دليل السياسي الذكي
إلى
تنظيم هجرة العمالة
في العالم العربي

العدد السابع

تم إعداد هذا الدليل استىاداً إلى األبحاث الواردة في كتاب
تىقلًالعمالتًبيهًالبلدانًفيًالعالمًالعزبيً،بمشاركتً
د.مصطفىًكاملًالسيدً،د.واديهًسيكاً،القاهزةً:شزكاءً
التىميت2010ً،

دليل السياسي الذكي ىو اإلصدار الجديد
لشركاء التنمية لمبحوث واالستشارات والتدريب،
والذي يستيدف ترجمة نتائج األبحاث العممية
التي يقوم بيا الشركاء إلى سياسات عممية قابمة
لمتطبيق في كافة مجاالت التنمية التي غطتيا
أنشطتيم البحثية ،وذلك مساىمة منيم في طرح
أساس عممي لسياسات التنمية في مصر،
ويأممون أن يكون ذلك خطوة عمى طريق تفعيل
نموذج رشيد في صنع القرار.

وسوف تتتابع اإلصدارات في ىذه السمسمة
بالمواكبة مع اكتمال وتجدد المشروعات البحثية
لشركاء التنمية.
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عمي الرغم من أن اليجرة بين البمدان العربية ترجع إلى تاريخ قديم ،إال أنيا لم تظير عمي المسرح
السياسي واالقتصادي لمبمدان العربية بشكل بارز إال بعد الطفرة البترولية في سبعينيات القرن الماضي.
وقد أدت األزمة المالية العالمية باإلضافة إلي ازدياد معدالت البطالة في كل من الدول المصدرة
والمستقبمة لمقوي العاممة إلي خمق واقع ممئ لميجرة والعمالة بالتحديات ،وىو األمر الذي يستمزم وضع
بدائل خالقة لمعالجة تمك المشكمة ،وذلك إلدماج حراك العمالة داخل المنطقة في استراتيجيات التنمية
اء اإلقميمية أو الوطنية .
والتوظيف سو ً
وتعرض الورقة ألىم التحديات التي تواجو حركة العمالة العربية وكيفية التعامل معيا ،وذلك من خالل
محاور ثالثة:
أوالً :ىجرة األيدي العاممة كمحرك لمتكامل االقتصادي واالجتماعي العربي.
ثانياً :ىجرة العمالة العربية كمدخل لمحد من البطالة.
ثالث ًا :تطوير األُطر القانونية لحماية حقوق العمالة األجنبية في المنطقة العربية.

2

مشكالت العمالة المهاجرة في العالم العربي

زيادة االعتماد عمى العمالة غير العربية

عدم االستغالل األمثل لمعمالة وتحويالتيا لتحقيق
التنمية

شكل ( :)1مشكالت العمالة المهاجرة في العالم العربي
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عدم االلتزام بالمواثيق الدولية المنظمة لمعمالة
المياجرة

أوالً :هجرة األيدي العاممة كمحرك لمتكامل االقتصادي واالجتماعي العربي:
غالباً ما يوصف حراك األيدي العاممة داخل المنطقة العربية بأنو العامل االقتصادي األكثر نشاطاً
في المنطقة ،والمعبر البارز لحركة التكامل االقتصادي العربي .وقد ُعقدت في ستينيات القرن الماضي

عدد من االتفاقيات لتعزيز الوحدة االقتصادية العربية نصت بعض موادىا عمي حرية األفراد في الحراك

