
 

  
  :متهيد إشكايل

 وعلى هامة، وطاقية معدنية ثروات على يتوفر االقتصادي، حيث منائه حتقيق شأا من متنوعة مقومات على العريب العامل يتوفر

اقتصادي،  إقالع كل يف أساسية عمل وقوة استهالكية سوقا شكلت واليت باستمرار، املتزايدة البشرية طاقاته تعززها ضخمة ريعية رساميل

 .األمة هذه ومستقبل واقع على خطرية انعكاسات وخرباا، له أدمغتها وجه يف االغتراب باب وفتح ا واالستهانة استغالهلا سوء أن غري

 العريب؟ العامل يف النشيطة الساكنة خصائص هي فما 

 اخلصائص؟ هلذه املفسرة العوامل هي وما 

 العريب؟ بالعامل والتشغيل الشغل واقع يتميز ومباذا 

 اخلليج؟ دول يف األجنبية العمالة أمهية هي وما 

 منها؟ احلد وطرق عليها االعتماد آثار هي وما 

I  - هلا املفسرة والعوامل العريب العامل يف النشيطة الساكنة خصائص: 

  :العريب بالعامل النشيطة الساكنة خصائص -  1

 السكان جمموع من% 57 تناهز اليت النشاط سن يف الساكنة نسبة على اجيابيا انعكس الذي الشيء بالفتوة العريب العامل سكان يتميز

 مهما تطورا حققت أا آلخر، كما قطر من ختتلف النسبة هذه أن م،علما2002 سنة )نسمة مليون 310 جمموع من نسمة مليون 176.7(

 :ثالثة أصناف إىل النشيطة الساكنة معدل حسب العربية البلدان تصنيف م، وميكن2002 - م 1975 بني ما الفترة خالل

 .)قطر اإلمارات، الكويت،% (70 يفوق مرتفع معدل ذات بلدان .1

 ).اجلزائر مصر، املغرب، ليبيا، تونس، البحرين،% (70و% 60 بني ما معدل ذات بلدان .2

 .)الصومال اليمن، فلسطني، جيبويت، موريتانيا، عمان، السودان، سوريا، األردن، السعودية،% (60 عن يقل معدل ذات بلدان .3

 :العريب بالعامل النشيطة الساكنة خلصائص املفسرة العوامل -  2

 :منها بعوامل امللحوظ وتطورها العريب الوطن داخل النشيطة بالساكنة اخلاص الوضع تفسري ميكن

 من وأكثر% 2 بني جمملها يف تتراوح املتقدمة، حيث بالدول مقارنة مرتفعة زالت ال السكان وعدد الطبيعي النمو نسبة كون �

 ظرف يف انتقلت حيث وواضح، مطرد بشكل العربية الساكنة تزايد يف ساهم الذي الشيء أقطاره، بني طفيفة اختالفات مع% 3

 نسبة وتزايد توسع يف ساهم م، كما2004 نسمة سنة مليون 306.4 إىل م1987سنة  نسمة مليون 260.8 من سنوات سبع

  .كبري بشكل النشيطة الساكنة

 على تتوفر اليت البلدان هذه حنو اهلجرة تشجيع بسبب العربية الدول مبعظم مقارنة اخلليج بدول النشيطني السكان معدل ارتفاع �

 يف تبقى أا ودميوغرافيته، إال اتمع بنية يف الثروة هذه أحدثتها اليت التحوالت رغم ضخمة، لكن مداخيل هلا حتقق نفطية ثروات

 .اخلارج من الستقدامها يدفعها مما واخلربة العاملة لليد ماسة حاجة

II - العريب بالعلم والتشغيل الشغل واقع:  

  :فيها املتحكمة والعوامل العربية البلدان يف العاملة القوى خصائص -  1

 :العربية البلدان يف العاملة القوى اخلصائص - أ 

 املتقدمة البلدان ويف ،%47 النمو طريق يف السائرة الدول يف تصل بينما ،%37.4 تتعدى ال حيث العاملة القوى نسبة ضعف �

49 .% 
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 وتدين البطالة أزمة مقدمتها يف عوامل بعدة مرتبط%)  57( النشيطة الساكنة بنسبة مقارنة%) 37.4( العاملة القوى نسبة ضعف �

 .الشغل فرص

 الفالحة حساب على%) 53( اخلدمات بقطاع تركزا نالحظ حيث القطاعات، حسب العريب بالوطن العمل قوة توزيع تباين �

 %).17.5( ضعيفة نسبتها زالت ما اليت الصناعة وخاصة% ) 29.5(

، )األمية غلبة( متواضع تعليمي مستوى ذات أا غري، %)3.2(سريعة  سنوية بوثرية وتنمو الشابة الفئات من العاملة القوى معظم �

  .املرأة مشاركة بضعف تتميز كما

 ).العربية الدول باقي( هلا مصدرة وأخرى ،)اخلليج دول ليبيا،( العاملة لليد مستقبلة عربية دول بني تباين وجود �

 :العاملة القوى خلصائص املفسرة العوامل -ب 

 :ب العاملة القوى نسبة اخنفاض يرتبط

 %).30( العاملة القوى يف املرأة مشاركة نسبة تدين �

 .الشغل لسوق انضمامهم يؤخر الذي الشيء التعليم يف الشباب اخنراط �

 .العامل يف نسبة أعلي وهي سنة، 15 دون سن% 38 أن حيث الفتية السكانية البنية �

 :ب العاملة القوى يف املرأة مشاركة ضعف يرتبط

 .العصري الطابع ذات األنشطة يف املرأة مسامهة من حتد اليت االجتماعية والتقاليد العادات �

 .النساء لدى التعليمي املستوى تدين �

 .العمل ومواصلة التعليم متابعة عن يعيقهن للنساء املبكر الزواج �

 .املرأة إقصاء إىل يؤدي الشغل سوق يف للرجال األولوية إعطاء �

  :وأسبابه العريب العامل يف البطالة واقع -  2

 :العريب العامل يف البطالة خصائص - أ 

 ترتفع الشباب، كما من معظمهم عاطل مليون 18 حوايل أي العاملة، القوى من% 15 حوايل العريب بالعامل البطالة نسبة تبلغ

املقنعة، كما يالحظ  البطالة معدل ارتفاع إىل إضافة ختصصام، خارج العمل يقبلون جعلهم مما العليا الشهادات حاملي صفوف يف البطالة

  .بالرجال مقارنة النساء صفوف يف البطالة معدالت ارتفاع

 :البطالة نسبة الرتفاع املفسرة العوامل -ب 

  : ةدميوغرافي عوامل

 .الشغل على الطلب تزايد ← املرتفع النمو �

 .اخلليج دول يف األجانب العمال تدفق استمرار �

 : اقتصادية عوامل

 .الشغل فرص قلة ← املنتج االستثمار ضعف �

 .الشغل فرص قلة ← التنمية خطط فشل �

  .العمال تسريح ← اخلوصصة �

 .العمال وتسريح الشركات إفالس ←واالنفتاح العوملة �

 : اجتماعية عواما

 .الشغل بسوق املبكر االلتحاق ← الدراسة عن واالنقطاع األمية نسبة ارتفاع �

 .الشغل لسوق احلقيقية للحاجيات التعليم أنظمة مالئمة عدم �



III  - العريب بالعامل األجنبية العمالة: 

  :العريب بالعامل األجنبية العمالة أمهية – 1

 العربية اململكة الدول هذه صدارة يف وتأيت عامل، مليون 9.5 حوايل م2000 سنة اخلليج بدول األجانب العمال عدد بلغ

 العمل قوة جمموع من األجنبية العمالة نسبة ، وتتباين%23 بنسبة اإلمارات تليها األجانب، العمال جمموع من% 52.6 بنسبة السعودية

 %.55 ، والسعودية%60 ، عمان%65 ، البحرين%80 ، الكويت%86 ، قطر%88 اإلمارات :اخلليج دول بني

  :األجنبية العمالة على العربية البلدان اعتماد أسباب -  2

 واخلدمات التحتية للبنيات مشروعات تضع اخلليجية الدول جعلت م1973سنة  النفط أزمة بعد احملروقات عائدات أمهية �

  .)وأسيوية عربية( األجنبية العمالة استرياد إىل اضطرت السكان قلة أمام لكن االجتماعية،

 ا تقوم اليت" اليد يف املفتاح" بتعاقدات يعرف ما بسبب اخلليج بدول األخرية السنوات يف األسيوية األجنبية العاملة اليد تكاثر �

 .املشاريع صاحبة الشركات

للمشاكل،  إثارا وعدم للعمل وإتقاا برخصها يرتبط األسيوية األجنبية العمالة استقدام على كبري بشكل اخلليج دول اعتماد �

 حتتاجها اليت هي األخرية وهذه، نادرة عمالة% 15و فنية عمالة% 18و خدمات عمالة منها% 70 أن يبني الواقع حيث إن

 .عربية بعمالة تعويضها فيمكن املتبقية% 85 أما ،اخلليجية الدول

  :العمالة لتوطني املبذولة واجلهود األجنبية العمالة عن املترتبة اآلثار -  3

 :التالية النقط يف األجنبية العاملة اليد استخدام آثار تتلخص

 .اإلناث من عددا أكثر الذكور أن كما املواطنني، من عددا أكثر األجانب: ادميوغرافي �

 .للعمال حتويالت بسبب الصعبة العمالت تفقد اخلليج فدول املقابل يف االقتصادية، التنمية يف العمال هؤالء مسامهة: اقتصاديا �

 .املعيشية ظروفهم بتحسني للمطالبة احتجاجام وتزايد األجانب، للعمال بالنسبة السكن أزمة تفاقم: اجتماعيا �

 .أجنبية استهالكية تقاليد وتنامي العربية اللغة استعمال تراجع: ثقافيا �

 :منها اإلجراءات، بعض العريب اخلليج دول اختذت األجنبية، للعمالة السلبية اآلثار من وللحد

 .والتشغيل التوظيف يف ملواطنيها األولوية إعطاء �

 .والعمل اهلجرة قوانني تطبيق يف التشدد �

 .األجانبالعمال  على رسوم فرض �

 .والتكوين التعليم برامج حتديث �

  :خامتة

 تستورد اليت وليبيا العريب اخلليج دول: مها نوعني، إىل تصنف أا البشرية، غري اخلصائص من جمموعة يف العربية البلدان تشترك

  .تصدرها اليت العربية الدول وباقي العاملة، اليد




