
ملخص

إن تصاعد التنمية يف دول مجلس التعاون وما ترتب عىل هذا التصاعد من استقدام كثيف للعاملة الوافدة 

الخليجي يف  الوظيفي للمواطن  العديد من قطاعات العمل، إذا مل تكن له تداعياته عىل األمن  وإحاللها يف 

بدايات الطفرة النفطية يف العقود املاضية، فإن نتائجه أخذت يف التفاقم والتزايد حتى باتت تشكل أزمة توضع 

لها االسرتاتيجيات والخطط من أجل العمل عىل احتوائها والتخلص منها، نظراً إىل ما يرتتب عليها من تداعيات 

خطرية، وذلك ابتغاء الوصول إىل تحقيق األمن الوظيفي للمواطن الخليجي.

إن من الرضوري أن نؤكد عىل أن التداعيات األمنية املحتملة للبطالة ترتبط بخيوط وثيقة الصلة بتزايد 

أعداد العاملة الوافدة، وخاصة يف فئة املهارات املتدنية وذوي امليزة التنافسية مقابل نظرائهم من املواطنني، 

وميكن أن يؤدي االستياء يف ظل الجهل باألسباب إىل نشوء نوع من "الفوبيا" ضد األجانب قد تتحول يف بعض 

الحاالت إىل سلوك عدواين ضدهم، كام أن هناك احتاماًل بأن يكون السلوك العدواين يف االتجاه املعاكس يف حالة 

وجود متييز يف الحقوق ومستويات األجور عىل أساس الجنسية.

وبذلك فإن األمن الوظيفي الذي تنشده سياسات التوطني ضمن مفهومه الضيق يتحقق – وفق ما أراه – 

من خالل الحصول عىل وظيفة بأجر مجٍز، ومبا يتالءم مع املؤهالت والتخصص. وإن غياب األمن الوظيفي املتمثل 

يف عدم استقرار الدخل يف القطاع الخاص، باعتباره القطاع األكرب الذي من شأنه أن يغطي الطلبات الوظيفية يف 

ظل حالة االكتفاء الغالبة يف القطاع الحكومي، يقف دون تحقيق اسرتاتيجيات اإلحالل التي تعترب أوىل أولويات 

سياسات التوطني للعاملة املحلية، وهو ما يستلزم تجاوز الكثري من املعضالت يف سبيل تحقيق األمن الوظيفي 

من خالل هذا القطاع املهم والحيوي.

المصطلحات األساسية

كثافة العاملة الوافدة، سياسات التوطني، األمن الوظيفي، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أحمد مبارك سالم
باحــث - مملكـة البحـريـن
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مقدمة

التنمية ومعطياتها  اسرتاتيجيات  بني  املواءمة  نتيجة عدم  البطالة  العامل مشكلة  الكثري من دول  تعاين 

واسرتاتيجيات التنمية البرشية وفقاً لتداعيات ظروف كل مجتمع عىل حدة، وال شك يف أن لتفاقم مشكلة البطالة 

يف أي مجتمع من املجتمعات تداعياته ونتائجه التي من شأنها أن تؤثر يف استقرار املجتمع ومسرية التنمية فيه؛ 

ومن أجل ذلك فإن تصاعد التنمية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما ترتب عىل هذا التصاعد 

من استقدام كثيف للعاملة الوافدة وإحاللها يف العديد من قطاعات العمل، إذا مل تكن له تداعياته عىل األمن 

الوظيفي للمواطن الخليجي يف بدايات الطفرة النفطية يف العقود املاضية، فإن نتائجه أخذت يف التفاقم والتزايد 

حتى باتت تشكل أزمة توضع لها االسرتاتيجيات والخطط من أجل العمل عىل احتوائها والتخلص منها نظراً إىل 

ما يرتتب عليها من تداعيات خطرية، بغية الوصول إىل تحقيق األمن الوظيفي للمواطن الخليجي.

ونظراً إىل ما قد ينجم عن التداعيات التي قد تفرزها كثافة العاملة الوافدة من ارتفاع يف معدل البطالة بني 

العاملة املواطنة يف دول مجلس التعاون، فإن ما يرتبط به من عدم تحقيق األمن الوظيفي من شأنه أن يؤدي 

إىل ارتفاع معدالت الجرمية، حيث إن انتشار ظاهرة البطالة يف أي مجتمع يرتبط بزيادة معدالت الجرمية فيه 

والعكس بالعكس.

ونؤكد أن التداعيات األمنية املحتملة للبطالة ترتبط بخيوط وثيقة الصلة بتزايد أعداد العاملة الوافدة، 

وخاصة يف فئة أصحاب املهارات املتدنية ذوي امليزة التنافسية مقابل نظرائهم من املواطنني، وميكن أن يؤدي 

االستياء يف ظل الجهل باألسباب ضمن هذا النطاق إىل نشوء نوع من "الفوبيا" ضد األجانب قد تتحول يف بعض 

الحاالت إىل سلوك عدواين ضدهم، كام أن هناك احتاماًل يتمثل يف بروز سلوك عدواين يف االتجاه املعاكس يف حالة 

وجود متييز يف الحقوق ومستويات األجور عىل أساس الجنسية.

إن دراسة سياسات التوطني يف ارتباط تأثرها – نجاحاً وإخفاقاً – بكثافة العاملة الوافدة يف دول مجلس 

التعاون تحتاج إىل اهتامم كبري بالعديد من املتغريات االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية والسياسية واألمنية، 

األمر الذي يستلزم تبني منهج جديد يف النظر إىل سياسات توطني الوظائف من خالل وضع اآلليات ملعالجة 

التحديات التي تواجه نشاط التوطني يف دول مجلس التعاون، من خالل جهود اسرتاتيجية جامعية تنبثق من 

إطار مظلتها الجهود الفردية، مبا يحقق متطلبات سياسات التوطني من أساليب مبنية عىل الشفافية يف استقراء 

املؤرشات، مع رضورة االرتكاز ضمن هذا اإلطار عىل أساس التنافسية يف مواجهة املستقبل ملعالجة املشكلة من 

جذورها املمتدة لعقود عدة.

وعليه، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه يف هذا املقام هو: هل كانت كثافة العاملة الوافدة العامل   

الوحيد املؤثر يف سياسات التوطني التي تتبناها دول املجلس، أم إن هناك أثراً آخر من شأنه أن يفاقم هذه 

الظاهرة؟ وهل سياسات التوطني يف دول مجلس التعاون، سواء املتبناة منها ضمن اإلطار الجامعي أو الوحدوي، 
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من شأنها أن تحقق األمن الوظيفي للمواطن الخليجي أم ليس من شأنها ذلك؟ وهي املحاور التي نتعرض لها يف 

السطور املقبلة من هذه الدراسة.

المبحث األول: مدى تأثير كثافة العمالة الوافدة في سياسات التوطين

يف ظل تزايد كثافة العاملة الوافدة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسب متفاوتة، حيث 

بلغت يف دولة قطر 78.3% ،1 ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تليها يف املرتبة 71.4% ،2 كام بلغت يف 

5 فإن معدالت البطالة يف ازدياد بني العاملة املواطنة، 
4 يف عام 2005، 

3 ويف البحرين %40.7، 
دولة الكويت %62.1، 

وذلك يف ظل عدم تلبية القطاعات التي يقبل عليها املواطنون لهذا املعدل من االزدياد، حيث مل تعد القطاعات 

املرغوبة من هذه الفئة تفي بالطلب املتزايد منها يف ظل ضعف الربامج التدريبية املؤهلة لهذه العاملة للدخول 

يف مجاالت أوسع، إال أن هذه النسب يف معدالت البطالة أخذت يف التقلص شيئاً فشيئاً نظراً إىل تعدد الربامج 

التدريبية املقدمة يف العديد من دول مجلس التعاون لدعم سياسات التوطني، إىل جانب وجود تغري ملحوظ يف 

القناعات للعاملة الخليجية بالنسبة إىل عدد من الوظائف املعروضة يف السوق، وعىل الرغم من ذلك فإنها ما 

زالت ال تتناغم مع الحاجة املطلوبة لتلبية الوظائف املطلوبة لتحقيق األمن الوظيفي خاصة عىل املدى البعيد.6 

ترتبط النسبة العالية للعاملة الوافدة يف سوق العمل الخليجي، بإعاقة أهداف سياسات التوطني بفعل 

الكثافة الكبرية لهذه العاملة وسيطرتها عىل الكثري من القطاعات يف دول مجلس التعاون وإن كان ذلك بنسب 

متفاوتة بينها، والسيام أن هذه العاملة يف تزايد مستمر استجابة لحركة العمران والتنمية املتصاعدة وفق ما 

تقرره اإلحصاءات عاماً بعد عام، إال أن اآلراء املحللة واملعالجة لهذه الظاهرة ضمن نطاق العديد من الدراسات 

ال تقرص عرقلة تنفيذ األهداف ضمن إطار سياسات التوطني عىل ذلك، بل تربط ذلك بعوامل أخرى تثبت من 

خاللها أن كثافة العاملة الوافدة، وإن كان لها تأثري مبارش يف سياسات التوطني يف دول املجلس، فإن هناك عوامل 

أخرى لها تأثري مهم يف هذه السياسات. وفيام يأيت استعراض للعوامل التي من شأنها أن تشكل إعاقة لتحقيق 

هذه السياسات ألهدافها، وبيان ملدى ارتباط ذلك بكثافة العاملة الوافدة. 

أواًل: العادات والتقاليد والنظرة السلبية

 إن اقتصار إقبال العاملة املواطنة عىل قطاعات معينة يرجع يف جانب منه إىل العادات والتقاليد السائدة 

يف هذه املجتمعات التي انطلق من خاللها الرفض لألعامل اليدوية، وإن كانت سائدة يف حقبة ما قبل النفط، 

وانتهت برفض االشتغال يف األعامل الدنيا، حيث أدى ذلك إىل تعطيل االستخدام األمثل لقوة العمل املحلية، هذا 

باإلضافة إىل أن طبيعة التغريات االجتامعية واالقتصادية التي أصابت املجتمعات النفطية خلقت مواقف سلبية 

نحو ما ينعت باألعامل الدنيا،7 وبذلك فإن هذه العادات والتقاليد السائدة من شأنها عرقلة سياسات التوطني 

فيام تصبو إليه من رغبة يف احتواء البطالة بني العاملة املواطنة من خالل إدماجها يف قطاعات عىل نطاق أوسع، 

حيث يسود يف أوساط املجتمع الخليجي نوع من االزدراء لبعض الوظائف؛ ألن أغلب من ميارسونها من فئة 

العاملة الوافدة التي ينظر إليها يف أوساط املجتمع عىل أنها عاملة رثة.
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ويف ذلك يربـط إبراهيم سعدالدين بني النظـرة السلبية للعمل – التي للعادات والتقاليد أثر كبري يف 

تكوينهـا – وعرقلة سياسات توطني العاملة، وذلك عندما يتحقق االكتفاء يف مجاالت العمل التي تقبل عليها 

العاملة املواطنة املتمثلة يف النشاطات اإلدارية والخدمية بعيداً عن النشاط اإلنتاجي، حيث يكون التفضيل 

واإلقبال بصفة عامة عىل االستخدام يف القطاع الحكومي عىل أي شكل من أشكال االستخدام، يف حني يقع تركيزه 

بعد ذلك عىل العمل يف القطاع الخاص يف مجاالت: االسترياد والتجارة واملقاوالت واألعامل املالية واملرصفية، 

بينام يندر بني أفراد هذا القطاع من يعمل يف مجاالت اإلنتاج الصناعي أو الزراعي أو اإلنشاءات، وعندما يتحقق 

االكتفاء يف هذه القطاعات تتولد الحاجة إىل تبني سياسات لتوطني العاملة يف مجاالت أخرى.8 

وحقيقة األمر، فإن ما أورده سعد الدين من استقراء ملا كان ميثله دور العاملة املواطنة يف دول مجلس 

التعاون فيام يرتبط بالقبول بالعمل ضمن بعض الوظائف التي تنعت باألعامل الدنيا يستوعب استقراء الحالة 

التي كانت سائدة يف بداية حقبة الثامنينيات من القرن املايض، والذي يعكس الخلفية التاريخية لتأثر سياسات 

التوطني بالعادات والتقاليد والنظرة السلبية، حيث بدأت سياسات التوطني ملواجهة مشكلة البطالة تختلف خالل 

السنوات املاضية، خاصة مع بداية دخول األلفية الجديدة؛ وذلك الختالف معدالت البطالة التي كانت سائدة 

يف تلك الفرتة يف مختلف دول مجلس التعاون عن املعدالت التي سادت بعدها، كام أن النظرة السلبية للعمل 

بني مواطني مختلف أقطار الخليج العريب قد بدأت تختلف عام كان سائداً يف هذه الفرتة، حيث بدأت العاملة 

املواطنة يف دول مجلس التعاون تقبل بوظائف كانت مقترصة يف السابق عىل العاملة الوافدة، وخاصة تلك التي 

ترتبط بقدرات تدريبية معينة اكتسبها املواطن الخليجي وأصبح قادراً عىل مامرستها بعد أن كانت مقترصة عىل 

العاملة الوافدة، وال سيام ما يرتبط منها باملجال التقني واملرصيف، بخالف بعض الوظائف التي اقترص العمل ضمن 

مختلف نطاقاتها عىل العاملة الوافدة وما زال، وعىل وجه التحديد تلك املتعلقة باألعامل الحرفية كأعامل البناء 

والتنظيف وغريها التي ما زالت تشغلها العاملة الوافدة حتى يومنا هذا بصورة واضحة. 

