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  ثاراآل والعوامل المحددة:  العربية المتوسطيةدول وتدفقات الهجرة في اللأداء سوق العم

 
  للتشغيلوالمالية والمديرية العامة االقتصادية المديرية العامة للشؤون ، والمفوضية األوروبيةآل من  ا في تمويلهاشتركدراسة 

 
سوق العمل أداء  " األوروبية إلجراء دراسة حول مفوضيةمن قبل ال) RSCAS(معهد الجامعة األوروبية  تم اختيار

 ). ECFIN/D/2008/036 رقم" (ثاراآل وةمحددالعوامل ال:  العربية المتوسطية دولتدفقات الهجرة في الو
 

  فارجسفيليب : المدير العلمي
 إيفان مارتن : منسق المشروع

 
 داف األه

  : ن ذات شقيأهداف الدراسة
مختارة متوسطية  عربية  دولتدفقات الهجرة منالخاصة ب الرئيسية لسوق العمل ةمحددعوامل اللتحليل ال ●

رآيز بصفة ، مع الت)نس واألراضي الفلسطينية المحتلة، تو، مصر، األردن، لبنان، المغرب، سورياالجزائر(
 االتحاد األوروبي، وسياسات مع ةالدخل النسبيوفوارق رق في األجور ، والفوارافيةوجخاصة على الضغوط الديم

 دولالفي ق العمل سوالتحليل تأثير الهجرة على  هذا و يشمل .معدالت البطالة، ومرونة سوق العمل والعمالة
  ؛العربية المتوسطية

تجاه الدول العربية جرة له لم سياسات االتحاد األوروبيقتراح سلسلة من التوصيات المحددة لتحسين تصميال  ●
 .على العمالة وخيارات السياسات المتاحة لهم إلدارة حاالت عدم التطابق بين العرض والطلب المتوسطية

   
  لدراسة اخبراء فريق 
    معهد الجامعة األوروبية، ، مدير برنامج الهجرةفارجوسفيليب 

  سبانياأ  الدراسات الدولية،هدمعو، معهد الجامعة األوروبية، إيفان مارتن ، منسق المشروع
   مفهومالسمير عيطة ، المدير العام ، 

    وهران، الجزائرجامعة، بوقليةرفيق 
   ، لبنانان ، الجامعة األميرآية في بيروتجاد شعب
،  )متوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية- اليورواإلتحاد( CARIM مساعد ، مشروع باحث  ، المعتمدإبراهيم 

  معهد الجامعة األوروبية
  معهد الجامعة األوروبية، CARIMمشروع ، مساعدباحث  فاخوري ، تاميراس
  ، المغرب ي ، جامعة محمد الخامس في الرباطايد جالرابي
  معهد الجامعة األوروبية، CARIMمشروع ، ، مساعد باحثجوانتناتالي 

  لسطين فلمكتب المرآزي الفلسطيني لإلحصاء، ، امصطفى خواجة
  ، تونس عزام محجوب ، جامعة تونس

  ، جامعة فلورنسا مارشيتافرانشيسكا 
  ي للسالم الدوليجؤسسة آارني، مابراهيم سيف

   فرنساجامعة باريس، ، ) المرآز القومي للبحوث العملية (CNRS، تاالهيتحة يتف
  وروبية وجامعة تورينومعهد الجامعة األ، CARIMمشروع ، اليساندرا فنتوريني، المدير التنفيذي
   ، المملكة المتحدةجاآلين وهبة، جامعة ساوثهامبتون

 
  أوراق خلفية

 
  معلوماتعشر أوراق تم تكليف،  القضايا التي تناولتها الدراسةومجموعة وافراللتعامل مع التنوع اإلقليمي إنه من أجل ا

   :لتغذية الدراسة خلفية
بلد على حدة آل تحليل .  العربية المتوسطيةدولق العمل وتدفقات الهجرة في السو  بشأن أداءقومية خلفية أوراق ثمان

حول ، ، وبعد استبيان عام)نس واألراضي الفلسطينية المحتلة، توالجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، سوريا(
الطبيعة  مثلق العمل ، مع ترآيز خاص على العوامل الرئيسية لسوالدول العربية المتوسطيةاتجاهات الهجرة في 

سوق ل األخيرة  سياسات التوظيف الحالية و إصالحات وفعالية وآفاءة،، وتكوين المهارات، وتكاليف العملةرافيجالديمو
 .، والترتيبات التعاقدية وحجم القطاع غير الرسميالعمل

   
سوق وتأثيرها على عربية المتوسطية  تجاه الدول اللهجرةل األوروبياالتحاد سياسة " بشأن تين موضوعيخلفيتين ينتورق
 ". رافيجاستعراض ببليو: الدول العربية المتوسطيةق العمل في تأثير الهجرة على سو"و" العمل

  
 األنشطة 

 
   :هي على الوجه التالياألنشطة الرئيسية و. 2009 روأآتوبدراسة بين يناير الأجريت 
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والبيانات على القضايا  عمل تنسيقية إستغرقت يوم واحد رآزت ورشة. 2009 يناير 28، فلورنسا. منهجيةورشة عمل 
  . الخلفية القوميةالمنهجية  لألوراق 

 
األوراق ورشة عمل استمرت يومين لمناقشة واعتماد . 2009 مارس 27-26، ني تيرميمونتيكاتي. ورشة عمل التحقق

  . العمل وتدفقات الهجرة في الدول العربية المتوسطيةألداء سوقمقارن إقليمي وإجراء تحليل الخلفية القومية والموضوعية 
 

  ".سوق العمل وتدفقات الهجرة في الدول العربية المتوسطية "حولواضعي السياسات والخبراء مؤتمر 
، جامعة القاهرة، والمفوضية معهد الجامعة األوروبيةبتنظيم مشترك من قبل . 2009 أآتوبر 12-11القاهرة ، . 

، وخبراء في قضايا الهجرة من دول  القرار والمتخصصين في سوق العمل يومين لصانعيإستغرقمؤتمر  هوو. األوروبية
 والمقترحات والتوصيات لتحسين تصميم ختامية لعرض ومناقشة الدراسة الالدول العربية المتوسطيةاالتحاد األوروبي و

لهم إلدارة حاالت عدم وخيارات السياسات المتاحة  تجاه الدول العربية المتوسطيةاالتحاد األوروبي لسياسات الهجرة 
  . التطابق بين العرض والطلب على العاملة
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 الملخص التنفيذي 
 

 دولتدفقات الهجرة من ب  الخاصةرئيسية في سوق العملhgمحددات hgالدراسة هو تحليل والهدف الرئيسي من هذه 
، تونس واألراضي الجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، سوريا(البحر األبيض المتوسط من حوض عربية مختارة 

على  األمر هذا وقد تم ذلك . وسطية العربية المتدولق العمل في السوعلى ، وأثر الهجرة إلى الخارج )الفلسطينية المحتلة
 تجاهلهجرة ل األوروبياالتحاد سياسة  "عن (ن تي الموضوعينتجت عم الورقتين الخلفيتينأساس من األدلة والتحليل التي 

 : العربية المتوسطيةدولالق العمل في تأثير الهجرة على سو"و " سوق العملوتأثيرها على  العربية المتوسطية دولال
 هي قوميةال إن األوراق الخلفية ).رافيةجأنظر المراجع الببليو(المرفقة األوراق الخلفية الثمان ، و")رافي جببليو إستعراض

 ميزة استخدام البيانات ذا، ولكن لهوهذا يجعل المقارنة أقل وضوحا: لقومية مصادر البيانات اإلحصائية اتستند علىبدورها 
 .يث يتم جمعها وتوليدها، حصلية المتاحة على الصعيد المحلياأل

  

تصميم سياسات االتحاد األوروبي تجاه  الاألمثلسلسلة من التوصيات المحددة لتحسين يتم صياغة ، على أساس هذا التحليل
 وخيارات السياسة العامة المتاحة لهم إلدارة حاالت عدم التطابق بين العرض والطلب على  العربية المتوسطيةدولالالهجرة 

 . ملةاالع
 

 : ة على النحو التاليالنتائج الرئيسية للدراسيمكن تلخيص 
 

 غير الكافيةالبيانات والبحوث 
   اتهاندرة البيانات وإشكالي ●

،  العربية المتوسطيةدولل واحصاءات الهجرة للتوظيفالحديثة العهد في توافر ونوعية اعلى الرغم من التحسينات 
 نطاقال ةواسعندرة ال هو خطير بسبب  العربية المتوسطيةدوللاق العمل والهجرة في أي تحليل جاد لسوفإن 

 صعوبة باإلضافة إلى هااتساق  عدم، وعدم موثوقيتها و لها وعدم القدرة على الوصولقوميةلبيانات من مصادر ل
تي ال، والجداول الواردة في هذه الدراسةجميع البيانات فإن ، والحق.  مختلف أنحاء المنطقةمقارنة البيانات من

التوضيح دفعا لسوء  تخضع لهذا ، يجب أن من قبل منظمات دوليةصدارات واقوميةخلفية أوراق استخرجت من 
 . التفاهم

 

   عدم آفاية البحوث بشأن التفاعل بين العمالة والهجرة في المنطقة ●
 العربية دوللا هناك نقصا في البحث عن العمل والهجرة في فإنه ،هذه الدراسةب توضح  الكتابات الخاصةآما 

تأتي أساسا من  فإن الكتابات النظرية ،  الواقعفيو .الكتابات النظرية. لك عن تفاعلها، وحتى أآثر من ذالمتوسطية
ى سبيل المثال تأثير الهجرة على علمثل ، ي بعض النواحينادرة وجزئية ف نجدها ، وحتى هذه المناطق األخرى

