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١
مقّدمة

�آ�سيا  في  �لعمل  �أ�سو�ق  �سمات  �أبرز  من  �لعاملة  �ليد  هجرة  ُتعتبر 

من  �لأغنى  �لدول  �إلى  فالهجرة   .
2
�لعربية  و�لدول  �لهادئ  و�لمحيط 

مليار�ت  وتحويل  �لوظائف  ماليين  بتاأمين  �سمحت  �لإقليم  د�خل 

. ويمكن لهجرة �ليد �لعاملة 
3
�لدولر�ت للعمال �لمهاجرين و�أ�سرهم 

�أن تعود بالمكا�سب لالأطر�ف �لمعنية على �أ�سعدة ثالثة، حيث تقّدم 

�لنق�ص في  �لعي�ص وتغطية  لقمة  لتعّلم مهار�ت جديدة وك�سب  ا  فر�سً

ت�ستلزمها  �لتي  و�لمكلفة  �لمعقدة  �لإجر�ء�ت  �أن  غير  �لعاملة.  �ليد 

�لهجرة من �أجل �لعمل �أدت �إلى قيام نظام يف�شح �لمجال �أمام �شروط 

توظيف وعمل ��ستغاللية بحق �لعمال �لمهاجرين وتوزيع غير متكافئ 

ا على ح�سول �لعمال �لمهاجرين على ح�سة  لمكا�سب �لهجرة. وحر�سً

�لدول �عتماد  �لتي ي�ساهمون في تحقيقها، على  �لمكا�سب  عادلة من 

�أنظمة لإد�رة �لهجرة تن�شف م�شالح بلد�ن �لمن�شاأ و�لمق�شد و�لعمال 

�لمهاجرين و�أ�سحاب �لعمل و�لمو�طنين على حد �سو�ء.

�لتي  و�لهجرة  �لالئق  �لعمل  باأهمية  �لم�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  تقر 

تت�سم بح�سن �لإد�رة. فالهدف �لثامن للتنمية �لم�ستد�مة مثاًل يهدف 

و�لم�ستد�م  للجميع  و�ل�سامل  �لمطرد  �لقت�سادي  �لنمو  تعزيز  �إلى 

8.8 منه ين�ص على »حماية  وتوفير �لعمل �لالئق للجميع. و�لمق�سد 

حقوق �لعمل وتعزيز بيئة عمل �سالمة و�آمنة لجميع �لعمال، بمن فيهم 

�لوظائف  في  و�لعاملون  �لمهاجر�ت،  وبخا�سة  �لمهاجرون،  �لعمال 

غير �لم�شتقرة«. بمو�ز�ة ذلك، يرمي �لهدف �لعا�شر للتنمية �لم�شتد�مة 

)�لمق�سد 10.7( �إلى �لحد من �نعد�م �لم�شاو�ة د�خل �لبلد�ن وفيما 

بينها من �أجل: »تي�شير �لهجرة وتنقل �لأ�شخا�ص على نحو منظم و�آمن 

�شيا�شات  تنفيذ  بما في ذلك من خالل  بالم�شوؤولية،  ومت�شم  ومنتظم 

�لهجرة �لمخطط لها و�لتي تت�شم بح�شن �لإد�رة«.

1(  ��شتعانت هذه �لن�شرة بالم�شادر �لتالية: 
ILO: Realizing a fair migration agenda: Labour flows between Asia and Arab States, Background Paper for Discussion at ILO Interregional Experts’ Meeting, 

Kathmandu, 3-4 Dec. 2014; ILO: Realizing a fair migration agenda: Labour flows between Asia and Arab States, Asia Tripartite Meeting, Bali, 6-7 May 
2015; ILO: Labour migration in Asia and the Pacific: Office strategy for 2016–17 (Bangkok, 2016); ILO: Building an inclusive future with decent work: 
Towards sustainable development in Asia and the Pacific, Report of the Director-General to the 16th Asia-Pacific Regional Meeting (Geneva, 2016).

2(   لأغر��ص هذه �لن�شرة، ت�شير عبارة »�آ�شيا و�لمحيط �لهادئ« �إلى �لإقليم �لذي ي�شم 47 بلًد� �إ�شافة لالأر�ص �لفل�شطينية �لمحتلة، من مختلف فئات �لدخل في �شرق �آ�شيا، جنوب �شرق �آ�شيا، 
جنوب �آ�شيا، جزر �لمحيط �لهادئ و�لدول �لعربية في غرب �آ�شيا، ما لم يذكر �شر�حة خالف ذلك.

3(   بح�سب �لتعريف �لدولي �لمكر�ص في �لتفاقية �لدولية للعمال �لمهاجرين )1990(، ت�شتعمل هذه �لن�شرة م�شطلح »�لعامل �لمهاجر« لالإ�شارة �إلى »�ل�شخ�ص �لذي �شيز�ول �أو يز�ول �أو ما 
برح يز�ول ن�شاًطا مقابل �أجر في دولة لي�ص من رعاياها«. ولكن من �لجدير ذكره �أن �لدول �لعربية تف�شل ��شتخد�م م�شطلح »�لعاملين بعقود موؤقتة« �أو »�لعمالة �لأجنبية«.