ثانياً: القصور في البرامج التعليمية والتدريبية واإلعالمية

يف تعقيب عىل ربط سعد الدين بني النظرة السلبية للعمل ضمن بعض القطاعات من العاملة املواطنة 

باعتبار ذلك ميثل سبباً يف إضعاف إقبالها عىل بعض القطاعات، ما استدعى تبني سياسات التوطني للعاملة، وذلك 

عندما يتحقق االكتفاء يف مجاالت العمل التي يقبلون عليها، يقرر عبداملؤمن البعلبيك أن اإلشكال الذي من شأنه 

عرقلة سياسات التوطني يف ذلك ال يتمثل يف النظرة السلبية لدى العاملة الوطنية لبعض قطاعات العمل فحسب، 

بل إن املسؤولية يف ذلك تقع عىل النظام التعليمي التدريبي واإلعالمي القارص عىل جذب العاملة الوطنية 

لالعتامد عىل الذات ما أمكن،9 وهي مسؤولية تقع عىل الدولة يف املقام األول. 

وبذلك، فإين أوافق البعلبيك فيام ذهب إليه بشأن أسباب تفاقم البطالة بني العاملة املواطنة التي ارتبط 

تفاقمها بظهور سياسات التوطني، بحيث يؤدي ذلك – أي تبني برامج تعليمية وتدريبية مؤهلة للعاملة املواطنة 

باإلضافة إىل دور فعال لإلعالم من خالل تصحيح النظرة إىل العمل – إىل القدرة عىل تقليص نسبة البطالة بداًل 
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من تراكمها ليصعب احتواؤها بعد ذلك، مع التوجه إىل سياسة االستقدام الكثيف للعاملة الوافدة يف ظل تصاعد 

وترية التنمية. 

من جانب آخر، تنتقد خولة مطر األنظمة التعليمية والتدريبية املؤهلة للمواطنني وتصفها بأنها برامج 

متخبطة يف الكثري من األحيان، ما يؤثر يف تحقيق سياسات التوطني ألهدافها يف عملية اإلحالل،10 وإن كان الحاصل 

يف ظل الظروف الحالية يؤكد وجود دعم للمنظومة التعليمية والتدريبية املؤهلة للمواطنني بصورة مقبولة قّلت 

فيها جوانب التخبط، إال أنها ما زالت عاجزة عن احتواء نسبة البطالة املتصاعدة بني العاملة املواطنة يف دول 

مجلس التعاون. 

ثالثاً: تغير طبيعة مشكلة البطالة، وقصور سياسات اإلحالل

أورد محمد إبراهيم ديتو بناء عىل إحصاءات استعرضها يف دراسة له أن طبيعة مشكلة البطالة التي من 

أجلها يتم تبني سياسات التوطني قد تغريت عام كانت عليه يف مطلع التسعينيات من القرن املايض، مؤكداً أن 

نوعية املشكلة اآلن قد وضعت تحدياً كبرياً يتلخص يف كيفية إدماج أعداد متزايدة من الشباب واإلناث، وخاصة 

يف ظل قلة الوظائف املتوافرة حالياً يف سوق العمل، إىل جانب رضورة االهتامم املوازي بالتنمية املجتمعية وعالج 

مشكالتها، وصيانة الطاقات املنتجة التي تشكل الوظيفة األساسية للعلوم اإلنسانية، ما يستلزم تأكيد الحاجة إىل 

إعادة النظر يف هذه التوجهات وتدارك قصورها قبل فوات األوان، ورضورة إنجاح سياسات اإلحالل من خالل 

التدرج وعدم اتخاذ قرارات مفاجئة قد تُحدث بعض االختالالت االقتصادية واالجتامعية، وذلك وفق قواعد 

محددة تضمن تحقيقها األهداف املرجوة منها.11 

وعليه، فإنني أرى رضورة بناء التعامل مع مشكلة البطالة وفق طبيعتها الراهنة من خالل ربط التعامل 

معها بتبني سياسات التوطني، ويستلزم ذلك اعتامد مقومات منهجية تعتمد لغة املؤرشات الدقيقة التي ينبغي أن 

تبني معطيات التعامل معها وفق بعد اسرتاتيجي من شأنه أن يكون قادراً عىل احتواء تشعب املشكلة وتفاقمها.

رابعاً: وضع األجور المتدني في الكثير من قطاعات العمل الخاص

إن وضع األجور املتدين يف القطاع الخاص قد يولد يف املستقبل مشكلة "نقص التشغيل" بوصفها املشكلة 

األساسية التي ستحتل مكان الصدارة يف اهتامم املجتمع،12 حيث إن هذا السبب يرتتب عليه ضعف يف إقبال 

العاملة الخليجية عىل العمل يف القطاع الخاص من خالل الكثري من قطاعاته.

وإذا كانت كثافة االستقدام للعاملة الوافدة مرتبطة بالتنمية، فإن معدالت البطالة مل تكن مرتفعة بني 

العاملة املواطنة مع بدايات سنوات الطفرة، وعليه فإنه التساؤل الذي يفرض نفسه ضمن هذا النطاق يتمثل يف 

إذا ما كان لهذه الكثافة تأثري يف سياسات التوطني التي تم تبنيها يف السنوات األخرية من قبل دول املجلس، أم 

إن هناك أسباباً أخرى لذلك؟
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إن أثر العاملة الوافدة يف سياسات التوطني ال يكمن يف كثافة هذه العاملة فحسب، بل يضاف إىل ذلك ما 

سبق بيانه من أسباب، كام أن وجود رؤية تقليدية لتصنيف مشكلة البطالة وإذا ما كانت متثل مشكلة اجتامعية 

وليست اقتصادية13 له دوره يف إبراز العديد من املعوقات لدعم سياسات املواطنة الحتواء مشكلة البطالة. 

إن هذه العوامل باعتبار ما لها من دور يف عرقلة تحقيق سياسات التوطني ألهدافها، وإن كانت ال ترتبط 

يف وجودها بصورة مبارشة بكثافة العاملة الوافدة، ترتبط بها بصورة غري مبارشة، فالعادات والتقاليد التي كان لها 

دور يف تشكيل النظرة السلبية لجانب كبري من قطاعات العمل إمنا تشكلت بسبب استئثار هذه العاملة بالعمل 

يف هذا القطاع، ما أدى إىل تشكيل هذه النظرة عىل املدى البعيد بسبب هذا االستئثار، كام أن القصور يف الربامج 

التدريبية للعاملة املواطنة سببه اكتفاء السوق املحلية بالعاملة الوافدة املاهرة والرخيصة يف ظل عدم تفاقم 

البطالة بني العاملة املواطنة إبان بداية عرص الطفرة، هذا باإلضافة إىل أن تغيري طبيعة مشكلة البطالة املتمثل يف 

كيفية إدماج األعداد املتزايدة يف ظل الوظائف املتوافرة مع وجود عاملة وافدة تستوعب هذه الوظائف، فضاًل 

عن تدين األجور الذي يتالءم مع أوضاع العاملة الوافدة واحتياجاتها، وكل هذه العوامل باعتبار أن تفاقمها ولد 

تبني سياسات التوطني، وإن كانت غري مرتبطة بكثافة العاملة الوافدة عىل نحو مبارش، فهي مرتبطة بها عىل نحو 

غري مبارش، ومن أجل ذلك برزت سياسات التوطني التي عكستها برامج علمية وعملية يف سبيل احتواء ظاهرة 

البطالة يف أوساط العاملة املواطنة. 

المبحث الثاني: السياسات المطروحة لتوطين العمالة

يف ظل ما تعانيه العاملة الوطنية من تزايد معدالت البطالة يف أوساطها بسبب اكتفاء أغلب قطاعات 

العمل بالعاملة الوافدة التي فاقت نسبتها العاملة املواطنة بسبب مهارتها العالية واملتنوعة وتدين أجورها، مع 

عدم تقبل العاملة الوطنية للعمل يف نطاق كبري من القطاعات التي تستأثر بها العاملة الوافدة، والسيام يف ظل 

التبني املتأخر لربامج تدريب العاملة الوطنية من أجل إدماجها يف مجاالت أوسع من التي تقبل عليها، يف ظل 

هذه العوامل كلها نشأت سياسات توطني العاملة كحّل ملواجهة البطالة املتفاقمة يف أوساط املواطنني.

أواًل: سياسات التوطين ومبررات التبني

يرى كثري من املفكرين واملختصني أن مفهوم سياسات التوطني هو عبارة عن عملية التوظيف أو إحالل 

املوظف املواطن مكان املوظف الوافد، ويف هذا السياق يُعرّف فاروق فرحات التوطني بأنه: "تأهيل املواطن 

للقيام مبهام وظيفة معينة كانت مسندة أعاملها إىل كفاءات غري وطنية، برشط أن تكتمل جميع العنارص ألداء 

العمل يف املواطن"،14 كام عرفها سعد العتيبي بتعريف أشمل فرأى أن التوطني هو: "نظام متكامل إلدارة املوارد 

البرشية يشمل عملية إيجاد بيئة تشجع العاملة الوطنية عىل الوصول إىل أقى طاقاتها وقدراتها يف السعي 

لتحقيق احتياجات املنظمة وأهدافها"،15 حيث يركز هذا النظام عىل توطني الوظائف وبناء املهارات وإيجاد 

السياسات واملامرسات للحصول عىل أفضل أداء للعاملة الوطنية من خالل التكامل والرتابط بني عملية إدارة 

توطني الوظائف وأنشطة املوارد البرشية، ما يتطلب إيجاد بيئة تركز عىل أهمية العنرص البرشي املواطن. 
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وعليه، فإن عملية توطني الوظائف ليست مجرد إحالل أو توظيف للعامل املواطن مكان العامل األجنبي، 

بل ترتبط بكونها نشاطاً كاماًل لتحقيق الوالء الوظيفي يف سبيل تحقيق األهداف الحالية واملستقبلية من خالل 

تبني سياسات التوظيف.16 

وحقيقة األمر، فإن سيطرة العاملة الوافدة عىل مختلف قطاعات العمل يف ظل تفاقم مشكلة البطالة بني 

املواطنني يف مقابل ذلك، هي التي ولدت رضورة تبني سياسات التوطني واإلحالل التدريجي للعاملة الوطنية 

محل الوافدة باعتبار أن ذلك هو الخيار األمثل.17 

ويف ظل التحديات التي تفرضها سياسات املواطنة هذه، فإنه ال ميكن االستغناء بشكل كامل عن العاملة 

الوافدة – خاصة املاهرة وأصحاب التخصصات النادرة – لكن يف الوقت ذاته ال ميكن الركون إىل سياسات ال تراعي 

متطلبات سوق العمل واحتياجاته من جهة، وال ميكن اتباع سياسات االستقدام نفسها التي كانت متبعة للعاملة 

الوافدة من قبل دون ضابط من جهة ثانية، وال ميكن، من جهة ثالثة وأخرية، الصمت عن بعض املعتقدات 

السائدة التي ال تقدر قيمة العمل أو نوعيته، وهذا يعني – وفق ما أرى – أن وضع ضوابط الستقدام العاملة 

الوافدة ينبغي أن ميثل الخطوة األوىل يف سياسات التوطني، وأن إعادة صناعة النظرة يف ذلك ميثل رضورة ملّحة، 

ولكن البّد من احتواء مشكلة تدين األجور التي تعترب السبب الرئييس لعدم إقدام العاملة املواطنة عىل هذه 

القطاعات، كام أن من املهم كذلك تبني سياسات قد تتباين بتباين ظروف كل دولة من دول مجلس التعاون عىل 

حدة للتصدي لألخطار الناشئة من احتامالت من قبيل املطالبة باستيطان العاملة األجنبية لألقطار الخليجية، أو 

من قبيل نزوع رشائح من املواطنني إىل مواجهة الدولة لعدم رضاها عن سياساتها.

