�شح 

واحد.  اآن  يف  وال�شكن  للعمل  نظامًا  ت�شّكل  »الكفالة«  اأن 

ويوؤدي ا�شحاب العمل دورًا حا�شمًا يف �شري النظام.

وفقًا للنظام احلايل، ي�شغل ا�شحاب العمل مكانة »الكفالء«  33 .

هذا  ويلّبون  العاملة  اليد  على  الطلب  ي��ح��ددون  ال��ذي��ن 

غرار  على  الو�شطاء،  عرب  واإما  مبا�شر  ب�شكل  اإما  الطلب 

وكاالت التوظيف اخلا�شة. وا�شتنادًا اإىل التعريف اخلا�ض 

الذي  ال�شروري  االإذن  على  يح�شلون  املحددة،  باالأعمال 

يتيح للعّمال االأجانب املنتقني الدخول اإىل البالد. وت�شدر 

م�شرية  اإىل  ا�شتنادًا  للعّمال  العمل  رخ�ض  العمل  وزارات 

اأو  العمل  رخ�ض  وت�شّكل  الطبي.  الك�شف  ت�شمل  اإداري���ة 

التوظيف القواعد الإ�شدار رخ�ض ال�شكن املوقتة. ما اإن يتّم 

ف�شخ عالقة العمل، يفقد العّمال االأ�ش�ض القانونية للبقاء. 

ثالث  النظام  وينتج  الفور.  على  امل��غ��ادرة  منهم  وُيطلب 

جمموعات من النتائج املرتابطة: ل�شري عملية �شوق العمل؛ 

حلالة ال�شكن؛ ولظروف عمل العّمال االأجانب وحقوقهم.

نظرًا اإىل النق�ض يف القوى العاملة الوطنية، من املفرت�ض  34 .

اأن ي�شاعد النظام يف جلب العّمال باأحجام كافية وا�شتنادًا 

اإىل املوا�شفات امل�شتوجبة لتلبية الطلب على اليد العاملة. 

لهم  �ُشمح  الذين  االأجانب  العّمال  حجم  يتخطى  وعندما 

فائ�ض  ذلك  من  �شينتج  املوؤ�ش�شات،  طلب  البالد،  بدخول 

املوؤدية  ال�شغوطات  �شيمار�ض  ما  العاملة.  اليد  عر�ض  يف 

اإىل خف�ض االأجور ونوعية ظروف العمل وال�شكن االأخرى. 

اليد العاملة بع�ض الكفالء  اإىل  وقد يدفع الو�شول ال�شهل 

ال طلب  الذين  بالعّمال  املجيء  اإىل  املبادئ  من  املجّردين 

فعلّي عليهم، واإىل توجيههم اإىل �شوق العمل غري النظامي. 

ما �شيوؤدي اإىل خف�ض اإ�شايف لالأجور التي يك�شبها العّمال 

االأجانب امل�شتخدمني يف �شوق العمل النظامي. و�شينجم من 

هذا الو�شع التجزئة يف �شوق العمل، مبعدًة العّمال املحليني 

ذاته،  الوقت  يف  اخلا�ض.  القطاع  يف  االأعمال  اأغلبية  عن 

اإن الو�شول ال�شهل اإىل اليد العاملة االأجنبية الوفرية التي 

العمالة و�شروطها  باأحكام  املتدنية وتقبل  تتقا�شى االأجور 

منخف�شا  واقت�شاد  عمل  �شوق  عنه  �شي�شدر  ال�شيئة، 

االإنتاجية. يف ظّل هذا الو�شع، من ال�شعب حت�شني ح�شة 

العّمال املحليني من �شوق العمل.
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�شمال  يف  و٪10  االأو�شط  ال�شرق  يف   ٪9 بلغ   2008 العام 

و٪8.1   ٪8 اإىل  الذكور  بني  بطالة  معدل  وو�شل  اأفريقيا، 

على التوايل، يف حني �شّجل معدل البطالة بني االإناث ن�شبة 

12.3٪ و15٪ على التوايل )منظمة العمل الدولية، اأيار/

مايو 2009: 23(.7 يعود هذا املعدل املرتفع ب�شكل اأ�شا�شي 

املنخف�شة،  واالإنتاجية  ال�شريع،  العاملة  القوة  منو  اإىل 

والتجميد يف وظائف القطاع العام، واال�شتغناء عن العّمال 

ب�شبب م�شاريع اإعادة الهيكلة واخل�شخ�شة امل�شتمرة. ونتج 

من االرتفاع يف ح�شة االأ�شخا�ض الذين ترتاوح اأعمارهم 

العامني 1960 و1980  ال�شّكان بني  بني 15 و24 عامًا بني 

االنت�شار ال�شريع للباحثني عن العمل للمرة االأوىل )�شعبان 

بالبطالة؛  خا�ض  ب�شكل  ال�شباب  وتاأّثر   .)2005 و�شواه، 

وال�شباب  البالغني  بطالة  م��ع��دالت  ب��ني  املقارنة  وتظهر 

مدى م�شاكل اال�شتخدام التي يواجهها ال�شباب يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. يف العام 2008، ويف حني 

االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  البالغني  بطالة  معدالت  بلغت 

ال�شباب  بطالة  معدالت  بلغت  و٪6.3،   ٪6.1 واأفريقيا 

الدولية،  العمل  )منظمة  التوايل  على  و٪24.1،   ٪18.8

اأيار/مايو 2009: 24(.

�شنوات  مّر  على  ال�شباب  بطالة  ملعدالت  مراجعة  وتك�شف  40 .

تعاين  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  اأن  ع��ّدة 

مقارنة  ال�شباب  ب��ني  ارت��ف��اع��ًا  االأك���رث  البطالة  م��ع��دالت 

باملناطق االأخرى. ويندرج ب�شكل اأ�شا�شي يف خانة ال�شباب 

العمل.  �شوق  اإىل  اجل��دد  الوافدون  العمل،  عن  العاطلني 

حني  يف  ال�شاّبات،  بني  ارتفاعًا  اأكرث  حتى  البطالة  وتكون 

عنى االرتفاع ال�شريع ملعدالت م�شاركة الن�شاء يف املنطقة اأن 

الن�شاء ال�شاّبات حامالت ال�شهادات يتوّقعن االآن الو�شول 

اإىل وظائف القطاع النظامي )�شعبان و�شواه، 2005: 69(. 

تعاين الن�شاء وبخا�شة ال�شاّبات، معدالت البطالة املرتفعة 

واالأردن  وم�شر  اجلزائر  يف  الرجال  بنظرائّهن  مقارنة 

تون�ض،  املغرب ويف  ولكن يف  العربية  ال�شورية  واجلمهورية 

ت�شّجل معدالت البطالة بني ال�شباب ارتفاعًا اأكرب من تلك 

امل�شّجلة بني ال�شاّبات )االإهواين، 2007(. يف البلدان التي 

معدالت  ت�شّجل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  اإىل  تنتمي  ال 

املرحلة  اأمّتوا  الذين  االأف��راد  بني  االأكرب  االرتفاع  البطالة 

البطالة  معدالت  ت�شّجل  حيث  املغرب،  با�شتثناء  الثانوية، 

)قباين  اجلامعية  ال�شهادات  حاملي  بني  االأك��رب  االرتفاع 

وكوثري، 2005: 32(.

املنطقة  يف  دفع  عاملي  والفقر  الناق�شة  العمالة  وت�شّكل  41 .

االقت�شاد  يف  والعمل  الناق�شة  العمالة  وت�شّلط  العربية. 

و/اأو  ال�شيئة  العمالة  نوعية  على  ال�شوء  النظامي  غري 

7  اإن اأرقام البطالة التي تقدمها منظمة العمل الدولية للعام 2008 هي تقديرات 

اأولية.

2. الهجرة في النظام 
العربي واألوروبي

املق�شد  ب��ل��دان  اإىل  العربية  العاملة  االي���دي  هجرة  اإن  38 .

منذ  ن�شبتها  ارتفعت  ف��رتة،  منذ  ب���داأت  التي  االأوروب��ي��ة 

اإىل  االأوروب���ي���ة  ال��ب��ل��دان  توّجهت  عندما  اخلم�شينيات، 

بعد احلرب  البناء  اإعادة  مل�شاعدتها يف عملية  املهاجرين 

اأن  املفرت�ض  من  ك��ان   .)2007 )عو�ض،  الثانية  العاملية 

ب�شكل  البالد  يف  املهاجرين  ه��وؤالء  من  كبري  ع��دد  ميكث 

موّقت، ولكن الكثري منهم ا�شبحوا �شّكان دائمني يف بلدان 

يف  وقعت  التي  النفط  اأزم��ات  ودفعت  االأوروب��ي��ة.  املق�شد 

من  ع��ددًا  اأوروب��ا  يف  البطالة  معدل  وارتفاع  ال�شبعينيات 

االيدي  هجرة  اأمام  اأبوابها  اإغالق  اإىل  االأوروبية  البلدان 

العاملة، وانخف�ض معدل تدفقات اليد العاملة من �شمايل 

اأفريقيا ب�شكل ملحوظ. واأم�شت كل من عمليتّي جمع �شمل 

على  للهجرة.  الوحيدة  القانونية  القناة  واللجوء،  العائلة 

املتو�شطية  االأوروب��ي��ة  بلدان  اإىل  الهجرة  اأن  من  الرغم 

منتظمة  غري  كانت  ال�شبعينيات،  منت�شف  يف  ا�شتاأنفت 

مبعظمها، واأخذت التدفقات منحًا جديدًا ردًا على الطلب 

اإىل  التقليدي  الو�شول  يف  امل��ت��زاي��دة  وال�شعوبة  املتغرّي 

بلدان الهجرة )البنك الدويل، 2009: 14(. يف حني كانت 

تدفقات الهجرة االأولية من �شمايل اأفريقيا باجتاه فرن�شا 

االأخرية  الهجرة  تدفقات  كانت  وهولندا،  واأملانيا  وبلجيكا 

اإيطاليا  غ��رار  على  اجلديدة  الهجرة  بلدان  نحو  موّجهة 

املهاجرون  وينحدر   .)2002 )عو�ض،  واليونان  واإ�شبانيا 

العربي  املغرب  بلدان  اأ�شا�شي من  ب�شكل  اأوروبا  العرب يف 

)املغرب، وتون�ض، واجلزائر(، غري اأن امل�شريني واللبنانيني 

اإىل  الهجرة  ويوا�شلون  هاجروا  والفل�شطينيني  واالأردنيني 

العمل )راج��ع اجل��دول ج للح�شول على  اأوروب��ا بحثًا عن 

االإح�شاءات حول املهاجرين العرب يف الدول االأع�شاء يف 

االحتاد االأوروبي يف العام 2008(.