 العربية دولال في مواجهة هذا التحدي الهائل من العمالة في  خطوة أولىوتلك.  المنشأدولق العمل في سو
. ، وحجمها وخصائصهامور في معرفة المزيد عن هذه األتكمنوالمسألة المعقدة للهجرة في المنطقة المتوسطية 

 . الصددتهدف هذه الدراسة إلى تقديم مساهمة في هذا و
 

   تحديات العمالة ●
  خالل – وبالنسبة ألوروبا -تحديا حاسما بالنسبة للمنطقة  توسطية العربية المدولالالعمالة في  تشكل

   المقبلةالعشرة إلى الخامسة عشرة أعوام 
تثبيطا التوظيف تحديات أآثر  عن طريقتعويض هذه المنطقة في العالم  تحاول   العربية المتوسطيةدولالإن 
٪ من السكان 46أقل من ( هي األدنى في العالم الة معدالت مشارآة العمإن.، على األقل من الناحية النسبيةللهمة

إلناث في لأدنى معدل مشارآة فإن هناك ، نتيجة لهذا )٪61.2 مع المتوسط العالمي البالغ ، مقارنةفي سن العمل
 معدالت البطالة متوسطأن على الرغم من ). العالم ٪ في المتوسطفي  42 ٪ بالمقارنة مع 25أقل من (العالم 

،  اإلفريقيةباستثناء جنوب الصحراءفي العالم على من أي منطقة أخرى األ وه) ٪ من قوة العمل15من أقل قليال (
جعل جميع السيناريوهات المتوقعة أآثر ت القادمةعشرة إلى خمسة عشر ال لألعوامرافية جالتوقعات الديموفإن 
 . قتامة

يتم احتسابها لهذه الدراسة في ظل افتراضات  االحتياجات المتوقعة للوظائف الجديدة التي هذا باإلضافة إلى
سوف تحتاج إلى أآثر من  العربية المتوسطية دولالفإن ، قوميةمتحفظة على أساس المصادر اإلحصائية ال

 المقبلة من أجل توفير فرص عمل عشرة أعوامإضافية سنويا على مدى السنوات ال وظيفة 1.500.000
جدا الذي هو رقم عالي (  العاطلين عن العمل من دون تغييرد عدعلىء بقااإلللداخلين الجدد في سوق العمل و

مشارآة العمالة ل ةثابتافتراض أنه سيكون هناك معدالت )  تماماواقعي غير يكاد يكون(، وذلك في إطار ) بالفعل
ظيفة  مليون وإن الخمسة عشر). نسبة األشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن وظيفة في السكان في سن العمل(
 المستوى الحالي من إلى٪ بالنسبة 30عني زيادة قدرها تى مدى السنوات العشر المقبلة مطلوبة علالجديدة ال

 إيجادهاتلك التي تم عن  فرص العمل سنويا زيادة في 2/3 و 1/3، وستبلغ بين دولمجموع العمالة في تلك ال
واالنخفاض .  االزدهار االقتصادي الملحوظات فتر منوهي تعد، لسنوات الخمس الماضية في المنطقةعلى مدى ا

تقف عند مستوى أعلى بثالث في المنطقة، في المتوسط  0.9 هيالتي (للنمو بالنسبة  لمرونة التوظيفالمتوقع 
خلق فرص العمل هو يعني أن معدالت النمو االقتصادي الالزمة لتحقيق هذا الهدف و) مرات من المتوسط العالمي

 .  بكثير مما آان في الماضيأعلى أن تكون سوف يتعين
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   دول التنمية في تلك التوقعاتتسبب في أضرار دائمة لت التيمخاطر العمالة لوضع الراهن من حيث ا ●
ضغوطا على النسيج تشكل مخاطر الوضع الراهن فإن ف ونماذج التنمية  من حيث سياسات التوظي، فإنهبالتالي

الجتماعي واالستقرار في التماسك اعلى ، التي تؤثر بشكل آبير ملي من خالل التوترات في سوق العاالجتماع
أيضا خطر التسبب في تشكل السائدة معدالت البطالة للشباب إن .  من ضغوط الهجرةمما يزيد بالتالي –المنطقة 

 ، وسوفعلى االنخراط في سوق العمللن يقدموا ، لدرجة أن الشباب دول التنمية في هذه اللتوقعاتضرر دائم 
سيكون له األمر هذا و.  االقتصاد غير الرسميساد طالماتدهور رآود أو ستكون في حالة مؤهالتهم أن نرى 

وهذا . ، وعلى سير العمل في اقتصاد سوق منظمإلنتاجيةلتنمية رأس المال البشري وابالنسبة عواقب طويلة األمد 
التي ستعاني  ،االتحاد األوروبيدول وتوسطية  العربية المدولالفورية من جانب سياسية يتطلب اتخاذ إجراءات 

 . من أي عدم االستقرار في المنطقة
 

   ق العملإلى حد آبير من سوالمتوسطية  العربية دولال المرأة فيغياب  ●
 أربع من فقط واحد:  هي من أدنى المعدالت في العالم العربية المتوسطيةدولالفي معدالت المشارآة في العمل 

 لهذا يالعامل الرئيسي التفسيرو. التبعيةفي  1 إلى 3عطي نسبة ي  مما،عمل سمة في الواقع لديه مليون ن180من 
، وبمتوسط  سوق العملتتواجد في سن العمل سيدات أربع منواحدة فقط :  في العالمللنساءهو أدنى معدل مشارآة 

نساء في سن العمل في  ٪ من ال85د وهذا يعني في واقع األمر استبعا.  ٪ من هؤالء العاطلين عن العمل20قدره 
، ترتب علىي سذي المرأة ال بالنسبةستثمار في التعليمال ل ستكون هائلة بالنسبةخسارةإن ال. ق العملالمنطقة من سو

 . في التحرر االقتصادي واالجتماعينهذا يفرض قيدا على حقهأن ناهيك عن 
 

 لتلحق على األقل على مدى السنوات المقبلة ةزيادال فيآخذة انت نسبة مشارآة النساء ، إذا آمن ناحية أخرى
 عن معدل %خمس نقاط قدرها ، بزيادة )آما هو حاصل بالفعل، وإن آان بوتيرة بطيئة(وسط العالمي المتب

في السنوات العشر المالحظ  مع االتجاه المتزايد وآذلك، ة في خالل السنوات العشر المقبلةمشارآة المرأة العامل
 لمواآبة الزيادة في القوة العاملة من  العربية المتوسطيةدولال ستوجد في ا يعني أن عدد الوظائف التي، ماألخيرة

 .  قيد النظرالثمان دول في السنة بالنسبة لل240.000شأنه أن يزيد من أآثر من 
 

، وال اعيااجتم غير مستدامة بالفعل في مستويات ي هالبطالةفإن ، العمالةمشارآة  انخفاضعلى الرغم من  ●
   سيما للشباب والنساء

ا تظهر  مدائما، و نواح آثيرةفي مقلل من شأنهاعلى الرغم من أن أرقام البطالة الرسمية في المنطقة هي بال شك 
 ٪ من القوة العاملة 15 ماليين نسمة ، ما يقرب من 7، فإن عدد العاطلين عن العمل يتجاوز آبيرةات ضتناق

 ٪ هم من الشباب 80 و).  معدل مشارآة النساء الشديد فيلالنخفاضسجلة نتيجة والتي هي بدورها تحت الم(
 بين الشباب في ، والبطالة٪ في المنطقة20ن  مأآثر اإلناثمعدالت البطالة بين . ألول مرة عن عملالباحثين 

العربية  دولالفي جميع فإنه ، ومن المفارقات. ٪ للنساء الشابات 30 أو ٪ 20تجاوز تآثير من األحيان 
 يهو، والبطالة بين الخريجين ة للعمال من ذوي المؤهالت العليا بالنسبتزدادمستويات البطالة ، نجد أن المتوسطية

هذا ينطوي على خسارة آبيرة لالستثمارات التعليمية وجذبت انتباه المحللين وصانعي و. ظاهرة واسعة االنتشار
 المتوسط من قوة العمل في٪ 15ريجي الجامعات هم أقل من  أن خولكن يجب أال ننسى. السياسات على السواء

 التحدي ذا يعني أنه. ل عن العمينعاطلمن ال ماليين 7 من أصل 1 ونجد أن،  العربية المتوسطيةدولالفي 
من غير لعمال با  بين الخريجين، بل يتعلقةيتعلق بالبطال ال  العربية المتوسطيةدولال في للتوظيفالرئيسي 
 .  التعليم االبتدائي فقطأو الذين تلقواالمتعلمين 

 
 على مدى السنوات الست  العربية المتوسطيةدولالإن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي الذي حققته معظم  ●

   تفد منها جميع العاملين على حد سواء يسالماضية لم
، مما %5.1توسطه  معدل نمو بلغ مإفريقياالشرق األوسط وشمال  دولشهدت ، 2005 و 2000بين عامي 

، وهو ما يكفي للتعويض عن نمو حجم القوة العاملة بنسبة  سنويا ٪ 4.5خلق فرص العمل بنسبة معدل أدى إلى 
على معدالت البطالة وعليه، فإن ).  ٪2.8  بنسبة في سن العمللنمو السكان( ٪ سنويا في المتوسط 3.6

، ولكن متوسط  معدالت نمو مرتفعةالتي شهدترة  خالل هذه الفتدولقد انخفضت في جميع المستوى العالم 
النساء  ( غير الرسميتوظيففئات العمال األآثر تضررا من البطالة أو اللم تستفد األجور لم تحذ حذوها و

 .من هذا االتجاه)  على وجه الخصوصوالشباب 
 

   عزعة االستقرارزل قوة رئيسية الوظائف إلىأزمة  يمكن أن تحول واألزمة االقتصادية العالمية...  ●
 التي لم تستطع الدول تكثيف سلسلة من التحديات في سوق العمل والتعليم تزيد مناألزمة االقتصادية الراهنة إن 