لمعيش والعمل في المنطقة العربية .ورغم ذلك انخفضت نسبة العمالة العربية داخل البمدان العربية بشكل
تدريجي .فعمي سبيل المثال ،انخفضت نسبة العمالة العربية في دول مجمس التعاون الخميجي من %27
في بداية السبعينات إلي  %65في عام  ،5896ثم إلي  %15في عام  ،5885وحالياً تقل النسبة عمي
األرجح عن  .%71ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي تفضيل العمالة غير العربية نظ اًر النخفاض
أجورىا .ورغم ىذا االنخفاض ما زالت تحويالت العاممين بالخارج تمعب دو ًار ميماً في االقتصاديات
العربية ،فقد بمغ إجمالي التحويالت في عام  ،7002وفقاً لبيانات البنك الدولي ،حوالي  79مميار دوالر
أمريكي ،وىي بيذا الحجم أقل بقميل م ن االستثمارات األجنبية المباشرة في كل من مصر واألردن ولبنان
وسوريا.
ورغم ضخامة هذه التحويالت ،إال أنها ال تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية في الدول العربية ،أو
تحقيق التكامل األمثل بين هذه الدول وذلك لألسباب التالية:
 أن الحكومات الوطنية لم تنجح في إنشاء أُطر مؤسسية منظمة لتعبئة التحويالت بفاعمية
بغرض االستثمار واالدخار  ،وىو األمر الذي نجحت فيو دول مثل كوريا الجنوبية والفمبين
وتايالند .ولذلك يبقى أثر ىذه التحويالت عمي المستوي الشخصي واألسري بشكل أساسي.
 غياب ا َال لية المناسبة عمى المستوى اإلقميمي لتوظيف التحويالت في استراتيجيات التنمية في
المنطقة لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي بين الدول العربية ،رغم أن التحويالت تعد
وسيمة ميمة جداً لتحقيق ىذا التكامل ويتجاوز حجميا العائدات من التجارة الخارجية سواء
بشكل مطمق أو نسبي.
وعميو يقترح مجموعة من اإلجراءات لتعظيم االستفادة من التحويالت في تحقيق التنمية عمى المستوى
الوطني ،والتكامل االقتصادي واالجتماعي عمى المستوى اإلقميمي.
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فعمي المستوي الوطني ،تحتاج الحكومات العربية إلى إصالح سوق العمل وسياسات الهجرة لديها
وذلك من خالل:
 وضع حزمة من السياسات تيدف إلي تحقيق زيادة فرص العمل لمواكبة زيادة المشاركين في سوق
العمل ،وتطوير ميارات العمالة لمواكبة متطمبات أسواق العمل اإلقميمية والوطنية.
 تطوير البرامج التعميمية لتعزيز القوة العاممة التنافسية والمتنوعة والمتخصصة ،بما يشمل إعادة
تقييم التدريب الفني والميني.
 صياغة سياسات التعميم والتوظيف وفقاً لالحتياجات الحالية والمستقبمية ألسواق العمل العربية
والوطنية.
أما عمي المستوي اإلقميمي ،تحتاج الحكومات العربية إلى عدد من اإلجراءات:
 زيادة التنسيق بين الحكومات المرسمة والمستقبمة لمعمالة بما يؤدي إلي معالجة النقص في
المعمومات حول فرص العمل والقصور في استغالل المزايا االقتصادية الناتجة عن حراك العمالة.
 إعادة صياغة االتفاقيات الثنائية واإلقميمية حول اليجرة ،بشكل يعزز المزايا الثنائية لميجرة داخل
المنطقة.
 تفعيل االتفاقات المبرمة حول حراك األيدي العاممة اإلقميمية لمعاممين الميرة والعاممين ذوى
الميارات المتواضعة ،وفقاً لالتفاق العام المتعمق بتجارة الخدمات المعروف باسم .Gats
 إتباع سياسات فاعمة الستيعاب المياجرين العائدين ،والتعمم من األمثمة السابقة من اليجرة العائدة
في أوائل التسعيني ات ،حيث يجب أن تشتمل المساعدات الموجية إلي المياجرين العائدين عمي
الدعم الموجيستي والمالي المالئم ومساعدتيم عمي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة اعتماداً عمي
رؤوس أمواليم المحولة.
 تعزيز دور التحويالت في عممية التنمية ،وذلك من خالل إتاحة المعمومات الخاصة ببدائل
االستثمار الفعالة القابمة لالستمرار ،وتعزيز دور المؤسسات المالية الجاذبة لمتحويالت ،وتحسين
المناخ العام لالستثمار ،وتأمين تدفق التحويالت ،والغاء الضرائب عمي التحويالت ،وزيادة
الشفافية ،وتوفير الحوافز لتوجيو التحويالت إلي مشروعات التنمية.
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الطريق إلى االستغالل األمثل لمعمالة وتحويالتها لتحقيق التنمية