2. 1 عوامل الدفع واجلذب يف النظام العربي 

واالأوروبي

يف�ّشر كل من عوامل الدفع واجلذب اجتاهات هجرة االيدي  39 .

البطالة  وتف�ّشر  اأوروب��ا.  اإىل  العربية  املنطقة  من  العاملة 

والعمالة الناق�شة والفقر يف بلدان املق�شد العربية العوامل 

و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  وت��ع��اين  الهجرة.  وراء 

اأفريقيا معدالت البطالة االأكرث ارتفاعًا يف العامل. غري اأن 

حِرز يف ال�شنوات االأخرية وانخف�شت معدالت 
ُ
بع�ض التقدم اأ

البطالة من »الذروة التي �شّجلت ن�شبة 14.2٪ عام 2000 

اإىل 10.3٪ عام 2008« )عو�ض، 2009(. وت�شري تقديرات 

يف  البطالة  معدل  اأن  اإىل  االأخ��رية  الدولية  العمل  منظمة 
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اأوجد النمو االفت�شادي وانت�شار بع�ض القطاعات يف بلدان  43 .

واليونان  واإيطاليا  باإ�شبانيا  تتمثل  التي  احلديثة  الهجرة 

فر�ض العمل التي يقدر ال�شّكان على �شغلها اأو ال يقدرون. 

وغالبًا ما ي�شغل العّمال التعاقديون االأجانب الوظائف التي 

الغربية.  اأوروب��ا  بلدان  يف  الوطنية  العاملة  اليد  ترف�شها 

الثالثية  بالوظائف  امل�شماة  الوظائف  تكون  ما  وغالبًا 

امل��ذّل(  والبعد  اخلطر  والبعد  القذر  البعد  )اأي  االأب��ع��اد 

ال�شيئة.  العمل  و�شروط  اأحكام  وت�شمل  االأج��ر  منخف�شة 

الدنيا  املهارات  �شاحبة  العاملة  اليد  على  الطلب  و�شّجع 

املنزل  وخدمات  وال�شناعة  والبناء  الزراعة  قطاعات  يف 

اأفريقيا وبلدان  والرعاية على تدفقات الهجرة من �شمال 

االأجانب وقدرتهم على  العّمال  اإن مرونة  االأخرى.  اال�شل 

التنّقل تعني اأنهم اأكرث ا�شتعدادًا وقدرًة على تغطية النق�ض 

يف اليد العاملة يف القطاعات املذكورة اأعاله. على الرغم 

من البطالة املرتفعة بني اليد العاملة الوطنية، حتول مزايا 

البطالة واإجراءات امل�شاعدة االجتماعية االأخرى دون �شعي 

ال�شّكان وراء العمالة املوقتة اأو غري النظامية.

. 44 يف الوقت ذاته، تربز التكاليف املرتفعة املرتبطة بالعمالة 

النظامية تف�شيل ا�شحاب العمل ا�شتخدام العّمال مبوجب 

اأو املحددة املدة. غالبًا ما يكون املهاجرون  العقود املوقتة 

م�شتخدمني يف عمل موقت اأو ي�شغلون االأعمال يف االقت�شاد 

احلماية  اإىل  ال��ع��ّم��ال  فيها  يفتقر  ال��ت��ي  النظامي  غ��ري 

اخلطرة.  العمل  ظروف  يواجهون  ما  وغالبًا  االجتماعية 

امليدان  والتنمية يف  التعاون  البلدان يف منظمة  يف غالبية 

باحل�شة  االأجانب  التعاقديون  العّمال  يتمتع  االقت�شادي، 

)البنك  بال�شّكان  مقارنة  التعاقدية  العمالة  يف  الكربى 

التنقل  عن  االأوروبيني  عجز  ويعني   .)2009:36 ال��دويل، 

العمالة �شي�شتمر على الرغم  النق�ض يف  اأن  العمل  بهدف 

من البطالة بني اليد العاملة الوطنية. ينتقل اأقل من ٪0.5 

املقابل،  يف  خمتلفة؛  منطقة  اإىل  االأوروب��ي��ني  العّمال  من 

كل  يف  العمل  بهدف  االأمريكيني  العّمال  من   ٪2.5 ينتقل 

�شنة )نومنان، 2007(. وتعني �شهولة تنّقل املهاجرين اأنهم 

يقدرون على ملء النق�ض اأينما تواجد.

تاأثري متفاوت يف ت�شغيل  كان لالأزمة االقت�شادية احلالية  45 .

االأيدي العاملة االأجنبية، وذلك ا�شتنادًا اإىل بلدان املق�شد 

العّمال  بني  البطالة  معدالت  وت�شّلط  فيها.  العمل  وقطاع 

البارزة،  االأوروب��ي��ة  املق�شد  بلدان  من  ع��دد  يف  االأج��ان��ب 

وعائالتهم؛  االأجانب  العّمال  يف  االأزمة  تاأثري  على  ال�شوء 

بني  البطالة  معدل  بلغ  امل��ث��ال،  �شبيل  على  اإ�شبانيا  ففي 

الثالث، 2008(، و7.3٪ يف  العمال االأجانب 17٪ )الربع 

اململكة املتحدة )الربع الثالث، 2008(، و9.5٪ يف اإيرلندا 

)الربع الرابع، 2008(، )عو�ض، 2009(. نظًرا اإىل الوجود 

الكثيف للمهاجرين املتحدرين من �شمال اأفريقيا يف اأوروبا، 

النق�ض يف العمل الالئق اللذين يوؤثران �شلبًا يف عدد كبري 

العمالة  وُتقِلق  الهجرة.  اإىل  ويدفعانهم  امل�شتخدمني  من 

الناق�شة جميع الذين يندرجون يف خانة امل�شتخدمني ولكن 

جمموع مدخولهم ال يكفي ل�شمان حياة الئقة و/اأو لرفعهم 

يف  العمل  فر�ض  غياب  يدفع  ما  وغالبًا  الفقر.  عتبة  فوق 

القطاع النظامي والعمالة الناق�شة االأفراد اإىل العمل يف 

االقت�شاد غري النظامي. وال يزال الفقر ي�شّكل عامل دفع 

الذي  ال�شّكان  ن�شبة  وانخف�شت  العربية.  املنطقة  هامًا يف 

الوطنية قلياًل، من 23٪ بني  الفقر  يعي�شون حتت خطوط 

عامي 1995 و1999 اإىل 22.6٪ بني عامي 2000 و2005، 

وعلى امل�شتوى املنطقة دون االإقليمية، انخف�شت ن�شبة الفقر 

من 11.2٪ اإىل 9٪ يف املغرب العربي، ولكنها ارتفعت من 

17.9٪ اإىل 19٪ يف امل�شرق العربي )االأمم املتحدة، 2007: 

العربية  البلدان  يف  الب�شرية  التنمية  تقرير  يرّجح   8.)20

الوطني  الفقر  خط  حتت  ال�شكان  ن�شب  اأن   2009 للعام 

اأكرث ارتفاعًا يف املغرب العربي منها  )1990 اإىل 2004( 

و19٪ يف  العربي؛ 22.6٪ يف اجلزائر،  امل�شرق  بلدان  يف 

االأردن، و٪7.6  املغرب، و16.7٪ يف م�شر، و14.2٪ يف 

يف تون�ض )برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 2009(.

يف بلدان املق�شد االأوروبية، �شّجعت عنا�شر اجلذب على  42 .

والوظائف،  العمل  يف  والنق�ض  االقت�شادي  النمو  غ��رار 

وال�شّكان ال�شائخني، باالإ�شافة اإىل انكما�ض القوى العاملة 

تدفقات  على  النظامية،  غري  االقت�شادات  و�شري  املحلية 

االجت��اه��ات  وت�شري  املنتظمة.  وغ��ري  املنتظمة  ال��ه��ج��رة 

ال�شريع  ال�شائخني  ال�شّكان  ارتفاع معدل  اإىل  الدميغرافية 

تت�شبب معدالت  اأوروبا يف حني  ال�شّكاين يف  النمو  وتباطوؤ 

جيل  وبلوغ  املتوّقع،  العمر  وامتداد  املنخف�شة  اخل�شوبة 

طفرة االإجناب �شن التقاعد بانخفا�ض يف التزايد الطبيعي 

معدالت  وارت��ف��اع  العاملة  ال��ق��وى  انكما�ض  م��ع  لل�شّكان 

االعتماد. بحلول العام 2050، من املتوقع اأن ت�شّكل الدول 

من   ٪5 يقارب  ما  االأوروب���ي  االحت��اد  يف  االأع�شاء   27 ال��� 

�شّكان العامل، و�شيم�شي �شايف الهجرة م�شدرًا هامًا للنمو 

ال�شّكاين. بالفعل، منذ منت�شف الثمانينيات، زادت اأهمية 

م�شاهمة �شايف الهجرة يف النمو ال�شّكاين، وا�شتحالت اإىل 

املكّون االأ�شا�شي للنمو الدميغرايف. يف العام 2005، ارتفع 

عدد ال�شّكان يف الدول ال�27 االأع�شاء يف االحتاد االأوروبي 

مليون  يعزى  اأن  املمكن  ومن  �شخ�ض،  املليوين  يقارب  مبا 

و700 األف �شخ�ض منهم اإىل �شايف الهجرة االإيجابي و300 

األف منهم اإىل االرتفاع ال�شّكاين الطبيعي )حولية املكتب 

االإح�شائي للجماعات االأوروبية، 2008(.