 انضباط نسبي لالقتصاد الكلي التي شهدت الماضية عشرين السنوات الخالل إيجاد حل لهاالعربية المتوسطية 
النكماش لنتيجة فرص الهجرة قلة وحيث إن . مرتفعالنمو الضية من والتي بالكاد عولجت في السنوات الست الما

فإن أزمة ، ملحوظة ظاهرة قد أصبحت، ، وال سيما من دول الخليجاالقتصادي وعودة المهاجرين المؤقتين
قد تؤدي إلى ستقرار االجتماعي ولال تها زعزعإمكانية من حيث التوظيف التي تعاني منها المنطقة قد تزداد

ويتفاقم الوضع بسبب عدم وجود برامج التأمين ضد البطالة في معظم . بيرة آلفاق التنمية في هذه المنطقة آأضرار
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 ... العربية المتوسطيةدولال المالذ األخير ألعداد متزايدة في ر الرسمي غيتوظيفجعل الأدى إلى وهذا  ●

.  ٪ من مجموع العمالة غير الزراعية في المنطقة55 ٪ و 35بين مابالفعل تسهم عملية التوظيف غير الرسمي 
ض  إلى انخفا يؤديغير الرسميإن التوظيف . ، منخفضة جداوظائف رسمية الئقةوهذا يعني أن فرص العثور 

 دولال في أداء أسواق السلع والخدمات في ويؤدي إلى مشكالت جمة، ويعوق تنمية رأس المال البشري األجور
حجم إن . ، وانتشار وظائف منخفضة اإلنتاجيةمرين األجانب المستثأعمال، بما في ذلك العربية المتوسطية

ومع .  سوق العمل في المنطقةألزماتي  الهدف الرئيس أصبح العربية المتوسطيةدولال في  غير الرسميتوظيفال
قتصادي وآفاق عمل االقتصاد غير المنظم وأثره على النشاط االآيفية نا ما زلنا نعرف القليل جدا عن ، فإنذلك

 . هذا يجب أن يكون أولوية للبحوث في المستقبلو. ، ناهيك عن تفاعله مع الهجرة الدوليةالتنمية في المنطقة
 

وذلك في حالة العجز عن الحصول ) الشبابخاصة ب(الخيار األول للعديد من العاملين ة تبقى الهجربحيث ...  ●
    القطاع الخاص أو القطاع الحكوميعلى وظيفة مالئمة في

لشباب العاملين في للجذب قوي   تشكل مصدروظائف اإلدارة العامة ال تزال واألمن الوظيفي ل أجور ارتفاعإن 
 العمالة في القطاع العام تكون فيهامنطقة في وذلك ، وجه الخصوصعلى الخريجين و،  العربية المتوسطيةدولال

الذي لكن العقد الضمني ). أآثر من ثلث جميع الوظائف في قطاع الدولة(هي بالفعل من أعلى المعدالت في العالم 
، والدولة لم تعد هيت قد أنالثمانيناتالذي آان سائدا حتى ولجميع الخريجين جيدة  وظيفة اجتماعية يضمن وجود

، احتماالت الهجرةفإن ، في الواقعو. الحل هيالهجرة ت أصبحبالتالي، . واقعيةالقادرة على توفير فرص العمالة 
 إلى ارتفاع حولباإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في المناطق الحضرية يت) مثل لبنان(في بعض الحاالت 

ؤدي إلى تشوهات شديدة في بعض ي مما) مل الذي هو على استعداد للعملأي الحد األدنى من الدخل للعا(األجور 
 .  العربية المتوسطيةدولالفي أسواق العمل 

 

 رئيسية مشكلة تشكل  وضعف أداء نظم التعليم  العمل المهارات في سوقعدم التطابق فيال تزال مشكلة ولكن  ●
 تزايد ت هي التي تؤدي، بالنسبة لتزايد القوة العاملةيسق العمل في المنطقة لمع ذلك ، فإن المشكلة األساسية لسوو

، في سوق العملالطلب و العرض فيالهيكلي  عدم التطابق  آلما زاد عدد آبير من الوظائفيجادالحاجة إلى إ
 . وبخاصة التناقض بين نتائج نظام التعليم والمهارات المطلوبة من قبل القطاع الخاص

 
  سياسات التوظيف

 .  غير مجهزة من حيث السياسات العامة لمواجهة هذه التحدياتعربية المتوسطية الدولالإن 
 

   ويتم تنفيذها بشكل سيئ...  صارمة لوائح العمل ●
 منظمة التعاونالمتقدمة الشريكة في  دولال لوائح العمل في القطاع الرسمي معادلة لتلك السائدة فيتكون 

نظم وتكون ...). ، وساعات العمل ، واالستحقاقات واالستغناءالتوظيفلوائح ث من حي( والتنمية االقتصادي
انتشار فإن  ذلك، ومع. ، وتدار بطريقة غير فعالة) من األجور في المتوسط ٪23(التأمين االجتماعي مكلفة 

 ق العملفي سو وسوء تنفيذ القواعد الواجبة التطبيق يؤدي إلى مستوى عال من المرونة غير الرسميتوظيف ال
. ، أي الحد من حقوق العمال وفرص الحصول على وظيفة الئقة، ولكن بالمعنى األسوأة أمر واقعفي صور

، والتكاليف رامةفرض درجة عالية من الصت  والتنميةاالقتصادي منظمة التعاوندول لوائح العمل في وعليه، فإن 
تجزئة فإن ، ونتيجة لذلك. مالة العظمى من الع توفر سوى مستوى منخفض من الحماية بالنسبة لألغلبيولكن ال

 ا أمرغير الرسمية أصبحت/رسميةالعمل الخطوط و، والقطاعين العام والخاص بين الجنسين، والتعليمق العمل سو
  . هذا يضيف إلى ضغوط الهجرةو. بالغ األهمية في المنطقة

بالنظم اآلمنة ما يسمى ب تسمالتي ت بالنسبة لسوق العملالتجارب األوروبية في اآلونة األخيرة  استكشافويمكن 
الدول ، في العمل والمزيد من الحماية للعمال في الوقت نفسه مزيدا من المرونة في أسواق التي توفر، والمرنة

، و برامج ةفي ضعالدول العربية المتوسطيةمع التحذير من أن نظم الحماية االجتماعية في  (العربية المتوسطية
 ). موجودة أو ال تغطي سوى جزء صغير من السكان القادرين على العملالتأمين ضد البطالة إما غير 

 

   وال يتم تنفيذها وتقييما بشكل جيدسياسات التوظيف الحالية ليست مساوية لحجم التحدي  ●
 تحاول، وتحدد تحديات سوق العملالتي وطنية توظيف  استراتيجيات يكون هناككاد ي ال لدول،في آثير من ا

التوظيف آبدائل للسياسات  ةنشطالسياسات سوق العمل  استخدامودائما ما يتم . نحو متسقالتصدي لها على 
 ينخريجالتميل إلى صالح و( فهي غالية الثمن ولكنها تعاني من التشتت والتداخل وعدم آفاية التقييم: الشاملة

   .)عاطل عن العملال
 وعلى نقيض. جال في األشهر القليلة الماضية، يبدو أن هناك بعض التطورات اإليجابية في هذا المومع ذلك
 توظيفسياسات جديدة للفإن تعريف ، سوق العمل في المنطقةل  المنظمةحاللوائ  فياإلصالحات إلى االفتقار

 مما...) األردن والجزائر وتونس( في العام الماضي أو نحو ذلك العديد من الدول العربية المتوسطيةالوطنية في 
 . مزيد من التعاون مع االتحاد األوروبياألمل ليعطي بعض 
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الدول األجور الحقيقية هي في مستوى منخفض جدا بالمقارنة مع االتحاد األوروبي واالتجاه السائد في معظم  ●
   ... االتحاد األوروبي عن تلك فيمعدالتال اختالفمزيد من ل هو العربية المتوسطية

صافي ل بالنسبة من االتحاد 1/6أقل من  المتوسط هي في لمتوسطيةالدول العربية االقيمة الحقيقية لألجور في 
،  االتحاد األوروبييات مستواالقتراب منفي السنوات القليلة الماضية، وبدال من ). يةفي القوة الشرائ(األجور 
 بنسبة تعادل القوة الشرائية لألجور بنسبةحيث تم تسجيل انخفاض سنوي متوسط (الجزائر وفي المغرب،  نجد أنه

وتونس وسوريا ) د األوروبي٪ سنويا في االتحا3قدرها تناقض مع زيادة بال، 2006-1996 ٪ في 1.7-
لحد األدنى أما بالنسبة ل. األوروبي ، آان هناك تباين طفيف في مستويات األجور بالنسبة لدول االتحاد نواألرد
 النموذجية وعالية جدا من أجل ضمان القدرة ، فإنها غالبا ما تكون منخفضة للغاية للحفاظ على األسرةلألجور

 . التنافسية الدولية للصناعة الوطنية
 

في  التوقعاتجعل من الصعب جدا لتحسين ت الدول العربية المتوسطيةواإلنتاجية المنخفضة السائدة في ...  ●
   لسنوات المقبلةا

، عتمدتقارب األجور يفإن  لالقتصاد الكلي، نسبيالنضباط االو) وبالتالي حتمية المنافسة(في سياق تحرير التجارة 
 التي تعاني من عدم آفاءة بالنسبة للدولولكن هذا هو الطريق الصعب جدا . ، على زيادة اإلنتاجيةإلى حد آبير

 على الدول العربية المتوسطيةرآود اإلنتاجية اإلجمالية في آما يوضح الغير الرسمي، نظم التعليم واالقتصاد 
خلق فرص المطلوب لمستوى سوف يضمن النموذج التنمية الحالي ال يبدو أن و. لقليلة الماضيةمدى السنوات ا

