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 : الخالصة

 

إن االستثمار في المورد البشري هو من أهم األهداف التي تعمق مفاهيم التنمية الشاملة ، كما إن التركيز 

على النهوض بالمورد البشري الوطني ليشترك في المشاريع التنموية في بلده هي من أهم المسلمات التي 

الصحيح دونما اإلعتماد على القوى البشرية  تؤطر األساس الوطني بإطار يدفع عجلة اإلقتصاد باإلتجاه

األجنبية بشكل قطعي ، يقف فيه المورد البشري الوطني حينها كالمتفرج ليخسر فرصة المشاركة وإن 

 استفاد مادياً ومعنوياً من نتائج التقدم اإلقتصادي .

لمتحدة األمريكية التي لقد احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم بعد الواليات ا

، احتلت المرتبة األولى وجاءت أوربا بعدها بالمرتبة الثانية ، في مجال أستقطاب األيدي العاملة المهاجرة 

نشوء الثروة في دول الخليج نتج عنه أهتمام وتوجه كبير للتخطيط اإلنمائي حيث بدأت التنمية حيث أن 

يشكل المورد البشري األجنبي أو ما يسمى ، و وتوفير الخدماتاإلقتصادية بإنشاء البنى التحتية المتنوعة 

بالعمالة الوافدة أهمية في تنفيذ مشاريع التنمية األقتصادية الشاملة والتي حدثت بشكل سريع ومتزايد في 

دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تهدف الى بناء األقتصادات الوطنية من أجل تحقيق أسس الرفاهية 

 ألفراد المجتمع. الهابمختلف أشك

حجم التحويالت المالية التي تقوم بإخراجها الى بلدانها  ونتيجة لزيادة حجم العمالة الوافدة فقد زاد معها

األصلية مكونة ضغط سلبي على إقتصادات الدول الخليجية ، فلقد وصل حجم هذه التحويالت الى ما 

 . ملياردوالر سنوياً  33يقارب 

النشاط األقتصادي األجنبية بحصولها على فرص العمل خارج بلدانها تعمل على تعزيز  العمالةوبهذا فإن  

 . ال بأس بها من العمالت الصعبة اتمن خالل إدخال كميداخل بلدانها 

بالرغم من تزايد نسبة السكان في دول مجلس التعاون قد تبعته ظاهرة البطالة بين شريحة الشباب و إال أن 

ت األعمال تركز على العمالة الوافدة بسبب تخصصها ورخص أجورها وتحملها بقيت إدارافقد ذلك 

 مصاعب العمل.

إن من الواجب الملزم على الحكومات في بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تضع في صدارة الخطط 

ي التنموية المستقبلية مسألة األهتمام بالقوى البشرية الوطنية ووضع خطط طموحة للنهوض بمشاركتها ف

على هذه الحكومات رفع مستوى إعتبار تنمية الموارد البشرية كأحد يستوجب كما ، المسيرة التنموية 

جين من الشباب وزيادة ومحاولة زجهم بشكل يمقومات التنمية األقتصادية الشاملة من خالل تشغيل الخر

المورد البشري الوطني جزء  ، وذلك إنطالقاً من إعتبار العمالة الوافدةحتلها تتدريجي في الوظائف التي 

 ال يتجزأ من التنمية الشاملة التي تطمح لتحقيقها كل دول مجلس التعاون الخليجي. 
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 المقدمة :

 

تسعى دول العالم بشكل حثيث الى استغالل كل العوامل المتوفرة لغرض برمجة مخططات التنمية          

سواءاً كانت اقتصادية أو بشرية باعتبارها عامل رئيسي  األقتصادية واستثمار الموارد المتعددة والمتنوعة

ً ، وباألستغناء أو التقليل من كل العوامل التي تعمل على زيادة النفقات أو  في نجاح خطط التنمية ذاتيا

 استهالك العمالت الصعبة والتي تؤدي بالنهاية الى زيادة األعباء على عملية التنمية وزيادة تكاليفها .

إن االستثمار في المورد البشري هو من أهم األهداف التي تعمق مفاهيم التنمية الشاملة ، كما  وكما معلوم

إن التركيز على النهوض بالمورد البشري الوطني ليشترك في المشاريع التنموية في بلده هي من أهم 

ا اإلعتماد على المسلمات التي تؤطر األساس الوطني بإطار يدفع عجلة اإلقتصاد باإلتجاه الصحيح دونم

القوى البشرية األجنبية بشكل قطعي ، يقف فيه المورد البشري الوطني حينها كالمتفرج ليخسر فرصة 

 المشاركة وإن استفاد مادياً ومعنوياً من نتائج التقدم اإلقتصادي .

اته يعني عملية النهوض الشامل للمجتمع بجميع مكونالشاملة "  التنمية االقتصاديةإن تحقيق مفهوم 

تنمية لقدرات اإلنسان المادية ، " حيث يشتمل هذا النهوض المقصود بكل ما يؤدي الى " وأطيافه  " 

 ( 0 )"  وفتح الباب واسعا أمامه الختياراته مما يساعده علي تحقيق آماله و طموحاته، والعقلية 

ستثمار األقتصادي والذي وهذا يعني إن من أهم أهداف التنمية األقتصادية هو تكوين حالة جديدة من األ

يكون المستفيد األول منه والمهم هو سكان البلد ومواطنيه ، بشكل أو بآخر ، من خالل رفع مستوى 

معيشتهم وزيادة دخولهم ، إضافة الى تأمين المستقبل األقتصادي لألجيال من خالل تأمين الموارد 

 األقتصادية المستديمة .

لتحقيقها الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تضع إن التنمية اإلقتصادية التي تسعى 

في أولوية حساباتها أن تكون نتائجها تتماشى في األساس مع متطلبات المورد البشري المحلي من خالل 

القضاء على البطالة ورفع مستوى الدخل المعيشي له ، وأن تسير بنفس األتجاه الذي يتم المحافظة فيه 

 .موارد األقتصادية غير المتجددة من النضوب وخصوصاً النفطعلى ال

لقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز وجود العمالة األجنبية فيها وذلك لسبب مهم  ينحصر 

في تغطية الحاجة لأليدي العاملة الضرورية إلنجاز العديد من المشاريع األستثمارية التنموية وخاصة بعد 

د الثرواة النفطية في السبعينيات تشكل حافز كبير ومشجع للبدء في التنمية الشاملة في معظم أن بدأت عوائ

 دول المجلس .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0)
. مداخلببة ، التكووويك ظنموات متكاموول لتحقيوي  االيووة األ وراد والمنمموات  ووي لول التنميووة الم وتدامة . بشبير، أ.  غضببان  

 : ، الموقع األليكتروني  1002جامعة الحضنة ، 

HTTP://WWW.HRM-GROUP.COM/VB/SHOWTHREAD.PHP?T=31065 

http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=31065
http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=31065
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ومن الطبيعي أن تعتمد هذه الدول على العمالة األجنبية بصورة رئيسية وذلك ألسباب جوهرية منها 

محدودية العدد السكاني فيها ، إضافة الى قلة الخبرة والمهارة المطلوبة ناهيك عن قابلية العمالة األجنبية 

 في كافة األعمال بالرغم من تنوع مصاعبها وظروفها .  على التكيف

 

لقد احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية التي 

 احتلت المرتبة األولى وجاءت أوربا بعدها بالمرتبة الثانية ، في مجال أستقطاب األيدي العاملة المهاجرة .

رد البشري الوطني له الحق واألفضلية في وضعه في اإلطار الحقيقي والذي يتناسب مع مختلف إن المو

المخططات التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك ألن هذا المورد هو األجدر في التعايش 

ة عنصر والتواكب مع خطوات العملية اإلنمائية المتسارعة في دولهم وخاصة عندما تشكل العمالة الوافد

منافسة معه في الحصول على فرص العمل آخذين بنظر اإلعتبار زيادة السكان وخاصة الشباب الطالب 

 للعمل .

إن وضع مشاركة المورد البشري الوطني بعين األعتبار في التنمية األقتصادية الوطنية ضمن مخطط 

ليها من مشاكل متنوعة مدروس يجب أن يتم بشكل عاجل وذلك خشية من تزايد البطالة وما يترتب ع

 إضافة الى خسارة هذا المورد البشري المهم .

( ، توقع  منطقة الخليج وشعبها -1010مجلس التعاون الخليجي عام ) توقع تقرير دولي بعنوان لقد " 

مليون  53 ليصل إلى 1010ارتفاع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة الثلث في العام 

ً  15ون الغالبية العظمى منهم تحت سن نسمة بحيث تك   ( 0 )"  عاما

 

إن على من يعنيهم األمر في دول مجلس التعاون الخليجي متمثلين في السلطات الحاكة أم في المؤسسات 

الوطنية ذات العالقة ، إن عليهم إعادة النظر فيما يمكن أن يعود على المجتمع الخليجي بالتأثير السلبي ، 

تماد على القوى العاملة الوافدة ، سيما عندما يتعدى ذلك حدود الحاجة العملية في سوق جراء زيادة األع

العمل الى التأثير على المناخ األجتماعي والثقافي بعد الجانب األقتصادي ، ويجب أن ال يغض النظر عن 

 نضوب .الحقيقة الساطعة والتي تتمحور حول قصر عمر الثروة النفطية وأن مصيرها يتسارع نحو ال

 

 

 

 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                    1002نبببوفمبر  25: . موقبببع أرقبببام  2121جلووول التاووواوس الخليجوووي عوووات مليووووس ن ووومة عووودد سوووكاس دول م 53.  وكالبببة قنبببا (0)

HTTP://WWW.ARGAAM.COM/PORTAL/CONTENT/ ARTICLEDETAIL.ASPX?ARTICLEID=132049         

http://www.argaam.com/Portal/Content/%20ArticleDetail.aspx?articleId=132049
http://www.argaam.com/Portal/Content/%20ArticleDetail.aspx?articleId=132049
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 :الفصل الثاني 

 

 جي دول مجلل التااوس الخلي ي  المبحث األول.. المورد البشري األجنبي

يشكل المورد البشري األجنبي أو ما يسمى بالعمالة الوافدة أو العمالة األجنبية ، أهمية في تنفيذ       

مشاريع التنمية األقتصادية الشاملة والتي حدثت بشكل سريع ومتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي ، 

هية ألفراد المجتمع وبمختلف والتي تهدف الى بناء األقتصادات الوطنية من أجل تحقيق أسس الرفا

 أشكالها.

وقد إحتلت العمالة الوافدة مجال الصبدارة فبي إشبغال الوظبائف مختلفبة الصبعوبات والتبي ال يمكبن للعمالبة 

، إن العمالببة الوافببدة  مببواطني دول المجلببسالمحليببة إشببغالها بسبببب كونهببا تمثببل المسببتوى األدنببى بالنسبببة ل

ضة بسبب إنخفاض المسبتوى التعليمبي والثقبافي لهبا ، كمبا إنهبا إضبافة تستطيع أن تقبل العمل بأجور منخف

 .لذلك تتصف بتحملها ظروف العمل الصعبة والتي ال يستطيع مواطني المجلس تقبل العمل تحتها

تنقسم الموارد البشرية األجنبية العاملة الوافدة الى دول مجلس التعاون الى نوعين بشكل عام ، األول منها 

واألخرى هي اآلسيوية ويعود السبب الى وفود هذه القوى البشرية للعمل نتيجة حالة البطالة  هي العربية

الكبيرة التي تعاني منها األيدي العاملة في بلدانهم إضافة الى تنامي حاالت الفقر وسوء الحالة المعيشية مما 

ية لتتوزع على دول عديدة يؤدي بهذه البلدان الى أنها تصبح ذات أسباب دافعة وطاردة للعمالة البشر

القريبة منها والبعيدة ، كما إن تزايد عدد السكان بشكل غير مسيطر عليه قد تسبب في زيادة الطلب على 

 العمل مع قلة العرض بما يتناسب مع األعداد الجديدة من قوى العمل .