سياسات وطنية

زيادة فرص العمل
وتطوير الميارات

تطوير البرامج
التعميمية لتعزيز
تنافسية العمالة

سياسات إقميمية

صياغة سياسات
تعميم وتوظيف
تتماشى مع سوق
العمل

التنسيق بين
الحكومات المرسمة
والمستقبمة

إعادة صياغة
اتفاقيات اليجرة
وتفعيل االتفاقيات
المبرمة

شكل ( :)2الطريق إلى االستغالل األمثل لمعمالة وتحويالتها لتحقيق التنمية
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استيعاب المياجرين
العائدين

تعزيز دور
التحويالت في عممية
التنمية

ثانياً :هجرة العمالة العربية كمدخل لمحد من مشكمة البطالة
تتميز المنطقة العربية بالظواىر االقتصادية المتناقضة المتعمقة باليجرة والبطالة .فمن ناحية وصل
متوسط البطالة إلي معدل ( %56أعمي بثالث مرات من المتوسط المقبول اقتصادياً) ،ومن ناحية أخري
تستضيف دول مجمس التعاون الخميجي أكبر تجمع في العالم لمقوى العاممة المياجرة .وعمي الرغم من
وجود مجموعة من أوجو الشبو المشتركة ،مثل المغة والثقافة والتاريخ والتقارب الجغرافي والدين ،تتناقص
النسبة المئوية لمعمالة العربية في دول مجمس التعاون الخميجي بمرور الوقت .فقد انخفضت نسبة
العمالة العربية في دول مجمس التعاون الخميجي من حوالي  %20في القرن الماضي إلي حوالي %76
 %10في اآلونة األخيرة .وقد ارتبط االنخفاض في نسبة العمالة العربية في دول مجمس التعاونالخميجي باالستعانة بالعمالة اآلسيوية ،باعتبارىا أقل تكمفة من ناحية التوظيف وأسيل بالنسبة لتسريحيم،
والظن أنيم أكثر كفاءة .وقد بمغت نسبة العمالة اآلسيوية في دول مجمس التعاون الخميجي حوالي
 .%20والواقع أن هذا األمر يستمزم وضع سياسات جدي دة لمتعامل مع هذا الخمل منها عمي سبيل
المثال:
 -5وضع خطة تمتد عمي المدى القصير بين ثالث إلي خمس سنوات ،تستيدف استبدال جزء من
اليد العاممة اآلسيوية المهاجرة بمواطنين عاطمين عن العمل من دول مجمس التعاون الخميجي
والدول العربية األخرى التي تعاني من نسبة بطالة تفوق الحد المسموح بو اقتصادي ًا.
 -7إنشاء مؤسسة تكون مسئولة عن تصميم وتخطيط ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية العربية.
وينبغي أن تمتزم ىذه البرامج بالمعايير الدولية .وسوف تعمل تمك المؤسسة عمي تحسين قدرة
وميارة قوة العمل العربية المطموبة بشكل أساسي لدول مجمس التعاون الخميجي.
 -1إنشاء محكمة العمل العربية  ،والتي ينبغي أن تتألف من قضاة من كل الدول العربية المرسمة
والمستقبمة لمعمالة ،وستكون مسئولية ىذه المحكمة إصدار اإلحكام السريعة والنيائية ،فيما يتعمق
بالمنازعات والخالفات التي قد تنشأ بين أصحاب العمل والعاممين.
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شكل ( :)3هجرة العمالة كمدخل لحل مشكمة البطالة في العالم العربي