إن األحداث التي شهدتها منطقة الخليج يف مثانينيات القرن املايض عّجلت بالتفكري يف تبني سياسات 

وإجراءات إحالل للعاملة الوطنية محل العاملة األجنبية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط العاملية، ونشوب 

حربني كبريتني هام: الحرب العراقية – اإليرانية وغزو العراق لدولة الكويت، وما سببتاه من إهدار للموارد 

النمو وعجز يف  اقتصادي يف دول املجلس، وتباطؤ يف معدالت  العربية، حيث أدت هذه األحداث إىل ركود 

املوازنات العامة، ونتيجة لذلك سعت دول املجلس إىل تبني سياسات للتخلص من العاملة األجنبية التي كانت 

قد استقدمتها لسد احتياجات الطفرة التي انطلقت مع استقالل دول املجلس.

وعليه، فإن تبني سياسات التوطني يف دول مجلس التعاون ينبغي أن يرتكز عىل ثالثة مكونات أساسية 

تتمثل يف: القوى الدافعة، والجانب االسرتاتيجي، واالفرتاض األسايس، مع رضورة األخذ عند اعتامد عوامل التشكيل 

بالجوانب االسرتاتيجية عىل نحو من شأنه أن يكفل تحقيق البيئة املناسبة لتحقيق أهداف سياسات التوطني، 

حيث يرتبط هذا التحقيق برضورة نظر املنشآت والرشكات إىل سياسات التوطني عىل أساس أنها استثامر طويل 

األجل، وبالتايل تعمل عىل حسن التعامل مع العاملني واستقطابهم ووضع األنظمة واللوائح واملقومات التي من 

شأنها أن توفر النظرة اإليجابية للعالقة بني العاملني واملؤسسة التي يعملون فيها لبناء الثقة بينهام.18 
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ثانياً: عوامل التشكيل

لقد شكلت سياسات التوطني عوامل عدة متتالية حاكمة باعتبارها سياسة دولة، وقد متثلت هذه العوامل 

يف ما يأيت:

أنه يتصل بالرضورة امللحة التي يفرضها إحالل العاملة املواطنة ضمن إطار سياسات التوطني محل . 1

العاملة الوافدة مراعاة الخصوصية املرتبطة بالدول التي يُعترب مواطنوها مبنزلة أقلية وسط نسيج 

السكانية،  تركيبتها  يف  الخلل  لعالج  جهودها  برغم  الدول  وهذه  أرضها،  فوق  القاطنني  األجانب 

ومحاوالتها إعادة التوازن بني املواطنني واألجانب، فإن جهودها مل تثمر النجاح املنتظر.

يرتبط بعوامل التشكيل لسياسات التوطني أيضاً إعادة التوازن بني القطاعني الرسمي أو الحكومي وغري . 2

الرسمي أو الخاص يف تشغيل العاملة، فربغم أن األول يستوعب النصيب األكرب من العاملة الوطنية، 

فإنه األقل إنتاجية من حيث طبيعة املجاالت أو النشاطات االقتصادية التي يقوم عليها، وتتمثل يف 

األعامل اإلدارية واملكتبية والخدمية، وهي النشاطات التي ال تعطي يف األدبيات االقتصادية أي عائد 

يذكر باملقارنة بكلفتها املتزايدة يف املوازنات الخليجية. كام أنه وبالرغم من أن القطاع الثاين – غري 

الرسمي أو الخاص – يبدو هو األكرث إنتاجية باملقارنة باألول، فإنه يعترب األكرث تشغياًل أو جذباً لألجنبي 

وطرداً للوطني؛ لذلك كانت سياسات التوطني تعتمد عىل مدى قدرة هذا األخري عىل تقليص استعانته 

باألجنبي، وعىل تعظيم استفادته وقبوله للعامل الوطني.

تشري عوامل التشكيل لسياسات التوطني أيضاً إىل أولوية اإلحالل أو القطاع الواجب اإلحالل فيه أواًل، . 3

وهو يتعلق مبدى قدرة أجهزة الدولة عىل تعويض النقص املتوقع حصوله عند سحب العاملة األجنبية 

يف أي مجال من مجاالت النشاط اإلنتاجي املختلفة، أو بعبارة أخرى مدى قدرة الدولة عىل توفري 

األيدي العاملة املدربة واملاهرة للقطاعات اإلنتاجية التي تحتاج إىل هذه العاملة، وذلك إذا ما تم 

االستغناء عن البديل األجنبي يف بعض األعامل التي ال يزال البعض يعتربها متدنية أو أقل من حيث 

العائد الذي يتوقعه من الدولة، وعىل الرغم من أن هناك جهوداً بذلت وسياسات اتخذت لقرص بعض 

مجاالت العمل عىل املواطنني وحظر اشتغال األجانب بها، فإن املستوى املهني املرتفع الذي تتطلبه 

بعض هذه األعامل، فضاًل عن عزوف املواطنني عن االشتغال يف بعضها اآلخر، أسهم إىل حد ما يف 

ضعف استجابة سياسات اإلحالل لخطط الدولة يف هذا الشأن. 

ثالثاً: البرامج والجهود

نظراً إىل التحديات التي من شأنها عرقلة سياسات التوطني يف تحقيق أهدافها ضمن النطاق القطري 

واإلقليمي، فإن الجهود املبذولة من أجل تدعيم سياسات التوطني تحققت برامجها ومجهوداتها عرب النطاق 

القطري واإلقليمي، وفيام يأيت بيان لكل منهام عىل حدة:
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الجهود الجامعية: متثلت الجهود الجامعية لدول املجلس بالعديد من االتفاقيات التي من شأنها تدعيم 	 

سياسات التوطني للعاملة الخليجية، وقد متثلت باكورة هذه الجهود يف االتفاقية االقتصادية املوحدة لعام 

1981، التي ُعدلت يف قمة مسقط يف ديسمرب من عام 2001، حيث أكدت هذه االتفاقية رضورة معالجة 

قضية العاملة األجنبية وفق إطار علمي محدد يقوم عىل توحيد أنظمة وترشيعات العمل الوطنية، وتذليل 

عقبات انتقال األيدي العاملة الوطنية بني دول املجلس، ووضع سياسات فاعلة لزيادة مساهمة األيدي 

العاملة الوطنية، وترشيد استقدام األيدي العاملة األجنبية، كام كانت هناك قرارات ملؤسسة القمة الخليجية 

خالل اجتامعاتها السنوية خاصة منذ القمة الـ 14 املنعقدة يف الرياض يف عام 1993، التي أصدرت قراراً 

بتعميق املساواة يف الحقوق الوطنية بني مواطني دول مجلس التعاون، وقمة املنامة الـ 15 يف عام 1994 

التي دعت إىل اتخاذ ما يلزم الستيعاب الزيادة املستمرة يف عدد طالبي العمل من مواطني املجلس، وقمة 

مسقط الـ 16 يف عام 1995، وقمة الكويت الـ 18 يف عام 1997، وقمة أبوظبي الـ 19 يف عام 1998، وقمة 

الرياض الـ 20 يف عام 1999، وقمة املنامة الـ 21 يف عام 2000، التي اعتمدت جميعها إجراءات منها:

توطني الوظائف واملهن بشكل تدريجي.  .1

رفع تكلفة العاملة األجنبية عىل مستخدميها.  .2

تصحيح أوضاع املخالفني وضبط تحركهم يف سوق العمل.  .3

أولوية التشغيل ملواطني دول املجلس قبل العاملة العربية واألجنبية.  .4

عالج قضية العاملة األجنبية يف إطارها األوسع؛ وذلك لتصحيح الخلل يف الرتكيبة السكانية.  .5

ويف القمة الـ 24 التي استضافتها الكويت يف عام 2003 أكد القادة املجتمعون أهمية تعزيز فرص عمل 

املواطنني وتسهيل تنقلهم، مبا يف ذلك مد مظلة الحامية التأمينية واملساواة يف التوظيف لتشمل القطاعني العام 

والخاص، ويف قمة املنامة الـ 25 عام 2004 وافق املجتمعون عىل مذكرة األمانة العامة بشأن معالجة آثار العاملة 

األجنبية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضمن هذا النطاق يشار إىل العديد من السياسات التي تبناها مجلس وزراء العمل يف دول مجلس 

التعاون، وذلك من قبيل تخطيط القوى العاملة الهادف إىل تحقيق االستخدام الكامل للعاملة الوطنية، وبرنامج 

الوطنية، وقرص نوعية من  العاملة  العمل وتبادلها، وبرامج تشغيل  املعلومات عن سوق  إنشاء مركز لجمع 

الوظائف عليها بشكل تدريجي، وبرامج تنظيم استقدام العاملة األجنبية وترشيدها يف مهن معينة.

أول قضية  الخليجية عام 1998 يف  االستشارية  الهيئة  التي قدمتها  الرؤية  ما سبق كذلك  إىل  ويضاف 

أحيلت إليها من مؤسسة القمة ملناقشتها، والخاصة بدراسة سوق العمل وتوظيف العاملة الوطنية وإحاللها 

محل األجنبية، كام صدرت قرارات عن وزراء التخطيط والتنمية يف دول مجلس التعاون تتعلق بتفعيل دور 

العاملة الوطنية عرب ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وغرس مفاهيم إيجابية نحو العمل 
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وزيادة اإلنتاج، ووضع الخطط لتنمية العاملة الوطنية وتدريبها، هذا باإلضافة إىل مراجعة )لجنة التعاون املايل 

واالقتصادي( للقامئة التي أقرها املجلس األعىل يف دورته الـ 8 بشأن مامرسة األنشطة االقتصادية واملهن التي 

يعمل بها األجانب بهدف تقليصها ثم إلغائها مع مراعاة أال يخل ذلك بأي وضع أفضل يتمتع به مواطنو املجلس.

وضمن هذا اإلطار استمرت الجهود الجامعية من قبل دول مجلس التعاون يف دعمها لسياسات التوطني، 

وذلك باتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق املواطنة االقتصادية، حيث صدر – تحقيقاً لذلك – قرار املجلس األعىل 

يف دورته الثالثة والعرشين )الدوحة: ديسمرب 2002( بتطبيق املساواة التامة يف املعاملة بني مواطني دول املجلس 

يف مجال العمل يف القطاعات الحكومية، والتأمني االجتامعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد متنع ذلك؛ وذلك 

يف موعد أقصاه نهاية عام 2005. كام تظهر اإلحصاءات تزايداً يف عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملني يف 

القطاع الحكومي بالدول األعضاء األخرى، حيث ارتفع من نحو عرشة آالف موظف يف عام 2000 إىل نحو سبعة 
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عرش ألف موظف يف عام 2011، وبنسبة منو قدرها %70. 

العام  )اإلطار   2003 عام  يف  التعاون  مجلس  دول  يف  والتخطيط  للتنمية  الوزارية  اللجنة  أقرت  وقد 

لالسرتاتيجية السكانية لدول مجلس التعاون(، التي كان ضمن أهم أهدافها إحالل العاملة املواطنة محل العاملة 

الوافدة، وإيجاد فرص عمل ذات إنتاجية وأجور جاذبة ومناسبة لقوة العمل الوطنية، وتسهيل انتقال العاملة 

الخليجية بني دول املجلس.20 

كام متثل ضمن إطار الجهود الجامعية لدعم سياسات التوطني يف دول مجلس التعاون اعتامد اسرتاتيجية 

التنمية الشاملة املطوَّرة بعيدة املدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2000–2025( حول ما يرتبط 

"باختالالت بينة يف الرتكيبة السكانية" املرتبطة بكثافة العاملة الوافدة ودعم سياسات التوطني، وذلك ملا لها من 

تأثريات سلبية يف إنجاح سياسات التوطني عىل مستوى دول املجلس وسبل احتوائها ضمن هذا اإلطار، حيث 

تبنت هذه االسرتاتيجية هدفاً اسرتاتيجياً متثل يف معالجة تركيبة القوى العاملة يف دول املجلس مبا يحقق التجانس 

السكاين واالجتامعي ويرتقي بإنتاجية املواطن يف دول املجلس، وذلك من خالل دعم إحالل العاملة الوطنية محل 

العاملة األجنبية، واعتامد سياسات أجور وتوظيف مشجعة للقوى العاملة الوطنية عىل العمل يف القطاع الخاص، 

باإلضافة إىل تطوير نظم التعليم والتدريب، وحث القطاع الخاص عىل تشغيل القوى البرشية الوطنية، إضافة إىل 
تشجيع االستثامر الذي يوجد فرصاً وظيفية للعاملة الوطنية.21

الجهود الُقطرية: اتخذت الجهود القطرية ضمن هذا اإلطار أشكااًل عديدة بتعدد دول مجلس التعاون 	 

