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 من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية
 (حالة دول مجلس التعاون الخليجي)

 (*) عيسى مجعة إبراهيم دكتورال

كننح م ننآل هتة الني رع نندة ل عمن دم رعننا تقن م  مد نني   نني : تقصانية ل عماليعننل رعةر ن  من  همننآل ر ال را
من  رعدنيتا رايلنييل %( 01)ميثل رسصدنزر يً عملةرلة راتقصاية ل  ميث شكم  تمك رعصحة ات مةريل 

 .ع دم جممس رعصايدن رخلمي ي خام  رت  رعص ايدييت

 

  :مقدمةال
  يف زاية  را نندرةرت رعد ةيننل عنن دم 0399يع هسننايل رعنند م  نني  نسننيمآل رلت نن

يل ع ننننننني بدرما تدلة ل طلةمل جت  ت يف مشنمس رعصايدن رخلمي ي  دم  مث تبدنجم
كين درعك دابء درملييه دراتايات درملةيلرت درملةرنئ درعةدق  نرعبديل رعصحصيل كياس

جصلنني ي دهامنني  ر منند حل درعضننلين رانننننننننننني يل كننيعصاميآل درعانيت راجصلننندرخل منن
رعنن أ هةإ  ت ت ننيلع رسننصل ر  رعاليعننل رعةر نن   منن  تصمننه رعص ااننيت درمل نن   

يع نمل دخيصننل يف رعلةنننمل رعلنةإ رعايمنننآل رلت ننيع ن ننبل رعاليعنل رعةر نن   منن  يلننندمن   نن
 .ام رعرتكيبل رع كينيل دتقة  رعالل يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ينرخليص  درخص

كةمي ذأ رعةنيبع نيع رلننني يف رعلةننا   ت تدكنز رملةرطدننكثن  لن  هةت  ةرمندتق

                                                 

 .(دولة قطر.. )خبير اقتصادي (*)
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كلننني . يعل رعةر ننن   يف رعلةنننيع رخلنننيص ذأ رعةنننيبع رانصنننيجين مي دتدكنننز رعالننننرخلننن
هةإ تدكننننز رعصامننننيآل يف رخليماننننيت رخلمي يننننل يف هيعبيصنننن  يف  ااننننيت رع لرسننننيت 

ل  ت نملدرمنل رعصاميلينملددانً ابلت يع ن بل راانث يف تصمه ر( ر ةبيل)ينيل نران 
ميآل مع ميجنيت سنةق رعالنل  ر مند رعن أ ة نع ابملز ن  ن   تةر ق تدجيت رعصان 

مننننن  رعاليعنننننل رعةر ننننن   مننننن  رع دينننننني دذدأ رملننننن مات رعاملينننننل  ت سنننننةق رعالنننننل 
يمآل رعصةنةل يف مان م ةخنل رع ندة رخلمي ني دسنم راسنص ا  نكلني سن.  رخلمي ي

دعلن  . ةمب  مى رخلن   من  تقبنل ر سند رخلمي ينلدرعصغيا راجصلي ي يف زاية  رع
هةإ منن ر  ت ميلدننل رعاليعننل رعةر نن    مننى  يلننييل رعلننةإ رعايممننل يف ةدم جممننس 
رعصانننيدن  دت نننيدت يف تةز نننع رعاليعنننل م نننب ر نشنننةل راتقصانننية ل در لة نننيت 

 .رمل ديل يف رعلةي ني رعاي  درخليص
دم جممنس رعصانيدن رعكثنا من  مى ت  ق رعاليعنل رعةر ن    ت ةندمك ر تدتب  

   يف ننننننننننننننيعل رعةر ننننننننننيمه  رعالنننننننننننننب يف ذرت رعةتقننننن   مينننننث سنةرتقننننننةرئ  درعانننننننرع 
 رمل خننام رعالننةة رعثا ننل رمليالننيل   ا هننن  تقنن  تدتننب  مننى ن لميننل رعصدليننل رمل صنن

