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الوظائف بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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 عرض عام

 
 النمو السريع للسوق العالمية للوظائف واأليدي العاملة 

نقل، والتطورات الديموغرافية في العالم أن تؤدي إلى من شأن عولمة إنتاج السلع والخدمات، وانخفاض تكلفة االتصاالت وال
وسوف يتوقف نمو مستوى الدخل  .ازدياد حركة األيدي العاملة وانتقال الوظائف على الصعيد الدولي في العقود القادمة

من المستويات ورخاء البلدان على المدى الطويل على مدى توافر أعداد كبيرة من األيدي العاملة المتمتعة بمجموعة متنوعة 
وثمة ركيزتان أساسيتان تدعمان التحليل المتّبع في هذا  .المهارية، والقدرة على التكيف مع االحتياجات المتغيرة للمجتمعات

منظور طويل األمد لحركة األيدي العاملة وانتقال الوظائف بالنسبة لمنطقة  :تشكيل مالمح المستقبل"التقرير الصادر بعنوان 
فأوال، ثمة قوى كبيرة متزايدة ستضغط في اتجاه هجرة األيدي العاملة والوظائف عبر  ". وشمال أفريقياالشرق األوسط

وثانيا، قدرة البلدان والمناطق على اعتماد نهج استباقي وتفاعلي في سياق االستعداد  .مختلف مناطق العالم في المستقبل
   .حة، والتصدي للمخاطر المرتقبة بشكل مباشرلمواجهة هذه التغيرات العالمية، واغتنام الفرص السان

 

والواقع أن عولمة أسواق العمل تنطوي على كل من الظاهرة القديمة لهجرة األفراد الساعين للحصول على فرص للحياة 
األفضل عبر الحدود، والظاهرة الحديثة العهد نسبيا بشأن انتقال الوظائف من خالل إسناد أنشطة األعمال إلى جهات 

ولعل أوجه التقدم الملموس الذي  ).offshoring(ونقل الوظائف إلى بلدان أخرى ) outsourcing(مصادر خارجية و
شهدته ميادين االتصاالت السلكية والالسلكية بوسائلها المختلفة ومجاالت التنظيم واإلدارة هي التي أتاحت إمكانية نقل 

 كبيرا من الجاذبية، حيث أدت إلى تمكين الشركات الكبيرة والصغيرة األنشطة إلى مواقع وأماكن أخرى وأضفت عليها قدرا
وتتطلع  .على حد سواء من بناء عالقات في الخارج لالستفادة من التقدم التكنولوجي واالنتفاع بوفورات كبيرة في التكلفة

تطلعون إلى حياة كريمة ذات نوعية أما األفراد في .الشركات إلى تشغيل العمال األكثر تكيفا بهدف تعظيم مردود استثماراتها
ونتيجة لذلك، يتزايد دخول الشركات إلى  .محسنة ـ حتى وإن تطلّب األمر هجرتهم من بلدانهم األم للعمل في الخارج

السوق العالمية لالستفادة من الخدمات، والمواهب والمهارات، واالختصاصات والقدرات الفنية للعاملين، حيث تقوم بتوظيف 
 .ن ونقل الوظائف في مختلف أنحاء العالمالمهاجري

ولذا، تعمل كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية على االستفادة من برامج الهجرة ذات التنظيم األفضل، وازدياد الفرص 
 لمنطقتي وهذا هو بعينه واقع الحال بالنسبة .المتاحة لهجرة العمالة، والمواءمة األفضل بين العرض والطلب على المهارات

فالهجرة تمثل في الوقت  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حيث توجد صالت وروابط مهمة في مجاالت الهجرة
الحالي الشكل الرئيسي لالندماج العالمي لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فضال عن كونها مصدرا هاما 

إال أنه مازال هناك مجال واسع  . االقتصادات الوطنية في هذه المنطقةللمساهمة في زيادة دخل األسر المعيشية ودعم
   .لتحسين النتائج المترتبة على الهجرة
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 الفوارق الديموغرافية ستزيد الضغوط الدافعة للهجرة

 على آفاق سوف يشهد سكان العالم، على مدى األربعين إلى الخمسة واألربعين عاما المقبلة، تحوالت كبيرة من شأنها التأثير
 مليارات ٩ مليار نسمة ليصل إلى ٢,٦إذ سينمو عدد السكان بما يقارب  .النمو االقتصادي والرفاهة في جميع مناطق العالم

والزيادة الهائلة ) عدد مرات الوالدة للمرأة(وفي الوقت نفسه، سيسهم انخفاض معدالت الخصوبة . ٢٠٥٠نسمة بحلول عام 
ونتيجة لذلك، من المتوقع ازدياد عدد السكان البالغين من  . أعداد المسنين بين سكان العالمفي طول األعمار إلى زيادة في