لقرن الماضي ، حيث كانت إن تاريخ توافد العمالة الى دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ منذ سبعينيات ا

الشركات األجنبية تعتمد على القوى العاملة الهندية لتنفيذ أعمالها في عدة مجاالت أولها أعمال استخراج 

 النفط ، ومن ثم أعمال التجارة والنقل والصيد البحري إضافة الى الحراسة .

نمائي حيث بدأت التنمية إن نشوء الثروة في دول الخليج نتج عنه أهتمام وتوجه كبير للتخطيط اإل

اإلقتصادية بإنشاء البنى التحتية المتنوعة وتوفير الخدمات ، وقد وكل األمر بالتنفيذ واإلدارة الى الشركات 

األجنبية متعددة الجنسيات حيث تم استقدامها الى دول الخليج مع األيدي العاملة التي تختارها هي ومن أي 

 جور أو أداء العمل .البلدان المناسبة لها من ناحية األ

شركة مقاوالت فى العالم تعتمد على الشرق  150" كانت أكبر 2231الى  2230"فى فترة القمة  "من 

  ( 1) بليون دوالر سنوياً فى الشرق االوسط" 13.2االوسط فى تنفيذ ثلث عقودها،وبلغت قيمة تلك العقود 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0292الاودد:  -الحوار المتمودس . مجلة   البطالة والهجرة ظارثة تحدق بالوطك الاربى(   إبراهيم ، غ اس عبدالهادي . 0)

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554   2115أغ طل  21 ي   

../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d
../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554
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تقع في فئة العمالة غير أو شبه الماهرة ، وان نحو  مالة الوافدة إلى دول المجلس" ان نسبة عالية من الع

 ( 0) . هي عمالة منزلية " ربع العمالة في الخليج

كما تتخصص العمالة غير الماهرة وخاصة األسيوية منها في أعمبال الخبدمات سبواءاً فبي القطباع العبام أو 

ناء والزراعة والنقل وفي كل األعمال التي تحتاج الى القبوة الخاص في مجاالت متنوعة منها التنظيف والب

 البدنية وال تحتاج الى المهارة الذهنية أو الخبرة المسبقة .

 أعداد الامالة األجنبية الوا دة الى دول المجلل  -0

 عدد العمالة الوافدة الى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ونسبتهم الىفي أدناه يبين الجدول 

بينما تذكر مصادر أخرى أن العدد يفوق ذلك بكثير بالنسبة لتوزيع العمالة األجنبية في دول ، السكان 

مليون شخص،  25في العام نفسه أكثر من  مجلس التعاون الخليجي حيث " بلغ حجم العمالة األجنبية فيها

ن عامل، اإلمارات أربعة استقطبت السعودية سبعة ماليي في المائة من مجموع سكانها، حيث 45أي نحو 

ألف  400ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين  600عامل، ُعمان  ماليين عامل، الكويت مليوني

 ( 2)   .عامل

 ويبين الجدول التالي توزيع العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون الخليجي : 

 النسبة الى السكان عدد العمال بالمليون الدولة 

 %30 100000000 ربية السعودية المملكة الع 2

 % 30 106250000 اإلمارات 1

 %  63 204150000 الكويت 3

 % 61 6300000 عمان 4

 % 17 4100000 قطر 5

 % 16 1300000 البحرين 6

  210500 المجموع 

 

أن تتباطأ متوقعاً ،  من المحتمل أن يبقى المواطنون هم األغلبية في دول مجلس التعاون الخليجيإال أنه " 

كما أكد أن القطاع الخاص سيظل معتمداً بشكل  ،الهجرة عما كانت عليه خالل الطفرة النفطية األخيرة 

  ( 3) "   كبير على العمالة الوافدة رغم جهود التوطين للقوى العاملة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
. األجتماع البوزاري التشباوري  عمالة الخليج رباها خدت وغالبيتها غير ماهرة. مجيد العلوي وزير العمل البحريني   ( 0 )

 /HTTP://WWW.ALWASATNEWS.COM موقبببببببببببببع صبببببببببببببحيفة الوسبببببببببببببط : 1003، أببببببببببببببو ظببببببببببببببي ، 

NEWSPAGER_PAGES/PRINT_ART.ASPX?NEWS_ID=104896&NEWS_TYPE=LOC . 

حيفة األقتصادية األليكترونية ، العدد ص.  تحويالت الامالة تجال الخليج  ي مواجهة هجرة الامل.  العالي ، حسن  ( 2 )

HTML_171798.ARTICLE/2008/12/08/COM.ALEQT.WWW    . 1003ديسمبر  03، الموافق  5531
 

موقبع ،  1002نبوفمبر 25مقالة : .  2121 مليوس ن مة عدد سكاس دول مجلل التااوس الخليجي عات 53وكالة قنا .   ( 3 )

     http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=132049أرقام  

http://www.alwasatnews.com/%20newspager_pages/print_art.aspx?news_id=104896&news_type=LOC
http://www.alwasatnews.com/%20newspager_pages/print_art.aspx?news_id=104896&news_type=LOC
http://www.alwasatnews.com/%20newspager_pages/print_art.aspx?news_id=104896&news_type=LOC
http://www.aleqt.com/2008/12/08/article_171798.html
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=132049
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 لمجللالامالة األجنبية الوا دة الى دول ا جن يات -2

الى دول مجلس التعاون الخليجي وبصورة عامة فهي تفد بنسب كبيرة من جنسيات العمالة الوافدة تتنوع 

البلدان التي تعاني من التضخم السكاني وقلة الموارد األقتصادية والبطالة مما يضطرها الى البحث عن 

ً ما  تكون هذه العمالة رخيصة ألن ما فرص العمل في الدول التي تحتاج الى العمالة األجنبية ، وغالبا

 تكسبه من أموال يناسب بساطة الحالة المعيشية في بلدانها.

الهندية والباكستانية والبنغالديشية  الجنسيات بينالعمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون تتوزع 

من القارة األفريقية من  اوالنيبالية والفلبينية والتايلندية واإليرانية ويأتي الجزء اآلخر منهوالسيريالنكية 

بلدان أثيوبيا وكينيا ، أما العمالة الوافدة من البلدان العربية فتتصدرها الوافدة من مصر وسوريا واليمن 

 والمغرب والسودان ، وغيرها بنسب متواضعة .

 :كاآلتي سوق العمل والموجودة في العمالة الوافدة ففي اإلمارات المتحدة مثالً تتوزع نسب جنسيات 

،  % 6 العمالة العربية،  % 23العمالة اآلسيوية ،  % 20 العمالة الباكستانية،  % 51  العمالة الهندية

وهي العمالة من الدول األوربية متمثلة بالخبراء وأصحاب  % 3عمالة أخرى ،  % 5العمالة المصرية 

 الخبرة والمهارة .

التعاون الخليجي  الذين استقبلتهم بلدان مجلس" ويبيّن تقرير منظمة العمل العربية أن نسبة العرب 

وهو ما يمثل انخفاضا  ، 1001بنهاية  % 13في منتصف السبعينيات إلى أقل من  % 11تراجعت من 

 (  0 )."  1001و 2215في الفترة بين عامي  % 42بنسبة 

 

 مقدار التحويالت الخارجية   -3

ارج دول مجلس التعاون الخليجي على تكوين ضغط لقد عملت حالة زيادة إخراج العمالت الصعبة الى خ

على الرغم من كون االقتصاد في هذه الدول فاقتصادي كبير على الدول التي تعمل فيها العمالة األجنبية ، 

هذه التغيرات ، إال أن بعض العوامل ومنها إرتفاع النمو السكاني في منطقة الخليج إستيعاب له القدرة على 

 آخر على الموارد األقتصادية في هذه الدول . ، سيشكل عامل ضغط 

ً فشيئاً  إن حجم التحويالت المالية التي تقوم بإخراجها العمالة الوافدة الى بلدانها األصلية بدأت تكبر شيئا

 33مكونة ضغط سلبي على إقتصادات الدول الخليجية ، فلقد وصل حجم هذه التحويالت الى ما يقارب 

 . مليار دوالر سنوياً 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   1002مبايو  2 .الذيك نحتفل اليوت بايدهم  ي لل البطالة واالزمات المالية واالقتصادية أيك هم الاّمال. جنوبيات  ( 0)  

 www.janobiyat.net/index.php?s=news&cat=13 صدر عن مؤسسة سلفرستارلإلعالم يموقع ال

http://www.janobiyat.net/index.php?s=news&cat=13
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 في الدول األصلية للعمالة  وبنفس الوقت تعمل هذه التحويالت من العمالت األجنبية الى دعم األقتصاد

فباإلضافة الى تعزيز ميزان العمالت الصعبة فإنها توفر مورد إقتصادي مهم يعزز الدخل ،  األجنبية

 القومي للبلدان المصدرة للعمالة ، ناهيك عن تقليل البطالة فيها.

 

 (  0 )الوا دة امالة بواسطة ال مك دول مجلل التااوسالمالية الخارجة تحويالت جدول ال

 ال نة
 الامالة مك تحويالت 

 )مليار $%( دول مجلل التااوس
 مادل النمو % الفترة

2215 2.6 2215-2230 332% 

2230 6.2 2230-2235 43.5% 

2235 2.2 2235-2220 42% 

2220 26.1 2220-2225 46% 

2225 14.3 2225-1000 2.1% 

1000 14.6 
1000-1004 20.6% 

1004 11.1 

1006 33  1006  

 

بليون  246" ما قيمته 2224الى  2215" بلغت تحويالت العمال العرب الى بلدانهم خالل عقدين "من 

"  بليون. 3.3وسورية  21.3بليون واالردن  14.6بليون والمغرب  61.2دوالر، كان نصيب مصر منها 

( 2  ) 

  (  3 ) مليار دوالر" 45حيث حصلت على  1003" وكانت الهند أول المستفيدين من التحويالت عام 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقا لما نشرته جريدة  و،  غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحادالدراسة التي أعدتها األمانة العامة الوذلك حسب  (0)

 .  1003 -5-20"الشرق" القطرية ليوم السبت 

فبي    2121العبدد:  -الحوار المتمدن مجلة  .  البطالة والهجرة ظارثة تحدق بالوطك الاربى.  إبراهيم ، غسان عبدالهادي( 2)

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554   1005أغسطس  10

  1002أبريل  6، موقع الجزيرة،صفحة األقتصاد واألعمال.الخليج ب بب األزمة المالية آالف اآلسيوييك يغادروس (3)

HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET/NR/EXERES/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.HTM 

../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d
../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.htm
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ت العمالة الوافدة من العمالت األجنبية لبلدانها األصلية بالنسبة للناتج ويبين الجدول التالي ما تشكله تحويال

اإلجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تظهر هذه التحويالت بنسب غير بسيطة ، فوصلت 

  هذه الدول .  اقتصاد، مما يجعلها تشكل نوع من الضغط على  % 3نسبة التحويالت الى 

 ال نة

 تااوسدول مجلل ال

تحويالت 

 الامالة

 مليار$

الناتج 

المحلي 

 اإلجمالي

 مليار $

ن بة التحويالت إلى الناتج 

 المحلي اإلجمالي

2215 2.6 14 1% 

2230 6.2 131.3 3% 

2235 2.2 255.3 6% 

2220 26.1 230.2 2% 

2225 14.3 111.2 22% 

1000 14.6 313.2 3% 

1004 11.1 401.2 1% 

 

