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 موجز تنفيذي
 

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الهجرة في دول مجلس التعاون، هذه الدول التي تمثل واحدة من أهم 
تقباًال وتأثرًا بهجرة العمالة الوافدة وتمثل هذه الظاهرة موقع القمة بين اهتمامات األقاليم الدولية اس

واضعي السياسات وصانعي القرارات في دول مجلس التعاون الخليج، فهي إلى جانب مثلت وال تزال 
ضرورة یصعب االستغناء عنها، لعالقتها الجوهریة بالتنمية، إال أنها في الوقت نفسه ذات تأثيرات 
سلبية بدأت تتضح معالمها، ونتائجها في شكل اختالالت في البنية السكانية، وسوق العمل، والقيم 

 :ناولتها الدراسة والتي من أهمهاالثقافية واالجتماعية آما إنها دفعت بالكثير من التحدیات التي ت
ئمة لالقتصادیات إشكالية توفر عمالة مال و  عرض القوى العاملة والطلب عليهااختالل التوازن بين

الجدیدة المرتبطة بالمعلومات واالتصاالت، خاصة في ظل سيطرة الشرآات الكبرى متعددة الجنسيات 
والتي أوجدت أنماطًا جدیدة من الهجرة آما خلقت تنافسًا قویًا في سوق العمل بسبب قضية العمالة 

رى تعتبر بمثابة تحدي آخر وهي عدم المهارة والتي تتمتع باستخدام التقنية العالية، مما أبرز قضية أخ
 .مالئمة المخرجات التعليمية للعمالة بشكل عام والعمالة المواطنة بشكل خاص

وأهم تحد یواجه سوق العمل في دول المجلس هو ظهور مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس 
 .ة في دول المجلسوتبدو هذه المشكلة غير مقبولة في ضوء الحجم المتواضع لقوة العمل المواطن

باإلضافة إلى التأثيرات السلبية التي تحدثها عملية التحویالت للعمالة الوافدة سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر على حجم االستثمار في دول المجلس وآذلك على تأثيرها السلبي على اقتصادیات دول 

 جدیة هو مواجهة ما یقر على المجلس وميزان المدفوعات وفي الوقت الحاضر یعتبر التحدي األآثر
مستوى العالم آحقوق المهاجرین في إطار حقوق اإلنسان وما یترتب على ذلك من سياسات وقوانين 
ونظم قد تكون عرضة للتعدیل من أجل درء مخاطر ما قد تنطوي عليه إشكالية المهاجرین وحقوق 

 دول المجلس واإلشكاليات التي ومن منطلق هذه الخلفية للهجرة وأنماطها وتياراتها في .اإلنسان
ولذا فقد تناولت . طرحتها والفرص التي أوجدتها آان البد من تقييم لسياسات الهجرة في هذه الدول

 .الدراسة هذه اإلشكاليات والتحدیات في إطار عالقة الهجرة بالسكان وقوة العمل والتنمية بشكل عام
ين استخدام العمالة في آل دولة على حدة من آما تطرقت إلى عرض لسياسات الهجرة وأنظمة وقوان

آما أشارت إلى جهود دول المجلس مجتمعة في إحداث بعض التعدیالت على هذه . دول المجلس
وخاصة تلك المتعلقة بسياسات دول . السياسات من خالل استصدار بعض األنظمة والتشریعات
 . القطاع العام والقطاع الخاصالمجلس في مجال إحالل العمالة الخليجية المواطنة في وظائف

السياسات والذي یتبلور آما أبرزت الدراسة الهدف الذي تسعى من أجله دول المجلس من خالل هذه 
إیجاد نوع من التوازن ) 3، تقنين استخدام العمالة الوافدة) 2، ضبط تدفق الهجرة الوافدة) 1  :فيما یلي

آما عملت الدراسة على تقييم هذه السياسات  .بين العرض والطلب في سوق العمل في دول المجلس
في ظل رؤیة نقدیة هادفة لتوضيح اإلیجابيات والسلبيات، الحلول والتحدیات ویمكن القول أن الدراسة 
خلصت إلى أن سياسة الهجرة والعمالة في البلدان الخليجية قد مرت بتغيرات أساسية منذ أواخر 

ه السياسات آان یشوبها القصور في بعض جوانبها خاصة السبعينيات وحتى اآلن، مما یؤآد أن هذ
 .المتعلقة باستخدام العمالة، دوران العمالة وقضية اإلنتاجية والمهارة

وهذا ما یؤآد إن هذه السياسات نحتاج إلى عدد من  التغيرات والتعدیالت لتكون مالئمة ألوضاع 
بطها بالسياسات السكانية في آل دولة من دول الهجرة ومتطلباتها في اآللفية الثالثة آما یجب أن یتم ر

المجلس وینبغي أن ینظر إليها ضمن منظومة تنمویة شاملة، تهتم ببناء الموارد البشریة الخليجية ألنها 
وتخلص الدراسة في النهایة إلى عدد من النتائج  .الرآيزة األساسية في حل مشكلة العمالة الوافدة

يات من الممكن االستعانة بها لبلورة رؤیة استراتيجية شاملة وشأنها األساسية آما تضع عدد من التوص
 .التعامل مع قضية الهجرة الوافدة وإشكالياتها في دول المجلس
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 الفصل األول
 

 الهجرة الوافدة
 

 مقدمة 
 

الم           . أن الهجرة إلى منطقة الخليج ظاهرة تختلف آثيرًا عن الهجرات المعاصرة األخرى على نطاق الع
بضعة عقود، شهدت منطقة الخليج تغييرات جذریة في ترآيبة السكان وقوة العمل، فقد صارت       فخالل  

سهم              سكان أنف ة ال ي بعضها أصبح غالبي القوى العاملة الوافدة أغلبية مهيمنة في جميع دول الخليج، وف
ن حوالي             . من غير المواطنين   اجرون م ة مه ى المنطق ال      200لقد وفد إل اء الع ي مختلف أنح م،  قطر ف

ن والحرف ن المه عة م ون لمجموعة واس ة . ینتم النفط بمنطق اط ب ة ذات االرتب رة الحدیث دأت الهج وب
ة          اقي دول المنطق دت لب م امت وآانت  . الخليج بدولة البحرین والكویت أول األمر في حقبة األربعينات ث

دة            ة الواف ستقبلة للعمال سابق    آانت  (عمان آخر دولة خليجية تنضم للرآب آدولة رئيسية م ي ال ر ف تعتب
ة   لة للعمال ار   ). آدولة مرس ا أش ام       ) Sinclair) 1979 و  Birksوآم ل أم واب سوق العم تح أب إن ف ف

ارات         (العالم آان لبعض دول الخليج       ة اإلم ت، قطر ودول د للمضي       )البحرین، الكوی ، األسلوب الوحي
في العمالة على المستویات قدمًا في النمو االقتصادي، ألنها تملك فائض رأسمال وتعاني من نقص حاد 

 ).78 لخليجية، التقریر االقتصادي، ص، تدویل أسواق العمل امعبدا لكریعباس . د. (المهاریة آافة
 

د                  ل العدی إذن فأن الهجرة إلى مجتمعات الخليج العربية ظاهرة قدیمة، إال أنها نالت اهتمامًا بالغًا من قب
ال          من المفكرین والباحثين، ومع إرهاصات السبعي      نات من هذا القرن، اطردت موجات الهجرة واالنتق

ة         صادیة واالجتماعي تالالت االقت ن االخ د م ر العدی ة األم ي نهای كل ف رد ش و مّط ى نح ت عل وتتابع
رة            املي الهج ا أن لع سكان، آم دیموجرافي لل ب ال ى الترآي ر عل ا المباش يما تأثيره حة، الس الواض

ؤثران       واالنتقال أثرًا بالغًا على معدالت نمو ا    ا ی املين، آم ي والعلمي للع لقوى العاملة والترآيب المهن
ى                ) الهجرة واالنتقال ( ذلك عل ة، وآ ي المجتمعات الخليجي ذآور ف سبة ال ى ن على التوزیع العمري وعل

رأة             ى معدالت مشارآة الم  معدالت الخصوبة، ومعدالت المشارآة للسكان في قوة العمل، وخاصة عل
 .)31 الوافدة والتنمية، صميثاء الشامسي، الهجرة. د(
 

 لخليج العربي ـ مراحلها وطبيعتهاالهجرة إلى ا -1
 

ة،       ة الثاني بدأت أحداث حرآة دولية للهجرة العمالية في شبه الجزیرة العربية في أعقاب الحرب العالمي
ة                ة الخليجي دول العربي صادیات ال  ونمت وتعاظمت بنمو تدفق العوائد النفطية وتعاظمها في شرایين اقت

ع    . )81ميثاء الشامسي، المرجع نفسه، ص   .د( ى أرب دول إل بحيث یمكن تقسيم تطور الهجرة إلى هذه ال
 .أو خمس مراحل تبعًا لمسيرة تدفق تلك العوائد

 
  األولىالمرحلة •
 

رول                       تثمار التجاري للبت دء االس سينات بب ع الخم ى مطل رن الحالي حت ات الق استمرت من بدایة أربعين
ور آثاره في األوضاع االقتصادیة، بما في ذلك االجتذاب التدریجي للعمالة من العربي وتصاعده، وظه

ة          ران المصدرین        . الخارج؛ الستخدامها في عمليات التحدیث وتوسيع الخدمات العام د وإی وآانت الهن
 .األساسيين لتلك العمالة الوافدة

 
 المرحلة الثانية •
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ام    امتدت من أوائل الخمسينات حتى بدایة السبعينات،         ى ع رة    1973وبالتحدید حت ذه الفت م، وتميزت ه
بإعادة تنظيم اإلدارة، واالنطالق لبعث المرتكزات االقتصادیة األساسية وإنشاء المدارس والمستشفيات 

ات رة     . والطرق ى الهج وق عل سودان واألردن، تتف سطين وال صر وفل ن م ة م رة العربي ذت الهج وأخ
 .جرة العربية مع فترة المد القومي العربيالهندیة واإلیرانية، آما تزامن تفوق اله

 
 المرحلة الثالثة •

 
م 1983م إثر بدء تصاعد أسعار النفط، و انتهت بتدهور هذه األسعار عام 1973بدأت في خریف عام 

ن          نفط م ام    3حيث ارتفع سعر برميل ال ى  1973 دوالرات ع ام  10م إل ى  1974 دوالرات ع  28م وإل
ام  ى 1980دوالرًا ع م إل ام  34م، ث جله   1982دوالر ع نفط س ل ال مي لبرمي عر رس ى س و أعل م، وه

 .التاریخ في تلك الفترة
ن                  ة م دول العربي ي ال ات المنتجة ف ادة الكمي ة زی ذه المرحل  14ر7وقد رافق ارتفاع أسعار النفط في ه

ل   22ر2م ثم إلى 1973 مليون برميل عام    18ر8 إلى   1970مليون برميل یوميًا في عام       ون برمي  ملي
ة من     . م1979عام   ام   4534وبذلك ارتفعت العوائد النفطية للدول العربي ون دوالر ع ى  1970 ملي م إل

 .م1980 مليون دوالر عام 213ر600م ثم إلى 1978 مليون دوالر عام 78300
ذه    ا اضطر ه ي مم يج العرب ي دول الخل ة ف ساع الخطط اإلنمائي ة ات دات النفطي ادة العائ وصاحب زی

ة               الدول، نظرًا لقلة سكا    ة العربي دي العامل ى مصاریعها لألی نها وشح قواها العاملة، إلى فتح أبوابها عل
 .واألجنبية على السواء بكل أصنافها، حتى أصبحوا یحتلون المكانة األساسية في ترآيب القوى العاملة

 
ة،            دول الخليجي ي ال ى المدن ف ة إل اطق الریفي ي المن إن  وبالرغم من وجود الهجرة الداخلية الواسعة ف  ف

قطاعات التشييد والزراعة ظلت تعاني من نقص في العمال، مما زاد الحاجة للعمال الوافدین، في حين 
 .أن القطاع الهامشي وآذلك القطاع الحكومي، استمر في امتصاص القوى العاملة المواطنة

ع ت             نفط   أما المرحلة الرابعة لهجرة العمالة فقد بدأت في بواآير عقد الثمانينات متزامنة م دهور سعر ال
وقد بلغ معدل النمو المشترك للسكان الوافدین . وعائداته، حيث اتجهت معدالت الوافدین نحو االنحسار

ون  4.4 و 6.6لذا فقد ارتفع عددهم إلى    % . 8 نسبة   1985 – 1980والعمالة الوافدة خالل الفترة       ملي
ام            (نسمة على التوالي     ي ع ة ف ر المواطن ام           1985آان حجم العمالة غي ه ع ان علي ا آ ر مم  1980 أآب
 .)80عباس عبدالكریم، ص. د ()بمقدار مرة ونصف

 
ان          1985تشير بيانات ما قبل عام   و اجرین، حيث آ ادة المه دل زی وط صافي مع ي هب تمرار ف  إلى اس

رة           ط   % 3.3،  1990 1985المتوسط السنوي لمعدل تدفق السكان الوافدین في الفت ـ     (فق ة ب % 8مقارن
ا    خالل فترة الخ  سابقة له نوات ال سبة       ). مس س دة بن ة الواف ع حجم العمال ًا ارتف ي   % 3.1عموم نویًا ف س

 .م2002 – 1990خالل % 3.0 وبنسبة 1990 – 1985الفترة 
اش           أن تلك  إال. هذا ویظل موضوع اعتبار حقبة ما بعد حرب الخليج مرحلة خامسة، مسألة خاضعة للنق

رة            الحرب لم تغير شيئًا من المالمح العامة لل        سریع وتي مرحلة الرابعة، إذ لم یتجاوز دورها اإلسهام في ت
 . هيمنة اآلسيویين على سوق العمل الخليجي، وهو اتجاه آان سائدا سلفًا

 
ا                ة م ة الكویتي تالل، وأبعدت الحكوم بالد خالل االح دین ال ن الواف ات اآلالف م وفي الكویت، غادر مئ

وعادت  . م1991بعد عودتها عام )  قبل الغزو300ر000الذین آانوا في حدود    (تبقي من الفلسطينيين    
شير      . شریحة من المهاجرین المنتمين لجنسيات أخرى إلى الكویت بعد التحریر          وهناك من الدالئل ما ت

 1990وآان العدد اإلجمالي للوافدین عند نهایة عام . إلى أن هذا اإلحالل یصب في مصلحة اآلسيویين
 . وما بعدهابيد أن تدفق العمالة الوافدة بدأ من جدید في عقد التسعينات. أقل آثيرا منه قبل االحتالل

 
 حجم الهجرة إلى دول المنطقة -2
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اجرین             داد المه ة ألع من الضروري أن نفحص       ) المخزون (وحتى نستطيع أن نفهم المستویات الحالي

ود ماضية،   التطور التاریخي للهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدین إلى ثالث           ة عق
ل،      ) 1(آما هو مبين في الجدول       ة      نجد  إذ لدول مجلس التعاون الخليجي آك سبة المئوی ي الن ًا ف  ارتفاع

سبة من                      ارات ارتفعت الن ة اإلم ي دول سكان فف داد ال ى تع نة    2.4للمهاجرین الدوليين إل ى   1960 س  إل
 .2005 عام 71.4 و 1995 عام 70.5 ثم إلى 1975 عام 58.9

 
ام  % 32ضًا نجد ارتفاع هذه النسبة من        وفي قطر أی   ى  1960ع ام  69.6 إل ام  % 77.2 و 1975 ع ع

اجرین    %. 78.3 إلى 2005 وفي عام  1995 داد المه د أع وتعتبر اإلمارات وقطر حالة استثنائية لتزای
 .وغلبة عنصر المهاجرین على السكان األصليين بشكل صارخ

 
ادل   1960المهاجرین فقد بلغت عام وتمثل عمان الحالة األقل تأثرًا بتزاید نسبة     ا یع ام   5.6 م ي ع ، وف

األمم المتحدة،  (24.4 ما یعادل 2005 وفي عام 26.3 ما یعادل 1995 وفي عام 8.2 ما یعادل 1975
 ).2006وحدة السكان، 

 
 الموجات األولى من الهجرة إلى المنطقة في أواخر الستينات ومطلع السبعينات من الجنسيات لقد بدأت
م    العرب ب األع ي الغال ة ف يا      %). 71.2(ي رق آس وب ش وب وجن ن جن دون م كل الواف ، %19.8وش

ون نحو      ا      % 2األمریكيون واألوروبي ا وإفریقي ران، ترآي ة من إی ال بعض    . وجاءت البقي ورغم اآتم
سبب       1975المشروعات اإلنشائية بحلول عام     ك ب دة، وذل ة جدی ذب عمال ، إال أن سوق العمل ظل یجت

ي أوطانهم، و       مغادرة بعض ) أ( ة ف امي حجم   ) ب( اإلیرانيين والعراقيين المنطقة تحت إغراء التنمي تن
مصر، األردن (قطاعات الخدمات الشخصية والصناعية آذلك أخفقت البلدان الرئيسية لتصدیر العمالة   

 آما نتيجة لذلك بدأت دول الخليج،. في مقابلة المتطلبات المتزایدة لسوق العمل في دول الخليج) واليمن
يا        . Serageldinیشير   ا من آس ة، أساس ع حدوث أول   . في استقدام العمال من خارج البلدان العربي وم

اه نحو                          ي مضاعفة االتج ه دور ف ان ل د آ هبوط في أسعار النفط في أواخر السبعينات، نشأ عامل جدی
نسبة الوافدین العرب لذا فقد انخفضت . تفضيل العمالة اآلسيویة، أال وهو استعدادها لقبول أجور متدنية

ين    % 65.0من  % 30.1إلى   ا ب يا         1985 – 1975م وب آس دین من جن سبة الواف ي حين ارتفعت ن  ف
ریالنكا   ( نغالدیش وس ستان، ب د، الباآ يا  )الهن رق آس ا   (، ش سيا وغيره د، أندوني ين، تایالن ى ) الفلب إل

سيات    منذ ذلك الحين، توقفت دول الخليج عن نشر ب    . على التوالي % 20.3و  % 43.0 ات حول جن يان
ائدا   زال س يویة ال ی ة اآلس ى العمال اد عل ى أن االعتم ة عل رات الدال ن المؤش اك م دین، إال أن هن  الواف

 .)81عباس عبدالكریم، تدویل أسواق العمل الخليجية، ص(
دین،               ود     ونستنتج مما سبق أن دول منطقة الخليج تعتبر من الدول المستوردة للواف دأت خالل العق ا ب ألنه

 سياسة االنفتاح االقتصادیة ودعوة الشرآات العالمية لتنفيذ المشروعات إتباع خيرة من القرن العشریناأل
دارس              ة والطرق والم الصناعية والزراعية خاصة في مجال العمران واإلسكان وإنشاء المؤسسات العام

ة من مخت                  وى العامل تيراد الق لف المستویات    والمستشفيات والمواصالت، وتتطلب هذه المشروعات اس
شباب  ال وال ساء واألطف ن الن رافقين م م وللم ة له دمات الالزم وفير الخ صات وت اء . د (والتخص ميث

 .)87-86الشامسي، الهجرة الوافدة والتنمية، ص
 

ى  1970ویتضح من اإلحصائيات أن العمال الوافدین العرب تزاید في الفترة من           166من   (1975 إل
د انخفض من      إال أن التمثيل   )  ألف 226إلى   يج ق ي الخل ى  % 51النسبي للمهاجرین العرب ف % 42إل

د           .في الفترة السابقة نفسها    يویة من الهن ة اآلس د العمال االت توری سلة من وآ شار سل وهذا یدل على انت
ا مكاتب موزعة                  وباآستان وآوریا وغيرها في تلك الفترة في دول مجلس التعاون، وتعمل من خالله

رحيلهم   بين عواصم هذه األقطا  ال، وت ر، وتقوم هذه المكاتب بتلقي طلبات العمالة جميعها واختيار العم
من بلدانهم إلى المنطقة وفق عمولة محددة، وبهذا تمكنت هذه الوآاالت من أن تربط بصورة جيدة بين          
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ة                      دي العامل ذه األی ا ه وفر به ي تت اطق العرض الت ي ومن يج العرب ي الخل ة ف مناطق طلب القوى العامل
 .ة في شبه القارة الهندیةبكثر

ق                 رة، عن طری داد آبي ة وبأع ى المنطق ة إل ة األجنبي وى العامل صدیر الق ام لت اني اله وآان المصدر الث
ي               ود ضخمة ف ى عق ي تحصل عل ان الت الشرآات اآلسيویة متعددة الجنسية، من آوریا الجنوبية والياب

شرآات أن          ة من المصادر             المنطقة، وأصبحت القاعدة السائدة في نشاط هذه ال ن العمال ا م سد حاجته  ت
 .اآلسيویة وأهمها شبه القارة الهندیة وآوریا الجنوبية والفلبين والمالیو

 
ام  ي ع ة ف سية المصدرة للعمال ي دول الرئي د ف أتي الهن ا 1975وت اجرة منه ة المه وى العامل سبة الق  ن

سطين  ثم ا% 9ر6ثم مصر  % 33ر7من إجمالي المهاجرین تليها الباآستان      % 24 % 9ر5ألردن وفل
 .1%4ر6ثم أوروبا وأمریكا الشمالية 

 
غ          ى؛ حيث تبل ي الدرجة األول ومن بين الدول العربية المصدرة للقوى العاملة تلك الفترة تأتي مصر ف

ة       دول العربي ن ال اجرة م ة المه وى العامل الي الق ا إلجم اجرة منه وى المه سبة الق ا األردن % 37ن تليه
 %.12ر3وأخيرًا اليمن الشمالي واليمن الجنوبي % 13ر6ریا ثم سو% 34ر6) وفلسطين(

دول              دة ل ة الواف وى العامل الي الق ى إجم ة إل دول العربي دة من ال ة الواف وى العامل سبة الق شكل ن ذا  وت ه
وا   % 26المنطقة  أو ما یعادل ربع القوى العاملة المهاجرة ـ أي أن المهاجرین العرب أقلية إذا ما قورن

 .) 89-88ميثاء الشامسي، المرجع السابق، ص. د (ة واألوروبية األخرىبالدول اآلسيوی
 

دم إدالء       را لع ي نظ اون الخليج س التع ي دول مجل ة ف ات األجنبي م المجتمع دیر حج صعب تق ن ال وم
ي  12.5ولكن المعلومات المتوفرة ترجح أن هناك    . المسئولين عن المعلومات الخاصة بهم      مليون أجنب

ي دول      ون ف ام            آانوا یقيم ي ع اون الخليجي ف ا یقرب عن          2002 مجلس التع نهم م ن   3.5 م ون م  ملي
ون  1.0 مليون من الباآستانيين، وحوالي    1.7 مليون من الهنود، و      3.2العرب غير الخليجيين، و       ملي

ى  700.000من ال بنجالدیشيين، وأآثر من    سریالنكيين   700.000 من الفليبينيين وما یزید عل  من ال
دول ( ين     أي أن). 2ج ر الخليجي رب الغي ن ضعف الع ر م ادل أآث ان یع يویين آ دد اآلس ون  . ع وتتك

ن المصریين               ا م ي أغلبه ة ف ى       (المجتمعات العربية غير الخليجي د عل ا یزی ون  1.5م ين  ) ملي ، و اليمني
سنزآي،     () مليون 0.3(، والسوریين   ) مليون 0.5(األردنيين  / ، والفلسطينيين   ) مليون 1.0( ه آاب اندری

 .)10ل العربية إلى دول المجلس، صهجرة العم
 

 ت الهجرة إلى دول الخليج العربيةتيارا -3
 

ل                لقد استمرت هجرة الهنود والباآستانيين خالل فترة السبعينات ولكن بمعدالت أعلى بكثير من ذي قب
ن دول         يج م ة الخل وذلك جنبًا إلى جنب مع ظهور تيار جدید للهجرة إلى الدول العربية البترولية بمنطق

  .) آوریا الجنوبية والفلبين وتایالند وماليزیا(سيویة أخرى آ
 

وقد تميز التيار الجدید للهجرة من شرق وجنوب وشرق آسيا بتنظيم فعال اذ ینتمي العمال الوافدون في 
شائية ضخمة      اجرون   . هذه الحالة إلى شرآات تحمل نفس جنسيتهم وتتولى القيام بعمليات إن يم المه ویق

سكانية      في معسكرات عمل   دا عن التجمعات ال .  آبيرة خاصة بهم بالقرب من مواقع المشروعات وبعي
د                          زام بالمواعي ع االلت ا م ام التي تكلف به ا بالمه ي قيامه شرآات ف ك ال ا تل ونظرا للكفاءة التي أظهرته

مملكة النهائية للعمل، فقد انتشرت هذه الظاهرة في آل الدول العربية البترولية في الخليج بما في ذلك ال
ال العرب          ى العم ا عل ذا      . العربية السعودیة والكویت اللتان تعتمدان أساس د نصيب ه د تزای الي فق وبالت

ارات           % 5التيار من المهاجرین من      سعودیة والكویت واإلم ة ال ة العربي ى المملك دة إل من العمالة الواف
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). 1980آس وسينكلير بير (1978في عام % 12 إلى 1970العربية المتحدة وقطر والبحرین في عام 
ام               ة ذات األحج ة الخليجي دول العربي ي ال وجدیر بالتنویه بأن دور األجانب قد تعاظم بصورة خاصة ف

 .السكانية الوطنية الصغيرة نسبيًا وهي اإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرین وعمان
 

ا یت                     يویة م ة اآلس اظم دور العمال ى تع ي أدت إل باب الت م األس ي     ولعل من أه ام االقتصادي ف ق بالنظ عل
الدول العربية الخليجية وبطبيعة األوضاع والعالقات العربية بصفة عامة وهجرة العمال العرب بصفة 

وحيث أن أصحاب    . فالقطاع الخاص یحتل مكانا بارزا في اقتصادیات الدول العربية الخليجية         . خاصة
سي       صفة رئي راراتهم ب ربح     األعمال في هذا القطاع یرتكزون في ق ار تعظيم ال ى معي د ال   وة عل أنهم ق ب

یعطون الوزن المناسب لجنسية من یستجلبون من العمال بالمقارنة لما یحدث بالنسبة للعاملين الوافدین     
ة      شطة الحكومي ي األن دول            . للمساهمة ف ي ال رة، وخاصة ف د بدرجة آبي ذا القطاع یعتم إن ه م ف ومن ث

أجور       العربية الخليجية األربع السابق االشارة       ل ب يویين نظرًا الستعدادهم للعم إليها، على العمال اآلس
أقل وفي ظروف عمل أسوأ مما یمكن أن یقبله العمال العرب وذلك لتدني الظروف المعيشية في دولهم 

 ).47االسكوا، الهجرة الدولية في العالم العربي، ص (األصلية
 

ال العرب رة العم ى هج ة عل د انعكست األوضاع العربي ر. وق ة ف ر المنظم ة غي تجابة الفوری غم االس
م              ستوردة والمصدرة ل دول الم للعمالة العربية لتلبية الطلب المتزاید في الدول العربية البترولية، فإن ال
ضمن تعظيم                       ى نحو ی تدعم هذا االتجاه بالتعاون معا في وضع التنظيم الفعال الذي یكفل استمراره عل

ونتيجة لغياب مثل هذا . تملة إلى أدنى حد ممكن بالنسبة لكل منهاالفائدة المرجوة وتقليل االضرار المح 
ه                    تجلبت في ذي اس ي الوقت ال التنظيم ظهر نقص في بعض فئات العمالة الماهرة في الدول المصدرة ف

ال العرب       ى العم م   . الدول المستوردة عماال آسيویين في فئات أخرى آان یمكن االعتماد فيها عل ا ل وم
صفة    یتحقق نوع من التع    اون بين طرفي الهجرة العربية في تنظيمها بصفة عامة وفي مجال التدریب ب

ي    صاعد ف ي الت ستمر ف ستوردة سوف ی دول الم ي ال ب ف ال األجان ب الظن أن دور العم خاصة فأغل
 .)48-47، صالمرجع نفسه (المستقبل

ذي یأخذ شكل معسكرات العم             يا، وال وب شرق آس د للهجرة من جن د أظهر   ومع أن النمط الجدی ل، ق
ه منفصال           ه من حيث آون آفاءة عالية في تنفيذ بعض المشروعات الضخمة، فقد وّجه البعض النقد إلي
ة وال                    ي اللغ طبيعيا وحضاریا عن المجتمعات القائمة ومن حيث آونه یعتمد على جنسيات ال تشترك ف

 . الحضارة وال الدین مع السكان المحليين
 

املين المهاجرین عبر الزمن انخفضت نسبة العرب بين المغتربين بشكل وبينما ازداد االعتماد على الع
ي جدول    1996 و   1975مطرد بين عامي     شوسكي      . ، آما هو مبين ف ي آابي واردة ف ات ال ا للبيان وطبق

يهم                     )2001( ست، وف اون الخليجي ال ، انخفض نصيب العرب من السكان في آل من دول مجلس التع
ام   % 72رب من  جميعا معا آكل انخفض نصيب الع     ي ع ى  1975ف ام    % 31 إل ي ع ط ف م، 1996فق

دین                    ي آال البل ن النصف ف ن، یجب   . رغم أن نصيب العرب في السكان المغتربين هبط إلى أقل م ولك
ى                            ر العرب حت ل غي ي مقاب صيلية للعرب ف دیرات تف ة تق التنویه بأنه ال توفر أي من المصادر العالمي

وبالنظر إلى بيانات الكویت عن آثب ). 2001(مة من آابيشوسكي یمكن إثبات التقدیرات المقدمة المقد
فنسبة . أن یتضح آابيشوسكي قد یكون في الواقع بخس تقدیر نسبة العرب آجزء من السكان المغتربين

ام     ي ع ت ف ي الكوی ربين ف وع المغت ين مجم رب ب ت 1996الع ة  % 48.1 آان ات الكویتي ا للبيان طبق
(1996, PACI) والبيانات الحدیثة من الكویت عن عام .  من آابيشوسكيالمقدره% 33 بالمقارنة إلى

سية     ( تشير إلى أن العرب    2002 دون جن راد ب يهم األف ا ف ون  ) بم ربين    % 42.9یمثل سكان المغت ن ال م
(2002, PACI) .     اه شوسكي، فاالتج ة من آابي ورغم أن تقدیرات المصادر الرسمية أعلى من المقدم

 .ن السكان المغتربين واضحة في الكویتلالنخفاض في نسبة العرب بي
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يج بحوالي              ون    10وعند نهایة التسعينات، یقدر عدد المغتربين في دول الخل وفمبر  MN( ملي ). 99، ن
اليمنيين           وعين ب ربين العرب متب ين المغت ة ب ر فئ ومن حيث جنسيات المهاجرین، شكل المصریون أآب

ين ي   . واألردني يا ف صریون دورًا أساس ب الم د لع يج فق ة الخل ة منطق صریون  . تنمي اجرون الم والمه
ع  "یجمعون بين العمالة المدربة الماهرة والغير مدربة و    قد ینظر إليهم على أنهم طبقة رأسية تمر بجمي

 .)4-3نصرة شاه، أنماط الهجرة العربية في الخليج، ص(الطبقات االجتماعية واالقتصادیة في مصر
 

ر    وبسبب الجوار الجغرافي واالنتساب ال  سعودیة أآث ة ال عرقي، آان لليمنيين ارتباط تاریخي مع المملك
اجرین             . من دول مجلس التعاون الخليجي     ا یخص عدد المه وهناك اختالفات شاسعة بين المصادر فيم

ابس    . اليمنيين في المملكة السعودیة  انز وب دیر إیف هو  ) 1999(فعلى سبيل المثال، آان هذا العدد في تق
ام 525.904 ي ع ل   . 1990 ف صيرة األج رة ق راد الهج دد أف ان ع ة فك سلطات اليمني دیر ال ي تق ا ف أم

سعودیة هو             ة ال ى المملك سعودیة         1.7وطویلة األجل اليمنيين إل ة ال دره سلطات المملك ا تق ون بينم  ملي
 ).ESCWA،1993 (900.000 إلى 850.000بحوالي 

 
اك      وتشير ا. وقد آان األردن بلدًا مرسًال ومستقبًال أیضا للهجرة        ان هن ه آ ى أن دیرات إل  605.000 لتق

 . ، أو قبل أزمة الخليج مباشرة1990فلسطيني وأردني في دول الخليج في عام 
 

د حدث        سية خالل الخمسة              ومن المالحظ أن تغير ق ن حيث الجن يج م ى الخل اجرین إل وین المه ي تك  ف
به         إذا أن العرب تم إحاللهم بشكل متزاید بالعاملين       . وعشرین عاما الماضية   ن ش يویين، خاصة م  اآلس

ا            . الجزیرة الهندیة  اون الخليجي، آم ي دول مجلس التع ة الواسعة ف وسبب هذا التغير هو خطط التنمي
ة المضيفة، تتخذ الهجرة طابع تثبيت                ي الدول تبين أنه بمجرد ما ترسى شبكات األصدقاء واألقارب ف

 استقدام مجموعة فرعية من المهاجرین ال وأخيرا، آان. نفسها آما حدث في حالة اآلسيویين في الخليج
ن خ   . صلة لها بالتنمية في الدولة المضيفة، هم العاملون بالمنازل         ستانية    دمم اخين، وب ائقين، وطب ، وس

ضعيفة             دخول ال ة  . وفئات أخرى من عاملي المنازل بأعداد متزایدة من األسر حتى تلك ذوات ال وأغلبي
ن          ففي  . عمال المنازل من الدول اآلسيویة     ازل م ع عدد خادمات المن ط  12.000الكویت مثال، ارتف  فق

ازل       . 2000 في عام    142.000 إلى   1975في عام    ات المن ك      % 9وقد مثلت خادم ي ذل سكان ف ن ال م
 .)5-4صشاه ،  (2000العام 

 
ة    ك    . لقد حدثت تغيرات مهمة في تكوین العمالة األجنبية نتيجة ألحداث حرب الخليج الثاني تج عن ذل فن

ن أن ان ر م ل أآث رد1.5تق ون ف سعودیة و  :  ملي وا ال ي ترآ ون یمن نهم ملي ي و 200.000م  أردن
ت 150.000 وا الكوی سطيني ترآ ل  .  فل ا رح ة   158.000آم ر األزم ى أث ت عل ن الكوی صري ع   م