 . آذلك الدول العربية المتوسطيةرافية في جمن قبل االتجاهات الديموالعمل 
 

  الهجرة وأسواق العمل
 

  لهجرة المحتملة، ونسبة آبيرة من اهجرة اليد العاملةباع طويل في مجال  لدى الدول العربية المتوسطية ●
انظر الجدول رقم  (دول أخرى المقيمين في  الدول العربية المتوسطيةمواطنيمن  مليون 10هناك أآثر من 

مشارآة من  المتوسط في، مع مستويات أعلى ٪ من السكان في سن العمل8لى أآثر من إوهذا يصل ). 1.2.4
للدول العربية المتوسطية  حصة آبيرة جدا هي ههذو. ة تلك السائدة في أسواق العمل الوطنيعنالعمالة والمؤهالت 

نجد أن   المغرب العربيعلى عكس دول، في دول المشرقحتى و، أو الكيف  قوة العمل، سواء من حيث الكمفي
   . حتى اآلنعن الهجرة إلى حد آبير امتنعنالسيدات قد 

الدول نمو السكان في سن العمل في  فإن ،امةالمستدالهجرة من خالل الهجرة من نسبة هذه ال الحفاظ على تمإذا و
 بين لمائتي ألف شخصسنوية إلى تدفق هجرة ) 1.3.1(انظر الشكل  ( من شأنها أن تترجمالعربية المتوسطية

الفترة ؛ أنظر الشكل تلك  خالل  من الدول العربية المتوسطيةجديد مليون مهاجر 2أي  (2020 و 2010عامي 
 في العقد الماضي الدول العربية المتوسطيةزيادة معدالت الهجرة عبر على وي  قدليلولكن هناك ). 1.1.1

د يجديين مهاجر  مال6 التدفق إلى أن يتزايد هذا، بحيث يمكن ) ٪ في لبنان100نس ، ما يقرب من ٪ في تو23(
اآلونة األخيرة، تفق مع األدلة في ، على النحو الذي يمعدالت الهجرة  وصلتعلى مدى السنوات العشر القادمة إذا

المشارآة في العمل  تم تخفيف القيود الحالية على  إذا مضاعفتها بسهولةوهذه األرقام يمكن . ٪24إلى مستوى 
 . لنساء بالنسبةوالهجرة 

 
   وهذا ما يجعل بعض التنمية االقتصادية تعتمد اعتمادا آبيرا على التحويالت المالية ●

 22.8(لبنان : ادا آبيرا على التحويالت المالية تعتمد اعتمعربية المتوسطيةفإن العديد من الدول ال، ونتيجة لذلك
حيث التي تمثل فيها  من الدول العربية المتوسطية وهي)  ٪20.3(واألردن ) الناتج المحليإجمالي ٪ من 

مصر تأتي ، من حيث األرقام المطلقةو ؛اتهاي في اقتصادالنصيب األآبرالتحويالت المالية من العمال المهاجرين 
سيكون له تأثيرا آبيرا على ، هذا بالطبعو. العشرين المستقبلة للتحويالت في العالمعلى قمة الدول والمغرب لبنان 

 في تعلق بالتعليم والمشارآةسلوك األفراد في سوق العمل وال سيما في ما ي الصغير وسيؤثر آذلك على االقتصاد
هناك (في الخارج الموجودة المهارات وتعليم نظرا الحتماالت الهجرة  االستثمار في اليزيد هذا منقد و: العمل

على الرغم من انخفاض معدل ( من الحوافز الدافعة إلى العمل قد يحدو)  مثل لبنان دولالدليل على ذلك في
ية تجعل االقتصادية العالمية الحالواألزمة ).  جذور ثقافية مقابل الجذور االقتصاديةقد يوجع إلىمشارآة المرأة 

  . إلى الحد من تدفقات التحويالتعرضة الدول العربية المتوسطية
 

  الدول العربية المتوسطيةدورا رئيسيا متزايدا في سوق العمل في بالفعل المهاجرون لعب ي ●
تستضيف .  بصورة متزايدة عن وجود وتدفق العمال المهاجرينالدول العربية المتوسطيةق العمل في سوتتشكل 
، ومستوى ) ٪ من العمالة الحالية2( العمل  مليون مهاجر قانوني في سن1أآثر من  عربية المتوسطيةالدول ال

فإن ، من ناحية أخرى).  مليون2 إلىالنسبة قد تصل  (المسجلينغير محدد من المهاجرين غير النظاميين أو غير 
يصل (أآبر عدد من الالجئين لديها التي يتوافر هي واحدة من المناطق في العالم  الدول العربية المتوسطية

نجد أن ، ، مثل سوريا ولبنانالعيد من الدول العربية المتوسطيةفي أنه ؛ حتى ) ماليين6 نحو  إلىمجموعال
في بعض  الهجرة لقد أصبحت. ات سوق العملكيهي عامل أساسي في فهم ديناميالجغرافية سياسية التطورات ال

األصغر المشرق  دولهذا هو الحال بشكل خاص في ال. ية في أسواق العمل سمة هيكلالدول العربية المتوسطية
  األمر يزداد، ولكن)عاملين في مجال الخدمة المنزليةوخصوصا قطاعي البناء والزراعة وال(مثل لبنان واألردن 
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 الدول العربية لهجرة إلى الخارج فياسياسات في   عجز يذآرفإنه جدير بالذآر أنه هناك، وفي هذا السياق ●

  المتوسطية
الدول العربية  معظم فاألمر المثير للدهشة أن ، د في أدوات السياسة العامة للهجرعلى الرغم من االهتمام المتزاي

 واحدة قد يكون لديها سياسة، أو واضحة وصريحةسياسة الهجرة إلى الخارج  حتى اآلن ال يوجد لديها المتوسطية
 وتخفيف حدة التوترات االجتماعية، وتحقيق تشجيع الهجرة آسبيل للحد من األيدي العاملةل سوى لشيءال سلبية 
 لتحسين الدول العربية المتوسطيةفي جميع هناك مجال آبير . االمغرب هو االستثناء الوحيد هنا إلى حد م. الدخل

 .وتنفيذهاالهجرة بشأن صنع السياسات 
 
وليس الدخل واألجور بالفروق في  تتعلق، ، إلى حد آبيراة لضغوط الهجرة، هناك أدلة على أنهأما بالنسب ●

    البطالةبمستويات
وفقا : السببان الرئيسيان لضغوط الهجرة هما الدول العربية المتوسطية االقتصادية في لتوقعاتانعدام الفرص واإن 
 ورد ، فإنه قد فلسطين ولبنان والجزائر والمغرب وتونسفيعلى مستوى آل بلد مختلف الدراسات االستقصائية ل

يعربون  في الدول العربية المتوسطيةأآثر من نصف الشباب أن ، )21 - 20صفحة (  الخلفية القوميةوراقاألفي 
 للهجرة هو على أن المحرك الرئيسي االقتصادي، هناك بعض األدلة في هذا السياق. رغبتهم في الهجرةعن 

بالنسبة لمتوسط الدخل  الدول العربية المتوسطية في معظم تتزايدالتي هي في الواقع (ت في األجور مستوى التفاو
، وهو ما يعني  المترتبة على السياساتآثاراألمر هذا و.  البطالةوليست، )االتحاد األوروبيفي السنوي اإلجمالي 

، الحاليد السكان الذين هم في سن العمل في الوقت  تزايد عدانكسارأن ضغوط الهجرة ستبقى مرتفعة حتى بعد 
 انخفضتمهارات العاملين في تحسن آبير وحتى لو أصبحت بالتالي ، ونوعية نظام التعليمتحسنت لو وحتى 

 .مستويات البطالة الحالية
 

المتوسطيةالدول العربية  يمكن أن يكون عامال في بعض ا، لكنه حاسمةغير العقول باستنزافذات الصلة األدلة  ●
   

هجرة ارتفاع معدل فإن ، الدول العربية المتوسطية أنحاء جميع فيعال في حين أن مستوى البطالة بين الخريجين 
قد يسبب مشكلة ) 1.2.5، انظر الجدول رقم  في المغرب 1/6  في لبنان و 1/3تزيد على  (ينخريجال

 على أن هجرة العمالة الماهرة هي التي دولعض الفي بهناك أدلة و. دولللخسارة في رأس المال البشري لتلك ال
من  للموارد الشحيحة أو استنزاف) المغرب وتونس(معينة تسببت في نقص في اليد العاملة المؤهلة في قطاعات 

لتخفيف من حدة مشكلة البطالة  تعمل على اهجرة األيدي العاملة الماهرةفإن  أخرى، دولفي و). لبنان (نلمؤهليا
 عملية إهدار العقول التيمنع تهجرة العمالة الماهرة أن ، أي  من التسبب في خسائر في الموارد بدالنيخريجبين ال

   .اإلناثبين تسببها البطالة بين الشباب الخريجين والخمول 
 

الدول من ) ينخريجمن الأي المهاجرين (أدلة قوية على أن هجرة العمالة الماهرة ه ثمة وعلى أي حال، فإن ●
   االتحاد األوروبيعنها إلى، ية نحو الخليج والواليات المتحدة بصورة رئيستتجه المتوسطيةالعربية 
 آثار هامة  لهوهذا األمر. أيضا ها، ولكن سياسات الهجرة لها تأثيري هذا الصدد فاماه ادورتلعب  األجور يبدو أن 
)  التي تمت الموافقة عليها مؤخرابطاقة الزرقاءمثل ال ( آليات معينةإلنشاء الحاليالتحاد األوروبي ا تجاهبالنسبة ال