ILO: ILO global estimates on migrant workers: Results and methodology: Special focus on migrant domestic workers (Geneva, 2015).                  )4
Ibid  )5

هجرة اليد العاملة في آسيا 
والمحيط الهادئ والدول العربية

التوجهات

)با�ستثناء  �لهادئ  و�لمحيط  �آ�سيا  بلد�ن  ��ستقبلت   ،2013 �لعام  في 

 150.3 25.8 مليون( من �أ�شل  17.2 في �لمائة )�أو  �لدول �لعربية( 

. ومع ��ستقطاب 35.6 في �لمائة من 
4
مليون عامل مهاجر في �لعالم 

بينهم، ت�شكل �لدول �لعربية �لإقليم �لفرعي مع �أعلى ن�شبة من �لعمال 

في   11.7 �لبلد�ن  تلك  ��شت�شافت  حيث  �لعاملة،  �لقوى  في  �لأجانب 

�لمائة من �لعمال �لمهاجرين في �لعالم، معظمهم من جنوب وجنوب 

�أقل  �أعد�ًد�  �لهادئ  �لمحيط  جزر  ��ستقبلت  بالمقابل،   .
5
�آ�شيا  �شرق 

�لآ�شيوية،  �لبلد�ن  باقي  مع  بالمقارنة  �لمهاجرين  �لعمال  من  بكثير 

�أن �لهجرة في هذ� �لإقليم �لفرعي بقيت عالية. فبر�مج �لعمال  بيد 

للتوظيف  هامة  م�شادر  تعتبر  ونيوزيالند�  �أ�شتر�ليا  في  �لمو�شميين 

و�لتحويالت �لمالية. وفي �لبلد�ن �لمرجانية �لمنخف�شة، ُي�شاف �إلى 

عو�مل �لهجرة نزوح �ل�شكان نتيجة �لعو�مل �لمناخية.

تتم هجرة �ليد �لعاملة في �آ�شيا و�لمحيط �لهادئ في ن�شبة كبيرة منها 

يدوية  �أعمال  في  �لمهاجرين  بانخر�ط معظم  وتت�شم  موؤقتة،  لفتر�ت 

�لإقليم  من  �لمهاجرون  �لعمال  ي�شغل  ما  فغالًبا  �لمهار�ت.  ومتدنية 

تت�سم  �لمهن   بع�ص  �أن  �لعلم  مع  �لمو�طنين،  ت�ستقطب  ل  وظائف 

�آ�شيا )وبخا�شة �ل�شين و�لهند  �أن  بف�شل �شديد بين �لجن�شين. غير 

ا م�شدًر� هاًما من �لعمال �لماهرين. و�لفليبين( توفر �أي�شً
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الر�سم 1. العمالة المهاجرة من بع�ض البلدان الآ�سيوية 

المختارة )مليون(، 2006-2014

المجموعة األف. بع�ص بلد�ن �لمن�ساأ �لمختارة
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الم�صدر:
The Asian Development Bank Institute-Organisation for Economic 
Co-operation and Development-International Labour Organization 
(ADBI-OECD-ILO): Labour migration in Asia: Building effective 
institutions (Tokyo, Paris and Bangkok, 2016).

عام 2014، بقيت م�ستقرة �لهجرة �لو�فدة من �أكبر ت�سعة بلد�ن م�سدرة 

للعمالة في �آ�سيا حيث بلغت 5.2 مليون عامل )�لر�سم 1(. وهذه �لأرقام 

�شبيهة بتلك �لم�شجلة في �لعامين 2013 و2012، ولكنها تزيد بن�سبة 50 

في �لمائة عن �لأعد�د �لم�سجلة في منت�سف �لعقد �لأول من �لألفية. ففي 

�لعام 2014، ��ستقبلت بلد�ن مجل�ص �لتعاون �لخليجي 72 في �لمائة من 

. و�ُسجل 
6

�لعمالة �لو�فدة من �لبلد�ن �لآ�سيوية �لت�سع �لمدرجة في �لر�سم 1 

تفاوت �شديد بين ن�شبة �لن�شاء �لمهاجر�ت من �أبرز بلد�ن �لمن�شاأ. فقد 

�أر�شلت كل من �إندوني�شيا و�لفليبين و�شريالنكا �أعدً�د� كبيرة من �لعامالت 

�لمنزليات. كما يكثر �لوجود �لن�سائي في �ل�سناعة و�لزر�عة و�ل�سيافة 

�لو�فدين  غالب  في�شكلون  �لرجال  �أما  �لبناء.  بكثير(  �أقل  و)بدرجة 

�لعاملين في �لبناء في بلد�ن مجل�ص �لتعاون و�لعاملين في �سيد �لأ�سماك 

في جنوب �شرق �آ�شيا. كذلك فاإن معظم �لعمال �لمو�شميين �لو�فدين من 

جزر �لمحيط �لهادئ �إلى �أ�شتر�ليا ونيوزيالند� هم من �لرجال.

وقد ز�د عدد �لمهاجرين �لدوليين �إلى �لدول �لعربية ثالثة �أ�شعاف تقريًبا 

حيث �رتفع من 11 مليون مهاجر عام 1990 �إلى �أكثر من 32 مليون �سنة 

. وفي �لعام 2013، ت�شمن هوؤلء �لمهاجرون �لدوليون ما يناهز 
7

 2015
. كذلك في ر�بطة �أمم جنوب �شرق �آ�شيا )�أ�شيان(، 

8
17.8 مليون عامل 

ز�د عدد �لمهاجرين �لدوليين ثالثة �أ�شعاف تقريًبا منذ �لعام 1990. 

وفي �لعام 2013، ��ستقبلت بلد�ن �أ�سيان ما يناهز 9.5 مليون مهاجر 

دولي، مع �لعلم �أن ثلثي �لمهاجرين �لدوليين �إلى بلد�ن �أ�سيان تو�فدو� 

9
�إليها من �سائر �لبلد�ن �لأع�ساء في �لر�بطة. 

بكثير  �أدنى  �أجوًر�  �لمهاجر�ت،  �لمهاجرون، وبخا�شة  �لعمال  يتقا�شى 

من معدل �لأجر �لذي يتقا�شاه �لمو�طنون في بلد�ن �لمق�شد، ذلك لأن 

�لمهاجرين ي�سغلون في �لكثير من �لأحيان وظائف ينفر منها �لمو�طنون، 

مع �لعلم �أن فئة �لن�شاء تبقى �لأقل حماية و�لأدنى �أجًر�.