 .)18آابيسفيزآي، هجرة العمل العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ص(
 

 الحكومة الكویتية التخاذ إجراءات جدیدة بمنع دخول بعض       1990لقد دفع الغزو العراقي للكویت عام       
راق                  دًا للع ًا مؤی اتهم موقف ذین أخذت حكوم . الجاليات العربية للكویت، وخصوصًا المواطنين العرب ال

د       1991وبعد تحریرالكویت في عام    د أصبحت بع ت، وق ة الكوی ي دول  لم تكن الهجرة متاحة للجميع ف
ة،  ة مؤقت ر انتقائي ادت    التحری رب، ع ى الح ة عل رة زمني رور فت د م ه بع ى أن ا إل ارة هن در اإلش وتج

ر                   ة التحری ع منظم ة م ن العالق يمن، لك سودان وال ونس وال ر وت العالقات الكویتية مع األردن و الجزائ
م      . الفلسطينية ال تزال مجمدة  ين الجدول رق ا یب لذلك بقيت أعداد الفلسطينيين في الكویت منخفضة، آم

ة        (1999مایو  / ته الصحف المحلية في شهر أیار       الذي نشر ) 3( العيسى، تأثير أزمة الخليج في العمال
 .) 37،38العربية، ص

 
ات المصریة             ) 3(یالحظ من الجدول رقم     و ل الجالي أن بعض الجاليات العربية قد ارتفعت أعدادها، مث

ام هجرة    والسوریة واللبنانية والصومالية، ویعود السبب إلى سياسة الحكومة الكویت       واب أم ية بفتح األب
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ي  زو العراق ان الغ دًا للكویت إب ًا مؤی ي اتخذت موقف ة الت ات العربي ي . الجالي ة الت ات العربي ا الجالي أم
 .انخفضت أعدادها بشكل آبير، فهي الجاليات الفلسطينية والعراقية والسودانية واليمنية

 
ا         ولم یعد الكثير من الذین ترآوا دول مجلس التعاون الخليج          ي أعقبته ة الت ي أثناء حرب الخليج واألزم

ي سوق                       . إلى بالدهم  دة سد الفجوة ف ا الجاه اون الخليجي رغم محاوالته فلم تستطيع دول مجلس التع
يویة          . العمالة عن طریق الوطنيين    ة اآلس ة بالعمال وأدت فاعليات حریة السوق إلى سد الوظائف الخالي

 . ثانيةمما نتج عنه زیادة حصتهم في العمالة مرة
 
سعينات،  و ي الت اردة وف ة الحرب الب سبب نهای ال   . ب ثًال بالعم يج فم ى الخل د إل د بع ار هجرة جدی دأ تي ب

ار               ذا التي اجرو ه سوفيتي إذ أوجد مه اد ال ي سوق العمل نظرا        الصينية ودول االتح سة إضافية ف  مناف
 .)9آابيسفيزآي، ص (النخفاض أجورهم وارتفاع مستوى التعليم بين غالبيتهم

 
املين العرب                 آما آان لنتيجة   سبة الع اون الخليجي أن انخفضت ن دول مجلس التع ة ل  السياسات المتبع

سبة    . في العقد الالحق% 56 إلى 1975في عام % 72المغتربين في هذه البالد من      ذه الن واستمرت ه
جدول % (29-25 آانت هذه النسبة قد انخفضت إلى 2002بحلول عام : في الهبوط في األعوام التالية

ت  ). 4 سعودیة والكوی ي ال وط ف سب الهب ى ن ت أعل ون  . وآان انوا یمثل رب آ رغم أن الع ن % 91ف م
و في . 2002بحلول عام % 43-37 انخفضت نسبة مساهمتهم إلى 1975المغتربين في السعودیة عام 

دول األخرى،       %. 34إلى  80الكویت هبطت هذه النسبة على مدى العقدین الماضيين من           ي ال ي وف  وف
ستقبل     . واإلمارات العربية المتحدة  % 10 وصلت   البحرین . وغلبا سيستمر الميل إلى االنخفاض في الم

دي               و القطاع التقلي يم ـ وه ي مجاالت التعل ين ف ر الخليجي ى العرب غي خاصة مع انخفاض الطلب عل
ر  وسيستمر أیضا إحالل . الستخدامهم ـ نظرا لزیادة عدد الوطنيين المنضمين لمهنة التعليم  العاملين غي
 .)9المرجع نفسه، ص (المدربين من العرب غير الخليجيين بالعمالة اآلسيویة الرخيصة

 
 الهجرة في دول الخليج العربية في ظل العولمة -4
 

تبشر العولمة بأن التخصيص األفضل للموارد وحریة حرآتها سوف یجعل رأس المال یتجه أآثر 
فالعولمة آما هي منظورة منحت . افتراضا فحسبحيث العمالة وليس العكس غير أن ذلك یبقى 

تسهيالت وضمانات لحرآة عناصر اإلنتاج باستثناء األیدي العاملة التي وضعت عراقيل إضافية أمام 
. حرآتها وآذلك التكنولوجيا التي تمت حمایتها بصورة أآثر تحدیدًا والزاما لصالح البلدان المنتجة لها

ترن بتطور متسارع في تقنيات االتصال واستمرار تراجع تكاليف ومن ناحية أخرى فإن العولمة تق
االتصال والتنقل واالطالع آما أن االطالع على فرصة التشغيل والتعرف على البلدان الغربية 

منظمة العمل  (والبعيدة أصبح ميسورا من خالل شبكات االتصال التي تضاءلت تكاليفها بدرجة مذهلة
 ).15، ص2002بي، الدورة التاسعة والعشرون، العربية، مؤتمر العمل العر

 
وقد آان لتباین األجور بين البلدان العربية وباألحرى هامش التوفير القابل للتحویل أثره الكبير في 

آما آان لتخفيض األجور في بعض بلدان االستقبال العربية أثره . الهجرة ما بين البلدان العربية
وهناك ضغوط متزایدة لتقليل الفوارق في . على حساب عدد العربالمباشر في زیادة عدد اآلسيویين 

األجور لتوفير مناخ للمنافسة الدولية غير أن ذلك هدف معلن غير أنه صعب التحقيق وبالغ التعقيد 
وذلك بفعل الشرآات المتعددة الجنسية التي تجد مصلحتها في تباین األجور لحصد ميزة نسبية على 

ب التباین في األجور هناك التباین في مستویات المعيشة الذي سوف یستمر بجانو .المستوى الدولي
 . إلى ظروف حياة أفضل على األقل ألبنائهمالمتطلعينيجذب المزید من المهاجرین سوباستمراره 
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وتلعب الشرآات المتعددة الجنسيات دورًا آبيرًا في تعاظم وتيرة الهجرة خاصة إلى دول مجلس 
لشرآات هي التي تسوق خدماتها وبالتالي تحدد احتياجاتها من القوى العاملة وطبيعة التعاون ألن هذه ا

هذه العمالة عادة ما تكون مؤقتة لكن یعود إلى شرآاتها تنظيم إقامتها وسوف یحدث هذا األمر انقالبا 
 .في نظم الهجرة وتشریعاتها ویربط الهجرة بالتبادل التجاري أآثر من أي شئ آخر

 
لى أن االقتصاد الجدید یحث على استقطاب الكفاءات في مجاالت المعرفة واالتصاالت ذات باإلضافة إ

األجور المنافسة، وقد ال یكون هذا األمر لصالح الهجرة العربية آما أن االستقدام في هذا المجال یتأثر 
  .مباشرة باالتفاقيات الموقعة لتبادل الخدمات

 
ي البلدان العربية إلى تغيرات جوهریة في طبيعة األیدي المهاجرة وقد أدت اإلدارة الدولية للمشاریع ف

آما إن  .إليها؛ إذ غلب الطابع اآلسيوي على الطابع العربي خالفًا لما آان عليه الوضع في السبعينيات
 مليون فرصة 1.2ميالد النظام العالمي الجدید بعد حرب الخليج الثانية جعل البلدان العربية تخسر نحو 

وآان الموعد الثاني للنظام العالمي الجدید . ة إذ عاد هؤالء إلى آل من األردن واليمن ومصرللهجر
وسوف تظهر مالمح خسائر البلدان العربية مع اعتماد الشرآات المتعددة . بعد احتالل العراق

 .الجنسيات على عمالة غير عربية في العراق
 

ن           شریعات ت ي         إذن فهناك أهمية في اإلسراع في وجود ت اجرة ف ة المه وق العمال ة الهجرة وحق ظم عملي
انوا               ال سواء آ وق العم ى حق افظ عل ة تح ة قوی ات عمالي اد آيان ى إیج ل عل دول المنطقة من أجل العم

 .مواطنين أو مهاجرین
 
ى حجم             تتميزو اجرین عل ة المه ا وغلب ل آثافته تجربة الهجرة في البلدان الخليجية بخصائص عدة، مث

ى الهجرة        السكان الوطنيين وت   شاریع عل ة للم أثير اإلدارة الدولي ارات الهجرة وت وع تي ذا مثلت   . ن وهك
ن      . مختبرًا جيدًا لدرس أثر العولمة على الهجرة       ستة م ة ال وارتفع حجم الهجرة إلى بلدان الخليج العربي

ط                رن فق ع ق رة رب ي فت ين ف رة            . مليون واحد إلى عشرة مالی ك الفت ي تل دة ف ة الواف وى العامل  ونمت الق
ن                 ة م وى العامل ي الق دین ف سبة الواف ذلك ن ة، فانتقلت ب ة الوطني بمعدل ثالثة أضعاف نمو القوى العامل

 .م، وذلك لمجموع البلدان2000عام % 78، وإلى نحو 1995عام % 74 إلى 1975عام % 39
 

ى              رًا، لتصل إل دًال آبي دان مع ي بعض البل اجرة ف ة المه ارات  % 89.7إذ بلغت نسبة العمال ي اإلم  و ف
ى        %55.8في الكویت وقطر، لكنها بقيت للسعودیة عند        % 81.9 دین، عل ى الواف تمر الطلب عل ، واس

ام       ي ع ي ف اتج المحل رغم النيات المخططة والمعلنة لتقليص حجم الوافدین ومع عدم ارتفاع إجمالي الن
د ذلك ویعو%. 10م، وظهور معدالت بطالة بين الوطنيين تصل إلى 1984 عما آان عليه عام     2001

ا        " صناعة هجرة "إلى تطور    ا م ع حلقاته ي جمي ون دوالر، وف قویة، وفرت في حلقتها األولى نحو بلي
  بالیين دوالر سنویًا، ومن عناصر تلك الصناعة نظام الكفالة ثم اإلدارة الدولية للمشاریع10یزید على 

 .)2006منظمة العمل العربية، الصحافة، النسخة اإللكترونية، (
 

شاریع                     وذلك بسب  شاء م ة إلن ة بكثاف شرآات األجنبي ى ال ب اعتماد هذه الدول منذ بدایة تدفق الهجرة عل
شرآات      ى ال ا إل البنية األساسية وإدارتها، وللتوسع في أنشطة الخدمات، وتم آل ذلك بإدارة یعود أغلبه

ن ".  الجنسية التي طبقت طرق إنتاجها واستقدمت العمالة التي تناسبها         متعددة ي ف  : "َم ة     ف رة القم ن  (ت م
 شرآة مقاوالت في العالم تعتمد على الشرق األوسط في تنفيذ ثلث 250آانت أآبر ) 1987 إلى 1980

ود       ة تلك العق ا اعتمدت إدارة        28.9عقودها، وبلغت قيم شرق األوسط، آم ي ال نویًا ف ون دوالر س  بلي
ندقية على إدارة الدولة عائدات النفط وبناء مؤسسات االقتصاد الحدیث من مصارف وتأمين وخدمات ف

ي   ع ف شاریع وتتوس ة للم ق اإلدارة الدولي ل وف رى تعم ة الكب شاریع الوطني م أصبحت الم شاریع، ث للم
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م         ة ل البلدان األخرى، وعلى الرغم من آل ذلك فإن الشرآات المتعددة الجنسية التي تعود للبلدان العربي
 .) العمل العربية، المرجع السابقمنظمة (" شرآة في العالم500تزد على ثالث من بين أآبر 

 
ا                 وحسب تقریر منظمة العمل الدولية اتسعت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المجلس بشكل ربم
ذي                          ة ال ود ووجود نظام الكفال دة القي ى رغم ش ك عل یفوق الهجرة المماثلة في التجارب األخرى، وذل

رة ى الهج ة عل ي الرقاب الء ف ع الكف شرك مجتم در  .ی ر أن وُیق اك "التقری ة % 15هن وى العامل ن الق م
ن          شرعية م ر ال ى الهجرة غي الوافدة یقيمون بصفة غير شرعية، یشير إلى ذلك ما تكشفه الحمالت عل

ى    1996وقت آلخر، ففي الفترة من        امتهم            1998 إل ة إلق ائهم من العقوب ة إلعف الفون مهل نح المخ م، ُم
 . ألف مقيم غير شرعي952رات وحدهما غير الشرعية، وآان عددهم في السعودیة واإلما

زداد            ي ت ود الت ى رغم القي شرعية، عل ر ال ة غي ویتوقع أن تستمر محاوالت تهریب المهاجرین واإلقام
 .شدة، ألن دواعي االنفتاح تزداد قوة هي األخرى، آما أن الجریمة المنظمة تزداد تنظيمًا

 
ط واألقصى ببولندا أن بعض بلدان الخليج ویرى أندریه آابيسفيزآي رئيس قسم دراسات الشرق األوس

ة من دول أخرى             م بعمال املين العرب وإحالله اتخذت ألسباب سياسية وأمنية قرارًا بالحد من عدد الع
يا         ة             . خاصة من شبه القارة الهندیة وجنوب شرق آس ى أن هجرة العمال ي دراسته إل ه ف ویخلص أندری

ي أجزاء              العربية غير الخليجية إلى مجلس التعاون الخل       ؤخرًا ف سائد م وذج ال يجي تعتبر مثًال جيدًا للنم
الم  ن الع رى م ارة     . أخ دفقات التج اف ت ي إیق ل ف ة أق اك رغب ث أصبحت هن ة، حي ي عصر العولم ف

مجلة المجتمع،  (ورؤوس األموال وفي المقابل هناك سياسات مانعة أآثر فيما یتعلق بالتدفقات البشریة          
 .)2006ربية في العولمة، النسخة اإللكترونية، الهجرة الع

 
أما عن المهارات المطلوبة في عصر العولمة فهي تترآز بين ذوي المهارات المحدودة للقيام باألعمال 
شریحة األخرى               اك ال م هن واطنين ث اة الم وع حي الصعبة وقليلة العائد والخدمات البسيطة التي تحسن ن

 على التخصصات حسب حاجة المؤسسات   وهي ذوي الكفاءات لكن آفاءات محددة حيث یتغير الطلب        
 .اإلنتاجية واستراتيجياتها في اإلنتاج والمنافسة

 
ا              ى له ام الهجرة ليبق ق أم ن العوائ ا تكثف م إال أن العولمة مع حاجة البلدان المصنعة إلى الهجرة فإنه

سع الكر                         ل واسع ی ك من سوق عم ة وذل ة أو جغرافي ا دون ضغوط تاریخي ة حریة انتقاء الهجرة إليه
غير أن دوافع الهجرة المتزایدة والقيود على الهجرة في نفس الوقت تخلف تيارات ال تنقطع         . األرضية

اورة               دان متج ذا األمر      . من الهجرة غير الشرعية تتسع شبكاتها لتشمل قارات وليس مجرد بل دفع ه وی
ينها ومحاولة خلق حواجز  إلى المزید من التعاون بين البلدان القيمة على العولمة للتنسيق األمني فيما ب   

 .غير نفاذه ليس بين البلدان ولكن في محيط الدول المتجانسة مجتمعة
 

ة            ة، الهجرة والعولم ور أشكال           2006وفي تقریر منظمة العمل العربي ال ظه ى احتم ر إل شير التقری ی
ا                ي إطار تب اجرون ف د یخرج المه ارة الخدمات وق ئة عن تج ل الهجرة الناش ن الهجرة مث دل جدیدة م

تحكمهم             ا ل وانين الهجرة ونظمه الخدمات مثل مهندسي وفني الصيانة والوآالء واإلداریين من نطاق ق
ق                   . قواعد تبادل الخدمات   سية سوف یخل ددة الجن شرآات المتع اظم دور ال ى أن تع آما یشير التقریر إل

. ة واإلقليميةهجرة من نوع جدید بين مختلف فروع ومجاالت أنشطة تلك الشرآات عبر الحدود الوطني
ة                ال مؤسسات خارجي ي أعم دماج الكامل ف ویشير إلى احتمال زیادة نوع خاص من الهجرة وهي االن

ا انخفاضا           زداد آلفته ویتعرض  . دون مغادرة البالد وذلك عن طریق وسائل االتصال الميسرة والتي ت
اة ل          ل وحي ة وهي فرض شروط عم اجرین تحت   التقریر إلى جانب هام قد یبرز في مسيرة العولم لمه

ي ضعف األجور                    ة ف ستقبلة والمتمثل دان الم بعض البل سبية ل زة ن غطاء حقوق اإلنسان وذلك لتقليل مي
 .وتدني مستویات العمل للمهاجرین فيها ولو بقدر نسبي
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زال              ا ت يا م اجرین خاصة من آس دفقات المه إن ت وبالرغم من الدعوات للسيطرة على الهجرة وتياراتها ف
هذه الهجرة تحمل بلدان االستقبال ما     . افد سنویا وذلك بفعل معدل دوران الهجرة المرتفع       تتجاوز مليون و  

اك حاجة     .  بليون دوالر تحول سنویاً    16یزید عن    ة هن وقد أصبحت هذه الهجرة معضلة آبيرة فمن ناحي
ادة  دائمة لها ونظم الهجرة تدفعها إلى التجدید السریع ومن ناحية أخرى فإن قوى عاملة وطنية تن           مو بالزی

شغيل               ذ الت ا مناف دأت تضيق أمامه دریب وب ا          . السكانية وبفعل التعليم والت ذه الهجرة أصبحت بحد ذاته ه
ال لكن حجم                  الء وأصحاب األعم ل مجتمع الكف ى األق واطنين أو عل ة الم صناعة قویة محبذة لدى غالبي

 دولة أعضاء  14ي دولة ضمن المهاجرین ما انفك یزید ليقارب تسعة مالیين مهاجر أي أآبر من حجم أ            
د         .في جامعة الدول العربية    اقص فبع ه نصيب متن ذه الهجرة لكن والهجرة العربية آان لها نصيب في ه

ومع ذلك فقد آان .  یقل عن الثلث 2000 أصبح عام    1975أن آان یمثل ثالثة أرباع حجم الهجرة عام         
زت تحویالت المهاجرین العرب خالل عقدین فقد تجاو. لعوائد الهجرة األثر األآبر في التعاون العربي

من تلك % 17 بليون دوالر في حين لم تتجاوز عمليات ثمانية صنادیق عربية 146من الزمن ما قيمته 
 .القيمة

 
ين الحاجة للهجرة             ق ب ا التوفي ن بينه وهناك تحدیات عدیدة تواجه البلدان الخليجية في مجال الهجرة م

ل ومواجه واطنين للعم ة الم ستویات ال  وحاج ا م د تفرض معه رة ق ة ألوضاع الهج رات محتمل ة تغي
ة              دان الخليجي ي البل ة واألوضاع الخاصة للهجرة ف وانين المحلي نظم والق ع ال ل    (تتوافق م ة العم منظم

 .)2العربية، الهجرة والعولمة، ص
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 الفصل الثاني
 

 دور الهجرة في تشكيل خصائص السكان
 

 حجم السكان ومعدالت نموهم -1
 
د  ام تؤآ ن ع دءا م ه ب ر الظروف 1960اإلحصاءات أن دء تغيي ة وب روة النفطي ور الث ة لظه م، ونتيج

 قدر سكان دول  1960ففي عام   .  سنة 15االقتصادیة، فإن سكان هذه الدول أصبح یتضاعف مرة آل          
والي  اون بح ام 5.0مجلس التع ي ع سمة، وف ون ن والي 1975 ملي در بح سكان یق دد ال  9.6 أصبح ع

.  مليون نسمة11.7 أضيف للسكان في هذه الدول ما یقارب من 1990 – 1975 الفترة وخالل. مليون
م    (وتشير التقدیرات الحدیثة أن عدد سكان الدول الخليجية ـ حسبما یوضح    د وصل   )5الجدول رق   ق

سمة      26.213 إلى   1996عام   ون ن دیرات أن تصل       ملي ذه التق ع ه ى  وتتوق سمة،   45.360 إل ون ن  ملي
 . مليون نسمة79.617سيصل إلى  2025وفي عام 

 
رآس     و ن ب ل م در آ رى ق ة أخ ن ناحي ينكلر Briksم ات   Sinclair وس كان المجتمع دد س سبة ع  ن

لكنها تختلف من دولة    . مواطنون% 40.2وافدون و   % 59.8الخليجية، نسبة الوافدین إلى المواطنين      
م       ي جدول رق واردة ف ات ال س ) 6(ألخرى فحسبما توضح البيان سبة ال سكان  أن ن ى ال دین إل كان الواف

ن                ر م ى أآث ارات تصل إل ة اإلم سبة     % 70.6، وحوالي    %70المواطنين في دول ة بن % 29.4مقارن
اء الشامسي، هجرة      . د (من سكان الكویت    % 41.3مقارنة بنسبة   % 58.7لسكان قطر، وحوالي     ميث

 .)11العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، ص
 

سكان الم        و ال ي                  وتعد معدالت نم سكاني ف و ال ى معدالت النم يج واحدة من أعل ي دول  الخل واطنين ف
الم ت   . الع ي آان ة والت ي المنطق والدة ف دالت ال اع مع ى ارتف ود إل اهرة یع ذه الظ سي له سبب الرئي وال

سبعينات     47.6 باآللف في قطر و 31.3تتراوح بين   ع ال ي مطل سعودیة ف ي ال ن   .  باآللف ف الرغم م وب
رات ا  ي الفت ة  انخفاضها ف ایيس الدولي ة بالمق ت مرتفع ا ظل ة، إال أنه ن  . لالحق صف األول م ي الن وف

 . باأللف في عمان43.2 باآللف في اإلمارات و 21.8التسعينات آانت هذه المعدالت تتراوح بين 
 

 31.1 حوالي 2000بلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام  2000وفي عام 
شك  سمة؛ وی ون ن سبته    ملي ا ن سعودیة م ة ال ة العربي كان المملك ة   70.8ل س كان دول ة، وس ي المائ  ف

ة الكویت          7.7 في المائة، وسكان سلطنة      10.4اإلمارات العربية المتحدة      7.2 في المائة، وسكان دول
ارب               ا یق ة البحرین م ة قطر ومملك الي      2.0في المائة، وسكان آل من دول ن إجم ك م ة وذل ي المائ  ف

ان      . لسسكان دول المج   ين سكان سلطنة عم واطنين ب ين سكان     74.0وتصل نسبة الم ة، وب ي المائ  ف
ة البحرین   2000لعام % 73.0المملكة العربية السعودیة     ين    62.3م؛ وبين سكان مملك ة، وب ي المائ  ف

ت  ة الكوی كان دول ر  38.1س ة قط كان دول ين س ة، وب ي المائ ة  28.9 ف كان دول ين س ة، وب ي المائ  ف
ي    (م2001 في المائة وذلك للعام  22.0ة المتحدة   اإلمارات العربي  ة ف أحمد بن سليمان بن عبيد، البطال

 .)3المجتمع الخليجي، ص
 

ظم على مدى العقود  نسبة األجانب بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منتآما یتبين ارتفاع
ية ن إذ . الماض ام % 31وصلت م ي ع ى  1975ف د عل ا یزی ى م صف % 38 إل ي منت سعيناتف . الت

ام     دول         2002وبحلول ع ذه ال ي ه شون ف ذین یعي سكان ال ان عدد ال نهم حوالي     32.5 آ ون من بي  ملي
ون  12.5 رب یمثل ون مغت سكان  % 38.5 ملي الي ال ن إجم م (م دول رق ارات  ) 7ج ر واإلم ي قط وف

 حوالي   في اإلمارات مثل األجانب    ألجانب یشكلون األغلبية الكبرى، و    العربية المتحدة والكویت آان ا    
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ن                    . من السكان % 80 م م ضا جزء مه رون أی اجرون یعتب ان المه ان والبحرین آ وفي السعودیة وعم
 ).3آابيسفيزآي، هجرة العمل العربية، ص( بالمائة 40-26: إجمالي السكان

 
يویون    (ویتكون السكان من ثالث مجموعات هي        ي      ) المواطنون، العرب، واآلس ات ف شير البيان ا ت آم

یشكلون الغالبية العظمى من السكان، وإن الجنسيات األخرى، بالرغم من الزیادة في          ) 6(الجدول رقم   
عددها المطلق، إال أنه لم یطرأ تغير واضح في مرآزها النسبي باستثناء االنخفاض الطفيف الذي طرأ 

سكان   ة ال ن جمل ى حصتها م ن (عل ام % 1.8م ى 1975ع ام % 1.6 إل ر ) 1996ع ور األآث والتط
 .الفترة المذآورة هي أن االنخفاض الكبير الذي طرأ على حصة المواطنينوضوحًا خالل 

 
ضا للهجرة                 ا ترجع أی ط، وإنم و الطبيعي فق ود للنم سكان ال تع ي ال ة ف ادة الهائل وبالطبع فإن هذه الزی

 آان مواطنو هذه 1975ففي عام . األجنبية غير المسبوقة التي شهدتها دول الخليج إیان الطفرة النفطية
د ة   ال وق أربع سبتهم تف ت ن ث آان ل، حي س آك ذنا دول المجل ا أخ سكانية إذا م ة ال شكلون األغلبي ول ی

ى حوالي   1995وبعد عشرین سنة، أي في عام . أخماس جملة السكان    %.64 انخفضت هذه النسبة إل
ام                      ) 8(والجدول   ى ع ة حت يج العربي ة الخل دد سكان منطق ؤات لع ة وتنب  2015یوضح معدالت مقارن
 مليون نسمة 33.946 بعدد العمال الوافدین وهو یوضح أن إجمالي عدد المواطنين سيصل إلى مقارنًا

ـ    ددهم ب يقدر ع دون س ى     20.84والواف صل إل ًا سي دین مع واطنين والواف وع الم ون أي أن مجم  ملي
 . مليون نسمة54.786

 
ي  3.3ا یقارب   بلغ متوسط معدل نمو السكان في دول المجلس م         قد   2000-1991خالل الفترة من    و  ف

ي    4.6المائة، وآان المعدل متباینًا بين دول المجلس خالل الفترة نفسها؛ حيث بلغ المعدل              ة ف ي المائ  ف
ة  2.9 في المائة في دولة الكویت و        4.3دولة اإلمارات العربية المتحدة و        في المائة في المملكة العربي

ة البحرین      في الما2.1 في المائة في دولة قطر و      2.7السعودیة و    ان ومملك  ئة في آل من سلطنة عم
المي ـ    ). م2000-1991(خالل الفترة  وتعتبر هذه المعدالت عالية نسبيًا على المستویين اإلقليمي والع

رین       ة البح ان ومملك سلطنة عم ة ب دالت الخاص ك المع دا تل ا ع دة    . فيم م المتح ات األم شير توقع وت
كوا، ( شر ) 2002االس سة والع شهد الخم ه ست و   بأن دالت نم ي مع ا واضحا ف ة انخفاض نة القادم ین س

ين                 ذا االنخفاض یختلف ب ر أن ه س، غي ك دول المجل السكان في جميع دول منطقة االسكوا بما في ذل
ي    1.0فيتوقع أن یراوح المعدل حول    . الدول تبعًا لمستویات الخصوبة السائد في آل دولة        ة ف ي المائ  ف

ة البحرین، وحول          آل من دولة اإلمارات العربية المتحدة      ة قطر ومملك ة الكویت ودول ي  2.0 ودول  ف
وقد بلغ معدل الخصوبة  . ( في المائة في سلطنة عمان3.0المائة في المملكة العربية السعودیة، وحول       

سعودیة، و        6.2م،  2000-1995الكلية لكل امرأة خالل الفترة       ة ال ة العربي ي المملك ي سلطنة   5.9 ف  ف
ة المتحدة، و    3.2، و    في دولة قطر   3.7عمان، و    ت، و    2.9 في دولة اإلمارات العربي ة الكوی ي دول  ف

 .)3المرجع نفسه، ص () في مملكة البحرین2.6
 
وعتين من دول المجلس               ) 9(یشير الجدول رقم    و ين مجم سكانية ب ة ال ي حين    . إلى اختالف الترآيب فف

في آل من المملكة العربية )  سنة14-0(تترآز نسبة عالية نسبيًا من السكان في الفئة العمریة الصغيرة 
ى     ك عل دل ذل رى، وی دول األخ ي ال سبيًا ف ضة ن سبة منخف ذه الن د أن ه ان، نج لطنة عم سعودیة وس ال
ة قطر       انخفاض معدالت المواليد نسبيًا في آل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة البحرین ودول

في )  سنة 44-25(لية نسبيًا في الفئة العمریة الشابة       في المقابل نجد أن نسبة السكان عا      . ودولة الكویت 
ا   : آل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرین ودولة قطر ودولة الكویت، وأقل ـ إلى حد م

والمالحظة البارزة التي یمكن قراءتها من الجدول رقم  .)4المرجع نفسه، ص( لتين األخریينـ في الدو
ن                هي تميز السكان ال   ) 9( رة م سن حصة آبي شكل صغار ال مواطنين بفتوة الترآيب العمري، حيث ی

ة      . المجتمع ة النفطي د الحقب دولي دخل موالي ى  oil baby boomersفحسب إحدى دراسات البنك ال  إل
سن            . سوق العمل في نهایة التسعينيات     سبة صغار ال ن   (وسوف یترتب على ذلك انخفاض ن ل م  15أق
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سكاني                وازدیاد الطلب على ال   ) سنة و ال ن معدالت النم ى م راجع  (قوى العاملة المواطنة بمعدالت أعل
Girgis, 2002:7(. 