تحويالت العمالة الوافدة تؤثر على اقتصاديات دول مجلس التعاون وعلى " ه يتضح أن من الجدول أعالو

االقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، فقد شكلت نسبة تحويالت العمالة من الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس 

بة (، وهي تعتبر أعلى نس1004-2215بالمتوسط خالل الفترة ) %1التعاون تسربا كبيرا تبلغ نسبته 

 (  0 )."  للتحويالت سجلت في العالم

وعلى الرغم من وضوح الصورة في حجم هذه التحويالت إال أن هناك صورة أخرى غامضبة تعمبل علبى 

الضغط على الموارد المحلية الخليجية وهي التسرب الناتج مبن التحبويالت الماليبة غيبر الرسبمية للعمبالت 

فبي  1006مليبار دوالر عبام  20ي إال أنها قدرت بحبوالي الصعبة والتي من الصعب معرفة حجمها الحقيق

  مجلس التعاون .دول 

أصببدرته وحببدة الببذي دولي الببتقريببر ومببع ذلببك فببإن هنبباك نظببرة أخببرى تجبباه العمالببة الوافببدة حيببث ذكببر ال

أن المجموعبات السبكانية الوافبدة المتناميبة "  اإلستقصاء في /ذي إيكونوميست/ برعايبة مركبز قطبر للمبال

تسباعد مجموعبة مبن الخببراء المبؤهلين مبن الخبارج فبي تحفيبز التنبوع  م فبي النمبو القتصبادي كمباستسباه

  (  2 ) "الخليج االقتصادي في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1005فبراير.  األموال المهاجرة وآثارها على االقتصاد الوطني مركز المعلومات لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي (0)

 WWW.ABUDHABICHAMBER.AE/DOCUMENTS/1142/1300.DOC الموقع األلكتروني

موقبع ،  1002نبوفمبر 25مقالبة : .  2121مليوس ن مة عدد سكاس دول مجلل التااوس الخليجي عوات  53وكالة قنا .  ( 2)

     http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=132049أرقام  

 

http://www.abudhabichamber.ae/Documents/1142/1300.doc
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=132049
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 الهجرة غير الشرعية -1

إن التقدم الذي نشأ في التنمية اإلقتصادية في دول المجلس والذي تطلب زيادة في حجم العمالة الوافدة 

تسبب في تكوين مستويات متنوعة من مكاتب جلب العمالة ، فمنها مايكون بشكل شرعي واآلخر ما كان 

تزايد إضافة الى بمختلف جنسياتها ، إتساع فجوة البطالة في البلدان الفقيرة ه غير الشرعي مستغلة بشكل

 .الحصول على تأشيرات إقامات العمل ات في مسألة صعوبال

وذلك شرعية العمل غير اللحصول على إقامة ون ليلجأإن العمال الذين يعانون من البطالة في بلدانهم 

الرغم من وجود أنظمة وقوانين صارمة في دول مجلس على مل بأسرع وقت اص فرصة العنهدف اقتب

إال أن ذلك لم ، وتنظيم العمالة الوافدة ومنها نظام الكفيل استخراج إقامات العمل تحديد التعاون تعمل على 

ربما يصنع عارضاً كامالً بشكل تام ضد العمليات غير الشرعية لجلب العمالة الوافدة وبشكل منظم تقوم به 

مجاميع منظمة أو أشخاص وبالتالي فهذه األعمال ستعمل على اإلضرار بشكل رئيسي بواقع العمل في 

هذه البلدان من خالل تعطيل النظام الرقابي على األعداد الحقيقية للعمالة الوافدة وزيادة المشاكل المتأتية 

 من العمالة غير الشرعية ألنها غير محكومة بكفالء .

األمر أن هناك في الدول الخليجية أسواقاً خاصة تعمل في الخفاء ، الوسائل المتبعة فيها هي إن في حقيقة 

المتاجرة بتأشيرات ورخص العمل وبشكل بعيد عن مراقبة األجهزة الرقابية ، وال تضع في حساباتها 

ار تنظيم واقع عوامل المهارة والخبرة والكفاءة للعمالة الوافدة ، وبالتالي هي تعمل كمعول هدم في جد

العمالة الوافدة التي تسعى الى تحقيقها دول المجلس ، وقد تم إعداد تقارير عديدة من جهات حكومية أو 

منظمات دولية تبحث في نسب العمالة غير الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أشار التقرير 

املة الوافدة يقيمون بصفة غير شرعية، فى المئة من القوى الع 25على أن " هناك  --------الصادر من 

الى  2226يشير الى ذلك ما تكشفه الحمالت على الهجرة غير الشرعية من وقت آلخر، ففى الفترة من 

، ُمنح المخالفون مهلة إلعفائهم من العقوبة إلقامتهم غير الشرعية، وكان عددهم فى السعودية 2223

ويُتوقع ان تستمر محاوالت تهريب المهاجرين واالقامة  ألف مقيم غير شرعي ، 251واإلمارات وحدهما 

، كما ان ى ، ألن دواعى االنفتاح تزداد قوة هى االخر ، على رغم القيود التى تزداد شدة غير الشرعية

 ً  ( 0)". الجريمة المنظمة تزداد تنظيما

لمختصة في دول إن سبل القضاء أو الحد من ظاهرة العمالة غير الشرعية يقع تحت إهتمام الجهات ا

تسهيل إجراءات دخول عائالت العمالة الوافدة وفتح المجلس من خالل عدة إجراءات أولها العمل على " 

 ( 2)  "تأشيرات الزيارة من الجنسية واإلقامة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  البطالة والهجرة ظارثة تحدق بالوطك الاربى.  إبراهيم ، غسان عبدالهادي المصدر السابق :(  0)

 .  األموال المهاجرة وآثارها على االقتصاد الوطني غرفة تجارة وصناعة ابوظبي : المصدر السابق (2)
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وال تخلو دول مجلس التعاون من بعض الظواهر السلبية في سوق العمل والعمالة ومنها حصول حاالت 

متعددة من انتهاك الحقوق واألستغالل واألضطهاد من قبل المواطنين ، حيث يستغل هؤالء حاالت الحاجة 

راتهم بشكل غير منصف أو الشديدة والفقر التي يعاني منها العمال الوافدون ، فيعملون على استغالل قد

 إنساني . 

شار هنا إلى أن وزير العمل ي، و العمل المعمول بها في دول الخليج في تجاوزات واضحة لقوانين" 

 أصدر قراراً يمنع جميع أشكال المتاجرة باألشخاص، وخصوصاً بيع تأشيرات ، القصيبي السعودي غازي

 ( 0 )." عاملوالحصول على مقابل غير شرعي لتشغيل ال ، العمل

وتظهر الصورة أكثر وضوحاً من خالل بعض التوقعات والتحليالت لما سيؤول إليه واقع العمالة الوافدة 

حديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية والعمالة الوطنية في السنوات القادمة بأن هناك  " ت

 عات ترغب في حماية الوظائف لصالحبالشكل األمثل والضغوطات التنافسية من مجمو إدارة الهجرة

 (. 2 )"  المواطنين وغيرهم ممن يريدون المزيد من الحقوق للوافدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، مقبدم 1004/ 11/1) توثيق برنامج بالمرصاد تاريخ الحلقة: الخميس .  ملف الامالة الوا دة  ي الخليج.  العربية نت (0)

 بدالدكتور ع -القاهرة( -إبراهيم قويدر )األمين العام لمنظمة العمل العربية  الدكتور -حي.، الضيوف:االبرنامج: منتهى الرم

المعنيبة ،  الفبارس )مستشبار هيئبة تنميبة البدكتور عببد البرزاق -الريباض(  -الواحد الحميدي )وكيبل وزارة العمبل السبعودية 

 .م 1004يوليو  26 دولة اإلماراتببتشغيل العمالة المواطنة 

 WWW.ALARABIYA.NET/ARCHIVE.PHP?OFFSET=20...TYPE. 

 25مقالة : .  2121مليوس ن مة عدد سكاس دول مجلل التااوس الخليجي عات  53وكالة قنا .  : ( المصدر السابق 2)

  . موقع أرقام،  1002نوفمبر

http://www.alarabiya.net/archive.php?offset=20...type
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   ي دول مجلل التااوسالمورد البشري األجنبي النتائج ال لبية لزيادة  -5

في دول مجلس التعاون منذ سنين عديدة في تنفيذ المخططات التنموية  الوافدة شاركت إن العمالة

األقتصادية من خالل أخذها مواقع عاملة متنوعة ومتعددة في المشاريع االقتصادية ، حيث أنها باإلضافة 

الى كونها قد حصلت على فرصة العمل خارج بلدانها األصلية فإنها أستفادت أيضاً من إرتفاع األجور في 

كما إن حصول العمالة األجنبية على فرص عمل خارج بلدانها يعني مشاركتها في تخفيف  ن الخليج ،بلدا

 حدة البطالة هناك .

" صدرت مؤخراً دراسة عن مجلس الوحدة االقتصادية العربية تناولت اسباب ارتفاع معدالت البطالة 

ج هى محصلة لضعف االداء االقتصادى ومعدل نمو القوى العاملة فى الدول العربية واكدت ان هذه النتائ

 ( 0 )وسوء توجهات التنمية وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية ." 

 

 الدولة
 ال كاس تاداد  ي الوا ديك ن بة

  2005 عات  ي 1995عات   ي 1960  عات  ي

 71.4% 70.5% 2.4% اإلمارات
 25.9% 24.7% 1.6% السعودية

 78.3% 77.2% 32% قطر

 62.1% 58.7% 32.6% الكويت

    

 2004 عام في 1995 عام في 1960 عام في 

 40.7 % 37.5 % 17.1 % البحرين
 فبي المرجبعو المصبفوفه هبذه ضبمن الوافبدين نسببة عن عمان لسلطنة إحصائيات تتوفر المالحظة : 

 United Nation 2005 ( 2 )  ىعل اعتمد الذي

 

النشاط ية بحصولها على فرص العمل خارج بلدانها تعمل على تعزيز إن العمالة األجنبأوضحنا فكما 

تقوم بتحويلها ال بأس بها من العمالت الصعبة التي  اتمن خالل إدخال كمياألقتصادي في بلدانها وذلك 

من البلدان العاملة فيها ، فبالرغم من إن العمالة الوافدة تحصل على أجور منخفضة إال أن مجموع 

 كل نسبة غير بسيطة من العمالت الصعبة الخارجة من البلدان الخليجية .التحويالت يش

وإن من العوامل السلبية األخرى التي تسببها العمالة الوافدة هو تكوينها عنصر ضغط إضافي وكبير على 

 المرافق الخدمية والتعليمية ، باإلضافة الى تغطية متطلباتها من األسواق .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . البطالة والهجرة ظارثة تحدق بالوطك الاربى.  إبراهيم ، غسان عبدالهادي المصدر السابق : ( 0)

 والتحبديات التحبول دينامبات – التعباون مجلبس فبي الهجبرة– 2006 الاربيوة هجورةلل اإلقليموي التقريورل مبن: الجبدو( 2)

  70 & 71 . صفحة  – التنموية
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لعمالة الوافدة على أقتصادات لمن أهم العوامل المؤثرة كون هذه التأثيرات السلبية تعتبر وعلى الرغم من 

ً سلبيتأثيراً أخرى تعتبر أكثر  إال أن هناك عوامل،  الدول الخليجية  لمورد البشري الوطني وهي :على ا ا

أنها ساعدت على زيادة مستوى البطالة بين المواطنين المحليين حيث تتنافس العمالة الوافدة  .2

  ولرخص أجورها ، مع المواطنين وخصوصاً الخريجين على بعض الوظائف التخصصية .