 في المائة ـ بينما ستزداد نسبة السكان البالغين من العمر ٧٥ عاما بواقع ملياري نسمة ـ أو بما نسبته ٤٠العمر أكثر من 
جسيمة أمام النمو االقتصادي والتوازنات الضريبية ويمكن أن تشكل هذه اآلفاق مخاطر  . عاما بأكثر من الضعف٦٥

   .ورفاهة المسنّين

وتتفاوت هذه الديناميكيات تفاوتاً ملموساً حسب المناطق، إذ أن هناك بعض المناطق، وخاصة أوروبا، التي ستواجه آفاق 
وفي حالة  .يد السياساتانخفاض سريع في عدد السكان والقوى العاملة، حتى وإن قامت باتخاذ تدابير صارمة على صع

غياب الهجرة، وبافتراض بقاء معدالت المشاركة في األيدي العاملة على حالها دون أي تغير، فإن منطقة آسيا الوسطى، 
 مليون ٢١٦والبلدان ذات الدخل المرتفع في شرق آسيا، وكذلك الصين، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، سوف تفقد مجتمعةً 

 مليون ٦٦والواقع أن االتحاد األوروبي وحده سوف يفقد  ).١انظر الشكل  (٢٠٥٠ الحاضر وعام عامل فيما بين الوقت
، سوف يكون هناك اثنان من المتقاعدين مقابل كل شخص في ٢٠٥٠عامل؛ وهو انخفاض بمعدل الثُلث تقريبا، وبحلول عام 

 من غير الممكن الحفاظ على مستوى معقول لنمو وبدون أية افتراضات بطولية بشأن نمو إنتاجية األيدي العاملة، .الخدمة
   .الدخل الكلي ما لم يتم السماح للمهاجرين الوافدين بسد الفراغ الناشئ عن األيدي العاملة المحالة إلى التقاعد

  التغير في إجمالي األيدي العاملة في المناطق التي تعاني من النقص، حسب العقود الزمنية: ١الشكل 

 )٢٠٥٠-٢٠٠٥ للهجرة، صفري متغير بالماليين،(
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China الصين 
EU and other Europe االتحاد األوروبي وباقي أوروبا 
EAP High-income البلدان المرتفعة الدخل في شرق آسيا والمحيط الهادئ 
ECA أوروبا وآسيا الوسطى 
North America أمريكا الشمالية 

 

   .ثاني، المجلد ال(Koettl)كوتيل  :المصدر
 

وألسباب شتى، سيكون  .أما المناطق األخرى والمناطق األكثر فقرا عموما فسوف يكون لديها ما تقدمه من العمالة المهاجرة
 عاما، وقد تشكل هذه ٣٩ -١٥المهاجرون المحتملون على األرجح من فئة العمال الشباب أي البالغين في الشريحة العمرية 

وسوف توجد أكبر التجمعات لهذه الشريحة في بلدان منطقة أفريقيا . ٢٠٥٠ي بحلول عام  مليون عامل إضاف٥٧٠الشريحة 
وبالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب  .جنوب الصحراء، تليها منطقة جنوب آسيا، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 مليون عامل بحلول عام ٣٢٨ إلى ٣٩-١٥الصحراء، من المتوقع إجماالً أن يرتفع عدد األيدي العاملة في الشريحة العمرية 
 ومن المنتظر أن تكون الهند والبلدان األخرى الواقعة في جنوب آسيا ثاني أكبر مجموعة من البلدان المرسلة ٢٠٥٠.١

 مليون عامل في الشريحة العمرية ٨٩ مليون و ٦٨ المهاجرة خالل هذه الفترة، بزيادة قدرها على التوالي لأليدي العاملة
وبالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن الزيادة في األيدي العاملة من  . عاما٣٩  إلى١٥

 مليون عامل في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ٢٩ مليون عامل، مقابل ٤٤نفس هذه الشريحة العمرية ستبلغ قرابة 
وباستثناء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فإن عرض العمالة  .يط الهادئ مليون عامل في منطقة شرق آسيا والمح١٢و

 ستشهد الهند، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة أمريكا ٢٠٣٠وبعد عام . ٢٠٢٠المهاجرة سينخفض بعد عام 
  ). ٢انظر الشكل (الالتينية والبحر الكاريبي، انخفاضا في األيدي العاملة أيضا 

 

                                     
ذه التوقعات، نظرا لتأثير مرض اإليدز على متوسط العمر المتوقع في البلدان   هنالك قدر آبير من انعدام اليقين واالحتماالت المجهولة بشأن ه  ١