ىجرة العمالة وحل
مشكمة البطالة

زيادة االعتماد عمى
العمالة العربية

وضع خطة الستبدال
العمالة االَسيوية
بالعمالة الوطنية
والعربية

إنشاء مؤسسة لتصميم
وتقييم البرامج التدريبية
لمعمالة العربية

إنشاء محكمة عمل
عربية لفض منازعات
العمالة

ثالثاً :األطر القانونية لحماية حقوق العمالة األجنبية في المنطقة العربية
كثي اًر ما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بحماية حقوق المياجرين العاممين بعقود مؤقتة في
المنطقة العربية ،وتعديل الدول العربية ألُطرىا القانونية الوطنية لحماية حقوق المياجرين ،بحيث تتماشي
مع المعاىدات اإلقميمية والدولية .وقد رفضت كثير من الدول العربية المستقبمة لمعمالة التصديق عمي
االتفاقيات الخاصة بالمياجرين .فعمي سبيل المثال ،لم تصدق عمي اتفاقية اليجرة من أجل العمل إال
دولة عربية واحدة ىي الجزائر ،وىي من الدول غير المستقبمة لمعمالة ،وبالمثل ،لم توقع أي دولة عربية
عمي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  541بشأن العمال المياجرين .كما تعرض نظام الكفالة في دول
مجمس التعاون الخميجي(والذي يقتضي أن يكون لكل عامل مياجر كفيل يحمل جنسية الدولة المستقبمة)
إلي انتقاد حاد من عديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
والواقع أن االنتهاكات التي تتعرض لها العمالة العربية داخل دول مجمس التعاون تستمزم وضع أُطر
قانونية لحماية حقوق هؤالء العمال ،وذلك من خالل:
 -5محاولة إقناع دول مجمس التعاون الخميجي بالتوقيع والتصديق عمي اتفاقيات حقوق العمال
المياجرين ،ومنيا االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المياجرين وأسرىم ،واتفاقيتي منظمة
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العمل الدولية رقم  82و 541بشأن العمال المياجرين ،إضافة إلي اتفاقيتي تنقل األيدي العاممة
رقمي  7لعام  5825و  4لعام .5826
 -7محاولة إقناع دول مجمس التعاون الخميجي بتعديل قوانين العمل لدييا بما ينسجم مع حقوق
اإلنسان وحقوق العمالة المياجرة لمعمل.
 -1إيجاد بدائل مناسبة لنظام الكفالة لتخفيف القيود عمي تدفق ىجرة العمالة من العالم العربي
واليو ،والحد من اعتماد المياجرين عمي الكفيل ،وتمثل تجارب ىيئة تنظيم سوق العمل
" "LMRAفي البحرين ممارسات جيدة ينبغي تطويرىا لزيادة قدرة العمال األجانب العاممين
بعقود في الوصول إلي سوق العمل ،في ظل االحترام الكامل لكرامتيم وحقوقيم.
 -4تشديد الرقابة عمي انتياكات حقوق العمال والحد منيا ،اعتماداً عمي قوانين نظم العمل نافذه
وغير تمييزية بالنسبة لممياجرين والعمال األجانب العاممين بعقود.

وسائل دعم االلتزام
باالتفاقيات الدولية

المنظمة ليجرة العمالة

إقناع الدول العربية
باالنضمام إلى المواثيق
المنظمة لمعمالة المياجرة

إيجاد بدائل مناسبة لنظام
الكفالة

تشديد الرقابة عمى
انتياكات حقوق العمال

شكل ( :)4وسائل دعم التزام الحكومات العربية باالتفاقيات الدولية المنظمة لهجرة العمالة

رابعاً :نحو استراتيجية جديدة لتنظيم هجرة العمالة داخل البالد العربية
الواقع أن دراسة المحاور الثالثة لحركة العمالة العربية بين الدول العربية يستمزم وضع استراتيجية جديدة
لمعالجة أوجو الخمل المختمفة في حراك تمك العمالة ،بالشكل الذي يؤدي إلي حل مشكمة البطالة ،وتعزيز
التكامل االقتصادي العربي ،والمساعدة عمي تسريع مشاريع التنمية وبناء اقتصاديات الدول سواء
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المصدرة لمعمالة أو المستوردة ليا ،والمساىمة في الحد من اليجرة غير الشرعية .وتتمخص تمك
االستراتيجية الجديدة فى تسع محاور أساسية:
 -5تصميم إطار لحماية حقوق المياجرين والعمال األجانب عن طريق دراسة الممارسات التي تم
تطويرىا عمي المستوي اإلقميمي ،مثل العقود الموحدة وىيئات سوق العمل ،وتمكين منظمات
المجتمع المدني من االستجابة بشكل فعال لمتحديات التي تمثميا اليجرة من والي البمدان العربية
 -7تعديل التشريعات الوطنية بحيث تتماشي مع االتفاقيات الدولية ،ومنيا اتفاقيات حقوق اإلنسان
الدولية الرئيسية ،والميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،وذلك لضمان حماية حقوق اإلنسان
لممياجرين والعمال األجانب ،الذين يعممون وفقاً لعقود واحترام ىذه الحقوق.
بناء عمي تجربة ىيئة تنظيم سوق العمل في البحرين ،بشكل ييدف إلي نقل
 -1تعديل نظام الكفالة ً
مسئولية الكفالة من صاحب العمل إلي الييئات العامة أو شبة العامة