جالين األجتماعي والثقافي ، كان أكثرها ذو تأثيرات سلبية مختلفة في الم تغييراتعملت على نشوء  .1

 على المجتمع الخليجي .

عملت على زيادة تكوين الخلل في التوازن السكاني في دول الخليج بسبب زيادة نسبة الجنسيات  .3

 الوافدة عن نسبة الجنسية األصلية للبلد ، وربما قد يؤثر ذلك في بعض النواحي السياسية . 

رار باإلعتماد على الموارد البشرية األجنبية دون وضع محددات منطقية سيعمل على إن األستم .4

 ضعف التخطيط في استثمار المورد البشري الوطني واألستفادة من الكفاءة المتوفرة فيه .

، تبدأ من ظهور مستوى معين من جرائم السرقة من قبل بعض العمالة نشوء مشاكل أمنية متعددة  .5

 لنسبة للمشاكل المترتبة من تعدي أصحاب العمل على العمال.الوافدة ، أو با

تعطيل األستفادة من الطاقات الوطنية والتي تتميز بامتالكها قدرات علمية جيدة نتيجة تدريبها في  .6

هذه الخارج ، فبسبب توفر عمالة أجنبية بنفس الكفاءة وأرخص أجوراً فإن ذلك سيحول دون أن تأخذ 

ا الحقيقية في الحصول على العمل المناسب والذي يضمن أشتراكها في التنمية العمالة الوطنية فرصته

 األقتصادية بشكل أو بآخر .

 

  ي تحديد استقدات الامالة الوا دة :المجلل اإلجراءات التي اتباتها دول  -6

 

وضع ستراتيجية محددة للقطاع الخاص لتشغيل نسبة معينة من المورد البشري الوطني وخصوصاً  .2

 جي الجامعة ومراعاة جودة األجور الممنوحة مقارنة بنظرائهم من العمالة الوافدة .خري

تحديد بعض الوظائف الحكومية ألصحاب المستويات الجامعية من أبناء البلد فقط وعدم منحها  .1

 .للعمالة الوافدة رغم كل الظروف 

ً مع  .3 وضع نظام رقابي صارم وضع ضوابط محددة للتقليل من استقدام العمالة األجنبية تدريجيا

لمحاسبة العمالة غير المشروعة وإبعادها وتحديد مصادر جلبها ، كما يتم وضع خطط مدروسة 

 ألستبدالها بالعمالة الوطنية لتحل محلها .

زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية على العمالة الوافدة من خالل زيادة تكلفة األخيرة والتي تجر  .4

 ى تفضيل المورد البشري الوطني لقلة األلتزامات المادية نحوها مقارنة بالوافدة .أصحاب األعمال ال
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تحديد الطلب على نسبة العمالة الوافدة غير الماهرة ورفع الطلب على نسبة العمالة ذات المؤهالت  .5

رائب األكاديمية والخبرة وبما ال يشكل منافسة للمورد البشري الوطني ، إضافة الى زيادة الرسوم والض

 .المفروضة على  استقدام العمالة األجنبية 

يجب على المؤسسات الحكومية في دول المجلس وضع أسس مهنية كقاعدة ستراتيجية تستند عليها  .6

في إعادة هندسة الوظائف التي يقصد بها تشغيل العمالة الوطنية ، وذلك إلكساب هذه الوظائف عناصر 

 لى التقديم عليها والقبول بها دون الشعور بأنها غير مناسبة له .إضافية لتحفيز المورد البشري الوطني ع

يجب أن ال يكون التركيز على استقدام العمالة األجنبية الماهرة بشكل غير مخطط ومحدد الى زمن  .1

غير معلوم ، بل من األفضل أن يتم ذلك من خالل خطط واضحة لألستفادة من تخصصاتهم والعمل على 

تخريج نخب من المورد البشري الوطني بنفس التخصصات المطلوبة ، ليحل محل تصميم برنامج دقيق ل

 هذه العمالة األجنبية الماهرة في المستقبل .
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 الفصل الثالث

 

 مشارظته  ي التنمية األقتصادية وسبلالمبحث الثاني  : المورد البشري المحلي  

  المورد البشري الوطني بطالة -0

يشتمل على نواحي متنوعة من المجاالت مثل تغير شامل بشكل التنمية ثوابت العلمية أن تكون عملية من ال

الناحية التعليمية واألجتماعية والصحية والثقافية والسياسية الى جانب الناحية األقتصادية ، حيث سيعمل 

الجزء المهم من هذه التنمية  ذلك بكل فاعلية على إحداث التطوير المطلوب في كل جوانب الحياة ، فيتحقق

 الشاملة ، بداية من تحسين الدخول المعيشية الى التقليل من الفقر والقضاء على البطالة .

و تكون المخططات التنموية المتسارعة أحياناً ، في زمن معين ، وبسبب ظهور الثروات األقتصبادية سببباً 

الدولبة بعبد فتبرة معينبة أمبام مشباكل مختلفبة  في وضع بعض الخطط غير المدروسة الى أمبد بعيبد ، لتضبع

الجوانب والنتائج ، وما أستقدام العمالة األجنبية بشكلها الواسع الى دول مجلس التعباون إال واحبدة مبن أهبم 

  المشكالت التي تعاني منها المجتمعات الخليجية اآلن .

على مؤشر التنمية البشريه هي الكويت ..... أول دولة عربية تظهر ،  1001طبقا لتقرير التنمية البشريه " 

، في حين ان البلدان الحديثة النمو مثبل اسبرائيل  32واالمارات  35، و بعدها قطر  33التي تحتل المرتبة 

 ( 0 ) " .16وكوريا  13تقع في المرتبة 

تصادية وحيث إن الشباب في المجتمع العربي الخليجي هم الشريحة التي يعتمد عليها في بناء األسس األق

كونهم الشريحة التي تمتلك النشاط والحيوية إضافة الى المؤهالت العلمية والبدنية التي تمكنهم من إدارة 

األعمال التي يزاولونها في بلدانهم ، فأن حاجة الواقع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي في 

طاب عدد كبير من العمالة األجنبية مرحلة مبكرة من رغبتها في استثمار الثروة النفطية أدى الى استق

والتي شكلت فيما بعد حاجز كبير بين المورد البشري الوطني وبين فرص حصولهم على العمل في دولهم 

وبالتالي نتج عن ذلك حصول حالة البطالة في أوساط الشباب والتي تعتبر من أهم األسباب المؤدية الى 

األستفادة من الطاقات الوطنية للمشاركة في مشاريع التنمية خسارة المورد البشري الوطني وبالتالي عدم 

 األقتصادية الوطنية .

 2001 – 2004 نسبة البطالة الدولة

 5.9% - 6% السعوديه

 5% - 7.1% عمان

 2.3% - 3% اإلمارات

 2.5% - 3.1% البحرين
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 دراسة من موقع جمعية هندسة عربية ،. دور البحث والتطوير واالبتكار  ي التنمية االقتصادية  . رومر،  بول   (0) 

HTTP://JAMIL.HANDASARABIA.ORG/FILES/RDI_A.DOC 

http://jamil.handasarabia.org/files/RDI_A.doc
http://jamil.handasarabia.org/files/RDI_A.doc
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من السكان وفق اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن  % 60الخليجيون  في الوقت الذي يشكل المواطنون" 

 محلية من قوة العمل، أي أن هناك قوى عاملة % 40لدول المجلس، فإن نسبتهم ال تتعدى  األمانة العامة

القوى العاملة والموارد  معطلة............، مما يعني أن الخلل ليس في معدالت التنمية ، وإنما في تركيبة

استمرار االعتماد على األيدي العاملة األجنبية في  البشرية في دول المجلس وفي اتساع الفجوة من خالل

 (  0 )"  .تنويع مصادر الدخل

ى البطالة في دول مجلس التعاون ال تتحملها حكومات هذه الدول فقط إن العوامل التي أدت الى رفع مستو

بل شارك في صنعها المورد البشري الوطني نفسه والمتمثل بالشباب ، فمن خالل عدم قبوله أو رغبته 

كما إن عدم قبوله بمزاولة بعض األعمال قد فسح المجال األوسع ألشغال العمالة الوافدة لهذه األعمال ، 

باألجور المعتدلة كان يشكل السبب اآلخر ، فالشباب الخليجي قد تعود على حياة الرفاهية الذي يتطلب 

موارد عالية بينما العمالة الوافدة تقتنع باألجور المنخفضة ألنها تناسب واقع الحياة البسيط في بلدانهم ، 

البطالة في المنطقة العربية بشكل إجمالي وكما تبين على إن بطالة الشباب في الخليج ستضاف إلى حالة 

تناولت اسباب ارتفاع معدالت البطالة ومعدل والتي مجلس الوحدة االقتصادية العربية التي قام بها دراسة ال

 25و 20حجم البطالة فى البالد العربية يتراوح بين حيث بينت إن "  نمو القوى العاملة فى الدول العربية

 15ليصل الى  1020م البطالة فى البالد العربية سيتضاعف فى عام وتنبأت الدراسة بان حج مليون نسمة،

ماليين فرصة عمل سنويا حتى  5مليون عاطل عن العمل ودعت الدراسة الى استحداث ما ال يقل عن 

 ( 2 )  يمكن تقليص البطالة الى مستوى معقول .

ية والمحلية على إجراء دراسات لتشخيص الخلل الذي طرأ لقد حتم هذا الواقع الجديد على المنظمات الدول

 هاتقريربإصدار   1003 يوليوفي منظمة العمل العربية على واقع البطالة بالدول العربية ، حيث قامت 

وبيان سبل   البطالة في الدول العربية، والذي اهتم بشكل واضح باألول حول واقع التنمية البشرية العربية 

في البداية أوضح التقرير أن المنطقة العربية من أولى مناطق العالم النامية في استحداث "  .معالجتها 

ً ما يزيد عن ثالثة ماليين وظيفة جديدة وظائف جديدة ، وهو إنجاز كبير لكنه غير  ، فقد أوجدت سنويا

لمنطقة تبقى في كاف وغير متماثل في البلدان العربية، وبالرغم من هذا اإلنجاز يشير التقرير إلى أن ا

عمومها محتفظة بأعلى معدالت البطالة بين مناطق العالم قاطبة إذ يتجاوز معدل البطالة العامة فيها 

 (  3 )".%15، كما تبقى المنطقة ذات المعدالت األعلى في البطالة بين الشباب إذ يتجاوز هذا المعدل 24%
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1002فبراير 25في  2022صحيفة الوقت البحرينية ، العدد : .  الموارد البشرية والتنمية.  العسومي ، محمد    (0)

=9650BAID?PHP.ART_BLOG/COM.ALWAQT.WWW
 

 . البطالة والهجرة ظارثة تحدق بالوطك الاربى.  إبراهيم ، غسان عبدالهادي المصدر السابق :  (2)

النسخة اإللكترونية من  . ربيةمالييك  رصة عمل.. أبرز تحديات التشغيل التي تواجه الدول الا3.9العنزي ، حامد .    (3)

   . 1003يوليو  22في  24614صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية ، الرياض ، العدد: 

HTTP://WWW.ALRIYADH.COM/2008/07/11/ARTICLE358203.HTML     
 

http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=9650
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=9650
http://www.alriyadh.com/2008/07/11/article358203.html
http://www.alriyadh.com/2008/07/11/article358203.html
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 2118 عات   ي دول مجلل التااوس الخليجي) الااطليك ( أعداد الباحثيك عك عمل 

 ( 0 ) رسميةالمصادر الباإلستناد على آخر 

 المصدر

ن بة 

اإلناث 

% 

  ذظور إناث اإلجمالي

التقرير اإلحصائي 

الشهري حول مستحقي 

اإلعانة بنظام التأمين 

ضد التعطل لشهر 

 م 1003أكتوبر 

34.4 50122 40412 313 
 مملكة

 البحريك 

برنامج اعادة هيكلة 

القوى العاملة والجهاز 

 التنفيذي للدولة 

63.1 20544 60013 30526 
 دولة

 الكويت 

النشرة الشهرية عن 

مؤشرات سوق العمل 

 - 1003أبريل  -

 -وزارة القوى العاملة 

 سلطنة عمان.