جيننب يكل راتقصاية ل دراجصلي يل در مدينل  ت نت  ل ي رعا    م  ر ال درملش
م يمهص ي يف  زدف رملةرطدني    رعالل ابعلةنيع رخلنيص د ت تاني   مان ات 
رعبةيعنننل بنننني رملنننةرطدني  ر مننند رعننن أ ة ننني  ت رلننن  مد ننني مننن  خنننام  ننن ة مننن  
راجننندرءرت يف ملنننن مص ي رعصننننةطني درانصلننننيم  ت تدلينننل رملننننةرلة رعبشنننند ل رخلمي يننننل 

 .ذعكدتاظيآل ةدل كل م  رعلةي ني رعاي  درخليص يف 
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ي ل  ت رملل مننل  ميننث  صدننيدم رعبنني  نل منن  اببننني  اباالنننتصكننةن منن ه رعةلتقنن
ارةمي دآال ذعننك  مننى ن ي دهسننبي  رسصننن   منن  ميننث م لنننيعل رعةر نننر دم رعالنن

 ي  يف منني  غةني رعبني  رعثنيي تقضنيل رعصنةطني دكي ينل نية رخلميننر صلع دراتقصان
يننننل دسييسننننيلي منننن  خننننام  نننن ة منننن  رعصةجنننن  نننننة تدليننننل رملننننةرلة رعبشنننند ل رخلمي 

ي ني رعاي  درخليص يف ذعك  مع بينين كي ينل رلن  نراجدرءرت دةدل كل م  رعلة
مد نني منن  خننام تقضننيل رعصننةطني  اباالنني ل  ت بيننين رع نندق بننني رعصدليننل رعبشنند ل 

 .دتدليل رملةرلة رعبشد ل
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 العمالة الوافدة: الباب األول

 :دول مجلس التعاون الخليجيتطور حجم العمالة الوافدة في  1-1
 د   ت هن رعاليعنننل رعةر ننن   تقننن  بننن هت ابعصننن  ق  ت ةدم جممنننس رتشنننا رعبينننيانت رملصنننة 

 ا ههننني زرةت . هع ننيً ( 051)رعصاننيدن يف ي ننيدييت رعلنندن رمليالنني  ميننث تقنن لت بدحننة 
منن  تنن  ل ي بشننكل درالننع يف رع ننبايدييت منن  رعلنندن رمليالنني  دنن  صنناةة هسننايل رعنند م 

مميننةن ( 0104)دتقنن  بمغنن  نننة . صد ينن  خةننم رعصدليننل راتقصاننية ل دراجصلي يننلدرعبن ء ب
منننن  يلمنننل رعاليعننننل يف ةدم جممننننس %( 9109)   دتشنننكل مننننةريل 4115 يمنننل  نننني  

 (. 0)رعصايدن رخلمي ي كلي مة مبني يف رخل دم لتقآل 
دتص نننيدت رعاليعنننل رعةر ننن   بنننني ةدعنننل خمي ينننل دهخننندإ  ذ تبمننن  هتقانننيمي يف رمللمكنننل 

منن  يلمننل رعاليعننل %( 04)دتشننكل مننةريل ( مميننةن  يمننل 003نننة )بيننل رع نناةة ل رعاد 
( آاف 913)رعةر ننننن   يف ةدم جممنننننس رعصانننننيدن رخلمي ننننني  دهتقم ننننني يف  مكنننننل رعبحننننند   

 . م  يلمل رعاليعل رعةر   %( 9)دتشكل تقدربل 
 يف كننل ةدعننل( هأ ن ننبل رعصننةطني)كلنني هن ن ننبل رعاليعننل رملةرطدننل منن  يلمننل رعاليعننل 

 يدت  مينننث تبمننن  يف كنننل مننن  ةدعنننل رامنننيلرت رعادبينننل رملصحننن   درعكة ننن  نننننننننن يل تصننننننخمي
دتص نننيدت كننن عك . يعه رعننن كدننننننننننننس( 0)كلننني منننة مةالنننع يف رخلننن دم %( 44)منننةريل 