مّت جمعها يف خالل  التي  بلدًا عربيًا  البيانات من 12  اإىل  االأرق��ام  ت�شتند هذه    8

الفرتات الثالثة التالية: 1990 اإىل 1994 و1995 اإىل 1999 و2000 اإىل 2005.
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2. 2 �شروط عمل العمال العرب يف اأوروبا 

واأحكامها

يحدد التوزيع القطاعي والوظيفي لعمل العمال املهاجرين  48 .

العرب اإىل حدذ كبري اأحكام عمالتهم و�شروطها املذكروة 

بالتف�شيل اأعاله. وت�شّكل االأجور وغياب ال�شفة النظامية 

الوظيفية  وال�شحة  وال�شالمة  الوظيفي  االأم��ن  وعالقات 

العامل  اأما  هنا.  مراجعتها  تتم  التي  وال�شروط  االأحكام 

له  يتعّر�ض  قد  ال��ذي  الفعلّي  التمييز  فهو  االآخ��ر  املحدد 

املهاجرون على الرغم من االأحكام القانونية حول امل�شاواة 

ولكن  نقا�ض  مو�شوع  التمييز  يكون  ما  غالبًا  املعاملة.  يف 

التمييز  من  واح���دًا  نوعًا  اأن  غري  م��داه.  حتديد  ي�شعب 

ميكن قيا�شه عرب ا�شتخدام منهجية و�شعتها منظمة العمل 

الدولية، اأال وهو التمييز يف احل�شول على العمل. و�شي�شار 

اإىل تطبيق هذه املنهجية يف بلد واحد. 

على  تكون احلجة  الوظيفي،  االأم��ن  بعالقات  يتعلق  ما  يف  49 .

اليد  بني  املرتفعة  البطالة  من  الرغم  على  التايل.  النحو 

العاملة الوطنية، حتول مزايا البطالة واإجراءات امل�شاعدة 

االجتماعية االأخرى دون بحث ال�شّكان عن العمالة املوقتة 

اأو غري النظامية. يف الوقت ذاته، تربز التكاليف املرتفعة 

العمل  ا���ش��ح��اب  تف�شيل  النظامية  بالعمالة  املرتبطة 

اأو املحددة املدة.  ا�شتخدام العّمال مبوجب العقود املوقتة 

غالبًا ما يكون املهاجرون م�شتخدمني بعمل موقت اأو ي�شغلون 

االأعمال يف االقت�شاد غري النظامي التي يفتقر فيها العّمال 

اإىل احلماية االجتماعية وغالبًا ما يواجهون ظروف العمل 

والتنمية  التعاون  منظمة  يف  البلدان  غالبية  يف  اخلطرة. 

يف امليدان االقت�شادي، يتمتع العّمال التعاقديون االأجانب 

باحل�شة الكربى يف العمالة التعاقدية مقارنة باليد العاملة 

الوطنية )البنك الدويل، 2009:36(. وتعني �شهولة تنّقل 

املهاجرين اأنهم يقدرون على ملء النق�ض اأينما تواجد.

تغيب عنها �شفة  التي  االأجل  الق�شرية  العمالة  اأّثرت  كما  50 .

النظامية يف االأجيال االأكرب �شنًا الذين ميكثون يف البالد 

املتزايدة  املرونة  وينتج ذلك من  النظامية.  االأو�شاع  وفق 

يف �شري اأ�شواق العمل وانت�شار قطاع اخلدمات على ح�شاب 

قطاع ال�شناعة )عواد، 2002؛ عواد، 1999(.

اإن املعلومات حول اأجور العّمال املهاجرين املتحدرين من  51 .

املوّثقة  غري  االأدل��ة  اأن  غري  الوجود.  نادرة  اأفريقيا  �شمال 

�شداد  على  ال�شوء  ت�شّلط  املثال  �شبيل  على  اإ�شبانيا  يف 

االأجور املنخف�شة يف الت�شعينيات، وبخا�شة يف قطاع البناء 

حيث يرتّكز عدد كبري من العّمال املغاربة. وعلى اجلانب 

االإيجابي، �شاهمت اإجراءات الرقابة املتزايدة التي اأجراها 

مفت�شو العمل يف انخفا�ض العمالة غري النظامية على مّر 

قد يوؤثر االرتفاع يف معدل البطالة تاأثريًا كبريًا يف فر�ض 

يف  االإ�شكان  اأ�شواق  انهيار  اأّث��ر  وقد  لهم.  املتوفرة  العمل 

اإ�شبانيا والواليات املتحدة يف العّمال االأجانب ب�شكل خا�ض 

مع تباطوؤ عمليات البناء. يف اإ�شبانيا، مت ا�شتخدام 21٪ من 

جمموع املهاجرين يف جمال البناء وذلك يف العام 2007 

)املرجع نف�شه(. وقد يرتفع معدل البطالة بني املهاجرين 

يف  ويرتّكزون  اإ�شبانيا  يف  بكرثة  يتواجدون  الذين  املغاربة 

ما  البالد،  تلك  يف  وال�شناعة  والبناء  الزراعة  قطاعات 

يوؤدي بالتايل اإىل انخفا�ض يف ن�شبة احلواالت املالية.

بلدان  اإىل  املهاجرين  ع��ودة  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر  ولكن  46 .

اال�شل مل يتم حلظها على نطاق وا�شع، ومل حتقق برامج 

االأوروبية  املق�شد  بلدان  من  البع�ض  و�شعها  التي  العودة 

العودة  برنامج  اإن  املثال،  �شبيل  فعلى  امل��رج��وة.  النتائج 

الذي و�شعته اإ�شبانيا يف اأيلول/�شبتمرب عام 2008، للعّمال 

املهاجرين املتحدرين من البلدان االأوروبية التي ال تنتمي 

العاطلني عن  املهاجرين  ا�شتهدف  االأوروب��ي،  اإىل االحتاد 

العمل من بلدان �شمال اأفريقيا واأمريكا الالتينية و�شواها، 

بلغ  وق��د  االأق���ل.  على  مهاجر  األ��ف   87 يعود  اأن  اأم��ل  على 
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 ،)2009 حزيران/يونيو  من  )ابتداًء  فقط  �شخ�ض  اآالف 

وحتّدر معظمهم من بلدان اأمريكا الالتينية )وزارة العمل 

والهجرة، 2009(.

اجلدد  املهاجرين  العّمال  اأن  املتوفرة  املعلومات  وتك�شف  47 .

عام  ب�شكل  ال�شباب  م��ن  يكونون  اأوروب����ا  اإىل  ال��واف��دي��ن 

وذلك  الوظيفي  ال�شّلم  من  الدنيا  الدرجات  يف  ويعملون 

لفرتات زمنية ق�شرية االأجل. واأمّت معظم هوؤالء املهاجرين 

م�شتوى تعليميًا اأقل من املتو�شط. وتنطبق هذه احلالة على 

املهاجرات  من  و55٪  جميعًا  الذكور  املهاجرين  من   50٪

االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  م��ن  جميعًا  املتحدرين  االإن���اث 

الأمر  اإن��ه   .)2009: 24 ال��دويل،  )البنك  اأفريقيا  و�شمال 

هام مبا اأن معظم املهاجرين العرب اإىل اأوروبا يتحدرون 

من بلدان �شمال اأفريقيا. وتوؤّثر م�شتويات التعليم املتدنية 

التي يتمتع بها املهاجرين العرب يف فر�ض العمل املتوفرة 

املهارات  ت�شتوجب  التي  باملهن  معظمهم  وي�شطلع  لهم؛ 

الدنيا وذلك يف القطاعني النظامي وغري النظامي. وي�شغل 

هوؤالء املهاجرون االأعمال يف قطاعات الزراعة واخلدمات 

فيها  تنت�شر  التي  الثالثة  القطاعات  ت�شّكل  وهي  والبناء 

تتزايد  اللواتي  املهاجرات  وتعمل  النظامية.  غري  العمالة 

اأعدادهن �شمن املهاجرين املتحدرين من �شمال اأفريقيا، 

اأ�شا�شي يف اخلدمات املنزلية )راجع اجلداول د.1  ب�شكل 

ود.2 ود.3(.
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ثالثة  وتون�ض  وامل��غ��رب  اجل��زائ��ر  م��ن  املهاجرين  بطالة 

بلغت  ح��ني  يف  الوطنية.  العاملة  اليد  م��ع��دالت  اأ�شعاف 

معدالت بطالة املهاجرين من �شمال اأفريقيا واليد العاملة 

الوطنية على التوايل 35.5٪ و11.2٪ يف فرن�شا، و٪36.7 

و9.5.٪ يف بلجيكا، و34.3٪ و10.5٪ يف اإيطاليا، ٪14.4 

اإ�شبانيا )املكتب  اأملانيا، و34.6٪ و14.6٪ يف  و9.5٪ يف 

االإح�شائي للجماعات االأوروبية، كما جاء يف تقرير احلج 

زكري، 2006(.

2. 3 احلواالت املالية

هي  املهاجرون  العّمال  ير�شلها  التي  املالية  احل��واالت  اإن  55 .