   .لعمللهرة إلى أسواق االتحاد األوروبي لجذب عدد أآبر من المهاجرين الم
 

  يمكن تلخيصها في الجدول التاليللكتابات في هذا األمرلخارج وفقا لتأثير هجرة العمالة 
                 آلثار الهجرة على العمالة في الخارج) غير واقعي(جدول 

 معدالت الهجرة
 
 

 التأثيرات على سوق العمل

ت الهجرة
توقعا

(الهجرة الفعلية  
الدائمة؛ المؤقتة

ت المالية )
التحويال

المهاجرون العائدون 
 

 + - - - إمداد العمالة
آسب /استنزاف()  بشرياستثمار(إمداد المهارات 

 )العقول
+ - + + 

 العوامل المحددة

 + + = = داد رأس المالإم
 + + = + ) المهاراتاآتساب()  بشرياستثمار(التعليم 

 + - = -  العمالةاشتراك

 جانب اإلمداد+

 السلوك

 = + + + )االحتياطيةالمرتبات (المرتبات 
 جانب الطلب + + + - الطلب على العمالة االستهالكأنماط 
 الطلب على العمالة االستثمارنماذج 

 )رأس مال(
- - + + 

 = + = = التوظيف غير الرسمي الهيكل
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، بغض النظر عن التخفيف من الضغط بين أنهت في الدول العربية المتوسطية، هناك أدلة تجريبية ومع ذلك
تكاد أن أو ال تؤثر على معدالت الهجرة فإن ، في الدول العربية المتوسطية على أسواق العمل ديموجرافيال

على نفس و. معظم الدول العربية المتوسطية تهديدا خطيرا لتنمية عقول الافاستنزال يشكل  ومشارآة اإلناث
  . فرص العملعلىثر طويل األجل الهجرة العائدة لها أنجد أن ، المنوال

 

   ق العمل إلى حد آبيرتؤثر على سو في الدول العربية المتوسطيةالتحويالت المالية أن ال يبدو  ●
الدول عالية في الالمالية التحويالت مستويات أن أدلة على لقومية أو الكتابات  من األوراق الخلفية اال تقدم أي

أو متوسط ) دها العوامل الثقافيةحدتوالتي (تؤثر على معدل مشارآة المرأة في مجال العمل  العربية المتوسطية
البطالة ومستويات ة رسميالغير ، وانتشار العمالة بسبب وفرة اليد العاملة ال تتسم بالمرونةوالتي (األجور 

، يكون لها تأثير على األجوراحتماالت الهجرة المالية الخاصة ب التحويالت ه يبدو أن، فإنومع ذلك). عاليةال
الحال بوجه خاص في لبنان يبدو أن هذا هو . ، وخاصة بالنسبة للخريجينمستوى البطالة" توازن"زيادة وبالتالي 
 .حد أقل في المغربب، وواألردن

 

حتى اآلن حجمها ، ولكن  المنشأدولق العمل في  آثار إيجابية جدا على سولهاالهجرة العائدة لنقيض، فإن على ا ●
   الدول العربية المتوسطية في معظم اعد هامشيي

، ويرجع ذلك جزئيا الآتساب المهارات شروعات واألعمالعودة المهاجرين استعدادا أآبر ألنشطة المتظهر 
، ، مثال٪ أآثر في حالة مصر38( أجور أعلى من غير المهاجرين ، والحصول علىمالرأس النتيجة لتراآم آو

 هامشية نسبيا من حيث الحجم تعد لمهاجرينعودة افإن ، ومع ذلك). اإلنتاجيةمن مما يعني ضمنا مستويات أعلى 
ومصر ولبنان األردن  إلى وعودة المهاجرين اإلجباريةجانبا حالة مصر نحينا ، إذا الدول العربية المتوسطيةفي 

في . بيرة على أسواق العمل، التي وضعت ضغوطا آ بسبب حرب الخليج 1991عام ، وال سيما بعد وتونس
، وتسهيل الهجرةفإن ، في هذا السياق.  المنشأعلى دولعتمد إلى حد آبير على الوجهة وليس  تالعودةفإن ، الواقع

. المقصد والمنشأدولسياسات الهجرة في آل من فع المتبادل لنلل استراتيجيه  أصبحتالعودة الطوعية للمهاجرين
  

 

  في الدول العربية المتوسطيةالهجرة وحدها لن تحل تحديات سوق العمل فإن وعلى أية حال،  ●
يرجع لعدم المقبلة في األعوام العشرة إلى الخامسة عشر  الدول العربية المتوسطيةتحدي العمالة في ضخامة إن 

 العديد من اإلجراءات استلزم األمر أن تكون، ومع ذلك. يجاد حل لهاإاقعي يمكن للهجرة بمقتضاه و سيناريو وجود
المتعلقة بالسياسات واإلصالحات المؤسسية الالزمة أآثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية لتوفير اليد العاملة 

عملية خلق فرص لتعزيز  العمل بالنسبة للمرأة،رآة في سوق ، وزيادة المشاسين نظم التعليم والتدريب المهنيوتح
 . منزلفي نمو في إنتاجية العمل والقطاع الخاص العمل في 

  

النجاح  تتيح فرص  الدول العربية المتوسطيةرافية والمهارات في االتحاد األوروبي ووجالديمالجوانب ولكن  ●
وتوفير العمالة من  األوروبياالتحاد عمالة في  على الطلبال للجانبين واالستراتيجيات المطابقة بين التبادلية

   الدول العربية المتوسطية
 توفير مجموعة من العمال المتعلمين من الشباب تعمل الدول العربية المتوسطية على، وسوف في العقدين القادمين

متوسطي جرين  زيادة الطلب على العمال المهاها إزاءسواق دول االتحاد األوروبي أن تستثمرالتي يمكن ألو
الدول  ولكن هذا يتوقف على التعاون الفعال والفوري لرفع مستوى المهارات للقوى العاملة في .وعاليي المهارة

والدول العربية بين االتحاد األوروبي  االقتصاديوهذا يجب أن يصبح أولوية للتعاون  (العربية المتوسطية
 ذوي جذب المهاجرينل، على نحو فعال  في االتحاد األوروبية القانونية، وإنشاء مناخ مالئم للهجر)المتوسطية

التي تمت ، بما في ذلك البطاقة الزرقاء سياسة الهجرةبشأن الحالية  األوروبيتحاد اال إن أدوات. المهارات العالية
 وسطيةمت - األوروستراتيجياتاالهذا على الرغم من أن . توفر هذا األمر هابدو أنت، ال الموافقة عليها مؤخرا

الصدد  الوزارية في هذه متوسطية- األوروبعد المؤتمراتالتي حددت  الهجرة والعمالة جالفي مالجديدة قليمية اإل
 -بشأن هجرة اليد العاملة  واسعة النطاق شاملة إستراتيجيةوجود فضي إلى يقد  إنشاء إطار إقليمي قد عملت على

   .تنفيذل فعالة لخططو المناسبة  أدوات السياساتيتم إعتمادشريطة أن 
 

يتم النظر  المقترحات التالية من أجل العمل والتوصيات المتعلقة بالسياسة المقدمة لفإنه تم تلخيص، على أساس هذه النتائج
الخاصة باإلستراتيجيات البديلة وخيارات السياسة على  الخلفية القومية  لألوراق5.4باب انظر أيضا ال (7 في الباب فيها

   :)ول وذلك إلدارة عملية عدم التطابق بين توفير العمالة والطلب عليهامستوى الد
 

 الدراسةالخاصة بسياسة التوصيات ولعمل  امقترحات
 

 مزيد من البحوثبيانات و ●
   

 وعدم وجود بحوث محددة الدول العربية المتوسطيةق العمل والهجرة في ع المعلومات األساسية عن سوملصعوبات جنظرا 
الدول العربية المتوسطية ينبغي ق العمل والهجرة في ن جدول أعمال البحوث حول سوفإ المنطقة،معينة فيأدلة ترآز على 

  :في هذا التسلسل ما يلي وقد يشمل هذا األمر.  تتخذ نهجا متعدد المستوياتأن
لهجرة استنادا إلى ق العمل وا سوبشأن مجموعة آاملة من اإلحصاءات موحدة إلنتاجعلى مستوى المنطقة برنامج . 1

هذا البرنامج من و. باستخدام نفس المنهجيات في جميع أنحاء المنطقة وذلك للسماح للمقارنةقومية والمصادر اإلحصائية ال
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ضع مجموعة آاملة من اإلحصاءات عن القوى العاملة والهجرة على المستوى اإلقليمي الفرعي في واحد أو مشروع لو. 2
 علىمحددة دراسات استقصائية بالموارد الالزمة لالضطالع هذا المشروع وفر يينبغي أن و.  الرائدةدولاثنين من ال

 .عند الحاجةالمستوى اإلقليمي 
   

  البيانات الخاصة بالدول العربية المتوسطيةعلى أساس مجموعات المذآورة أعاله من  ،إجراء دراسة واسعة النطاق. 3
 البحوث والنظريات حول تدفقات الهجرة إلى أي مدى تم وضعالختبار ، اإلقليمية الفرعيةق العمل والهجرة بيانات سوو

الوارد (1.1.5 الجدول .عربية المتوسطيةعلى الدول العلى أدلة من مناطق أخرى تنطبق إستنادا وأسواق العمل المتقدمة 
 .األسئلة البحثية لتوجيه هذا البحثيقدم مجموعة من ، )أعاله

   

الدول العربية المتوسطية، يتطلب األمر  في  غير الرسميتوظيفاالقتصاد والآيفية عمل لنقص المعرفة بشأن نظرا . 4
 .تى تتوافر للدول العربية المتوسطيةوجود دراسة على مستوى المنطقة بشأن التوظيف غير الرسمي ح

  

