
  :صحيفة حقائق إقليمية

  غرب آسيا ومشال أفريقيا
 

وعلى العكس من ذلك فإن . مشال أفريقيا مصدر رئيسي للمهاجرين الذين يلتمسون العمل يف اخلارج، السيما يف أوروبا
بية بلدان غرب آسيا املنتجة الرئيسية للنفط، من قبيل الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي، وكذلك اجلماهريية العر

وهؤالء العمال الذين يعملون يف حقول النفط يأتون عادة من . الليبية، هي جهات مقصد هامة بالنسبة للعمال الوافدين
وأصبحت تركيا وعدة بلدان يف مشال أفريقيا نقاط عبور ألعداد . البلدان اجملاورة، ولكن يتزايد وصول أعداد منهم من آسيا

  .يا وأفريقيا جنوب الصحراء الذين حياولون دخول االحتاد األورويب خلسةمتزايدة من األشخاص القادمني من آس
وقد كان ). أوروبية يف املقام األول(ويف مشال أفريقيا يعترب املغرب البلد الذي يقيم أكرب عدد من مواطنيه يف بلدان أخرى 

وهذه األرقام تبني .  أدناه١نظر اجلدول ا.  هو الذي كانت تعمل يف اخلارج أكرب نسبة من قواه العاملة٢٠٠٠لبنان يف عام 
 يف املائة من قواه ١٠اخنفاض مستوى هجرة العمال إىل حد ما، حبيث أن لبنان هو وحده الذين يعيش يف اخلارج أكثر من 

 من  يف املائة١٠ دولة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقامة أكثر من ١٥وعلى سبيل املقارنة، تسجل . العاملة
  .قواها العاملة يف بلدان أخرى

يكونون عادة ذوي مهارة منخفضة، بينما من األغلب أن ) باستثناء مصر(واملهاجرون الذين يرحلون من بلدان مشال أفريقيا 
انظر اجلدول .  عاماً أو أكثر من التعليم املدرسي١٣يكون املهاجرون من غرب آسيا، أي الشرق األوسط، قد حصلوا على 

٢.  
 

جمموع املهاجرين من الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي : ١دول اجل
  ٢٠٠٠): أوروبا(وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ) أمريكا(

  

  البلد

املهاجرون يف بلدان 
منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان 
 ) كاأمري(االقتصادي 

املهاجرون يف بلدان 
منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي 

  ) أوروبا(
جمموع عدد 
  املهاجرين

املهاجرون كنسبة 
مئوية من جمموع 

القوى العاملة يف بلد 
من بلدان الشرق 

 األوسط ومشال أفريقيا

  ٤,٥  ٦٠٦ ٧٥٩  ٥٨٢ ٩٤١  ٢٣ ٨١٨  اجلزائر
  --  --  --  --  البحرين
  --  --  --  --  جيبويت
  ٠,٩  ٢٢١ ٦٤٤  ٩٣ ٦٣٠  ١٢٨ ٠١٤  مصر
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  ١,٩  ٤٩٩ ٩٩٠  ١٩٥ ٨٧١  ٣٠٤ ١١٩  إيران
  ٢,٧  ٢٢٥ ٢٠٣  ١٣٤ ٠٥٤  ٩١ ١٤٩  العراق
  ٤,١  ١٣٤ ٤٤٧  ٣١ ٩٢٣  ١٠٢ ٥٥٤  إسرائيل
  ٢,٨  ٥٦ ٣٤٦  ١٣ ٩٢١  ٤٢ ٤٢٥  األردن
  ١,٨  ٢١ ٦٥١  ٥ ٥٨١  ١٦ ٠٧٠  الكويت
  ١٥,٠  ٢٤٦ ٩٣٠  ٩٥ ٨٨٩  ١٥١ ٠٤١  لبنان
  ٠,٩  ١٩ ٧٨٣  ١١ ٤٩٤  ٨ ٢٨٩  ليبيا
  --  --  --  --  مالطة
  ٧,٦  ١ ٠٩٣ ٨٢٥  ١ ٠٤٢ ١١٢  ٥١ ٧١٣  املغرب
  ٠,١  ١ ١٧٤  ٦٥٨  ٥١٦  عمان
  ٠,٥  ١ ٥٠١  ٥٩٨  ٩٠٣  قطر