الست وتباين ظروفها إزاء مواجهة الخطورة التي متثلها قضية العاملة األجنبية عليها، وعىل الرغم من ذلك 

فإن هناك مجموعة من اإلجراءات املتشابهة التي تبنتها دول مجلس التعاون يف التعاطي مع هذه املشكلة، 

ومن بني هذه اإلجراءات:

تبني القوانني وسن الترشيعات املنظمة الستقدام العاملة األجنبية وإحالل العاملة الوطنية محلها: ومن . 1

قبيل ذلك القانون االتحادي اإلمارايت رقم )13( لسنة 1996 بشأن دخول األجانب وإقامتهم،22 وقرار وزير 
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العمل والشؤون االجتامعية البحريني رقم )7( لسنة 1996 الذي بدئ العمل به يف 1 مايو 1998، والخاص 

بتحديد نسبة العاملة البحرينية يف مؤسسات ورشكات القطاع الخاص بنسبة 5% سنوياً للمؤسسات التي 

23 وقرار مجلس الوزراء السعودي رقم )50( لسنة 1995 بهدف زيادة 
يقل فيها عدد البحرينيني عن %50، 

إسهام العاملة الوطنية يف املنشآت التي تستخدم 20 عاماًل فأكرث بنسبة 5% من مجموع عاملتها، إضافة 

إىل قرص العمل يف بعض الوظائف عىل العاملة السعودية، حيث بلغ عدد املهن التي يحظر عىل العاملة 

الوافدة مامرستها مع توايل القرارات 29 مهنة، هذا باإلضافة إىل جهود أخرى كبرية ومتنوعة للحد من 

استقدام العاملة يف سبيل دعم سياسات السعودة للوظائف يف اململكة، بحيث تحقق التطلعات املرجوة 

يف احتواء ظاهرة البطالة بني الراغبني يف العمل.24 

وضمن هذا النطاق يشار أيضاً إىل املرسوم السلطاين الصادر بتاريخ 26 ديسمرب 1997، الذي قىض بإنشاء 

لجنة متابعة ومراقبة لخطط برامج التعيني يف القطاعني العام والخاص، والقرار الوزاري رقم )127( لسنة 

1994 بتحديد نسب "تعمني" الوظائف بحسب األنشطة االقتصادية يف السلطنة، هذا باإلضافة إىل جهود 

ترشيعية أخرى بذلت ضمن هذا النطاق.25 

أما يف دولة الكويت فقد صدر القانون رقم )38( لسنة 1964 القايض بفرض أولوية العمل داخل األنشطة 

الخاصة للعامل الكويتيني، والقرار الوزاري رقم )106( لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل يف القطاع األهيل، 

وقرار مجلس الخدمة املدنية رقم )2( لسنة 1997 بشأن تخفيض االعتامدات املالية املخصصة لوظائف 

غري الكويتيني بنسبة تخفيض االعتامدات املالية املخصصة لهذه الوظائف بنسبة 10%، وقانون دعم 

العاملة الوطنية وتشجيعها عىل العمل يف القطاع الخاص الذي يفرض حداً أعىل لعدد العامل األجانب 

املسموح بتوظيفهم، وزيادة نسبة الكويتيني العاملني يف القطاع الخاص.26 

استهداف الخطط التنموية تحقيق نسبة معينة من تشغيل العاملة الوطنية وإحاللها محل األجنبية: . 2

اعتمدت اململكة العربية السعودية الخطة التنموية السابعة يف السعودية )2000–2005( لزيادة نسبة 

القوى العاملة الوطنية إىل إجاميل العاملة 52.2% بنهاية الخطة، كام نجحت خطة الهجرنة األوىل التي 

سياسات  تطبيق  )1995–2000( يف  بني  ما  لألعوام  والثانية   ،)1994–1989( بني  ما  لألعوام  اعتمدتها 

اإلحالل.27 ومن جانب آخر أعطت الخطة الخمسية السادسة الُعامنية لألعوام ما بني )2001–2005( 

األولوية القصوى لتوفري فرص العمل للُعامنيني. وكان يف مقدمة أهداف الخطة التنموية الكويتية لألعوام 

ما بني )1995–2000( االعتامد عىل العاملة الوطنية وإعطاؤها األولوية يف سوق العمل يف القطاعات 

التوطني اإلماراتية )2000–2025( قد حددت لها هدفاً هو بلوغ مستوى  كافة،28 كام أن اسرتاتيجية 

االستخدام الكامل لقوة العمل الوطنية.29 

افتتاح مكاتب التوظيف، وإنشاء الصناديق واملؤسسات واللجان التي ميكن أن توفر فرصة عمل للمواطنني: . 3

حيث أنشأت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف يونيو من عام 1997 أول مكتب للتوظيف يهدف إىل 
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تشغيل مجاالت العمل وفتحها أمام اإلماراتيني لتنظيم هذه العاملة،30 كام افتتح يف البحرين يف أواخر 

يوليو 1996 مكتب خدمات التوظيف لالرتقاء مبستوى الخدمات املقدمة للباحثني عن العمل وأصحاب 

بإنشاء  يوليو 2001  السعودي يف 21  الوزراء  قرار مجلس  أيضاً صدر  النطاق  األعامل،31 وضمن هذا 

صندوق تنمية املوارد البرشية، الذي يختص بتسهيل توظيف املواطنني وتدريبهم وتشجيعهم عىل العمل 

يف الرشكات الخاصة، هذا فضاًل عن إنشاء جهات أخرى لدعم سياسات التوطني،32 أما يف الكويت فقد 

تم افتتاح مكتب تنمية العاملة الوطنية يف عام 1993 لبحث ودراسة ومراجعة حجم العاملة األجنبية 

ونوعيتها يف القطاع األهيل؛ وذلك بغرض توفري عنارص وطنية مكانها، هذا باإلضافة إىل إنشاء لجان عدة 

منها: لجنة تصاريح العمل، ولجنة منازعات اإلقامة، ولجنة إحالة املخالفات.33 

املالحقات األمنية للعاملة املخالفة: ومن قبيل ذلك الحملة التي قامت بها السلطات اإلماراتية املختصة . 4

يف الفرتة من يوليو حتى أكتوبر 1997 لرتحيل 300 ألف عامل ومقيم مخالف لقوانني اإلقامة والعمل، كام 

بدأت اإلمارات أيضاً اعتباراً من 3 يناير 2003 حملة أخرى لتصحيح أوضاع العاملة املخالفة بهدف ترحيل 

150 ألف عامل،34 وكذلك فّعلت السلطات البحرينية يف عام 1998 اإلجراءات ذاتها برتحيل 2991 عاماًل،35 

والسلطات السعودية عام 1998 برتحيل أكرث من 106 آالف عامل، وتصحيح أوضاع أكرث من 70 ألف 

عامل آخرين، والسجن والتغريم لــ 1800 مواطن سعودي قاموا بالتسرت عىل املخالفني.36 هذا باإلضافة 

إىل قيام السلطات الُعامنية عام 1998 برتحيل 24 ألف عامل، وقيام السلطات القطرية من نوفمرب 1997 

حتى إبريل 1998 بشن حمالت مامثلة ملعالجة ظاهرة هروب العاملة، وهو األمر ذاته الذي قامت به 

السلطات الكويتية عقب "أحداث خيطان" عام 2002، حيث قامت مبواجهة تجار اإلقامات وكل ما يرتتب 

عىل ذلك من آثار.

معالجة أبعاد املشكلة ضمن النطاق االسرتاتيجي: تعترب اسرتاتيجية التوظيف السعودية، التي أقرها . 5

بقضايا  الدولة  اهتامم  عىل  دلياًل مهامً  عام 1430هـ،  منتصف  )260( يف  رقم  بالقرار  الوزراء  مجلس 

التوظيف وتركيبة قوة العمل وبنية سوق العمل والبطالة، حيث تهدف هذه االسرتاتيجية إىل تطوير 

سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني والعامل املواطن من خالل سياسات وآليات 

ومسؤوليات محددة وواضحة ومنهجية دقيقة للمتابعة وفق معايري ومؤرشات كمية ميكن من خاللها 

قياس اإلنجاز وتقويم الجهود، وقد حددت االسرتاتيجية رؤيتها وغاياتها عىل أساس توفري عدد كاٍف من 

الوظائف ذات قيمة مضافة الستيعاب طالبي العمل من املواطنني، وتنمية اليد العاملة ورأس املال البرشي 

السعودي وتطويرهام واالرتقاء بإنتاجية العامل املواطن، كام وضعت سياسات للمدى القصري )سنتان( 

وسياسات للمدى املتوسط )ثالث سنوات( وسياسات للمدى الطويل )عرشون سنة(، وحددت كذلك 

غايات كل سياسة وبرامجها وأهداف هذه الربامج وآليات تنفيذها ومؤرشات أدائها، إضافة إىل تحديد 

األهداف املرحلية للسيطرة عىل البطالة وتخفيض معدلها وصواًل إىل تحقيق ميزة تنافسية لالقتصاد 

الوطني تعتمد عىل املوارد البرشية الوطنية، وهي بذلك متثل جهداً ورؤية تخطيطية نظرية متامسكة 
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ومتقدمة جداً، ويبقى التطبيق والتنفيذ والنجاح والفشل يف الوصول إىل األهداف هو املحك يف الحكم 
عليها عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد.37

رابعاً: العقبات والمعوقات والتحديات

يتضح بناء عىل ما سبق أن دول مجلس التعاون مل تدخر جهداً يف اتخاذ اإلجراءات التي تكفل معالجة 

مشكلة بطالة العاملة املحلية، إال أن هذه الجهود مل تسفر عن نجاح كامل، وقد يكون السبب الرئييس يف ذلك 

متمثاًل يف عدم توفر الجدية الكاملة للتعاطي مع املشكلة، سواء من جانب الدولة أو من جانب مواطنيها، فالدولة 

ل نسبة كبرية من العاملة األجنبية بدعوى  تخىش مواجهة رجال األعامل ومؤسساتها الحكومية ذاتها التي تشغِّ

رخص كلفة تشغيلها مقارنة بنظريتها الوطنية، واملواطنون ال يستطيعون العمل وسط الظروف التي تعمل بها 

العاملة األجنبية، والسيام ما يتعلق باألجور.

إن تفاقم مشكلة البطالة بني مواطني دول املجلس بسبب منافسة العاملة الوافدة للقوى العاملة الوطنية 

يف سوق العمل بلغت 5.7% وسطياً عىل مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تتفاوت ما بني 

38 ومن جانب آخر فإن إعاقة برامج تنمية املوارد البرشية يف ظل 
دولة وأخرى، وذلك بحسب إحصائية عام 2006، 

تزايد أعداد العاملة الوافدة، وإغراق أسواق دول املجلس بهذه العاملة التي تقبل بأجور متدنية، من األمور التي 

تشكل عقبات أمام تحقيق سياسات التوطني ألهدافها املرجوة، حيث يحرم املواطنون من فرص تطوير قدراتهم 

ومهاراتهم العملية يف ظل عدم االهتامم بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل.39 

وإذا كانت الربامج والجهود التي بذلت من أجل دعم سياسات التوطني تنطلق من استشعار حكومات 

البلدان الخليجية العربية خطورة تزايد معدالت البطالة بني مواطنيها بنسب مختلفة، وبوجه خاص بني الشباب 

وحاميل الشهادات العلمية، وما لذلك من انعكاسات سلبية عىل املجتمع الذي يحمل راية مجتمع الرفاه، بحيث 

ينبغي انعدام هذه الظاهرة أو أن تكون يف أضيق الحدود ومؤقتة، إذا كان األمر كذلك فإن كثافة العاملة الوافدة 

لهذه املنطقة تحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات هذه البلدان ملواجهة البطالة بني العاملة املواطنة التي تسعى 

سياسات التوطني إىل تقليصها واحتوائها أواًل، إال أنه عىل الرغم من وضوح التأثريات السلبية للعاملة الوافدة يف 

ذلك، فإن بعض البلدان املعنية قد تواجه العديد من الصعوبات للوصول إىل حل حاسم ملشكلة كثافة هذه 

العاملة، باعتبارها أبرز املعوقات التي متنع سياسات التوطني من تحقيق أهدافها، باإلضافة إىل ما سبق ذكره من 

أسباب، وذلك بحكم سيطرتها عىل أغلب قطاعات العمل نظراً إىل رخصها ومهارتها عىل املدى القريب؛ وعدم 

توافر الكوادر الوطنية كامً ونوعاً لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق الطموحات التنموية. 