 .األفريقية



 v

  لتغير في إجمالي األيدي العاملة في المناطق التي تشهد تزايداً، حسب العقود الزمنيةا: ٢الشكل 
 )٢٠٥٠-٢٠٠٥بالماليين، متغير صفري للهجرة، (
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EAP Low Income البلدان المنخفضة الدخل في شرق آسيا والمحيط الهادئ 
India الهند 
LAC أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
MENA  األوسط وشمال أفريقياالشرق 
SA excluding India جنوب آسيا ما عدا الهند 
SSA أفريقيا جنوب الصحراء 

 

 .، المجلد الثاني(Koettl)كوتيل  :المصدر
 

ولمواجهة تحديات انكماش األيدي العاملة وارتفاع نسبة العمال المتقدمين في السن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على 
قدرة على المنافسة على الصعيد الدولي، تمس حاجة المناطق التي تعاني من نقص األيدي العاملة، بما مستويات المعيشة وال

من خالل زيادة السن (في ذلك بلدان أوروبا، إلى اعتماد نهج شامل يهدف إلى زيادة معدالت توظيف األيدي العاملة 
من خالل (وزيادة مستوى اإلنتاجية ) العاملة على سبيل المثالالقانوني لإلحالة للتقاعد ورفع نسبة مشاركة النساء في األيدي 

إال أن إصالحات أسواق العمل المحلية وحدها لن تكون كافية لسد الفجوة والنقص في األيدي  ).االستفادة من االبتكار
   .العاملة، ناهيك عن أنها تنطوي أيضا على تكاليف سياسية

رة وعدم تغير الضوابط االقتصادية والسياسية العريضة، لن يتسنى سوى سد جزء وفي ظل السياسات الراهنة المعنية بالهج
فما هو الدور الذي  .صغير من النقص في األيدي العاملة عن طريق المناطق األخرى المتمتعة بفائض في األيدي العاملة
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ألبحاث ذات العالقة أن بلوغ حجم يوضح هذا البحث وغيره من ا يمكن أن تلعبه الهجرة في مجاالت سد النقص في العمالة؟
االختالالت إلى هذا الحد سيؤدي على األرجح إلى اشتداد موجات الهجرة في المستقبل إلى المناطق التي تعاني من النقص 

فكما سبق أن نوهنا، سوف تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنطقة جنوب آسيا والبلدان األفقر في  .في العمالة
ولكن البديل الواقعي ال يتمثل  .شرق آسيا زيادة مستمرة في شريحة العمال الشباب الذين يمكنهم الهجرة لسد النقصمنطقة 

في الهجرة الجماعية على نطاق يكفي تماماً لسد الفجوة القائمة بين مناطق الفائض ومناطق العجز، فمن شأن تيارات النزوح 
 . مخاطر استنزاف البلدان النامية بحرمانها من األيدي العاملة الشابة والماهرةالواسعة أن تؤدي، من بين عوامل أخرى، إلى

وعلى العكس من ذلك، فإنه في حال استمرار السياسات المعنية بالهجرة في الوقت الراهن وغيرها من األوضاع االجتماعية 
الرغبة في الهجرة أو القدرة على مغادرة واالقتصادية والظروف السياسية التي تمنع تغّير أنماط واتجاهات الهجرة، فإن 

 في المائة من ١٥ مليون عامل أو أقل من ٣٢الوطن األم ستقتصر على جزء صغير من هذا الفائض في العمالة ـ أي 
  ).٣انظر الشكل (نقص األيدي العاملة في مناطق العجز 

 
لمنطقة المرسلة طبقا لمعدالت الهجرة الراهنة  عاما حسب ا٣٩-١٥هجرة األيدي العاملة من الشريحة العمرية : ٣الشكل  
 ، حسب العقود الزمنية)بالماليين(
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Latin America and Caribbean أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
Low-income East Asia and Pacific البلدان المنخفضة الدخل في شرق آسيا والمحيط الهادئ 
Middle East and North Africa شرق األوسط وشمال أفريقياال 
India الهند 
Other South Asia بلدان أخرى في جنوب آسيا 
Sub-Saharan Africa أفريقيا جنوب الصحراء 

 .حسابات المؤلف :المصدر
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 النقص في العمالة سيحدث على األرجح عبر كامل نطاق المستويات المهارية 

وهناك بالفعل نقص  .المستقبل على الحاجة إلى مستويات مهارية مختلفةتنطوي هجرة العمالة حاليا وبصورة مستمرة في 
كبير في العمالة في بعض المجاالت، مثل النقص في الكوادر المهنية ذات المهارات المتعددة المستويات في قطاع الرعاية 

تفع في العديد من البلدان وتشير كل من التوقعات القصيرة والطويلة األمد إلى أن النقص في العمالة سوف ير .الصحية
الغنية وأن ذلك النقص سيحدث بشأن مستويات متنوعة ومختلفة من المهارات والقدرات، فسوف يشتد الطلب على المهارات 