لقد حّول �لعمال �لمهاجرون �أكثر من 109 مليار دولر �أمريكي من �لدول 

. وفي نف�ص 
 10

�لعربية في �لعام 2014، خا�سة �إلى بلد�ن �لمن�ساأ �لآ�سيوية 

�ل�سنة، وردت 6 بلد�ن من �إقليم �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ من بين �لبلد�ن 

. وبلغت �لكلفة �لمتو�سطة 
11

�لع�سرة �لأكثر تلقًيا للحو�لت من �لخارج 

�لتي يتكبدها �لعامل �لآ�سيوي مقابل تحويل 200 دولر �أمريكي �إلى بلده 

. يظهر �لر�شم 2 �أن كلفة تحويل �لأمو�ل �إلى 
12

�لأم حو�لى 8 في �لمائة 

�لفليبين  من  �لعمال  �أن  في حين  �لأعلى،  كانت  �لهادئ  �لمحيط  جزر 

�أمو�لهم من  تحويل  ن�شبًيا، خا�شة عند  متدنية  تحويل  تكاليف  تكبدو� 

ماليزيا و�شنغافورة و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، نظًر� للمناف�شة �ل�شديدة 

بين محولي �لأمو�ل من تلك �لبلد�ن و�لأعد�د �لكبيرة للعمال �لفليبينيين 

من بلد�ن �لمق�شد هذه.

 .ADBI-OECD-ILO, op. cit
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA): International migrant stock 2015 (New York, 2015), http://www.un.org/ en/
development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml [accessed 30 Oct. 2016].

UNDESA: The number of international migrants worldwide reaches 232 million, Population Facts No. 2013/2 (2013), https://esa.un.org/ unmigration/
documents/The_number_of_international_migrants.pdf [accessed 30 Oct. 2016].

Ibid

World Bank: Migration and remittances: Recent developments and outlook, Migration and Development Brief 25 (Washington, DC, 2015), http://pubdocs.
worldbank.org/en/102761445353157305/MigrationandDevelopmentBrief25.pdf [accessed 30 Oct.   2016].
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 و�أظهرت �لم�شوح �لتي طلبتها منظمة 
1
طور �لبنك �لدولي بال�شر�كة مع منظمة �لعمل �لدولية منهجية نموذجية لم�شح �لتكاليف �لقت�شادية للهجرة.

�لعمل �لدولية ما يلي:

•��العمال الوافدون من فيتنام اإلى ماليزيا
يتقا�شى معظم �لعمال بين 300 دولر �أمريكي و499 دولر �أمريكي في �ل�سهر، في حين �أن متو�سط �لم�ساريف �لإجمالية �لتي يدفعها �لعامل 

�لفيتنامي مقابل �لعمل في ماليزيا يبلغ 1367 دولر �أمريكي، ما معناه �أن �لعمال ي�شطرون �إلى تخ�شي�ص 4.5-2.4 �أ�شهر من ر�تبهم لت�شديد 

م�ساريف �لهجرة. 

•��العمال الوافدون من باك�ستان اإلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ال�سعودية
تبلغ �لم�ساريف �لإجمالية للهجرة معدل 3100 دولر �أمريكي لعقود �لعمل بمدة �شنتين، من �شمنها معدل 2300 دولر �أمريكي لتكاليف �لتاأ�شيرة 

و350 دولر �أمريكي لل�سفر و245 دولر �أمريكي بدل �أتعاب وكالة �لتوظيف. بالتالي ي�سطر �لعمال �إلى دفع 9-7 �أ�شهر من رو�تبهم بعد خ�شم 

�لم�ساريف.

للمعارف  عالمًيا  مركًز�  ت�شكل  �لتي   )KNOMAD( و�لتنمية  �لهجرة  ب�شاأن  �لعالمية  �لمعارف  �شر�كة  �إد�رة  تحت  �لمبادرة  هذه  1(  �أطلقت 
.http://www.knomad.org/about-us accessed 29 Oct. 2016:و�لخبر�ت حول �لهجرة و�لتنمية. �أنظر

الخانة 1. ر�سوم التوظيف ت�ساهي اأحياًنا عدة رواتب �سهرية

الر�سم 2. كلفة تحويل 200 دولر اأمريكي من بلدان المق�سد 

)%(، الربع الثاني 2015

الم�صدر:
World Bank: Migration and remittances: Recent developments and 
outlook, Migration and Development Brief 26 (Washington, DC, 
2016).

�إن �لهدف �لثالث )ج( من �أهد�ف �لتنمية �لم�شتد�مة - خف�ص تكاليف 

و�إلغاء  3 في �لمائة،  من  �أقل  �إلى  �لمهاجرين  تحويالت  معامالت 

قنو�ت �لتحويالت �لمالية �لتي تربو تكاليفها على 5 في �لمائة، بحلول 

عام 2030 - يوفر موؤ�شرً� هامًا على كيفية �لحد من �نعد�م �لم�شاو�ة 

د�خل �لبلد�ن وفيما بينها من خالل حوكمة �أف�سل لهجرة �ليد �لعاملة.

اآخر الم�ستجدات ال�سيا�ستية

�إقليم  �شهدها  �لتي  �ل�شيا�شتية  �لتطور�ت  �آخر  �لفقرة  هذه  ت�شتعر�ص 

�آ�شيا و�لمحيط �لهادئ في مجالت �لتوظيف و�شروط �لعمل و�لمهار�ت 

و�ل�سر�كات.