للحد  بارزًا  وت�شّكل م�شدر متويل  امللمو�شة  الهجرة  مزايا 

من الفقر وللتنمية. وو�شلت حواالت العّمال العاملية امل�شّجلة 

ارتفاعًا  فعرفت  عام 2007،  دوالر  مليار   371 اإىل  ر�شميًا 

ملحوظًا جتاوز مبلغ 105 مليار و3 ماليني دوالر الذي �شّكل 

االإح�شائية،  )اخلال�شات  اخلارجية  االإمنائية  امل�شاعدة 

يف  االق��ت�����ش��ادي(.  امل��ي��دان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا التي ت�شمل البلدان 

العربية، بلغ اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 3.7٪ من الناجت 

املحلي االإجمايل يف حني �شّكلت احلواالت املالية 4.5٪ من 

الناجت املحلي االإجمايل )البنك الدويل، 2008ب(. بقيت 

احلواالت املالية مرنة مقارنة باال�شتثمار االأجنبي املبا�شر 

وامل�شاعدة االإمنائية اخلارجية، يف وجه االأزمة االقت�شادية 

احلالية، وقّدر البنك الدويل اأن تنخف�ض تدفقات احلواالت 

)راثا،   ٪10 اإىل   7 بن�شبة   2009 العام  يف  العاملية  املالية 

موهاباترا، و�شيلوال، 2009(.

، كان االنخفا�ض يف معدل منو احلواالت يف  يف العام 2008. 56

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا اأقل من االنخفا�ض امل�شّجل 

اآ�شيا،  يف املناطق االأخرى، با�شتثناء احلواالت اإىل جنوب 

ما قد يعك�ض ح�شانة اقت�شادات جمل�ض التعاون اخلليجي 

املتوقع  من   ،2009 العام  يف  االقت�شادي.  االنكما�ض  اأمام 

اأن تنخف�ض التدفقات اإىل منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 

تعرف  اأن  املتوقع  من  املقابل،  يف   .٪6.0 بن�شبة  اأفريقيا 

اأوروبا واآ�شيا الو�شطى االنخفا�ض االأكرب )15٪(، ويليهما 

واأمريكا   )٪8( الكربى  ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا  من  كل 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )7٪(. ومن املمكن اأن 

تنخف�ض احلواالت اإىل بلدان �شمال اأفريقيا ب�شكل ملحوظ، 

مبا اأن املهاجرين املتحدرين من هذه البلدان يعملون ب�شكل 

اأ�شا�شي يف اأوروبا. وي�شري باحث من الباحثني اإىل انخفا�ض 

يف احلواالت اإىل املغرب بن�شبة 15.2٪ يف الربع االأول من 

العام 2009 مقارنة بالربع ذاته من ال�شنة الفائتة )�شرقاوي 

و�شواه، 2009(. عند التدقيق يف تدفقات احلواالت املالية 

من بلدان املق�شد الكربى، نرى اأن االنخفا�ض يف احلواالت 

العقد االأخري. غري اأن عقود العمل التي يوّقعها املهاجرون 

يف قطاع ال�شناعة ال تزال ق�شرية االأجل، »ويجني العّمال 

املهاجرون عادة اأقل من االإ�شبان ولو مّت ا�شتخدامهم ب�شكل 

يف  ذات��ه��ا  احل���االت  و�ُشجلت   .)2001 )راينريي،  نظامي« 

مبوجب  امل�شتخدمون،  املهاجرون  يجني  حيث  اإيطاليا 

العقود الق�شرية االأجل، يف احلانات والفنادق واملطاعم، 

اأقل من احلد االأدنى للأجور.

اأوروب��ا  يف  العربية  ال��دول  من  املهاجرين  ا�شتخدام  يتّم  52 .

االأجور  يجنون  حيث  العمل  �شوق  من  الدنيا  الطبقات  يف 

يف  ويندرجون  ال�شيئة  العمل  ظ��روف  ويعانون  املنخف�شة 

خانة االأكرث عر�شة للحوادث )اأال�شينو، 2004(. ا�شتنادًا 

اأجرتها  التي  االإح�شاءات  واإىل  الباحثني  من  باحث  اإىل 

موؤ�ش�شة  )وه��ي  العمال  عن  للتعوي�ض  االإيطالية  الهيئة 

احل��وادث(،  �شد  العّمال  بتغطية  ُتعنى  اإيطالية  حكومية 

ارتفعت ن�شبة احلوادث التي يعانيها املهاجرون من ٪4.1 

عام 1999 اإىل 5.4٪ عام 2001، ويعاين املغاربة معظم 

هذه احلوادث، م�شجلني ن�شبة 22٪ من جمموع احلوادث 

كلها )الزهري، 2005(.

ك�شفت نتائج الدرا�شة التي اأجرتها منظمة العمل الدولية  53 .

يتعلق  م��ا  التمييز يف  ت��ك��رار  ع��ن  ع��ام 2004  اإي��ط��ال��ي��ا  يف 

ورّكزت   .)2004 و���ش��واه،  )اأال�شينو  عمل  على  باحل�شول 

الدرا�شة على جتارب اجليل االأول من املهاجرين ال�شباب 

اإيطاليا.  يف  العمل  وراء  وال�شاعني  املغرب  من  الوافدين 

يف ذاك العام، �شّكل املغاربة العاملون يف جمال وا�شع من 

القطاعات يف اأرجاء البالد، املجموعة الوطنية االأو�شع بني 

املهاجرين يف اإيطاليا. وكان الهدف االأ�شا�شي وراء الدرا�شة 

املهاجر  يعانيه  ال��ذي  الرف�ض  معدل  مقارنة  يف  يكمن 

الباحث عن العمل مقابل معدل ال�شاكن املحلي الباحث عن 

العمل  ا�شم طالب  اإىل  الرف�ض  وا�شتند هذا  العمل ذاته.9 

واملهنية.  ال�شخ�شية  ملوا�شفاته  تقييم  اأي  دون  ولكنته من 

يف  التمييز  معدل  جمموع  اأن  الدرا�شة  ه��ذه  وا�شتنتجت 

جِريت التجارب املماثلة التي اأنتجت 
ُ
اإيطاليا بلغ 40.9٪. واأ

النتائج املماثلة، يف البلدان االأوروبية، موؤكدة النتائج التي 

بنديك،  1998؛  )اأرين،  االإيطالية  الدرا�شة  اإليها  تو�شلت 

دي  1996؛  و�شواه،  غولدبريغ  1995؛  بوفنكريك،  1996؛ 

برادا و�شواه، 1996(.

باالإ�شافة اإىل العوامل االأخرى، يف�ّشر التمييز يف احل�شول  54 .

معدالت  بلغت   ،2000 عام  العمل.  �شوق  نتائج  عمل  على 

9  مّت تنظيم موا�شفات املر�شحني ال�شخ�شية واملهنية لكي تبدو مماثلة ومّت تق�شيم 

عملية التوظيف اإىل ثالث مراحل خمتلفة للتمّكن من حتديد اللحظة التي مّت فيها 

اإبعاد املر�شحني. على �شبيل املثال، يف املرحلة االأوىل التي يت�شل فيها طالب العمل 

برّب العمل لطرح االأ�شئلة حول الوظيفة املعلن عنها، اختاروا املر�شح املغربي 12 

مرة فقط، يف حني مّت اختيار املر�شح االإيطايل 154 مرة.
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املهارات  العالية  الب�شرية  امل��وارد  ندرة  بتفاقم  يت�شبب  ما 

والبنى  الالئق  العمل  وفر�ض  العمالة  غياب  اإن  احلالية. 

مبعدالت  ممثلة  املتطورة،  غري  والعلوم  لالأبحاث  التحتية 

البطالة املرتفعة �شمن حاملي ال�شهادات يف بلدان اال�شل، 

والوعد باحل�شول على مدخول اأعلى وظروف عمل ف�شلى، 

ت�شّكل جميعًا احلوافز القوية للهجرة. غري اأن اخليار الذي 

ياأتي بثمار اإيجابية على الفرد قد يلحق االأذى بتنمية البلد 

اال�شل، الذي ُيحَرم من املوارد الب�شرية التي يحتاج اإليها 

بخ�شارة  املرتبطة  املالية  التكاليف  بالتايل  ويتكّبد  للتنمية 

تقييمًا  الباحثني  باحث من  قّدم  العليا.  املهارات  اأ�شحاب 

حول اخل�شارة املالية املتكّبدة من خالل هجرة املهند�شني 

بلد  تكّبدها  التي  التكاليف  على  ال�شوء  و�شّلط  املغاربة، 

اإن  القائل  االفرتا�ض  اإىل  وا�شتنادًا  خ�شاين  وفق  اال�شل. 

هوؤالء  هجرة  تّكلف  قد  �شنويًا،  يهاجرون  مهند�ض   1500

االأفراد املغرب 47 مليون دوالر على االأقل �شنويًا )خ�شاين، 

2009اأ:16(.

اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  اأن  يبدو  بالفعل،  60 .

املناطق،  من  غريها  من  اأك��رث  االأدم��غ��ة  ا�شتنزاف  تعاين 

م�شّجلة معدالت الهجرة االأكرث ارتفاعًا الأ�شحاب املهارات؛ 

اآ�شيا  و�شرق   ،)٪8.3( الالتينية  باأمريكا  مقارنة   ٪9.1

واملحيط الهادئ )7.7٪(، اأوروبا ال�شرقية واآ�شيا الو�شطى 

)4.1٪( )البنك الدويل، 2009(. اأما اجتاهات ا�شتنزاف 

ُبعد  اأ�شا�شي  ب�شكل  فيحددها  اأفريقيا  �شمال  يف  االأدمغة 

وجاء  اأوروب��ا.  مع  التاريخية  و�شالتها  اجلغرايف  املنطقة 

منط حركة ا�شتنزاف االأدمغة االأبرز من اجلزائر واملغرب 

االأخ���رية،  ال�شنوات  ويف  بلجيكا،  اأو  فرن�شا  اإىل  وتون�ض 

ارتفعت ن�شبة الهجرة اإىل اإ�شبانيا واإيطاليا )املرجع ذاته: 

املنظمة الدولية للهجرة، 2003(.

االأع�شاء  ال��دول  يف  العرب  املهاجرين  م��وؤه��الت  تختلف  61 .