أو حتى المهارات ذات المستوى ) كالممرضين والممرضات، والعاملين في الخدمات التجارية المتوسطة(المتوسطة المستوى 
ويمكن أن يتم سد جوانب هذا النقص من قبل  ).ئعي التجزئة، والنادلين في المطاعم، وما شابه ذلككبا(المتدني نسبيا 

 .المهاجرين الذين أتموا تدريبهم المهني أو تعليمهم الثانوي مع إتقان لغة بلد المهجر

، ولكن الـسياسات واألدوات     وقد ازداد وعي البلدان بالحاجة إلى اجتذاب العمال ذوي المهارات والمواهب والقدرات العالية            
وسوف تستمر الشركات فـي   .المعنية بتشجيع أصحاب المهارات المتوسطة ال تحظى بأولوية مرتفعة على أجندة السياسات

وقد بات العلماء واألكاديميون بالفعل يشكلون جزءاً من  .البحث عن ذوي المهارات والقدرات األفضل على المستوى العالمي
وتسهم االقتصادات الصاعدة، بمـا فيهـا الـصين     . ية، مثلما هو الحال بالنسبة لمديري األعمال التجاريةسوق العمل العالم

والهند، باستمرار في توفير ذوي الكفاءات والمهارات التي تمس الحاجة إليهم عبر تدفق المهاجرين أو إسناد أنشطة األعمال                  
في الوقت الحالي على تكييف سياسات الهجرة للحاق بركب البلدان وتركز عدة بلدان أوروبية  .إلى جهات ومصادر خارجية

إال أنه ليست هناك  . التقليدية المستقبلة للهجرة، مثل استراليا وكندا والواليات المتحدة، بغرض اجتذاب أيد عاملة أكثر مهارة
 .سطة، وتوفير التـدريب الـالزم  أية مبادرات متناسبة بشأن استكشاف كيفية إعداد وتنظيم توظيف أصحاب المهارات المتو

علما بأن الطلب ليس مرتفعا فحسب على أصحاب المهارات المتوسطة، بل إنهم سوف يشكلون على األرجح الجزء األعظم                  
   .من النقص في العمالة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة

ة للعمالة االستعداد لمواجهة ارتفاع مستويات حركة األيدي كيف يمكن لبلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المرسل

  العاملة وانتقال الوظائف؟ 

وهناك تاريخ طويل النتقال  .إن فرص هجرة العمالة العادية إلى بلدان أوروبا والشرق األوسط محدودة في الوقت الراهن
يرة في الهجرة إلى فترة الستينيات من القرن وترجع أحدث موجة للزيادة الكب .العمالة داخل هذه المنطقة وإلى خارجها

الماضي، عندما قامت بلدان غرب وشمال أوروبا بصورة نشطة بتوظيف عمالة من بلدان المغرب العربي لسد احتياجات 
واستمرت عملية توظيف العمالة المهاجرة في فترة السبعينيات أيضا عندما استوعبت االقتصادات  .توسعها االقتصادي

ومع تضاؤل فرص العمل الرسمية  .المزدهرة في الخليج أعدادا كبيرة من العمال ذوي المهارات العالية والمنخفضةالنفطية 
بمرور الوقت، أخذت الهجرة المطردة إلى أوروبا شكل الهجرة الدائمة ألغراض لم شمل العائلة وتكوين أسر جديدة، 

وفي بلدان منطقة الخليج، يواجه العمال  .ان جنوب أوروباباإلضافة إلى اتجاه موجات الهجرة غير الشرعية إلى بلد
المهاجرون من بلدان الشرق األوسط، بصفة خاصة، منافسة متزايدة من قبل المواطنين الخليجيين والعمال الوافدين من بلدان 

   .آسيا
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إذ تعتبـر تحـويالت    .لمضيفةوقد حقق المهاجرون من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منافع هامة لبالدهم والبلدان ا
 إلـى  ٥وتشكل هذه التحويالت ما يتراوح بين  :المغتربين مصدرا رئيسيا للنقد األجنبي في البلدان المرسلة في هذه المنطقة

كما أن الوظـائف فـي    . في المائة من إجمالي الناتج القومي في بعض البلدان الرئيسية المرسلة للعمالة في هذه المنطقة٢٠
     تعادل ما يـصل إلـى     ) في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وفي بلدان الخليج            (الخارج  

وللمغتربين النشطين والمهاجرين العائدين لبالدهم تأثير هائل علـى تـدفق    . في المائة من إجمالي التوظيف في البلد األم٦
كما تشير التقديرات إلى أن المهاجرين قد ساهموا بصورة ملموسة في تحقيـق   .رالتكنولوجيا، واالبتكار، والتعليم، واالستثما