0.0 60130   
 سلطنة

 عماس 

مسح القوى العاملة 

 1001توبر بالعينة أك
65.3 10042 20343 102 

 دولة

 قطر 

بحث القوى العاملة 

-1003-ه2312لعام 

 –الدورة األولى 

مصلحة اإلحصاءات 

 –العامة والمعلومات 

المملكة العربية 

 السعودية . 

40.2 4000022 2630132 1360130 
المملكة الاربية 

 ال اودية

هيئة تنمية وتوظيف 

الموارد البشرية 

 مية"الوطنية "تن

16.6 220313 20054 10162 
االمارات الاربية 

 المتحدة

 اإلجمالي الكلي 1430126 2340620 4350024  

 

 

 البطالةاوامل المحلية المشجاة لتكويك ال -2

 

تقوم بعض دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء نوع من األمتيازات للمواطن بقصد توفير نبوع معبين مبن 

خليصه من األزمات المادية ، أو إعتبار ذلك كطريقبة لتعبيبر الدولبة عبن إلتزامهبا الرفاهية األقتصادية ، وت

تجباه تحقيببق الببدعم المتواصببل للمببواطن ، إال أن هببذه اإلجبراءات بمببرور الببزمن قببد تعمببل عكببس األهببداف 

 المرجو منها انخراط المواطن الخليجي في مسيرة التنمية األقتصادية الوطنية ، وذلك ألنه سيصبح متكالً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ورقة عمل . أبرز التحديات  خليجينحو أسواق عمل منتجة وم تدامة  ي دول مجلل التااوس ال.  ديتو ، محمد ( 0) 

 ( 1003نوفمبر / تشرين الثانى  26 –25) الدوحة ،  مقدمة من منظمة العمل العربية ، المنتدى العربى للتنمية والتشغيل

WWW.ALOLABOR.ORG/NARABLABOR/IMAGES/STORIES/TANMEYA/.../DETO.DOC 

http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../deto.doc
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../deto.doc
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دون أن يكلف نفسه معاناة العمل الدؤوب واكتساب التجربة في له بشكل كامل على دعم الدولة األقتصادي 

األعمال والوظائف المختلفة والتي يمكنه أن يشغلها بدالً من اي وافد أجنبي للدولة فيعمل على توفير 

ك في عدم تسربها الى الخارج ، ناهيك عن المحافظة على الواقع الموارد األقتصادية لبلده ويشار

 األجتماعي من تعدد الجنسيات .

ً في المستقبل على واقع  وكمثال على بعض البرامج التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي ستؤثر سلبيا

 ---------------------------------مشاركة المورد البشري الوطني في العملية التنموية ، ما يلي : " 

برامج التقاعد المبكر: وهي التي تركز على دعم من ال عمل لهم ممن سبق لهم العمل لفترة طويلة . 2

 نسبياً تؤهلهم للحصول على راتب تقاعدي منتظم

إعانات البطالة: وهي دعم مؤقت للدخل في شكل إعانات شهرية تقدم للمستحقين من العاطلين . برامج 1

وقف استحقاق الباحث عن عمل لإلعانة على سبق العمل أو سبق قضاء فترة للدراسة أو المسجلين. ويت

المرض أو رعاية طفل. وعلى الرغم من عدم انتشار هذه البرامج في الدول العربية إال أن البعض اليسير 

 (   0 )  "  منها بدأ بتطبيقه.

 3ها العاطلين، حتى قفزت أعدادهم من تجربة دولة الكويت، ما إن وافقت على تخصيص إعانة لمواطني" 

ما وآالف.  20آالف تقريبا، إلى عشرات اآلالف، ال سيما في أوساط النساء الالئي تجاوزت أعدادهن 

، ألن تطبيق تجربة مماثلة لدينا في السعودية  حصل في الكويت يجعلني أكثر إصرارا في رفضي لإلعانة

يين، وخصوصا في صفوف النساء اللواتي سيعمدن للتسجيل مال 3سيرفع أعداد العاطلين عن العمل إلى 

 ( 2 )" في قوائم العاطالت بكثافة

وقلة التشجيع على العمل في الوظائف الحكومية في لمورد البشري الوطني برامج التوظيف الحكومي ل -3

غم من القطاع الخاص مما أدى ذلك الى إعتماد المواطن الخليجي على مورد العمل الحكومي على الر

محدوديته مقابل تزايد عدد الخريجين الشباب طالبي العمل ، إعتماداً على حقيقة أن الراتب األعلى واألمان 

 الوظيفي يتحقق بشكل أوسع في الوظائف الحكومية .

وبالمقابل تبقى الوظائف في القطاع الخاص مقتصرة على العمالة األجنبية الوافدة التي جعلتها فيما بعد 

 ة لغيرهم بسبب محدودية األمتيازات .غير مناسب

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالييك  رصة عمل.. أبرز تحديات التشغيل التي تواجه الدول الاربية .93.العنزي ، حامد .  المصدر السابق : ( 0) 

 22في  24614النسخة اإللكترونية من صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية ، الرياض ، العدد: 

    . 1003يوليو 

ألعمبال السبعودي عببد البرحمن الزامبل حبديث رجبل ا.  ماليويك 3تخصيص إعانة للااطليك سيضاعف أعودادهم إلوى  ( 2) 

، موقببع ملتقببى  1003مبايو 4رئبيس المجلببس التنفيبذي لمركببز تنميبة الصببادرات السببعودية ، مبع صببحيفة األسبواق العربيببة . 

  http://www.khaleej4jobs.com/kh4j/ar/saudi-no-unemployment-allownace التوظيف الخليجي
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 اهمت  ي زيادة البطالة:الاوامل ال لبية الاامة التي س -3

 

عدم تناسب المناهج التعليمية الموجودة مع واقع متطلبات العمل إضافة الى كثرة األختصاصات         .2

األدبية واألنسانية في الخريجين الشباب مع محدودية الحاجة لها وقلة الخريجين في األختصتصات العلمية 

 مع وجود الحاجة لها .

  التي المهنية المهارات إلى المرحلة هذه في وخاصة الخليجية مجتمعاتنا في يةالتعليم افتقارالمناهج" 

 ( 0)   ."للعمل التأهب مرحلة في وهو للشاب والمهاري المعرفي الجانب تنمي ان الممكن من

 

إفتقار المناهج التعليمية للغات األجنبية والتي تعتبر مهمة في الوظائف التي لها عالقة بالتعامل مع   .1

 عمال الخارجية األجنبية وخاصة في مجال األعمال واألقتصاد والتعمل المالي .األ

ويتخرج الطالب وحين يتجه للتوظيف في قطاع األعمال يجد أن معظم معامالت هذا القطاع مع " 

الخارج، وهي طبعا في الغالب باللغة االنجليزية، ولهذا ال يسعفه ما تعلمه باللغة العربية في التعامل مع 

 ( 2)  " لخارج، مما يضطر قطاع األعمال إلى توظيف أجانب تعلموا في خارج المملكةا

تجنب العمل في وظائف القطاع الخاص لعدم توفر عامل األستقرار الوظيفي ، ووجود المخاطرة  .3

 والسعي للحصول على العمل في الوظائف الحكومية بسبب أستقرارها .

 تتمتع أسرة في يكون الذي الشاب ان حيث الخليجي مجتمعنا في الرفاهية وثقافة العيب ثقافة إنتشار"  .4

 هو رزقه مصدر أن يجد وبذلك المستقبل في عمل الى للنظر استعداد أي لديه يكون ال بالرفاهية

 (  3)   "األسرة

 

 

 

 

 

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلبيج ،  شبباب ورقبة عمبل مقدمبة البى منتبدى.  الشوبا  والامول  وي دول الخلويج.  الشيدي ، مكتوم ، وآخبرون  ( 3،  0) 

   HTTP://WWW.LASYOUTHFORUM.ORG/MASKAT_FORUM/JOBS.PDF 2007.  أكتوبر : 27  مسقط

 
النسبخة اإللكترونيبة مبن صبحيفة الريباض اليوميبة الصبادرة مبن مؤسسبة اليمامبة  استراتيجية خليجية لخفض البطالة. ( 2) 

 . 1002يوليو  23في  24222الصحفية ، الرياض ، العدد: 

HTTP://WWW.ALRIYADH.COM/2009/07/18/ARTICLE445478.HTML 

http://www.lasyouthforum.org/maskat_forum/jobs.pdf
http://www.alriyadh.com/2009/07/18/article445478.html
http://www.alriyadh.com/2009/07/18/article445478.html
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 وسائل تطوير عالقة المورد البشري الوطني بالتنمية األقتصادية -1

 

الخطط  إن من الواجب الملزم على الحكومات في بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تضع في صدارة

التنموية المستقبلية مسألة األهتمام بالقوى البشرية الوطنية ووضع خطط طموحة للنهوض بمشاركتها في 

على هذه الحكومات رفع مستوى إعتبار تنمية الموارد البشرية كأحد يستوجب كما ، المسيرة التنموية 

اب وزيادة ومحاولة زجهم بشكل مقومات التنمية األقتصادية الشاملة من خالل تشغيل المتخرجين من الشب

ً الوظائف ذات العمالة الوافدة من حتلها تتدريجي في الوظائف التي  الجنسيات األجنبية وخصوصا

التخصصات المهمة مثل التدريس الجامعي أو المجاالت الطبية أو الهندسية ، وهذا بالطبع يحتاج الى خطط 

 اتيجية التي يمكن تطبيقها في التالي : وتتضح بعض من هذه الخطط الستر، مدروسة وتدريجية 

 

 الخببارج مببن عليهببا حصببلوا والتببي العلميببة التخصصببات ذات الشببهادات أصببحاب باسببتقطاب الدولببة قيببام .2

 قببدراتهم لتطبوير مناسببة تدريبيببة نظبم تصبميم البى إضببافة ، الدولبة فبي لهببم مناسببة وظبائف وتخصبيص

 . ومهاراتهم

 علبى للحصبول ، المحليبة العمالبة لتشغيل موازي بشكل الوافدة الةالعم لتشغيل ضوابط بوضع الدولة قيام .1

 العمالبة تشبغيل فبي األفضبلية تكبون أن علبى ، البطالبة مبن اإلمكان قدر والتقليل التوازن من منطقية حالة

 . التعاون مجلس دول في العربي المجتمع من ومعتقداتها تقاليدها قرب بسبب العربية للجنسيات الوافدة

 الصبغيرة المشبروعات  إقامبة علبى الشبباب تشبجيع خبالل مبن البطالبة مستوى خفض ببرامج ولةالد قيام .3

 ، المسبتقبل في وتوسيعها التجارب هذه إلنجاح للتمويل سيسة وتنظيم ، والتسليف الدعم طريق عن وذلك

 . المحلية العمالة من آخر عدد تشغيل على المستقبل في المشروعات هذه ستعمل حيث

 

 الخباص بالقطاع العمل سوق دخول في الراغبين الشباب لتأهيل المناسبة التنموية التدريبية رامجالب تهيئة .4

   . والمهارية الوظيفية قدراتهم وزيادة التجربة هذه إلنجاح

 

إعداد البرامج التثقيفية للشباب في مراحل مختلفة ما قبل مرحلة البحث عن العمل ، حول مسألة تحقيق  .5

الذي يغطي تكباليف المعيشبة ويقبيهم مبن البطالبة إعتمباداً علبى مببدأ القببول بببعض المورد األقتصادي 

 . الوا دة الامالة على تقتصر والتيالمهن التي يحسبونها غير مناسبة لهم  كمواطنين خليجيين ، 
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تنوعة توفير فرص التدريب المناسبة للعمال ولطالبي العمل وذلك من خالل توفير البرامج التدريبية الم" 

والمرتبطة باحتياجات القطاعات المهنية والمؤسسات االقتصادية وما تتميز به من تنوع وتعدد المستويات، 

ً بالمتطلبات االجتماعية للشرائح المختلفة من طالبي العمل والراغبين في التدريب، مع  والمرتبطة أيضا

      (  0)  "  األخذ في االعتبار تباين مستوياتهم وأوضاعهم وطموحاتهم.