تمنننك رعاليعنننل رعةر ننن   يف ةدم جممنننس رعصانننيدن رخلمي ننني ديف كنننل ةدعنننل خمي ينننل م نننب 
م  يلمص ني  تمي ني رعاليعنل رعادبينل %( 91) ل مةريل جد يص ي   ذ تشكل رعاليعل ر سية 

%( 905)  دهامنننني %(009)  در مد كيننننل %(400)  در دلدبيننننل %(4904)بد ننننبل 
 .رع يبق رع كد( 0)كلي مة مبني يف رخل دم 

 (1)اجلدول 
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 القوة العاملة ونسبة العمالة الوطنية وغري الوطنية
 يف بلدان اخلليج العربية ألحدث سنة متاحة

 م

  
 

 
 

 

1 
راميلرت 
 رعادبيل 

2005 3,315,000 2,738,000 82.26 238,000 2,386,000 41,000 15,000 58,000 

 11,000 6,000 6,000 245,000 38,000 58.58 306,000 522,000 2005 رعبحد   2

 203,000 103,000 159,000 2,902,000 1,527,000 64.57 4,894,000 7,579,000 2005 رع اةة ل 3

 12,000 _ _ 559,000 34,000 66.13 605,000 914,000 2005  لين 4

 38,152 _ 5,954 144,915 126,013 56.69 315,034 555,714 2005 تقةد 5

 42,000 2,000 4,000 851,000 403,000 81.70 1,302,000 1,594,000 2005 رعكة   6

 364,152 126,000 215,954 7,087,915 2,366,013 70.27 10,160,034 14,479,714 2005 ر لةع

 .م0220منظمة العمل العربية، إحصاءات الهجرة وتنقل األيدي العاملة في البلدان العربية لعام  : المصدر
 :أسباب تدفق العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 1-2

سنننيمه   ننن    ةرمنننل يف تننن  ق رعاليعنننل رعةر ننن    ت ةدم جممنننس رعصانننيدن رخلمي ننني مدننن  
 :(1)مدصاه رع بايدييت مىت ر ن  جنلم ي  يلي  مي

  تد ينن  خةننم رعصدليننل درعننحرما رعصدلة ننل رعةلةمننل دمنني رشننصلم   مينن  منن  تد ينن -0
رملشنننيل ع  رعنننا هةننن  كي نننل ر نشنننةل راتقصانننية ل كيعبدينننل رعصحصينننل مثنننل رعك ننندابء درملنننيء 
درعةننننندق درملنننننةرنئ درملةنننننيلرت دراتانننننيات درعاننننندف رعانننننحي  اباالننننني ل  ت مشنننننيل ع 
رانشننيءرت دكنن عك ر نشننةل راجصلي يننل مثننل رعصامننيآل درعاننحل  دمنني تصةمبنن  منن   ليعننل 

 (.ميمد  د ية ل)ت رعصاميليل در    يف تصمه رمل   درمل صةاي

الاه  تقبيم رعاليعل رعةطديل  منى ر  لنيم رلد ينل درعي د نل كيعد نيل  درلن رة   -4

                                                 

 م4111، دراسات وبحوث، فبراير (دراسة تحليلية)مجلس األمة الكويتي، العمالة الوافدة  (1)
(http://www.majlesalommah.net/num.asp?id=799) 0 
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يف ه ضننننل ميالنننني د مننننى رعص ااننننيت %( 5)درعصامننننيآل رع ننننا درمل ننننا رعننننا   تص ننننيدز 
طمبنننننيً عمشننننن ية  ( ران نننننينيل)رعاملينننننل رملةمةبنننننل  يف منننننني تدننننن  ع  ت رعكمينننننيت رعدظد نننننل 

دتقننن  هةإ ذعنننك  ت زاية  راتكيعينننل عننن إ رملنننةرطدني  ننني سنننيمآل يف رعصةجننن  ننننة . خليماينننلر
 .تزر   را صلية  مى رعاليعل رعةر   