  ٠,٢  ١٦ ١٢٣  ٤ ٥٧٤  ١١ ٥٤٩  اململكة العربية السعودية
  ١,٩  ١١١ ٠٦٤  ٤٩ ٩٣٢  ٦١ ١٣٢  سوريا
  ٥,٤  ٢٦٣ ٦٠٣  ٢٥٣ ٧٦٢  ٩ ٨٤١  تونس

  ٠,٢  ٢ ٨٠١  ١ ١٨٩  ١ ٦١٢  ة املتحدةاإلمارات العربي
  ٢,٩  ٣٠ ٠٧٥  ٤ ٦٢٥  ٢٥ ٤٥٠  الضفة الغربية، غزة

  ٠,٤  ٢٠ ٥٨٥  ٨ ٢٧٦  ١٢ ٣٠٩  اليمن
ال (كندا والواليات املتحدة : تشمل بلدين مها) أمريكا(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي : مالحظات  

النمسا وبلجيكا :  بلداً هي١٨) أوروبا( والتنمية يف امليدان االقتصادي عاونالتوتشمل منظمة ). تتوافر بيانات عن املكسيك
واجلمهورية التشيكية والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا وهنغاريا وآيرلندا وإيطاليا ولكسمربغ وهولندا والنرويج والربتغال 

ونان وآيسلندا وبولندا واجلمهورية السلوفاكية وال تتوافر بيانات عن الي(وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة 
من األفراد املولودين يف اخلارج الذين يعيشون )  سنة أو أكرب٢٥(ويشمل املهاجرون مجيع من هم يف سن العمل ). وتركيا

  .يف بلد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  ).٢٠٠٥ ( Docquier and Marfouk: املصدر
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املهاجرون من الشرق األوسط ومشال أفريقيا إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حسب : ٢ول اجلد
  )كنسبة مئوية (٢٠٠٠: مستوى التعليم

   

  البلد

ذوو املهارة 
أقل من (املنخفضة 

 سنوات من ٨
  )التعليم املدرسي

ذوو املهارة املتوسطة 
 ١٢ سنوات إىل ٩(

سنة من التعليم 
  )املدرسي

ذوو املهارة العالية 
 سنة وأكثر ١٣(

من التعليم 
 اجملموع  )املدرسي

  ١٠٠,٠  ١٤,١  ٩,٢  ٧٦,٧  اجلزائر
  --  --  --  --  البحرين
  --  --  --  --  جيبويت
  ١٠٠,٠  ٥٨,٩  ٢٢,٩  ١٨,٣  مصر
  ١٠٠,٠  ٥٨,٥  ٢٤,٥  ١٧,٠  إيران
  ١٠٠,٠  ٣٨,٦  ٢٦,٦  ٣٤,٨  العراق
  ١٠٠,٠  ٥٧,٦  ٢٧,٦  ١٤,٧  إسرائيل
  ١٠٠,٠  ٥٥,٦  ٢٨,٠  ١٦,٤  األردن
  ١٠٠,٠  ٦٧,٨  ٢٠,٢  ١١,٩  الكويت
  ١٠٠,٠  ٤٤,٥  ٢٥,١  ٣٠,٤  لبنان
  ١٠٠,٠  ٥٤,١  ٢٣,٠  ٢٢,٩  ليبيا
  --  --  --  --  مالطة
  ١٠٠,٠  ١٢,٩  ١٦,٥  ٧٠,٦  املغرب
  ١٠٠,٠  ٦٢,٧  ١٥,٤  ٢١,٩  عمان
  ١٠٠,٠  ٦٩,٦  ١٥,٢  ١٥,٢  قطر