التوظيف

يمكن �أن يتعر�ص �لعمال �لمهاجرون لال�شتغالل �أثناء عملية �لتوظيف 

�ل�شتخد�م  وكالت  تفر�شها  �لتي  �لعالية  �لتوظيف  ر�شوم  ب�شبب 

�لفعلية  �لم�شاريف  بعيد  �إلى حد  تتجاوز  �لر�شوم  1(. فهذه  )�لخانة 

�لحا�سلة وتحد من �أثر �لهجرة على �لتنمية.

من باب �لمتابعة للحو�ر رفيع �لم�شتوى ب�شاأن �لهجرة �لدولية و�لتنمية 

�لثالثي  �لفني  و�لجتماع   2013 �سنة  �لمتحدة  �لأمم  �أطلقته  �لذي 

�شنة  �لدولية  �لعمل  منظمة  عقدته  �لذي  �لعاملة  �ليد  هجرة  حول 

2013، طورت منظمة �لعمل �لدولية مبادئ وتوجيهات حول ممار�شات 
�لتوظيف �لعادلة �لتي تحترم وت�ستوفي �لمبادئ �لتي كر�ستها معايير 

�لعمل �لدولية.

تعتبر �لن�ساء من �أكثر �لفئات ��ست�سعاًفا في بلد�ن �لمن�ساأ و�لمق�سد 

على حد �سو�ء. بالتالي ركز �لعديد من �لتدخالت على �لهجرة �لآمنة 

للن�ساء. وحاولت بع�ص �لبلد�ن حماية �لعامالت من خالل منع �لهجرة 

تاأتي  �لتد�بير  هذه  �أن  غير  �لهجرة.  �شن  وزيادة  �لحالت  بع�ص  في 

مفعوًل معاك�ًشا �أحياًنا حيث توؤدي �إلى �لتمييز بحق �لمر�أة وتدفع بها 

�إلى قنو�ت �لعمل غير �لنظامية.

�لتوظيف  في  للتجاوز�ت  �لمن�ساأ  بلد�ن  حكومات  ت�سدت  عام،  بوجه 

ر�شوم  على  �شقًفا  وتفر�ص  �لترخي�ص  �شروط  تنظم  لو�ئح  باعتماد 

�لنيبال عن  �أعلن   ،2015 �شنة  للتظلم.  �آليات  وت�شتحدث  �ل�شتخد�م 

�شيا�شة »�شفر ر�شوم، �شفر تكاليف �شفر على �لعامل«، وحظرت بع�ص 

بلد�ن مجل�ص �لتعاون مثل قطر و�لمملكة �لعربية �ل�سعودية و�لإمار�ت 
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�لعربية �لمتحدة فر�ص �أية ر�شوم على �لعمال �لمهاجرين. وعلى �لرغم 

�لمحاولت  مختلف  ن�شبًيا  محدوًد�  نجاًحا  حققت  �لجهود،  تلك  من 

للتخفيف من ممار�سات �لتوظيف �ل�ستغاللية.

�لتوظيف  ترخي�ص  نظام  كوريا  جمهورية  �عتمدت   ،2004 �لعام  في 

�لذي �أطلق برنامًجا لتوظيف للعمالة تم �لتفاق عليه بين حكومة بلد 

�لمن�شاأ و�لمق�شد بموجب مذكر�ت تفاهم �إلز�مية. ومن �أبرز �إنجاز�ت 

هذ� �لنظام �أنه �شمح بخف�ص تكاليف �لهجرة �لتي يتكبدها �لعمال من 

3509 دولر �أمريكي بالمعدل في ظل �لنظام �ل�شابق �شنة 2002 �إلى 
.
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927 دولر �أمريكي بموجب �لنظام �لحالي �شنة 2011 

�شروط العمل

و�لتمييز  �ل�ستغالل  �لمهاجرين من  �لعمال  �إلى حماية  �لحاجة  تدعو 

وظروف �لعمل �ل�سيئة وتقليل �لحو�جز و�لعر�قيل �أمام �لعمل �لالئق. 

ففي �لعديد من �لأحيان، يتركز �لمهاجرون في قطاعات تت�سم بغياب 

�لعامالت  وتعتبر  تنفيذها.  في  و�لق�سور  �لمالئمة  �لعمل  ت�سريعات 

�لمنزليات في �لأ�سر �لخا�سة و�لعاملون في �سيد �لأ�سماك و�لزر�عة 

و�لبناء من بين �لفئات �لأقل حماية و�لأدنى �أجًر�.

و/�أو  �لقانونية  �لأطر  وتعزز  �لأمور  ت�شلح  �لإقليم  بلد�ن  بع�ص  بد�أت 

�آليات �لتنفيذ لحماية �لعمال �لمهاجرين:

منذ �آخر �جتماع �إقليمي لآ�شيا و�لمحيط �لهادئ، �شادقت �إندوني�شيا 

على �لتفاقية �لدولية لحماية حقوق جميع �لعمال �لمهاجرين و�أفر�د 

 2011 �لمنزليين،  �لعمال  �تفاقية  على  �لفليبين  و�سادقت  �أ�سرهم؛ 

وكالت  �تفاقية  على  ومنغوليا  فيجي  جزر  و�شادقت   ،)189 )رقم 

�ل�ستخد�م �لخا�سة، 1997 )رقم 181(.

وفي تايلند، �أقر مر�شوم وز�ري حول �لعمل �لمنزلي في �شهر ت�شرين 

�لمر�شوم ل يتما�شى تماًما  �أن هذ�  �لعلم  2012. ومع  �لثاني/نوفمبر 

يوؤّمن  �أنه  �إل   189 �لتفاقية رقم  �لمن�سو�ص عليها في  �لمعايير  مع 

حماية �إ�شافية ت�شمل فر�ص يوم �إجازة في �لأ�شبوع. كما قامت حكومة 

في م�شائد  �لعمل  منقح حول  وز�ري  مر�شوم  و�إقر�ر  بتح�شين  تايلند 

�لأ�شماك، دخل حيز �لتنفيذ في �شهر كانون �لأول/دي�شمبر 2014.