تنن ي هجننةل رعاليعننل رعةر نن   دخيصننل رعاليعننل رملدنننزعيل مد نني ميننث تشننكل منن ه  -9
ص ىن م صةرمي شدحيل ا أبس هبي  دك عك هجةل رعاليعل رعاية ل م  رعاليعل رعةر     رعا  

رعصاميلنننني درعننننا تالننننل يف بانننني ر نشننننةل راتقصاننننية ل مثننننل تقةننننيع رانشننننيءرت درعدلننننل 
 .درعص يل  دخ ميت ر صلع

رعننننا ا ت نننني فيجننننل تصمننننه   كلننننيً دكي ننننيً    حم دة ننننل رعاليعننننل رعةطديننننل رملصننننةر د  -0
 نننني رخلةننننم رملشننننيل ع يف ر نشننننةل راتقصاننننية ل دراجصلي يننننل درعبيتيننننل رمل صم ننننل رعننننا تصةمب

 .درعحرما رعصدلة ل  انميك     زد  ي    رعالل يف باي رمل  

تاننن ة هنشنننةل رعلةنننيع رخلنننيص مثنننل رعص نننيل  درع دنننيةق درانشنننيءرت رعاننندي يل  -5
رعصحة ميل  رعا ا تصةمب م مات تاميليل  يعيل  مينث  ن طبيانل  لنل من ه ر نشنةل 

 .ا تاتقي تدميبيً م  رعاليعل رعةطديل

ةتقع رع دم رخلمي ينل من  رملدنيطق ر سنية ل كثي نل رعاليعنل دم ن  رعد ي نل تقد  م -3
 .رخلمي ي نرعا تصلصع هبي يف ةدم جممس رعصايد 

رعصةننننننةل راتقصاننننننيةأ دراجصلنننننني ي رعنننننن أ شنننننن  ت  دا تننننننزرم تشنننننن  ه رعنننننن دم  -9
 رخلمي يل   ي جنآل  د  رزةاية رعصحيق راانث ب ةق رعالل  دتغا يف سم رملايشل درلت يع

 .ما م ةخل رع دة  ر مد رع أ هةإ  ت راسصاينل خب   رملديزم أب  رة كبا 

رعااتقنننيت رعصيل ينننل رعدييلنننل  ننن  تقننند  باننني رعننن دم ر سنننية ل مننن  ةدم جممنننس  -4
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 .رعصايدن رخلمي ي مثل رهل درت رهلد  ل درا درنيل يف ب ر ل رعلدن رمليالي

ة دكننيات رعصشننغيل يف تمننك سنن ةعل رسننصل ر  رعاليعننل ر سننية ل منن  خننام دجننة  -3
رع دم رملدسنمل عماليعنل مثنل رهلدن  دابك نصين دبند اة ال دسند انكي  اباالني ل  ت تقيني  
شدكيت رملليدات ر سية ل بصد ي  رعا    من  رملشنيل ع رانشنيئيل يف ةدم جممنس رعصانيدن 

 .دمي تدتب  مى ذعك م  رسصل رم ي عماليم ر سية ني

 :ةآثار العمالة الوافد 1-3
مدني  آال  ايبيننل عماليعننل رعةر نن   تصلثننل يف مشننيلكص ي يف  لميننل رعصدليننل راتقصاننية ل 
دراجصلي يل دتد ي  رعحرما درملشدد يت رملصا ة   رعا سيمه  يف هتليق ما ات رعدلة 
راتقصايةأ رعدرمدل دتة امي خلحرت جيمز     ك  مصيح تة امي م  تقبل رعاليعل رملةرطدل  

دمنن ه ر ال راايبيننل رعننا ا  دكدمنني همنن  . ي عامصكنني  فضننيلرت ةدم هخنندإد اتمص نن
عي ننن  مةالنننةع مننن  ثدي مدننني  د سننني سنننةف نصحننن ث  ننن  آالمننني رع نننمبيل  راتقصانننية ل 

 .دراجصلي يل درع ييسيل در مديل   مى ر صلع دراتقصاية رخلمي ي
 :اآلثار االقتصادية -أ