وإذا كانت كثافة العاملة الوافدة تعد من أبرز معوقات وعقبات تحقيق سياسات التوطني ألهدافها، فإن 

من أبرز ما يحول دون تحقيق هذه السياسات ألهدافها كذلك املنهجية التي تبنتها هذه السياسات، والتي ظلت 

فرتة طويلة من دون تطوير أو تعديل، إضافة إىل اختالل التوازن بني مخرجات التعليم والتدريب املهني من 

جانب، واالحتياجات الفعلية لسوق العمل املتغرية برسعة من جانب آخر، هذا باإلضافة إىل وجود أسباب أخرى 
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تتعلق بتطلعات املواطنني الشباب إىل وظائف مبواصفات معينة ومحددة، وكذلك ضعف قدرة القطاع الخاص 

عىل إيجاد فرص عمل جديدة وتوظيف املواطنني، وما يرتبط مبشكلة املتاجرة بالتأشريات التي تتم يف بعض 

البلدان.40 

ووفقاً ملا تقرره استنتاجات بعض الباحثني واملعنيني وآراؤهم بعملية توطني الوظائف، فإن من العقبات 

واملعوقات التي تواجهها سياسات التوطني عقبات تعّد مبنزلة رد فعل عىل هذه السياسات ملن ترضرت مصالحهم 

اآلنية بها، وذلك من حيث تهرب بعض أصحاب األعامل من االلتزامات الخاصة بخطط توطني الوظائف، وذلك 

بتحديد أجور منخفضة للعامل الوطنيني لدفعهم إىل االستقالة فيام بعد، أو عزوف بعض أصحاب العمل عن 

توظيف املواطنني بدعوى أنهم أقل كفاءة وإنتاجية من العامل األجانب وأعىل تكلفة يف التدريب، إضافة إىل 

استمرار التباين بني مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية، وما يؤدي إليه عزوف العامل املواطنني عن 

العمل يف املنشآت الصغرى واملتوسطة نظراً إىل انخفاض معدل الدخل، وباعتبار أن سياسات توطني الوظائف يف 

قطاع املنشآت الصغرى مل تحقق األهداف املرجوة منها بسبب وجود هذه العقبات التي تعترب مبنزلة رد فعل 

عىل سياسات التوطني، حيث كانت هناك عرقلة للخطط والربامج املوضوعة لتحقيق أهدافها.41 

لقـد فاجـأت ظاهـرة البطالـة بني املواطنـني يف دول مجلس التعـاون املخططني لألمد القصـري فيها، حيث 

كانـت هـذه الـدول تبـدو محصنـة مـن هذه الظاهـرة خـالل األعـوام املاضيـة، إال أن مسـتويات البطالة بلغت 

وبرسعـة، درجـات مقلقـة مـا تتجـاوز 9% يف بعـض دول املجلـس،42 حيـث مل يعـد يكفـي هـذا الوضـع لبعـث 

الدهشـة، فـال تـزال أفـواج الوافديـن مـن العامل تتجـه إىل املنطقة بحجـم يقارب املليـون سـنوياً، ويعني ذلك 

أن البطالـة بـني املواطنـني ذات الطبيعـة الخاصـة يغلـب عليها البطالـة الهيكليـة، وعليه فإنه ينبغـي أن تكون 

معالجتهـا مـن خـالل البنيـة بحلول جذريـة، وليس من خـالل إجراءات مؤقتـة ومتغرية تسـتهدف النتائج دون 

األسـباب،43 إىل جانـب كونهـا ارتجاليـة وفرديـة وغـري قامئـة يف إجراءاتهـا عىل مـؤرشات دقيقة تسـتقرئ األبعاد 

الجذريـة للمشـكلة يف أبعادهـا السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة، وهـو ما يسـتلزم احتواءها من 

خـالل بعـد اسـرتاتيجي مدروس تسـهم يف اعتامده مختلـف األطراف املعنيـة بدعم منظومة سياسـات التوطني 

عـىل نحـو يسـهم يف تحقيق املصلحـة الوطنية.

التوطني ألهدافها، منها  تواجه تحقيق سياسات  التي  التحديات  العديد من  األمر، فإن هناك  وحقيقة 

تحديات خارجية تشمل أهم مكوناتها ما متثله الظروف السياسية والقانونية، وما تعكسه العوامل االجتامعية 

والثقافية يف ظل التقدم التكنولوجي املشهود، باإلضافة إىل ما يرتبط بالوضع االقتصادي العاملي الذي يتأرجح ما 

بني االنكامش والتضخم، إىل جانب االستثامرات األجنبية يف السوق املحلية، التي مل تتمكن من توفري فرص عمل 

للكفاءات املحلية بالشكل املطلوب واملؤثر. أما التحديات الداخلية ضمن هذا النطاق فقد متثلت أبرز عنارصها 

يف العديد من العوامل منها ما سبق بيانه؛ من انخفاض يف األجور إىل جانب إحجام العاملة الوطنية عن االنخراط 

يف الوظائف املهنية التي يرتبط بها ما يتعلق بالتغري الهيكيل يف االقتصاد، األمر الذي يتطلب التحول من اإلطار 

التقليدي الحايل إىل إطار حديث يتالءم ومتطلبات األلفية الجديدة.44 
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إال أنـه عـىل الرغـم مـن هـذه املعوقات والعقبـات، فـإن الحكومات عزمت عـىل وضع وتنفيذ سياسـات 

وبرامـج وخطـط لتنظيم سـوق العمـل، وإعادة النظر يف منظومة التشـغيل يف إطار رفع نسـبة العاملة الوطنية 

يف مختلـف األنشـطة االقتصاديـة تدريجيـاً وبشـكل علمي وعميل يسـاعد عـىل الحفاظ عىل مكونـات التنمية 

االقتصاديـة واالجتامعيـة، وصـواًل إىل تحجيـم مشـكالت العاملـة الوافـدة يف أضيـق الحـدود، وتعـرف هـذه 

السياسـات بسياسـات توطـني الوظائـف التـي أطلـق عليها تسـميات نابعة من البلـدان املعنية باألمـر، مثال يف 

السـعودية )السـعودة( ويف البحريـن )البحرنـة( ويف سـلطنة ُعـامن )التعمـني( ... إلـخ،45 وقد متثـل ذلك بجهود 

قُطرية وإقليمية سـبق اسـتعراضها.

وإزاء هذه الجهود الجامعية والقطرية عىل مستوى دول مجلس التعاون لدعم سياسات التوطني، فإن ما 

يالحظ عىل هذه الجهود أنها ال تأخذ بعداً اسرتاتيجياً يرتبط مبواجهتها من خالل استقراء العقبات واملعوقات 

السائدة؛ ذلك أن تشعب مشكلة تفاقم البطالة بني العاملة املواطنة يف دول مجلس التعاون يف ظل تعدد أسبابها 

وتنوع بناء منظومة األولويات يف اعتامد الحلول املؤثرة ملواجهتها يحول دون إيجاد حل جذري لهذه املشكلة 

التي ينبغي النظر إليها ضمن نطاق مجلس التعاون بخصوصية، نظراً إىل ارتفاع معدالت العاملة الوافدة يف أقطار 

دول املجلس بصورة الفتة للنظر، وأرى أن تنسيق الجهود الجامعية كفيل بالتأثري يف مواجهة املشكلة، مع رضورة 

اندراج اإلجراءات املرتبطة بالجهود الُقطرية عىل مستوى دول املجلس، حتى يتحقق االنسجام يف ذلك ضمن 

إطار الرؤية االسرتاتيجية الخليجية املوحدة؛ لتكون الجهود املبذولة يف هذا الصدد عىل املستوى الجامعي وعىل 

املستوى القطري متناغمة ومؤثرة.

إال أن التساؤل الذي يفرض نفسه يف هذا املقام إزاء هذه املعوقات والعقبات التي تعرقل تحقيق سياسات 

التوطني ألهدافها املرجوة، يتصل بالتأثري الذي حققته هذه السياسات يف فلسفتها، وما انطلقت من خالله من 

عوامل لتشكيلها، وما انعكس عىل أرض الواقع من جهود لتحقيقها وترجمتها واقعاً فعلياً، وإذا ما كانت هذه 

السياسات قد حققت األمن الوظيفي الذي تنشده للمواطن الخليجي، أم كان ما تحقق دون ما تطمح إليه بكثري؟ 

وهي تساؤالت نعالجها ضمن ما يتضمنه محور املبحث الالحق. 

المبحث الثالث: أثر سياســـات توطين العمالـــة الخليجيـــة في تحقيـــق 
األمـن الوظيفـي

عىل الرغم من أن ارتفاع معدالت البطالة يعد إحدى املشكالت التي تعانيها أغلب دول العامل مبا فيها 

الدول الصناعية الكربى، حيث تُظهر إحصاءات صندوق النقد الدويل أن األغلبية الساحقة من الدول املتقدمة 

عانت وما زالت تعاين معدالت بطالة عالية،46 فإن معدالت البطالة يف بلدان الخليج العربية بشكل عام مل تصل 

إىل مستويات مأساوية، حيث ما زالت يف مجملها معدالت آمنة ومنخفضة.47 ولكن تربز املشكلة من خالل قياس 

مدى قدرة سوق العمل عىل امتصاص األعداد املتزايدة من الباحثني عن عمل، وذلك وفقاً للظروف واملعطيات 

التي تصاحب هذه السوق، وكذلك مدى القدرة عىل معالجة التباطؤ امللحوظ لدى القطاع الخاص يف االستجابة 
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لربامج اإلحالل والتوطني، ورمبا يعود ذلك إىل جملة من األسباب منها: )ضعف مستوى األجور والرواتب يف القطاع 

الخاص، وعدم توافر املهارات املطلوبة لدى الباحثني عن عمل، واإلرساف الزائد يف استقدام العاملة األجنبية، 

وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها(.48 

أواًل: سبل تحقيق سياسات التوطين ألهدافها

لـيك تحقـق سياسـات التوطـني الخليجيـة أهدافهـا البـّد مـن مراجعـة طبيعـة السياسـات التعليميـة 

واالقتصاديـة املطبقـة يف البلـدان الخليجية، مـع رضورة إعادة النظر يف أغلب القوانـني واإلجراءات التي اتخذت 

بشـأن توطـني الوظائـف، والتـي أدت إىل زيـادة عمليات التحايل عـىل القوانني، ما ولد الحاجة املاسـة إىل إعادة 

النظـر يف مـرشوع سياسـات التوطـني؛ وذلـك ألنهـا مل تحقـق األهـداف التي جاءت مـن أجلها، حيـث إن أغلب 

القوانـني واإلجـراءات والربامـج التـي نّفـذت مل تسـفر عن نتائج مرضيـة، وبالتايل فإن األمر يتطلـب – إىل جانب 

القـرارات والقوانـني والربامـج – تبنـي رؤيـة جديـدة تضع يف مقدمـة أولوياتها الفـرد وكيفية االرتقـاء به.49 

   وضمـن هـذا النطـاق، فـإن مهمـة توفـري الوظائـف للمواطنني يف منطقـة الخليج أصبحت متثـل تحدياً 

كبـرياً، فـإذا كان القطـاع الخـاص وفـر نحـو 55 ألـف وظيفـة سـنوياً خـالل السـنوات العـرش املمتـدة مـا بـني 

عامـي 1997 و2007، فـإن التحـدي يف ذلـك متثـل يف أنه السـتيعاب الطلـب املوجود من حملـة الثانوية العامة 

والشـهادات الجامعيـة يف السـنوات التـي تلتهـا كان البـّد مـن توفـري 300 ألـف وظيفة سـنوياً،50 حيـث يثار يف 

خضـم ذلـك تسـاؤل حـول كيفيـة تحقيـق ذلـك األمر الـذي يرتبط بتحقيـق إصالح شـامل يفي مبتطلبـات هذا 

التوسـع الوظيفـي، مـع الوضـع يف االعتبار أبعاد هذه املشـكلة يف ظل عزوف الشـباب الخليجيـني عن العمل يف 

تخصصـات كثـرية ضمـن إطـار القطاع الخاص، وما يتصل بذلـك من بناء االتجاه نحو املنافسـة والجهد والعمل، 

وهـو مـا يحتـاج إىل تحفيـز اإلبـداع والتغيـري يف برامج التعليـم والتدريب.51 ولكـن يف املقابل البـّد أن نؤكد من 

أن البلـدان الخليجيـة متكنـت مـن تحقيـق تقـدم نسـبي يف عملية توطـني الوظائـف، وإن كان ذلـك مل يتحقق 

بالصـورة التـي يتحقـق مـن خاللها تفعيل حل اسـرتاتيجي يتم اعتامده وفق محاور مشـرتكة عىل مسـتوى دول 

مجلـس التعـاون إضافـة إىل كونـه بعيد املدى الحتواء تفاقم آثار املشـكلة، مـع رضورة أن يتم تحقيق األهداف 