 .، مثل أسبانيا"حديثاً"النمو االقتصادي في البلدان المستقبلة للمهاجرين 

فالهجرة غير النظاميـة مـن منطقـة     .إال أن النتائج ما زالت حتى اآلن مخيبة لآلمال في ضوء اإلمكانات الكبيرة للمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعرض المهاجرون في الوقت الحالي ألوضاع صعبة وقاسية من حيث العمـل والمعيـشة،                  

ومن ناحية أخرى، فإن فرص الجيـل الثـاني    .ناهيك عن المخاطر الصحية الكبيرة وانخفاض الدخل والتهميش االجتماعي
وما في سوق العمل تعتبر أسوأ بكثير من تلك المتاحة أمام نظرائهم الوطنيين، حيث تقـل علـى                  للمهاجرين في أوروبا عم   

بل إن االضطرابات والتوترات االجتماعيـة   .األرجح احتماالت تشغيل المهاجرين في وظائف تتناسب مع مستواهم التعليمي
وأخيـرا، وعلـى    .في االرتفاع في عدد من البلدانوالسياسية بشأن قضايا الهجرة واالندماج في بلدان المهجر تعتبر آخذة 

أساس المقارنة بالمهاجرين الوافدين من مناطق أخرى، نجد أن نسبة كبيرة من العمال المتعلمين في منطقة الشرق األوسـط                   
ملـة  وشمال أفريقيا يغادرون بالدهم للعمل في بلدان أجنبية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حرمان بالدهم مـن األيـدي العا                    

   .الماهرة التي هي في أمس الحاجة إليها

ولمواجهة الزيادة فـي األيـدي العاملـة     .والواقع أن الطفرة السكانية تؤثر بكامل قوتها على أسواق العمل في هذه المنطقة
 عـام    ماليين فرصة عمل سنويا حتى     ٥واستيعاب األعداد الغفيرة من العاطلين عن العمل، تحتاج المنطقة إلى خلق حوالي             

علما بأن خلق فرص العمل الجديدة في الوقت الحاضر يواكب بالكاد نمو القوى العاملة، وعلى الرغم من انخفاض                  . ٢٠٢٠
   .معدالت البطالة، إال أنها مازالت مفرطة في ارتفاعها وخاصة بين أوساط الشباب والمتعلمين

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو الرتفاع نسبة الـسكان          لن تقدم الهجرة حال سحريا لركود خلق الوظائف في بلدان منطقة          
وليس بمقدور الهجـرة أن تحـل    .المسنين في أوروبا، ولكنها يمكن أن تشكل جزءا من نهج سياسي للتصدي لهذه التحديات

لـسد الـنقص   فطبقا للتحليل أعاله، ينبغي أن تكون الهجرة بنسب ومعدالت غير واقعية بالمرة  .مشكلة البطالة في المنطقة
ولكن هنالك مجموعة متعددة من اإلجراءات على صعيد الـسياسات واإلصـالحات    .السكاني في أوروبا وفي أماكن أخرى

المؤسسية الالزمة لتحفيز حركة األيدي العاملة وانتقال الوظائف ـ كتحسين التعليم ومناخ االستثمار العام والنظـام المـالي    
 اإلجراءات واإلصالحات الالزمة لتشجيع القطاع الخاص على خلـق فـرص العمـل    والقطاع العام ـ تعتبر منسجمة مع 

   .الجديدة وتعزيز نمو إنتاجية العمال في األوطان األم

يتيح إسناد أنشطة األعمال إلى جهات ومصادر خارجية ونقل الوظائف إلى بلدان أخرى فرصا لالستفادة من إمكانات سوق                  
 الدولية إلى الصين والهند تبرهن على وجود إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل والوظـائف  فهجرة الوظائف .العمل العالمية

ويتسارع في الوقت الحالي إسناد تنفيذ األعمال والمشروعات إلى أطراف ثالثة، وتسعى البلدان النامية  .على الصعيد المحلي
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فسيكون بمقدور منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وإذا ما توافرت الظروف المناسبة،  .إلى زيادة نصيبها في هذا المجال
وتتضمن جوانب القـوة   .أن تجتذب من الخارج أنشطة كبيرة لخلق فرص عمل جديدة، وخاصة في مجال الخدمات التجارية

ر مناخ  لهذه المنطقة موقعها الجغرافي وتراثها الثقافي والحضاري الهائل وصالتها اللغوية مع أوروبا، باإلضافة إلى استقرا              
االستثمار على الرغم من بعض جوانب الضعف في بيئة ممارسة أنشطة األعمال، ثم مزايا انخفاض األجور فـي بعـض                    

إال أنه من منظور المعرفة ـ مستوى التعليم، وتخصص القوى العاملة، وأنشطة البحث والتطوير فـي القطـاع     .القطاعات
 . ـ فإنه ربما ليس لدى المنطقة، في المتوسط، الكثير مما يمكن تقديمه الخاص، ومهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
وفي الحقيقة، فإن بعض الخصائص المعيقة للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل المحلية وتنفيذ أنشطة وأعمـال لحـساب                  