 في الدول العربية المتوسطيةأنماط الهجرة ، وال سيما  العربيةدولدراسة شاملة عن حجم وخصائص الهجرة فيما بين ال. 5
   . الخليج وليبيادولإلى 
 
 هجرةلل االتحاد األوروبيسياسات • 

راء إصالحات هيكلية لتحسين سياساتها االقتصادية من أجل تهيئة  حاجة إلى إجبقدر ما تكون الدول العربية المتوسطية في
، جذب على سبيل المثال(ع القطاع الخاص  وتشجي لجذب االستثمار األجنبي المباشرمناخ االستثمار وتشجيع رجال األعمال

وروبي رفع مستوى مزيج ، يتعين على االتحاد األ) روعات التي يفتقرون إليهاد اإلنتاجية ورأس المال والمشوتحفيز الموار
، وبخاصة  العقود القادمةتكون متطلبة فيزيادة قدرتها التنافسية لجذب عوامل اإلنتاج التي سوف التي تؤدي إلى السياسات 

  : السياسي التدابير التاليةاإلصالحهذا  عامل مع متعددة المستويات للتستراتيجيةوينبغي أن تتضمن اإل. العمالة الماهرة
الدول العربية  والمؤقتة من بالهجرة الدائريةح سمالنطاق التي تواسعة االتحاد األوروبي فيذ مخططات تصميم وتن .1

 .لهجرةلسياسة االتحاد األوروبي الناشئة  في إطار المتوسطية
مهاجرين  فقط على الالتي ال تقتصر، وإلى اإلتحاد األوروبيUخلق بيئة قانونية تسمح للهجرة القانونية الدائمة  .2

 . مهرةال
، المترتبة ومعالجة الثغرات 2005الذي اعتمد في عام " للهجرةالجديد النهج العالمي "من أجل تحسين شمولية  .3

 :يتم ما يليمن المهم أن فإنه 
 ؛  على جانبي البحر األبيض المتوسطتوظيف القوى العاملة القائمة بعمليةتمكين المؤسسات والقنوات القانونية  -
سهيل إجراءات على سبيل المثال ت( ه األوروبي وداخلخارج اإلتحاداريح العمل في سهولة الحصول على تص -

 ؛)تأشيراتالحصول على ال
 تأشيرات ينبغي أن تشمل ي، وهلهجرة والتنقللمؤقتة تفضل أنماط تشجيع التأشيرات والسياسات المؤسسية التي  -

 ؛وتصاريح العمل متعدد لدولالتأشيرات ، دخول لمرات متعددةال
  ؛االنتفاعحقوق االجتماعية وقابلية  برامج الهجرة المؤقتة وجعلها أآثر جاذبية من خالل ضمان القيحتن  -
، وخلق مزيد من التآزر المؤسسي والقانوني ت التعليمية في االتحاد األوروبياالعتراف بالشهاداعملية تحسين  -

   .المؤسسات األآاديمية على جانبي البحر األبيض المتوسط بين
 
   الدول العربية المتوسطيةلتعاون بين االتحاد األوروبي وا• 

المتعدد األطراف  األورومتوسطي المستوى علىالتي أطلقت جديدة الات القطاعية كيديناميال وةسياسة الجوار األوروبيتقدم 
يمكن إطارا ) 2008نوفمبر (عمالة والعمل وال) 2007نوفمبر ( حول الهجرة ى األولةاألورو متوسطيالمؤتمرات  قبلمن 
 اإطارتحاد األوروبي من جانب واحد، ولكن بوصفه لال إستراتيجية ليس فقط بوصفه "النهج العالمي للهجرة"تنفيذ من 

  .  المشترآةتعاوني للتنمية
 :الصددتقدم في هذا التالية إلحراز يمكن اتخاذ بعض المبادرات وإنه 
، ومراجعة لدعم خدمات التوظيف العامة ية المتوسطيةالدول العربمن دولة  في آل قومية إطالق مشروعات .1

 ايجري التفاوض بشأنهوالتي  2013-2011ألعواموتطوير سياسات التوظيف في إطار خطط عمل الجوار ل
بالنسبة صنع القرار  المساعدة التقنية بشأن روعاتهذه المشيجب أن تشمل . الدول العربية المتوسطيةحاليا مع 

، والترآيز على تطوير سياسات نشطة  إدارة أسواق العمل عن بناء القدرات في مجال، فضالتوظيفسياسة الل
بصفة تدريجية على عمليات " إضفاء الطابع الرسمي"، فضال عن وتشجيع الشباب والعمالة النسائيةلسوق العمل 

 . غير الرسميةالتوظيف
 
 حاليا ايجري التفاوض بشأنهالتي  2013-2011ألعوام في إطار خطط عمل الجوار ل -النطاق  واسع ستعراضا .2

الدول  االتحاد األوروبي   ت آلياقبلمن  للهجرة قومية لصياغة وأداء السياسات ال- الدول العربية المتوسطيةمع 
 الدول العربية المتوسطية مشترآة بين االتحاد األوروبي وإستراتيجيةومؤسسي  إطار لتحديد العربية المتوسطية
 .في مرحلة الحقةوذلك   العاملةفي مجال هجرة اليد
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، وتقييم آثارها الهجرة الدائريةالمؤقتة و هجرةللأثر التجارب الثنائية الحالية على  النطاق واسع ستعراضا  .3
  جديدةكياتكشف عن مكاسب ونتائج ايجابية وذلك بهدف تفعيل ديناميال، واالقتصادية واالجتماعية والبشرية

 .روبية والدول العربية المتوسطيةفي سياق الدول األو يةعاونت
 
 الدول العربية المتوسطية بسبب هجرة العمال ذوي المؤهالت العالية من الستنزاف العقول يإنشاء مخطط تعويض .4

سيتم لتنمية المهارات الذي تعاون وهذه الخطة يمكن أن تكون مصممة على شكل صندوق . إلى االتحاد األوروبي
 إلى االتحاد الدول العربية المتوسطية من عدد المهاجرين المهرة الذين يذهبون من  بوصفها وظيفةالغةمب احتساب
 لتمويل برامج وسيخصص هذا الصندوق). ، خالل السنوات العشر األخيرةعلى سبيل المثال(بي لفترة معينة األورو
، دامج الجامعية في البالتحسين نوعية البر) 2، ن في البالديقيمالمتحسين مهارات الخريجين ) 1 تهدف إلى تعاون

ت العالية إلى تشجيع عودة المهاجرين ذوي المؤهال) 4، ) دراسيةالمنح المن خالل (د زيادة عدد خريجي البال) 3
 .بلدهم األصلي

  
الدول العربية إلى  واصطحابهاالعائدة تحاد األوروبي لتشجيع الهجرة نسق واسع النطاق من قبل االتصميم   .5

 في الدول األعضاء باالتحاد المنفذة، من خالل الحوافز المناسبة عاملة الماهرة اليد ال هجرةوبخاصة، المتوسطية
 والدول العربية المتوسطية األوروبي

 
 

 مقدمة 
 ظروف وهو يتفحص. الدول العربية المتوسطية، وتدفقات الهجرة في تكشف العالقة بين أداء سوق العملهذا التقرير يس

إنه . ، وتدفقات الهجرةر إصالحات سوق العمل على العمالة، والبطالة، واالقتصاد غير الرسميثيوتأالمؤخرة سوق العمل 
. قناة للوصول إلى أسواق العمل في الخارجعلى أنها الهجرة الدولية العمال يرى ، الذي تسوده العولمةفي االقتصاد العالمي 

، سواء للمشارآة في سوق العمل )تفرضها سياسات الهجرةلتي مثل تلك ا(قيود معينة  طبقا ل،اختيار األفرادوتخضع عملية 
 قرار الهجرة ق العمل المحلية تلعب دورا محوريا في اتخاذ ظروف سوإن، فعليهو. المحلية أو في سوق العمل في الخارج

.م دراسته إال قلياللم يتسواق العمل الوطنية ، وإن آان هذا األثر العكسي في المقابل، يمكن للهجرة أن تؤثر على . للخارج
   

 
   الكتابات في هذا الصدد

هانسون " (في عصرنا" قضية ساخنة ا عن آونهة بعيدت، حتى لو آانآبيرة وواسعة بشأن الهجرة والتنمية الكتابات
رة التحليل االقتصادي ألثر الهجمال : الكثير من التحمس المنشأ  دولق العمل فيالتفاعل بين الهجرة وسوولم يثر ). 2008
 دولق العمل في أثر تدفقات الهجرة على أداء سوفإن ، وعلى النقيض.  المضيفةدولق العمل إلى الترآيز على العلى سو
البحوث الموجهة نحو السياسات إلى حد ورآزت .  من قبل الباحثين والمنظمات الوطنية والدوليةلم يدرس إال قليالالمنشأ 

العمالة من ، وإدماج المهاجرين ق العمل، وتدفقات الهجرةسوبشأن المتقدمة دول ه من الآبير على االتحاد األوروبي وغير
إسترعاء إنتباه  المنشأ بدأت في  دول حجم التحديات في سوق العمل في، فإنفقط في السنوات القليلة الماضيةو. الوافدة
  .اتث وصانعي السياسوالبح

  
ق العمل النامية آبيرة جدا، اقتصر البحث على سودول سواق العمل في ال بشأن الكتاباتعلى الرغم من أن فإنه ، في الواقعو

إطالق إمكانيات التوظيف في منطقة الشرق  حولتقرير البنك الدولي وأشار .  حتى وقت قريبالدول العربية المتوسطيةفي 
وتجدر اإلشارة . دول هذه ال طفرة االهتمام فيإلى ) 2003البنك الدولي (األوسط وشمال أفريقيا نحو عقد اجتماعي جديد 