 

 نهايبة ال مبا البى دائمبة غيبر النفطيبة الثبروة بأن تثقيفية برامج خالل من للشباب تبين أن الدولة على يجب   .6

  دائمبة، ليسبت الخلبيج فبي اإلقتصبادية السبعة ببأن يعني وهذا ، القادمة األعوام خالل تنضب أن لها بد وال

ً  البلدان أكبر أصابت والتي العالمية األزمة إن كما  علبى مثبال خيبر هبي ، اإلقتصبادية الناحيبة مبن تنظيمبا

 ، تحبدده كانبت التبي السبلبيات يتجباوز بشبكل العمبل فبي البوطني البشري المورد أنخراط يتم أن ضرورة

 مختلف في واسع بشكل الوافدة العمالة تستغلها التي العمل فرص انتهاز تدريجي بشكل يتم أن يعني وذلك

 . المجاالت

طنين اإذ أنبه فبي الوقبت البذي تحباول تبوطين الوظبائف وتشبغيل المبو ، تواجه دول الخلبيجهناك معضلة " 

مر صعب للغاية بسبب تركيبة سوق العمل وطبيعة المجتمعات الخليجية أ، تجد ان التوطين التام  الخليجيين

ملية بين العمالة هذا البد من تكون العالقة تكا ىوعل ، التي تعتمد بشكل اساسي على خدمات العمالة الوافدة

 ( 2) الوافدة والوطنية وليس متناقضة كما يصورها البعض. 

 

يجب على الدولة أن تغير سياساتها نحو المرأة الخليجية وذلك بأعتبارها قوى محليبة معطلبة ، فببالرغم  . 1

مببن حصببولها علببى التعلببيم والمببؤهالت العلميببة المتنوعببة فهببي غيببر قببادرة علببى أن تأخببذ حصببتها مببن 

 شباركة كعنصبر فعبال فبي مسبيرة التنميبة األقتصبادية ، فهبي تعباني مبن مشبكلة التهمبيش والبطالببة ،الم

 بالرغم من أستعداد نسبة كبيرة من النساء الخليجيات على العمل في شتى مجاالت العمل في دولهم.

 

 

 

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملتقى السادس .  تجربة البحريك  ي تنمية الموارد البشرية وأثرها على االستثمار.  المهدي ، د. ناجي أحمد ( 0) 

-WWW.FAB.  1001أبريل  12 – 11آلمن لالستثمار" ، دمشق : لمجتمع األعمال العربي "الوطن العربي المالذ ا

DOC.6/8.DOC/ORG.JO 
   

 11دراسبة ، شببكة اإلعبالم العربيبة محبيط ، .  األزموة تزيود تود ي الامالوة غيور المواهرة علوي الخلويج.  حامد ، السبيد(  2) 

   WWW.MOHEET.COM    1002نوفمبر 

 

http://www.fab-jo.org/doc.6/8.doc
http://www.fab-jo.org/doc.6/8.doc
http://www.fab-jo.org/doc.6/8.doc
http://www.moheet.com/
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، وليكببون سببندا لهببا فببي  ، لتعزيببز دورهببا االجتمبباعي واألسببري العمببل علببى تمكببين المببرأة اقتصبباديا ▪"  

 . التغلب على كافة المعوقات التي تقف أمام رقيها 

وإزالببة مببا يحببول دون مسبباهمتها  زيببادة مشبباركة المببرأة فببي سببوق العمببل فببي المجبباالت الالئقببة بهببا، ▪    

 بفاعلية في التنمية

تحسببين شببروط وظببروف عمببل المببرأة ، وتطببوير أنظمببة التأمينببات االجتماعيببة والتقاعببد المببدني ،  ▪    

 وتحسين شروط العمل ، بما يساعد على زيادة مشاركتها االقتصادية. 

لبى وجبه الخصبوص تطبوير موضبوع إنشاء صندوق مشترك لبدعم المشباريع الخاصبة ببالمرأة ، وع ▪     

 ( 0) الحاضنات والمشاريع الصغيرة،واالستفادة من التجارب القائمة في بعض دول المجلس في هذا الشأن."

 

 األستنتاجات والتوصيات :

 

بشكل واضح وجلي ، يمكننا أن نستنتج من كل أطراف البحث عن الجوانب المتعلقة بعالقة المورد 

 اإلقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وحسب التالي : البشري الخليجي بالتنمية

إن وفود العمالة األجنبية كان قد بدأ في وقت النهضة األقتصادية والتي أعقبت ظهور الثروة النفطية  .2

في دول مجلس التعاون الخليجي إبان فترة السبعينيات من القرن الماضي ، حيث كان السكان في هذه 

ة إضافة الى عدم وجود نسبة مناسبة منهم ذات مهارة لألشتراك في أعمال ومشاريع الدول قليلوا النسب

 التنمية المتخصصة .

لقد احتلت العمالة الوافدة معظم فرص العمل المتوافرة في مجاالت األعمال المتنوعة وخاصة في فترة  .1

ن السكان ال يحتاجون للعمل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وعلى إعتبار أن النسبة الكبيرة م

 بسبب وجود الموارد األقتصادية والتي شاركت في إثراء أسرهم.

إن ازدياد نسبة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون عندما تتجاوز النسب المدروسة والمناسبة فإنها  .3

لب على المواد ستزيد من الضغط على مختلف الخدمات التي المتوفرة باإلضافة الى إحداث زيادة في الط

 الغذائية والتجارية في األسواق .

لم يقتصر تأثير العمالة الوافدة في مجتمعات دول مجلس التعاون على التأثير في الجانب األقتصادي  .4

ً عند  بل تعدى ذلك الى تأثيره على الجانب المجتمعي واألمني والسياسي في بعض األحيان وخصوصا

 وجود العمالة غير الشرعية.

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رية التي تم اعتمادها موك قبول المجلول مرئيات الهيئة االستشا،  مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، األمانة العامة ( 0)  

 ، موقع الملف :  1001الرياض :  .  ت ( 2116ـ  0999األعلى خالل الفترة ) 

131.htm-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish-library.gcc 
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جزء  تحتل تحويالت العمالة الوافدة نسبة ال بأس بها من العمالت الصعبة وبالتالي تؤدي الى أستهالك .5

للعمالت الصعبة من السوق المحلية ، مع األخذ بعين األعتبار أن العمالة العربية أقل تحويالً منها في  مهم

 بسبب أستهالكها للنسبة األكبر من األموال المتحصلة في داخل بلد العمل.بقية الجنسيات وذلك 

أنواع العمل بسبب صعوبة ظروف العمل ومنها الظروف الجوية القاسية في دول المجلس فإن بعض  .6

غير مناسبة للعمالة الوطنية وذلك بسبب تعودها على حالة الترف المعيشي ، لذا تبقى هذه األعمال حصراً 

 على العمالة الوافدة مثل األعمال اإلنشائية واألعمال الميكانيكية وغيرها .

شكل واضح سيما بعد تزايد نسبة السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت ظاهرة البطالة تنتشر ب .1

منذ بداية القرن الواحد والعشرين وزيادة التركيز على العمالة الوافدة بسبب تخصصها ورخص أجورها 

 وتحملها مصاعب العمل .

يشكل الطلبة الخريجون من الجامعات العالمية نسبة ال بأس بها في دول مجلس التعاون ، إضافة الى  .3

إال أنهم ال يجدون الفرص المالئمة بالحصول على العمل  تخصصاتهم التي تناسب متطلبات سوق العمل ،

بسبب منافسة العمالة الوافدة وقبولها بأنسب األجور ، إضافة الى عزوف الشباب الخليجي عن العمل في 

      القطاع الخاص وبقاءه حصراً على العمالة الوافدة.

يمكنها أن تشكل عامالً سياسياً بعد أن الحظت الحكومات في دول المجلس ، أن ثقل مشكلة البطالة  .2

ومجتمعياً يمكنه الضغط على بقية منجزاتها سعت الى دراسة وتحليل واقع المورد البشري الوطني لغرض 

 إيجاد الحلول المناسبة . 

إن حاجة سوق العمل الى بعض التخصصات المهمة وخاصة التي تحتاج للتعامل باللغات األجنبية  .20

 ً ألصحاب الخبرة من العمالة الوافدة ، وذلك بسبب محدودية نسبة العمالة  جعلت من هذه الوظائف فرصا

 الوطنية المؤهلة إلشغال هذه الوظائف ، حيث يعود السبب الى القصور في المناهج التعليمية .
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 التوصيات

طبط في سببيل إيجباد خطبط بديلبة عبن تخفبيض العمالبة الوافبدة التبي الببد منهبا ، مبن الممكبن تصبميم خ .2

تنموية هدفها استثمار جزء من أموال العمالة الوافدة في داخل دول المجلس ، حيث يكبون يسبتفيد الطبرفين 

من هذه الخطبط وتعمبل علبى تخفبيض حجبم الضبرر مبن تسبرب العملبة الصبعبة البى خبارج دول المجلبس 

مببن العمالببة الوافببدة  " ال خببوف مببن قيببام المقيمببينوبالتببالي سببيكون وجببود العمالببة الوافببدة إيجابيبباً أكثببر ، 

، وفبي ظبل  باالستثمار داخل الدولة في حال تم ذلك وفق تشريعات وقوانين ورقابة من قبل سبلطات الدولبة

، إذ أن االقتصاد الوطني سوف يحقق مكاسب جيدة في  وجود ضوابط لسوق االستثمار وحركة رأس المال

تدويرمببدخراتها فببي سببوق اإلمببارات والتببي الوقببت الببذي تحقببق شببريحة العمالببة الوافببدة عوائببد حقيقيببة مببن 

 ( 0) "يفضلها الكثيرون بسبب االستقراراالقتصادي والسياسي

يجب فرض تسبوية مناسببة علبى الشبركات األجنبيبة العاملبة فبي دول المجلبس مبن خبالل تشبغيل نسببة  .1

فيمبا بعبد الخببرة معينة من األيدي العاملة الوطنية لتقليل البطالة باإلضافة البى فرصبتها فبي أنهبا ستكتسبب 

 والمهارة من خالل التدريب والتهيئة تحت أيدي الخبرات األجنبية .

من المهم أن يكون تركيز دول مجلس التعاون على استقطاب العمال من البلدان العربية وذلبك ليبتم مبن  .3

 خالل هذه الخطوة تحقيق عدة أهداف مهمة أبرزها :

كمبا إن هنباك ، العربيبة والبذي يتسببب فبي البطالبة تخفيف حدة التزايد السبكاني فبي بعبض البلبدان  .2

إفساح المجال للعمالة العربية سيعمل كعامل محفز لهبا للتبزود ببالخبرات التقنيبة والمهبارات وذلبك 

 لمواكبة مستوى التطورالتكنولوجي في البلدان الخليجية المقصودة.