بلدان المرسلة للعمالة فـي     جهات خارجية هي نفسها التي يمكن أن تعوق إمكانات زيادة المزايا المترتبة على الهجرة من ال               
ومن المؤكد أن ارتفاع نسبة األمية، باإلضافة إلى عدم إصالح أنظمة التعليم التي تهتم بالعلوم االجتماعية أكثر من  .المنطقة

اهتمامها بعلوم الطبيعة والفيزياء والمهارات الفنية والهندسية أو خدمات األعمال التجارية، هي العوامل التي تجعل منطقـة                 
    .الشرق األوسط وشمال أفريقيا غير قادرة على منافسة المناطق األخرى

 شـركات  لـصالح  محليا ومشروعات أنشطة تنفيذ مجاالت في العالمية التطورات تتيحها التي الفرص والغتنام عليه، وبناء
 فـي  المحلية العمل أسواق احتياجات على وتأثيرها الماهرة للعمالة المفرطة الهجرة لمخاطر وللتصدي خارجية، ومؤسسات

 وملموسة قوية جهود بذل إلى الحاجة أمس في المنطقة بلدان فإن الطويل، المدى على أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة
 سبيل فعلى .التعليم مجاالت في اإلنجازات وتحسين العاملة القوى في والمشاركة المساهمة معدالت في كبيرة زيادة إلحداث
 الهيكـل  علـى  الحفـاظ  بهدف االنكماش في اآلخذة العاملة قواها موارد تجديد في راغبة أوروبا أن افتراض ىوعل المثال،
 سـوف  األوروبية البلدان في اإلحالل لعمليات الالزمة العمال على الطلب فإن العاملين، ومهارات العمرية للشرائح الحالي
 .المتوسطة المهارات أصحاب على األولى بالدرجة يؤثر وسوف والعشرين، الحادي القرن عشرينيات في ذروته إلى يصل

 معظـم  ألن الطلب، تلبية على القدرة حيث من سيء وضع في ستكون المنطقة بلدان فإن الراهنة، التعليم نتائج إلى واستنادا
 إذا ولكـن  .تقـدير  سنأح على االبتدائي تعليمهم أكملوا قد سيكونون) ٣٩-١٥ العمرية الشريحة (منها المحتملين المهاجرين
 قـدرة  آفاق فإن الوقت، بمرور ملموساً تحسناً التعليم مستويات وتحسنت العاملة القوى في المرأة مشاركة معدالت تحسنت
 ).٤ الشكل من يتضح كما (تأكيد بكل تتحسن أن بد ال الطلب تلبية على والمنافسة المواءمة على المنطقة
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  إصالح وعدم إصالح السياسات في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقياعدم توافق المهارات في ظل: ٤الشكل 

الوضع الراهن لمعدالت التعليم والمشاركة في : اللوحة ألف
التغيرات في القوى العاملة في ظل بعض  :القوى العاملة

التعليم الثانوي أو إتمام الدراسة في هذه المرحلة التعليمية، 
 )بالماليين(، ٢٠٥٠-٢٠٠٥

التغيرات  :أتغيرات كبيرة على صعيد السياسات :  باءاللوحة
في القوى العاملة في ظل بعض التعليم الثانوي أو إتمام 

، ٢٠٥٠-٢٠٠٥الدراسة في هذه المرحلة التعليمية، 
  )بالماليين(
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   .المؤلفين، وتقديرات ١٩٩٧، منظمة العمل الدولية ٢٠٠٥األمم المتحدة : المصادر

تصل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى نفس المعدالت الحالية للتعليم والمشاركة في القوى العاملة في بلدان . أ
 .جنوب أوروبا، ولكن عملية زيادة مستويات التعليم مستمرة في االتحاد األوروبي

 
 

EU net decline صافي االنخفاض في االتحاد األوروبي 
MENA net increase صافي الزيادة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

تحتاج كل من البلدان المرسلة والبلدان المتلقية إلى اعتماد موقف استباقي من أجل مواجهة التحديات الطويلة األمد لتحقيق 
 المرسلة واألخرى المتلقية والواقع أن الهجرة تنطوي على مزايا وتكاليف بالنسبة للبلدان .استدامة خلق فرص العمل والنمو

وللمهاجرين أنفسهم، بما لها من تأثير واسع النطاق على القدرة على المنافسة، والرفاهة االجتماعية، والهوية الثقافية 
هجرة العقول "كما أن العوامل المتعلقة بارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية، ومشكالت االندماج، وقضية  .والحضارية
وعلى الرغم من أن  . تحجب مساهمات المهاجرين في النمو االقتصادي والعولمة والتنوع الثقافي والحضاري"والكفاءات