، )2005-2004فيميس (ية وسوق العمل  الموارد البشربشأن قسم آبير التي ورد بهاFEMISE تقارير إلى سلسلة 
 مؤسسة التدريب، والدراسات التي تقوم بها ) 2008مارتن وآخرون  وعيتا(للتوظيف يوروميد التقرير الختامي لمشروع و

ب األوروبية والبنك الدولي مؤسسة التدري(، ونظم التدريب المهني )2006( اإلصالح  بشأن سياسة العمالةةألوروبي
تقارير و. جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطدول في ) 2007فان ترير ( العمل إلى، واالنتقال من المدرسة )2005

هي األخرى من آانت والتي  )2006 و 2005، 2003، 2002 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(التنمية البشرية العربية 
جنبا إلى جنب (وجود عجز في المعرفة والتعليم و إلى عدم وجود مشارآة للمرأة وقد أشارت تلك التقارير. المعالم البارزة
 للتحدي الذي تم فور وضع تقييمولكن . تعترض التنمية في الدول العربية العقبات الرئيسية التي وهما من) مع الحكم السيئ

، وإلى حد بالنسبة للكتابات في هذا المجال آبيرا تقدمه لم يتم إحراز إال القليل من الفإنه من اإلنصاف أن نعترف بأن، إحرازه
  .آبير نظرا لعدم وجود بيانات موثوقة وشاملة

  
  ظهور سلسلة منتطورنا، حيث في غضون سنوات قليلة الدول العربية المتوسطية على الهجرة في وينسحب األمر آذلك

) متوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية- اليورواإلتحاد( CARIM مشروع مراآز البحوث المتخصصة ، مثل 
 حول الهجرة في المنطقة هو أهم، ألنه، في كتاباتمتأخر من الالهذا الظهور و). 2006انظر شرام (كتابات وطفرة في ال

فقا للبنك و.  عالميا من خالل حرآة العمالة من خالل االستثمارات والتجارةمتكاملةالمناطق ال، هذه المنطقة هي أآثر الحقيقة
٪ من 1تلقى ما يزيد قليال عن تفي العالم، والناتج المحلي  إجمالي٪ من 3 نحو األوسطتشكل منطقة الشرق الدولي، 
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العمل لمنظمة من قبل اوآانت المحاولة األولى .  ببطءتق العمل والهجرة قد تمعالقة بين سوفإن الوفي اآلونة األخيرة، 

 المرسلة دوللهجرة اليد العاملة في الدليل لسياسات فعالة من خالل منظمة األمن والتعاون / ةالمنظمة الدولية للهجر/ الدولية
، في العام الحاليو ).2007الدولية للهجرة منظمة العمل الدولية والمنظمة (والمستقبلة في منطقة البحر األبيض المتوسط 

 نشر وشمال أفريقيا قد أدت إلى  األوسطالشرق  دول فيبشأن الوظائف وانتقال األفراد البنك الدولي برنامج بحوث فإن 
إلى حد آبير في هذا الصدد ال يزال ولكن حقل البحوث ). 2009البنك الدولي  (خلفية أوراق، وأربع تقرير واسع النطاق

هي ، وقات الهجرةتدف ، وة مصادر البيانات سواء بالنسبة لسوق العملموثوقيعلى وجه الخصوص، عدم و. 'اإلنشاءتحت '
مما صعب من ، الكبرىاإلفريقية  جنوب الصحراء منطقةمشكلة أآبر في المنطقة من أي مكان آخر في العالم باستثناء 

 دولسياسات التوظيف الفعالة في تم تصميم وتنفيذ هذا التفاعل هو أمر أساسي إذا فإن ، ومع ذلك. عملية إجراء البحوث
 . الصدداهذ الدراسة الحالية تأخذ خطوة أخرى إلى األمام في هذهو،  المقصددولالمنشأ وسياسات الهجرة في 

   
 1األوروبي االتحاد الذي إلتزم به" العالمي للهجرةجديد الالنهج "، يمكن اعتبار هذه الدراسة آجزء من على هذا النحوو

المجلس األوروبي يشير ، تهفي استنتاجاو). 2009 وجوان فنتوريني، فاخوري (إحدى األوراق الخلفية في تم تحليله والذي
 بين سياسات االتحاد المختلفة، بما في ذلك األدوات  عن طريق زيادة الترابطه تكثيفوالتنمية سيتمجدول أعمال الهجرة "أن 

، الدول العربية المتوسطيةق العمل في  وليس هناك شك في أن أداء سو2."، بغية معالجة األسباب الجذرية للهجرةالمالية
 . إن لم يكن أهم األسباب الجذرية للهجرةو، أحد، هو ق فرص العمل واألجور وظروف العمليث خلسواء من ح

 
و . تدفقات الهجرةب ارتباطها يةوآيف الدول العربية المتوسطيةفي ا ألداء سوق العمل ي هذه الدراسة عرضا وصفيا أساسقدموت

تكمن . دولهلى الوضع في آل لتقديم نظرة متعمقة عمية قوخلفية ثمان أوراق بشكل خاص على تعتمد  ا، فإنهلتحقيق ذلك
ق  سو أحوال فيختالفاتواال وجود بيانات المقارنة بالرغم من صعوبة، في منظوره اإلقليميالقيمة المضافة لهذا التقرير 
 عن العمالة حصاءاتإل دليل مرجعي سريع لةميقو في نهاية آل ورقة خلفية ولقد أدرجنا. لدولالعمل والهجرة في مختلف ا

  . الدول العربية المتوسطيةوالهجرة في 
 

 البيانات 
 
 عدم وجود:  المنشأدولة في القوميمصادر الأوجه القصور في عن  قدمت أدلة وافرة قد صياغة األوراق الخلفية القومية إن 

) وبالتالي االرتباك(ناقضات المنهجية ، والت)رالجزائ(معدالت البطالة الرسمية   ياناتبتباين البيانات المتعلقة بالهجرة وشدة 
، وعدم وجود  إلى الكثير من البيانات في تونس، وعدم إمكانية الوصولعلى الرغم ولمصادر اإلحصائية في المغرب

 اإلحصاءات المتعلقة بالهجرة وعدم موثوقية البيانات عدم وجودالقوى العاملة في لبنان ناهيك عن حول  يةمسحدراسات 
 وقت لهذا البلد الضوء على أوجه التضارب في البيانات على مر التسلط الورقة الخلفية القومية(عمالة في سوريا البالمتعلقة 

أن يدخل في سوق العمل أو الهجرة في المنطقة مجال  في  أي باحث مهتمه يجب علىآل هذا يعني أن). سساتوعبر المؤ
قصور ال أوجه دائما ما تعكس، وطبقا للدراسات المسحيةلسكان بيانات افإنه يتم نشر . حقيقيةال العقبات مضمار سباق
، وأحيانا من التي لوحظت في البيانات المنشورةالتغيرات غير المبررة آذلك خطيرة في آثير من األحيان ووالمتناقضات ال
نية دون التشكيك في  من مصادر البيانات اإلحصائية الوطتأخذالمنظمات الدولية فإن  ،في أغلب األحيانو. سنة إلى أخرى

  .إعداد البيانات ية آيف عناستفسارصحتها أو 
 
 في إطار ي نشرذال) 2008ميدستات  (التدريب والتوظيف في شمال وجنوب المتوسطصدر مؤخرا عن قد  تقرير هناكو

ذلك فإن التحدي ل. تجميع المصادر اإلحصائية الموجودةب يقم إاللم والذي  ميدستات اإلحصائيتعاون اإلقليمي البرنامج 
 يواجه ندرة وعدم موثوقية مصادر الدول العربية المتوسطيةالرئيسي األول في أي بحث على أسواق العمل والهجرة في 

بيانات مجزأة وغير مترابطة مصادر استخالصها من يتم يتم على أساس تخمينات ت المنطقة فيمعظم التحليالت و. البيانات
عدم مالءمة تلك تتضح ، وة قياسييةن خالل تقديرات اقتصادنقلها إلى المنطقة ميتم اطق أخرى أو من األدلة التجريبية من من

ناهيك عن آمية ، الراهنةالبيانات هذه  مع اإلحصائيالعمل إن . ة مفصلة تحليللتكون في صورةالنتائج عند تقديم األساليب 
رنة بسيطة للمنطقة غالبا ما تتعارض مع الدقة المنهجية  جداول مقاعملحتى . يكاد يكون من المستحيلالتحليل االقتصادي، 

بدورها وهي ، األوراق الخلفية القومية الجداول الواردة في هذا التقرير، والتي تعكس تناقضات في آما هو مبين في(
 ،اع من المصادرتساق يعوقه االنقطالمقارنة واال). 3 المتاحةلقومية ااتاإلحصائيمن موثوق بها المصادر أآثر المأخوذة من 

، في احة منذ عدة سنوات، آما هو مبين، على سبيل المثالوأحيانا على أحدث البيانات المت(والتأخر في توافر البيانات 
 ،) 5.2.1 و 4.2.1الجدولين 

 
_______________________________________ 
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 " للهجرة األوروبيةسياسة شاملة ")2006 ديسمبر 14/15(النتائج الرئاسية للمجلس األوروبي ببروآسيل  2
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/87642.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf
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العمل وتدفقات الهجرة في نات أخرى على أسواق لذلك ، آما هو الحال مع أي بيا. وضمنا االفتراضات أو طرق حسابية
، ينبغي استخدام جميع البيانات والجداول الواردة في هذا التقرير ، المستخرج من خلفية وطنية ورقات ، بحذر المنطقة
 .ومع ذلك ، يتم الكشف عن حجم ما ينقل يعطي فكرة دقيقة في العمليات والتحديات التي يجري بحثها هنا. وتدقيقه