وفي �لعام 2016، �أقرت في �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة ثالثة مر��سيم 

وز�رية متر�بطة لتنظيم �لعالقة بين �شاحب �لعمل و�لعامل �لمهاجر 

من خالل قانون �لعمل وعقد موحد للعمال �لو�فدين �لذين يح�شلون 

�إلى  �لإ�شالحات  تلك  وتهدف   .
14

�لعمل  وز�رة  �لعمل من  �إجازة  على 

وقف تحكم �ساحب �لعمل بالعمال �لمهاجرين من حيث تجديد �لإقامة 

وف�شخ عقد �لعمل وتغيير �شاحب �لعمل، مع معالجة مو�شوع ��شتبد�ل 

�لعقود.

K.B. Kyung: Update on the Employment Permit System, Paper presented at the Effective Implementation of the Employment Permit System ILO/Korea 
Multi-Country Dialogue, Bangkok, 3–4 Dec. 2013.

ذلك ي�شتثني في �لوقت �لحالي فئات عدة من بينها فئة �لعمال �لمنزليين.

�إن �لأردن من بين �لدول �لقليلة �لتي تغطي �لعمال �لمنزليين في قانون 

�لعمل، في حين �أن �لكويت �عتمدت قانوًنا حول �لعمل �لمنزلي )عام 

2015( لتنظيم حقوق �لعمال �لمنزليين.

�إليها فال يز�ل  �أما تفتي�ص �لعمل في �لقطاعات �لتي ي�سعب �لو�سول 

بم�شاعدة  �لدولية،  �لعمل  منظمة  قامت  لقد  بالتحديات.  محفوًفا 

�ل�سيد.  �سفن  لتفتي�ص  و�أدو�ت  مبادئ  بتطوير  �لتايلندية،  �لحكومة 

�سيد  ب�سناعة  مخت�سة  جو�لة  تفتي�ص  وحدة  تايلند  و��ستحدثت 

�لأ�سماك.

مفاو�شات  عن  نتجت  �تفاقية  �إلى  �لتو�شل  تم   ،2015 �لعام  وفي 

 40 من  �أكثر  �شملت  �لأردن،  في  �لمالب�ص  قطاع  �شعيد  على  جماعية 

�ألف عامل مهاجر. تن�ص تلك �لتفاقية على �لحد �لأدنى �لمتفق عليه 

هذه  مثل  تبقى  ذلك  ومع  موحد.  عقد  جانب  �إلى  �لعمل،  �شروط  من 

�لنقابات  و�أن  خا�شة  �لعربية،  �لدول  في  نادرة  �لجماعية  �لتفاقيات 

تخ�شع ل�شروط مقيدة، مع بع�ص �ل�شتثناء�ت �لنادرة.

بالت�شاور  �لدولية  �لعمل  منظمة  قدمت  �لهادئ،  و�لمحيط  �آ�شيا  في 

�لتام مع �ل�شركاء �لجتماعيين �لدعم لتطوير �شيا�شات وقو�نين تنظم 

و�شريالنكا  وكيريباتي  وكمبوديا  بنغالد�ص  في  �لعاملة  �لأيدي  هجرة 

وتايلند وتوفالو.

المهارات

من �شاأن تطوير �لمهار�ت و�لعتر�ف بها �أن يح�شن �إلى حد بعيد �آلية 

�أ�سو�ق �لعمل في بلد�ن �لمن�ساأ و�لمق�سد على �ل�سو�ء، بما فيه م�سلحة 

�لعربية  �لإمار�ت  �أطلقت  لقد  �لمهاجرين.  و�لعمال  �لعمل  �أ�سحاب 

�لمتحدة م�سروًعا ريادًيا لتطوير �لمهار�ت في قطاع �لبناء مع �لهند 

ا من هذه �لمبادئ، بما  وباك�شتان و�شريالنكا، وهو برنامج يطبق بع�شً

فيها �لفح�ص ح�شب �شروط بلد �لمق�شد و�إ�شد�ر جو�ز �لمهار�ت.

�لمتبادل  لالعتر�ف  �تفاقيات  �أبرمت  و2012،   2005 �سنة  بين 

بالمهار�ت في بلد�ن �أ�شيان �شملت ثماني مهن. ومنظمة �لعمل �لدولية 

�لمهن  في  بالمهار�ت  �لمتبادل  �لعتر�ف  لتفاقيات  �لترويج  ب�سدد 

�لمتدنية و�لمتو�شطة �لمهار�ت.

ال�سراكات

بين  �لمبرمة  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لثنائية  �لعمل  �تفاقيات  �أن  تبين 

توؤّمن  عندما  �أكبر  بفعالية  تت�شم  �لمق�شد  وبلد  �لمن�شاأ  بلد  حكومات 

قو�نين �لعمل حماية �شاملة للعاملين في جميع �لقطاعات، بمن فيهم 

عمال �لمنازل. وينبغي ت�سمين �ل�سركاء �لجتماعيين في ت�سميم �أية 

�تفاقية عمل ثنائية �أو مذكرة تفاهم حكومية، و�إتاحة �لن�سو�ص للعموم 

)كما هي �لحال في �لفليبين( و�عتماد نظام تقييم دوري، خا�شة في 

ما يخ�ص حماية �لعمال �لمهاجرين.
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R. Jureidini: Ways forward in recruitment of low-skilled migrant workers in the Asia-Arab States corridor, ILO White Paper (Beirut, ILO, 2016), http://
www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_519913/lang--en/index.htm [accessed 30 Oct. 