 
ام  ي ع ن    2001وف ارهم ع ل أعم ذین تق ون ال سكان المواطن كل ال دره  15 ش طًا ق نة متوس % 36 س

ين    سبة ب ذه الن راوح ه ي الكویت و  % 25.9وتت سعودیة % 39.2ف ي ال ا  . ف ة بحاجته ذه الفئ ز ه وتتمي
ة،       لإلعالة ال  مطلقة، وبحاجتها لخدمات من نوع معين مثل الرعایة الصحية األولية، والخدمات التعليمي

ل       ر       . آما أنها تعتمد في دعمها االقتصادي على البالغين في سن العم ة یعتب ذه الفئ إن حجم ه ا ف وعموم
 1995ي عام آبيرا مقارنة مع دول العالم األخرى، إذ یبلغ متوسط نسبة هذه الفئة على المستوى العالم    

سبة              % 31.5حوالي   ا الن ات    % 20.7وتقل آثيرا عن ذلك في الدول المتقدمة التي تبلغ فيه ي الوالی وف
 . سنة15وارتفاع نسبة السكان الذین هم دون سن % 21.9المتحدة التي تبلغ فيها 

 
د شهد            اون وق نالحظ أن دول مجلس التع واطنين، ف ر الم سكان غي ت أما من حيث الترآيب العمري لل

ال    ذا المج ي ه ورات ف ي التط شترآة ف م م نوات    . قواس ي غطت س ى والت ة األول ل التنمي ي مراح فف
ي سن العمل         إن     . السبعينات، آانت الهجرة الخارجية تتسم بأنها هجرة ذآوریة ف ال ف بيل المث ى س وعل

من % 80.3 آانت حوالي 59 – 15 في فئة السن 1975نسبة السكان الوافدین في دولة اإلمارات عام 
ام   % 58.7جملة السكان الوافدین وفي الكویت آانت تشكل     ر    1971وفي البحرین ع شكل أآث  آانت ت

 ).10 ص الشامسي، هجرة العمالة،ميثاء. د% (74من 
 

إن                   يج، ف ي دول الخل ل االقتصادي ف وباستمرار عملية التطور االجتماعي، ونتيجة للتحوالت في الهيك
األول هو زیادة هجرة اإلناث إلى هذه الدول إما . لسكاني للوافدینتغييرین هامين قد طرأ على الهيكل ا     

على شكل هجرة عائلية لاللتحاق برب األسرة أو على شكل هجرة قوة عمل نسائية ازداد الطلب عليها   
سبة     . أو في القطاع المنزلي   ). الخ.. التعليم، الصحة، الخدمات العامة   (في قطاع الخدمات     ومن ثم فإن ن

ل        : الثاني. آانت تميل لصالح الذآور بدأت بالتغير تدریجيا      النوع التي    ي الهيك دریجي ف هو التحول الت
واطنين          سكان الم دء       . العمري لغير المواطنين ليصبح مشابها لهيكل ال ك هو ب ي ذل سي ف سبب الرئي وال

ادة                    اع معدالت الزی ة ارتف ة ونتيج دین نتيجة الهجرة العائلي سكاني للواف ة  اتساع قاعدة الهرم ال الطبيعي
 .بينهم

 
ة             ) 10( الجدول     من وآما یظهر  ة العمری ي الفئ واطنين ف ر الم سكان غي إن ال د أصبحوا   ) 14 – 0(ف ق

ارات وقطر والكویت                    ي ثالث دول هي اإلم اجرین ف ة    . یشكلون حوالي خمس المه ون الرغب د تك وق
ستطيع              دة محدودة ی اء لم ع هجرتهم هي البق ي مطل ا تحسين   المبدئية للعدید من المهاجرین ف ون خالله

ى   دها إل ودون بع م یع واجههم، ث ي ت ة الت ام بحل بعض المشكالت المادی م أو القي شي له الوضع المعي
ع                      . موطنهم األصلي  دة م ة الجدی ي الدول د األصلي أو ف ي البل ل وظروف ف شأ عوام ا تن ادة م إال أنه ع

سي               ة أو ال صادیة أو االجتماعي ردي األوضاع االقت وطن األصلي،       المهاجرین اآلخرین، وت ي ال اسية ف
تهالآية   ادات االس ر األذواق والع اء. د(وتغي اون    ميث س التع ي دول مجل ة ف رة العمال سي، هج  الشام

 ).14، صالخليجي
 

أعداد السكان حسب النوع ونسبة الذآور إلجمالي السكان حيث نجد أن ) 11(ویعكس الجدول رقم 
 مرات 9-6لخليجي وهذا الرقم یتضاعف ما بين السعودیة تمثل أعلى عدد سكان لدول مجلس التعاون ا

أما نسبة الذآور إلجمالي السكان فنجد أن جميع دول الخليج فاقت هذه . لعدد سكان اإلمارات وعمان
، %66.7لنجد أن اإلمارات وقطر والكویت حققت أعلى نسبة %. 50النسبة المتعارف عنها حول 

وعمومًا یرجع ذلك إلى %. 55.9دیة حققت نسبة على التوالي بينما نجد أن السعو% 61.3، 65.6%
استقدام العمالة من الدول األخرى ووجود ظاهرة انتقائية الهجرة خاصة بين الذآور فضالًَ عن ترك 

 .زوجاتهم وأسرهم في بلدانهم) الوافدین(بعض العاملين غير الوطنيين 
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عض المتخصصين آمایكل وبناین، أنه وبالنسبة للتوقعات الدیموجرافية لدول الخليج العربية، یعتقد ب

مصطفي عبدالعزیز . د(یصعب التنبؤ باالتجاهات السكانية المستقبلية فيها لعدد من األسباب من بينها 
 ):134مرسي، ص

 
 .عدم توافر البيانات الكافية حاليًا •
تغير وجود عدد آبير من الوافدین األجانب الذین تتزاید أعدادهم أو تتناقص سریعًا تبعًا ألي  •

 .في السياسات الوطنية الخاصة بالهجرة أو العمالة
اعتماد اقتصادیات هذه الدول ورفاهيتها على استمرار تدفق اإلیرادات من مبيعات النفط،  •

بحيث إذا انخفض الطلب على النفط فجأة أو انخفضت أسعاره بشكل آبير، فإن عوامل التغير 
 .السكاني سوف تتأثر إلى حد آبير

 .تي قد تطرأ على األنماط المعيشية للمواطنين لسبب أو آلخرالتغيرات ال •
 

، والذي یشير إلى أن 2050 – 1950وتوضح اإلحصاءات إن التقدیرات الدیموغرافية الخليجية 
 مليون نسمة، بينما 111.67 سيصل إلى 2050إجمالي عدد سكان دول الخليج مجتمعة في عام 

   مليون نسمة في نفس الفترة56.4ن نسمة، والعراق  مليو100.2سيصبح عدد سكان دولة آإیران 
وهناك تقدیر دیموغرافي آخر مختلف یرى أنه إذا ما استمر سكان هذه الدول في . )12(جدول رقم 

التزاید بالمعدالت الحالية، أو حتى معدالت نمو أقل قليًال مما هي عليه، فإنه على أساس معدل النمو 
 مليون 17.1، فمن المتوقع أن یتزاید المواطنون من %4.23  وهو1995 – 1985السنوي للفترة 
یصبح % 3 وإذا ما أخذ بمعدل سنوي قدره 2050 مليون نسمة عام 166.8 إلى 1995نسمة في عام 

، وهذا التقدیر اإلجمالي وإن آان أقل من تقدیر 2050 مليون نسمة عام 86.8إجمالي عدد المواطنين 
 یبرز على أیة حال خطورة التوجهات السكانية في دول مجلس مكتب اإلحصاء األمریكي إال أنه

. د(التعاون لدول الخليج في المستقبل وأن األغلبية العظمى من هؤالء ستكون من السكان المواطنين 
 ).136مرسي، ص

 
اهرة              سكاني  "هناك من یرى في التنبؤات الدیموجرافية السابقة حالة قد تقترب من ظ ، و "االآتظاظ ال

ى         على أي    حال هناك مدرستان للتعامل المستقبلي مع الوضع الدیموجرافي لدول الخليج العربية، األول
ترى مع ذلك ضرورة تشجيع تزاید النسل إلى أقصى حد، والثانية  ترى على العكس أن األمر أصبح         
هة یتطلب من اآلن وضع سياسة سكانية منضبطة، فنحن إذن أمام مدرستين للتفكير المستقبلي في مواج

 .هذه المسألة الحيویة
 

التنمية في تعریفها العام یتجاوز مجرد زیادة  إن أما عن خصائص السكان التعليمية فأود أن أؤآد بدایة
ومي  دخل الق ن ال رد م صيب الف صاد  . ن الم االقت سور وع ول البروفي ن"یق ا س  A.K. Sen" إمارتي

ي أحد           ي       الحاصل على جائزة نوبل إن العدالة االجتماعية تشير ف ا الت ى المزای م عل ى الحك ا إل  معاینه
یتمتع بها الشخص مقابل قدراته، بمعنى آيف تؤدي الحریة أو الحریات التي یتمتع بها إلى نوع الحياة 

قدرة اإلنسان على القراءة والكتابة واإلسهام      " سن"ومن هذه الحریات یذآر     . التي تمثل له قيمة عالية    
ي   . معهبشكل فعال في الحياة الثقافية لمجت ول عل اد  وآما یق د الق ي  رعب ذا   (Ali, 2002:2) عل إن ه  ف

 .المعنى األوسع للتنمية یشير إلى التعليم باعتباره أحد حقوق اإلنسان
 
ا اقتصادي                    و اعي، وربم ع اجتم يلة الحتالل موق بخالف السكان المحليين الذین وجدوا في التعليم وس

ي، نجد            ة المحل ة االجتماعي لم التدرجي ى               متقدم، في س اجرة إل ر من الجماعات المه دى الكثي يم ل  التعل
منطقة الخليج العربي، وخصوصًا العربية منها، وسيلة للحصول على موقع تفاوضي أفضل في سوق 

ي ل المحل وق   . العم شف تف اجرة، یك ات المه ين والجماع سكان المحلي ة لل ة األوضاع التعليمي فمقارن
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ن   . األخيرة في هذا المضمار     ين م سبة األمي شكل    فن اجرین ت سكان المه ي    % 29 ال من المجموع الكل
ا هي حوالي             ت، بينم ي الكوی ام           % 45للمهاجرین ف ي ع ين ف سكان المحلي دى ال ذه   . 1975ل إال أن ه

% 17.8 إلى حوالي 1985النسبة قد انخفضت في الكویت آما هي في الدول الخليجية لتصل في عام 
وی   ر الك ة غي ي حال ي ف ت، وه كان الكوی ة س ن جمل سبته م ا ن ت م د مثل ع %. 24.1تيين ق ع مطل وم

 %.18.4، بينما هي في أوساط غير الكویتيين %15.2التسعينيات مثلت األمية في أوساط الكویتيين 
 

ين % (87.1 وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة آانت تمثل ما نسبته حوالي    . د) (من السكان المحلي
ين     % (69.5وحوالي   ) 144باقر النجار، حلم الهجرة، ص      ر المحلي سكان غي ن ال ن    ). م ون م د یك وق

الخطأ هنا تعميم هذا القول على البلدان الخليجية األخرى، فطبيعة الترآيب الدیموغرافي واالجتماعي      
ة األخرى،          دان الخليجي واالقتصادي لمجتمع الوافدین في دولة اإلمارات تختلف عما هي عليه في البل

يویين ذ  ال اآلس ة للعم ث الغلب ة حي ة المتدني ة والتعليمي ستویات المهني صاء  . وي الم شير اإلح ثًال ی فم
من قوة العمل الموجودة في ذلك الوقت لم یحصلوا % 68.4 في اإلمارات إلى أن 1975السكاني لعام 

اقون      % 41.2على أي نوع من التعليم الرسمي، وأن       ا الب ون، أم ن هؤالء أمي دون  %) 27.2(م فيجي
ي   . القراءة والكتابة  ام   وف ى          1980ع ر الحاصلين عل سبة غي سبي، حيث انخفضت ن  حصل تحسن ن

ام  % 5.8، وارتفعت نسبة حملة الشهادات الجامعية من    %52.1تعليم رسمي إلى     ى  1975ع % 9 إل
ة          . م1980عام   ي دول ا ف وقد ینسحب هذا القول إلى حد ما على قوة العمل الوافدة في قطر وعمان، أم

ر اإلحصاءات إلى أن نسبة األمية في أوساط البحرینيين أعلى منها ، فتشي)144النجار، ص(البحرین 
اعتين من                      ا الجم ي آلت د انخفضت ف ا ق ام  % 31.3في أوساط غير البحرینيين، إال أنه ى  1981ع  إل

ا دون              1991عام  % 17.4 ى م د وصلت إل ون ق رن       % 10م، وربما تك سعينيات من الق ة الت ع نهای م
إلى % 20.2مثل نجد أنها قد انخفضت في حالة غير البحرینيين من وبال. الماضي في حالة البحرینيين

 .للسنوات ذاتها% 9.4
 

ة، وخصوصًا اآلسيویة،            ومن المهم القول إن نسبة األمية في أوساط الجماعات المهاجرة غير العربي
ي الكویت شكل      )الوافدون(أعلى منها لدى السكان العرب       سكان العرب ف ت ، فمثال نسبة األمية لدى ال

ن    %46.3، وهي لدى السكان غير العرب حوالي     %28.7 ما قدره    1970في عام    رغم م ى ال ، وعل
 والسنوات التالية ال تعطي بيانات مفصلة 1985 و 1980 و  1975أن اإلحصاءات السكانية لألعوام     

ية من ذوي حول هذه النقطة، إال أنه من الممكن القول إن زیادة استقدام العمالة الوافدة العربية واألجنب
وة                   المستویات المهنية الدنيا خالل العقود الثالثة الماضية، قد ساعد على رفع نسبة األمية في أوساط ق

 ).145النجار، ص(العمل الوافدة، وخصوصًا اآلسيویة منها 
 

 خصائص قوة العملحجم و -2
 
ففي . جمالي السكان بشكل أآبر عنها في إتتميز قوة العمل في دول مجلس التعاون بغلبة نسبة األجانب 

 مليون مغترب من بين 8.5-8 في دول مجلس التعاون الخليجي آان هناك حوالي 2001نهایة عام 
وآان المغتربون یمثلون أیضا غالبية القوى العاملة في  . مليون یمثلون إجمالي القوى العاملة12-13

مارات العربية المتحدة وفي قطر واإل%. 70آل من هذه الدول على حدة، حيث مثلوا في متوسطهم 
وآانت أقل هذه النسب في البحرین والسعودیة ولكن حتى هناك %. 90-80آانت نسبة العمالة األجنبية 

من العمالة من % 72 في الكویت آان 2002وفي عام . من القوى العاملة% 60آانت هذه الفئة تمثل 
عني هذا أن نسبة العمالة األجنبية من ولم تتغير هذه المعدالت آثيرا في العقد الماضي، وی. األجانب

آابيسفيزآي، (إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد استمرت أساسا على حالها 
 ).5ص
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وأیا آانت الدواعي الستخدام تلك العمالة، فإن األمر الملحوظ هو زیادة نسبتها إلى حد آبير، وتم 
وآما تشير اإلحصاءات . يرة التنمية في المجتمعات الخليجيةاالعتماد عليها بشكل أساسي في دفع مس

من % 46، فهي تمثل %90إلى % 46ما بين ) 13(فإن نسبتها تراوحت حسبما یوضح الجدول رقم 
في % 90في الكویت، و % 77في آل من قطر والسعودیة، و % 60إجمالي قوة العمل في عمان، و 

 ).11 بيروت، صميثاء، هجرة العمالة،. د(دولة اإلمارات 
 
یعتبر القطاع الحكومي موظفًا رئيسًا للعمالة الوطنية في دول المجلس حيث تشكل العمالة الوطنية ما             و

سبته  ام   % 83ن ومي لع اع الحك ة القط الي عمال ن إجم سبة  2001م د ن صاءات تزای م، وتوضح اإلح
رة من               ومي خالل الفت ي القطاع الحك ة ف ذه    م2001-1991العمالة الوطنية الموظف اع ه شير ارتف ، وی

ي الوظائف           ة ف ة الوطني النسبة إلى تزاید توجه القطاع الحكومي في دول المجلس نحو توظيف العمال
ي القطاع   دة ف ة الواف م محل العمال ستحدثة وإحالله ع دول . الم سبة لجمي ًا بالن ه جلي ذا التوج ویتضح ه

رة             ة      المجلس فيما عدا دولة الكویت في بدایة الفترة حيث ظروف فت يج وحاج د حرب الخل ر بع التحری
ومما یؤآد االستنتاج بأن ). 14أنظر الجدول رقم (البالد إلى توظيف عمالة وافدة في القطاع الحكومي 

ن              وظفين م دة انخفاض أعداد الم ة واف ة محل عمال ة وطني إحالل عمال حكومات دول المجلس قامت ب
رة  العمالة الوافدة في القطاع الحكومي في آل من المملكة          العربية السعودیة ومملكة البحرین خالل الفت

سعينيات         1991-2001 صف الت ذ منت رة ـ أي من ة الفت ي نهای س ف ة دول المجل ي بقي ها ف م وانخفاض
ع دول                       ي جمي ة ف ة الوطني وظفين من العمال داد الم ي أع الميالدیة؛ وفي المقابل هناك ارتفاع ملحوظ ف

 .المجلس خالل الفترة بكاملها
 

ة و        11ع الحكومي في دول المجلس بتوظيف ما نسبته         ویقوم القطا  وى العامل  في المائة من إجمالي الق
ام    26.5 الل ع ة خ ة الوطني الي العمال ن إجم ة م ي المائ اع  . م1999 ف ساهمة القط سب م ارب ن وتتق

ارات             ة اإلم دا دول ا ع ة ـ فيم ة اإلجمالي وى العامل ي توظيف الق الحكومي على مستوى دول المجلس ف
ة         العربية ة ـ الوطني الي العمال ي توظيف إجم ساهمة ف ل م  المتحدة حيث إن القطاع الحكومي لدیها األق

 .)11أحمد بن عبيد، مرجع سابق، ص () في المائة2.7(والوافدة ـ بين دول المجلس 
 

ومي                  ى القطاع الحك رة عل وفي حين تعتمد آل من سلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكویت بدرجة آبي
ي توظيف الع   ة        ف ارات العربي ة اإلم ثالث األخرى وبخاصة دول دول ال دیها، نجد أن ال ة ل ة الوطني مال

ویرجع السبب في ذلك إلى آبر . المتحدة تعتمد بدرجة أقل على هذا القطاع في توظيف العمالة الوطنية
دول              ذه ال تيعاب القطاع الخاص في ه ى اس ومي وإل حجم القطاع الخاص نسبة إلى حجم القطاع الحك

ففي أواخر التسعينيات الميالدیة بلغ عدد العمالة الوطنية . ث أعدادًا آبيرة نسبيًا من العمالة الوطنيةالثال
ي                            ومي، وف ي القطاع الحك ة أضعاف عددهم ف ارب ثالث ا یق ة البحرین م في القطاع الخاص في مملك

متحدة أآثر من خمسة المملكة العربية السعودیة أآثر من ثالثة أضعاف، وفي دولة اإلمارات العربية ال        
ة                    . أضعاف ي آل من دول ي القطاع الخاص ف ة ف وفي المقابل آان أعداد الموظفين من العمالة الوطني

ي              يًال من عددهم ف ر قل ان أآث قطر ودولة الكویت أقل من عددهم في القطاع الحكومي وفي سلطنة عم
ساهمة القطاع الخاص     القطاع الحكومي وهذا بطبيعة الحال یثير تساؤالت حول أسباب عدم ارت        اع م ف

 . في هذه الدول في توظيف العمالة الوطنية وذلك مقارنة بدول المجلس األخرى
 

ن    فنجد إنه، لقوة العمل الوافدة في دول مجلس التعاون الترآيب المهني   أما عن    اني م خالل النصف الث
مو االقتصادي التي مرت بها القرن العشرین یالحظ أن الترآيب المهني یرتبط ارتباطًا قویا بمراحل الن

ن     .تلك الدول بعد اآتشاف النفط بكميات تجاریة هائلة  ر م وآشفت دراسة البنك الدولي أن الجزء األآب
اهرة،                به الم اهرة وش ر الم ة غي ن العمال صادیة م د  العمالة الوافدة في بدایة مرحلة الطفرة االقت بلغت  ق

ة          ولم تتجاوز نسبة العمالة ا    %. 66نسبتهما حوالي    ي الوظائف الكتابي ون ف %. 17لماهرة والذین یعمل
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دة         % 17آما بلغت نسبة الذین یعملون في الوظائف المهنية حوالي           ة الواف الي العمال ن إجم ان،  (م عثم
 ).38ص

 
رك            ن بي ل م دها آ ي أع ات الت د البيان ي، تؤآ اون الخليج س التع ي دول مجل ينكلر  Birksوف  و س

Sinclair  مليون 2.1 مليون، من بينهم 7.4 عدد القوى العاملة الخليجية  قد وصل1992 أنه في عام 
سبة       5.3من القوى العاملة المواطنة، و       دة بن ة الواف وى العامل ة   % 28.6 مليون من الق ة المواطن للعمال

ة             . من العمالة الوافدة  % 71.4مقابل   وى العامل اع الق ة أرب وهكذا، فإنه على وجه التقریب، تتكون ثالث
دان ا ن البل دة م ة الواف ن العمال ة م ة     .لخليجي شارآة العمال سبة م اض الواضح لن ذا االنخف م ه د نج وق

سائية        -:عدة أسباب هي  لالمواطنة   ة الن  نسبة األطفال المتعاظمة من المجموع الكلي للسكان، وقلة العمال
 أي بلد آخر في القوى العاملة، وقلة نسبة الذآور المشارآين في القوى العاملة مقارنة بنسبة الذآور في          

 .من بلدان العالم
 

 النقاب عن أنماط المهن التي تمارس من قبل المواطنين والوافدین فأآد على Bonnieوقد آشف بوني 
ل حوالي الخمس       2.1أنه من بين     واطن، یعم ون عامل م سبة  ( ملي ة    %) 20.7ن ي الوظائف المكتبي ف

ة وا             ة واإلداری ة والفني ة     بينما یعمل الثلث في المهن التقني ال التجاری ة واألعم إن    ... لتنظيمي الي، ف وبالت
ات البيضاء     % 53.4حوالي   White Collarمن المواطنين یعدون ـ من وجهة نظره ـ من ذوي الياق

من الوافدین % 72.9بينما ) والتي یحصلون من ورائها على عائد أآبر) أي المهن غير الفنية المجهدة(
 ).15ميثاء، ص. د) (المهن الفنية والزراعية(یعملون في وظائف أو مهن قليلة األجر 

 
ة أخرى أوضح  ى جه دین، Bonnieوعل واطنين والواف ن الم ل م ا آ شارك فيه ي ت ن الت ة المه  نوعي

% 71.4إلى % 28.6مشيرا إلى البيانات وفقا إلى أن نسبة عدد العاملين المواطنين إلى الوافدین تصل 
ة        ومع ذلك، فإن  ن    . من المجموع الكلي للعمالة    سبة مشارآة المواطنين في الوظائف اإلداریة والتنظيمي

في األعمال التجاریة، بينما ال % 42، % 62.2، ونسبتهم في األعمال الحكومية %54.9تصل حوالي 
ي   % 27.8من نسبة العاملين في القطاعات اإلنتاجية الرئيسية و  % 12.5یمثلون سوى    املين ف من الع

 . دول خليجية6ن القطاعين على أآثر من نصف العاملين في ویستحوذ هذی. القطاعات الخدمية
 
شاط           و  ي الن رأة ف ساهمة الم اع م ي ارتف ًا ف ان دورًا هام ل یلعب يم والتأهي ه أن التعل ق علي ن المتف م

ي                          رأة ف ساهمة الم ي معظم المجتمعات أن م ات اإلحصائية ف ده معظم البيان ا تؤآ االقتصادي، وهذا م
ذا أمر             النشاط االقتصادي في دولة      اإلمارات العربية المتحدة ارتفعت مع ارتفاع المستوى العلمي، وه

وى          ع الق ینطبق على واقع المجتمعات الخليجية بأسرها، آما أن مستوى التعليم والتأهيل یؤثر في توزی
فمع انخفاض هذا المستوى یتزاید نصيب المهن . العاملة على مختلف األنشطة االقتصادیة وعلى المهن

وبنظرة إلى النظام التعليمي یعد اإلناث المتعلمات أساسا لمهنة التعليم . نتاجية من القوى العاملة  غير اإل 
ات هو                       ساء المتعلم ى الن سبة إل إن طلب سوق العمل بالن والمهن الخدمية األخرى، ومن جهة أخرى ف

 .بالدرجة األولى لمهن التعليم
 

  العملالتحدیات التي تفرضها الهجرة في مجال السكان وقوة -3
 

 الخلل السكاني في أقطار مجلس التعاون : التحدي األول -أ
 

تعاني دول المنطقة الست األعضاء في مجلس التعاون، من خلل هيكلي مزمن في ترآيبة السكان عامة 
ع      . وقوة العمل على وجه الخصوص  ي جمي اقم ف ة ویتف ي المنطق وإذا آان الخلل السكاني عام وشامل ف

لمجلس، فإن أحوال بعض البلدان والمجتمعات أآثر انكشافا وخطورة من بعضها         الدول األعضاء في ا   
 .آما تم توضيحه في البيانات السابقةاآلخر، 
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ارات     لم یعد یمثل     2001في عام   ف ة اإلم سكان و      % 22 سوى    مواطنو دول وة     % 8.7من ال ط من ق فق

ي ال               وليست قطر . العمل واطنين ف سبة الم ل    % 30سكان  أفضل حاًال حيث ال یتجاوز ن وة العم ي ق وف
سكانية،       . فقط% 14.1 تها ال والكویت التي أتيحت لها في مطلع التسعينيات، فرصة إعادة ترتيب سياس

ي                      واطنين ف سبة الم دنت ن زو، فت ام الغ ل ع ه قب ا آانت علي تالًال مم ر اخ ى وضع أآث عادت بسرعة إل
ى     % 38.1السكان إلى    واطنين إل سبة الم دول ذات   %. 19.7وفي قوة العمل انخفضت ن ستثنى ال وال ت

ي ترآيب      ل ف صاعد معدالت الخل ن ت واطنين، م ين الم ة ب ة المرتفع دالت البطال سكانية ومع ة ال الكثاف
م   السكان وفي ترآيب قوة العمل آما یتضح من الجدول            ام         . )15(رق د أن إحصاءات ع وجدیر بالتأآي

بعد أن فشلت في عالجه، آما شهدت  متحفظة جدًا ومن مصادر رسمية تسعى إلى مداراة الخلل 2001
ى        لت إل ا وص عة ربم يس واس ة تجن رة حرآ ذه الفت الل ه رین خ ارات والبح ر واإلم ن %  50قط م

 ).، مرجع سابقعلي خليفة الكواري. د(المواطنين األصليين في بعضها 
 
  تدني اإلنتاجية:التحدي الثاني -ب
 

س     دیات الرئي د التح ل أح ضة للعم ة المنخف ل اإلنتاجي ي     تمث وطن العرب ي ال ة ف ق التنمي ى طری ية عل
(Fergany-2001:2)  ،        بيل وال شك أن الحاجة إلى حشد الموارد البشریة الوطنية منها والوافدة في س

ي                  ر أن المعضلة تكمن ف دفق    ) أ(تحقيق التنمية االقتصادیة ليست موضع خالف، غي ة معدالت ت آثاف
ة دني اإلنتاجي ى ت ا أدى إل دول المجلس م ة، األجانب ل ة الوطني ة للعمال ستوى ) ب( الكلي اض الم انخف

 .المهاري للوافدین إلى ما دون الحد المطلوب
ي آانت موجودة أصًال مصحوبة                   وة العمل الت ى ق دین عل ال الواف ولم تكن األعداد اإلضافية من العم

مر نتيجة للزیادة بزیادة متكافئة في القيمة اإلضافية، بل إن متوسط إنتاجية العمالة قد تدني في حقيقة األ
من والذي المرتفعة نسبيًا في حجم العمالة مقارنة بالزیادة في الذین یقنعون بأجور أقل من سعر السوق 

  .شأنه أن یدفع األجور نحو المزید من التدهور
 

ي بعض دول              باإلضافة إلى أن عرض العمالة بقدر یفوق الطلب قد دفع مستوى األجور نحو التدني  ف
ة                      وهذ . المجلس ة الحدی ى من اإلنتاجي ستویات أدن ر ذات م ة أآث ى توظيف عمال دوره أدى إل ن  . ا ب وم

ناحية أخرى، ال یعني ذلك أن آل العمال الوافدین للبالد والمسجلين بوصفهم مستوعبين في وظائف تم 
ا بالفعل    وظيفهم جميع ة           . ت ة العمال دني إنتاجي سير أسباب ت اني لتف ى المشهد الث ذا إل ا ه ا (ویقودن س عب

ومن السمات األخرى لليد العاملة في دول ) 7، 2عبدالكریم، وسليمان إبراهيم، مشكالت اإلنتاجية، ص
ا       الخليج بحسب أحد التقاریر الصادرة عن اإلسكوا، انخفاض اإلنتاجية بالرغم من استعمال التكنولوجي

ين عامي            بمعدل  2000 و 1980الحدیثة وزیادة رؤوس األموال المباشر فمثًال، انخفضت اإلنتاجية ب
دة         % 2.5في اإلمارات العربية المتحدة و      % 2.9سنوي یبلغ    ى ع ك إل دیر ذل في السعودیة ویرجع التق

ن                            دًال م ة ب ي األسواق المالي تثمار ف ة االس ة وآثاف ي المنطق سياسي ف تقرار ال ا عدم االس أسباب أبرزه
 .االستثمار المباشر في مشاریع إنتاجية محلية

 
ال         فمثًال في دولة ا    إلمارات هناك سوق ضخم لتراخيص العمل، وذلك بسبب أن بعض أصحاب األعم

أو الكفالء القانونيين یستقدمون عماًال لالستفادة من رسوم یدفعها العامل، وقد ال یستخدم هذا العامل من 
ات المختصة           ل       . قبل الكفيل الذي صدر الترخيص باسمه من الجه ا أن یعم ل أم ذا العام ل ه ى مث وعل

ل آخر                  بصفة   ى آفي ال إل ي أو االنتق رغ الكامل أو الجزئ غير قانونية في شرآة أخرى على أساس التف
ة  . بصورة قانونية، والعمل في مجال التوظيف الذاتي، أو أن یبقى دون عمل  وقد ظل سوق العمل بدول
 .اإلمارات یستقبل عمالة تفوق طاقته في استغالل هذه العمالة بصورة منتجة
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ام  شف األرق دني     وتك ى ت ة إل الظواهر المؤدی ارات ب ة اإلم أثر دول دى ت اليين م دولين الت ة بالج المبين
اإلنتاجية أآثر من دول المجلس مجتمعة، لسبب أساسي هو وجود قدر أآبر من المنشآت الصغيرة ذات 

صادها     م       . الكثافة العمالية في اقت ين الجدول رق ي             ) 16(یب صغيرة ف شآت ال ر من المن وجود أعداد أآب
درج نحو     قطا صناعية    % 44ع التصنيع بدولة اإلمارات مقارنة بدول المجلس حيث تن شآت ال من المن

وتمثل %. 39في الدولة تحت فئة المنشآت الصغيرة، في حين تبقى أرقام دول المجلس آكل في حدود            
ة       ارات و        % 56المنشآت المتوسطة والكبيرة مجتمع ة اإلم ي دول ي دول المجلس    % 61ف نعكس  . ف وت

ن            آثار   ى م ى المستوى األدن تدني معدالت اإلنتاجية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة بصورة واضحة عل
یالحظ أن جميع األرقام هنا تشمل دول المجلس بما . اإلنتاجية في دولة اإلمارات مقارنة بدول المجلس

سب                 ن ن ر م اره أآب رقمين باعتب ين ال رق ب ى الف ن النظر إل اط   فيها دولة اإلمارات، لذا فالبد م ع نق ة أرب
 .بالمائة فقط

 
بيانات حول عدد المنشآت في قطاع الصناعة ورأس المال المستثمر والعمالة ) 17(ویبين الجدول رقم 

ا  ستخدمة فيه مالي     . الم ف الرأس دى التكثي ة م الي اإلنتاجي س إجم ي تعك ة الت رات الهام ن المؤش / وم
ة  العمالي، وفي قطاع الصناعة نجد عموما أنه آلما آان هذا ا   دل اإلنتاجي . لتكثيف أعلى، آلما ارتفع مع

 56.306وتوضح المحصلة النهائية في قطاع الصناعة أن حجم التكثيف الرأسمالي للعامل الواحد یبلغ 
ل، أي أن التكثيف الرأسمالي             ارات ال یتعدى         / دوالر أمریكي في دول المجلس آك ة اإلم الي بدول العم

اليب      مما هو عليه بدول الخليج، األمر ال     % 40 ات وأس ى تقني اد عل ذي یعكس مستوى أآبر من االعتم
 ).9عباس عبدالكریم، مشكالت اإلنتاجية، ص(لإلنتاجية ذات تكثيف عمالي 

 
 البطالة: التحدي الثالث -ج
 
رن الماضي                      ل ن الق ات م سبعينات والثمانين ي ال ة ف ة مرن ا  . قد اتبعت دول المجلس سياسات عمالي ففيم

سبة ل      ن         یخص جانب العرض بالن ر م ار أآث ة، أوردت االسكوا أن أعم وى العامل ن    50لق ة م ي المائ  ف
نة دان هي دون الخمس عشرة س ذه البل كان ه الي س ي . إجم و سریع ف ى نم ك إل ن أن یعزى ذل ویمك

درت            . السكان خالل العقدین األخيرین    ومن المحتم أن یزداد معدل بطالة القوى العاملة الوطنية، التي ق
دة          2002 في المائة في     15بـ   ل جدی ان     .  في المستقبل القریب ما لم یتم إیجاد فرص عم ه آ در أن د ق وق

اون الخليجي       500.000یوجد   ع   .  من المواطنين العاطلين عن العمل في بلدان مجلس التع ومن المتوق
وعالوة على ذلك، فقد آانت العمالة الناقصة لقوى العمل .  سنویا210.000أن یزداد هذا العدد بحوالي 

ين  (ة، السيما في القطاع العام، مشكلة في العقدین األخيرین       الوطني ميثاء الشامسي، التشغيل والبطالة ب
 ).33الشباب، ص

 
د أعداد   2004 و 2001وإذا ما تناولنا المستوى العام للبطالة في بلدان الخليج العربية لعامي       نجد تزای

ادة ب     رة وآانت الزی ثالث سنوات األخي ة خالل ال دل البطال ي    ومع دا الكویت الت ا ع سيطة م معدالت ب
% 3 إلى 2001 في عام 2.3انخفضت بها نسبة البطالة فنجد أن معدل البطالة في اإلمارات ارتفع من    

ى  2.5 أما البحرین فقد ارتفع من     2004في عام    سعودیة  3.1 إل ى  5.9 وال ن   6 إل ان م ى  % 5 وعم إل
 ).18(أنظر جدول رقم % 0.7 إلى 1.8 وفي الكویت من 2.3 إلى 2.3وفي قطر من % 7.1

 
ة   % 6.3إن هناك نسبة  ) 19(وفي االمارات العربية تشير بينانات الجدول رقم         من قوة العمل المواطن

ل   %) 53(، آما لم یسبق لنصف عددهم         1995تعاني من البطالة عند إجراء تعداد عام         ل من قب . العم
شباب     % 49.8(آذلك آانت نسبة ما یقارب من النصف          ى       ) 24-15(من ال صلوا إل م ی ين أو ل ا أمي أم

دادي  يم االع ة التعل سبتهم   %) 48(مرحل ت ن وق فكان ا ف ة فم ة الثانوی وا المرحل ذین أآمل ك ال ا أولئ أم
 .من جملة المواطنين العاطلين عن العمل% 35.5
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ارات  ة االم شكلة التوظيف بدول ز م اون الخليجي (تتمي ن دول مجلس التع دد م ي ع بخصوصية ) وف
مواطنون هنا ال یجدون فرص توظيف آافية رغم أنهم ال یشكلون سوى أقلية ضمن اجمالي متفردة، فال
جانب الطلب وجانب العرض، ویمكن : ، وهذه المشكلة لها جانبان)1995في نهایة % 9.1(قوة العمل 

شب     . د(النظر إليها وتحليلها من خالل ثالثة أبعاد أساسية       ين ال ة ب شغيل والبطال اب، ميثاء الشامسي، الت
 ):36ص

 
ل                  • وة العم شارآة ق طلب متزاید على التوظيف نتيجة لزیادة السكان من جهة وزیادة معدالت م

 .من جهة أخرى
ى تفضيل                 • ا أدى إل ة مم ر المواطن فرص تنافس غير متكافئة في سوق العمل مع قوة العمل غي

الخاص  المواطنين للقطاع الحكومي وتكدسهم في وظائفه رغم أن فرص التوظيف في القطاع  
 .أوسع نطاقًا وأسرع نموًا

 .عدم مالئمة التعليم والمهارات لدى الباحثين عن عمل •
 

 : عاما24-15أما على الجانب اآلخر جانب البطالة للفئة العمریة 
المرفق اإلحصائي عن بعض دول الخليج لسنوات مختلفة ) 20(فتشير البيانات المتوفرة أنظر الجدول    

شابة  إلى ترآز معدالت البطالة ب     نة 24-15(ين الفئات العمریة ال ام    ).  س ي البحرین ع  بلغت  1991فف
أما الفئة %. 68.9وبين االناث % 50.1 عامًا بنسبة 19-15معدالت البطالة بين الذآور للفئة العمریة 

ة  ذآور      24-20العمری ين ال ة ب دالت البطال ت مع ًا فكان اث  % 16.6 عام ين االن ي %. 68.9وب وف
ة                1992السعودیة عام    ة العمری ذآور للفئ ين ال ة ب ًا  19-15آانت معدالت البطال ل  % 53.9 عام مقاب