الوطنيـة الطموحـة التـي تسـعى الحكومـات الخليجيـة كافـة إىل تحقيقهـا ضمـن هـذا النطـاق لضـامن الرفاه 

للشـعوب واألمـن واالسـتقرار، إىل جانـب إرسـاء أسـس العدالـة االجتامعيـة التـي تتطلـب مزيداً مـن التكثيف 

وتضافـر جهـود مختلـف الجهات املعنية بقضايا التنمية البرشية والتشـغيل ومواجهة تحديات البطالة – سـواء 

عـىل املسـتوى الرسـمي أو عـىل املسـتوى األهـيل – يف طريـق إنجـاح برامج وخطـط التنمية الشـاملة، هذا مع 

مراعـاة عـدم التعـارض مـع املواثيـق واملعايري واالتفاقيـات العربيـة والدولية،52 وهـو ما يسـتلزم رضورة تطوير 

سياسـات التوطـني لتحقيـق األمـن الوظيفـي ولتسـتوعب بعـداً اسـرتاتيجياً خليجياً مشـرتكاً، تحقيقـاً للمواطنة 

االقتصاديـة التـي ترتكز عىل السـوق الخليجية املشـرتكة. 
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ثانياً: ضرورة تطوير سياسات التوطين لتحقيق األمن الوظيفي

من أجل تطوير سياسات التوطني لتحقيق األمن الوظيفي للمواطن الخليجي من خاللها، البّد من إقامة 

برامج عملية، والعمل عىل وضع حوافز مبنية عىل أسس نفسية تشجع عىل املنافسة بعيداً عن الواسطة والهبات 

الحكومية، وهو ما يجب أن يتبلور عىل وجه الرسعة؛ إذ إن بناء قدرات املواطن بعيداً عن التمييز يعد عنرصاً 

أساسياً إلقامة مجتمع خليجي أكرث صحية وتنافسية.53 

إنشاء  العمل، وذلك من خالل  لسوق  السديدة  باإلدارة  يرتبط  التوطني ألهدافها  تحقيق سياسات  إن 

اإلماراتية،54  االقتصاد  وزارة  الوطنية يف  البرشية  املوارد  وتوظيف  تنمية  برامج جديدة – هيئة  أو  مؤسسات 

 )LMRA( وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يف الكويت، وهيئة تنظيم سوق العمل

يف البحرين – قد أثبتت أنها وسيلة مفيدة يف بعض الحاالت، وخاصة عندما يتعلق األمر بتوفري خدمات متخصصة 

وشكل جديد من التعاون الثاليث بني الحكومة وأرباب العمل وممثيل العامل. وعليه فإنه يجب أال نؤطر نطاق 

املأسسة ضمن إطار التبسيط واختزال األمور من خالل اعتبار أن إنشاء مؤسسات جديدة فقط يعد كافياً إلدارة 

سديدة لسوق العمل، حيث البّد من التكامل املؤسيس يف ذلك، والبّد من توافر املعلومات الصحيحة والدقيقة عن 

سوق العمل؛ إذ إن هناك معايري دولية إلحصاءات العمل أبرزها االتفاقية )160( املتعلقة باإلحصاءات األساسية 

لسوق العمل، كام أن عامل أسواق العمل اليوم أصبح أكرث تعقيداً وتنوعاً من أن ترصده مؤرشات مهمة ولكن غري 

كافية مثل معدل البطالة. ومن املهم جداً أال يؤدي حل البطالة إىل بروز مشكلة نقص يف التشغيل يف أوساط 

املواطنني، حيث إن تكلفة ذلك ستكون باهظة ليس مادياً فحسب، بل اجتامعياً وسياسياً أيضاً. لذلك كان البّد من 

الرتكيز عىل سياسات وبرامج توظيف الشباب واإلناث كمنهج مستدام يف تحقيق التوطني للوظائف، حيث تتمثل 

أبرز التحديات يف رضورة تحقيق أسواق عمل منتجة ومستدامة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

من شأنها أن تحقق أهداف سياسات التوطني، وذلك يف ظل تغري منط مشكلة البطالة بني العاملة الوطنية يف دول 

املجلس، حيث مل تعد مشكلة البطالة ترتبط بنطاق كمي، بل أصبحت تتمثل يف عدم تلبية التخصصات املطروحة 

يف سوق العمل ملجاالت التأهيل األكادميية. 

وعليه، فإن تطوير سياسات التوطني لتحقيق األمن الوظيفي تتمثل أبرز تحدياته يف رضورة تطوير بنية 

تحتية متطورة ملعلومات سوق العمل ترتكز عىل رصد املؤرشات األساسية ملكونات العرض والطلب عىل العمل، 

وذلك ضمن إطار مؤسيس وترشيعي مناسب يضمن الشفافية لهذه املعلومات لخدمة األطراف الثالثة لسوق 

العمل، ويف ظل تأسيس هذا الرصد وفق املعايري الدولية فإن ذلك ال يغني عن الحاجة إىل قياس مؤرشات ذات 

صلة بخصوصية الوضع الخليجي.55 

وبناء عىل ذلك، فإنني أرى أنه إذا كانت سياسات التوطني، وفق ما رسمته الجهود والربامج املبذولة   

عىل املستوى الرسمي، قد حققت – إىل حد ما – احتواء ملشكلة البطالة بني العاملة الوطنية، فإن تحقيقها لألمن 

الوظيفي يبقى محل نظر يف ظل التحديات التي مازالت تربز أمام سياسات التوطني، وذلك يف ظل سعي القامئني 

عليها إىل تحقيق األمن الوظيفي للمواطن الخليجي.56 
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وعليه، فإنه إذا كان مفهوم "األمن الوظيفي" يعني تحقيق املعروض يف سوق العمل لتطلعات املقبلني عليه 

وطموحهم من ناحية األجر املرصود أواًل، ومن ناحية تلبية طبيعة العمل ملؤهالت وتوجهات الفرد من ناحية 

ثانية، فإن تحقيق العامل األول ما زال غري متحقق يف ظل إشغال الكثري من العاملة الوافدة يف القطاع الخاص 

بأجور منخفضة ومهارات عالية، وكذلك األمر بالنسبة إىل العامل الثاين إىل حد ما. 

وبناء عىل ما سبق، فإنه يف ظل التحديات التي تعرقل تحقيق األمن الوظيفي للمواطن الخليجي، التي 

تتمثل يف كثافة العاملة الوافدة وشغلها للعديد من التخصصات املوجودة يف القطاع الخاص، فإن تحقيق نتائج 

مرضية ومؤثرة لسياسات التوطني ينبغي أن يتحقق ضمن إطار دول املجلس؛ نظراً إىل تقارب نسب تفاوت كثافة 

هذه العاملة فيها، األمر الذي يستلزم تبني بعد اسرتاتيجي يرتبط بإطار مؤسيس وقانوين ومهني يتحقق من خالله 

توحيد وتنسيق الجهود الخليجية يف ذلك، مع رضورة االستفادة من التجارب العاملية خاصة يف مجال التدريب 

وسياسات اإلحالل، األمر الذي ينبغي أن يقرتن ببعد خصوصية املشكلة يف دول مجلس التعاون يف ظل تراكمها 

عىل امتداد العقود السابقة.

 وضمن هذا اإلطار فالبّد من التأكيد أن تفعيل سياسات توطني مؤثرة يحتاج إىل اعتامد نطاق بعيد األجل، 

وقد يحتاج إىل عقود لتحقيق النتائج املرجوة، ولكن تبقى اإلشكالية يف اعتامد خطوات ممنهجة ومدروسة 

ومستوعبة لجذور املشكلة وتفاصيلها يف أبعادها وارتباطاتها املرتاكمة. 

الخاتمـة

إن األمن الوظيفي الذي تنشده سياسات التوطني ضمن مفهومه الضيق يف دول مجلس التعاون يتحقق 

– وفق ما أرى – من خالل الحصول عىل وظيفة بأجر مجٍز مبا يتالءم مع املؤهالت والتخصص. وعليه فإن غياب 

األمن الوظيفي، املتمثل يف عدم استقرار الدخل يف القطاع الخاص باعتباره القطاع األكرب الذي يغطي الطلبات 

الوظيفية يف ظل حالة االكتفاء الغالبة يف القطاع الحكومي، يقف دون تحقيق اسرتاتيجيات اإلحالل التي تعترب 

أوىل أولويات سياسات التوطني للعاملة املحلية، وهو ما يستلزم تجاوز الكثري من املعضالت يف سبيل تحقيق األمن 

الوظيفي من خالل هذا القطاع املهم والحيوي.

وإزاء هذا الطموح املتمثل يف ربط أهداف سياسات التوطني بتحقيق اسرتاتيجيات األمن الوظيفي للمواطن 

الخليجي، فإنه ال شك يف أن تضافر الجهود اإلقليمية عىل مستوى دول املجلس سبيل ناجع يف تحقيق ذلك، ومن 

االقرتاحات لذلك ما يأيت:

قيام كل دولة خليجية عند حاجتها إىل عاملني غري مواطنني يف القطاع العام أو الخاص باستطالع إمكانية 	 

سد احتياجاتها من مواطني دول املجلس األخرى عن طريق االتصال الرسمي أو عن طريق اإلعالن 

ومكاتب التوظيف والتشغيل فيها.
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تسهيل انتقال العاملة الوطنية بني دول املجلس، وإزالة القيود الحالية عىل انتقالها. 	 

الطأمنينة 	  يحقق  مبا  والخليجية  الوطنية  العاملة  بني  املتساوية  املعاملة  تضمن  ترشيعات  وجود 

االجتامعية ملواطني املجلس يف غري دولهم. 

رضورة إنشاء مركز إقليمي يقوم عىل جمع املعلومات وتبويبها وتبادلها عن متطلبات سوق العمل 	 

والرتكيبة  الوافدة،  العاملية  الرتكيبة  واقع  والتعرف عىل  املجلس،  دول  متغرياته يف  ورصد  الخليجي 

السكانية والتوقعات املستقبلية لنمو العاملة املواطنة واحتياجات التدريب واإلحالل. 

إقامة مرشوعات خليجية مشرتكة بني مواطني دول املجلس، واستخدام األيدي العاملة الخليجية يف 	 

العمل بهذه املرشوعات. 

تحديث سوق العمل يف الدول الخليجية مبا يخفف من حاجتها للعاملة الوافدة الهامشية، ويعجل من 	 

قدرتها عىل إيجاد حالة الطلب عىل العاملة املاهرة واملدربة، ويحتم ذلك أن تتزامن جهود اإلصالح 

االقتصادي يف الدول الخليجية مع تطوير أسواق قادرة عىل استيعاب أكرب عدد ممكن من العاملة 

الوطنية والسيام من قبل القطاع الخاص، ويف الوقت نفسه تخفيف االعتامد عىل العاملة األجنبية.

إن تنسيق الجهود الجامعية وتأطريها كفيالن بالتأثري يف مواجهة املشكلة، مع رضورة اندراج اإلجراءات 	 

املرتبطة بالجهود الُقطرية عىل مستوى دول املجلس ضمن هذا اإلطار حتى يتحقق االنسجام يف ذلك 

ضمن إطار الرؤية االسرتاتيجية الخليجية املوحدة يف ذلك. 

أن يتم تنفيذ اسرتاتيجية إحالل العاملة املحلية مكان العاملة األجنبية وفقاً لرؤية اسرتاتيجية مدروسة 	 

بحيث ال تتسبب يف اإلرباك لسوق العمل الخليجي.57 

ويف خضم هذه التحديات التي تقف أمام جهود سياسات التوطني وبرامجها يف دول مجلس التعاون، فإن 

كثافة العاملة الوافدة ليست وحدها التي من شأنها عرقلة تنفيذ أهداف هذه السياسات يف سبيلها نحو تحقيق 

األمن الوظيفي للمواطن الخليجي، مع العلم أن إدراك ذلك يكون من خالل تأكيد تكامل حلقة االتصال بني 

أرباب العمل والعامل والجهة املنسقة بينهام تحقيقاً للمصلحة العامة للوطن، ومن خالل عدم تغليب املصالح 

الفئوية عىل املصلحة العامة التي من شأن تغليبها االبتعاد عن بناء االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي 

واألمني الذي ينشده الجميع. وال شك يف أن تحقيق مستويات عالية من األمن الوظيفي للمواطن الخليجي 

ينعكس عىل استقرار األمن الوطني الذي يعود بالنفع عىل جميع القطاعات يف الدولة.