   �إن �جتماع �لخبر�ء �لأقاليمي بعنو�ن تحقيق �أجندة عادلة من �لهجرة: تدفق �لعمالة بين �آ�شيا و�لدول �لعربية، و�لذي عقدته منظمة �لعمل �لدولية في كاثماندو )4-3 كانون �لأول/دي�شمبر 

ا بم�شالح �شاحب �لعمل. 2014(، خل�ص �إلى �شرورة �ل�شماح للعمال بالتنقل د�خل فئة مهنية معينة يكون فيها نق�ص مثبت في �لأيدي �لعاملة، مع �لأخذ �أي�شً

�لمن�شاأ  بلد�ن  نقابات  بين  �لتعاون  و�عد على �شعيد  تقدم  لقد تحقق 

و�لمق�شد. فقد وقعت نقابات نيبالية و�شريالنكية على �تفاقيات ثنائية 

لحماية �لعمال �لمهاجرين مع نقابات في �لبحرين و�لكويت. كما تم 

�لعام  و�لتحاد  �لنيبالية  للنقابات  �لعام  �لتحاد  بين  �تفاقيات  �إبر�م 

للنقابات �لكورية و�تحاد �لنقابات �لماليزية. ويمكن لهذه �لتفاقيات 

�أن ت�شاعد �لعمال �لمهاجرين من ذوي �لمهار�ت �لمتدنية على �لتظلم 

و�لنت�شاف. كما تمنع �لتجاوز�ت في �لتوظيف من خالل تنبيه �لعمال 

للر�سوم  �لأق�سى  �لحد  حول  �لت�سريعات  فيها  بما  حقوقهم،  حيال 

�لو�جب دفعها.

ا. مثاًل، و�شع �لتحاد �لعام  ولل�شر�كات بين �أ�شحاب �لعمل �أهمية �أي�شً

�أ�شيان خطة عمل على مدى ثالث �شنو�ت  لأ�شحاب �لعمل في ر�بطة 

ب�ساأن تنقل �لعمالة وحماية حقوق �لعمال �لمهاجرين، ومن �لمحتمل 

وبلد�ن  �آ�سيا  في جنوب  �لعمل  �أ�سحاب  قبل  من  مماثلة  �عتماد خطة 

مجل�ص �لتعاون �لخليجي.

التو�سيات

في �ل�سنو�ت �لمقبلة، من �لمتوقع �أن ي�ستمر �لنا�ص في عبور �لحدود 

�شامل  �قت�شادي  نمو  تحقيق  �أجل  ومن  �لعمل.  �شبيل  في  �لوطنية 

وتمكين �لعمال �لمهاجرين و�أ�سرهم من تحقيق مكا�سب تنموية �أف�سل 

)�أ(  للهجرة  وفعالة  عادلة  �شيا�شات  �عتماد  من  بد  ل  عملهم،  من 

�حتياجات  تلبي  )ب(  فيما  �لمهاجرين  للعمال  �لالئق  �لعمل  ت�شمن 

�سوق �لعمل.

ويتطلب تحقيق تلك �لأهد�ف تد�بير مكثفة في بلد�ن �لمن�شاأ و�لمق�شد 

على �ل�شو�ء، �إلى جانب �لتعاون �لعابر للحدود على �لم�شتويات �لثنائية 

عمل  قو�نين  �لتد�بير  تلك  وت�شمل  �لأطر�ف.  و�لمتعددة  و�لإقليمية 

�أكثر فعالية، وتنظيم ممار�شات هجرة �ليد �لعاملة في بلد�ن �لمق�شد 

توظيف  �آليات  و�إر�شاء  تطبيقها،  على  تحر�ص  موؤ�ش�شات  و��شتحد�ث 

ومن  �لوطني  �لم�شتوى  على  �لفعالة  و�لرقابة  �لر�شد  ت�شمل  عادلة 

��ست�سعاًفا  �لأكثر  �لمهاجرون  �لعمال  �أما  �لثنائية.  �لتفاقيات  خالل 

مثل عمال �لمنازل، فيحتاجون �إلى عناية خا�شة، ما يدعو �إلى �تخاذ 

تد�بير للحر�ص على مر�عاة �ل�سيا�سات لعتبار�ت �لنوع �لجتماعي.

وت�شمل �لتو�شيات ما يلي:

ت�سديق وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية ذات ال�سلة

�لمن�ساأ  بلد�ن  في  �لآتية  �لدولية  �لعمل  لمعايير  �لترويج  ينبغي 

و�لمق�شد: �تفاقية �لعمال �لمهاجرين )مر�جعة(، 1949 )رقم 97(؛ 

�تفاقية �لعمال �لمهاجرين )�أحكام تكميلية(، 1975 )رقم 143(، 

�لعمل  �لبروتوكول لتفاقية  189؛  و�لتفاقية رقم   181 �لتفاقية رقم 

�لجبري رقم 29.

ممار�سات التوظيف المن�سفة 

ينبغي تعزيز ممار�سات و�سيا�سات �لتوظيف �لعادلة من خالل �عتماد 

�لتوظيف  ب�شاأن  �لدولية  �لعمل  لمنظمة  �لعملية  و�لتوجيهات  �لمبادئ 

�لعمال  على  توظيف  ر�شوم  �أية  فر�ص  عدم  مبد�أ  وتكري�ص  �لعادل، 

لبلد�ن  يمكن  لذلك،  �إ�شافة  �لإقليم.  لبلد�ن  �لوطنية  �لت�شريعات  في 

حول  نموذجية  ت�شريعات  تطوير  )�أ(  يلي:  مما  ت�شتفيد  �أن  �لمن�شاأ 

في  بما  كمعيار،  ��شتخد�مها  يمكن  �لتي  �لتوظيف  ممار�شات  تنظيم 

ذلك �لحر�ص على تنظيم وكالت �لتوظيف من �لباطن؛ )ب( تقديم 

�لر�شد  )ج(  و  جيد؛  باأد�ء  تتميز  �لتي  �لتوظيف  لوكالت  �لحو�فز 

وتطبيق �لت�سريعات.