االق��ت�����ش��ادي  امل��ي��دان  يف  والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف 

من  املهاجرون  يتمتع  ما  غالبًا  اال�شل.  بلد  اإىل  ا�شتنادًا 

تون�ض واملغرب واجلزائر باملوؤهالت الدنيا، يف حني يتمتع 

املهاجرون من م�شر واالأردن واجلمهورية العربية ال�شورية 

 .)2009 �شامرا،  )اأب��ي  ن�شبيًا  العالية  باملوؤهالت  ولبنان 

املتمتعني  للمهاجرين  التابع  االغ���رتاب  م��ع��دل  اأن  غ��ري 

باملوؤهالت العالية من بلدان املغرب العربي مرتفع مقارنة 

وترتاوح  االأخرى.  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ببلدان 

التقديرات من 9.4٪ اإىل 18٪ بالن�شبة اإىل اجلزائر و٪17 

 ٪21.4 اإىل  و٪12.5  املغرب،  اإىل  بالن�شبة   ٪19.5 اإىل 

بالن�شبة اإىل تون�ض )البنك الدويل، 2009(. وميكن تف�شري 

هذا التناق�ض الظاهري برتّكز معظم املهاجرين، اأ�شحاب 

املهارات العالية من منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 

يف الواليات املتحدة وكندا. على �شبيل املثال وعلى التوايل، 

اإىل املغرب اأكرب بكثري؛ اإذ انخف�شت تدفقات احلواالت من 

اإ�شبانيا اإىل املغرب بن�شبة 29.2٪ مقارنة بالن�شب امل�شّجلة 

يف ال�شنة الفائتة )املرجع ذاته(.

يزال  العاملية، ال  االنخفا�ض يف احلواالت  الرغم من  على  57 .

امل�شتلمة  البلدان  الئحة  يت�شّدر  العربية  البلدان  من  عدد 

ت�شكل  ال�شياحة،  قطاع  جانب  اإىل  العامل.  يف  للحواالت 

ففي  االأجنبية.  للعمالت  هامًا  م�شدرًا  املالية  احل��واالت 

املغرب احلواالت  ت�شتلم  اأن  املتوقع  من  كان  العام 2007، 

املالية بقيمة 6.7 مليار دوالر اأمريكي، يف حني بلغت ح�شة 

اجلزائر 2.1 مليار دوالر اأمريكي وتون�ض 1.7 مليار دوالر 

اأمريكي )البنك الدويل، اآذار/مار�ض 2009(. يف املغرب، 

�شّكلت احلواالت املالية 9٪ من الناجت املحلي االإجمايل يف 

العام 2007. وعلى الرغم من اأن م�شر تنتمي جزئيًا اإىل 

نظام اأوروبا و�شمال اأفريقيا، تلّقت يف العام 2007 احلواالت 

)اأي  االإجمايل  املحلي  الناجت  بلغت 0.6٪ من  التي  املالية 

اآذار/مار�ض  الدويل،  )البنك  اأمريكي(  دوالر  مليار   7.7

.)2009

ُي�شار اإىل ا�شتخدام احلواالت املالية ب�شكل رئي�شي يف بناء  58 .

من  احلّد  يف  اإيجابي  بتاأثري  كذلك  تتمتع  لكنها  امل�شاكن، 

راأ�ض  وتكوين  والتعليم  ال�شحية  الرعاية  وحت�شني  الفقر، 

حول  درا�شة  اقرتحت  املثال،  �شبيل  على  الب�شري.  امل��ال 

تاأثري احلواالت يف احلد من الفقر اأن 1.2 مليون مغربي 

و1999،   1998 العامني  يف  ال��ف��ق��ر  ب��راث��ني  م��ن  حت����رروا 

املقيمون  املواطنون  اأر�شلها  التي  االأم��وال  بف�شل  وذل��ك 

املالية  ت�شّكل احلواالت  وقد  يف اخل��ارج )خ�شاين، 2009(. 

كذلك م�شدرًا هامًا للتمويل بهدف التنمية، ال �شيما لتنفيذ 

م�شاريع البنى التحتية العامة، ومن �شاأنها اأن ت�شاعد ب�شكل 

مبا�شر وغري مبا�شر يف خلق فر�ض العمل. وراأت الدرا�شات 

فر�ض  يف  االأم���وال  نقل  تاأثري  اأن  املغرب  يف  اأجريت  التي 

امل�شاريع  يف  املهاجرين  ا�شتثمارات  على  ينعك�ض  العمل 

عمال  ع�شرة  من  اأق��ل  مبعظمها  ت�شتخدم  التي  ال�شغرية 

)املرجع نف�شه(.

2. 4 هجرة اأ�شحاب املهارات العالية من البلدان 

العربية املتو�شطية

قد يبطل ا�شتنزاف االأدمغة مزايا الهجرة. كما �شرت العادة  59 .

املهاجرين  تعليم  م�شتوى  يفوق  كلها،  النامية  البلدان  يف 

الذين  ال�شّكان  ال�شائد بني  اأفريقيا ذاك  بلدان �شمال  من 

يخلفونهم وراءهم )اأوزدين، 2006(. كما ي�شكل ا�شتنزاف 

ال��دول  من  واملوؤهلني  املحرتفني  العّمال  وهجرة  االأدم��غ��ة 

حترمها  اأنها  مبا  العربية،  للبلدان  قلق  م�شدر  النامية 

تعليمهم،  يف  ا�شتثمرت  التي  املوؤهلني  املوظفني  من  فعليًا 
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وب�شكل  للهجرة  االأ�شباب اجلذرية  االأكرب بهدف: مواجهة 

اأ�شا�شي الفقر والبطالة والعمالة الناق�شة؛ وتعزيز قنوات 

الهجرة املنتظمة، ومن �شمنها الهجرة املوقتة والدائرية؛ 

وتن�شيق االإجراءات ملكافحة الهجرة غري املنتظمة؛ وت�شهيل 

ال�شراكات من اأجل التنمية امل�شتدامة.

على نحو م�شابه، توؤّمن االتفاقات الثنائية التي مّت اإبرامها  64 .

اال�شل  وبلدان  االأوروب���ي  االحت��اد  االأع�شاء يف  ال��دول  بني 

تدفقات  ح��ول  للتعاون  عمل  اإط���ار  واملتو�شطية  العربية 

الثنائية  االتفاقات  اأن  غري  التنمية.  و�شراكات  الهجرة  

العمل  لفر�ض  املحدودة  الهجرة  تن�ض على  ما  غالبًا  هذه 

التي ال تلّبي التدفقات اأو الطلب الفعلّي ب�شكل كاٍف )هيئة 

 .)4-2009:3 الدولية،  الهجرة  حول  التطبيقية  االأبحاث 

اأمّتت فرن�شا االتفاقات الثنائية مع تون�ض واملغرب وغريها 

من البلدان حول الهجرة والتنمية. وتتطرق هذه االتفاقات 

من  املوقتة  الوطنية  العاملة  االي��دي  هجرة  اإىل  الثنائية 

حول  والتن�شيق  الدخول،  تاأ�شرية  ومتطلبات  البلدين  كال 

مكافحة الهجرة غري املنتظمة، وتكوين ال�شراكات من اأجل 

التي  الثنائية  االتفاقات  تتطرق  كما  امل�شرتكة«.  »التنمية 

لل�شباب  املوقتة  الهجرة  اإىل  واملغرب  فرن�شا  بني  بِرمت 
ُ
اأ

لتح�شني  �شهرًا   12 اإىل   3 م��ن  ت���رتاوح  لفرتة  املحرتفني 

بوباكري،  2009؛  )خ�شاين،  اللغوية  ومهاراتهم  خربتهم 

اإ�شبانيا عددًا من االتفاقات الثنائية  2009(. كما اأبرمت 

مع بلدان اال�شل يف �شمال اأفريقيا. وي�شمل اتفاق من هذه 

االتفاقات كارتايا، وهي مدينة اإ�شبانية، والعّمال املو�شميني 

من املغرب من اأجل قطف الفراولة. ويتيح برنامج الهجرة 

التزم  التالية يف حال  املو�شم  بالعودة يف  للعّمال  الدائرية 

كذلك  وتون�ض  م�شر  عقدت  ال��ه��ج��رة.  باأنظمة  ال��ع��ّم��ال 

مع  املوقتة  العاملة  االيدي  هجرة  حول  الثنائية  االتفاقات 

اإيطاليا.

3. االستنتاجات والتوصيات 
حول السياسة

تاخذ هجرة االيدي العاملة الدولية يف املنطقة العربية يف  65 .

نظامني خمتلفني لكن مّت�شالن. وي�شمل االأول اليد العاملة 

التعاقدية االأجنبية من البلدان العربية واالأ�شيوية االأخرى 

فيتمحور  الثاين  اأما  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  بلدان  اإىل 

وب�شكل  املتو�شطية،  العربية  البلدان  م��ن  الهجرة  ح��ول 

وتون�ض(  وامل��غ��رب  )اجل��زائ��ر  العربي  امل��غ��رب  اأ�شا�شي، 

وبن�شبة اأقل، امل�شرق العربي )م�شر واالأردن ولبنان( اإىل 

البلدان االأوروبية.

ترتّكز ن�شبة 84.1٪ و72.8٪ من املهاجرين اجلزائريني، 

اأ�شحاب املهارات العالية، يف كندا والواليات املتحدة، ولكن 

ن�شبة 10٪ منهم فقط تتواجد يف بلجيكا وفرن�شا واإ�شبانيا 

الوا�شع  )املرجع ذاته(. يف حالة اجلزائر، يعني االنت�شار 

يحملون  جزائريني   6 اإىل   5« اأن  فرن�شا  يف  للجزائريني 

اأ�شل مئة جزائري مقيم يف فرن�شا، ب�شكل  ال�شهادات من 

عام« )املرجع ذاته، 96(.

املبادرات  االأوروب���ي  االحت��اد  ق��ّدم  االأخ���رية،  ال�شنوات  يف  62 .