وحقيقة األمر، فإن عملية توطني الوظائف ليست مجرد إحالل أو توظيف للعامل املواطن مكان العامل 

األجنبي، بل ترتبط بكونها نشاطاً كاماًل لتحقيق الوالء الوظيفي يف سبيل تحقيق األهداف الحالية واملستقبلية من 

خالل تبني سياسات التوظيف.
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ومن جانب آخر، فإن عرقلة تحقيق األمن الوظيفي ضمن نطاقه الضيق آنف الذكر قد تفاقم من   

معدل اإلجرام، حيث إن البطالة كظاهرة ترتبط بالعديد من الظواهر االجتامعية التي تهدد السالم االجتامعي، 

فهي تؤثر يف نظرة األفراد للتعليم، عالوة عىل كونها سبباً يف ظهور مجموعة من األمراض االجتامعية كاالضطراب 

النفيس والتوتر االنفعايل واإلحباط؛ ولهذه األعراض تأثريات سلبية يف السلوك الفردي عىل نحو يظهر يف ارتفاع 

معدالت الجرمية، حيث يؤكد الخرباء يف منطقة الخليج أن تزايد البطالة بني العاملة الوطنية من جانب، وكثافة 

القرن املايض بني  الجرائم املختلفة منذ السبعينيات من  الوافدة من جانب آخر أديا إىل تزايد عدد  العاملة 

املواطنني والوافدين، ومن أجل ذلك األمر برزت عىل الساحة سياسات التوطني.58 

وبذلك، فإن البطالة – باعتبارها إفرازاً من إفرازات ظاهرة كثافة العاملة الوافدة يف دول مجلس التعاون   

– متثل – يف رأيي عىل نحو غري مبارش – محوراً رئيساً ينعكس عىل الخلل الحاصل يف تحقيق األمن الوطني، ومن 

شأنها أن تنعكس تفاقامً يف معدالت الجرمية وانخفاضاً يف مستوى األمن الوطني السائد.
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العامة لدول مجلس التعاون، ذي الحجة 1434هـ، أكتوبر 2013(، ص 93. 

على الرغم من استمرار مشكلة كثافة العمالة الوافدة في العديد من التخصصات في القطاع الخاص، فإن هناك قطاعات . 17

حديثة ظهرت مؤخراً وبرواتب عالية تعمل فيها أياد عاملة خليجية كثيفة، وهو يعتبر أحد التغيرات التي طالت المجتمعات 

الخليجية، بما فيها أسواق العمل في السنوات الماضية.

سعد العتيبي، إطار مقترح إلدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره، ص 55. . 18

لمزيـد من التفصيـل يمكـن زيـارة الموقـع اإللكتروني لألمانـة العامـة لـدول مجلس التعاون على الرابط اإللكتروني: . 19
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في سبيل دعم سياسات التوطين في مملكة البحرين، صدر القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك . 23

من خالل هيئة معنية بذلك، هي هيئة تنظيم سوق العمل، التي يقع ضمن اختصاصاتها وضع خطة وطنية وتنفيذها بشأن 
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وقد صدر بموجب هذا القانون عدد من القرارات لضمان تنظيم سوق العمل بما من شأنه دعم سياسات التوطين، ومن 

ذلك فرض رسوم على استقدام العامل األجنبي، إضافة إلى فرض غرامات لمخالفة قوانين االستقدام، مع العلم بأن هذه 

الرسوم بموجب هذا القانون تؤول إلى صندوق يتم من خالله تمويل برامج تدريب وتطوير للعمالة المواطنة. لمزيد من 

التفصيل حول هذه القرارات يمكن زيارة الرابط اإللكتروني: http://portal.lmra.bh/arabic/legal/category/1k، تاريخ 
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تبنت المملكة العربية السعودية – كما سيتبين الحقاً – استراتيجية لدعم سياسات التوطين سيتم عرضها ضمن آخر بند . 24

في الجهود القطرية لدول مجلس التعاون لدعم سياسات التوطين.

صدر قانون العمل الُعماني الجديد في عام 2003 وتضمن العديد من األحكام واإلجراءات التي تنظم وضع سوق العمل . 25

والتشغيل، وذلك من حيث إعطاء األولوية في الحصول على فرص العمل الشاغرة للمواطنين الباحثين عن العمل الذين 

ينبغي ألصحاب العمل تعيينهم على أوسع نطاق ممكن، حيث ورد ضمن نطاق الفصل األول من الباب الثاني منه ما يتعلق 

بتشغيل المواطنين واإلجراءات المتبعة لضمان "تعمين" الوظائف من خالل إصدار عدد من القرارات الوزارية المنظمة 

ألحكام هذا القانون في ما يرتبط بهذا الجانب. لمزيد من التفصيل حول بنود القانون يمكن زيارة موقع وزارة القوى 

تاريخ   ،http://www.manpower.gov.om/portal/ar/pdf/toc_arabic.pdf اإللكتروني:  الرابط  على  الُعمانية  العاملة 

زيارة الموقع: 23 ديسمبر2013.

تبنت دولة الكويت دعماً لسياسات التوطين إنشاء )برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة( بهدف . 26

إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل في الجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة 

بما يتفق مع األهداف التنموية للدولة للحد من البطالة، وقد صدر – دعماً لهذا البرنامج – عدد من التشريعات والقرارات 

الوزارية تضمنها دليل التشريعات المنشور على الموقع اإللكتروني للبرنامج، التي منها القانون رقم )19( لسنة 2000 

بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، باإلضافة إلى قرارات عدة صدرت عن مجلس 

الوزراء ومجلس الخدمة الوطنية، ومن هذه القرارات قرار مجلس الوزراء رقم )548( لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية 

للكويتيين الذين يعملون في الجهات غير الحكومية. لالطالع على مزيد من المعلومات حول هذه التشريعات المرتبطة 

http://www.mgrp.org.kw/Resources/Attachments/Projects_and_ اإللكتروني:  الرابط  زيارة  يمكن  بالبرنامج 

Achievements/HAK.pdf تاريخ زيارة الموقع: 23 ديسمبر 2013. 

انظر الهامش 24.. 27

سبقت اإلشارة إلى الجهود الُعمانية التي بذلت على المستوى الُقطري لدعم سياسات التوطين.. 28

تنفذ دولة اإلمارات العربية المتحدة استراتيجية شاملة وطويلة األجل للتوطين خالل السنوات )2000–2025( إدراكاً منها لخطورة . 29

تزايد العمالة األجنبية إلى نحو 82% من القوى العاملة، وتحقيق معدالت بطالة في صفوف العمالة الوطنية بنحو %2.4.

وجدير بالذكر أن هذه االستراتيجية تستند إلى رؤية تقوم على ضرورة إشراك القطاع الخاص في قضية التوطين باإلقناع، 

والوصول بالمواطن إلى مستوى الكفاءة التي يصبح من خاللها مطلوباً لشغل وظائف هذا القطاع، وهي ذات مالمح كانت 

واضحة منذ االجتماع األول لمجلس أمناء هيئة »تنمية« بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيله برئاسة وزير العمل صقر 

http:// :غباش. )مقال منشور حول هذه االستراتيجية على الموقع اإللكتروني )اإلمارات اليوم( على الرابط اإللكتروني

www.emaratalyoum.com/opinion/2010-09-26-1.295199. تاريخ زيارة الموقع: 21 ديسمبر 2013.

سيأتي ضمن نطاق المبحث الالحق ذكر الهيئات التي أنشأتها دولة اإلمارات العربية المتحدة على المستوى االتحادي . 30

والداخلي لدعم سياسات التوطين. 
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سبقت اإلشارة إلى الجهود التي بذلتها السلطات البحرينية على المستوى الُقطري لدعم سياسات التوطين.. 31

انظر الهامش 24.. 32

سبقت اإلشارة إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت على المستوى الُقطري لدعم سياسات التوطين.. 33

استمرت حمالت تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي منشورة بشكل متفرق، وقد . 34

تمثلت في تطبيق صارم للقانون وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، إضافة إلى إصدار )نظام حماية األجور(، إلى جانب 

http://www.mol.gov.ae/NewMolGate-  عدد من اإلجراءات المنشورة على الرابط اإللكتروني لوزارة العمل اإلماراتية:

way/arabic/newindex.aspx. تاريخ زيارة الموقع: 21 ديسمبر 2013.

منذ إنشاء )هيئة تنظيم سوق العمل( في مملكة البحرين في عام 2006، بدأ نظام الحد من العمالة السائبة يأخذ نطاقاً أكثر . 35

تنظيماً من الناحية اإلدارية والقانونية، حيث قامت الهيئة منذ إنشائها بالعديد من الحمالت للحد من األعداد المتصاعدة 

للعمالة السائبة التي تقدر بنحو 52 ألف عامل وافد وفقاً لقاعدة بيانات، وقد تم إطالق آخر هذه الحمالت في يونيو من 

عام 2013.

لمزيد من التفصيل يمكن االطالع على الحمالت التي تم من خاللها الحد من ارتفاع معدالت العمالة غير النظامية من خالل 

زيارة موقع الهيئة على الرابط اإللكتروني: http://blog.lmra.bh/ar/archives/4681. تاريخ زيارة الموقع: 21 ديسمبر 

.2013

أطلقت الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة أمنية لضبط العمالة المخالفة . 36

وترحيلها التي صدرت بشأنها موافقة من المقام السامي في مختلف مناطق المملكة، وأعلنت هاتان الوزارتان، بموجب 

ذلك، الضوابط واألحكام الخاصة بالُمهلة التصحيحية لمخالفي نظامي اإلقامة والعمل قبل نهاية المهلة الُممتدة حتى تاريخ 

)24 /8 /1434هـ الموافق 3 /7/ 2013(، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحمالت التفتيشية 

وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وقد اشتملت هذه الضوابط واألحكام 

على عدد من االستثناءات والمزايا المترتبة على العمالة التي تقوم بتصحيح أوضاعها، إلى جانب عدد من الضوابط التي 

تتضمن تقرير حماية ألصحاب األعمال، مراعية في ذلك ما يرتبط بظروف زيارة المملكة ألداء الحج والعمرة، كما ورد ضمن 

هذه الضوابط ما يتعلق بالعقوبات المترتبة على عدم تصحيح األوضاع.

وقد وجهْت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع الراغبين في االستفادة من فترة المهلة التصحيحية اتباع اإلجراءات التنفيذية 

للحملة التصحيحية من خالل الدخول على موقع الوزارتين للحصول على نسخة من هذه اإلجراءات أو االتصال على مركز 

http://www.mol.gov.sa/ :خدمة العمالء. لمزيد من التفصيل يمكن زيارة الرابط اإللكتروني لوزارة العمل السعودية

Campaign/Correction/Announcement.htm. تاريخ زيارة الموقع: 19 ديسمبر 2013.

وزارة العمل السعودية، استراتيجية التوظيف السعودية 1430 هـ، منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة العمل على الرابط:  . 37

http://portal.mol.gov.sa/ar/AboutMinistry/pages/strategy.aspx

وفقاً آلخر دراسة صدرت مؤخراً عن )مؤسسة الخليج لالستثمار( عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون – التي . 38

سيأتي بيان مقتضب لما أوردته من مؤشرات ونتائج وتوصيات في المبحث الالحق – فإن معدالت البطالة بين العمالة 

الوطنية في دول المجلس في عام 2012 قد ارتفعت – بناء على النسب المذكورة – في متوسطها عما كانت عليه في عام 

2006 المشار إليه أعاله لتبلغ %8.5.
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تقرير صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان: )العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي:  . 39

تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية وسياسات مواجهة سلبياتها(، منشور على موقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: 

www.fgccc.org، تاريخ زيارة الموقع: 2 مارس 2008، ص 10.  

ناقش »مؤتمر تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي«، الذي عقد في عام 2009، 14 مقترحاً مبدئياً . 40

لتفعيل سياسات وخطط توطين الوظائف على مستوى »دول التعاون«، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر عرض مجموعة 

تحديات تقف أمام عمليات التوطين على المستوى الخليجي. 

وتشير آخر الدراسات والتقديرات الرسمية إلى أن نسبة العمالة الوافدة في »دول مجلس التعاون« بلغت أكثر من 70% من 

إجمالي القوى العاملة على مستوى دول المجلس، وهو ما يستلزم ضرورة الشروع في اإلجراءات الالزمة نحو تبني وتنفيذ 

متطلبات الشبكة الخليجية لتشغيل الشباب من خالل تفعيل التعاون خليجياً في هذا اإلطار.