وفي معر�ص �إ�شالح ممار�شات �لتوظيف في بلد�ن �لمق�شد، ل بد من 

�لعربية،  �لدول  في  بالتاأ�شير�ت  �لتجار  لمعالجة  �آليات  في  �لتفكير 

مطابقة  �ل�ساغرة  �لوظائف  تكون  حيث  �لهجرة  �إجر�ء�ت  وتب�سيط 

فر�ص  توفير  يمكن  �لقطاعات.  بع�ص  في  �لعاملة  �لأيدي  في  لنق�ص 

توظيف بديلة لأ�سحاب وطالبي �لعمل تقلل من عدد �لو�سطاء وبالتالي 

�أ�شحاب  بين  �لمطابقة  في  تنظر  �أن  �لحكومات  على  �لتكاليف.  من 

�لخا�سة  �لتوظيف  لي�ص فقط من خالل وكالت  �لعمل  �لعمل وطالبي 

طريق  عن  ومبا�شرة  �لعامة  �ل�شتخد�م  وكالت  خالل  من  ا  �أي�شً �إنما 

�إلكترونية )ب�شهادة ملحق  �أ�شحاب عمل معتمدين و�إجر�ء�ت توظيف 

�لعمال  تحّمل  ل  بحيث  �لمناق�شات  �آلية  تح�شين  ينبغي  كما  �لعمل(. 

.
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م�ساريف �لتوظيف 

تحرك العمالة داخل �سوق العمل في بلدان المق�سد

يوؤدي  تغيير عملهم  �لو�فدين من  �لعمال  �إن منع  �لمق�شد،  بلد�ن  في 

�إلى �ختالل �لعالقة بين �ساحب �لعمل و�لعامل وتقييد حرية �لحركة 

�أحًياًنا  ويوؤدي  �لنمو �لقت�شادي  �آفاق  �لعمل، ما يحد من  د�خل �شوق 

�إلى �ل�شتغالل في �لعمل. بالتالي علت �لنتقاد�ت من منظمات حقوق 

�لبحرين  مثل  بلد�ن  و��شتجابت  �لعمال،  حركة  تقييد  �إز�ء  �لإن�شان 

وجمهورية كوريا و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة باإحد�ث تغيير�ت �إيجابية. 

فمن �أجل معالجة م�شكلة �لتجار بالتاأ�شير�ت و�لنهو�ص بفعالية �أ�شو�ق 

من  بد  ل  �لأطر�ف،  جميع  م�سلحة  يخدم  بما   
16

�لم�سيفة  �لعمل 

تي�شير حركة �لعمالة في �أ�شو�ق �لعمل �لم�شيفة. ينبغي �ل�شماح للعمال 

�لمهاجرين باإنهاء تعاقدهم �شمن �لمهل �لقانونية و�لنتقال للعمل لدى 

�ساحب عمل �آخر من دون �لحاجة لمو�فقة �ساحب �لعمل �لأ�سا�سي. 

فتلك �لترتيبات تقل�ص �إلى حد كبير تكاليف �لتوظيف �لإجمالية فيما 

ت�ساهم في مطابقة �أف�سل بين �لمهار�ت و�لوظائف.
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تطوير المهارات والعتراف بها

�أكبر  بدقة  �لأجانب  �لعمال  من  �لعمل  �شوق  متطلبات  تحديد  يمكن 

بال�شتناد �إلى مجموعة م�شادر، منها طلبات �أ�شحاب �لعمل وم�شوح 

و�لوظائف  �لقت�شادية  �لبيانات  قبيل  من  ومعلومات  �لعاملة  �لقوى 

و�لعتر�ف  �لمهار�ت  تطوير  لأنظمة  يمكن  لذلك،  �إ�شافة  �ل�شاغرة. 

بالموؤهالت تي�شير عملية �لتوظيف و�لنتقال نحو وظائف تت�شم باأجور 

خا�شة  �أهمية  بالمهار�ت  �لعتر�ف  بر�مج  وترتدي  �أف�شل.  و�شروط 

في  �أجًر�  �لأعلى  �لوظائف  �إلى  و�سوًل  �لأقل  للمهاجر�ت  بالن�سبة 

بع�ص �لبلد�ن و�لمهن. وت�سمل �أبرز �لمقاربات لترفيع مهار�ت �لعمال 

�لمعايير  تطبيق  )�أ(  يلي:  ما  �لإقليم  في  بها  و�لعتر�ف  �لمهاجرين 

�لهجرة قبل  �لمق�سد لختبار مهار�ت طالبي  بلد�ن  بها في  �لمعمول 

مغادرتهم بلد �لمن�شاأ؛ )ب( تطوير معايير دنيا م�شتركة؛ )ج( �إبر�م 

بمهار�ت  �لعتر�ف  و)د(  بالمهار�ت؛  �لمتبادل  لالعتر�ف  ترتيبات 

�لعمال �لمهاجرين لدى عودتهم �إلى بلدهم.