 :رعةر    يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ي مي  مي م  همآل ر ال راتقصاية ل عماليعل
كنننح م نننآل هتة الننني رع ننندة ل عمننن دم رعنننا تقننن م  مد ننني درعننن أ ميثنننل رسصدننننزر يً   -0

مننن  %( 01)عملنننةرلة راتقصانننية ل رخلمي ينننل  مينننث شنننكم  تمنننك رعصحنننة ات منننةريل 
يدييت دمننن  انننننننننننرعدنننيتا ر مننني رايلنننييل عننن دم جممنننس رعصانننيدن رخلمي ننني خنننام  نننرت  رعص 

دتشنكل رعصحنة ات من  رمللمكنل رعادبينل رع ناةة ل  ..رملصةتقع رلت ي  ي خام رع رت  رمللبمل
من  يلمنل %( 50)  نة 4113بميةن ةدال  ي  ( 0503)م مي درعا بمغ  نة د

دتقننن  رلت اننن  يلمنننل هتنننة ات رعاليعنننل . رعصحنننة ات مننن  ةدم جممنننس رعصانننيدن رخلمي ننني
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مميننيل ةدال همد كنني ( 49)مننس رعصاننيدن رخلمي نني منن  نننة رعةر نن   رعايممننل يف ةدم جم
   كلنني مننة مبننني يف رخلنن دم 4113مميننيل ةدال  نني  ( 43)   ت تقدربننل 0339 نني  
 (.4)لتقآل 

م نننيمهص ي يف  نننزدف رملنننةرطدني  ننن  راعصحنننيق ابعلةنننيع رخلنننيص ب نننبب تننن ي  -4
آل يف ظ نننةل مشنننكمل خنننحلآل درلت نننيع هجنننةلمآل مليلننننل أبجنننةل رعاليعنننل رعةر ننن     ننني   نننيم

 .رعبةيعل بيد آل

كنننح م نننآل رعد لنننيت رلكةمينننل  منننى رخلننن ميت رعانننحيل درعصاميلينننل درمل نننيك    -9
 .درعك دابء درملييه درعدلل  نظدرً عزاية  الغم رعاليعل رعةر     مي ي

 .رلت يع تقيلل  يتةل  رمل صةلةرت  نظدرً الت يع ه  رة رعاليعل رعةر    -0

شننننكمل رعصضننن آل رعدنننيجآل  نننن  زاية  طمنننب رعاليعنننل رعةر نننن   رمل نننيمهل يف بنننددز م -5
 .دهسدمي  مى رعةم رت رع كديل

 .زاية  رعد ليت رمل اال عألهدرض ر مديل درل  م  رخلدميل -3

زاية   نن ة رملدشننلت رعاننغا   رعننا تص ننآل سح دة ننل لهس رملننيم دباننغد رل ننآل  -9
 .رعةطديل دا تةع  تقيلل مضي ل  يعيل دا تة د  دص  لل عماليعل
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 (2)اجلدول 

 حتويالت العمالة الوافدة يف دول جملس التعاون اخلليجي
 (مليار دوالر أمريكي)

 التحويالت السنة
0339  4403 
0334  4900 
0333  4403 
4111  4003 
4110  4003 
4114  4503 
4119  4509 
4110  4009 
4115  4304 
4113  43040 

 :المصدر
محدداتها : امة لمجلس التعاون، تحويالت العمالة األجنبية في دول المجلس التعاون األمانة الع -0

 (.م4111 – 0339)م، بيانات الفترة 4119وآثارها االقتصادية، أغسطس 
 ،Migration and Remittances Fact bookالبنكككككككككككك  الككككككككككككدولي  -4

(www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances) 4111)تكككككككككككرة بيانكككككككككككات الف – 
أما . لكة العربية السعوديةكويت، الممكلكة البحرين، الككلطنة عمان، ممكككككس: للدول( م4113

 .(م4113-4111)بيانات دولتي قطر واإلمارات العربية المتحدة فقد تم تقديرها للفترة 
 :اآلثار االجتماعية -ب
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 : يلي  مي خاصل  مآل تمك ر ال