. لإلناث% 23.8للذآور و% 23 عامًا فكانت المعدالت 24-20أما الفئة العمریة . بين االناث% 42.5
ام    ة ع دالت البطال ت مع ان فكان لطنة ُعم ي س ا ف رین   1996أم ن البح ل م ي آ ا ف ن ميثالته ى م  أعل

ذآور و      % 54.1جلت  والسعودیة حيث س    ين ال ة         % 87.1ب ة العمری اث للفئ ين االن ا وة   19-15ب  عام
ة      % 46.4بين الذآور و    % 22.1 ا  24-20بين االناث للفئة العمری ات        .  عام وافر بيان م تت وفي قطر ل

ة  ة العمری ام 19-15للفئ ة ع دالت البطال ين بلغت مع ي ح ا، ف سبته 1997 عام ا ن ين % 6.7 م ط ب فق
 . عاما24-20ن االناث في الفئة العمریة بي% 36.5الذآور و 

 
م                   ي الجدول رق أما بالنسبة لمعدالت البطالة بدول المجلس حسب الجنس فيالحظ من البيانات الواردة ف

اث ) 21( ذآور واإلن سبي لل ة الن دالت البطال اع مع ارهم (ارتف ن أعم أآثر15لم ا ف ن )  عام ل م ي آ ف
سعودیة وإل    ة البحرین     سلطنة عمان والمملكة العربية ال ي مملك ا ف ة دول المجلس     . ى حد م ي بقي ا ف أم

 .فتعتبر معدالت البطالة فيها منخفضة لكال الجنسين
 

ي            دًا ف س، وتحدی اء دول المجل ًا ـ من أبن ورًا وإناث سن ـ ذآ وتبلغ معدالت البطالة ذروتها بين صغار ال
ة    )21(آما یتضح من بيانات الجدول رقم  .24-20 و  19-15الفئتين العمریتين    روز معدالت البطال  ب

اً (بين صغار السن وحدیثي التخرج من التعليم العام والتعليم الجامعي    ة     ) ذآورًا وإناث ن مملك ل م ي آ ف
اتين            ين ه رز ب دأت تب أن الظاهرة ب البحرین والمملكة العربية السعودیة وسلطنة عمان، وتشير أیضا ب

ارات الع       (الفئتين في دولة قطر      ن االم ين         وربما في آل م شابه ب ة الكویت نظرًا للت ة المتحدة ودول ربي
ومي والخاص   اعين الحك ي القط دین ف واطنين وواف ين م ة ب سكان والعمال ع ال ي توزی ثالث ف دول ال ال

 .ولتقارب معدالت البطالة االجمالية بينهما
 
سيم ا  . تعبر معدالت البطالة التي استعرضناها عن نسبة العاطلين عن العمل اجباریا         و ة  ویمكن تق لبطال

سمين    ى ق س إل ي دول المجل ودة ف ة الموج ة  : االجباری ة احتكاآي ة  ) Frictinoal(بطال ة هيكلي وبطال
)Structural .(        ين عن شباب المتعطل فالبطالة االحتكاآية في دول المجلس تنشأ من آون الكثير من ال

ا               وافر معلوم ة عن     العمل بانتظار الحصول على وظيفة حكومية ذات أجر مجز، وبسبب عدم ت ت آافي
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سبب                    يس ـ ب شكل رئ ة فهي تحدث ـ ب ة الهيكلي ا البطال ا، أم اآن توافره ة الوظائف المتاحة وأم نوعي
االختالف في معدالت االنتاجية والمستویات المهاریة بين متطلبات عدد آبير من الوظائف في القطاع         

دة     (الخاص   ة واف ى سوق             ) والمشغولة بعمال داخلون الجدد إل ه ال ا یحمل ين م  العمل من شباب دول    وب
د             ل الواف ة بالعام واطن مقارن ل الم المجلس من مهارات، بمعنى أن قصور انتاجية ونوعية تأهيل العام

 .أدى إلى ظهور بطالة هيكلية في سوق العمل الخليجي
 

دان مجلس             صادي في بل و االقت أن النم ستقبل ب ي الم ة ف وتفيد التوقعات بشأن الطلب على القوى العامل
ن                      التعاون   داخلين الجدد م تيعاب ال ل الس ي من فرص العم ا یكف راز م ي إف شل ف الخليجي یمكن أن یف

لذا، قد یضطر المواطنون لتأمين . المواطنين إلى سوق العمل خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة
ارات متوسط                   ستوى مه ال التي تتطلب م ي األعم دین، ف ن   . فرص عمل اإلحالل محل الواف ذه المه ه

شمل انون    ت ة والق صيدالنية، الهندس ال ال ات، األعم يم، المبيع بة، التعل ى   .  المحاس ين عل ه یتع ذا فإن ل
وهذا . المواطنين تغيير مواقفهم إزاء األعمال التقنية وعليهم أن یحاولوا تنمية مهارات العمل األساسية            

ه       على أن الحل المثالي من شأنه أن      . التحول یقتضى إصالحًا جذریا لنظام التعليم      ضمن أهداف توجي  ی
ي                    ال الت ن األعم ر م ة المطاف الكثي االقتصاد نحو االستثمارات آثيفة رأس المال التي ستلغي في نهای
تحتاج إلى مهارات قليلة، وتحسين مستویات النمو االقتصادي وإفراز مستویات من اإلنتاجية تبرر دفع 

ة   ل الوطني وة العم ات ق ق طموح ور تحق صادیة و(أج ة االقت يا، اللجن ي آس ة لغرب -50االجتماعي
49:2003.( 

 
 تحویالت العمال من دول المجلس: التحدي الرابع -د
 

 أن تحویالت العمال 2004أظهرت الدراسة التي أعدتها األمانة العامة لدول مجلس التعاون عام 
في  بليون دوالر سنویًا في دول المجلس مجتمعة 24األجانب العاملين في دول المجلس تبلغ حوالي 

في دولة اإلمارات العربية % 15من المملكة العربية السعودیة، و % 63الوقت الحاضر، منها حوالي 
آما ظهر من الدراسة أیضًا أن هناك اتجاهًا . المتحدة، بينما یتوزع الباقي على دول المجلس األخرى

ع الدراسة عامًا تصاعدیًا یحكم حجم هذه التحویالت في دول المجلس الست خالل الفترة موض
 24م إلى مستویات تفوق 1975 بليون دوالر في عام 1.6حيث ارتفعت من حوالي ) م1975-2000(

 ).128-127األمانة العامة لمجلس التعاون، تحویالت العمالة األجنبية، ص(بليون دوالر في نهایتها 
ستثمار في دول  أظهرت الدراسة أن لتحویالت العمال تأثيرًا سلبيًا غير مباشر على حجم االآما

المجلس آفرص غير مستغلة، حيث تمثل التحویالت نسبة آبيرة مقارنة مع حجم االستثمار في دول 
ولو نظرنا إلى تحویالت العمال على أنها تمثل مصادر ممكنة لالستثمار في حالة توفير . المجلس

لية لدول المجلس، فإن هذه األدوات االستثماریة المناسبة الستقطابها واستيعابها في االقتصادیات المح
 أآثر من ثلث حجم االستثمار إلىالتحویالت تشكل فرصة ضائعة على اقتصاد دول المجلس تصل 

 .الفعلي
 

سبة      باإلضافة أن تأثير تحویالت العمالة األجنبية تؤثر سلبًا في اقتصادیات دول المجلس            إذ تراوحت ن
ى  % 25ر لكل دولة من دول المجلس بين   تحویالت العمالة األجنبية مقارنة مع حجم االستثما       % 45إل

ن     . بالمتوسط زء م تثمار ج شجيع اس ة لت سياسات الالزم ي ال تم تبن م ی ه ل ار أن ذا اإلط ي ه ویالحظ ف
تحویالت العمالة األجنبية في االقتصادیات المحلية لدول المجلس مما شكل فرصة ضائعة القتصادیات 

م      ى         تلك الدول، آذلك فإن المصارف المحلية ل دیها عل داع ل ذه التحویالت باإلی تقطاب ه تمكن من اس ت
ل             شكل ودائع أو حسابات ادخار بغرض توظيفها وتدویرها في االقتصادیات المحلية عوضًا عن أو قب
ا            شجيع التحویالت للخارج، مم سریع وت ة لت ائل الالزم تحویلها إلى الخارج بل أفلحت في ابتكار الوس

دیها       یشكل قصورًا في أداء األسواق ا      وارد المتاحة ل ادة الم أن    .لمالية المحلية وعجزًا عن زی رًا ف وأخي
ى الدراسة                   س، إذ تبن دول المجل دفوعات ل زان الم ى مي لتحویالت العمالة األجنبية أثار غير إیجابية عل
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دفوعات دول المجلس حيث          وازین م بالتفصيل أن لتحویالت العمال األجنبية تأثيرًا سلبيًا آبيرًا على م
ي الحساب        شكلت   ر ف نزیفًا مستمرًا لتلك الموازین وألرصدتها من العمالت األجنبية وبلغت نسبة التغي

س   دول المجل اري ل ن   % 166الج رة م الل الفت ط خ س   (2000-1979بالمتوس ة لمجل ة العام األمان
 ).19-18التعاون، تحویالت العمالة األجنبية، ص

 
 بقاء الوافدین لفترات طویلة :التحدي الخامس -ه
 

 :أن بقاء الوافدین في البالد لفترات طویلة قد یؤدي إلى مشاآل عدیدة من وجهة النظر الوطنية ومنها
ات      • ي االتجاه أثير ف ب للت بة لألجان ئ الفرصة المناس د یهي ة ق رات الطویل ذه الفت اء له أن البق

 .السياسية واالجتماعية والثقافية على نحو قد ال یكون مرغوبًا
شكل  • ح أن ی ن األرج ة  م رات عالي ة ذات خب ة أجنبي ود عمال شرآات (وج دیري ال ل م مث

خ   ة أل ن الكتابي صاصيين والمه ساعدي االخت صاصيين وم ة،  ..) واالخت ة بالدول رات طویل لفت
 .معوقًا یحول دون التحاق المواطنين ببعض الوظائف المرغوب فيها وإحراز نجاحات فيها

ى    یعني بقاء قسم آبير من الوافدین لفترات طویلة با       • اء  "لدولة الحد من فرص الحصول عل دم
دة ات   " جدی ة واإلمكاني ة الفني ث المعرف ن حي ضل م ؤهالت األف ة ذات الم ة األجنبي ن العمال م

 .التكنولوجية
 

ى       ن یبق ة، ولك ل آاف ستویات العم ى م زة عل رات المتمي ى بعض الخب اك حاجة إل دیهي أن هن ن الب وم
رات           التحدي في وضع سياسات وإجراءات من شأنها الت        بعض الخب اظ ب ين االحتف ة ب ى موازن وصل إل

ه               ذي یمكن والمواهب األجنبية ذات الجودة العالية من ناحية، وضخ دماء جدیدة في نسيج قوة العمل وال
وآفاق الهجرة في  ).99تدویل أسواق العمل الخليجية، مرجع سابق، ص(تحقيق أآثر من غرض واحد 

ضمن ع تت ي الواق ة ف يج العربي دان الخل وطين  البل رامج ت ذ ب ي تنفي دم ف ل التق دة مث ة عدی دیات جدی  تح
الء                           ع الكف عبية ال ترضى مجتم ر ش وانين غي رارات وق ى ق دام عل دم مرهون باألق ذا التق الوظائف وه

ق                     . وأصحاب العمل  ا یتعل م الهجرة خاصة فيم ي تحك ة الت وانين القائم نظم والق ة ال ن طبيع آما تغير م
 .بنظام الكفالة

 
ا وسوف                 آما أن البلدان   يویة منه دة خاصة اآلس ة الواف ى العمال  العربية الخليجية سوف تبقي بحاجة إل

ر              دة المرتبطة بالمعلومات واالتصاالت غي تزداد هذه الحاجة إذا عمدت الولوج في االقتصادات الجدی
ة       .أنه في هذه الحالة سوف تكون حاجة توعية وليست حاجة عددیة        ذ سياس ى صعوبة تنفي باإلضافة إل

ة              سك انية وطنية تحافظ على الهویة الثقافية والتوازن الدیمغرافي بين الوافدین باختالف أصولهم العرقي
 .والجنسية والدینية دون أن یعتبر ذلك تميزا بين فئات الوافدین

 
وق       الم آحق ستوى الع ى م ر عل ا یق ة م و مواجه ة وه دیات جدی ر التح ارة ألآث ن اإلش د م رًا الب وأخي

 حقوق اإلنسان وما یترتب على ذلك من سياسات وقوانين ونظم قد تكون عرضة     للمهاجرین في إطار  
ة                  سمى اإلرادة الدولي د ی ا ق الين وال     " للتعدیل وذلك لدرء مخاطر قد تتكثف في إطار م ل بمكي ي تكي الت

 .تستبعد العنف في تنفيذ
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 الفصل الثالث
 

 الهجرة والتنمية في دول مجلس التعاون
 

 بالتنمية في دول المجلسعالقة الهجرة الوافدة  -1
 

ع     ي المجتم رة الحاصلة ف والت األخي ي التح اهم ف ادي س ل أح ة آعام رة العمالي ن الهج دیث ع إن الح
ا        الخليجي یجانب الصواب إلى حد بعيد، فالهجرة العمالية ـ آما سبقت اإلشارة ـ ال تخلق من عدم، إنم

سياسي                 ات ال ة ساهمت المعطي اط تنموی دة أنم ع ولي ي الواق صعيد اإلقليمي         هي ف ى ال صادیة عل ة واالقت
اة،                . والدولي في إحداثها  ) العربي( ة المتبن تراتيجيات التنمي اط واس اد أن أنم ى االعتق لذا فنحن نذهب إل

ات،       ذه المجتمع ة ه دم إنتاجي ن ع ع قيمي یعزز م ي تكریس واق د ساهمت ف رة، ق ى الهج باإلضافة إل
 ). 129حلم الهجرة، ص، النجار(لخارج وبالتالي المزید من اعتمادها وانكشافها في ا

 
يویة خالل    ة اآلس ه العمال ذي خضعت ل سهل ال تقدام ال ة االس د أن سياس ا نج ك، فإنن ى ذل باإلضافة إل
تيراد              ة االس العقدین الماضيين، قد ساعد على بروز ظاهرة االتجار بالعمل الوافد، حيث أصبحت عملي

شار مؤسسا               ي انت ي ف شكل جّل ة تمثلت ب ة      ذاتها مهن وى العامل سعي   . ت االستخدام وجلب الق ا إن ال آم
صادیة ومحدودة                     ة االقت ة التكلف ة قليل الشدید وراء الربح لدى القطاع الخاص قد دفعه إلى استيراد عمال

الي    ن         . االلتزامات القانونية وعالية المردود الم ة م ي القطاعات التقليدی ي ف ل المحل ا أن ترآز العم آم
ن إمكان   ال م د ح ف ق ل     التوظي ة للعم ایير الحدیث ضوعها للمع ة وخ ة الحدیث ة الفني سبها للمعرف ة آ . ي

ات        ذ الثمانيني ل من ي سوق العم باإلضافة إلى ذلك، فالقطاع الخاص ـ خصوصًا في حقبة تزاید نفوذه ف
ة     ولظروف سبقت مناقشتها ـ ساهم في إقامة ساللم لألجور ال یقبل بها العمل المحلي، آما أنه من ناحي

 .م في االضطراب الحاصل في برامج تنمية الموارد البشریةأخرى، ساه
 

ي من المستویات                      ومن المهم القول إن التدفق غير المبرمج للعمالة الوافدة ساعد على نزوح العمل المحل
ات البيضاء   (Blue Collar Jobs)الدنيا من المهن   حتى  (white Collar Jobs) إلى مهن ذوي الياق

ل     . حكرًا على جماعات معينة من العمال المهاجرینباتت بعض هذه األعمال    وحظ أن دخول العم ا ل آم
ي                     ا هو الحال ف اطه، آم ي أوس ة ف الوافد قطاع األعمال الهامشية أدى إلى بروز ظاهرة البطالة المقنع

يویين     ) التجزئة(تجارة المفرق    في البحرین وغيرها من األقطار الخليجية، حيث إن مجموعة من اآلس
ة            قد یصل عد   ن شخصين أو ثالث ر م ى أآث اج إل ًا ال یحت دیر مشروعًا تجاری ر ت دهم إلى عشرة أو أآث

ه   ارة                     . أشخاص إلدارت ة وتج شييد وصالونات الحالق ى قطاعات أخرى آالت ذه الظاهرة إل د ه د تمت وق
ام      . الخ... التجزئة ام    1982فمثًال بمقارنة أرقام ع صغيرة        1997 وع شآت ال ي البحرین نجد أن المن  ف

ن       5ي یعمل بها أقل من      الت ى حوالي   % 51 عمال قد انخفض م شئ      % 40إل ع بعض ال ي حين ارتف ف
عام % 20.2 إلى حوالي 1982عام % 19 عمال من 9 – 5عدد المنشآت التي یبلغ عدد العاملين فيها 

 .م1997
 

ن ع  % 60 أشخاص تمثل حوالي 9-1وبشكل عام، فإن عدد المنشآت التي یبلغ عدد العاملين فيها       دد م
ویالحظ أن جل العاملين البحرینيين یعملون في المؤسسات الكبيرة من القطاع الخاص، حيث . المنشآت

ي          % 11.7 ا ف املين فيه راوح عدد الع ي یت ي المؤسسات الت ي   9 – 1منهم فقط یعملون ف  أشخاص، ف
ام   500في المؤسسات الكبيرة التي یعمل فيها أآثر من         % 79حين یعمل    ي ع ي  أم . 1997 عامل ف ا ف

ي البحرین،    1985الكویت، فعلى الرغم من أن البيانات المتوفرة لعام         ا ف  ال تعطي تفصيالت آمثيالته
ي                   ا ف ر منه صغيرة أآث إال أنها تشير آذلك إلى ترآز العمل األجنبي، وتحدیدًا اآلسيوي، في المنشآت ال

ا     المنشآت الكبيرة، إال أن عدد العاملين بشكل عام في المنشآت الصغيرة ال            تي یتراوح عدد العاملين فيه
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املين       %30 أشخاص یمثل    9-1من   د عدد الع ، في حين أن عدد العاملين في المنشآت الكبيرة التي یزی
 %.48.6 شخص یمثل 500فيها على 

 
م           صغيرة الحج شآت ال ى شيوع المن د أدى إل يج ق دان الخل ي بل يویين ف شاط اآلس ه أن ن ا ال شك في ومم

 بذلك ما تعارف عليه االقتصادیون، إذ یحدد المتاح من عوامل اإلنتاج األساليب            الكثيفة العمالة، مخالفاً  
الفنية المستخدمة في عمليات اإلنتاج، أي أن المجتمعات التي تتوفر فيها اليد العاملة وتندر فيها رؤوس 

د                  ا الي در فيه ا المجتمعات التي تن وفر   األموال تتبنى األساليب اإلنتاجية الكثيفة العمل، بينم ة وتت العامل
ة                     مالية العالي ة الرأس اج ذات الكثاف اليب اإلنت ى أس ادة إل أ ع وال تلج دان   . فيها رؤوس األم وإذا أخذنا بل

مالية  ا نجد ـ    . الخليج آمثال، فمن الطبيعي أن تكون أساليب اإلنتاج السائدة فيها عالية الكثافة الرأس لكنن
 . أن أساليب اإلنتاج السائدة فيها هي الكثيفة العملال شك بفعل التدفق غير المبرمج للعمل اآلسيوي ـ

 
ة                       م تخضع ألنظم ا ل وخالصة القول إن العمالة الوافدة، عربية أآانت أم آسيویة، في الكثير من حاالته
العمل الحدیثة، إنما هي انتزعت أساسًا من مهنها التقليدیة في الزراعة والرعي في بلدان المنشأ وأطلق 

تخدامها       سراحها في نمط إنت    ي ظروف اس ر ف ذا  . اجي أخذًا بشكله الرأسمالي، مما أثر إلى حد آبي إن ه
ة          ل المحلي وة العم ن    . الوضع ساعد إلى حد آبير على إعاقة محاوالت االستخدام األمثل لق ا ساهم م آم

ة والمصلحة           ایير المنفع ق مع ل وتعمي سوق العم ضابطة ل ناحية أخرى في إضعاف المعایير الحدیثة ال
اظم،       .ةالذاتي سياسي المتع ا ال اعي، وربم فالعمالة الوافدة بشكل عام، ونتيجة دورها االقتصادي واالجتم

اج            اط اإلنت سائدة وأنم ة ال يًا من مدخالت التنمي االة     . ستبقى تشكل عنصرًا أساس د ال یكون من المغ وق
ي  القول إن هذه األنماط، ومنذ اآتشاف النفط واستثمار أمواله، قد تشكلت في ضوء سيا  دة العمل األجنب

 ).59النجار، ص(أآثر مما هي قد تشكلت في ضوء إمكانية سيادة العمل المحلي 
 

آما تلعب العمالة الوافدة دورًا إیجابيًا مهمًا في اقتصادیات الدول الخليجية حيث تساهم في زیادة القدرة   
ك الت                 ة وخاصة تل ي األسواق العالمي صادیة ف بعض القطاعات االقت تخدام    التنافسية ل ى اس د عل ي تعتم

ادة                يج بزی ه إذا قامت دول الخل ذلك فإن العمل بكثافة عالية، وبالتالي تكون تكاليف اإلنتاج منخفضة، ول
اج    زة اإلنت ي مي صاد المحل د االقت سوف یفتق ات ف ذه القطاع ي ه ل ف واطنين للعم ذاب الم ور الجت األج

ى   بتكاليف منخفضة، مما قد یؤدي إلى استيراد تلك المنتجات م   دة عل ن الخارج، آما تعمل العمالة الواف
ا                         ة م ع قيم ي ترتف ات الت ك الفئ بقاء الطلب الكلي في االقتصاد المحلي مرتفعًا في المتوسط وخاصة تل

ة                ة طویل رات زمني بالد لفت يم داخل ال ي تق ك الت ة،    (تنفقه من دخولها أو تل تراتيجية خليجي آراسات اس
اء        آما ساهمت العمالة الوافدة في   ).48ص ست وإرس اون ال ة في دول مجلس التع رامج التنمي إنجاز ب

 .البنية األساسية الالزمة للتطور االقتصادي
ل              الزم لحم از اإلداري ال وین الجه ي تك ساهمة ف دة ضروریًا للم ة الواف ى العمال اد عل ان االعتم ا آ آم

 .عبء عمليات التحدیث فضًال عن المساهمة في آافة القطاعات الخدمية اإلنتاجية
 

سلع               ى ال رًا عل ًا آبي ق طلب ة  تخل ومن ناحية أخرى یمثل الوافدون في الدول الخليجية آتلة شرائية مهم
دى                ة ل ائض القيم ق ف ي تحقي سهمون ف ذلك ی سكنية وب ارات ال ي العم شقق ف والخدمات وتشغل معظم ال

د التح        . العدید من القطاعات االقتصادیة    ى      ففي الكویت، أدى انخفاض أعداد الوافدین بع ر مباشرة إل ری
شرائية                   وة ال ذلك تقلصت الق قة، وب ازدیاد عدد الشقق الشاغرة لتصل إلى ما یربو على خمسين ألف ش

والمالحظ أن تناقص أعداد المستهلكين لم یكن فقط نتاج تقلص الوافدین بل أیضا نتيجة . في هذا القطاع
ب، وازدادت أعداد الذآور العزاب للتغير في ترآيبتهم حيث ازدادت أعداد اآلسيویين على حساب العر

دمات   سلع والخ ى ال اط الطلب عل تهالك وأنم ى حجم االس سلب عل ر بال ا أث ائالت مم ى حساب الع عل
 ).14آراسات خليجية، ص(

ي                          ة وأثرت ف ة للعمال ل التحتي شكيل الهياآ ي ت ًا ف ة دورًا هام ي دول المنطق ة ف وى العامل آما لعبت الق
ة، ومألت            اقتصادیات هذه الدول في عدة م      جاالت لها أهميتها في النمو االقتصادي ومشروعات التنمي
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ن    اري م ي والتج دریب الفن ز الت ة ومراآ سات العلمي ت المؤس ى تمكن ة حت وى المحلي اب الق راغ غي ف
ي تحصل            . تخریج األعداد الالزمة من القوى العاملة المحلية       ة الضخمة الت د المالي الرغم من العوائ وب

اعي                   عليها الدول من القو    ثمن االجتم تهالك إال أن ال اج أو االس ي قطاع اإلنت دة سواء ف ى العاملة الواف
 .الذي تدفعه هذه الدول سيكون عاليًا ومكلفًا

 
ات الحضریة             دن والتجمع و الم ة التحضر ونم ي عملي ًا ف وا دورًا هام د لعب اجرین ق إن المه ًا ف وعموم

ل   المعاصرة في دول الخليج العربي، سواء بمساهماتهم في  ي لهياآ  عملية العمران ذاتها والبناء الفيزیق
اء                   ي البن شارآتهم ف ة المعاصرة، أو م ات المدین المدن والمؤسسات والمرافق والمنشآت الالزمة لمقوم
ا       االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات الحضریة التي ولدت الحرآة والتقدم واقتناء التكنولوجيا وإدخاله

د   . الطویلالمنطقة ألول مرة في تاریخها   ي ق غير أن هذه المدن أصبحت تعج بالوافدین إلى الدرجة الت
 .ال تتسع الستيعابهم أحيانًا

 
ق                  د یعي ذي ق اجرین، األمر ال ين المه ة ب اع معدالت األمي وقد أشارت العدید من اإلحصاءات إلى ارتف

اه      ي االتج ًا ف شكل عائق ة ت ا األمي ي أصبحت فيه ة الت ي المرحل اعي ف ل االجتم دیث التفاع و التح  نح
واطنين عن             .والتكنولوجيا والتصنيع  ى تكاسل الم آما أدى انتشار العمالة األجنبية في منطقة الخليج إل

ى االنصراف عن بعض                 ذلك أدى إل سه، آ ل نف أداء األعمال التي یشترآون فيها مع األجانب في العم
ه       المهن التي تقتضي الجهد والعمل اليدوي، وبروز ظاهرة التغيب عن الع              زام بأوقات ل، وعدم االلت . م

يطة،              ة الوس ة للمهن ارات المطلوب ارف والمه ساب المع واطنين الآت آما أدى أیضًا إلى عدم تحمس الم
 ).97-96ميثاء الشامسي، الهجرة الوافدة ص. د(والتي تحتاج إلى العمل اليدوي 

 
 سوق العمل الخليجي والعمالة الوافدة -2

 
ى مختلف المهن والقطاعات           من الطبيعي أن تؤدي عمليات سوق ال       ة عل عمل إلى توزیع القوى العامل

اءة               ارة والكف ات من حيث المه دل أو        . طبقًا لهيكل الحوافز والمتطلب ي القطاع الخاص أن مع فنجد ف
ن                 ه م مستوى األجر یحدد طبقا لقوى العرض والطلب، في إطار عرض العمل الذي یتكون في معظم

د  حيث یعرض صاح  . قوة العمل األجنبية   ب العمل مستوى أجر یفوق بكثير ذلك األجر المتوفر في البل
ائم  نقص الق د ال ة وس ى الدول ة إل رًا ال یخضع . األصلي لجذب العمال ام یعرض أج اع الع إال أن القط

ي                   ك الت ى من تل ا أعل ة یعرض أجرا ومزای لضغوط سوق العمل في القطاع الخاص، فهو بصفة عام
 . عامل جذب قوي لعمالة الوطنية لتتجه نحو االلتحاق بهیعرضها القطاع الخاص وهو ما یشكل

 
ى تطویر            . ونتيجة لهذه الوضعية لسوق العمل     دة إل فإننا نجد المؤسسات التنظيمية الرسمية تسعى جاه

اون                    ا من دول مجلس التع ارات وغيره ة اإلم ي دول ات سوق العمل وف امي   و.  قدرات عملي اك تن هن
ة         ألهمية جهود تشغيل المواطنين في       شؤون االجتماعي ل وال ذه وزارة العم ا تنف القطاع الخاص وهو م

تخدام        ارات من خالل إدارة االس ي القطاع        . في دولة اإلم واطنين ف راد من وراءه توظيف الم ذي ی ال
سعى       . الخاص أما بالنسبة لسوق العمل للعمالة األجنبية فإن الدور الرئيسي یلعبه صاحب العمل الذي ی

ه  ة احتياجات ى تلبي تقدام  إل ة االس نظم عملي ي ت مية الت ن خالل اإلجراءات الرس ل، م صر العم ن عن م
ة     شریف، (للعمالة األجنبي دولي،                  ال شریة ال وارد الب ة الم ؤتمر تنمي وظبي، م ارة وصناعة أب ة تج   غرف

ي دول                 و ).19ص ة ف ل الحالي هناك العدید من النتائج التي یمكن استخالصها من وضعية سوق العم
 :مجلس التعاون منها

 
ل      : ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين   -2-1 وفير فرص عم بيل ت ي س ال شك فإن الجهود المبذولة ف

صادیة                       ة االقت ات التنمي ي ظل متطلب ا ف ة ومتنوعة إال أنه متكافئة لمواطنين المجلس آان جهود متتابع
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الحتياجات سوق التي یطمح لها دول مجلس التعاون وفي ظل عدم مالئمة مخرجات األنظمة التعليمية     
 .مما أدى إلى وضوح لظاهرة البطالة. العمل نجد إن هناك ارتفاع متزاید في عدد الباحثين عن عمل

 
 :االعتبارات االقتصادیة واالجتماعية -2-2

صادي  • شاط االقت ى الن صادیة عل ة االقت سيطرة الوطني م ال اع  :دع رارات القط ن ق د م أن العدی
د        ى المدى البعي أثير عل رارات        الخاص لها ت ك الق ه، ومن تل وطني وإنجازات صاد ال ى االقت  عل

التنفيذیة التجاریة التي تتخذ في القطاع الخاص ما زالت تصنع على مستوى الشرآات من قبل 
 .مصادر إداریة تجاریة غير وطنية

 
ا   :التأثيرات السلبية على معدل النمو ومسبباتها     • من خالل تكثيف استخدام العمالة الرخيصة آم

ا          هو الح  ا خصائص منه ال في الوقت الحاضر، والتي تشكل غالبية العمالة اإلجمالية والتي له
ع                  دني م ا مت ة معظمه دل إنتاجي ل مع ا جع ة مم سبة األمي ا ن أن أغلبها غير ماهرة وتنتشر بينه

ة   . تدني آفاءة األداء لمعظمها   ة الكثيف ومع ذلك ما زال العدید من المنشآت تتمسك بخيار العمال
لوب  ي أس دمات  ف صناعة والخ ات ال ة قطاع سار تنمي الل م اج خ ع . اإلنت ضارب م ذي یت وال

ي                      ال ونقص ف وفرة رأس الم ي األصل ب ز ف ي تتمي الموارد األساسية والهيكلية لالقتصاد والت
 . عنصر العمل

 
وطني    • اعي ال سيج االجتم ك الن دم تماس شطة      :ع ي أن صر األجنب ف للعن د الكثي ق التواج یخل

انس م  ة ال تتج ة     اجتماعي اد تكلف ى إیج افة إل وطني، إض ع ال ة المجتم ادات وثقاف د وع ع تقالي
 ).7، 6الشریف،  ص(اجتماعية أخرى، تشكل عبئا على البنية التحتية لالقتصاد 

 
الشك أن الهجرة إلى دول مجلس التعاون آان لها تأثيرها سواء على السكان أو قوة العمل وعلى عملية 

ة الماضية فرضت         التنمية بشكل عام آما سبق، وأن أ     ود الثالث ر العق د عب ا المتزای ا بحجمه شرنا، ألنه
 :ى ذلك فيما سنشير إليه فيما یليالكثير من التحدیات آما ساهمت في خلق فرص ناجحة یتجل

 
  عرض القوى العاملة والطلب عليهااختالل التوازن بين -أ 

 
سوق          تتحدد مالمح التنمية البشریة ودورها في التنمية االقتصادیة بصفة           ة ل ن خالل الدیناميكي ة م عام

ى العمل              وى      . العمل وما یتم فيه من تفاعل بين العرض والطلب عل اك ق اون هن ي دول مجلس التع وف
ي سوق العمل                      وى العرض والطلب ف ي تفاعل ق . خاصة لها ظروفها المحددة التي أیضا لها دورها ف

الي ال             ة وإجم دول الخليجي صاد ال ود الماضية، إال أن        فبالرغم من النمو السریع القت توظيف خالل العق
اع       صادي للقط ع االقت دثها التوس ي أح ائف الت ي الوظ الحجم المناسب ف م توظف ب ة ل ة الوطني العمال

شكلون              . الخاص واطنين ی ارات وحدها أن الم ة اإلم ي دول ن   % 8.7حيث تشير اإلحصائيات ف ط م فق
ي قوة العمل الوطنية عاطلة عن العمل،    من إجمال % 6.3وهناك ما نسبته    . إجمالي التوظيف في الدولة   

املين                واطنين الع شكل الم ى العمل وب وهو ما یفسر وجود صعوبات توجه المواطنين في الحصول عل
ام         % 7.8في القطاع الخاص   ي القطاع الع ة ف سبة الباقي ة حيث تعمل الن من إجمالي قوة العمل الوطني

 ).8، صف، المرجع نفسهالشری(والدوائر المحلية 
 
ن                ،النسبة لقوة العمل الوطنية   فب الحجم المحدود م  نرى من جانب العرض على المستوى الكلي محدد ب

اك      ان هن العمالة الوطنية والمستوى المتدني لمشارآتها في سوق العمل والعمالة اإلجمالية آكل، وإن آ
ود التوظيف الحال                   ع ارتفاعه آنتيجة لجه ة تزاید في ذلك المعدل في الوقت الحاضر ویتوق ى     .ي ا عل أم

المستوى الجزئي، نجد أن عرض العمل الوطني بالنسبة للعدید من المهن تحدده أیضا عدة عوامل مثل 
استنكاف جزء آبير من أفراد قوة العمل الوطنية عن األعمال الحرفية وغيرها من فئات المهن المماثلة 
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ي            ه المهن ة والتوجي ن التوعي د م اك عدم ت   . هو ما یتطلب المزی ذلك هن ة     آ ات المهني ين اإلمكان ناسب ب
وى   ت الق ا زال ه م ا أن اص، آم اع الخ ائف القط ات وظ ين متطلب ة وب ة المواطن ة للعمال ة و الفني العلمي