 
  دراسةلا

عها هنا أن هناك عناصر مشترآة في  التي تم جمأوراق الخلفية ةعشرالتبين ، ةملحوظال القوميةعلى الرغم من االختالفات 
مع وجود، (نفس التحديات  في  تقريبا تتشارك، ، من المغرب إلى سوريادولة منهمأن آل و، الدول العربية المتوسطيةجميع 

 من المواطنين العاطلين  عدد آبيرهملديو، ةلا للعمدرين رئيسيين مصفهم: )زحجم و الترآيال، اختالفات في بطبيعة الحال
 هائل وقطاع كبيرة، وقطاعات الدولة الغير الجيدةنظم التعليم ذلك في ظل ، ووال سيما بين الشباب وبين النساء، عن العمل

مجموعات األخرى التي ، وبدال من الية المتوسطية ترآيز الدراسة على مجموعة الدول العربهذا ما يبرر. جدا غير رسمي
وشمال  الشرق األوسط دول سيما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو في وال(بهدف مالءمتها  المنظمات الدولية تستخدمها
 بشأن هذه تعاون اإلقليميفتح مجاال واسعا من الفرص للت اآما أنه). ضم أيضا العراق وإيران ودول الخليجت تي، الأفريقيا
 . متوسطية -راسة تنتمي إلى الشراآة األورو قيد الدثمانيال الدول العربية المتوسطية وأن جميع وخاصة، القضايا

 
هذا التحليل آأساس لوضع توصيات محددة بشأن السياسات على حد سواء بالنسبة  استخدام، في الفصل األخير من الدراسة

التحليل والتوصيات هنا ويهدف . بينهماالتعاون االقتصادي أيضا من أجل ، وتوسطيةلدول العربية الملالتحاد األوروبي ول
، وأيضا لسياسة االتحاد األوروبي هجرةللسياسة االتحاد األوروبي بشأن صنع القرار بالنسبة لعملية إلى أن تكون ذات صلة 

في  المهاجرين  في إعتبارها العمالة منوضعت قد التيو، موضوعيةال األوراق الخلفية إحدىآما هو مبين في : للتوظيف
، وتأثير سياسات االتحاد األوروبي  المنشأدولق العمل في  سوإلىبالكاد  تتطرق، ولكنها سوق العمل في االتحاد األوروبي

شراآة تصميم وتنفيذ التعاون االقتصادي في إطار البضا دراسة وثيقة الصلة أيفالولكن، بالطبع، . عليهاوهجرة اليد العاملة 
 االجتماعات الوزارية فإن أول، في العامين الماضيينفإنه ، في الواقعو. األوروبية المتوسطية وسياسة الجوار األوروبية

بهدف آانت ، )2008 في نوفمبر المغربفي و، 2007 في نوفمبر جزائرفي ال( عقدت التيالمعنية بالهجرة والعمالة و
ق العمل وأخيرا، آان أداء سو.  الشريكة في هذه المجالدولالمن رآائه المتوسطيين إثبات التعاون بين االتحاد األوروبي وش

ر الحوار األورومتوسطي ذات أهمية أيضا في إطا  واآلثار المترتبة على الهجرة هي مسألةالدول العربية المتوسطيةفي 
 لوزراء االقتصاد والمالية، متوسطي- األوروالسنويالجتماع اجري في يي ذطراف ال على المستوى المتعدد األاالقتصادي
 .سياسات االقتصاد الكلي التي نوقشت في هذا اإلطارب بشكل مباشررتبط ي أداء سوق العمل حيث أن

 
من ، و)البطالة، وانخفاض معدل المشارآة( الكم من ناحية ، سواء سوق العملفي أن عدم التطابق يتضح  حال، ة أيوعلى
 في تواجهه الدول العربية المتوسطيةالذي س األآبرجتماعية االو قتصادياال التحدي وه) اتالمؤهالت والمهار (كيفحيث ال

. بالنسبة لجيرانه المحيطينتجاهل هذه التطورات يأن تحاد األوروبي لالال يمكن و، القادمةخمسة عشر العشرة إلى عوام الاأل
 يجعل مما، )7.2انظر القسم  (دول العربية المتوسطيةتؤثر على البالفعل  الحالية بدأت األزمة االقتصادية العالميةو

  .سياسة عمل أآثر إلحاحامن ضرورة وجود يجعل والوضع اآثر سوءا 
 
رافية وآفاق وطبيعة وجات الديمكيلديناميل تحليال موجزا ، نقدمفي الفصل األول.  على النحو التاليقد تم تنظيمها دراسة وال

ب المقبلة من أجل استيعاسنوات العشر ت من خلق فرص العمل في حتياجالال ييممع تقة، الدول العربية المتوسطيالعمل في 
إذا زاد معدل عدم  4.2و مليون وظيفة جديدة ستكون ضرورية خالل هذه الفترة ، 15: الزيادة في السكان في سن العمل

  .%5بمقدار ) ن النساء في سن العمل اآلن٪ م20حوالي  (إشتراك المرأة في العمل 
 
 علينا إعادة النظر.  من حيث األجور والبطالةالدول العربية المتوسطيةسواق العمل في  مكرس لتحليل أداء الفصل الثانيو

الذي (، فضال عن دور االقتصاد غير الرسمي  العوامل المحددة لهذا األداءأحد في التنظيم القانوني لسوق العمل، باعتباره
النساء  ، مثل استبعادوغيرها من التحديات الرئيسية) قةالة غير الزراعية في المنطيمتص ما يقرب من نصف مجموع العم

الدول العربية في معظم : بالتفصيل، وآذلك اتجاه متوسط األجورتكوين البطالة وتم تحليل . ق العملمن سوو الشباب 
 . القليلة الماضيةخالل السنوات ت األجور مع االتحاد األوروبي  الفجوة في مستويات، زادالمتوسطية

 
، مع إيالء اهتمام خاص  دولةفي آلالمنفذه سياسات العمالة الوطنية إقامة صلة بين هذا األداء ونحاول ، في الفصل الثالث

نخلص إلى أن و. سوق العمل والتغييرات األخيرة في التشريعات في سوق العمل أو سياسات التوظيففي نشطة الللسياسات 
___________________________ 

 إستنادا على عما إذا آانت األرقام الرسمية أو 1.444.074 و454.000بيانات عدد العاطلين عن العمل  بالنسبة لسوريا قد تتراوح بين : آمثال على ذلك3
 من خالل 1.4.2 و 1.2.1الجداولويتم تفسير التفاوتات بين األرقام في . تستخدم لتمثل عددا أآبر مما هو مسجل بالنسبة لقوة العمل" األرقام المصححة"

 .اإلختالفات في البيانات
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بعض األفكار العامة بينتهي هذا الفصل و.  واسع جداالدول العربية المتوسطيةتحسين سياسات العمالة الوطنية في مجال 

  .ق في المنطقةسوعدم التطابقات في بشأن خيارات السياسة التي قد تقلل من 
  

 في الدول  في النظام االقتصاديا ودورها وخصائصها مسألة الهجرة إلى الخارج وحجمه بمعالجةالرابع، نقومفي الفصل 
في الدول العربية العمل الطبي سوق  على تأثير الهجرة إلى الخارج على يرآز الخامسالفصل و. العربية المتوسطية

ما إذا آانت عمسألة نقوم بمعالجة ، صعلى وجه الخصوو.  االهتمامات الرئيسية لهذه الدراسةوهي إحدى، المتوسطية
ير ، فضال عن تأثدولمن رأس المال البشري المؤهل في هذه ال" إستنزاف العقول "إلىؤدي ت المتخرجينهجرة العمال 

وينتهي هذا الفصل بملخص حول الهجرة الدائرية وأثر  .والتوظيف ةلاالعمالتحويالت المالية على األجور، ومشارآة 
 .الهجرة العائدة

 
بعد مراجعة عملية تنمية سياسة الهجرة المشترآة الخاصة اسة اإلتحاد األوروبي للهجرة، والسادس نعود إلى سيفي الفصل 

، قمنا بتحليل مدى   اعتمد في ديسمبرنهج عالمي للهجرةبلغت ذروتها في التي و) ال تزال غير مكتملة(باإلتحاد األوروبي 
التي تمت الموافقة وخاصة البطاقة الزرقاء ( المهاجرين المهرة لالتحاد األوروبي جديدة لجذبالسياسة المالءمة أدوات 

وتجربة السكان في اإلتحاد األوروبي مع زيادة عمر وعلى نطاق مضاهاة الطلب على اليد العاملة ) مايو الماضيعليها في 
بريق أمل إذا ما نخلص إلى أن هناك و. رافيجيموتحول الدللألنها استكمال  زيادة توفير العمالة في الدول العربية المتوسطية

في الدول ، ورفع مستوى مهارات العمل  بتنفيذ مخططات الهجرة القانونيةسواء فيما يتعلق(تم تنفيذ السياسات الصحيحة 
ية متوسطية وسياسة الجوار األوروب -لشراآة األوروا إلى أي مدى أصبحت باستكشافنقوم ، أخيراو). العربية المتوسطية

   . أدوات السياسة المالئمة لالستفادة من هذه الفرصةمن
 
 .بعض المقترحات من أجل العمل والتوصيات المتعلقة بالسياسةيتضمن الفصل ب الدراسة نتهيوت

   
الموجودة واألدلة التجريبية المتصلة النظرية  كتاباتسبقها استعراض موجز للي) بعض األجزاءوأحيانا ( الفصول وآافة
الدول العربية ق العمل في تأثير الهجرة على سوبما يتعلق عراض هو حصري فيهذا االستو. ل العربية المتوسطيةبالدو

 )2009مارشيتا (التي آرست لهذا االستعراض  من ورقات خلفية أحد األوراق الخلفية ، باعتباره)6الفصل  (المتوسطية