صلني ي رخلمي ني  من  خنام ا امني  منى رعلنيآل درعانيةرت ر ال  مى رعد نيا راج -
درعصليعيننن  درعمغنننل  ب نننبب رخنننصاف  يةرلننني دتليعيننن مي دعغص ننني دة د ننني   ذ  امننن  رنصشنننيل 
بانني  ننيةرت دهل ننيت دعغننيت دماننةمحيت ج  نن   ةرخننل ر صلاننيت رخلمي يننل  ميننث 

مآل دهصننبحةر  لمنن دن ا نند بانني ر ط ننيم رخلمي يننني بمغننل خنن   رملدننيزم د ننيةرلآل دتليعينن 
كلني ا ندت . يزمن   رملدننيت خننرملدبييت يف رعم  ل  انميك    ا د ر سد  ده درةمي بصاد 

رعمغننل رعادبيننل ابعمغننل رع رلجننل يف بيتننل ر  لننيم رعص يل ننل درملانند يل  ميننث هصننبح  خميةننيً 
 .م  رعكمليت رعادبيل در لة ل درخللل رملدكبل رعدكيكل

رعاليعننل منن  رملننةرطدني منن   يلننييل رع ننكين درعلننةإ رعايممننل  تنن ي ن ننبل رع ننكين د  -
 .تغا رعرتكيبل رع كينيل درعاليعيل  تر مد رع أ هةإ 

ت شنني راتكيعينننل بنننني رعشنننبي  در سننند رخلمي ينننل درا صلنننية  منننى خ منننل رعايمنننل  -
 (.رخل   درع يئلني)رعةر    سةرء كين يف رعالل هد يف رملدنزم 

تزد د رعالمل  دتزد ند )ل دراندرف درع دتقل درعداب درعصزد د زاية  ما ات رخلدمي -
 .  دراجتيل ابمل  لرت(رعةائق در خصي 

 :(1)اآلثار السياسية واألمنية -ج

 :م  همآل تمك ر ال مي  مي

تزر نننن  رمصلننننيم رعضننننغةم رع دعيننننل عملةيعبننننل بصننننةطني رعاليعننننل رعةر نننن   دمدح نننني  -
ات يتقيننننل ملنننةق ران نننين  مينننث تديدعننن  رعم دننننل  ملةتق ننني رع ييسنننيل درعدليبينننل د لنننيً 

خننام رعنن دل  رعدرباننل )  0339دأ  نني  نيء  مننى رعصلييننز رعادانننرع د يننل رخليصننل ابعلضنن
تقضنننياي رعالنننيم ( ين اب منننآل رملصحننن  نةق ران ننننني عم دنننل ملنننندرعثا نننني درعثيعثنننل در لباننن

                                                 

الواقكككل المكككممول، مقدمكككة إلككك  : ي دول الخلكككيل العربيكككةرشكككا عاعكككم عبكككد الحكككح، ورقكككة عمكككل حكككول العمالكككة األجنبيكككة فككك (1)
 . م4119المؤتمر العربي للمرأة والشباب لترسيخ اللغة األم، منظمة العمل العربية، مكتب العمل العربي، فبراير 
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  مةم ةدعل 0335عاي  ( 09)رمل يجد   يف  اث ةدم خمي يل  دك عك يف ةدللي 
دهلنن ر ل ننع دزلرء رعالننل درعشنن دن راجصلي يننل بنن دم جممننس . رامننيلرت رعادبيننل رملصحنن  

  تةصننننيل  ت 4110رعصاننننيدن رخلمي نننني يف خصنننني  رجصلنننني  آل يف رعبحنننند   يف ة  ننننلح 
ل نهت  ن  من  ه منى عبلنيء رعايمن»ر مس ر  منى علنية  ةدم جممنس رعصانيدن تند   منى 

فيننث ا   ننلع ابسننصلدرل رعايمننل يف  لمنن  هكثنند منن  سنن   ر جدننيف يف ةدم ر مننس 
يء  د ننني درعنننا ا نسننندةرت كحننن  هتقانننى ابسنننصثديء رعص اانننيت رعنننا ا ميكننن  راسصغدننن