ة مبن األيبدي العاملبة العربيبة األستفادة من أستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرة والطاقات اإلبداعي .1

 .بدالً من خسارتها بهجرتها الى البلدان الغربية 

تببوفير العوامببل المسبباعدة علببى مجابهببة تعببدد الجنسببيات غيببر العربيببة والتببي يترافببق معهببا دخببول  .3

 العادات والمعتقدات الغريبة والتي ال تتوافق مع المجتمع العربي الخليجي .

 

بدال من الدخول في صراع يد أن تكون النظرة للعمالة على أساس عادل فإنه " ولكن من ناحية ثانية إذا أر

ضفاء الصبغة االنسانية إبعد من ذلك ونقوم بأبشأن هوية سوق العمل فانه من المهم ان نذهب إلى ما هو 

 ية." وتعزيز البعد االنساني في سوق العمل وذلك من منظور العمل الالئق الذي اعتمدته منظمة العمل الدول

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1005فبرايبر.  علوى االقتصواد الووطني األمووال المهواجرة وآثارهوا مركز المعلومات لغرفة تجبارة وصبناعة اببوظبي (0)

   WWW.ABUDHABICHAMBER.AE/DOCUMENTS/1142/1300.DOC الموقع األلكتروني

 

http://www.abudhabichamber.ae/Documents/1142/1300.doc
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، أي ان  ووافد في ظل هذه المعادلة لن تكون هناك مشكلة ما بين عامل مواطن "باإلضافة الى ذلك فإنه و

 (  0)  ". التمايز لن يكون علي اساس الهوية وإنما سيكون على أساس المهارات واإلنتاجية والكفاءة

 

يجب إعادة النظر في المناهج الدراسية والتخصصات وبما يتناسبب مبع الحاجبة العمليبة فبي سبوق  .4

ن مجاالت العمل المتبوفرة العمل في القطاعين الخاص والعام ، إضافة الى إيجاد تناسب دقيق ما بي

بشببكل مسببتمر والتببي تتطلببب اإللمببام باللغببات األجنبيببة ، وبببين الدراسببات األكاديميببة التببي تخببرج 

  المختصين لهذه األعمال .

مببن الضببروري تشببجيع الشببباب والببذين يمثلببون المببورد البشببري الببوطني علببى العمببل فببي بعببض  .5

أو تحتبوي أيبة مظباهر سبلبية فبي المجتمبع الخليجبي األعمال التي تحترفها العمالة الوافدة والتي ال 

 تحت ثقافة ) العيب أو الخجل ( كالعديد من المهن الصناعية واألعمال الصيانة وغيرها .

وبمببا يسببمى المشبباريع  إنشبباء المؤسسببات الصببغيرة الخاصببة بهببمتشببجيع الشببباب ودعمهببم علببى  .6

 .تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والتي تعتبر نواة للمشاريع الكبيرة فيما بعد لالصغيرة 

 ةسياسبوببين سياسبة التخطبيط اإلنمبائي يجب على الدولبة أن تعمبل بشبكل عملبي علبى البربط ببين  .1

 .للمورد البشري الوطني وبما يحقق تزايد المشاركة بالتنمية وتناقص البطالةتخطيط ال

لبى أسبتثمار األمبوال المصبروفة إعادة النظر ببرامج إعانات البطالة وغيرها ، والعمل عضرورة  .3

 في هذه البرامج في مشاريع تنموية تعمل على تشغيل الشباب وتخفيض البطالة .

ضرورة أن تعمل الحكومات على وضبع ضبوابط صبارمة للحبد مبن العمالبة غيبر الشبرعية والتبي  .2

 تعود على دول المجلس بالمشاكل والمؤشرات السلبية .

التوجببه ، و لتلبيببة متطلبببات سببوق العمببل وفببق منظببور علمببييات المتطببورة جوضببع االسببتراتي"    .20

إتاحبة الفبرص العديبدة للمبوارد ، و للمراكز المهنية العليا ألنها أداة استثمار فاعلبة للمبورد البشبري

التعلبيم والتبدريب ، كمبا يعتببر إن .... "  البشرية للتعرف على طاقاتها الكامنبة وتنميتهبا وتوظيفهبا

 ( 2) "  ، وكذلك لتطور المجتمع في جميع مجاالته. لمورد البشرياستثمار إيجابي فاعل ل

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11دراسبة ، شببكة اإلعبالم العربيبة محبيط ، .  األزموة تزيود تود ي الامالوة غيور المواهرة علوي الخلويج.  السبيد حامد ،(  0) 

   WWW.MOHEET.COM    1002نوفمبر 

 26في  103قتصاد ، العدد : مجلة عالم األ.  االقتصاد واالستثمار  ي الموارد البشرية.  المعيلي ، د. ناصر عبدهللا(  2) 

 HTTP://WWW.ECOWORLD-MAG.COM/DETAIL.ASP?INNEWSITEMID=314699 .  1002مايو 
 

http://www.moheet.com/
http://www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=314699
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 مصادر ومراجع البحث

 
 

0 

المواهرة األجنبيوة البنول الودولي:  بقواء علوى الامالوةبويك توو ير الولوائف للموواطنيك واإلأخبار المال واألقتصاد ، 

   2119موووار   20موقوووع األسوووواق نوووت ، ،    هيكليوووة أسوووواق الامووول الخليجيوووة تحتوووا  إلوووى إصوووالحات

HTTP://WWW.ALASWAQ.NET/ARTICLES/2009/03/21/22080.HTML 

2 

 الاوودد: - المتموودس الحوووار. مجلووة   البطالووة والهجوورة ظارثووة تحوودق بووالوطك الاربووىإبووراهيم ، غ وواس عبوودالهادي . 

       2115 أغ طل 21    ي 0292

   HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=43554 

3 

 AME Info FZ. صفحة أبحاث ودراسات ، مقالة : موقع أليكتروني لشرظة انخفاض عمليات التوليف 

LLC / Emap Limited  ، :2119يوليو  02اإلمارات الاربية المتحدة    

HTTP://WWW.AMEINFO.COM/AR-142887.HTML    

1 

. الن خة اإللكترونية مك صحيفة الرياض  االستثمار  ي الموارد البشريةآل الشيخ ، د.عبدهللا بك عبدالازيز . 

ت . 2119يونيو  2: 01953اليومية الصادرة مك مؤس ة اليمامة الصحفية ، الرياض : الادد 

www.alriyadh.com/2009/06/02/article434372.html 

5 

الامالة الوا ودة ر اوت ماودالت البطالوة بويك الموواطنيك األمانة الاامة التحاد غرف دول مجلل التااوس الخليجي . 

 2118-5-01دراسة ، موقع جريدة الشرق القطرية : ال بت  .  الخليجييك

WWW.ALASWAQ.NET/ARTICLES/2008/05/10/15830.HTML 

6 

الن ووخة اإللكترونيووة مووك صووحيفة الريوواض اليوميووة الصووادرة مووك مؤس ووة  اسووتراتيجية خليجيووة لخفووض البطالووة.

 . 2119يوليو  08 ي  01999اليمامة الصحفية ، الرياض ، الادد: 

HTTP://WWW.ALRIYADH.COM/2009/07/18/ARTICLE445478.HTML   

1 

 .  موقع الجزيرة ، صفحة األقتصاد واألعمال الخليج ب بب األزمة المالية آالف اآلسيوييك يغادروس

-6/1/2119HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET/NR/EXERES/EEED5438-5F7E-45B4الموا ي

9612-C73C1C29421A.HTM 

8 

ورشوة الامول   حوـول الاموال الاور  مداخلوة االتحواد الودولي لنقابواتالم واعد  ( .  بودراس ، محمود )األمويك الاوات

 2119يوليو  29 – 21تونل :  ، األمانة الاامة لالتحاد الدولي لنقابات الامال الار  ليمية لمخططي التشغيلاإلق

HTTP://WWW.ALOLABOR.ORG/NARABLABOR/IMAGES/STORIES/GBO/72/GBO-72-

B13.PDF 

9 
دراسة مك موقع جماية هندسة عربية ، دور البحث والتطوير واالبتكار  ي التنمية االقتصادية .  بول رومر .

HTTP://JAMIL.HANDASARABIA.ORG/FILES/RDI_A.DOC 

01 

. حديث رجول األعموال ال واودي عبود الورحمك الزامول  مالييك 3ى تخصيص إعانة للااطليك سيضاعف أعدادهم إل

، موقوع  2118مايو 1رئيل المجلل التنفيذي لمرظز تنمية الصادرات ال اودية ، مع صحيفة األسواق الاربية . 

 ملتقى التوليف الخليجي

http://www.khaleej4jobs.com/kh4j/ar/saudi-no-unemployment-allownace 

11 

. الن وخة اإللكترونيوة موك  مك  رص الامول  وي دول الخلويج %11الامالة الوا دة ت تحوذ على ماجد .  الحمود ،

  2118أبريل  31 ي  01555صحيفة الرياض اليومية الصادرة مك مؤس ة اليمامة الصحفية ، الرياض ، الادد: 

HTTP://WWW.ALRIYADH.COM/2008/04/30/ARTICLE338653.HTML  

02 
األحود    12481صحيفة األتحاد اإلماراتية : الاودد  الامالة  ي الخليج... الكفالة وتحديد اإلقامة الحمادي  ، محمد .

      HTTP://WWW.ALITTIHAD.AE/DETAILS.PHP ت الموقع : 2119سبتمبر  6

03 

  2119 مااوو 0 . ي لل البطالة واالزمات المالية واالقتصادية أيك هم الاّمال الذيك نحتفول اليووت بايودهمجنوبيات. 

 ، موقع جنوبيات يصدر عك مؤس ة سلفر ستار لإلعالت واإلعالس

www.janobiyat.net/index.php?s=news&cat=13 

01 
 22. دراسوة ، شوبكة اإلعوالت الاربيوة محوي  ،  األزمة تزيد تد ي الامالة غير الماهرة علي الخلويجحامد ، ال يد . 

   WWW.MOHEET.COM    2119نو مبر 

05 
 مليار  دوالر سنوياً  58مالييك وا د يحولوس  1. 3امالة اآلسيوية ال خلجنة الولائف وظابو 

WWW.ADCCI.GOV.AE:90/PUBLIC/ABUDHABI.../FORIEGN_WORKERS2.DOC  

06 

. ورقوة عمول أبورز التحوديات  ي دول مجلل التاواوس الخليجوينحو أسواق عمل منتجة وم تدامة  ديتو ، محمد . 

نوو مبر / تشوريك الثوانى  06 –05) الدوحة ،  مقدمة مك منممة الامل الاربية ، المنتدى الاربى للتنمية والتشغيل

2118 ) 

WWW.ALOLABOR.ORG/NARABLABOR/IMAGES/STORIES/TANMEYA/.../DETO.DOC  

http://www.alaswaq.net/articles/2009/03/21/22080.html
http://www.alaswaq.net/articles/2009/03/21/22080.html
../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%0d
../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%0d
../../AppData/Local/Temp/IM/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%201292%20في%20%20%2020%20أغسطس%202005%20%20%20%20%20%20%0d
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43554
http://www.ameinfo.com/ar-142887.html
http://www.ameinfo.com/ar-142887.html
http://www.alaswaq.net/articles/2008/05/10/15830.html
http://www.alaswaq.net/articles/2008/05/10/15830.html
http://www.alriyadh.com/2009/07/18/article445478.html
http://www.alriyadh.com/2009/07/18/article445478.html
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEED5438-5F7E-45B4-9612-C73C1C29421A.htm
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/GBO/72/gbo-72-b13.pdf
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/GBO/72/gbo-72-b13.pdf
http://jamil.handasarabia.org/files/RDI_A.doc
http://jamil.handasarabia.org/files/RDI_A.doc
http://www.alriyadh.com/2008/04/30/article338653.html
http://www.alriyadh.com/2008/04/30/article338653.html
http://www.alittihad.ae/details.php
http://www.janobiyat.net/index.php?s=news&cat=13
http://www.janobiyat.net/index.php?s=news&cat=13
http://www.moheet.com/
http://www.adcci.gov.ae:90/public/abudhabi.../foriegn_workers2.doc
http://www.adcci.gov.ae:90/public/abudhabi.../foriegn_workers2.doc
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../deto.doc
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../deto.doc
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. مقال عك التوليف ، موقع الخليج  %69.9دول الخليج األظثر جذبا للامالة الوا دة واآلسيويوس يشكلوس 

-HTTP://WWW.KHALEEJ4JOBS.COM/KH4J/AR/GULFللتوليف عك صحيفة الوطك ال اودية 

ASIAN-LABOR 

08 
. منتوودى التنميووة البشوورية ، موقووع  الفوورق بوويك التنميووة البشوورية ، وتنميووة الموووارد البشوورية  شووا اي ، د.ناصوور .