باملهارات  يتمتعون  ال��ذي��ن  املهاجرين  جل��ذب  اجل��دي��دة 

وحتديث  العاملة،  االأي��دي  على  الطلب  تلبية  بغية  العالية 

االأوروبي  االحتاد  بلدان  قدرة  تعزيز  واإعادة  االقت�شادات 

التناف�شية. على �شبيل املثال، اإن »توجيه البطاقة الزرقاء 

اإىل  والرامي  االأوروب���ي  به االحت��اد  تقّدم  ال��ذي  االإداري���ة« 

ا�شتخدام رعايا البلدان الثالثة الذين يتمتعون باملوؤهالت 

العام  من  حزيران/يونيو  يف  التنفيذ  حّيز  دخل  العالية، 

الطلبات  معاجلة  ي�شّرع  اأن  التوجيه  �شاأن  وم��ن   .2009

ويوؤّمن ال�شروط الف�شلى جلمع �شمل العائلة وحرية التنّقل 

يف اأ�شواق العمل يف البلدان االأع�شاء يف االحتاد االأوروبي. 

وت�شّجع املبادرات املماثلة على الهجرة املتزايدة الأ�شحاب 

املهارات العالية من العرب اإىل اأوروبا.

2. 5 التعاون العربي واالأوروبي حول هجرة 

االيدي العاملة

ت�شّكل �شيا�شات االحتاد االأوروبي حول هجرة االيدي العاملة  63 .

االأع�شاء  ال��دول  بني  الثنائية  االتفاقات  اإىل  باالإ�شافة 

الدمغرايف  للتحدي  ملحوظة  ردودًا  العربية،  والبلدان 

وللم�شاكل  املنتظمة  غري  وللهجرة  اأوروب��ا،  تواجهه  ال��ذي 

املرتبطة با�شتنزاف االأدمغة وتخّلف التنمية يف بلد اال�شل، 

اإعالن  اأطلق  النجاح املحدود.  اأنها حتقق  على الرغم من 

بر�شلونة الذي �شدر عام 1995 مبادرة لتو�شيع التعاون بني 

الدول االأع�شاء يف االحتاد االأوروبي وبلدان البحر املتو�شط، 

الثالثة:  ال�شاملة  العمل  جماالت  على  الرتكيز  خالل  من 

احلوار ال�شيا�شي واالأمني؛ وال�شراكة االقت�شادية واملالية؛ 

�شياق هذه  واالجتماعية. يف  والثقافية  الب�شرية  وال�شراكة 

االرتباط مع عدد  اتفاقات  االأوروب��ي  اأمّت االحتاد  العملية، 

وتتطرق  العربية.10  والبلدان  املتو�شط  البحر  بلدان  من 

جماالت  ثالثة  اإىل  االرت��ب��اط  واتفاقات  بر�شلونة  عملية 

والهجرة  والتنمية؛  والهجرة  القانونية؛  الهجرة  للتعاون: 

واملتو�شطي  االأوروب���ي  ال���وزاري  )االجتماع  املنتظمة  غري 

هذه  على  الرتكيز  وع��رب   .)2007 الهجرة،  ح��ول  االأول 

املجاالت الثالثة، دعت اال�شتنتاجات الوزارية اإىل التعاون 

10  اجلزائر )2005(، م�شر )2004(، االأردن )2002(، لبنان )2006(، املغرب 

)2000(، وتون�ض )1998(.
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عن  بعيدًا  الوطنية  العاملة  اليد  يدفعان  اللذين  العمل 

وظائف القطاع اخلا�ض. 

واالأهم من ذلك، ينتج من االإنتاجية املنخف�شة يف القطاع  68 .

اخلا�ض، اأحكام وظروف عمل غري مالئمة. وحتمي قوانني 

العمل الوطنية اليد العاملة التعاقدية االأجنبية امل�شتخدمة 

والتعاقد  اال�شتخدام  نظام  اأن  اإال  اخل��ا���ض.  القطاع  يف 

وامل�شاكل يف تطبيقه يرتكان املهاجرين يف اأو�شاع ح�شا�شة. 

الدول  ويف  قلق.  م�شدر  العمل  يف  حقوقهم  مت�شي  وعليه، 

املهن  العرب يف  املهاجرين  العّمال  ترّكز  االأوروبية، يحدد 

املنخف�شة االأجور التي ت�شتوجب املهارات الدنيا باالإ�شافة 

اإىل التمييز الذي يتعر�شون اإليه، فر�ض العمل املتوفرة لهم 

بلدان  يف  وجمتمعاتهم  عائالتهم  م�شاعدة  على  وقدرتهم 

)البطالة  ه��ذه  الدفع  عوامل  ت�شتمر  ذل��ك،  وم��ع  اال�شل. 

الهجرة  خيارات  حتريك  يف  والفقر(  الناق�ض  والت�شغيل 

الفردية. وي�شّكل ا�شتنزاف االأدمغة عامل قلق هام لبلدان 

امل��ه��ارات  اأ�شحاب  ال��ع��ّم��ال،  الأن  وذل��ك  اأفريقيا،  �شمال 

الف�شلى  العمل  املرتفعة وظروف  االأجور  العالية، جتذبهم 

يف اخلارج. ويتبنّي اأن ن�شبة معدالت االغرتاب بني االأفراد، 

بلدان  ب�شكل خا�ض يف  العالية، مرتفعة  املهارات  اأ�شحاب 

املغرب العربي، ما يحرم هذه البلدان من املوارد الب�شرية 

االإقليمية  امل��ب��ادرات  ا�شتجابت  وق��د  للتنمية.  ال�شرورية 

جزئي  ب�شكل  املتو�شطية  االأوروب��ي��ة  املنطقة  يف  والثنائية 

لهذه التحديات، من�ّشقًة ال�شبل القانونية للهجرة ومتعاونًة 

ملواجهة االأ�شباب اجلذرية للهجرة ومكافحًة الهجرة غري 

املنتظمة.

يهاجرون  االأف���راد  اأن  اإىل  النظامني  كال  مراجعة  ت�شري  69 .

فر�ض  و/اأو  العمالة  يف  النق�ض  ب�شبب  اأ�شا�شي  ب�شكل 

العمل الالئقة يف بلدان اال�شل. يف بع�ض االأحيان، ت�شبح 

الهجرة �شرورة ال خيارًا. وقد ت�شتفيد اجلهود الرامية اإىل 

احلد من الهجرة غري املنتظمة اأو تقلي�ض حدة ا�شتنزاف 

�شاأن  الهجرة اجلذرية. ومن  اأ�شباب  االأدمغة من مواجهة 

وعر�شها  العاملة  اليد  على  الطلب  بني  الف�شلى  املطابقة 

ب�شكل  ال�شباب  ر  حت�شّ اأن  امل��ه��ارات  وك�شب  التعليم  عرب 

نقل  وت�شاعد يف  الوطنية  العمل  اأ�شواق  للت�شغيل يف  اأف�شل 

واحلوار  التعاون  اإن  العالية.  االإنتاجية  اإىل  االقت�شادات 

حول التنمية بني بلدان اال�شل وبلدان املق�شد قد ي�شاعدان 

يف حتديد م�شادر قلق كال الطرفني واالإجراءات املحتملة 

للحد منها. ت�شّكل عملية بر�شلونة واالتفاقات الثنائية التي 

بِرمت بني بع�ض البلدان االأوروبية والعربية مثااًل �شاحلًا 
ُ
اأ

الهجرة،  فر�ض  من  املزيد  خللق  تتو�شع  اأن  املمكن  وم��ن 

وحتمي يف اآن العّمال املهاجرين. وقد ت�شتفيد بلدان اال�شل 

من خربة رعاياهم املتواجدين يف اخلارج ومن مواردهم 

املجتمعات وجمتمعات  بني هذه  اإن�شاء �شالت  وذلك عرب 

وتركيبتها  العاملة  اليد  تدفقات  حجم  الوقت  مع  تغرّي  66 .

ال�شبعينيات،  فرتة  قبيل  كليهما.  النظامني  يف  وو�شعها 

التعاون  جمل�ض  بلدان  اإىل  العاملة  اليد  تدفقات  تاألفت 

اخلليجي ب�شكل اأ�شا�شي من العّمال املوقتني الوافدين من 

عائدات  يف  الكبري  االرتفاع  مع  االأخ��رى.  العربية  البلدان 

العّمال  ان�شم  ال�شبعينيات،  منت�شف  يف  بداأ  الذي  النفط 

وي�شّكلون  التدفقات.  اإىل  اآ�شيا  �شرق  وجنوب  جنوب  من 

املوقتة  التعاقدية  العاملة  اليد  غالبية  احل��ايل  الوقت  يف 

هجرة  نظام  مّر  كما  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف 

خالل  يف  بتغيريات.  اأوروب��ا  اإىل  العربية  العاملة  االي��دي 

الثانية،  العاملية  احلرب  بعيد  وذلك  البناء  اإع��ادة  مرحلة 

البلدان  من  املهاجرين  بالعّمال  االأوروبية  البلدان  رّحبت 

االنتهاء  وبعد  البلدان.  من  وغريها  املتو�شطية  العربية 

اإليهما  وُي�شاف  الت�شّخم  مواجهة  ويف  البناء  اإع��ادة  من 

ارتفاع اأ�شعار النفط يف بداية ال�شبعينيات، غرّيت البلدان 

االأوروبية �شيا�شاتها واأغلقت اأبوابها اأمام الهجرة. فاأ�شبح 

االأ�شا�شيتني  الو�شيلتني  اللجوء  وح��ق  العائلة  �شمل  جمع 

للهجرة القانونية. وظهرت الهجرة غري النظامية، وتكثفت 

لفرتة من الزمن، وذلك بغية احل�شول على عمل يف اأ�شواق 

العمل االأوروبية.

اأ�شواق العمل اأمناط  يف كال النظامني، ي�شرح �شري عملية  67 .