 .ي   ية   دال ي مد  تقيةملت   ا هن  رلت«دةن  د  تقيةلدن  مى هةرئ ين صةر د مةرط

 مي ننني مننن  تزر نن  نشنننة  راالننندرابت مننن  تقبنننل باننني رعاليعنننل رعةر ننن   دمننني تدتنننب  -
 .تيدف همديل

نننننن درت درملننننن  درت  رعننننا تديدعننننن  تقضن لت رعدننننندمكنننن ر  لنننن  تاننننن ن ياي رعاليعنننننل ن
ننننية ل دراجصلي يننل در مديننل درع ييسننيل رع نرعةر نن   دآالمنني دهخةيلمنني راتقصانن ن ن ن ن يع ل ن

رعننن كد  منننى ةدم جممنننس رعصانننيدن رخلمي ننني  ر مننند رعننن أ هةإ  ت رلننن  مننن  تمنننك 
ني رعاليعنننل يف نميل تةطننننيز  منننى  لنننن ي  دذعنننك ابعرتكننننيآل ت  لنننندتدظنننرعاليعنننل رعةر ننن   

ةدم جممننس رعصاننيدن  سننةرء يف رعلةننيع رعانني  هد يف رعلةننيع رخلننيص  دتدليننل رملننةرلة 
 .رعبشد ل رخلمي يل
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 التوطين وتنمية الموارد البشرية: الباب الثاني
 بننننني رعصننننةطني   صدننننيدم منننن ر رعبنننني  تقضننننيل رعصننننةطني دتدليننننل رملننننةرلة رعبشنننند ل  ميننننث

د جدرءرتنن  دماةتقيتنن   درعصلييننز بننني م  ننةمي رعصدليننل رعبشنند ل دتدليننل رملننةرلة رعبشنند ل  دةدل  
كننل منن  رعلةنني ني رعانني  درخلننيص يف تدليننل رملننةرلة رعبشنند ل  دهمننآل سييسننيت تدليننل رملننةرلة 

 .رعبشد ل رملصبال يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ي
 :التوطين ومعوقاته 2-1
 :التوطين -أ

 دبغنننننني ب ر ننننننل راشننننننيل  درعصدة نننننن   ت هن تننننننةطني رعةظننننننيئه ا  لانننننن  بنننننن  رامننننننام 
يف م   رعاليعل رعةر     هأ رامام رعصي  يف كي ل رمل ن   بنل  منام رعاليعنل %( 011)

رملةرطدننل ميثلنني تننة دت مننع رخلننح  يف بانني رمل نن  در نشننةل راتقصاننية ل   ذ سننةف ت ننصلد 
اانننيت رعاملينننل در ةبيننل  رعنننا  انناب تة دمننني يف رعاليعنننل رعاليعننل رعةر ننن   منن  ذدأ رعص 

 .رملةرطدل  درعاليعل رملدنزعيل دباي رمل   رع ديل ر خدإ درعاليعل رعاية ل
 :التوطني يف القطاع احلكومي -
يدن  ننننن ةرً مننننن  نننننننننننننن ت دزرلرت دةدرد ننننن  رخل منننننل رمل نينننننل يف ةدم جممنننننس رعصاننننننننر 

ت رعننا ت كنن  هدعة ننل رعصايننني دشننغل رعةظننيئه يف هج ننز  رعلنندرلرت دراجنندرءرت درخلةننةر
ددزرلرت رخل منننل رمل نينننل عملنننةرطدني  د ننن   تاينننني رعةر ننن    دنشننند را ننناانت رملصاملنننل 
بنن عك  ا بانن  رعصمكنن  منن   نن   تننةر د رملننةرطدني رملةمننةبني عشننغل تمننك رعةظننيئه  دهن 