اململكة العربية 
  السعودية

١٠٠,٠  ٦٤,٦  ٢٢,٠  ١٣,٤  

  ١٠٠,٠  ٤٤,٣  ٢٤,٧  ٣١,٠  سوريا
  ١٠٠,٠  ١٤,٩  ١٢,١  ٧٣,٠  تونس

  ١٠٠,٠  ٦٧,٣  ١٥,٨  ١٦,٨اإلمارات العربية 
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  املتحدة
  ١٠٠,٠  ٥٥,٠  ٢٩,١  ١٥,٨  الضفة الغربية، غزة

  ١٠٠,٠  ٣٤,٥  ٣١,٩  ٣٣,٧  اليمن
، ٢لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي البلدان العشرين املذكورة يف اجلدول تشمل بلدان منظمة ا: مالحظات  

ويشمل املهاجرون مجيع من هم يف .  كوريا الشعبية الدميقراطيةومجهوريةزائدة أستراليا ونيوزيلندا واليابان ومجهورية كوريا 
يشون يف بلد من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف من األفراد املولودين يف اخلارج الذين يع)  سنة أو أكرب٢٥(سن العمل 

  .امليدان االقتصادي
  ).٢٠٠٥ ( Docquier and Marfouk: املصدر

 
ويقدر أن . وتؤثر التحويالت املالية الواردة من العمال املقيمني يف اخلارج تأثرياً كبرياً يف كل من مشال أفريقيا وغرب آسيا

تلقت حتويالت ) دول مشال أفريقيا وكذلك األردن وسوريا وتركيا ولبنان(بحر املتوسط أسراً يف البلدان النامية يف حوض ال
 يف املائة من التحويالت املالية اليت تلقتها البلدان ١٠، كانت تشكل حوايل ٢٠٠٤ بليون دوالر يف سنة ١٥مالية قيمتها 

  .النامية مجيعها يف تلك السنة
 كإطار واسع للتعاون السياسي واالقتصادي والثقايف بني ١٩٩٥نوفمرب /ن الثاينوقد بدأت الشراكة األورو أوسطية يف تشري

وكان التعاون بشأن تدفق العمال . الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان األخرى املطلة على البحر املتوسط
بية ووجود اجتاه حنو أُطر ثنائية ومؤخراً أدى وضع سياسة اجلوار األورو. املهاجرين مشاالً من بني أهداف تلك الشراكة

  .للمعونة والتعاون إىل احلد نوعاً ما من جمال اتباع هنج إقليمي متعدد األطراف، وأدخل تركيزاً أقوى على األمن
 

  سياسات القبول يف بلدان اخلليج

الة وإقامة العمال وعم. توجد لدى مجيع بلدان جملس التعاون اخلليجي سياسات لقبول املهاجرين ذوي املهارة املنخفضة
  . املهاجرين يف تلك البلدان تنظمان عادة من خالل إصدار تصاريح عمل مرتبطة برب عمل معني

ومع ذلك فإن بلدان جملس التعاون اخلليجي تقيد تدفقات املهاجرين كجزء من هدف احلد من اعتمادها على العمال 
، مثالً، حددت حكومة اململكة العربية السعودية هدف ٢٠٠٣ة ويف سن. األجانب والعمل على زيادة العمالة بني مواطنيها

، وإذا حتقق ذلك فهذا معناه ٢٠١٣ يف املائة على األكثر من السكان حبلول سنة ٢٠خفض عدد العمال املهاجرين إىل 
  . ماليني على األقل٣حدوث اخنفاض يف أعداد املهاجرين احلاليني مبقدار 

تعلق باهلجرة الوافدة أن األردن ولبنان وتركيا وقطر واإلمارات العربية املتحدة جتتذب أعداداً ومن االجتاهات اإلجيابية فيما ي
  .كبرية من الطلبة األجانب، وأهنا تتحول إىل مراكز للتدريب املتقدم للطلبة الوافدين من بلدان جماورة

  
  .إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةمن إعداد إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم، بالتعاون مع شعبة السكان ب

  