ا اآلن  . العاملة الوطنية تميل إلى العمل في القطاع العام        ك  . ألسباب أصبحت معروفة لن نتطرق إليه ذل
 . فيما یتعلق بجانب العرض

 
ي مجال االتصاالت                  باإلضافة إلى إن هناك      ام والخاص ف ي القطاع الع زیادة متنامية لشغل وظائف ف

وتقنية المعلومات، والطب، التمریض، الوظائف الحدیثة بكافة فروعها الوظائف ذات الطبيعة المتعلقة            
ل              .بأعمال البنوك واألعمال واألسواق المالية     وة العم ى ق أما بالنسبة لجانب الطلب، فقد آان الطلب عل

ي الوقت الحاضر                 الوط ي انخفاض ف ه ف ام لكن اك طلب من جانب       . نية ناتج عن القطاع الع ه هن إال أن
ا           ي تحظى به ضلية الت ا زال متواضعا، نظرا لألف ذي م ة وال ل الوطني وة العم ى ق القطاع الخاص عل

ي               ونظرة إلى    .العمالة األجنبية الرخيصة   ستوى الكل ى الم ل، عل ى العم الخلل في العرض والطلب عل
ين               نج ة ب ن البطال ة م د هناك فائض عرض العمل الخليجي في تزاید في البدایة ومن ثم یتحول إلى حال

ي                . أفراد قوة العمل الوطنية    ي أصبحت محدودة ف ى فرص العمل الت وهذا التطور في التعطل یعود إل
رة                    ة لفت ل الوطني وة العم ة،  القطاع العام، واستمرار تجنب العمل في القطاع الخاص من جانب ق زمني

ه                   دى القطاع الخاص والتوجه إلي ل ل ة العم ي تجرب ر جدیًا ف نهم التفكي ذلك  .قبل أن یبدأ البعض م ، وآ
زیادة معدل دخول العنصر النسائي إلى قوة العمل المواطنة، باإلضافة إلى النسبة المرتفعة ممن اآملوا 

علق بالمستوى المهني، فنجد أن أما على المستوى الجزئي، المت. الدراسة في المستوى الثانوي وما فوق
هناك خلل في زیادة المعروض من عنصر العمل الوطني، الذي أغلبه غير مؤهال مهنيا لفرص العمل               

 .المتوفرة، سواء في المستوى الوظيفي المتوسط أو العالي
 

در حيث أن مص. وبالنسبة لقوة العمل األجنبية فنجد أن جانب العرض والذي یعتبر ضمنيًا غير محدود
بعض    ز ب ة تتمي وة عامل ي تزخر بق سكان والت ة ال دول الكثيف ن ال ة مصدره م ن العمال ذا العرض م ه

ة            ة المهن والوظائف الحالي ي         . المهارات والطاقات التي یحتاجها طبيع ة الت ك العمال صفة خاصة تل وب
دانهم           ذا العرض     . تبحث عن األجر األفضل مقارنة بذلك الذي هو معروض في بل ر  وال یحد من ه غي

ة       ذا    . اإلجراءات المحددة الستقدام العمالة األجنبية حسب قانون العمل االتحادي واإلقام إن ه وال شك ف
شدید،            .العرض من العمل متوفر لكل المهن ومستویاتها المختلفة        ه ال ز بارتفاع ا جانب الطلب فيتمي أم

سبيا    والذي یفضل عنصر العمل األجنبي في أغلب األحيان، نظرًا لرخصها وارتفاع      ا ن  معدل انتاجيته
ساهم             ان ت ي بعض األحي عن ما هو متوفر من قوة العمل الوطنية ولتمتعها بخبرات وآفاءات متميزة ف
ًا                        ة تقریب ام نفس الطریق د نهج القطاع الع ا، وق زادة ربحيته في رفع نمو مؤسسات القطاع الخاص وی

زة        الستقطاب العمالة الوافدة في بعض المهن الفنية والعلمية والت         اءات متمي رات وآف ى خب اج إل . ي تحت
ى                ع عل ه طلب مرتف ى أن رجم عل ا یت وألن طلب العمل الجدید ینبع ویترآز في القطاع الخاص، فهذا م

ذلك   . عنصر العمل األجنبي في اقتصاد اإلمارات  ة وآ حتى القطاع العام ما زال یوظف العمالة األجنبي
 ).10زین الشریف، ص(الدوائر المحلية 

ل    من المفترض إال یوجد: الخلل بين الطلب والعرض للعملإن  وأخيرًا ف  ى األق ة عل  من الناحية النظری
ألنه یفترض أن ال یكون هناك عامل أجنبي عاطل عن العمل ألن آل من قدم إلى الدولة البد أن تكون             

ان  . له مهمة یؤدیها وإال ال یفترض أن یكون متواجدا على أرض الوطن      ًا آ نقص   وأن استقدامه أساس ل
 .في عرض العمل

 
 لمعلومات واالتصاالت على العمالةأثر االقتصادیات الجدیدة المرتبطة با -ب
 

ي                     ل ف اه للتماث م االتج ك بحك الم وذل ي الع ل ف ى التماث د إل شكل متزای ارات ب یتجه التعليم واآتساب المه
ستمرة           . وسائل اإلنتاج وزیادة المنافسة    دریب م يم وت اة وتطویرًا      وهذا األمر یتطلب نظم تعل مدى الحي

ات              دة والمرتبطة بالمعلوم صادیات الجدی ة االقت یالحق التغير في سوق العمل وهو أمر تفرضه طبيع
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التعليم   مواالتصاالت، وهذا یشير إلى أن رغم آل ما بذل من جهود في          ام ب جال تطویر التعليم واالهتم
ال المعلومات واالتصاالت إال إ      ي مج ارات ف ا للمه ي ودعمه ا   التقن اون مازلن ي دول مجلس التع ا ف نن

ي    سند ف ي ت شریة والت وارد الب ة والم ي مجاالت العمال ذا المجال خاصة ف ي ه ه ف دیات جم نواجه تح
ستمراً                  ذا التحدي م يقي ه ا المعلومات واالتصاالت وس ا   .تطویر مهاراتها وقدراتها على تكنولوجي آم

ل الزراعة واألشغال               ة مث ة اإلنتاجي ى القطاعات قليل اق عل ى تضيق الخن سنعمل من ناحية أخرى عل
العامة والخدمات الحكومية وفرص الهجرة وقد آانت هذه المجاالت فرص واسعة للتشغيل وقد تصبح         

اقي                 . ذاتها مجاالت طاردة للعمالة    ة اإلنف ة وتخفيف عبء الحكوم ة الزراع ل ميكن ك بفع والهجرة  وذل
ة الهجرة (لعائدات المحتملة  صادیة        ). 13، ص والعولم ة ـ االقت اذج التكنولوجي ى النم ثال، إل التحول م ف

أساسي لتسخير التكنولوجيا، وال سيما تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، لتحقيق التنمية االجتماعية 
 .واالقتصادیة

 
نة     آذلك تفاقمت المشاآل في سوق العمالة بتراجع األجور         2000 في القطاعات التقليدیة اعتبارًا من س

شكل    ( ة       ) 1أنظر ال وة العامل ة الق ة         . وانخفاض إنتاجي ذه األجور نتيج شرائية له درة ال ا تقوضت الق آم
ات، ص    ياللجنة االقتصادیة واالجتماعية لغرب   (الرتفاع معدالت التضخم      ).8 آسيا، تكنولوجيا المعلوم

شكلة          ة م وى العامل ي              وتشكل هجرة الق ة ف ا بهجرة المعرف ذا اإلطار، یمكن ربطه ي ه ة أخرى ف مهم
اجر                    . بعض الحاالت  ة ته ر النفطي ة غي دان الثری ي البل فما زالت نسبة مئویة مرتفعة من القوة العاملة ف

بينما یخفف في الوقت . ویزید هذا األمر من هجرة األدمغة. إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي والغرب
 تستمر بلدان وهنا البد أن. مالة وظروف المعيشة في بلدان مجلس التعاون الخليجينفسه من جاذبية الع

 الحاجة الماسة     باإلضافة إلى أنه ستبرز   مجلس التعاون الخليجي في استيراد اليد العاملة المتخصصة،         
ي الوقت المناسب  م وف و المالئ ى النح ا عل ارات وتطویره وین المه سألة تك ى معالجة م كوا، ( إل االس

 ).9، صمرجع السابقال
 

ارة           إذًا فقد    ى مه ة،         . طرأ تحول في الطلب على العمالة نحو العمال األعل ك ظاهرة عالمي د آانت تل وق
ل       این بحسب الهياآ د تب ة ق د العامل ي الي ة ف روع المختلف ة والف دان المختلف ي البل ا ف أن تأثيره ا ب علم

ان          وعلى الرغم من أن البلدان النامية شهدت اتجاها       . المؤسسية ا آ ل مم  مماثًال، فإن التغير فيها آان أق
ة    دان المتقدم ي البل ه ف ي      . علي صنيع نحو المنتجات الت ي الت يا اآلخذة ف دان شرق آس ا تحولت بل وبينم

و           ت نح د تحول ة ق ن العمال ائض م دیها ف ي ل رة الت دان الفقي إن بعض البل ة، ف ارات عالي ب مه تتطل
ة مك           ل وعمال ارات أق ة الصناعات التي تتطلب مه ي تتطلب          . ثف صنيعية الت إال أن بعض القطاعات الت

 .مهارات عالية قد شهدت معدالت نمو مرتفعة نسبيا في العمالة في بعض البلدان النامية
 

ومع انتشار التكنولوجيا الجدیدة في العالم، ُخلقت وظائف جدیدة وُأزیلت أخرى، مّما أدى إلى تغيير في 
ل  ان العم يم مك س . تنظ ضغوط التناف ا    فال اد تكنولوجي ة العتم ة نتيج د العامل سيم الي ي تق ر ف ية والتغيي

ى                     ة تنطوي عل ة مرن د هياآل تنظيمي ى أن تعتم المعلومات واالتصاالت تلزم أآثر فأآثر الشرآات عل
شروط         . مسؤولية أآبر للعمال، خاصة أولئك الذین هم في الطرف األدنى          وم ال ضًا مفه وقد غير ذلك أی

وظ ن الم ة اآلن م ون   المطلوب ارات وأن تك ن المه ى م ستوى أعل م م ون له نهم أن یك ر م فين، إذ ینتظ
ویفترض ذلك الحاجة إلى مزید من التدریب على مستوى المنشأة والتعلم مدى الحياة  . مهاراتهم متعددة 

 ).54، صالمرجع السابقمنظمة العمل الدولية، (
 

ا وفي الوقت ذاته، حصل استقطاب للوظائف على طرفي طيف التكنولو          ى        . جي وعوضًا عن اللجوء إل
ى                       ي أو إل ال بوقت جزئ ى عم ار اللجوء إل ى اختي دة إل التدریب وإعادة التدریب، عمدت شرآات عدی

اطن   ن الب د م أل بالتعاق ائف تم ور    . وظ ائف ذات األج ي والوظ ت جزئ ائف بوق ضا الوظ وازدادت أی
ي أسواق        یتضح ا  آما  . المتدنية في قطاع المبيعات والخدمات المنخفضة المهارة       د ف تقطاب المتزای الس

 .أو ترّدي حالة البطالة ألولئك المتمتعين بمهارات أدنى/العمل في األجور المتدنية و
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أن التغييرات في التكنولوجيا وتنظيم العمل، التي غالبًا ما تكمّل بعضها البعض، قد أدت إلى تحول في          

جيات الجدیدة تتطلب عماًال یمكنهم أ، یتعلموا فالطبيعة المتغيرة  للتكنولو. طبيعة الطلب على المهارات 
ون         . ویتكيفوا مع هذه التغيرات بسرعة وفاعلية      ا یمكن أن ال تك ارة بحد ذاته وعلى الرغم من أن المه

ذین                   "مرتفعة" ام ال ة واإللم ، فإن القدوة على التحكم بها بسرعة واستخدامها بطریقة منتجة تتطلب الثق
د                 . یشجعان العامل األعلى مهارة    يم العمل الجدی دة وتنظ ا الجدی اش حول التكنولوجي إن النق وبالتالي، ف

 .یترآز أآثر فأآثر على المهارات،  وهو یؤثر على مختلف فئات اليد العاملة تأثيرا متباینة
 

دریب      وتتطلب التغييرات الجدیدة في العمل من الموظفين أن یكونوا متمتعين بمهارات أوسع یكّملها الت
غير أن بعض الشرآات، ال سيما الصغيرة منها، تجد . یب المستمرین من جانب الشرآات  وإعادة التدر 

أن التماشي مع هذا المستوى المرتفع من احتياجات التدریب یكلفها غاليًا أآثر فأآثر، وعوضًا عن أن              
ى ا                          اطن وإل ن الب دین م ى المتعاق دة إل صورة متزای أ ب ا تلج ة، فإنه د العامل ال  تنفق على التدریب الي لعم

 ). 49، صالمرجع السابقمنظمة العمل الدولية، (المؤقتين أو العاملين بوقت جزئي 
 
 ليمية لسوق العمل وفجوة المهاراتعدم مالئمة المخرجات التع -ج
 

ي مجاالت                شریة بالتوسع ف وارد الب ة الم خالل العقدین األخيرین زاد اهتمام دول مجلس التعاون بتنمي
اون حتى شمل           وامتد. التعليم والتدریب  ي معظم دول مجلس التع  التوسع في الخدمات التعليمية أفقيا ف

آما توسعت الخدمات التعليمية في دول المجلس رأسيًا حتى بلغ مراحل           . الكثير من التجمعات السكانية   
فعلى سبيل المثال ارتفعت معدالت االستيعاب حاليًا للمرحلتين  ).43عثمان الحسن، ص(التعليم العالي 

ن  اال ر م ة والمتوسطة ألآث اون% 95بتدائي ي معظم دول مجلس التع د اإلحصائيات التوسع . ف وتؤآ
اون               ي دول مجلس التع ام ف ع        . الكمي في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم الع ان ارتف ي سلطنة عم فف

ام الدراسي   247928عدد الملتحقين بالتعليم العام من   ى  1986/1987 طالبًا وطالبة للع  364997م إل
ة   . م1990/1991للعام الدراسي   ام بالمملك آما ازدادت أعداد الملتحقين والملتحقات بمراحل التعليم الع

الل        ة خ ب وطالب ون طال صف ملي والي ن سعودیة بح ة ال ات  . م1990 -1986العربي شف البيان وتك
ضاءل بصورة ملحوظة             دأ یت اث ب ذآور واإلن ين ال ي نسب االلتحاق ب ي  اإلحصائية عن أن الفرق ف  ف

اث                يم اإلن ي تعل البحرین        . معظم دول مجلس التعاون، نتيجة للتوسع المضطرد ف دول آ ي بعض ال وف
ام الدراسي          ين خالل الع ذآور الملتحق زادت أعداد اإلناث الملتحقات بمراحل التعليم العام عن أعداد ال

 .م1990/1991
 

اث    أما بالنسبة للتعليم العالي، فإن التوسع الكمي قد شمل معظم دول               ة اإلن . المجلس وخاصة لمجموع
وتشير بيانات إحصائية إلى تفوق اإلناث الملحوظ على الذآور في نسب االلتحاق بالجامعات والمعاهد            

ان                سعودیة وسلطنة عم ة ال ة العربي اث      . العليا في دول مجلس التعاون باستثناء المملك غ نسب اإلن وتبل
ات  ات بالجامع دول المجلس(الملتحق الي ) ب ى إجم ات إل و % 68، %69.8، % 71.3طالب الجامع

وحتى بالنسبة لسلطنة عمان والمملكة . لكل من اإلمارات وقطر والبحرین والكویت على التوالي% 66
ن      ل ع سب ال تق ذه الن إن ه سعودیة ف ة ال والي  % 46.6و % 47.6العربي ى الت سن،  (عل ان الح عثم

ملتحقين والملتحقات بمؤسسات التعليم العام وعلى الرغم من التطور الكمي الهائل في أعداد ال ).43ص
والعالي بدول مجلس التعاون، إال أن مخرجات النظام التعليمي ومؤسسات التدریب المهني لم توفق في 
ا معظم مؤسسات          ي تتطلبه ة الت اءة العليم ة والكف تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة من حيث النوعي

  .القطاع الخاص ذات التقنية المتقدمة
 

ة           رتبط بمدى رغب د ت ویالحظ أن اإلعداد التي تخرجها مؤسسات التدریب المهني غير آافية ألسباب ق
ذین            راد ال شجيع األف ز وت ة لتحفي المواطنين للعمل في المجاالت الحرفية وأخرى ترتبط بسياسات الدول



 32

ين ب            . یلتحقون بمؤسسات التدریب المهني    دني نسب الطالب الملتحق دارس  وتوضح اإلحصائيات ت الم
ة البحرین         تثناء دول اون باس ي دول مجلس التع ة ف ة األآادیمي دارس الثانوی ة لطالب الم ة الفني . الثانوی

ة المتحدة      % 2.1للمملكة العربية السعودیة و     % 5.9وتتراوح تلك النسب بين      ارات العربي . لدولة اإلم
وتعزى  %. 1.1ال یزید عن وتكشف بعض الدراسات عن أن معدل النمو لطالب التعليم الفني والتقني     

اون لقصور          قلة إقبال معظم المواطنين على التعليم الفني والتدریب المهني في بعض دول مجلس التع
ویتطلب التغلب على عزوف المواطنين عن التعليم الفني        . نظرة المجتمع لمكانة العالم اليدوي والمهني     

ة         والتدریب المهني تغييرا جذریًا في محتواه وآذلك مؤسسا        وطين المعرف ته وتوجهاته بما یخدم هدف ت
ة         تراتيجيات إحالل العمال شاملة، ویحقق سياسات واس وتطویرها، ویخدم بالتالي النشاطات التنمویة ال

ویشير النفيعي إلى أن هنالك ضعفا في المواءمة بين متطلبات التنمية من التخصصات والمهن        . الوافدة
ى الدراسات      المطلوبة للقطاعين العام و الخاص وب      ال الطالب عل رامج النظام التعليمي حيث یزداد إقب

النظریة دون التطبيقية مما یحدث فجوة آبيرة بين احتياجات سوق العمل وخریجي الدراسات التطبيقية 
ة اع       . والعملي سات القط يم ومؤس سات التعل ين مؤس صال ب وات االت ضعف قن ك ل ي ذل زي النفيع ویع

ي  شارآة ف دام الم اص، وانع ك  الخ ط ذل ة، ورب ة والتدریبي ات التعليمي اهج العلمي يم من داد وتقي إع
 ). 43عثمان الحسن، ص(باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص 

 
ام                     "ویؤآد أسامة عبدالرحمن     يم الع ي التعل ين ف ن المنتظم سبيًا م ر ن م الكبي ضية الك أن القضية ليست ق

قني فقط، ولكن هي أیضا قضية التغيير الجذري في والجامعات وضآلة المنتظمين في التعليم الفني والت     
وارد               تثمار الم ى اس ق الحاجة إل ة من منطل ات التنمي ا لمتطلب ه وفق محتوى التعليم ومؤسساته وتوجهات

ذه األقطار         ر ه ي أآث سبيا ف ة       . البشریة المحدودة ن ة الفعلي ة البطال ي مواجه ة ف ". وليست مجرد الرغب
دری ى أن طرق الت شير الدوسري إل لوب  وی ى أس ة عل اون قائم م دول مجلس التع ي معظ ة ف س القائم

ة                     ل بعض المؤسسات التعليمي ا جع دریس، مم الخطط والتلقين، وإتباع األساليب التقليدیة في طرق الت
 .غير قادرة على تأدیة رسالتها في إعداد الكوادر الخليجية المطلوبة لعمليات التنمية الشاملة

 
ن م م م يم أه ة التعل يإذن فنوعي يم  . توسط التحصيل التعليم ن تعل غ ضررًا م شر أبل يئ منت يم س فتعل
وعلى حين ال تتوفر قياسات دقيقة، تدل المؤشرات المتاحة على انخفاض . نخبوي ولكن راقي النوعية

وإذا أخذنا اإلنفاق الجاري آمؤشر على النوعية، لظهر لنا أن المملكة العربية السعودیة . نوعية التعليم
ى               مثًال آانت  يًال عل  دوالًر، أي 1300 تنفق على الفرد في سن التعليم في مطلع التسعينيات ما یزید قل

 ).61نادر فرجاني، ص(حوالي نصف ما تنفقه إسرائيل، وأقل من ثمن ما تنفقه سویسرا 
 

 بل .آما إنه لم یتم التقييم الكاف الستراتيجيات التعليم في دول المجلس المتعلقة بأهلية الخریجين للعمل
ة      ة والعمال دالت البطال ادة مع ر زی ة تظه سعينات الخاصة بالمنطق صف الت ة بمنت ام المتعلق أن األرق
ة                 الناقصة لدى القوى العاملة المتعلمة آما إن السلطات التعليمية في دول المجلس لم تقم سوى بمحاول

ا االستجابة لتحدی          ون بإمكانه ية یك اهج المدرس ى المن رن الحادي   یسيرة إلدخال إصالحات عل ات الق
ي               وم والریاضيات ف والعشرین، فقد رآزت الغالبية العظمى من اإلصالحات على زیادة حصص العل
ارات           ي والمه ع المحل ة للمجتم ضایا االجتماعي ى الق المناهج والقيام في الوقت نفسه بتقليص التأآد عل

نهم م      ي    الحسية، غير أنه یتعين على إصالحات التعليم تشجيع الطالب وتمكي ارات الت ساب المه ن اآت
 ).2اللجنة االقتصادیة واالجتماعية، االستجابة للعولمة، ص(تضمن العمالة في سياق العولمة 

 
وج                       دًا عن ول ه، بعي ي مجمل ا زال، ف اون الخليجي م ول إن مجلس التع وبناء على ما سبق، یمكن الق

ان         ة، وإن آ روة التعليمي اس الث ى مقي ي المتوسط      مرحلة االنطالق التعليمي، عل يم، ف ى التعل ق عل ینف
ات             ى متطلب أآثر من الحد األدنى لتلك المرحلة من التقدم التعليمي واالقتصادي، من دون أن یصل إل

اللجنة االقتصادیة ) (متوسط خمسة آالف دوالر للفرد في سن التعليم(االنطالق التعليمي واالقتصادي   
 ).2 سابق، صمرجعواالجتماعية، 
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دة        ویمكن اإلشارة إ   لى معاناة التعليم في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بدرجات متفاوتة، مشكالت ع

ا           (تردي الكفاءة الداخلية    : تنتقص من نوعية التعليم مثل     اح، مم سرب وانخفاض نسب النج ارتفاع الت
ت تعتبر حالة عدم التوافق بين المكتسباو ).یترتب عليه طول البقاء في المراحل التعليمية عن المخطط

ام        ز اهتم ة ترآ ة هي نتيج ل الخليجي ة، واحتياجات أسواق العم اء المعرف ة وبن ارات النوعي من المه
يم        ة التعل ا بنوعي ي      . األنظمة التعليمية على الكم بدرجة أآبر من اهتمامه ذه الظاهرة ف شرت ه د انت وق

عليم والتي تفرضها   العقود السابقة نتيجة عمل الجهات المختصة على القيام بمسؤولياتها عن توفير الت           
ه                      ام مقاس ي القطاع الع ة ف وى العامل اءة الق ن آف القوانين، وهو ما أثر سلبًا على اإلنتاجية، وخفض م

الي  ي اإلجم اتج المحل و الن ة   . بنم ر للعمال ي الكبي التطور الكم سات ب ذه المؤس سم أداء ه ر (فات التقری
 ).177االقتصادي العربي الموحد، ص

 
ا         ر القط نظم العمل المتطورة           من جانب آخر، أث ه ل دم امتالآ ين، لع ة المتعلم ى إنتاجي لبًا عل ام س ع الع

ة       ل اإلنتاجي اءة العم ع آف ارات ورف إذ إن تحسين  . الالزمة لرفع آفاءة العاملين واالستفادة من تلك المه
ارات ال         ي  المردود االقتصادي للتعليم یتطلب نظم حوافز مرنة، ترتبط مباشرة بإنتاجية العاملين والمه ت

یمتلكونها، وقد غاب هذا االرتباط عن أسواق العمل الخليجية حيث حددت الرواتب، خاصة في القطاع 
رتبط                 م ت ة، ول دة الخدم ى م ة، وعل د االلتحاق بالوظيف العام، حسب هيكل مبني على مستوى التعليم عن

ى درجات     ودفعت جاذبية الوظائف العامة الطلبة للتوجه للح        . بإنتاجية العاملين بشكل مباشر    صول عل
ـ والتي " علمية في المجاالت التي تؤدي إلى وظيفة في القطاع العام ـ وقد تطول مدة االنتظار لسنوات 

ودفع النظام البيروقراطي السائد في العدید . ليست مطلوبة آثيرًا في القطاعات األآثر إنتاجية لالقتصاد
ارات المتطورة        ي      من مؤسسات العمل بعدد آبير من ذوي المه سبب ف ا ت ستواهم، مم لوظائف دون م

ود رات والجه ن الخب ر م در الكثي ام ذو  . ه اع الع ومي والقط ل الحك م العم ات ونظ اهمت سياس ا س آم
اراتهم                    ى تطویر مه املين عل ز الع م یحف ا ل ار، مم سة واالبتك ع المناف ل دواف ي تقلي ة ف الطبيعة الروتيني

دم       . وإنتاجيتهم دخل    إذ یتسم التوظيف في هذا القطاع بع ة وال ين اإلنتاجي ربط ب ل    . ال ذه العوام وبفعل ه
ة الماضية،  ود الثالث ضاؤل خالل العق ي الت ة ف ة الخليجي وى العامل سية للق درة التناف دأت الق ا ب وغيره
اع   ي القط ى ف ل حت ام فحسب ب اع الع ي القط يس ف ك ل ة األخرى، وذل دول النامي ع معظم ال ة م مقارن

وفرة    الخاص بسبب النقص في العمالة ذات ال       مهارات العالية التي یحتاجها، والن مخرجات التعليم المت
 ).178التقریر االقتصادي العربي الموحد، ص(توجه الجزء األآبر منها للعمل في القطاع العام 

 
ي   ل ف ة، والمتمث دة طویل اد لم ذي س يم وال ن التعل اطئ للغرض م م الخ ومن جانب آخر، نجد أن الفه

ي الوظا ل ف م للعم اءة تحصيل العل ع الكف ة لرف ة الالزم ارات النوعي ساب المه يس الآت ة، ول ئف العام
ي                    ة ف ى الجودة والرغب ز عل ك من الترآي ل ذل د قل اإلنتاجية للعمل في المجاالت التي یطلبها السوق، ق

آما یتبين لنا . تنمية وتطویر القدرات وبناء المعرفة التي تتالءم مع ثورة المعلومات ومتطلبات العصر   
رابط ن       أن ت د م كل واح ر ش سهولة عب ه ب ن حل ل ال یمك واق العم ات أس ة واحتياج ة التعليمي  األنظم

ذ سياسات       شریة وتنفي اإلجراءات وفي الواقع، فإنه یتعين على البلدان المعنية صياغة برامج التنمية الب
ة تع                  ي أسواق العمل العالمي سية ف ى   محلية تتعلق بسوق العمل تأخذ باالعتبار أن الميزات التناف د عل تم

صلة                . اآتساب المهارات  رامج المت التعليم والب لذا البد من إنشاء شكل من أشكال تقييم العملية المتعلقة ب
ة           يص البطال ذلك هو تقل بها ضمن إطار خصوصه برامج إدارة العمل لدول المجلس والهدف النهائي ل

دول            ذه ال اء ه ي آ      (وإیجاد فرص عمل مناسبة ألبن صادیة لغرب ة االقت ات      اللجن ا المعلوم يا، تكنولوجي س
 ).واالتصاالت لخلق العمالة وتقليص الفقر

 
 حقوق المهاجرین في دول المجلس -د
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لقد أصبح لحقوق اإلنسان ترسانة من المواثيق الملزمة وأصبحت هذه المواثيق تعني بالمهاجرین وآان 
ة      لحقوق المهاجرین أشارات في مختلف المواثيق المعنية بحقوق اإلنسان ومع        ا اتفاقي رد له د أف ك فق ذل

ي               ائالتهم الت اجرین وع ال المه وق العم دة لحق خاصة تحت غطاء تلك الحقوق وهي اتفاقية األمم المتح
صادرة عن       . 18/12/1990أقرت في    وهذه االتفاقية تختلف عن االتفاقيات التي تنظم نفس المجال وال

ذلك التوصيتان   ) 1975ام  لع 143 و 1949 لعام 97االتفاقيتان  (منظمة العمل الدولية      151 و 86وآ
 ). 29ر العمل العربي، صتم مؤالهجرة والعولمة،(
 

ر   ي وضع شرعي أو غي انوا ف واء آ اجرین س ي بالمه دة تعن م المتح ة األم ه االختالف أن اتفاقي ووج
ما آما أن متابعة تطبيق هذه االتفاقية یختلف ع. شرعي آما تعني بأفراد عائالت المهاجرین بنفس القدر

ال مصادقة             د اآتم ذة بع ون ناف ات وسوف تك ة االتفاقي ة  20عهدته منظمة العمل الدولية في متابع  دول
ولم تنتظر لجنة  .وتصبح أیضا ملزمة بطریقة ما. وهذه المصادقات آادت تبلغ النصاب القانوني. عليها

د        ل ب ة ب ذه االتفاقي صدیق عن ه ال الت دة اآتم م المتح ة لألم سان التابع وق اإلن أت البحث لألوضاع  حق
ي مجال الهجرة       ل                . المخالفة ف ة قب ك اللجن د تل دفًا لنق ة آانت ه دان العربي إن بعض البل ع األسف ف وم

ا          . غيرها من الدول   ي دورته ة ف ام  51فقد آانت أوضاع الهجرة إلى الكویت موضوع اللجن  1999 لع
ا  41ة والدورة  للجن 42وقبل ذلك آانت قطر واإلمارات والسعودیة موضع نقد في الدورة            الهجرة  ( له

 ).24مؤتمر العمل العربي، ص،  والعولمة
ا                          شكيل م سهولة ت سان یصبح من ال وق اإلن اط أوضاع الهجرة بحق د ارتب وخطورة الموضوع هو عن
ة أو        یسمى باإلرادة الدولية لتبني موقف وهو موقف یفرض بالقوة وال تتم فيه مراعاة األوضاع المحلي

ة     وانين الوطني اول أوضاع محددة للهجرة دون            .حرمة الق ع تن ة م والخطر أن تتوافق مصالح العولم
 ).24 مؤثر العمل العربي، ص، الهجرة والعولمة(الين أمرًا ممكنًا يغيرها فيصبح الكيل بمك

 
ي                 آما أوصت مؤتمرات دولية ودراسات خاصة وحكومية، أجریت مؤخرًا بإلغاء نظام الكفيل المتبع ف

 والذي ینظم سوق العمل فيها بالنسبة لغير مواطني هذه الدول منذ سبعينيات القرن دول الخليج العربية،
دة              .الماضي وحتى اآلن   ة الواف يم سوق العمال ة؛ لتنظ ورغم أن هذا النظام أوجدته بعض النظم الخليجي

ة ال                ك العمال ن تل را م نفط، إال أن آثي دة  إليها، عقب موجة من الهجرة العربية واآلسيویة إلى دول ال واف
ل أصحاب                    وانين العمل من قب إلى هذه الدول، یشكون من تعرضهم لبعض االنتهاآات والتجاوزات لق

 .األعمال
 

ل "ویتكون نظام الكفيل من طرفين؛ أحدهما   د ـ       "الكفي و المسؤول عن العامل الواف ول "، وه ـ  " المكف
ات الحكوم     ع الجه ول م امالت المكف م تع تم معظ ا، وت ا ومعنوی ا وقانوني ن   مادی ل  ع د الكفي ي بل ة ف ي

ه نظام       " الكفيل"طریق اح ل ات، أت نفسه، وهو ما یحمله تبعات مادیة وقانونية، وفي مقابل هذه االلتزام
ه     " المكفول"الكفيل حق منع     وازات سفر مكفولي ل  (من التنقل والسفر إال بإذنه، وحق مصادرة ج الكفي

اني    ).economics/nl.aljesr.www://http،  2005 أبریل   10في سوق العمالة الخليجية      أما الطرف الث
دم      " المكفول"في هذا النظام فهو    ه أن یتق ه، ویمكن وب من ل المطل الذي یتقاضى أجرًا مقابل إنجاز العم

 .ل بهابشكوى إلى الجهات المعنية، في حال تعرضه لمخالفات أو انتهاك لقوانين العمل المعمو
 

، ویجعل "الكفيل"یتضمن انتهاآًا لحقوق العامل، وتحيزًا لجانب " الكفيل"یرى باحثون أن العمل بنظام 
ل شخص الكفي رتبطين ب صيره م ي وم ل األجنب اة العام د  .حي راء ُیع ذا اإلج ى أن ه ارة إل در اإلش وتج

راءات          ود وإج رض قي ر ف ي تحظ ة الت ق الدولي وانين والمواثي ریحة للق ة ص ع   مخالف أنها من ن ش م
الكفيل ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 13آما جاء في نص المادة " األشخاص من التنقل والسفر
ة،       احثون           ).http//www.aljesr-nlleconomicsفي سوق العمالة الخليجي رى ب ى الجانب اآلخر، ی وعل

ون   م وضعه ليك ام ت ذا النظ ل"آخرون أن ه ساعدا " الكفي ل، وم ا للعام وق  راعي ي ضبط س ة ف للدول
العمالة؛ حيث إنهم یمثلون نسبة آبيرة من السكان، وإنه لو تم إلغاء هذا النظام، فسوف یتدفق على دول 
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الخليج مالیين العمال من الدول اآلسيویة والعربية، وهو ما سينتج عنه مشكالت اقتصادیة واجتماعية، 
ي أي        انخفاض رواتب العمال، وحينها سيضطر المكفول سا      : منها ل، وف ى راتب أق بقًا إلى الموافقة عل