 -4التعاون بين دول المقصد ودول المنشأ إلزالة كافة القيود عمي القنوات الشرعية التي تسمح
لألفراد ذوي الميارات المتواضعة أن يجدوا عمالً في الخارج وتبسيط ىذه القنوات.
 -6المبادرة ببذل الجيود إلدماج حراك األفراد في السياسات التى تتبعيا كل دولة ،بما يتفق مع
توصيات تقرير المنتدى العالمي لميجرة والتنمية ،وتقرير التنمية البشرية لعام  ،7008ولجعل
الحراك جزءاً ال يتج أز من استراتيجيات التنمية الوطنية.
 -5تعزيز آثار التنمية الناشئة عن اليجرة ،من خالل تيسير نقل الحواالت ،وتعزيز الحوافز
المخصصة لالستثمارات التي يقوم بيا المغتربون العرب في المنطقة ،وتشجيع دوران رؤوس
األموال االجتماعية والبشرية والمادية ،من خالل خطط ىجرة دورية ومؤقتة ،والمساعدة في
عودة المياجرين ،وتقديم يد العون ليم من أجل االندماج مرة أخري في المجتمع في ضوء آثار
األزمة المالية العالمية.
 -2تحسين جودة التعميم الميني والمتخصص الرسمي وغير الرسمي حتي تصبح قوة العمل العربية
جذابة ألصحاب العمل من العرب.
 -9التشجيع عمي الحوار اإلقميمي والتعاون بين دول المنشأ وبالد المقصد العربية كوسيمة مستدامة
لمتعاون .ويجب أن يضع ىذا الحوار اليجرة في سياق سياسات تجارية وخارجية أشمل ،وربطيا
بمناقشات حول التجارة وتدفق رؤوس األموال ،بيدف خمق بيئة مناسبة من التعاون اإلقميمي
والتنمية والتكامل االقتصادي واالجتماعي ،في إطار كل من منظمة العمل العربية وجامعة
الدول العربية.
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 -8وضع آليات ثنائية ومتعددة اإلطراف لحراك العمال العرب لخدمة احتياجات أسواق العمل
المرسمة والمستقبمة ،والتي تحترم حقوق المتنقمين وكرامتيم وعائمتيم ،بإتباع تجربة االتفاق
الثنائي بين مصر واألردن ،واالسترشاد بآليات التعاون والتشاور المطبقة فيما يقرب من 57
مجموعة إقميمية في العالم.
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اعتمدت هذه التوصيات عمى فصول الكتاب الذي أصدره شركاء التنمية عن
تنقل العمالة بين البمدان في العالم العربي ،والذي كان نتيجة مشروع بحثي،

ومؤلفو فصول هذا الكتاب هم التالية أسماؤهم:
 -1بدر الدين عبد الرحيم إبراىيم ،حراك العمالة الوطنية بين دول مجمس
التعاوني الخميجي العربي في إطار األزمة المالية العالمية وانشاء االتحاد
النقدي الخميجي؛
 -2بول تابار ،ريما راسي،قضية لبنان كبمد منشأ ومقصد لحراك العمالة
العربية؛
 -3خالد السيد حسان ،اليجرة الداخمية بين الدول العربية بوصفيا أداة الحتواء
البطالة العربية؛
 -4شييد الحق ،روبرتو بيتاي ،الشباب العربي وحراك العمالة؛
 -5كمال أبوشديد ،عثمان بمبيسي ،كوزيت مايكي ،اإلطار القانوني واطار
السياسة لحماية حقوق العمال األجانب في المنطقة العربية؛
 -6ىبة نصار ،حراك األيدي العاممة داخل المنطقة العربية.
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ترقبوا صدور األعداد التالية من دليل السياسي الذكي
(:)Policy Brief
 -1اإلدارة المحلية في مصر :الواقع وآفاق المستقبل
 -2التغييرات المناخية وأثارها علي مصر.
 -3األرض والسكن في مصر
 -4أولويات اإلنفاق العام في مصر والبالد العربية
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