وقد انتهى المؤتمر في توصياته إلى التأكيد أن سياسات استقدام العمالة وما ينتج منها في سوق العمل تعّد من أبرز تحديات 

عمليات التوطين في دول المجلس، إلى جانب ضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن العمل في 

ظل عدم تنوع مؤهالتهم، إضافة إلى ما يشكله ضعف صناعة التدريب في الدولة من عدم مواكبة لتطورات احتياجات سوق 

العمل، وذلك مع عدم توحيد الرؤى واألجهزة المختصة بالتوطين في ظل عدم كفاية التعاون بينها، والسيما مع غياب سياسات 

دعم توظيف المواطنين وآلياتها في القطاع الخاص وغيرها من التحديات. كما انتهى المؤتمر في توصياته كذلك إلى ضرورة 

بناء قاعدة بيانات خليجية تضم جميع الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، مع إعطاء مفهوم توطين الوظائف 

بعداً استراتيجياً، وإيجاد معايير وتطويرها لممارسات التوطين، إضافة إلى تغيير ثقافة المؤسسات وتبني مفهوم إدارة الموارد 

البشرية.)لمزيد من التفصيل يراجع الخبر المنشور في جريدة االتحاد اإلماراتية األربعاء 27 مايو 2009 على الرابط اإللكتروني: 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=18122&y=2009. تاريخ دخول الموقع: 17 نوفمبر 2013(.

دراسة من إعداد إدارة تنمية الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية مقدمة في ورشة عمل حول: )توطين . 41

www. :الوظائف وتنقل األيدي العاملة العربية(، نوفمبر 2005، منشورة في الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل العربية

alolabor.org. تاريخ دخول الموقع: 26 فبراير 2010 – نقاًل عن محمد األمين فارس، المتغيرات الدولية وأثرها في التشغيل 

والهجرة.

وفقاً آلخر دراسة صدرت مؤخراً عن )مؤسسة الخليج لالستثمار( عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون – التي . 42

سيأتي بيان مقتضب لما أوردته من مؤشرات ونتائج وتوصيات في المبحث الالحق – فقد تجاوزت أعلى نسبة بطالة النسبة 

المذكورة أعاله، حيث وصلت في المملكة العربية السعودية إلى ما نسبته %10.5.

سالم بن علي المهيري وآخرون، دراسة تحليلية ألحكام االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد . 43

أسرهم، سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية )5(، العدد )50(، ط 1 )المنامة: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل 

والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رمضان 1429 – سبتمبر 2008(، ص 49 و96.

أحمد اليحي، توطين الوظائف واتجاهات العمل )الرياض: مطابع التقنية لألوفست، 1418هـ(، ص 87.. 44

دراسة من إعداد إدارة تنمية الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية مقدمة في ورشة عمل حول )توطين . 45

الوظائف وتنقل األيدي العاملة العربية(، مرجع سابق.

عبدالحميد أحمد عبدالغفار، السكان والعمالة ومستوى المعيشة في مملكة البحرين، ط 1 )المنامة: جمعية العمل الوطني . 46

الديمقراطي، 2005(، ص 161.
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صدرت مؤخراً عن )مؤسسة الخليج لالستثمار( دراسة متخصصة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون قامت . 47

بمراجعة األدبيات المتخصصة والسياسات االقتصادية في موضوعها، واستخدمت بيانات رسمية ومنهجيات علمية وقامت 

بإعداد مجموعة من التوصيات. 

االرتقاء  في  نجحت  ولئن  االقتصادية،  التنمية  برامج  أن حصيلة  األبحاث،  من  بغيرها  الدراسة، مشفوعة  وقد الحظت 

الجديدة  األعداد  الستيعاب  الوظائف  من  الكافي  العدد  إيجاد  عن  تقاعست  قد  فإنها  والرفاهة،  المعيشة  بمستويات 

والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل؛ األمر الذي تمخض عنه )معضلة البطالة الخليجية(، التي نجم 

عنها زيادة معدالت البطالة بين العمالة الوطنية التي تجاوزت – وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية – ما 

نسبته 10.5%، وذلك كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، و14% في اإلمارات، و8% في ُعمان والبحرين، وإن تدنت 

النسبة إلى 6% في الكويت، وإلى نحو 3% في قطر. 

ومن جانب آخر أكدت الدراسة أن جذور إشكالية البطالة في دول المجلس تنبثق من مصادر اقتصادية وتعليمية وديمغرافية 

ترتبط في جانب منها بفتح باب الهجرة العمالية على مصراعيه الستقطاب عمالة الزمة لمرحلة التعمير والتشييد والبناء 

شاملة مرافق الصحة والتعليم والمشاريع الهندسية المختلفة، وإن ارتبط ذلك بوجود فجوة في المهارات لدى العمالة 

الوطنية الشابة تبعاً لمتطلبات العمل، ما دفع إلى استخدام عمالة أجنبية ألداء المهام المطلوبة في القطاع الخاص. 

وقد انتهت الدراسة إلى إصدار عدد من التوصيات من أبرزها أن تعمل دول مجلس التعاون على تنفيذ برامج لتوطين 

اإلنتاج والوظائف داخل دول المجلس وفق بعد زمني محدد، مع ضمان مالءمة مناهج التعليم ومخرجاته لمتطلبات العمل 

في القطاع الخاص، وتشجيع دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال المسؤولية االجتماعية للتنمية المستدامة.

وفي ختام توصياتها رأت الدراسة أن من األهمية بمكان ضرورة العمل على إيجاد أعلى أشكال التنسيق بين استقدام 

وهجرة العمالة الوافدة من حيث النوع والخبرات والمهارات واحتياجات االقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون، وأال يترك 

باب الهجرة على الغارب بحيث يفد المنتج وغير المنتج من العمالة األجنبية، كما ينبغي وضع ضوابط وحوافز لتشجيع 

العمالة الوافدة على نقل خبراتها ومهارتها إلى العمالة الوطنية بداًل من التنافس الحالي فيما بينها )لمزيد من التفصيل، 

الدراسة منشورة في صحيفة أخبار الخليج، العدد 12597، الثالثاء 18 سبتمبر 2012، الموافق 2 ذو القعدة 1433هـ، وهي 

منشورة على الرابط اإللكتروني للصحيفة: http://www.akhbar-alkhaleej.com/12597/article/50586.html تاريخ 

دخول الموقع: 17 نوفمبر 2013.

وبناء على ما سبق، فإنني أرى تأكيداً لما ذكرته سابقاً ضرورة مواجهة مشكلة كثافة العمالة الوافدة ألثرها الكبير في 

سياسات التوطين من خالل بعد استراتيجي نظراً إلى البعد التراكمي الذي ارتبط بخصوصية نشأة هذه المشكلة وتطورها 

في دول مجلس التعاون، حيث يستلزم ذلك اعتماد خطط استراتيجية مشتركة ومرتبطة بجدول زمني يجري التنسيق من 

خاللها بين دول مجلس التعاون على المدى البعيد الحتواء الخلل الديمغرافي الذي ارتبط بها، إلى جانب ما أدى إليه 

ذلك من ارتفاع معدالت البطالة إلى نسب لم تعد آمنة ومنخفضة، وهي مرشحة للزيادة في ظل السياسات المتخبطة 

والعشوائية واالنفرادية التي تمارس ضمن هذا النطاق. 

رمضان الشراح، نحو دور أفضل للقطاع الخاص في تفعيل توطين العمالة الخليجية – حالة الكويت، مرجع سبق ذكره،    . 48

ص 36.

محمد محمود مهدي، سياسة التوطين الخليجية – قراءة نقدية، دورية آراء حول الخليج، العدد 67 )دبي: مركز الخليج . 49

لألبحاث، إبريل 2010(، ص 68.
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تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تنمو بنسبة . 50

تصل إلى 4% سنوياً، ما يعني دخول ما يصل إلى 1.6 مليون مواطن خليجي إلى سوق العمل بحلول عام 2018. وعليه 

فإنه إذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بال تغير يذكر، فإنه سيتعين إيجاد نحو 600 ألف 

وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول ذلك العام. لمزيد من التفاصيل حول ما أوردته الدراسة بخصوص إصالح سوق 

العمل في دول مجلس التعاون دعماً لسياسات التوطين يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لصحيفة )العرب(، السنة 36، 

http://www.alarab.co.uk/ :العدد 9387   الصادر يوم الجمعة الموافق: 22/ 11/ 2013، والمنشور على الرابط اإللكتروني

pdf/2013/11/22-11/p11.pdf. تاريخ زيارة الموقع: 23 ديسمبر 2013.

شفيق ناظم الغبرا، "العمالة الوافدة في منطقة الخليج العربي: مقاربة جديدة"، المؤتمر )12( لمركز اإلمارات للدراسات . 51

والبحوث االستراتيجية بعنوان: النظام األمني في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية )أبوظبي: مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2008(، ص 431.

دراسة من إعداد إدارة تنمية الموارد البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية مقدمة في ورشة عمل حول )توطين . 52

الوظائف وتنقل األيدي العاملة العربية(، مرجع سبق ذكره.

شفيق ناظم الغبرا، العمالة الوافدة في منطقة الخليج العربي – مقاربة جديدة، مرجع سبق ذكره، ص 431.. 53

يحتل التوطين أولوية في أجندة حكومة اإلمارات، وتواصل الجهات الحكومية االتحادية والمحلية وضع وتنفيذ المبادرات . 54

لدعم سياسة توسيع قاعدة العمالة المواطنة. ومن بين هذه المبادرات تأسيس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 

الوطنية "تنمية"، ومجلس أبوظبي للتوطين، وبرنامج اإلمارات لتطوير الكوادر الوطنية في دبي، ودائرة تنمية الموارد البشرية 

في الشارقة. وتهدف جميعها إلى المساهمة في تطوير قدرات ومهارات مواطني الدولة. لمزيد من التفصيل حول مواقع 

http://government.ae/ar/web/ :هذه الهيئات وبرامجها يمكن زيارة الموقع اإللكتروني للحكومة اإلماراتية على الرابط

 .guest/eservice-topic-details;jsessionid=enJ4AzW1UJaOgExshUW9DUNb.undefined?categoryId=106

تاريخ زيارة الموقع: 22 ديسمبر 2013.

محمد إبراهيم ديتو، "أبرز التحديات نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي"، العدد )86(، . 55

دورية العمل العربي )القاهرة: منظمة العمل العربية، يناير – فبراير – مارس 2009(، ص 75.

يشهد عدد من دول مجلس التعاون تقديم العديد من برامج التطوير والدعم لتطوير قدرات العمالة المواطنة، ومن ذلك . 56

صندوق العمل )تمكين( في مملكة البحرين الذي يطرح العديد من البرامج ضمن هذا اإلطار، والمنشورة على الموقع 

اإللكتروني للصندوق: http://www.lf.bh/ar،  باإلضافة إلى )صندوق خليفة للتنمية(، الذي يطرح أيضاً برامج متعددة 

 ،www.khalifafund.gov.ae :لتنمية قدرات الشباب في اإلمارات العربية المتحدة، وذلك على الموقع اإللكتروني للصندوق

إلى جانب الهيئات المشار إليها أعاله، باإلضافة إلى برامج أخرى مطروحة من قبل العديد من المؤسسات في دول مجلس 

التعاون إلنجاح سياسات التوطين فيها.

حبيب الله التركستاني، توطين الوظائف في المنشآت السعودية، مرجع سبق ذكره، ص 111. . 57

أمل عبد اللطيف، العمالة األجنبية وإلغاء نظام الكفيل .. المواقف المتباينة والتداعيات، مجلة شؤون خليجية، المجلد 11، . 58

العدد 58 )لندن: مركز الخليج للدراسات االستراتيجية،  صيف 2009(، ص 34.
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الموقع اإللكتروني للبوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة على الرابط:
http://government.ae/ar/web/guest/eservice-topic-details;jsessionid=enJ4AzW1UJaOgExshUW9DUNb.

undefined?categoryId=106

الموقع اإللكتروني لجهاز اإلحصاء في دولة قطر على الرابط:

http://www.qsa.gov.qa/Ar/GeneralStatistics.htm#qatar-in-figure.

الموقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة على الرابط:
http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/ReportDetails1/tabid/90/Default.aspx?ItemId=1847&PTID=129&M

enuId=1.

الموقع اإللكتروني لإلدارة المركزية لإلحصاء في دولة الكويت على الرابط:

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=18.

الموقع اإللكتروني لألمانة العامة لدول مجلس التعاون على الرابط:

http://www.gcc-sg.org/index2dd9.html?action=Sec-Show&ID=433.

الموقع اإللكتروني لوزارة القوى العاملة الُعمانية على الرابط اإللكتروني:

http://www.manpower.gov.om/portal/ar/pdf/toc_arabic.pdf

الموقع اإللكتروني لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، التشريعات المتعلقة بعمل برنامج إعادة الهيكلة على الرابط:

http://www.mgrp.org.kw/Resources/Attachments/Projects_and_Achievements/HAK.pdf. 

الموقع اإللكتروني لمنتدى القوانين االتحادية على الرابط:

http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/f-2.html.