يج، هي          ي دول الخل دة ف وظيفة آانت فضال عن أن آثيرا من المشكالت التي تتعرض لها العمالة الواف
دول    ك ال ي تل سفر ف ن مكاتب ال دأ م تغاللهم یب دانهم األصلية، وأن اس ي بل ضا ف ودة أی شكالت موج م

  ).ذآرهالكفيل في سوق العمالة الخليجية، موقع سبق (
 

ة                   ة الوطني ين العمال نهم وب ي   .آما ینبغي التعامل مع هؤالء المهاجرین على أساس من المساواة بي بمعن
ة              سياسية والمدني ة وال أنه یحق للعمال المهاجرین التمتع بكافة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافي

ة والثقا      سياسية       الواردة بالعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعي وق ال دولي للحق د ال ذا العه ة وآ في
دولي                  د ال ي العه واردة ف وق ال ن الحق ى عدد م ز عل ة مع الترآي ق الدولي ا من المواثي ة وغيره والمدني

ة                 سياسية والمدني الحقوق ال دولي الخاص ب شبكة  (للحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، العهد ال ال
 ).العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

ع حاالت التحریض          وح ول قوانين وزارات العمل في الدول الخليجية وبالذات السعودیة في التعامل م
صير        ال الن ة ق ل العمال ع         : واالضربات من قب وانين أخرى تمشي م ل أي ق ا مث ة مثله وانين الخليجي الق

ریض    واع التح ل أن ع آ ي تمن ة الت ل الدولي ة العم ادئ منظم ات ومب ع اتفاقي ة وم ة الدولي  األنظم
ذا الموقف                ل ه اذ مث واإلضرابات العمالية التي ال تستند على أسباب مشروعة تستدعى من العمال اتخ
وحتى لو حدث اإلضراب بسبب مشروع فإن الجهات المعنية تسارع إلى معالجة األسباب وإعطاء آل       

راب ذي حق حقه حتى تزول األسباب التي استدعت هذا اإلضراب ومتى ما أزیلت األسباب زال اإلض
 ).net.rar7ala.www://http، 2005 ینایر 3 ، عنهى األجنبية خطر ال غنةالعمال(وتحقق االستقرار 

 
ومؤخرًا وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة حدثت بعض اإلضرابات من قبل العمال بسبب تأخر دفع    

وفي   .ال إن األمر عولج بشكل سریع بتدخل الجهات الخاصة  رواتبهم من بعض الشرآات والمنشآت إ    
ن             البحرین ي، م  یشكو الكثير من العمالة الوافدة إلى البحرین، والتي یبلغ عددها مائتي ألف عامل أجنب

يج                          ل دول الخل ي آ ه ف ول ب ة المعم انون اإلقام رون أن ق م ی ا أنه م، آم ل له ة ظروف العم عدم مالءم
ي شهر مارس             .یتجاوز الكثير من حقوقهم    ة البحرین ف انون     2005لكن مملك اء ق ررت دراسة إلغ ، ق

ال    ن العم عة م رائح واس رم ش ذي یح ة، وال دول الخليجي ل ال ي آ ه ف ول ب ة المعم ن اإلقام ان م الحرم
سماح لألجانب                          درس ال ا ت نهم، آم تغناء ع تقالتهم، أو االس ي حال اس بالد ف ي ال ة ف ن اإلقام الوافدین م

 ).http//www.aljesr-nlleconomicsيل في سوق العمالة الخليجية، الكف(بتغيير وظائفهم 
 

حتاج آل زائر إلى آفيل؛ للحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد، إال أن حكومة الكویت   يفأما في الكویت    
واطني   2004قررت في مارس   نح م ى          34 م سهيالت في الحصول عل ة ـ ت ا دول غربي ة ـ معظمه  دول

ى أراض       دخول إل بالد            تأشيرات ال دى وصولهم حدود ال م ل ا له تم منحه ذه اإلجراءات     .يها، وی شمل ه وت
ن ل م واطني آ تراليا،  : م دا واس ان ونيوزیالن ي والياب اد األوروب دا ودول االتح دة وآن ات المتح الوالی

سهيالت  ذه الت ن ه يا م وب آس شرقية، ودول جن ا ال واطني دول أوروب واطنين العرب وم تثنت الم واس
 ).عمالة الخليجية، موقع سبق ذآرهالكفيل في سوق ال(
 

ا              ت، منه ي الكوی ة ف وعلقت دراسات عدیدة آماًال آبيرة على إلغاء نظام الكفيل، والبحث عن نظم بدیل
شكيل                ل، وت ة ألصحاب العم ة المطلوب وفير العمال نظام تبادل التصاریح، وتأسيس شرآة مساهمة؛ لت

ال، بهدف تنظيم          لجنة عمالية لكل جالية عاملة في الكویت، تكون مر         ات العم ام لنقاب اد الع تبطة باالتح
ك نظام      وتقوم قطر  .حرآة الجاليات  ي ذل ا ف  أیضا بمراجعة عامة للقوانين الخاصة بالعمالة الوافدة، بم

دین      صحية للواف سعودیة      .الكفالة، والرعایة ال ة ال درس الحكوم ا؛           وت ل، منه ام الكفي ة لنظ دائل مختلف  ب
ات           االآتفاء بمشروعات ورؤوس أ    ع التزام موال المستثمرین، آضمانات بدیلة لنظام الكفيل، تفي بجمي

ره     (المكفول   ع سبق ذآ ة، موق ة الخليجي ى أن دول       ).الكفيل في سوق العمال ا إل ارة هن م اإلش ن المه وم
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ولى       ال، وأن تت خاص وأصحاب األعم ن األش دال م ل ب ي الكفي ون ه ا أن تك اون بإمكانه س التع مجل
شراف على شؤون المهاجرین أمنيًا ومهنيا، وتصنيف المهن والعمالة المطلوب حكومات هذه الدول اإل

دى  . إدخالها لسوق العمل   ویمكن أن یتم فرض رسوم سنویة على جميع المهاجرین عند تجدید إقامتهم ل
 .تلك الدائرة لتغطية تكاليفها
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 الفصل الرابع
 

 تقييم سياسات الهجرة
 

ع          في الواقع ال توجد سياسات هجرة معل  اجرین م دفق المه د ت ن تزای دء م اون ب ي دول مجلس التع نة ف
وانين                        نظم والق ن ال ي مجموعة م سياسات ف ذه ال منتصف السبعينيات وحتى اآلن إنما انعكس وجود ه
ل             وة العم ع ق ي الواق شكلون ف ذین ی اجرین وال تقدام المه انوني الس ار الق د اإلط شریعات لتوج والت

اجرة  ر مراحل تطور دول ا   . المه ة        وعب ة والعالمي رات اإلقليمي ي ضوء المستجدات والتغي لمجلس وف
نظم     ذه ال بعض ه تخدامات ل ات واالس ن المراجع ر م ى الكثي ة إل رزت الحاج سياسية ب صادیة وال االقت
والتشریعات إال إنها جميعًا لم تأتي في ظل رؤیة شاملة ودراسة وتخطيط مما أوجد بعض القصور في     

 .ملمعالجة قضایا الهجرة وقوة الع
 

 هذه النظم والتشریعات لتواآب طبيعة تدفق هجرة العمالة الوافدة ولتخلق نوعًا إال إنه برغم ذلك جاءت
وى                 ن الق تفادة م يح مجال االس من التوازن في عرض قوة العمل الوافدة من جانب ومن جانب آخر تت

 :نتعبر عنه هذه األنظمة والقوانيالعاملة المحلية ویمكن اإلشارة إلى أهم ما 
 

ا، وهي  : أوًال دة إليه ة الواف وى العامل ة الق ى حرآ يج عل ار الخل دیدة تفرضها أقط يطرة ش اك س أن هن
ة      ا وزارات الداخلي شارك فيه ة ت يطرة مزدوج ل    (س ة والترحي راءات اإلقام ول وإج يرات دخ ) لتأش

ة  شؤون االجتماعي ل وال ل   (ووزارات العم ات العم ل ـ بطاق رخيص العم راهن للع). ت ع ال ة والواق مال
ا    " السيطرة الشدیدة"اآلسيویة ـ مثال ـ ليس سوى محصلة لهذه    ا أو خروج ا له وال یمكن أن یكون خرق

 .عليها
 

انون العمل القطري،                 : ثانيًا ي ق واد ف ن م صادفه م ا ن ر م ال توجد شروط ألفضلية العمالة العربية، غي
 .المقررة للعمالة العربية في دولة اإلمارات% 30وقرار نسبة الـ 

 
ي       : ثالثًا ة           " إحالل "إن رغبة أقطار الخليج ف دة، رغب ة الواف وى العامل ة محل الق ة الوطني وى العامل الق

ة مخرجات                      شریة، وقل وارد الب ي الم ا القصور ف دة، منه ا عوامل عدی أآيدة، ولكن تحول دون تحقيقه
 .رد المواطنةالتعليم والتدریب، واالستعالء على األعمال اليدویة، وسهولة تحقيق دخل معقول لمج

 
وأخيرًا، فإن السمة المشترآة ـ دون استثناء ـ بين أقطار الخليج وهي غياب نظام دقيق لمعلومات سوق 
ة                      وى العامل ة الق ي حرآ تحكم ف ا، من أجل ال ا وتبادله ا ومعالجته العمل، یمكن هذه األقطار من جمعه

  ).10-9شامسي، المصدر السابق، صميثاء ال. د(ودرء المخاطر المترتبة على تدفق العمالة األجنبية 
 

اذ سياسات أخرى تحد       آما تجدر اإلشارة إن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بصورة متزایدة باتخ
ة       وى العامل سكان والق اجرین وانضمامهم أي ال د       . من وفود المه ال، قامت الكویت بع بيل المث ى س فعل

وزارا              ع ال ة تمن ا بجدی ن            حرب الخليج بتأسيس سياسات طبقه ر م تخدام أآث ادة اس ة من إع ت الحكومي
واقترحت وزارة التخطيط أیضا أن تؤخذ جنسية المهاجر وانتمائه         . من عمالتها األجنبية السابقة   % 35

ى سوق العمل                سيات عل ة إحدى الجن . العرقي في االعتبار أثناء اختيار السكان المغتربين لتفادي هيمن
دالت   ى مع ود عل ات أخرى وضع قي ستوى  وشملت سياس ى م ي أدن ون ف ربين لتك ين المغت ة ب اإلعال

سية                دون جن اك توصية أخرى        . ممكن، وتحدید التطبيع ليشمل عدد محدد من األشخاص ب وآانت هن
اون الخليجي األخرى،        آجزء من السياسة السكانية وهي إن تعطي األولویة لمواطني دول مجلس التع

يج  والدول العربية األخرى والمغتربين من الدول التي       اه،   . د( ساندت الكویت أثناء أزمة الخل نصرة ش
 ).9ص
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ي غضون         د حد    10آما أعلنت المملكة العربية السعودیة مؤخرًا عن خطة یتم تنفيذها ف  سنوات بتحدی

دره  صى ق ة % 20أق ي المملك ائالتهم ف ربين وع املين المغت دد الع ة  . لع وى العامل س الق ام مجل د ق وق
وفي ). 2002 فبرایر 3، )المملكة السعودیة (Arab News(ذه الخطة برئاسة وزیر الداخلية بإعداد ه

واطنين                         ى الم ن المهن عل سعودیة قصر عدد م ة ال جهود أخرى لتوطين القوى العاملة، أعلنت المملك
سعودیين ون   . ال صاغة، الموظف املون بمحالت ال رة، والع يارات األج ائقو س ن س ذه المه ين ه ن ب وم

خ       بمكتب الحج والعمرة، وموظفو    ة إل ات العام و العالق سيارات، وموظف .  المبيعات بصاالت عرض ال
)Arab News) سعودیة ة ال و 10، )المملك سيات  ). 2002 یولي ع جن د لتنوی ضا وضع قواع تم أی وی

 ).9نصرة شاه، ص. د) (2002 سبتمبر 26، )المملكة السعودیة (Arab News(العاملين المغتربين 
 

دأت       ود، ب ام                    وباإلضافة إلى وضع القي ر من االهتم در أآب ي إعطاء ق اون الخليجي ف  دول مجلس التع
ن        . لمستوى مهارة وتدریب العاملين المهاجرین     وتنوي اإلمارات العربية المتحدة أن تتخلص مرحليًا م

بة   240.000 ة المناس  The Gulf News( عامل بالقطاع الخاص ممن ال یحملون المؤهالت التعليمي
دة( ة المتح ارات العربي سمبر 30، اإلم ين   ). 2002 دی ار الفني ام باختب سعودیة للقي ة ال وتخطط المملك

ا            اظ به ى االحتف ي یطمحون إل ام بالوظائف الت . المغتربين للتأآد من أنهم لدیهم المهارات المطلوبة للقي
)Arab News) 9نصرة شاه، ص. د) (2002 أآتوبر 28، )المملكة السعودیة.( 
 

 سياسات الهجرة وسوق العمل -1
 
ك إن هذه السياسات التي انطلقت ضمن إطار عدد من النظم والتشریعات إال أنها في األساس آانت الش

ترآز على إیجاد التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل في دول المجلس وفي محاولة االستفادة 
ات التي من آافة قوى العمل الوطنية في جميع مجاالت العمل والمتأمل في مضمون األنظمة والتشریع 

سبق وأن أشرنا إليها یلمس هذه العالقة ومالمساتها لواقع السكان وقوة العمل من دول المجلس ومدى               
ل             ى أق ا عل ما تقدمه من حلول وإن لم تكن حاسمة وذات تأثير مباشر في إیجاد التوازن المنشود إال إنه

 .العشوائي لهجرة العمل تقدیر ساهمت في خلق فرص للعمالة الوطنية وحدث بعض الشيء من التدفق   
 : سياسات الهجرة على رآيزتين هماولهذا بنيت

ة            • ع الحاج إرادة آل من بلدان الخليج ضبط وتكييف حرآة تدفق المهاجرین بحيث تكون متالئمة م
 .إلى القوى العاملة

ك خالل                     • ة وذل اليف الممكن ل التك نهم بأق هجرة مرآزة على العاملين الذین یمكن إدارة الموجود م
 ).93الهجرة الدولية في العالم العربي، ص) (دوران الهجرة(یع حرآة دورانها تسر

 
صاد الحر، ال                 نفإ ،وبالنسبة إلدارة تدفق العمالة    ى نظام االقت ا عل ا منه يج، حفاظ  حكومات بلدان الخل

اتفاقات تتدخل مباشرة في عملية اختيار اليد العاملة األجنبية، آما أنها ال ترتبط مع الدول األخرى بأیة 
ة                  ة المحلي دي العامل ار األی وم باختي تتعلق باليد العاملة، هذا فضًال عن أن المكاتب أو الوآاالت التي تق

يج        دان الخل اب         . والمستوردة، هي ممنوعة في بل ذا األمر ألرب رك شؤون ه ة تت سلطات اإلداری وأن ال
ة          . العمل في القطاع الخاص    دي العامل ار األی ن       فهم الذین یقومون باختي ا م ة ویحددون أجوره األجنبي
سلطات                    . خالل مقتضيات اإلدارة   بالد تخضع ألذن من ال ى ال ميا إل اجرین رس ة إدخال المه لكن عملي

ة            ذه العملي ه إال       و .العامة، وهذا األذن یعطي للوآيل المسؤول عن ه ستبدل وآيل اجر أن ی ال یحق للمه
ل ولم یجدد، فعلى المهاجر أن یعود إلى بالده، وإذا ما أنجز عقد العم  . بعد موافقة هذا األخير على ذلك     

ل آخر           . حسب القوانين المرعية اإلجراء، إال في حال تمكنه من الحصول على عقد عمل آخر من وآي
بالد               ي ال ة الموجودة ف دي العامل وهذا النظام الصارم یسمح لمختلف الوآالء أن یستفيدوا من آمية األی

 ). في العالم العربيالهجرة الدولية(التي تنتهي عقودها 
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ود                          از عق د إنج م بع ى بالده اجرین إل ى عودة المه ساعد عل ي ت فمن اإلجراءات اإلداریة والقانونية الت
ق           ن تحقي ة م سلطات العام سية، تمكنت ال ى الجن عملهم، وتحدید هجرة األسر، واستحالة الحصول عل

اليف االجتم              د التك شيء وتحدی ة بعض ال دة،          دوران اليد العاملة األجنبي ة الناتجة عن الهجرة الواف اعي
ا     شاآل الناتجة عنه ل والم ة عن العم م البطال ادة حج دارك زی ي،  (وت الم العرب ي الع ة ف الهجرة الدولي

 ).95ص
 

تراتيجية         ا االس د أهميته المي وتزای افس الع ة التن ي معم ي ف اون الخليج س التع ول دول مجل . إن تح
الستراتيجيات الدولية یضعها في تحدي هام وآبير إمام       ووضعها آمبدأ ثابت على أجندة االهتمامات وا      

اتها       ي سياس تحقيق معادلة صعبة وبمعطيات غير مناسبة مما یتطلب من هذه الحكومات إعادة النظر ف
ة       ل الترآيب ة خل املة لمعالج ات ش اد سياس ل إیج ن أج ام م شكل ع ة ب صادیة والتنموی سكانية واالقت ال

 .السكانية وقوة العمل
ه ال            ومن هذا ال   وطين الوظائف إال أن ا یعرف بت رًا فيم منطلق نجد أن دول الخليج قد قطعت شوطًا آبي

ئ الظروف         يح الفرص ویهي تزال تواجهه معوقات عدیدة تتطلب إعادة هيكلة اقتصادیاتها على نحو یت
 .ألبنائها للعمل في القطاعين العام والخاص

 
 جهود توطين الوظائف وسياسات اإلحالل ومداها -2
 
سابق إیضاحه،                 نظر ى النحو ال ي دول المجلس عل وة العمل ف سكان وق ة ال ًا لتفاقم االختالالت في بني

ام  والخاص،               ي القطاعين الع وطين الوظائف ف ظهرت الحاجة إلى اإلحالل بوصفه سياسة وطنية لت
دة،                    ة الواف داد العمال يم أع ودًا لتحج سياسة جه ة   وتبذل دول الخليج العربية الست في إطار هذه ال  متبني

ًا       رى وفق ة وأخ ة خليجي ين دول ا ب ذها م اليب تنفي ضمونها وأس ي م ف ف ات تختل رامج وسياس دة ب ع
العتبارات سياسية واقتصادیة واجتماعية خاصة بكل منها، وقد أثار موضوع إعادة التوازن للترآيبة       

سكان؟ وهل          : السكانية الجدیدة تساؤالت جوهریة، منها مثالً      ل لل سكاني    ما هو الحجم األمث وازن ال الت
ون        سكاني أن یك التوازن ال صد ب دین؟ أم یق سبة الواف وطنيين ون سبة ال ين ن ساواة الحسابية ب ي الم یعن

% 75أم % 51ما هو معيار األغلبية السكانية؟ هل هو نسبة : الوطنيون أغلبية السكان؟ والتساؤل هنا
س ة ال ق بالترآيب ئلة إضافية أخرى تتعل اك أس ا أن هن اذا؟، آم ثًالأم م ا م دة، منه ا هي : كانية الجدی م

ة أعداد              ا یمكن معرف ي من خالله د والت ى المدى البعي االستراتيجية السكانية لدول الخليج العربية عل
 ).2003/119شؤون عربية، (ونوعية وشكل العمالة الوافدة الجدیدة 

 
ة   اإلحالل التدریجي للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ضم "فالتوطين یعني    صيرة  (ن خطة وطني ق

ة           )ومتوسطة وطویلة األجل   ة الوطني افي للعمال ذه الخطط اإلعداد الك ى أن تتضمن ه وم   ".، عل ومفه
ة                 " اإلحالل" وى العامل ة الق ي ترآيب اه معالجة االختالالت ف بوصفه سياسة لتوطين الوظائف في اتج

واطنين مح                 ى مجرد إحالل الم ط إل داد أو       وبنية المجتمع السكاني، ال ینصرف فق دین دون إع ل الواف
ي                     دین ف ون وظائف الواف شغل المواطن ا لي تم اتخاذه ي ی تهيئة، بل یعبر عن تلك الجهود المخططة الت
وى               ل الق القطاعات واألنشطة المختلفة، مع تأمين المحافظة على إنتاجية هذه الوظائف من خالل تأهي

ى مستوى       وقد تم وضع عدة سياسات وخطط لل        .العاملة الوطنية وتدریبها   وطين واإلحالل سواء عل ت
دو     ذه ال ستوى ه رادي  دول مجلس التعاون الخليجي آمجموعة إقليمية، أو على م ة،   (ل ف شؤون عربي

وبطبيعة الحال ستتأثر األعداد الحالية للعمالة العربية في دول الخليج العربية بسياسات  ).2003/119
ائف الف صر الوظ ين بق ب بعض الخليجي د طال ى اإلحالل، وق ة عل ي مؤسسات وشرآات الدول ة ف ني

ي      آما  الجنسيات العربية،    ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بتجنيس العرب ممن أمضوا سنوات طویلة ف
 ).2003/119شؤون عربية، (خدمة دول الخليج العربية آوسيلة لعالج الخلل في الترآيبة السكانية 
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ي   وقد اختلفت سياسات واستراتيجيات اإلحالل من بلد خلي     جي إلى آخر، آما تباینت درجات النجاح الت
وي        . حققها آل بلد عن اآلخر     شكلة واإلحساس الق ر عن حجم الم وجاءت االستراتيجيات والنتائج لتعب

د أن                 .لدى صانعي القرار بضرورة معالجتها معالجة شاملة       ا أن نؤآ ه یمكنن رنا إلي ا أش ى م وإضافة إل
ى توظيف       جهود توظيف المواطنين في دول المجلس ست      ددة عل ات ذات األهداف المتع م اآللي شكل أه

وتأمين فرص العمل للمواطنين الذي سيؤدي بالتالي إلى زیادة إجمالي قوة العمل ومشارآتهم في جهود 
 .التنمية

 
على برامج التوطين أنها تحصر     ) 4ودیع، تنمية الموارد البشریة في دول الخليج، ص       (ویأخذ البعض   

ه               نفسها في اإلحالل الع       ي جوانب را ف دة دون التعمق آثي ة الواف داد من العمال واطنين محل أع ددي للم
رم    ة وتحت ة وخارجي زات داخلي دم التعرض له ضمن ع ي ت راءات الت ى اإلج د عل ا یؤآ شعبة، آم المت
ة أو              ه الواقع المواثيق الدولية وإنسانية اإلنسان الوافد وحقوقه في عصر أصبحت الشفافية إحدى معالم

تراتيجية     فيلخص العوامل ) 20:2004(ما الوحيشي   أ .المتوقعة التي ساهمت في إعاقة تنفيذ ونجاح اس
أتي    ا ی يم واحتياجات م      ) 1 :اإلحالل فيم ين مخرجات التعل ة  ضعف التوافق ب ة والبني شروعات التنمي

ي        ) 3، و   لعمالة المواطنة في القطاع الخاص     ضعف مشارآة ا  ) 2،  األساسية رأة ف شارآة الم ضعف م
 .االقتصاديالنشاط 

 
 جهود الدول الخليجية لزیادة استيعاب العمالة الوطنية -3

 
ة،            ة الوطني ام العمال ة أم ل الكافي وفير فرص العم ة ت مع اإلدراك الواسع على المستوى الخليجي ألهمي
والتأثيرات السلبية التي یمكن أن تترآها العمالة الوافدة، غير العربية تحدیدًا، على المستویات السياسية 

ة إحالل                     و ى عملي ة إل ات بجدی دأ االلتف االقتصادیة و الثقافية واالجتماعية داخل دول مجلس التعاون، ب
دة             ى ح ة عل ل دول العمالة الوطنية محل الوافدة، سواء على المستوى الخليجي العام، أو على مستوى آ

شت                ود الم شأن    والتي سبق وأن أشرنا إليها، من ثم فقد تشابكت الجهود الوطنية مع الجه ذا ال ي ه  .رآة ف
 :ية على سبيل المثال ال الحصر هيومن أهم هذه الجهود الخليج

 
ين   اجتماعات المائدة المستدیرة ب    • ل الخليجي وزراء العم ي     :البحرین ل استضافت البحرین ف

ام  ایو ع ن م سابع م شؤون 1998ال ل وال ين وزراء العم ستدیرة ب دة الم اع المائ  اجتم
اون       دول مجلس التع ة تحت              االجتماعية ب ل الدولي ة العم ام منظم دیر ع يج، وم دول الخل  ل

اهم           "شعار   اون والتف وات التواصل والتع ل قن اع     " نحو زیادة تفعي ذا االجتم د  وخالل ه أآ
ة     ن العمال د م ى الح ل عل ساتهم والعم تهم ومؤس ویر أنظم ى ضرورة تط ون عل المجتمع

 .األجنبية
 
ماعهم بالكویت في أآتوبر من عام خالل اجت  :اجتماع وزراء الصناعة الخليجيين بالكویت     •

 أقر وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون استراتيجية صناعية موحدة لدول مجلس 1998
ة           سبة إسهام العمال ادة ن ى زی ا العمل عل التعاون الخليجي، تضمنت العدید من البنود ومنه

 .2020آحد أدنى بحلول عام % 75الوطنية الفنية والمهنية في قطاع الصناعة إلى 
 

س    • دول المجل ل ب س وزراء العم ذي لمجل ب التنفي ود المكت ب  : جه سئولون بالمكت د الم أآ
زام   ن اعت اون ع دول مجلس التع ة ب شؤون االجتماعي ل وال ذي لمجلس وزراء العم التنفي
المكتب إجراء دراسة مقارنة لقوانين وأنظمة التأمينات االجتماعية بدول المجلس للوصول 

ة ف  صوص المتماثل ى الن ذه    إل د ه شترآة لتوحي م الم اد القواس دف إیج ة به ذه األنظم ي ه
م                     د أحد أه ة یع ات االجتماعي ة التأمين ي منظوم األنظمة وتقریبها على اعتبار أن التباین ف
ضًال عن توجه                     س، ف ين دول المجل ة ب ة الوطني سياب العمال المعوقات التي تحول دون ان
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تقدا               شطة مكاتب اس ر         المكتب نحو إعداد دراسة حول أن ة، وإعداد تقری ة األجنبي م العمال
 .مسحي للتعرف على واقع الترآيبة العمالية الواحدة في الدول األعضاء

 
سمبر   • ي دی وظبي ف ة أب اون    :1998قم س التع ادة دول مجل شر لق عة ع ة التاس الل القم خ

ى                 ية عل ود األساس الخليجي في أبوظبي باإلمارات أدرجت قضية العمالة الوافدة آأحد البن
 أعمال القمة لدراستها وتمت إحالتها للمجلس االستشاري الخليجي لدراستها وإعداد   جدول

آراسات استراتيجية، : راجع(تقریر بشأنها یعرض على المجلس خالل اجتماعاته القادمة    
 ).19-18، ص1999فبرایر 

 
 من دول آما طالب مؤتمر الصناعيين السابع لدول مجلس التعاون الخليجي ضرورة أن توفر آل دولة  

ع ظروف                      ل، متناسقة م ى المدى الطوی ا عل شریة فيه وارد الب ة الم المجلس استراتيجية واضحة لتنمي
ا       ن              . الدول ومع خطط التنمية الشاملة فيه أنها أن تخفض م ن ش ي م ا یجب أن تتخذ اإلجراءات الت آم

ا                  صناعية في القطاع الخ ة المؤسسات ال ع عدم اإلضرار بربحي وأوصى   .صحجم العمالة الوافدة، م
ق                   ا یحق دریب، بم ة ومراآز الت د التقني ات والمعاه شر عدد الكلي البيان بأن تعي الحكومات ضرورة ن
شئ     ة، وأن تن أهداف التنمية والتوطين، وأن تهتم بنشاط البحث والتطویر المتعلق بتنمية العمالة الوطني

الي واإلداري              دعم الم دیم ال ة، وتق ة الوطني ي      صنادیق لدعم وتأهيل العمال شباب الخليجي ف ساعدة ال  لم
ة،            .التوظيف ة الوطني ي العمال ر ف آما دعا إلى تهيئة المناخ والبرامج المناسبة إلعطاء المرأة دورًا أآب

ة           دى الحكوم ق وعي مجتمعي ل واطن، وخل وتفعيل دور اإلعالم في تعزیز مفهوم قيمة العمل لدى الم
در       ي والت يم التقن د التعل دعم معاه اص ل اع الخ ا    والقط اق به واطن لاللتح ز الم اء . د(یب وتحفي ميث
 ).241-240الشامسي، الواقع المهني للمرأة في دول التعاون، ص

 
 سياسات الهجرة حلول أم تحدیات -4

 
صفه        ا ی يج، آم دول الخل سبة ل ة   (Lackner, 1978, P194)أن الوضع بالن و بمثاب ى   " ه الحاجة إل

ي وجود األجانب      ة ف دو أ ". العمال وعدم الرغب ذ        ویب ذه التناقضات من يج تواجه ه دان الخل ن معظم بل
سبعينات  ل ال ل        . أوائ ارا ال مثي ت ازده ي عرف نفط، الت دات ال يم فائ بيل تعم ي س ل   هلوف ذ أوائ  من

ة               تها المتعلق ى سياس دیالت عل دة تع إجراء ع يج ب السبعينات، لتشمل جميع المواطنين، قامت بلدان الخل
 :بالهجرة، أهمها
 "المنعزلة"دة أو حد للهجرة الفریوضع  •
 منع شبه تام لهجرة األسرة •
ریة آوریا ومن االستعانة باليد العاملة اآلسيویة من الهند وباآستان وخاصة من جمهو •

 تایالند والفليبين
. إعطاء األفضلية للملتزمين الذین یؤمنون اليد العاملة مع عدم تشجيع بقاء المهاجرین           •

ذي           وهنا یمكن االستشهاد بالقانون الجدید ال       دة وال ة المتح ارات العربي صادر عن اإلم
  المهاجرین الجدد بخمس سنواتیحدد إقامة

 دیدة ودقيقة على الهجرة المتسللةفرض رقابة ش •
ة      • د العامل تبدال الي ة اس ي عملي راع ف ي لإلس ل الفن يم والتأهي ات التعل م نفق ادة حج زی

 .المهاجرة باليد العاملة الوطنية
 

ي راءات الت ذه اإلج ع ه ي  إن جمي تزید ف سياتهم س اجرین حسب جن ع المه ي توزی ر ف ى تغيي ؤدي إل  ت
تهدیدات المهاجرین المقيمين في بلدان الخليج منذ سنوات عدة، وذلك من خالل تدني مواردهم والتشدد 
م أي      في مراقبة أعمالهم خارج دوام عملهم، واستحالة قيامهم بأي عمل یجمعهم أو ینظمهم أو یؤمن له
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ي أصبحت               آل. نشاط اقتصادي  ة الت صادیة واالجتماعي  ذلك سيؤدي بالطبع إلى تردي أوضاعهم االقت
ي،     (غير مستقرة، وسينعكس ذلك خاصة على اليد العاملة غير المؤهلة            الهجرة الدولية في العالم العرب

 ).107ص
 

ن   أهيال م ل ت اجرین األق ردي أوضاع المه ي ت تزید ف يج س دان الخل ا بل ي تخططه رة الت سياسة الهج ف
ى              غي ة إل د العامل ة الي رهم فالشرآات التي وقعت عقودًا بأدنى األسعار الممكنة تعمل على تخفيض آلف

أقصى حد ممكن أیضا، فاألجور المعروضة على المهاجرین تميل حاليًا إلى التساوي مع األجور التي       
ساهم  والجدیر بالذآر أن وآاالت استقدام اليد العاملة تتضاعف في بل   . تمنح في بلد المنشأ    دان المنشأ وت

وبهذه الطریقة تتدني . إلى حد بعيد في محاوالت الضغط القائمة من أجل تخفيض أجور طالبي الهجرة    
صاد             ل الهجرة بحسب االقت األرباح التي یحققها المهاجر من خالل هجرته، وهكذا لن یطرأ على تحلي

 .الجزئي، أال بعض التغييرات الطفيفة
 

نبية في معظم الدول قضية تتصف بكثرة الجدل، إذ یمكن أن تكون الهجرة   وعمومًا تعتبر الهجرة األج   
في بعض األحيان حًال جزئيًا لمشكالت القوى العاملة، ولكنها غالبًا ما تخلق مشكالت تساوي تلك التي 
ة       ارب األمریكي د، وتوضح التج ل األم ًا وطوی ون متوقع ا ال یك شكالت ربم ذه الم ا، وبعض ه تحله

ل الهجرة هذه النقطة، وهذه القائمة القصيرة من األسئلة تكفي لتوضيح السبب في ذلك     األخيرة في مجا  
 ).183جودي ریتشارد، تخطيط القوى العاملة في االقتصاد المبني على المعرفة ص(
 

 هل سيكون هؤالء عاملين مؤقتين أم مقيمين دائمين؟ 
اجرین               املين المه ول الع ار وقب ي اختي ى نحو      / أي معایير سوف تستخدم ف المتجولين؟ وعل

 خاص، آيف سيكون خليط العاملين المهرة وغير المهرة؟
ایير     ل للمع ين بالفع ون مالئم اجرین سوف یكون ضمان أن المه ستخدم ل ات سوف ت أي آلي

 المعنية؟
ع أي                     ى نحو خاص، م ة؟ وعل ل الداخلي ما هو أثر تدفق العاملين األجانب على أسواق العم

ين سيتنافس القادمون األجانب في سوق العمل؟ وماذا سيكون مجموعات من العاملين المحلي
ب    تكون العواق اذا س ة؟ وم ة المحلي وى العامل دفع للق ي ت ور الت ستوى األج ى م ذا عل ر ه أث

 السياسية واالجتماعية واالقتصادیة لهذا األثر؟
ي؟ وأي            ع المحل ي المجتم ب ف املون األجان يندمج الع ف س ة، فكي رة دائم ت الهج إذا آان

 ات وتسهيالت ستشجع اندماجهم على نحو متناغم؟مؤسس
ة                  ين؟ هل لألم سكان المحلي ة ال ع   (آيف ستتناغم ثقافة المهاجرین مع ثقاف ة، المجتم ) المنطق