العمل الالئق و�شروط العمل

�لأطر  لتح�شين  ق�شوى  �أهمية  �إيالء  في  �ل�شتمر�ر  ينبغي  ذلك،  �إلى 

على  تقوم  لنماذج  �لترويج  وينبغي  فعاًل.  تطبيًقا  وتطبيقها  �لقانونية 

�شد�د �أجور �لعمال في �أو�نها، ب�شورة �شفافة وغير تمييزية، للحر�ص 

على حماية �لأجور. وينبغي �لإ�سر�ع في معالجة �لم�سكلة �لناجمة عن 

م�سادرة جو�ز �ل�سفر من قبل �ساحب �لعمل و�لترويج لحتفاظ �لعمال 

تدعو  كما  جيدة.  ممار�سات  باعتبارها  �آمنة  �أماكن  في  بجو�ز�تهم 

�لحاجة �إلى تنظيم �لعمال ب�شورة �أف�شل و�عتماد �آليات فعالة لتحديد 

�آليات خا�شة  تطوير  �لقطاعية من خالل  �ل�شيا�شات  وتر�شيخ  �لأجور 

و�لعمل  و�لبناء  �لأ�شماك  و�شيد  �لزر�عة  في  �لعمل  �شروط  لتح�شين 

�لمنزلي و�ل�سناعات �لتحويلية. ومن �أبرز عنا�سر �لمقاربة �لقطاعية 

�لتعامل مع �لجهات �لفاعلة على طول �سل�سلة �لإمد�د، عند �لقت�ساء، 

و�ل�ستفادة من تاأثيرها في �سبيل حماية �لعمال.

ت�سمل  فيما  ت�سمل  بحيث  �لعمل  مفت�سيات  قدر�ت  تعزيز  ينبغي  كما 

و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لعمال  وتوظيف  لالإتجار  �لعمالية  �لعتبار�ت 

ت�شميم  في  �لمر�أة  لم�شاركة  بانتظام  �لترويج  ينبغي  كما  �لمهنية. 

وتقديم وتلقي �لتدريب. ومن بين �لأولويات تطوير �أنظمة للحر�ص على 

و�شول �لعمال �إلى �لحماية لدى عودتهم �إلى بلد�ن �لمن�شاأ، بما في ذلك 

�أية تعوي�شات متوجبة لهم في حال �لتعر�ص لحو�دث.  �لح�شول على 

ومن �ل�شروري تح�شين عملية جمع �لبيانات �لمتعلقة بالحو�دث �لتي 

�لتدريب  لتح�شين  �لعمل،  مكان  في  �لمهاجرون  �لعمال  لها  يتعر�ص 

و�لوقاية بما يتما�شى مع موؤ�شر�ت �أهد�ف �لتنمية �لم�شتد�مة.

كما تدعو �لحاجة �إلى تح�سين معرفة �لمهاجرين بحقوقهم وتح�سين 

و�سولهم �إلى خدمات �لدعم �لتي تقدمها �لوكالت �لحكومية وملحق 

�لعمل و�لنقابات ومنظمات �لمجتمع �لمدني، بما فيها مر�كز �لمو�رد 

�لمخ�ش�شة للعمال �لمهاجرين. فبالإ�شافة لح�شولهم على �لخدمات، 

ل بد من تمكين �لعمال �لمهاجرين ذكوًر� و�إناًثا من تمثيل م�شالحهم 

و�سون حقوقهم.

ال�سراكات وتو�سيع قاعدة المعارف

�إن �لإد�رة �لر�شيدة للهجرة �لدولية من �ل�شو�غل �لم�شتركة �لتي تتطلب 

تعاوًنا بين مجموعة كبيرة من �لجهات �لمعنية. ُتح�شى عدة �أنو�ع من 

�لتفاهم  مذكر�ت  منها  �لهادئ،  و�لمحيط  �آ�سيا  �إقليم  في  �ل�سر�كات 

ومبادر�ت �لتكامل �لإقليمي و�لتعاون بين �لنقابات ومنظمات �لمجتمع 

�لمدني. ول بد من تدعيم هذه �لجهود وتطبيقها على �أ�شا�ص ثالثي.

تو�شع  �لتي  �لمعارف  قاعدة  لتو�شيع  �لأبحاث  مو��شلة  ينبغي  كما 

�ل�شيا�شات على �أ�شا�شها، �إلى جانب تد�بير �أخرى مثل جمع �إح�شائيات 

�لهجرة  تكاليف  حول  در��سات  و�إجر�ء  �لعاملة  �ليد  هجرة  حول 

و�لمو�قف من �لعمال �لمهاجرين.

الهجرة والتنمية

ت�سكل  �أن  ينبغي  �سو�ء،  حد  على  و�لمق�سد  �لمن�ساأ  بلد�ن  في 

من  يتجز�أ  ل  جزًء�  �لتنموية  و�لخطط  �ل�ستخد�م  ��ستر�تيجيات 

�شيا�شات هجرة �لعمالة. تعتمد منظمة �لعمل �لدولية نهًجا قائًما على 

و�لحو�لت.  و�لتنمية  �لهجرة  �إز�ء  �لمهاجر  �لعامل  محوره  �لحقوق 

وتعتبر �لإد�رة �لر�شيدة لهجرة �ليد �لعاملة �لتي تحر�ص على حماية 

حقوق �لعمال �لمهاجرين �شرًطا �أ�شا�شًيا لتحقيق مكا�شب تنموية �أف�شل 

�ل�شيا�شات  بو��شطة  �لإنمائية  �لتد�بير  �أثر  يتعزز  كما  �لهجرة.  من 

و�لممار�سات �لر�مية �إلى تخفي�ص كلفة تحويل �لأمو�ل، و�لتثقيف على 

عند  �لمهاجرين  �لعمال  �إدماج  وتي�سير  �لإير�د�ت،  ��ستخد�م  ح�سن 

عودتهم �إلى بلد �لمن�ساأ.

يتحّمل �لموؤلفون وحدهم م�شوؤولية �أي �آر�ء مطروحة. ل ي�شكل هذ� �لإ�شد�ر تاأييًد� لأي ر�أي من �لآر�ء �لمطروحة �أو �لمنتجات �أو �لعمليات �أو 

�لإ�شار�ت �لجغر�فية من جانب منظمة �لعمل �لدولية.
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