الهجرة تحتل مكانا بارزا في أجندة السياسة الدولية، إال أن محور التركيز يظل منصبا بشكل رئيسي على هجرة ذوي 
عالوة على  .تمعات الجديدة، والشواغل والهواجس األمنيةالمهارات والكفاءات العالية، وسياسات دمج المهاجرين في المج

ذلك، فإن اإلعداد للمستقبل بفعالية سيتطلب ـ على وجه التحديد ـ تغييرات إضافية واسعة النطاق في مجاالت التعليم 
 على بذل جهود والحماية االجتماعية وأسواق العمل وسياسات الهجرة في كل من البلدان المرسلة والبلدان المتلقية، عالوة

  .كبيرة لدمج هذه القضايا في نسيج التعاون الدولي
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فما هي إذن  .واألهم من ذلك كله أن معالجة االحتياجات المستقبلية ألسواق العمل تتطلب البدء في العمل والتحرك من اآلن
  لوغ تستغرق ما يتـراوح بـين  يتمثل السبب في أن عملية تدريب العامل الماهر من الطفولة إلى مرحلة سن الب أسباب ذلك؟

فأطفال اليوم هم عمـاد   . عاما أو أكثر، مما يؤدي إلى عدم مرونة عرض العمالة الماهرة على المدى القصير٢٠ إلى ١٥
لدون ويتعلمون فـي خـالل      و فسوف ي  ٢٠٥٠ و ٢٠٤٠املة في عامي    ، أما عناصر القوى الع    ٢٠٣٠القوى العاملة في عام     

وتمس الحاجة إلى اتباع نهج تعاوني إزاء التحديات القادمة، فمن شأن هذا النهج أن يحقق  .المقبلةالعشرة إلى العشرين عاما 
مكاسب هامة لكل من البلدان المرسلة والبلدان المتلقية، كما أن النهج المعاكس لذلك سوف يلحق الضرر بكل من الجـانبين                    

مليات التوسع، كماً وكيفاً، للموارد العالميـة مـن العمـال ذوي    ولذلك، فإنه ما لم يتم اليوم االستثمار في ع .على حد سواء
المهارات المتوسطة والعالية، فإن هجرة أعداد كبيرة من العمال أصحاب المهارات إلى المنـاطق ذات مـستويات الـدخل                   

بيـرة مـن   وباإلضافة إلى ذلك، وفي حالة عدم تـوافر مجموعـة ك   .األعلى سوف تخلق نقصا ملموسا في البلدان المرسلة
القدرات واالختصاصات والخبرات، فإن المنافسة بين البلدان التي تعاني من نقص العمالة سوف تؤدي إلى زيـادة أجـور                   

 .ومكافآت العمالة القليلة بدون القدرة على تفادي النقص بسبب الطابع غير المرن لجانب العرض

  وسيتعين على الـسياسات أن تـشمل    .ادية واالجتماعيةتتضمن أجندة السياسات المشتركة مجموعة من اإلصالحات االقتص
تشجيع انتقال الناس من خـالل إمكانيـة تحويـل مزايـا الـضمان              ) ب(التعليم، والتدريب، واإلعداد للهجرة،     ) أ: (ما يلي 

مـضيفة  خدمات النازحين والمهاجرين التي من شأنها تسهيل التكيف مع ثقافات البلدان ال           ) ج(االجتماعي والتأمين الصحي،    
وخلق مزيج من   ) هـ(التدابير الخاصة بتحديد الفجوات في سوق العمل وسدها،         ) د(والحفاظ على الصالت مع البلدان األم،       

برامج الهجرة ـ من البرامج المؤقتة أو الدورية أو الدائمة أو المدفوعة باعتبارات الطلب أو العرض ـ التي ستكون أكثـر    
كما أن هنالك حاجة إلى إعادة بحـث أهميـة التعلـيم     .عمل بوظائفها واستدامة المالية العامةفعالية في تيسير قيام أسواق ال

المستمر والحماية االجتماعية واإلصالحات المالية وتنسيقها من أجل تلبية الطلب على حركة األيدي العاملة علـى الـصعيد          
ة يمثل قضية تستدعي التعاون والتضافر من أجل تحقيق وانطالقا من إدراك أن التعليم من أجل سوق العمل العالمي .العالمي

المصلحة المشتركة وأن المنافسة أو االنتهازية القصيرة األجل من شأنها إلحاق الضرر بجميع األطراف، فمن الـضروري                 
ة، مـن   إقامة شراكات بين مناطق الفائض ومناطق النقص في العمالة، شاملةً األطراف الفاعلة العامة والخاصة والمـشترك               
انظـر  (أجل معالجة التحديات المعرفية والمالية المرتبطة بإعداد وتهيئة قوة عمل عالمية رفيعة المستوى من أجل المستقبل                 