م یكن األمر                     ب؟ وإذا ل تيعاب األجان ضافة واس ق باست ا یتعل لفًا فيم ة س تاریخ وأعراف قائم
 آذلك، إذًا ماذا یمكن وینبغي عمله في هذا الصدد؟

صفة                إذا   آان القصد أن یقيم المهاجرون على نحو مؤقت، فكيف ستتم الحيلولة دون بقائهم ب
ذل                         ي تب ود الت ن الجه شأ م ا تن ي ربم ا هي المشكالت الت ه؟ وم ا یبتغون دائمة إذا آان هذا م

 لترحيلهم قسرًا؟
 

رات أساسية منذ  سياسة الهجرة والعمالة في البلدان النفطية قد مرت بتغيإلى أنوالبد من اإلشارة هنا 
 تتميز بأنها حرة للهجرةفقد طمعت هذه البلدان وارتقت على سياسة . أواخر السبعينات وحتى اآلن

ومن خالل عوائد تصدیر البترول، حاولت السلطات في البلدان الخليجية ) وآفائية(وغير اختياریة 
الكویت ففي . ى آذلكالحصول على دعم لمكانتهم ليس فقط بين الصفوة، ولكن من الطبقات األخر

 تم توجيه العوامل السياسية واالقتصادیة والدیموجرافية نحو عدم تنفيذ شروط الدخول واإلمارات
للعمالة الوافدة آما أعطت أولویة أآبر للوفاء باحتياجات القوى العاملة منها أآثر ما ترآز على القضایا 

 .مالةالسياسية واألمنية والتحكم في النمو السكاني لهذه الع
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 تسهيل متطلبات الدخول للعمالة الوافدة )1975 ( أعلنت الحكوماتوفي السعودیة وبقية دول المجلس

وبالتالي لم یعد الموظفين في حاجة إلى طلب تأشيرة للعمال .. من العرب واألقطار األخرى الصدیقة
العدد من (ية ولكنهم أصبحوا قادرین على الحصول على تأشيرات جماع) آل على حدة(الوافدین 
طالما أنهم في حاجة إلى هذا العدد، واألآثر من ذلك، فقد تم إعفاء هذه العمالة من ضریبة ) العمال
وفي هذه األثناء آذلك، شجعت السلطات السعودیة الشرآات األجنبية على استيراد ما تحتاجه . الدخل

ت سياسات الهجرة بتغير ملحوظ، من عمالة ومع ذلك، فإنه بنهایة السبعينات وأوائل الثمانينات، مر
وفي منتصف الثمانينات . نتيجة لآلثار المتعددة السابقة اإلشراة إليها، وتفادیًا لتفاقم مشكالت أخرى

بدأت السلطات في ممارسة تحكم شدید في السماح من خالل العمالة الوافدة، وقد عملت بهذه التغيرات 
الغذاء، . (د دفع أجور هذه العمالة ودعم الخدمات العامة لهاعدة عوامل منها، التكلفة العالية الخاصة عن

، أن التكلفة الحقيقية التي 1981وفي هذا أوضح تقریر البنك الدولي عام ). الوقود، الماء، الكهرباء
تدعم هذه الخدمات فاقت األجور التي تدفع لهم هذا إلى جانب خوف السلطات من أن تقوم هذه األعداد 

 .العمالة بأحداث تغيرات اجتماعية وثقافية غير مرغوب فيهاالكبيرة من تلك 
 

وعلى هذا، أصبح تواجد العمالة الوافدة عامًال ضروري في السياسات االقتصادیة واالجتماعية 
وأول خطوة  .واألمنية الداخلية للبلدن الخليجية، وبدأت السلطات تتخذ عدد من اإلجراءات للتقليل منها

 .سلطات في دول مجلس التعاون الخليجي، هو ترحيل المهاجرین غير الشرعيينتم اتخاذها من قبل ال
فقد أصدرت (الخطوة الثانية، تمثلت في الحد من تحدید أفراد أسرة المهاجر الذین یسمح لهم بالدخول 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالكویت وعدد من الدول الخليجية ضوابط على هجرة عائالت 
 . اإلجراءات نجاحات ملحوظة في معظم البلدان الخليجية1985فدة وقد حققت عام العمالة الوا

 
آما أن هناك خطوات عدیدة تم إنجازها لمنع الوافدین من اإلقامة في البلد المستقبل، فقد أصدرت 

وسن نفس "یقتضي بمنع الوافدین من امتالك ملكية قابلة للنقل ) 5رقم (السلطات القطریة قانونًا 
وهناك قيد آخر لعدم تشجيع اإلقامة الدائمة في أي من دول المجلس وتمثل مع ". ون في الكویتالقان

الوافدین من ممارسة أي عمل تجاري بدون أن یكون لدیه شریك مواطن، ومن نظم الترتيبات 
 .األخرى، نظام الكفيل

 
جد العمالة الوافدة، ولمنع عدد المهاجرین غير الشرعيين ومن أجل ممارسة نوع من الضغوط على توا

الذین ( قانونا یطالب العمال الوافدین 1983، في بدایات عام دولة اإلمارات العربية المتحدةأدخلت 
 .بضرورة مغادرة الوطن لمدة ال تقل عن ستة أشهر قبل أن یسمح لهم بتغير إقاماتهم) انهوا أعمالهم
ة توجيه اهتماما أآبر لمشاآلها السكانية ، بدأت الحكومة الكویتي1980 وفي بدایات عام وفي الكویت،

، وقد آان ذلك نتيجة للزیارة المستمرة 1985التي أصبحت قضية محوریة أثناء الحملة االنتخابية عام 
وقد آان الهدف الرئيسي . للوافدین في المجموع الكلي للسكان، عددًا وفيه أآثر زیادة في القوى العاملة

 .2000 من التوازن بين عدد السكان المواطنين والوافدین بمقدم عام للسلطات الكویتية هو إحداث نوع
وقد وضعت قضية الغزو العراقي الكویتي قضية السكان في المقدمة وأجبرت السلطات الكویتية على 

موضوع تأسيس أو إیجاد توازن سكاني یمكن قبوله، وعبر أحد المسئولين عن ذلك "ضرورة مواجهة 
وتتضمن السياسة  .فقط هدفًا اجتماعيًا بل ضرورة ال یمكن الهروب منهابأن هذه الضرورة ليست 

السكانية التي ثبتتها الحكومة الكویتية عددًا من اإلجراءات للتحكم الفاعل في نمو وترآيب قطاع سكان 
العمالة الوافدة، وتشمل هذه اإلجراءات مسائل الجنسية، التفضيل االنتقائي للعمال الوافدین ذو 

ت والكفاءة المهنية العالية، أهداف تمثل أقل نسبة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، المهارا
 .وإقالل نسبة التبعية بين الوافدین
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وباإلضافة إلى الجهود السابقة تجدر اإلشارة إلى الكویت اتخذت خطوات إجرائية نحو تنظيم استقدام 
اریح العمل، ولجنة منازعات اإلقامة باإلضافة إلى العمالة الوافدة فأوجدت بعض اللجان، مثل لجنة تص

لجنة إحالة المخالفات ألصحاب العمل، وقد ساهمت اللجان السابقة بتنظيم سوق العمل وإیجاد الحلول 
وقد تبنت  .للكثير من المشاآل التي تعترض عالقة العمال بأصحاب العمل بما یحفظ حقوق الطرفين

، أعلن وزیر الداخلية السعودي، األمير نایف 1995في یوليو عام الحكومة السعودیة نفس السياسة، ف
وإن .. أن إحالل قوى العمل الوافدة بالمواطنين السعودیين یعد هدفا استراتيجيًا للدولة"بن عبدالعزیز، 

ميثاء، . د: راجع(على المواطنين السعودیين أن یحلوا محل الوافدین في آل أنواع ومستویات العمل 
 ).32-30جرة في دول مجلس التعاون، صسياسات اله

 
 ، دروس مستقبليةرؤیة نقدیة لسياسات الهجرة -5

 
ن                تشمل سياسة الهجرة، في المبدأ، عددا ال یستهان به من العناصر بدءا من منهجية تحدید الحاجات م

ي                         اجر ف ج المه ى نمط دم ة الفائضة، وصوًال إل ن العمال م م ه  األیدي العاملة الوافدة، أو تحدید الك بيئت
ة    وانين واألنظم ى الق افة إل رة إض ا الهج ر به ي تم ل الت ایير والمراح ل المع رورا بك دة، م الجدی
والمؤسسات التي ترعى هذا المسار؛ ولكن األمور ليست مبلورة إلى هذا الحد في أآثر الدول العربية،              

دول  "دعه یعمل"فبينما نجد نظما محددة وواضحة في بعض هذه الدول، نجد نوعا من الـ        في بعض ال
ن      ة م وال، مجموع ضل األح ي أف شكل، وف ل ت ة ب شكل سياس ات، ال ت ذه التوجه ع ه رى؛ وجمي األخ

ة    (األهداف المعلنة وبعض التدابير لمحاولة الوصول إلى هذه األهداف           صادیة واالجتماعي ة االقت اللجن
 ).67لغربي آسيا، سياسات السكان والهجرة في المنطقة العربية ص

 
، ألن اإلباحة الضمنية "ال سياسة هجرة"أو " سياسة هجرة"ستطيع القول أنه ليس هناك من بناء عليه ن

ة     ر مكتمل ة وغي . للهجرة، المغادرة منها أو الوافدة، هي بحد ذاتها سياسة، رغم أن عناصرها غير معلن
ينا وضبطا ویمكننا إذا توزیع سياسات الهجرة لمختلف دول المنطقة على سلسلة متصلة، تبدأ باألقل تقن

ة        .من السياسات وتنتهي باألآثر استهدافًا وحزما منها    ى بعض المالمح العام ارة إل وهنا البد من اإلش
ع                  : لهذه السياسات  ا م ة تعامله إن طریق الي ف ة، وبالت ال العمال ى انتق فهناك دول تفرض قيودا شدیدة عل

دیدة       العمالة الوافدة تتسم بالتضييق أحيانًا، آما تتضمن القيود عدم ا          امالت ش لسماح باإلیاب إال عبر مع
ائالتهم،                تقدام ع م باس سماح له م، أو عدم ال ود عمله اء عق د انته ال بع اء العم سماح ببق التعقيد، وعدم ال
م                 ع العل ومنعهم من تملك العقارات أو األسهم أو ممارسة األعمال دون آفيل من المواطنين، آل ذلك م

ن       ة    بأن الوافدین یمثلون الجزء األآبر م وى العامل دون من أي           .  الق ستفيد الواف ك، ال ی ى ذل وعالوة عل
شابهة              ات م ات أو أي تنظيم ك مجموعة    . برامج تدریبية، آما ال یحق لهم االنتماء إلى أي نقاب ل ذل یقاب

وطن                ى الت ة والعمل وحت م اإلقام من الدول التي تعطي الوافدین العرب حریة الدخول إليها، وتسهل له
 ).67السكان، صاالسكوا، سياسات (
 

م            سياسات ل ذه ال سينات نجد أن ه ذ الخم ة من وبمراجعة سياسات انتقال العمالة في مختلف دول المنطق
إرادة            ة ب تكن، خصوصا في مرحلة ما قبل االستقالل، نتيجة اختيار مطلق أو إرادي، بل آانت محكوم

ن ا     ر م ه الكثي تخدام في ن االس ا م ي فرضت نمط ة الت نفط العالمي رآات ال ة  ش ة العربي يش للعمال لتهم
يویة ة واآلس ة واألمریكي ة األوروبي ة الخاصة  . لمصلحة العمال ة القومي ائق الرؤی قوط وث دو أن س ویب

ي                ة ف ة العربي بانتقال قوة العمل العربية هي السبب في تفاقم ظاهرة العمالة األجنبية على حساب العمال
  .منطقة الخليج

 
ن              عدم) 1988(الرحيم عمران    ویؤآد عبد  ة، ولك دول النفطي ي ال ال ف  وجود سياسة معلنة لهجرة العم

من الممكن تقدیم بعض المالحظات مثل تفضيل المهاجرین من البلدان العربية، خصوصا في وظائف              
ا إداري أو                         واع أخرى من العمل معظمه ى أن ة إل ة المحلي سبة من العمال التدریس والتربية، وتحول ن
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ى           إشرافي أو ترفي، لذلك آان البد     ة، باإلضافة إل ة المحلي د العمال ان الي دة مك ة الواف  من إحالل العمال
صعوبة متزایدة في شروط التجنس في بلدان االستقبال مما حرم عدد من الوافدین من فرصة التحول                 

ة      ور حرآ رًا ظه واطنين، وأخي ى م وطين "إل ل      " ت تقبال مث ي دول االس ة ف ائف المهم ة للوظ حثيث
آما یؤآد عمران . في البحرین وهلم جرا" البحرنة"في السعودیة و" السعودة"في الكویت و" التكویت"

ة لمصالحهم ومصالح دول اإلرسال ودول               اجرین حمای ة المه يم حرآ ى تنظ على الضرورة الماسة إل
ة            : راجع(االستقبال   ي المنطق سكان ف يا، سياسات الهجرة وال اللجنة االقتصادیة واالجتماعية لغرب آس

ة، ص سياسة  ). 68-67العربي اتها بال ة وسياس رة العمال سألة هج ط م د رب ران ق ره أن عم دیر ذآ والج
 . من إعطائها البعد المناسب واإلطار العلمي الصحيحمما سيمكنالسكانية لدول المنطقة، 

 
رة  ى الهج ا عل ة، عماله ا والعربي يویة منه ة، اآلس دول المصدرة للعمال ى صعيد آخر، شجعت ال وعل

ى د    رة إل داد وفي العمالت        بأع داخيل ب ى م ة الحصول عل ك بغي سبعينيات وذل ذ ال ة من يج النفطي ول الخل
ن                واء من مؤسسات االستخدام أو م ة س ذه العمال ة ه د اتخذت لحمای األجنبية، ولكن تدابير قليلة جدا ق

سه،    . الهيئة المستخدمة، وینطبق هذا على العمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء      ي الوقت نف وف
او ية   تح باب سياس دین ألس ال الواف دد العم يض ع شكل دؤوب، تخف ة وب تقبال الخليجي ل دول االس

رًا                دو أم دة ال یب ة الواف واقتصادیة، ولكن تحقيق هذه الدول لبرامجها التنمویة دون االعتماد على العمال
سياسية واالقت                صعد ال ى ال ة عل سبب صعوبات جم دة ی ة الواف صادیة مؤآدًا، مع العمل أن وجود العمال

 .وحتى العسكریة
 

دول         ة وفي فترة السبعينات اعتمدت ال سياسة             الخليجي ذه ال ا، ولكن ه ى حد م ة إل ة هجرة ليبرالي  سياس
باإلضافة إلى ما تبنته دول  ).68االسكوا، سياسات الهجرة والسكان، ص(تغيرت في نهایة عقد النفط،  

ادة الط   سبة الزی ع ن ي رف ساهم ف كانية ت راءات س ن إج س م ل  المجل واطنين آح سكان الم ين ال ة ب بيعي
إلصالح الخلل في الترآيبة السكانية وزیادة عدد السكان المواطنين مقابل األجانب مما یتوقع أن یصبح 
ى                 تحدیًا رئيسيًا في المستقبل القریب ویبدو أن سياسات السكان الوطنية في هذه الدول تنطوي غالبًا عل

وا       واطنين        مفهوم خاطئ وهو ضرورة زیادة عدد الم إحالل الم ل عدد األجانب ب ن تقلي ى یمك طنين حت
. محلهم في مواقع العمل وتهدف سياسة تشجيع زیادة المواليد إلى رفع عدد المواطنين بأسرع ما یمكن         

ستقبل القریب                  ي الم واطنين ف ي عدد الم ر ف ن  . وتشير التوقعات هنا إلى حدوث هذا االرتفاع الكبي ولك
ن یت واطنين ل ؤالء الم م ه ائف معظ ولي الوظ سرعة لت أهلوا ب وا أو یت يط . قبل وب تخط ن عي ذلك فم ول

ى                           ؤدي إل دول یمكن أن ی ذه ال واطني ه ين م ستوى التعليمي ب اع الم أن ارتف السياسات العامة أن تنبأ ب
دنيًا                           دًا ب ي تتطلب جه ك الت ة خاصة تل ي معظم المجاالت الوظيفي ب، ف إحالل المواطنين محل األجان

 ).36مو السكاني وسوق العمل وتأثيرهما في أمن الخليج، صمایكل بونانين، الن(
 

ة                        ة الوطني ي المجلس هو اإلحالل، إحالل العمال ة ف سياسة العمال ومن المالحظ إن الطابع األساسي ل
ة                راوح العمال اه، وإذ تت ذا االتج ي ه دافا واضحة ف د حدد المجلس أه دة، وق تدریجيا محل العمالة الواف

دفا                    %) 90(و  %) 46(الوافدة بين    د وضع المجلس ه وم، فق ي دول المجلس الي ة ف الي العمال من إجم
ى                 ه إل ي دول ة ف صناعية        %) 75(بعيد المدى یتمثل في رفع نسبة العمالة الوطني ة ال الي العمال من إجم

ا         . 2020بحلول عام    ل بوشر باعتماده هذه السياسة المعلنة ليست جدیدة في مجلس التعاون الخليجي ب
ذ سياسة اإلحالل                  منذ نهایة الث   شریعات الخاصة بتنفي مانينات حيث لجأت دول المجلس إلى إصدار الت

شودة                دافها المن ق أه ى تحقي سياق      . هذه ولكن المراقبين یرتابون في قدرة هذه السياسات عل ذا ال ي ه وف
دول الم            دة ل ة الواف ة العربي يویة والعمال ة اآلس ين العمال د   البد لنا أن نذآر أن ما سمي التوازن ب جلس ق

ى          ى إل سبة األول ة إذ تصل ن ة العربي ان العمال ة   %) 80(أضحى إحالال للعمالة اآلسيویة مك ن العمال م
ا هي             ان بينم سعودیة     %) 40(الوافدة في البحرین وقطر وعم ي ال ة     (ف صادیة واالجتماعي ة االقت اللجن

 ).72لغرب آسيا، ص
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وطين      آما إن االفتقار لألرقام الحدیثة الشاملة في دول الخليج    ق سياسات الت ائج تطبي شأن نت  العربية ب
ات       ب الكتاب ن أغل ستخلص م ن ی ا، ولك ق له ليم ودقي يم س راء تقي ى إج ساعد عل ا ال ت الل فيه واإلح
دا                 والدراسات أن معظم هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوة وبالنسب المأمول فيها، وقد لخص أح

هات السلبية ألصحاب األعمال تجاه العمالة الوطنية والتي لكتاب أهم أسباب ذلك بأنها تعود إلى االتجا
ل دون                 ة، والتأهي ة والمهني دراتها العلمي ى تحسين ق سعي إل ة وعدم ال تتهم بأنها تتسم بالبطء واالتكالي
راف،      ل اإلداري واإلش ضيل العم د، وتف شكل جي ومي ب ل الي ي أداء العم ة ف دم الرغب ستوى، وع الم

ة ا       ال العمال ي القطاع الخاص،           وآذلك عدم إقب ى العمل ف ة عل ى   لوطني تفضيل أصحاب   باإلضافة إل
 1990فمثًال في عام . وااللتزام، و اإلنتاجية العاليةاألعمال للعمالة الوافدة لرخص األجور، والطاعة    

ي عن خدمات حوالي       سعودیة التخل ة ال ة العربي د ) 280(توقعت المملك سنة  . ألف عامل واف ي ال وف
دة بحوالي                 التالية لذلك أشار   ة الواف ى ضرورة خفض العمال سة إل ة الخام ألف  ) 200(ت خطة التنمي

ر من                 ى أن أآث ا أشارت المعلومات إل ة، آم سنوات الخمس القادم ل   ) 220(عامل خالل ال ألف عام
ذه الخطط             . ویحل مكانهم سعودیون   1995سوف یغادرون المملكة بحلول عام       ذ ه دء بتنفي م الب د ت وق

ام    ة              حيث ط 1991منذ ع ي وظيف د ف ل واف تخدام أي عام ة عدم اس ي المملك ى مكاتب العمل ف لب إل
دریبهم من أجل                 يمهم وت یستطيع مواطن سعودي إشغالها، آما طلب من السعودیين أن یزیدوا من تعل

ن       1992ولكن، وفي عام    . ملء الوظائف المطلوبة في المملكة     ر م سعودیون أشغال أآث ، لم یستطع ال
ألف وظيفة شاغرة، وشغلت الشواغر المتبقية من موظفين وافدین ) 100(ل ألف وظيفة من أص) 30(

 .بشكل مؤقت
 

ة     ل والترآيب وة العم ة ق ى صعيد ترآيب تالالت عل ن االخ د م دیها العدی ت أن ل دما أدرآت الكوی وعن
ي            وة العمل ف ساهمة ق ة وم ل الوطني وة العم السكانية والتجانس السكاني والهيكل النشاطي والمهني لق

تالالت           الق الح االخ ا بإص وم عبره سياسات تق ن ال ة م ع مجموع أت أن تتب د ارت اص، فق اع الخ ط
سياسات ذه ال ن ه ذآورة، وم ن  : الم د م صادي؛ والح و االقت دل النم ار مع ي اختي وح ف ن الطم د م الح

ع                   وجي المستمر من أجل رف ازل، والتطویر التكنول ة المن ل خدم استقدام عمالة لألعمال الهامشية مث
 العمل؛ وترشيد استخدام العمالة الحالية المتوفرة؛ والمحافظة على معدل النمو السكاني؛ والحد إنتاجية

ى                       واطنين عل ز الم ل؛ وحف ى سوق العم دخول إل ى ال اث عل شجيع اإلن ر؛ وت من ظاهرة التقاعد المبك
ق إج                  ي تطبي تمرار ف دریب؛ واالس ة والت راءات التوجه إلى األعمال الحرة؛ وتطویر األجهزة التعليمي

م          دم له ي تق شروط مصاحبة األسرة لعائلها الوافد؛ وتحميل الوافدین بعض أو آل تكاليف الخدمات الت
 .وألسرهم باإلضافة إلى إجراءات وتدابير أخرى من شأنها ضبط مسألة الحاجة إلى العمالة الوافدة

 
 والصناعة في البحرین لم تتم حسب ما خطط لها مما دفع غرفة التجارة" البحرنة"آما یبدو أن عملية 

ام                     داء من ع ة ابت ة األجنبي ى العمال ود عل ور      .1992إلى مطالبة الحكومة بتخفيف القي دو أن األم ویب
ة المتحدة من أجل تطویر                ارات العربي تعانة باإلم وم، إذ تحاول البحرین االس ليست أفضل حاال الي

د     قواها العاملة عبر برامج تعاون وتنسيق على الصعد آافة، من ا           ى توحي لتدریب والتأهيل وصوال إل
 ).75اللجنة االقتصادیة واالجتماعية لغرب آسيا، سياسات الهجرة، ص(قوانين العمل في البلدین 

 
اإلماراتيين على أنه ینبغي أن تكون هناك ) 45، ص1999آراسات خليجية، (وقد أآد رجال األعمال 

إنه ليس من السهل تغيير اتجاهات المواطنين نوع        مرحلة انتقالية لتطبيق قوانين استقدام العمالة حيث        
ثًال              ة مم ارات المطلوب تالآهم للمه د من ام ن التأآ اتهم ولك ط اتجاه يس فق عدد من المهن والوظائف ل
قامت حملة احتجاج عندما صدر قانون یجبر مراآب الصيد لألسماك على توظيف قبطان إماراتي أو          

ع   ، العملعن الصيد خليجي، األمر الذي عطل العدید من مراآب       آذلك سبق أن صدر قانون آخر یمن
المحاميين األجانب من الترافع أمام المحاآم إلماراتيين وقصر الدافع على المحاميين المواطنين إال أن 

الترافع          1997السلطات اضطرت إلى تعدیله في مایو        ين ب ر الخليجي امين غي سماح للمح ه    .  وال ا إن آم
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ة    ینبغي التأآيد على أن عملي  ة الراهن ي المرحل ة اإلحالل في ظل الظروف التي تشهدها دول الخليج ف
 . سوف یترتب عليها تكاليف مالية باهظة مما یعني أن هناك صعوبة في الوفاء بها

 
ة               وعلى سبيل المثال تشير التقدیرات في الكویت إلى أن عملية اإلحالل سوف یترتب عليها تكلفة مالي

 آویتيًا باحثًا عن عمل 3513مالیين دینار آویتي وفق افتراض استيعاب  9.5مباشرة تتراوح ما بين  
 آویتيًا سنویًا وفق معدالت التوظيف 9212 مليون دینار وفق افتراض استيعاب 25وبين حوالي . دائم

ذ سياسة اإلحالل بمعدل             دة عشر             % 10الحالية، وبالتالي فإن تنفي ا لم اد عليه نویًا ال یمكن االعتم س
  .لناحية النظریةسنوات من ا

 
ي    تتحقق ف ا س دو أنه ل الخليجي ال یب وق العم ب س ي تعری اون ف اوالت دول مجلس التع ا إن مح آم
يادة                     ل وس اب العم دى بعض أرب ة ل ومي بدرجة آافي وعي الق دم وضوح ال المستقبل القریب وذلك لع

دت    معطيات المنفعة االقتصادیة والمخاوف السياسية من بعض فئات العمل العربية، األ   ذي تزای مر ال
سبة العرب                  معدالته إثر حرب الخليج الثانية، آما یرجع بعض المتخصصين أحد أسباب انخفاض ن
وة           ة ق من إجمالي قوة العمل في دول الخليج العربي إلى عوامل عدة یرجع إلى آون قوة العمل العربي

شریحة                 دریجيًا محل ال وة     عمل وسيطة تقع بين قوة العمل المواطنة التي تحل ت ين ق ا وب ة منه المؤهل
العمل األجنبية التي تزاحم الشریحة غير المؤهلة من العمالة العربية وتتغلب عليها في المنافسة بسبب 
ات    ود آلي ب وج ى جان ذا إل ة، ه ر المؤهل يویة غي ة اآلس ة العمال روط خدم دني ش ور وت رخص األج

بعض    متطورة ونشطة الستقدام العمالة اآلسيویة على عكس الحال بالنس   ة، وإضافة ل بة للعمالة العربي
دول                   ي ال ة ف دات البيروقراطي ى جانب التعقي ة إل سيات العربي ى دخول بعض الجن ة عل القيود اإلداری

 .العربية التي وقفت عائقًا دون تدفق العمالة العربية
شآ             ت وعالوة على ذلك، فقد منحت دول المجلس في مشاریعها العمرانية أولویة لرجال األعمال والمن

الغربية بهدف االستفادة من التقدم التقني الذي یتمتعون به، فأصبحت العمالة غير العربية بالتالي أآثر 
د                              دابير الهجرة ق ي ت شدید ف ضييق والت أن سياسة الت ًا ب ة، علم ة العربي ي االستخدام من العمال حظا ف

را      أصدر بن  1990شملت جميع أشكال العمالة الوافدة، إذ بعد حرب الخليج عام            ك الخليج الدولي تقری
سنوات العشر                  داد ال ى امت یفيد بأن خلق وظائف لمواطني دول المجلس هو األولویة األآثر إلحاحا عل

يج، حيث لجأت بعض                  . القادمة ائج المباشرة لحرب الخل و یمكن تفهم هذه السياسة على أنها أحد النت
تقدام      دول المجلس إلى حث العمالة الوافدة من جنسيات معينة على ت      ى أو اس اء عل ع اإلبق بالد م رك ال

ة      ر عربي ى دول المجلس       . عمالة من جنسيات أخرى، عربية أو غي يویة إل ة اآلس ذا عادت العمال وهك
 .بأعداد آبيرة وأصبحت هي المفضلة على العمالة العربية ألسباب سياسية واقتصادیة على حد سواء

 
ى اختالف أص        دة، عل ة الواف ذآر أن العمال ة دول       وجدیر بال ي تنمي يا ف صرًا أساس د شكلت عن ولها، ق

ادم         د ق دول المجلس لعق ق أزمات ل المجلس، وإن التخلي عنها عمال بسياسة اإلحالل من شأنه أن یخل
من الزمن على األقل، خاصة في ظل استراتيجيات التنمية االقتصادیة وسياسات االستثمار واألسواق 

ن في المدن الخليجية الكبرى دبي، الدوحة، المنامة، أبوظبي المالية وأول شاهد على ذلك ما تشهده اآل
ى أن                       شير إل ا ی دم مم الم المتق ة تضاهي دول الع وما تزدهر به هذه المدن من حرآة عمرانية وتجاری

 معادلة سكانية مقبولة بين الوافدین والمواطنين یبدو أمراًَ مستحيًال وإن جميع سياسات الهجرة    تحقيق
شریع( ة والت وانيناألنظم ذه    ) ات والق ًا وإن ه دي نفع ن تج ستقبلية، ل ة أو الم سابقة أو الحالي واء ال س

ون        ا أن تك السياسات إما أن تكون تحدیًا أمام قدرة هذه الدول التنافسية في سوق االستثمار والمال وإم
اد  لعمالة وافدة بنوعيات مختلفة تفرضها ظروف العولمة واقتص أآثرداعمة لمزید من الهجرة وتدفق      

 .المعرفة وطبيعة حرآة المال واألعمال
 

 على خطورة أوضاع السكان وقوة العمل في دول الخليج ویمكننا أن نؤآد من واقع المعلومات السابقة
وارد                ة الم ن تنمي ل م ا یجع ستقبلية مم ة والم صادیة الراهن ة ـ االقت ى الوضعية االجتماعي ي عل العرب
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ه    .ذه الدولالبشریة أهم المحددات الرئيسية لمصير ه  ا الشك في تخدام     ومم وانين االس ر من ق  إن الكثي
شيئًا  يئًا ف رة ش اوالهج يتم تغيره اجرة س ة المه صلحة العمال ي م ة ف ي النهای صب ف دیلها لت ا  ، وتع آم

ستواجه الحكومات الخليجية صعوبات جمه في إحداث توازن في مجال السكان وقوة العمل خاصة إذا 
رن            ما آانت تسعى إلى الوصول إلى      ي الق المي ف افس الع ى التن درة عل ا الق  مستوى اقتصادي یكفل له

ى وضع سياسات               .الواحد والعشرین في مجال المال واألعمال      ا المطاف إل ومن الممكن أن ینتهي بن
 .أما بطریقة مباشرة أو غير مباشرة لخدمة العمالة المهاجرة وزیادتها
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 الفصل الخامس

سابقة إل  صول ال ي الف نا ف د تعرض ن   لق ر م ى الكثي رنا إل ا أش رة آم ات الهج رة وسياس ضية الهج ى ق
ارة                 التحدیات واإلشكاليات    ن خالل اإلش ستفادة م دروس الم ور الفرص وال ویأتي الفصل الخامس ليبل

 .إلى أهم نتائج هذه الدراسة وآذلك أهم توصياتها

 
 نتائج الدراسة -1
 

د  إن الهجرة إلى دول مجلس التعاون واقع دائم وليس ظاهرة مؤ    • قتة وإن هذا الواقع یحتاج إلى مزی
تها                      دول ليصبح جزءا من سياس ذه ال من االهتمام آما یتطلب تخطيط على أعلى المستویات في ه
د          وخططها وبرامجها ألن هذا الواقع البد إن ینظر إليه ضمن منظومة التنمية الشاملة في ظل البع

ن       السياسي والبعد السكاني، والبعد االقتصادي ـ آما یجب ح   ه م ا یحمل ع مم ذا الواق ساب تبعات ه
ل      ة للتعام قضایا ثقافية واجتماعية وحقوقية البد من االعتراف بها وإیجاد اآلليات والطرق المالئم

 .معها
 
ي                   • إنه رغم دراسة إشكاليات الهجرة على مدى ثالثة عقود إال إن آل هذا الوقت وآل هذه الخبرة ف

ورة    التعامل مع هذه اإلشكاليات لم یسفر عنه       ة أو بل  أي مراجعة لما یسمى بسياسات الهجرة الحالي
 .سياسات مدروسه ورشيدة

 
ة               • ات واإلحصاءات الدقيق نقص البيانات الدقيقة حول ظاهرة الهجرة وتداعياتها نظرًا ألهمية البيان

ة                ة أو الثقافي ة المجاالت االجتماعي ى آاف من أجل رصد الظاهرة وتأثيراتها على سوق العمل وعل
نية واالقتصادیة آما أن توفر هذه البيانات على مستوى دول المجلس یساعد على تقدیم أیضا  واألم

ات                 ذه البيان تفادة من ه ا یمكن االس دراسات ذات مصداقية ومن شأنها مساعدة متخذي القرار، آم
 .في عملية التنسيق بين دول المجلس في مجال مواجهة إشكاليات الهجرة

 
ل              إن الخلل في الترآيبة ال     • ى سوق العم د عل ة عنصر العمل الواف ا إشكاليات    . سكانية وغلب جميعه

اك                     يس هن ارة عن دواء مسكن ول زال عب ا ت ول م ل الحل اون ولكن آ تعاني منها دول مجلس التع
 .توجه إلیجاد حلول جذریة

دو واضحاًَ • سكانية یب تراتيجيات ال اب االس تراتيجيات ،إن غي اب االس ار غي ن اعتب ن الممك ا م  آم
 .نية سببًا في تفاقم مشكلة الخلل في الترآيبة السكانيةالسكا

 
رات           • داث والمتغي ا لألح دم مالئمته ك لع ة وذل شریعات الحالي نظم والت ف ال صور بتكثي د ق یوج

ة                    ة المطلوب ى النوعي دون الحصول عل االقتصادیة المحلية والعالمية مما ساهم في زیادة الهجرة ب
ات ال        ي المتطلب يج       من المهاجرین التي تلب ات الخل ة لمجتمع ة والثقافي رك        . مهني ل ت دو إن الحب إذ یب

 .على الغارب ألصحاب العمل وفقًا العتبارات الربح التجاري
 
ك       • آما یتضح عدم وجود سياسات هجرة مالئمة مما أفضى إلى تدفق عمالة دائمة غير مؤهلة، وذل