عائدات  و�شع  اإن  اخلليج،  منطقة  يف  ونتائجها.  الهجرة 

النفط املرتفعة يف خدمة النمو االقت�شادي والتنمية، وعدد 

ال�شكان املنخف�ض والقوى العاملة الوطنية، وم�شاهمة القوى 

كلها  ت�شّكل  الوطنية  العاملة  اليد  بني  املنخف�شة  العاملة 

عوامل جذب. ويف اأوروبا، يّحرك ال�شكان ال�شائخون، وركود 

القوى العاملة الوطنية والنق�ض الوظيفي الطلب على اليد 

والبطالة  الفقر  يدفع  نف�شه،  الوقت  يف  االأجنبية.  العاملة 

اإىل  العّمال  العربية،  اال�شل  بلدان  يف  الناق�ض  والت�شغيل 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ب��ل��دان  يف  العمل  ع��ن  البحث 

واأوروبا. يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، يتعاي�ض حجم 

كبري من اليد العاملة االأجنبية ومعدالت البطالة املرتفعة 

لليد  الوافر  العر�ض  من  وينتج  الوطنية.  العاملة  اليد  بني 

العاملة االأجنبية، انخفا�ض يف الن�شاطات االقت�شادية ذات 

القيمة امل�شافة وحتول دون زيادة االإنتاجية وخلق الوظائف 

العاملة  اليد  جتذب  اأن  �شاأنها  من  التي  االأج��ور  املرتفعة 

الوطنية. بعبارة اأخرى، واآخذة يف االعتبار الفروقات بني 

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، ت�شببت اأحكام عمل العمال 

التعاقديني االأجانب و�شروطها املتدنية باإبعاد اليد العاملة 

الوطنية عن االأعمال يف القطاع اخلا�ض. وال تزال غالبية 

اليد العاملة الوطنية تعتمد على القطاعات العامة املنت�شرة 

اإىل  البطالة عو�شًا عن االن�شمام  ل  اأو تف�شّ ب�شكل مفرط 

قطاعات »املهاجرين«. ويتحّمل نظام اال�شتخدام والتعاقد 

اأ�شواق  وجتزئة  العاملة  اليد  من  الوافر  العر�ض  م�شوؤولية 
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اقت�شادات  ت�شاهم  وق��د  االأج��ن��ب��ي��ة.  العاملة  ال��ي��د  على 

قانون  وي�شّكل  ق��دم��ًا.  التطور  دف��ع  يف  العالية  االإنتاجية 

على  مثال  خري  البحرين  يف  اجلديد  االجتماعي  ال�شمان 

يف  االأجانب  العّمال  ت�شمل  التي  البلدان  وت�شتفيد  ذل��ك. 

ال�شمان  اتفاقات  توقيع  من  االجتماعي  ال�شمان  خطة 

اتفاقات  ت�شّكل  اال���ش��ل.  بلدان  مع  الثنائية  االجتماعي 

تتيح  ولكنها  حماية  و�شائل  الثنائية  االجتماعي  ال�شمان 

دون  املن�شاأ من  بلدهم  اإىل  العودة  االأجانب  للعّمال  كذلك 

بلد  يف  عليها  ح�شلوا  التي  امل��زاي��ا  خ�شارة  م��ن  اخل��وف 

املغرب  يف  املتو�شطية  العربية  البلدان  وعلى  املق�شد. 

مع  املماثلة  االتفاقات  توقيع  تنظر يف  اأن  العربي  وامل�شرق 

البلدان االأوروبية.

وحتى االآن، كان لالأزمة االقت�شادية العاملية نتائجها املختلفة  73 .

املق�شد  بلد  اإىل  ا�شتنادًا  العرب  املهاجرين  العّمال  على 

امل�شتخدمة  العاملة  اليد  غالبية  اأن  ويبدو  اإليه.  الوافدين 

ومل  بعملها.  احتفظت  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف 

املالية.  احل��واالت  يف  بارز  بانخفا�ض  املن�شاأ  بلدهم  يتاأثر 

التعاون  جمل�ض  بلدان  حمافظة  اإىل  ذل��ك  �شبب  ويعزى 

اأما   .2008 العام  يف  املتينة  النمو  معدالت  على  اخلليجي 

العّمال املهاجرون العرب يف اأوروبا فعرفوا جتربة خمتلفة؛ 

اإذ �شّجل عدد من بلدان املق�شد االأوروبية االأبرز انخفا�شًا 

حادًا يف النمو وارتفاعًا يف معدالت البطالة، وخ�شر العديد 

اال�شل  بلدان  وو�شّجلت  ومداخيلهم.  اأعمالهم  العّمال  من 

التي يتحدرون منها انخفا�شًا يف احلواالت املالية الوافدة 

والن�شاطات  امل��دف��وع��ات  م��ي��زان  يف  �شلبًا  اأّث���ر  م��ا  اإليها، 

الوافدة  املالية  احلواالت  ن�شبة  تقّل�شت  كما  االقت�شادية. 

الفقر.  م�شتويات  ترتفع  اأن  املمكن  وم��ن  عائالتهم  اإىل 

ويجب مراقبة الو�شع يف خالل االأ�شهر املقبلة عن كثب، مبا 

ال�شلبية  النمو  تتوقع معدالت  الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأن 

يف عدد من بلدان املق�شد.

بلدان اال�شل. واأطلق عدد من البلدان العربية، على غرار 

املغرب وم�شر، الربامج التي ت�شتهدف رعاياهما يف البالد 

التي يعملون فيها. ويبقى املجال مفتوحًا اأمام زيادة فعالية 

الربامج املماثلة11 وكفاءتها.

واالإنتاجية  ال�شيئة  العمل  ظروف  تاأتي  املق�شد،  بلدان  يف  70 .

بلدان  م�شالح  ح�شاب  على  املتدنية  واالأج��ور  املنخف�شة 

العاملة االجنبية بحد  اليد  املق�شد واال�شل وعلى ح�شاب 

ذاتها. يف منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي دون االإقليمية، 

والتعاقد.  اال�شتخدام  نظام  الإ�شالح  االأهمية  اإيالء  يجب 

اليد  عر�ض  من  احل��د  اإىل  االإ�شالحات  تهدف  اأن  يجب 

ذلك  من  ينتج  وقد  الوافرة.  الرخي�شة  االأجنبية  العاملة 

اأن ترفع امل�شتوى التكنولوجي  اأواًل، من �شاأنها  نتائج عدة. 

من  وينتج  االإنتاجية.  رف��ع  وبالتايل  االإن��ت��اج  عمليات  من 

العمل و�شروطه  واأحكام  العالية االأجور املرتفعة  االإنتاجية 

اليد  العاملة. وتنجذب  اليد  اإىل جمموع  بالن�شبة  الف�شلى 

ويف  اخلا�ض.  القطاع  يف  االأع��م��ال  نحو  الوطنية  العاملة 

االأجنبية  التعاقدية  العاملة  اليد  ت�شهد  قد  نف�شه،  الوقت 

تلقائي،  وب�شكل  بها.  تتمتع  التي  العمل  حقوق  يف  حت�شنًا 

تتقّل�ض امل�شاكل املتعلقة باإنفاذ قوانني العمل اإىل حد كبري. 

غرار  على  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  من  عدد  بداأ 

اأنظمة  تقييم  ب��اإع��ادة  ال�شعودية،  العربية  واململكة  قطر 

قوانني  منها  البع�ض  وقّدم  ال�شابقة،  والتعاقد  اال�شتخدام 

نظام  باإ�شالح  بدورها  البحرين  وقامت  اجلديدة.  العمل 

اال�شتخدام والتعاقد لديها. وت�شّكل اخلطط املبتكرة، على 

غرار االتفاقات بني نقابات العّمال يف �شريالنكا، وهو بلد 

ا�شل، ونقابات العّمال يف البحرين واالأردن والكويت، مثااًل 

على الو�شائل املختلفة لتعزيز حماية اليد العاملة االجنبية 

ووميكن  اآن.  يف  واملق�شد  اال�شل  بلدان  م�شالح  وبالتايل 

وامل�شرق  املغرب  يف  العربية  البلدان  يف  العّمال  نقابات 

العربي اأن ت�شتمد الوحي من هذه االتفاقات.

ويبقى ا�شتبعاد العّمال املحليني من قوانني العمل الوطنية  71 .

االإج��راءات  يف  النظر  يجب  وبالتايل،  عاملي.  قلق  م�شدر 

التي من �شاأنها اأن تعزز حمايتهم، نظرًا اإىل اندراجهم يف 

خانة االأكرث تعر�شًا.

اليد  لت�شمل  االجتماعية  احل��م��اي��ة  ام��ت��داد  يح�ّشن  ق��د  72 .

العاملة االأجنبية من ظروف عملهم. باالإ�شافة اإىل ذلك، 

ا�شتخدام  تكاليف  االجتماعي  ال�شمان  تغطية  �شرتفع 

االإنتاجية  زيادة يف  ت�شّجع على  وبالتايل  االأجانب،  العّمال 

االعتماد  يقّل�ض من  امل�شافة يف حني  القيمة  واقت�شادات 

11  قّدم عدد من بلدان اال�شل على غرار تايالند واأوكرانيا، م�شاريع التمويل امل�شممة 

لو�شل العلماء ال�شتات باملجتمعات العلمية يف بلد اال�شل. وتوؤّمن م�شاريع التمويل 

الهجرة  فر�ض  اإىل  باالإ�شافة  والتنمية،  االأبحاث  م�شاريع  حول  للتعاون  احلوافز 

املوقتة لل�شباب املحرتفني واالأفراد، اأ�شحاب املهارات العالية.
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4. أسئلة للنقاش
العاملة  اليد  اأحجام  من  للحّد  امل�شتوجبة  االإج��راءات  ما  1 .

البطالة  ومعدالت  تتعاي�ض  التي  الكبرية  املوقتة  التعاقدية 

املرتفعة بني اليد العاملة الوطنية يف بلدان جمل�ض التعاون 

والتعاقد  اال�شتخدام  نظام  اإ�شالح  يندرج  هل  اخلليجي؟ 

بني هذه االإجراءات؟ ما يجب اأن يت�شّمنه االإ�شالح؟

كيف ت�شتطيع بلدان املغرب وامل�شرق العربي تو�شيع فر�ض  2 .