 WWW.ZAGAZIG.NET/FORUM/T13943.HTML   . 2119أغ طل  05منتديات زقازيي .نت ، 

09 
 2110أبريل 01. موقع إسالت أوس اليك   الااطلوس الار .. قنابل موقوتة. شاباس ، محمد 

HTTP://WWW.KHIERONLINE.COM/PAGEVIEW.ASP?ID=366&SECTIONID=1    

21 

الخلويج ،  شوبا  . ورقوة عمول مقدموة الوى منتودى الخلويج الشوبا  والامول  وي دولالشويدي ، مكتووت ، وآخوروس . 

  2007.  أظتوبر : 27  م ق 

HTTP://WWW.LASYOUTHFORUM.ORG/MASKAT_FORUM/JOBS.PDF   

20 

. نودوة قطاع الحكومي  ي المملكة الاربية ال واوديةنحو أداء أ ضل  ي الالشقاوي ، د. عبدالرحمك بك عبداللـه.  

الشراظة بويك القطواعيك الاوات والخواص ، المملكوة  هـ محور0111الرؤية الم تقبلية لالقتصاد ال اودي حتى عات 

 ت 2112اظتوبر  الاربية ال اودية ، الرياض : وزارة التخطي  

  www.mmsec.com/m3-files/performance.doc 

22 

    2118مار   5 ي  332: الادد، ال ورية النور جريدة . دور االستثمار  ي التنمية  جمال محمد .د ، طحاس

HTTP://WWW.ANNOUR.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&TASK=VIEW&ID=4

734&ITEMID=29 

23 

، رؤية نقدية ، مجلة   التنمية البشرية المفهوت القيا  الداللة ألحمد جميل حموديعبد هللا ، إسماعيل صبري 

  2116 يونيو 21   ي 2325 الادد: االقتصاد و محوراالدارة ، المتمدس الحوار

HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=139075 

21 

. أخبار المال واألقتصاد موقع  ظوجهة للاملالدوالر يطرد الامالة مك الخليج ويفقده جاذبيته عايش  ، محمد .  

   2118يوليو  8 األسواق نت ، ، 

HTTP://WWW.ALASWAQ.NET/ARTICLES/2008/07/08/17097.HTML 

25 
. صحيفة األقتصادية األليكترونية ، الاودد  رة الاملتحويالت الامالة تجال الخليج  ي مواجهة هجالاالي ، ح ك . 

 www.aleqt.com/2008/12/08/article_171798.html    . 2118دي مبر  18، الموا ي  5531

26 

( 2111/ 22/1. ) توثيي برنامج بالمرصاد تواريخ الحلقوة: الخمويل  ملف الامالة الوا دة  ي الخليجالاربية نت . 

موك  -إبراهيم قويدر )األمويك الاوات لمنمموة الامول الاربيوة  الدظتور -ى الرمحي.، الضيوف:، مقدت البرنامج: منته

 الودظتور عبود الورزاق -موك الريواض(  -الواحود الحميودي )وظيول وزارة الامول ال واودية  الودظتور عبود -القواهرة(

يوليوو  26الاربيوة المتحودة.  الفار  )م تشار هيئة تنمية, المانيوة بتشوغيل الامالوة المواطنوة  وي دولوة اإلموارات

 . WWW.ALARABIYA.NET/ARCHIVE.PHP?OFFSET=20...TYPE    ت  2111

21 
 . 1921 براير 05 ي  0190. صحيفة الوقت البحرينية ، الادد :  الموارد البشرية والتنميةالا ومي ، محمد . 

WWW.ALWAQT.COM/BLOG_ART.PHP?BAID=9650  

28 

 21،   9. بانوراما الصوحا ة ، صوفحة  أ كار عك الامالة الوا دة واألمك  ي الخليجالالوي ، د. مح ك بك مجيد . 

  2119يناير 

WWW.ALARAB.CO.UK/PREVIOUSPAGES/ALARAB%20DAILY/2009/01/27.../P09.PD  

29 

 2111يناير  2. موقع إسالت أوس اليك   التنمية البشرية مك ثراء المفهوت الى  قر الواقععبدالازيز ، سيد . 

HTTP://WWW.ISLAMONLINE.NET/SERVLET/SATELLITE?C=ARTICLEA_C&CID=11771

56005931&PAGENAME=ZONE-ARABIC-NAMAH%2FNMALAYOUT 

31 

. الن ووخة اإللكترونيووة مووك  رة تقووود اقتصووادات الاووالم للخوورو  مووك نفووي األزمووةالمشوواريع الصووغيعطوووة ،  تحووي . 

 . 2119أغ طل  1 ي  2911صحيفة عكال الصادرة مك مؤس ة عكال للصحا ة والنشر ، الرياض ، الادد: 

WWW.OKAZ.COM.SA/NEW/ISSUES/20090804/CON20090804296347.HTM 

30 

الن خة اإللكترونية  مالييك  رصة عمل.. أبرز تحديات التشغيل التي تواجه الدول الاربية .3.9الانزي ، حامد . 

يوليو  00 ي  01621مك صحيفة الرياض اليومية الصادرة مك مؤس ة اليمامة الصحفية ، الرياض ، الادد: 

2118 .   HTTP://WWW.ALRIYADH.COM/2008/07/11/ARTICLE358203.HTML 

32 
 الامالة األسيوية..وزير يتخوف على "الهوية"والكبي ي يصوت بـ "ال" للامالة الاربية

HTTP://WWW.ALASWAQ.NET/ARTICLES/2007/09/02/10467.HTML 

33 

. مداخلوة ، التكويك ظنمات متكامل لتحقيي  االية األ راد والمنممات  ي لل التنمية الم وتدامة . بشير، أ.  غضباس

 ، الموقع األليكتروني  2119جاماة الحضنة ، 

=31065T?PHP.SHOWTHREAD/VB/COM.GROUP-HRM.WWW://HTTP 

http://www.khaleej4jobs.com/kh4j/ar/gulf-asian-labor
http://www.khaleej4jobs.com/kh4j/ar/gulf-asian-labor
http://www.khaleej4jobs.com/kh4j/ar/gulf-asian-labor
http://www.khieronline.com/PageView.asp?ID=366&SectionID=1
http://www.khieronline.com/PageView.asp?ID=366&SectionID=1
http://www.lasyouthforum.org/maskat_forum/jobs.pdf
http://www.lasyouthforum.org/maskat_forum/jobs.pdf
http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4734&Itemid=29
http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4734&Itemid=29
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139075##
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139075##
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139075
http://www.alaswaq.net/articles/2008/07/08/17097.html
http://www.alaswaq.net/articles/2008/07/08/17097.html
http://www.alarabiya.net/archive.php?offset=20...type
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=9650
http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=9650
http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Daily/2009/01/27.../p09.pd
http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Daily/2009/01/27.../p09.pd
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156005931&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1177156005931&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20090804/Con20090804296347.htm
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20090804/Con20090804296347.htm
http://www.alriyadh.com/2008/07/11/article358203.html
http://www.alaswaq.net/articles/2007/09/02/10467.html
http://www.alaswaq.net/articles/2007/09/02/10467.html
http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=31065
http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=31065
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 . المكتبة األليكترونية لألظاديمية الاربية بالدنمارك .مدخل للمالية الاامة  جور  ،قرت ، د. 

www.ao-academy.org/docs/al_maliyah_al_3amah_1309009.doc 

35 

. موقووع جريوودة الشوورق  الامالووة الوا وودة.. توودق نوواقو  الخطووراا الحلقووة الثانيووة . صببباح بببن ربيعببة .د ، الكببواري

  2119نو مبر  20القطرية 

HTTP://WWW.AL-SHARQ.COM/ARTICLES/MORE.PHP?ID=107110  

36 
،  2115.  براير األموال المهاجرة وآثارها على االقتصاد الوطني ة تجارة وصناعة ابولبي مرظز المالومات لغر

 WWW.ABUDHABICHAMBER.AE/DOCUMENTS/1142/1300.DOCالموقع األلكتروني 

31 

 ي  218. مجلة عالم األقتصاد ، الادد :  صاد واالستثمار  ي الموارد البشريةاالقتالمايلي ، د. ناصر عبدهللا . 

                                                                  .           2119مايو  06

HTTP://WWW.ECOWORLD-MAG.COM/DETAIL.ASP?INNEWSITEMID=314699  

38 

. الملتقوى ال واد   تجربة البحريك  وي تنميوة المووارد البشورية وأثرهوا علوى االسوتثمارالمهدي ، د. ناجي أحمد . 

 لمجتمع األعمال الاربي "الوطك الاربي المالذ اآلمك لالستثمار" ، 

 WWW.FAB-JO.ORG/DOC.6/8.DOC.  2112أبريل  29 – 21دمشي : 

39 

مرئيووات الهيئووة االستشووارية التووي تووم اعتمادهووا مووك قبوول مجلوول التاوواوس لوودول الخلوويج الاربيووة ، األمانووة الاامووة ، 

 ، موقع الملف :  2111. الرياض :   ت ( 2116ـ  0999المجلل األعلى خالل الفترة ) 

library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish-131.htm 

11 

.  مجلة الحوار  تنمية الموارد البشرية ودور التاليم  ي ر ع  االيتها  ي األراضي الفل طينيةنزال ، محمود . 

  2116 نو مبر 31  ي 0151 المتمدس الادد:

WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=82178 

10 

    .لنقابات الامال الار  د الدوليمداخلة االتحا.  ورشة الامل اإلقليمية لمخططي التشغيل منممة الامل الاربية .

 /2119HTTP://WWW.ALOLABOR.ORG/NARABLABOR/IMAGES/STORIES/  1/  29 – 21تونل

Tanmeya/workshop/Tonis27290709/tawsyat.doc 

12 

نو مبر  05. موقع أرقات   2121دول مجلل التااوس الخليجي عات  مليوس ن مة عدد سكاس 53وظالة قنا . 

2119                                                    HTTP://WWW.ARGAAM.COM/PORTAL/CONTENT/ 

=132049DIARTICLE?ASPX.ETAILDRTICLEA  

13 

. األجتموواع الوووزاري  عمالووة الخلوويج رباهووا خوودت وغالبيتهووا غيوور موواهرة. مجيوود الالوووي وزيوور الاموول البحرينووي 

 موقع صحيفة الوس  : 2118التشاوري ، أبو لبي ، 

HTTP://WWW.ALWASATNEWS.COM/NEWSPAGER_PAGES/PRINT_ART.ASPX?NEWS_ID=

104896&NEWS_TYPE=LOC 

 

 

 

 تم باوس هللا

 2119نو مبر  02البصرة  ي  
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