ذا    بسبب عدم وجود آليات لدوران الهجرة حيث عمل المهاجرین على جلب مها            جرین آخرین، وه
اك       ا إن هن ما تؤآده اإلحصاءات التي تشير إلى تضاعف عدد السكان وقوة العمل بنسبة خيالية آم
واطنين         دور الم ار ل ادة االعتب ى إع د عل ي تعتم ة والت وى العامل ة الق تراتيجيات تنمي اب الس غي

 .باعتبارهم التيار الرئيسي في المجتمع وعماد قوة العمل
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ع      ال توجد حتى اآل   • الي لجمي ام والع يم الع ن استراتيجية شاملة معلنة على المدى الطویل حول التعل
تراتيجية    ي ضوء اس ة ف صورة عاجل تراتيجية ب ذه االس ة وضع ه د أهمي ا یؤآ س، مم دول المجل
ة إعداد              إن عملي صادیة، وإال ف ة االقت التنمية الشاملة لكل دولة وفي ظل أهداف وطموحات التنمي

بشریة الوطنية لمجابهة التحدیات والمسؤوليات المتزایدة في سوق العمل ستكون          وتهيئة الموارد ال  
 .مهمة عسيرة

 
تراتيجية                   • ك االس ي إطار تل آما ینبغي معالجة موضوع إصالح نظام التعليم ومحتواه دون إبطاء ف

رق       اليب وط ية، وأس اهج الدراس ي المن ذري ف ر ج داث تغيي ى إح ة إل ي حاج ة ف دول الخليجي فال
 .التدریس

 
م               • ل إذ ل وة العم اون في مجال ق ظهرت البطالة آأحد وأهم التحدیات التي تواجهه دول مجلس التع

ن        دة م داد المتزای تعد فرص االستخدام في القطاع الحكومي آافة لتوظيف المواطنين في ظل االع
وق المتوسطة          ة المؤهالت ف اع         . خریجي الجامعات وحمل ى ارتف دیرات إل د أشارت بعض التق وق

دال ن  مع ر م ى أآث دول إل ذه ال ي ه ة ف م  % 14ت البطال ة رغ سبة البطال د ن ع تزای ن المتوق ا م آم
 .)37االسكوا، سياسات الهجرة والسكان، ص(سياسات اإلحالل المعمول بها في دول المجلس 

 
ن   • د م ى المزی ة إل ة األجنبي ى العمال اد عل و تخفيف االعتم اون نح يؤدي توجه دول مجلس التع س

ق                     االستخدام التقن  أنها تحقي ن ش اليب م ق أس ى تطبي الي وإل ات ذات التكثيف العم ي لتعویض التقني
وإن لم تكن الموارد البشریة الخليجية مهيأة لمثل . تقنيات تعتمد على التكثيف الرأسمالي والمهاري

اهرة             ر م ة غي ى العمال اد عل هذه التقنيات واألساليب الجدیدة فلن تحقق البالد سوى استبدال االعتم
 .عتماد على عمالة ماهرة وتقنية مستوردةباال

 
صاد، لألسف ال                 • ل وتطور االقت اء بمستوى أداء سوق العم ي االرتق إن قضية اإلنتاجية آأساس ف

 .تحظى باالهتمام في دول المجلس مما یترتب عليه أن تقل المعلومات عن هذه القضية الجوهریة
بخصوصية متفردة، فالمواطنون الیجدون تتميز مشكلة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي  •

ا           فرص توظيف آافية رغم أنهم ال یشكلون سوى أقلية ضمن إجمالي قوة العمل، وهذه المشكلة له
 .جانبان، جانب الطلب وجانب العرض

 
صعد        منیتضح   •  بيانات السكان وقوة العمل إن هناك إفراط في استخدام العمالة الوافدة على آافة ال

ي                    السياسية واالقت  يج ف دان الخل ذلتها بل ي ب ود الملموسة الت ي إطار الجه صادیة واالجتماعية، ووف
ارة             دة یمكن اإلش ى إحالل العمالة الوطنية محل الواف ن البحث             إل دًا م دة مقترحات تتطلب مزی  ع

 .والدراسة بشأن تلك الظاهرة
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ا آتوصيات        ا -2 ت          لقضایا التي یمكن االستعانة به ة للتعامل من منظور اس راتيجي من أجل حل      قابل
 :اسات هجرة مالئمة وضع وتطبيق سيتعيقبعض اإلشكاليات التي 

 
ل              • ضرورة إجراء إصالحات شاملة في األنظمة التعليمية لجعلها تستجيب أوًال لحاجات سوق العم

ستجيب     ا ت وما یتطلب ذلك من قدرات ومهارات یجب أن یتمكن منها العامل المواطن وثانيًا لجعله
ات الت شریة     لمتطلب وارد الب ل الم ل جع ن أج اة م دى الحي يم م ة التعل اء ثقاف ستدامة وإرس ة الم نمي

 .المواطنة قادرة دائما على التكيف وتلبية جانب الطلب في سوق العمل
قيام دول مجلس التعاون بإنشاء مرآز معلومات یختص بجميع البيانات واإلحصاءات حول القوى   •

 . وحرآة دورانها وآثارها على آافة القطاعاتالعاملة المواطنة والوافدة وجنسياتها
 
وة العمل ونظام                    • ة خاصة ق تراتيجيات التنموی البد من االهتمام بالسياسات السكانية وربطها باالس

صادیة ورات االقت دریب والتط يم والت ى  . التعل ة التعرف عل سياسة لمحاول ذه ال يم ه وضرورة تقي
ت التنفيذ ليمكن بعد ذلك من وضع سياسات للهجرة             اإلیجابيات والسلبيات خاصة فيما یتعلق بآليا     

ى    تراتيجيات رصينة تتبن ى اس ضا عل ن أی ات ولك ى المعلوم ط عل د فق دة صلبة ال تعتم ق قاع وف
 .الحاضر وتخطط للمستقبل

ى        • دف إل ة ته رة متوازن ات هج ل وضع سياس ن أج ي م ب أساس شریة جان وادر الب ة الك إن تنمي
ة واستغاللها االستغالل األمثل مما سيجعلها تنمو جنبًا إلى جنب       االستفادة من آافة الموارد البشری    

الخطط      ة ب وى العامل من النمو االقتصادي المنشود في دول المجلس ـ إذ البد من ربط التخطيط للق
 .التنمویة الشاملة سواء في المجال االقتصادي أو االجتماعي

 
حسب مختلف المهن، والتوقعات المستقبلية     القيام بدراسات جادة ودقيقة الحتياجات السوق الحالية         •

لتطورة، ویقع على عاتق قطاع التشغيل العبء األآبر، في بناء مصفوفة توضح وضع السوق من 
 .مختلف المهن، موزعة حسب القطاعات سواء في حالة العجز أو الفائض

ى  • ن أن تتبن د م اون الخليجي الب دول مجلس التع ة ل سية العالمي ز التناف ن أجل تعزی دول م ذه ال  ه
ة   ات متقدم ى تقني د عل صادیة تعتم تراتيجية اقت ةاس ارات عالي ام  ومه ى االهتم ساعد عل ذا سي  وه
 .بالعمالة المواطنة ووجود انتقائية في هجرة العمالة

 
إنه البد من مراجعة القوانين والنظم التشریعية التي تعني باستخدام العمالة الوافدة لبلورة سياسات        •

شاملة  هجرة متالئمة مع ظ  ة ال ى    . روف المنطقة ومنطلقة من واقع استراتيجية التنمي ل عل ع العم م
 .وضع استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشریة لضمان نجاح سياسات اإلحالل

 
ل                      • ي سوق العم واطنين ف د من توظيف الم ة الب ة الخليجي ل العمال اك   . من أجل تأهي وأن یكون هن

دة تحت إدارة              اهتمام بقضية التدریب ومؤسساته ویم     ام مؤسسات جدی شجيع قي كن في هذا الشأن ت
ع        افس م ل التن ن أج حية م ة ص ق بيئ ومي وخل ل حك واطنين بتموی دریب الم اص لت اع الخ القط

 .مؤسسات القطاع العام
 
مالية          • ة الرأس اه نحو المشروعات ذات الكثاف ة من خالل االتج صادیات الخليجي ة االقت ادة هيكل إع

زه                  العالية، باإلضافة إلى     ة لتحفي ة والمعنوی ن الحوافز المادی د م نح القطاع الخاص المزی أهمية م
ضًال عن         دة، ف شریعات جدی على تشغيل المواطنين سواء بتعدیل التشریعات القائمة أو استحداث ت
ين                واطنين الخليجي يح للم ذي یت ة ال انون المعاشات التقاعدی ة آق وانين القائم أهمية تعدیل بعض الق

ي                 معاشات سخية مما   ى العمل ف دفعهم إل رة وی ي سن مبك ل ف  یؤدي إلى خروجهم من سوق العم
ة                .أنشطة اإلدارة العامة   ة المواطن ن العمال تقطاب آل م ة باس وانين المتعلق  وآذلك تعدیل بعض الق
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صادیة           رات االقت ة التغي ا طبيع ل أفرزته ي   (والوافدة لولوج مجاالت عدیدة في العم صاد المبن االقت
 )على المعرفة

 
ویمكن االستغناء " هامشية" الوعي بأهمية الحد من استقدام العمالة التي تقوم بخدمات معاونة نشر •

ا            أتضح عنها آالخدم حيث    ة ومنه ذه الفئ ى ه ي تترتب عل د الت  من خالل الدراسة المخاطر العدی
 .العمالة اآلسيویة تحدیدًا

ن  إعادة توزیع قوى العمل المحلية على القطاعات االقتصادیة المختل       • فة لتصبح أآثر إنتاجية بدال م
 .تكدسها في أنشطة محدودة، آاألنشطة الحكومية مثًال، وبإنتاجية محدودة

 
ة           • ة الالزم ل العمال ة لتقلي ل الهام ن العوام ر م ة یعتب ة المتقدم اليب التقني ذ باألس ك أن األخ الش

دمًا یعتب    . لمشروعات التنمية  ر تق ات األآث ارات    ومن ثم، فإن االعتماد على التقني ين االختي ر من ب
الرئيسية التي تساعد على التقليل من حجم العمالة الوافدة المطلوبة إلنجاز المشروعات التي تتقرر 

 .في خطط التنمية
دعم                  • ضایا ال ة ق التأآيد على أهمية وجود التشریعات الموحدة لدول المجلس، التي تمكن من مواجه

يما وأن القطاع الخاص     واإلغراق، وتوضيح دور القطاع الخاص في المفا       ستقبلية الس وضات الم
 .(WTO)هو المناط به تنفيذ االتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية 

 
رامج      • ال ب ة إلدخ يج العربي دول الخل اون ل س التع ذلها دول مجل ي تب ود الت ف الجه ضرورة تكثي

 .يات المتوفرةإصالحية إلزالة التحدیات التي تواجهها اقتصادیاتها مقارنة مع اإلمكان
ة                   • ي التحتي ية والبن وفير الخدمات األساس ي ت استخدام اآللية المناسبة لتدعيم دور القطاع الخاص ف

 .وإیجاد األطر التنظيمية والقانونية التي تفعل دور القطاع الخاص في اقتصادیات دول المجلس
ة      • ات المنبثق ة لالتفاقي سلبية المحتمل ار ال ة اآلث ى مواجه ل عل ارة  ضرورة العم ة التج ن منظم ع

 .العالمية، من خالل العمل على إعادة هيكلة الصناعات الخليجية آمًا ونوعًا
 
و االقتصادي                • ع النم ي دف تقييم االستراتيجيات الحالية لتوطين العمالة في ضوء مساهمتها الفعلية ف

ي والخليجي                 ستویين المحل ى الم ة عل وطين العمال سي  وتحقيق أآبر قدر ممكن من ت ن ال اسات ، وم
اني     ادر فرج سكاني ن ل    (Fergang, 2001:13)العامة التي یقترحها الخبير ال ل سوق العم  لتفعي

دو    ي          العربي ویمكن ل ا یل ا م تفادة منه شغيل       ) 1 :ل المجلس االس ة للت ة عربي شاء هيئ شاء  إ) 2،  إن ن
 .إنشاء معهد عربي لإلنتاجية) 3، صندوق أو معهد عربي للتدریب

اء              تشجيع المؤسسات على االلت    • ا آإرس ة به زات للمؤسسات الملتزم زام بخطط التوطين ومنح ممي
 .المناقصات وربط القروض والتسهيالت بمعدالت التوطين

ؤدي           • ا ی تفعيل اآلليات المطروحة والتي تسمح بانتقال العمالة المواطنة بين دول مجلس التعاون بم
 .إلى تكامل سوق العمل الخليجي

رح   • ل نقت وق العم رامج س ل ب ي ولتفعي ا یل دولي م ك ال ة للبن د األوراق المقدم ر (أح أنظ
Betcherman et.al., 1999( :1 (خدمات العمل) 3، التدریب) 2،  خلق فرص عمل. 
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 المالحق
 

 )1(جدول رقم 
 النسبة المئویة للمهاجرین الدوليين من تعداد السكان

 
 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 دولةال

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

2.4 18.0 29.3 58.9 70.8 71.5 71.2 70.5 70.4 71.4 

المملكة 
العربية 
 السعودیة

1.6 3.3 6.2 12.8 20.0 26.4 29.6 24.7 23.9 25.9 

 78.3 76.0 77.2 79.1 78.2 72.2 69.6 61.4 48.7 32.0 قطر
 62.1 62.2 58.7 72.4 71.1 69.6 65.7 62.3 51.1 32.6 الكویت
 40.7 37.8 37.5 35.1 33.1 29.8 22.1 17.3 20.1 17.1 البحرین
 24.4 24.8 26.3 24.5 21.4 15.2 8.2 5.4 5.8 5.6 عمان

United Nations, Population Division, World Migrant Stock: The 2005 
Revision http://esa.un.org/migration. 

 
 )2(جدول رقم 

  الخليجيالتعاونالمجتمعات الرئيسية للمغتربين في دول مجلس 
 )، باأللف2002تقدیرات لعام (

 
 اإلجمالي اإلمارات السعودیة قطر عمان الكویت البحرین 
 3.200 1.000 1.400 100 300 295 100 الهنود

 1.740 450 1.000 70 70 100 50 الباآستانيين
 1.455 130 1.000 35 15 275  المصریين
 1.035 35 1.000     اليمنيين

 820 100 450  110 160  البنجالدیش
 705 160 350 35  160  السریالنكيين
 730 120 500 50  60  الفيبينيين
/ األردنيين
 الفلسطينيين

 50  50 270 110 480 

 265  170   95  السوریين
 145 40  20  80 45 اإلیرانيين
 250  250     اإلندونيسيين
 250  250     السودانيين
   120     الكویتيين
   100     األتراك
 70     70  البدو

  2.488 7.000 420 630 1.475 280 اإلجمالي
 .تقدیرات متنوعة: المصدر
 فقط في آل من دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لهذه یشمل هذا الجدول األعداد الخاصة بالمجتمعات الرئيسية للمغتربين: ملحوظة

 .هجرة العمل العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي: أندریة آابيسينزآي. المحدودیة ال تجمع األرقام العمودیة في اإلجمالي المذآور
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 )3(الجدول رقم 
 السكان العرب في الكویت بحسب الجنسية 

 1996مایو  -لمجموع السكان(*) ونسبتهم 
 

 النسبة المئویة العدد الجنسية
 34.58 792.743 الكویت
 0.0037 8.640 فلسطين
 11.9 273.950 مصر
 0.012 29.305 األردن
 0.0042 9.810 العراق
 0.0411 94.230 سوریا
 0.0406 93.150 السعودیة
 0.0151 34.720 لبنان
 0.00136 3118 اليمن
 0.00147 3370 ُعمان
 0.00174 4000 نالبحری

 0.000488 1120 اإلمارات العربية المتحدة
 0.000229 525 قطر
 0.000400 917 السودان
 0.00204 4695 الصومال
 0.000195 447 تونس
 0.000529 1357 المغرب
 0.000305 70 موریتانيا
 0.0000959 220 الجزائر
 0.0000305 70 ليبيا
 0.0000218 50 جيبوتي
 60.01 1.378.287 بمجموع العر

 النسب استنتجها الكاتب من العدد الكامل للسكان* 
 م2/5/1999 الوطن والكویت : المصدر

 شمالن العيسي، تأثير أزمة الخليج في الجزیرة العربية، المستقبل العربي

 
 )4(جدول رقم 

 2002 و 1975نصيب العرب من السكان المغتربين 
 )بالنسبة المئویة(

 
 1975 2002 

 10 22 لبحرینا
 *34 80 الكویت
 11 16 عمان
 25 33 قطر

 43-37 91 المملكة العربية السعودیة
 10 26 اإلمارات العربية المتحدة
 29-25 72 دول المجلس الخليجي

  ـ مصادر متنوعة ـ وتقدیرات الكاتب2002التحدي الدیموغرافي، وبالنسبة لعام : بيرآس: 1975بالنسبة لعام : المصدر
 .2004، اندریه آابيسفيزآي، هجرة العمل العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي عام  شاملة البدو *

 
 ) 5(جدول 

 تطور إجمالي حجم السكان في دول مجلس التعاون الخليجي
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  (*)2025وتقدیرات نموهم حتى عام 
 

 )نسبة مئویة(معدالت النمو السكاني 

 1995 1994 1993 1992 1991 الدولة
متوسط معدل 
النمو السكاني 

90-1995 

الهيكل العمري للسكان 
  سنة65-15أقل من 

 2 31 2.8 6.6 4.0 4.0 2.6 9.1 اإلمارات
 3 32 2.6 3.7 3.7 3.7 2.2 1.0 البحرین
 3 43 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 10.9 السعودیة
 2 50 4.2 2.8 2.9 6.7 9.6 6.1 عمان
 1 28 2.4 5.5 6.1 4.9 5.8 4.1 قطر
 2 39 4.7- 4.4 10.9 4.5 2.6 35.9- الكویت
 United nations World Population و 1996التقریر االقتصادي العربي الموحد لسنة : المصدر

 ـ التشغيل وأنظمة معلومات سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي 1997ليلي الخواجة، . د :اعتمدنا في هذه البيانات على المصدر التالي(*) 
، المكتب التنفيذي لدول مجلس وزراء )35(نظم معلومات سوق العمل في إطار التشغيل وتنمية الموارد البشریة، سلسلة الدراسات االجتماعية : في

 .العمل والشؤون االجتماعية، المنامة، البحرین
 
 ) 6(جدول 

  باأللف1996 (*)السكان في دول مجلس التعاون حسب الجنسية 
 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الدولة الجملة آخرون آسيویون عرب مواطنون
 100 2470.0 2 55.0 60.1 1493.0 12 304.0 25 618.000 اإلمارات
 100 594.0 1.7 10.0 31.8 189.0 4.7 28.0 61.8 367.0 البحرین
 100 19.385 1.5 286.0 17.2 3.334 11.0 2.141 70.3 13.624 السعودیة
 100 2.216 0.4 10.0 25.6 567.0 1.5 33.0 72.5 1.606 عمان
 100 568.0 0.9 5.0 46.8 266.0 22.9 130.0 29.4 167 قطر
 100 1.643 4.4 72.0 26.21 430.0 28.1 461.0 41.3 679.0 الكویت
 100 2.6876 1.6 438 23.4 6279 11.5 3.97 63.5 17.061 الجملة

* Sources: Gulf Business Books; The GCC Economic Data Book (1996), Dubai: Motivate Publishing 
(1996). 

عبدالرزاق فارس الفارس، الترآيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة غير . د :هذه البيانات على المصدر التالياعتمدنا في (*) 
 ت. منشورة، د

 )7(جدول رقم 
 )باآللف (2002-2001ين عدد السكان الوطنيين والمغترب
 

 إجمالي % المغتربين % الوطنيين 
 690 40 280 60 410 البحرین
 2.360 63 1.475 37 885 الكویت
 2.420 26 630 74 1.790 عمان
 585 72 420 28 165 قطر

 23.000 30 7.000 70 16.000 السعودیة
 3.110 80 2.488 20 622 اإلمارات العربية المتحدة

 32.5 38.5 12.5 61.5 20.000 س الخليجيدول المجل
ي                   : المصادر صادر ف اون الخليجي ال ن سكرتاریة مجلس التع سنوي م ر ال و   27التقری سعودیة      :2002 یولي ان وقطر وال سبة للبحرین وعم  بالن

وزار           2002باإلضافة إلى تقاریر الدول االقتصادیة من منتصف           ن ال اریر م ضا تق سعودیة استخدمت أی سبة لل ا    ، وبالن ة أم سعودیة المختلف ات ال
 .وتقدیرات تقریبية من الكاتب وتظهر بالحروف المائلة. بيانات وزارة التخطيط: بالنسبة للكویت
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 )8(جدول رقم 
 )باأللف نسمة(السكان في دول مجلس التعاون الخليجي 

 
 المجموع مهاجرون مواطنون المجموع مهاجرون اطنونمو المجموع مهاجرون مواطنون المجموع مهاجرون مواطنون الدولة 2015 2010 2005 2000

 4.698 3.452 1.246 4.099 3.051 10048 3.514 2.632 882 2.911 2.163 748 اإلمارات
 1.074 435 639 956 393 563 842 348 494 726 296 430 البحرین
 3.138 1.864 1.264 2.765 1.656 1.109 2.396 1.429 967 2.003 1.174 829 الكویت
 39.921 12.657 27.264 33.921 11.024 22.897 28.462 9.282 19.180 23.369 7.273 16.096 السعودیة
 4.681 1.402 3.279 4.000 1.270 2.730 3.381 1.123 2.258 2.741 859 1.882 ُعمان
 1.282 1.028 254 1.127 909 218 953 765 188 773 614 159 قطر

 54.694 20.84 33.946 46.868 18.303 28.565 39.548 15.579 23.969 32.523 12.379 20.144 المجموع
 

 .94-93، ص1998مكتب التربية العربي لدول الخليج، : مؤشرات النمو الكمية التربویة في ضوء اإلسقاطات السكانية واالقتصادیة خالل العقدین القادمين في الدول األعضاء، الریاض: عبدالرازق فارس الفارس: المصدر
 

 )9(الجدول رقم 
 %)*&ألف (م 2001السكان حسب فئات العمر لعام 

 
 GCC الكویت قطر عمان السعودیة البحرین اإلمارات السكان
 32051.1 2243.1 578.5 2400.0 22686.9 654.6 3488.0 فئات العمر

0-14 25.6% 27.6% 39.2% 34.9% 26.4% 25.6% 36.0% 
15-24 15.4% 16.9% 18.2% 20.6% 13.5% 14.7% 17.7% 
25-44 47.7% 40.3% 29.0% 32.9% 45.9% 45.2% 33.0% 
45-50 9.7% 11.2% 9.7% 7.8% 11.7% 11.5% 9.7% 
 %3.6 %2.9 %2.4 %3.8 %4.0 %4.0 %1.6  فأآثر-60

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 إجمالي
 

 م2002جلس التعاون لدول الخليج العربية، النشرة االقتصادیة، العدد السابع عشر، األمانة العامة لدول م: المصدر       
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  باأللف1994(*) السكان في دول مجلس التعاون حسب الترآيب العمري )  10(جدول 
 

 غير مواطن مواطنون
 الدولة

 الجملة 65+ 64-15 14-0 الجملة 65+ 15-64 0-14

         اإلمارات

 1781 7 1423 351 597 18 299 280 العدد

% 46.9 50.1 3 100 19.7 79.9 0.4 100 

         البحرین

 208 - 176 32 348 11 196 141 العدد

% 40.5 56.3 3.2 100 15.4 84.6 - 100 

         السعودیة

 5189 22 4355 812 12935 424 7226 5285 العدد

% 40.9 55.9 3.2 100 15.7 83.9 0.4 100 

         عمان

 562 1 495 66 1521 43 689 789 العدد

% 51.9 45.3 2.8 100 11.7 88.1 0.2 100 

         قطر

 369 1 293 75 161 6 93 62 العدد

% 38.5 57.8 3.7 100 20.3 79.4 0.3 100 

         الكویت

 920 8 742 170 656 15 343 298 العدد

% 45.4 52.3 2.3 100 18.5 80.7 0.8 100 

 1995اإلحصاءات لكل من اإلمارات والكویت هي لعام (*) 
* Sources: Gulf Business Books; The GCC Economic Data Book (1996), Dubai: Motivate Publishing (1996). 

عبدالرازق الفارس، مرجع سابق.  د-: اعتمدنا في هذه البيانات على المصدر التالي(*) 
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 )11(الجدول رقم 
 )العدد باأللف(  سكان دول مجلس التعاون الخليجي حسب النوع ونسبة الذآور إلجمالي السكانأعداد

 

نسبة الذآور  جملة إناث ذآور السنة الدولة
 إلجمالي السكان

 55.9 20847 9532 11315 2000 السعودیة
 66.7 3110 1019 2091 2000 اإلمارات
 58.4 2402 1000 1402 2000 عمان
 61.3 2190 857 1333 2000 الكویت
 65.6 579 197 382 2000 قطر

 58.7 638 271 366 2000 البحرین
      
 4محمد نجيب عبدالفتاح ص. د+ فاروق تمام . د:        المصدر    

 
 )12(جدول رقم 
 2050-1950دیموغرافية الخليج 

 )السكان بالمليون(تقدیرات مكتب اإلحصاء األمریكي 
 

 2050 2040 2030 2020 2010 2000 1995 1990 1980 1970 1960 1950 الدولة
 3.7 3.5 3.4 3.1 2.8 2.4 2.2 2 1 0.25 0.1 0.07 اإلمارات
 100.2 96.9 91.5 84.2 73.8 65.6 61.5 55.7 39.3 28.9 21.6 16.4 إیران
 0.97 0.95 0.9 0.83 0.74 0.63 0.57 0.5 0.35 0.22 0.16 0.11 البحرین
 91.1 72.3 55.8 41.9 30.5 22 18.6 15.8 9.9 6.1 4.7 3.7 السعودیة
 56.4 50.5 43.9 36.9 29.7 22.7 19.6 18.1 13.2 9.4 6.8 5.2 العراق
 8.3 7.2 5.9 4.7 3.5 2.5 2.1 1.8 1.2 0.78 0.6 0.49 ُعمان
 1.2 1.2 1.2 1.1 0.97 0.74 0.61 0.48 0.23 0.11 0.05 0.03 قطر
 6.4 5.5 4.6 3.7 2.8 2 1.6 2.1 1.4 0.75 0.29 0.15 الكویت

 298، ص2002عن التقریر االستراتيجي الخليج، البيانات السياسية والجداول اإلحصائية ـ 
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 )13(جدول رقم 
 النصف األول من التسعينات نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خالل

 

 المصدر الدولة
حجم قوة 
 العمل
 المواطنة

حجم قوة العمل 
 الوافدة

نسبة العمالة الوافدة إلى 
 إجمالي قوة العمل

 %60 135786 90662 )التعداد السابع( 1991تعداد  البحرین
 %77 467462 140246 1992مسح  الكویت
 %46 400000 470000 )أول تعداد سكاني( 1993تعداد  عمان
 %90 274805 30195 )علي خليفة الكواري( 1993 قطر

 %60 3463200 2308800 )التعداد األخير( 1992 السعودیة
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 %90 660150 73350 )مسح قوة عمل( 1992

 ).1996(أم ضياع لفرص التنمية، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ینایر ! تنمية للضياع: علي خليفة الكواري: المصادر
 

 )14(الجدول رقم 
 2001 و 1996 و 1991الة في القطاع الحكومي في دول المجلس العم

 

 الـدولـة
 

 اإلجمالي (%)الوافدة  (%)الوطنية

 50313 63.2 36.8 91 اإلمارات
 96 39.9 60.1 56414 
 01 44.5 55.5 56386 

 28641 17.1 82.9 91 البحرین
 96 87.8 12.2 30454 
 01 90.7 9.3 32078 

 529974 25.0 75.0 91 السعودیة
 96 82.2 17.8 616291 
 01 88.8 11.2 710859 

 72493 34.9 65.1 91 سلطنة عمان
 96 67.8 32.2 78277 
 01 78.1 21.9 87652 

 37028 56.1 43.9 91 قطر
 96 43.9 56.1 46355 
 01 66.1 33.9 34380 

 105258 22.4 77.6 91 الكویت
 96 71.1 28.9 147010 
 01 76.0 24.0 161147 

 823707 29.0 71.0 91 إجمالي دول المجلس
 96 75.3 24.7 974801 
 01 83.0 17.0 1082502 

 .2002األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانات متفرقة، : المصدر
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 )باأللف (2001 و 1975إحصاءات السكان وقوة العمل في عام ) 15(جدول 

 
 1975 2001 
 قوة العمل السكان قوة العمل السكان 
 الوافدین إجمالي الوافدین إجمالي الوافدین إجمالي الوافدین إجمالي 

 %91.3 2079 %78 3488 %85 292 %61 551 اإلمارات
 %58.8 308 %37.7 651 %50 79 %22 267 البحرین
 %50.2 6090 %26.2 22690 %34 1968 %19 7334 السعودیة
 %79 705 %26.3 2478 %54 192 %16 846 عمان
 %85.9 323 %70 597 %83 74 %71 180 قطر
 %80.3 1214 %61.9 2243 %71 298 %54 1027 الكویت
 %64.8 10718 %34.9 32146 %45 2903 %26 10205 إجمالي

 .م2006ة، منتدى التنمية، عام إصالح الخلل السكاني في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي: علي خليفة الكواري. د: المصدر

 1998توزیع أعداد المنشآت حسب الحجم، : قطاع التصنيع) 16(الجدول رقم 

 

 منشآت  
 صغيرة

 منشآت 
 متوسطة وآبيرة

إجمالي %  الجملة
 المنشآت الصغيرة

إجمالي المنشآت % 
 المتوسطة والكبيرة

 %56.3 %43.7 1846 1040 806 دولة اإلمارات
دول مجلس 
 التعاون

2766 4322 7088 39% 61% 

 عباس عبدالكریم، وسليمان إبراهيم، مشكالت اإلنتاجية

 ) 17(الجدول رقم 

 1998العمالي / عدد المنشآت، رأس المال المستثمر، العمالة المستخدمة، والتكثيف الرأسمالي: التصنيع

عدد  الدول
 المنشآت

% 

إجمالي رأس 
المال المستثمر 

مالیين (
 )الدوالرات

الي عدد إجم %
 العاملين

% 

التكثيف 
الرأسمالي 
العمالي 

بالدوالر (
 األمریكي

دولة 
 اإلمارات

1846 26.0 8362 10.3 148509 26.6 56306 

دول مجلس 
 التعاون

7088 100 81367 100 559352 100 145467 

 عباس عبدالكریم، وسليمان إبراهيم، مشكالت اإلنتاجية
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 )18(جدول رقم 
 الة في بلدان الخليج العربيةالمستوى العام للبط
 2004 و 2001لعامي 

 
 %المعدل  عدد البطالة %المعدل عدد البطالة الدولة 2004 2001

 3 82000 2.3 45000 اإلمارات
 3.1 9224 2.5 16965 البحرین
 7 471727 5.9 -- السعودیة
 7.1 62868 5 35000 ُعمان
 2.3 8887 2.3 7528 قطر

 0.7 17840 1.8 9464 الكویت
 .2001المصدر لعام 

 

 )19(جدول رقم 
 المواطنون العاطلون عن العمل حسب المستوى التعليمي والفئة العمریة 

  في دولة اإلمارات العربية المتحدة1995

 العدد الفئة العمریة
15-19 1565 
20-24 2252 
25-34 1527 
35-54 1627 
55-64 693 

 7664 اإلجمالي
 
 

 العدد ميالمستوى التعلي
 1187 أميون

 2488 االبتدائية+ قراءة وآتابة 
 1272 اإلعدادیة

 1879 الثانویة ودون المرحلة الجامعية
 838 المرحلة الجامعية فما فوق

 7664 اإلجمالي
 ).1997(وزارة التخطيط، اإلدارة المرآزیة لإلحصاء : المصدر
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 )20(جدول رقم 
  حسب العمرمعدالت البطالة لعدد من دول المجلس

 إناث ذآور الفئة العمریة الدولة

15-19 50.1 68.9 
20-24 16.6 27.1 
25-59 2.2 5.1 

 البحرین
1991 

60+ 6.4 0.0 
15-19 539 42.5 
20-24 23.0 23.8 
25-59 7.3 5.4 

 *السعودیة
1992 

60+ 11.9 5.4 
15-19 54.1 87.1 
20-24 22.1 46.4 
25-59 6.2 9.0 

 ُعمان
1996 

60+ 2.3 0.0 
15-19 - - 
20-24 6.7 36.5 
25-59 1.0 2.6 

 قطر
1997 

60+ 0.0 0.0 
 لجميع دول 122، ص 2002، العدد الخامس، نيویورك، )ESCWA(األمم المتحدة، اللجنة االقتصادیة واالجتماعية لغربي آسيا : المصدر

 .مجلس التعاون ما عدا المملكة العربية السعودیة
-1413(بها الباحث من مصلحة اإلحصاءات العامة، النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساآن في المملكة العربية السعودیة حس* 

 .وتشمل هذه المعدالت العاجزین وغير الراغبين في العمل حيث ال یتوفر عنهم إحصاءات تفصيلية. 2-12، الجدول 1993، )م1992
 

 )21(جدول رقم 
 لبطالة بدول المجلس حسب الجنسمعدالت ا

 إجمالي إناث ذآور الدولة

 البحرین
1991 

5.2 11.2 6.3 

 اإلمارات
1995 

1.7 2.4 1.8 

 *السعودیة
1992 

13.2 11.4 13.4 

 ُعمان
1996 

14.2 37.0 17.2 

 قطر
1997 

1.8 5.2 2.3 

 الكویت
1999 

0.8 0.7 0.8 

 لجميع دول 122، ص 2002، العدد الخامس، نيویورك، )ESCWA(الجتماعية لغربي آسيا األمم المتحدة، اللجنة االقتصادیة وا: المصدر
حسبها الباحث من مصلحة اإلحصاءات العامة، النتائج التفصيلية للتعداد للسكان والمساآن في .* المجلس ما عد المملكة العربية السعودیة

وتشمل هذه المعدالت العاجزین وغير الراغبين في العمل حيث ال یتوفر . 2-12، الجدول 1993، )م1992-1413(المملكة العربية السعودیة 
 .عنهم إحصاءات تفصيلية
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