وتعزيز  اأوروب����ا،  يف  رعاياها  لت�شمل  القانونية  الهجرة 

حمايتهم يف الوقت ذاته؟

كيف ت�شتطيع بلدان املنطقة العربية اال�شتفادة من اأحكام  3 .

ومن  املهاجرين  بالعّمال  املتعلقة  الدولية  العمل  معاهدات 

غري  االأط��راف  املتعدد  الدولية  العمل  منظمة  عمل  اإط��ار 

امللزم حول هجرة االيدي العاملة لدى �شياغة ال�شيا�شات 

حول هجرة االيدي العاملة؟

االنخفا�ض  من  للحّد  اتخاذها  ميكن  التي  االإج��راءات  ما  4 .

امل�شتمر يف ن�شبة العّمال العرب من اليد العاملة االأجنبية 

يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي؟

يف ظّل االأزمة العاملية احلالية، ما االإج��راءات التي ميكن  5 .

اأ�شواق  يف  العائدين  اإدماج  اإعادة  يف  للم�شاعدة  اتخاذها 

العمل يف بلدهم اال�شل؟

تعزيز  يف  ت�شاعد  اأن  الدولية  العمل  منظمة  ميكن  كيف  6 .

يف  االجتماعيني  ال�شركاء  وم�شاهمة  االجتماعي  احل��وار 

عملية �شياغة �شيا�شات هجرة االيدي العاملة ويف حماية 

اليد العاملة االأجنبية والوطنية؟
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الملحق
اجلدول اأ: توزيع املهاجرين من بلدان اال�شل املنتقاة

Country of Origin
Country of residence

European countries Arab countries Others Total

      991,796 66,398 14,052 1,072,246

Egypt (2006) 106,398 1,928,160 381,400 2,415,958

Lebanon (2001) 157,030 123,966 325,604 606,600

Morocco (2006) 2,837,654 281,631 173,314 3,292,599

Occupied Palestinian Territory 
(2002)

295,075 418,0673 231,723 4,707,471

Tunisia (2007) 846,803 142,655 28,715 1,018,173

مالحظة: البيانات من وثائق بلدان اال�شل.

امل�شدر: معّدل من املعهد اجلامعي االأوروبي، تقرير الهجرة املتو�شطية للعامني 2008 و2009 من هيئة االأبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية، اجلدول 1، �ض. 

.472
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اجلدول ب: جمموع العّمال ون�شبتهم يف القوة العاملة يف جمل�ض التعاون اخلليجي ا�شتنادًا اإىل اجلن�شية، 2005

 Total ٪ of LF
Bahrain 306,000 58.58

Arab 38,000 12.42

Asian 245,000 80.07

European 6,000 1.96

American 6,000 1.96

Others 11,000 3.59

Kuwait 1,302,000 81.7

Arab 403,000 30.95

Asian 851,000 65.36

European 4,000 0.31

American 2,000 0.15

Others 42,000 3.23

Oman 605,000 66.13

Arab 34,000 5.61

Asian 559,000 92.4

European ... ...

American ... ...

Others 12,000 1.99

Qatar 315,034 56.69

Arab 126,013 40.07

Asian 144,915 45.64

European 5,954 1.99

American ... ...

Others 38,152 12.3

Saudi Arabia 4,894,000 64.57

Arab 1,527,000 31.2

Asian 2,902,000 59.3

European 159,000 3.25

American 103,000 2.1

Others 203,000 4.15

United Arab Emirates 2,738,000 82.26

Arab 238,000 8.71

Asian 2,386,000 87.14

European 41,000 1.5

American 15,000 0.54

Others 58,000 2.11

امل�شدر: منظمة العمل العربية
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اجلدول ج: ال�شّكان املهاجرون يف الدول االأع�شاء يف االحتاد االأوروبي ا�شتنادًا اإىل بلد الوالدة املنتقى، 2008

 Algeria Egypt Jordan Lebanon Morocco
Occupied 

Palestinian 
territory*

Syrian Arab 
Republic Tunisia

AT 990 12,878 644 1,602 1,563 188 2,587 3,079

BE 20,295 2,746 682 4,652 162,626 137 3,726 10,480

BG … … … … … … … …

CH … … … … … … … …

CY … … … … … … … …

CZ … … … … … … … …

DE … … … … … … … …

DK 889 1,390 1,069 12,228 5,073  1,743 817

EE … … … … … … … …

ES 54,110 3,574 2,022 2,986 664,948  4,659 2,324

FI 566 655 208 455 1429 11 324 447

FR … … … … … … … …

GR … … … … … … … …

HR … … … … … … … …

HU … … … … … … … …

IE … … … … … … … …

IS … … … … … … … …

IT … … … … … … … …

LI … … … … … … … …

LT 17 30 8 181 5 2 20 10

LU … … … … … … … …

LV 16 33 5 53 7 0 19 2

MK … … … … … … … …

MT … … … … … … … …

NL 3,829 11,289 871 3,350 167,180  6,694 4,229

NO 1,034 611 209 1,590 4,656 1,194 1,223 770

PL … … … … … … … …

PT … … … … … … … …

RO 7 24 904 1086 12 10 7489 1

SE 2,216 2,865 2,092 22,967 6,209 2,800 18,229 3,538

SI 31 70 76 24 16 0 30 25

SK … … … … … … … …

TR … … … … … … … …

UK … … … … … … … …

Total 84,000 36,165 8,790 51,174 1,013,724 4,342 46,743 25,722

       Total 1,270,660

*ال�شلطة الفل�شطينية

... ت�شري اإىل النق�ض يف البيانات

ال�شفر ي�شري اإىل القيمة التي تقّل عن الواحد

امل�شدر: املكتب االإح�شائي للجماعات االأوروبية، بيانات الهجرة واللجوء الدوليني )مت ا�شتخال�شها 19 اآب/اأغ�شط�ض 2009(.
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اجلدول د.1: توزيع املهاجرين اجلزائريني يف عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي
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 Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women

Austria 0 0 45 8 51 5 8 1 11 9 11 5

Czech R. 0 1 38 1 38 2 7 0 4 3 12 0

Denmark 1 1 35 1 46 7 9 1 10 13 14 4

Finland 0 0 24 1 51 2 8 0 14 1 2 2

France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Greece 6 6 12 8 18 3 32 0 1 4 6 2

Hungary 4 0 11 1 55 1 16 1 6 3 5 2

Ireland 2 0 95 8 41 3 5 0 8 8 6 1

Italy 474 35 339 98 2317 219 780 24 75 124 159 73

Norway 2 0 41 7 36 0 4 0 12 8 1 2

Poland 1 1 11 2 24 3 11 0 21 4 6 1

Portugal 7 0 6 3 15 2 19 1 9 7 2 0

Spain 2,820 240 980 320 2,360 220 2,880 100 80 200 220 100

Sweden 0 0 70 15 90 5 20 5 50 55 15 5

Switzerland 29 8 154 54 364 63 78 10 144 113 86 71

U.K. 8 3 1144 66 371 48 153 0 295 251 208 49

مالحظة: تاأتي هذه البيانات من �شل�شلة من التعدادات، ومت ملء الفجوات يف البيانات بف�شل ال�شجالت، وتقّدم املكتب االإح�شائي للجماعات االأوروبية بالدرا�شات 

اال�شتق�شائية حول القوى العاملة.

امل�شدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي، اخلال�شات االإح�شائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي )مت الو�شول اإليها 

يف 15 اآب/اأغ�شط�ض عام 2009(
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اجلدول د.2: توزيع املهاجرين املغاربة يف عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي
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 Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women

Austria 3 2 84 36 67 18 18 5 19 9 14 12

Czech 
Republic

0 0 7 0 5 0 2 0 2 0 5 1

Denmark 4 0 154 28 196 44 33 3 59 57 46 23

Finland 2 2 72 4 96 6 15 0 21 1 19 2

France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Greece 14 4 38 15 56 15 59 1 3 11 15 8

Hungary 1 0 3 1 5 2 0 0 3 0 0 0

Ireland 2 0 69 7 21 5 4 0 2 3 2 0

Italy 4,772 835 2,412 1,512 29,975 4,540 12,105 181 289 343 1,585 637

Norway 3 0 242 54 95 10 51 2 59 49 22 7

Poland 0 0 5 0 13 1 2 0 3 2 1 0

Portugal 41 26 38 36 66 24 114 6 15 30 21 11

Spain 28,100 0 7,540 0 15,640 0 32,420 0 1,540 0 1,920 0

Sweden 0 2,400 175 4,840 245 3,360 35 1,100 95 1,920 30 1,100

Switzerland 32 0 287 65 499 65 105 0 163 130 117 25

United 
Kingdom

23 16 1,060 362 453 251 157 16 173 143 240 138

راجع اجلدول د.1 للح�شول على املعلومات عن امل�شدر
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اجلدول د.3: توزيع املهاجرين التون�شيني يف عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي
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 Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women

Austria 3 0 321 26 213 24 75 9 23 15 41 7

Czech 
Republic

0 0 10 0 8 1 1 0 2 1 8 1

Denmark 1 0 57 3 38 5 8 1 17 4 15 1

Finland 1 0 31 0 24 2 10 1 12 2 12 0

France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Greece 8 1 23 8 16 3 47 0 1 2 3 4

Hungary 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Ireland 1 0 37 2 7 0 1 0 0 1 3 0

Italy 3,489 276 1,364 350 7,335 1,010 5,499 77 228 456 592 231

Norway 2 1 35 2 34 2 13 0 13 3 6 1

Poland 0 0 7 0 3 0 2 0 9 1 1 0

Portugal 1 0 4 0 5 2 1 0 1 0 1 0

Spain 20 0 100 0 100 20 60 0 0 20 20 0

Sweden 0 0 140 30 160 40 10 0 55 40 20 10

Switzerland 10 9 370 68 490 77 149 7 99 65 103 49

United 
Kingdom

9 3 309 33 166 25 70 6 43 84 73 19

راجع اجلدول د.1 للح�شول على املعلومات عن امل�شدر
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