  .٢)١الجدول 

                                     
فطبقا لنموذج نظرية لعبة الربح والخسارة، . تعتبر هذه المصفوفة للمكاسب نمطا محورا إلطار معضلة السجين فيما يتعلق بقضية إدارة  الهجرة   ٢

" يتخلى"كل منهما مع اآلخر أو أن " يتعاونا"النتيجة غير الصفرية، ففي مقدور الالعبين أن تكون معضلة السجين نوعا من المباريات ذات 
هو ") السجين("وفي هذه اللعبة، مثلما هو الحال في نظرية لعبة الربح والخسارة، يكون الشاغل لكل العب . عن الالعب اآلخر) يخون(أحدهما 

ـ ل دون المثالي الذي وضعه باريتو ويتمثل التوازن الفريد في هذه اللعبة في تطبيق الح. خرتعظيم مكاسبه، دون االهتمام بمكاسب الالعب اآل
ة الفردية لكل العب سوف تكون أعظم في كل منهما اآلخر، فإن الجائز" يانةخ"أي أنه على الرغم من أن االختيار المنطقي يقود الالعبين إلى 

 ".تعاونهما"حالة 



 ١٢
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م وتعزيز نوعية الخدمات تحسين إمكانية الحصول على التعلي التعليم
 التعليمية 

نقطة تجمع كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات كل من مناطق 
 الفائض ومناطق النقص في العمالة

نوعية مالئمة ومناسبة من األيدي العاملة تحقق ارتفاع اإلنتاجية 
والنمو في مناطق الفائض في العمالة وتعالج احتياجات مناطق 

 النقص

  ات ونوعية التعليم الراهنة مواصلة استثمار

عدد كبير من األميين غير الملمين بالقراءة والكتابة، والمتسربين من المدارس، 
 والخريجين العاطلين عن العمل في مناطق الفائض في العمالة

 اضطرابات وتوترات اجتماعية وسياسية في مناطق الفائض في العمالة

  النقص في العمالةنقص المهارات في المناطق التي تعاني من

منافسة حامية الوطيس على تجمعات صغيرة من األيدي العاملة الماهرة 
والمتوسطة المهارة فيما بين مناطق الفائض ومناطق النقص وفيما بين البلدان 

 الموجودة في مناطق نقص العمالة

تشجيع التعدد الثقافي وقبول االختالفات الثقافية والحضارية  االندماج
أهمية التنوع، وإعداد المهاجرين وتهيئتهم للحياة الجديدة وتقدير 

 

اندماج أكثر سهولة وسالسة للقوى العاملة األجنبية في البلدان 
  المضيفة

  مكاسب متبادلة من شبكات المغتربين

مع بذل جهود قليلة لالندماج ) الوضع الراهن(إبقاء الحال على ما هو عليه 
 مقترنا بسياسات لم يتم تصميمها بصورة جيدة المهاجرين في البلدان المضيفة

 بشأن الحفاظ على صالت المهاجرين ببلدانهم األصلية 

توترات اجتماعية في البلدان المضيفة بسبب شعور األقليات باالغتراب 
  واإلقصاء

 تشوه قيم البلدان األم وعاداتها وتقاليدها وخاصة بالنسبة لألجيال الثانية 

  قضايا الهوية والثقافة والحضارات بدوافع سياسيةاحتماالت استغالل 

 إمكانية تحويل مزايا الحماية االجتماعية  الحماية االجتماعية

زيادة القدرة على االنتقال واالستفادة الكاملة من الخطط والبرامج 

إمكانية محدودة أو منعدمة لتحويل مزايا المعاشات التقاعدية ومزايا التأمين 
 الصحي 



 ١٣
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المختلفة المعنية بحرية انتقال العمالة، بما في ذلك الحركة 
جرين وأسواق العمل في البلدان الدائرية لمصلحة العمال المها

  .األم والبلدان المضيفة

 مكاسب متبادلة من التالقح المشترك للخبرات ونشر المعرفة

  ضياع هذه المزايا على العمال المهاجرين

ال األيدي العاملة، وانخفاض الهجرة العائدة، قيود على الحركة العالمية النتق
  واالستخدام دون األمثل لخيارات نظام الهجرة

تسهيل االستثمارات عبر الوطنية ومجموعة متنوعة وواسعة  الخدمات المالية
 النطاق من المدخرات وأدوات االستثمار

االستخدام األمثل لمدخرات المهاجرين لفائدة البلدان المرسلة 
 ان المضيفةوالبلد

ارتفاع تكلفة تحويالت المغتربين والمهاجرين ومحدودية الفرص المتاحة عبر 
 الحدود الوطنية 

االستفادة دون المثلى من مدخرات المهاجرين التي تؤثر سلبا على كل من 
 المناطق المرسلة والمستقبلة

 