اكيننن  النننددل  تقيننني   دكننن عك.  كنننةن ذعنننك مدتبةنننيً بنننحرما رعصنننةطني يف تمنننك رعنننةزرلرت
رعةر نن    بصنن ل ب نظنندرئ آل رملننةرطدني ه دننيء رعالننل  د  نن رةمآل عومننام رمل ننصلبمي د ننق 
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خةننم دبنندرما حمنن ة   اباالنني ل  ت زاية  اميننل دتنن ل ب رعاليعننل رملةرطدننل منن  خننام 
رابصايث عم يلج دتكثيه رع دلرت رعص ل بيل يف مايم  راةرل  رعايمنل دمدركنز دميتنيت 

دك عك تقاد شغل باي رعةظيئه  مى رعاليعل رملةرطدنل  درمل نيمهل . ب ر خدإرعص ل 
يف مايخلنل ظننيمد  رعبةيعنل  دزاية   نندص رعالنل رملصيمننل عماليعنل رملةرطدننل  ددالنع خةننم 

 .عومام يف تصمه رعةزرلرت درخل يت رلكةميل
 :التوطني يف القطاع اخلاص -

طني دتشنننغيل رعاليعنننل رملةرطدنننل يف بننن ع  ةدم جممنننس رعصانننيدن رخلمي ننني ج نننةةرً عصنننة 
رعلةننيع رخلننيص دتلنن ف رلننةر ز عنند  رعالننل عصايننني رعاليعننل رملةرطدننل  اباالنني ل  ت  عننزر  
رعلةيع رخليص بصشغيل ن ب مايدل م  رعاليعل رملةرطدل تص يدت بني ةدم جممس رعصانيدن 

ةرطدننل  دل ننع دزايةلنني سنندةايً  دتصحلننل رلكةمننيت ن ننبل منن  تكننيعيه تنن ل ب رعاليعننل رمل
تكم ل رعاليعل رعةر     ددالع الةربم مايدل عصشغيم ي دحميسبص ي  مى     رانضبيم يف 

دك عك ت ل ب رعاليعل رملةرطدل دتش يا ي  مى رعب ء ابملبيةلرت رع دة ل . رعالل درعصمخا
د  درملشدد يت رعاغا  درملصةسةل دة ل ي ميةايً د دييً  در صلية ماييل رعصةطني كمدعة ل  

 . سدية رملديتقايت رلكةميل عملةيع رخليص
 :إجراءات التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين -ب

 :م  همآل راجدرءرت رملص    عصةطني رعاليعل درل  م  رعاليعل رعةر    مي
 نندض سننلةف تقانننةإ عانن ة رعالنننيم ر جينننب  رعننن      ننلع بننن خةهلآل ةدم  -0

 .تقةرمي رعايمملجممس رعصايدن ابعد بل  ت   ة سكيهني د 
منننن  ميننننث ل ننننع تكننننيعيه   ل ننننع تكم ننننل رسننننصل ر  دتشننننغيل رعاليعننننل رعةر نننن   -4

رسننصل رم  دجت  نن   تقيمصنن  دتننة ا رعصننممني رعاننحي عنن  دلسننة  رعالننل دهامنني  فيننث  ننصآل 
ل ننع رعدسننة   مننى بانني رمل نن  تننن لاييً يف الننةء بنندرما رعصننةطني رمللرتمننل عكنني  انننبع 
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 .مليلنل ابعاليعل رملةرطدل تةظي   ع إ صيمب رعالل ها جم 

رلنن  منن  رسننصل ر  رعاليعننل رهليمشننيل  درعرتكيننز  مننى رعاليعننل رعننا حيصيج نني سننةق  -9
 .رعالل يف كل ةدعل

ةى عملدشنلت درعشندكيت نيل  رعنا تانن رت رلكةمننيت درعصا ننلبم رملديتقا -0
يف الننننةء تلنننن م ي يف تننننةطني )بصةظيننننه دتنننن ل ب ن ننننبل مايدننننل  ي نننني منننن  رملننننةرطدني 

 (.عاليعلر

 . دض راجدرءرت رعدرة ل فق ت يب رعاليعل رعةر    دجتيللي رمل صرت  -5

تدشننننيم ةدل هنننندف رعص ننننيل  درعانننندي ل يف ةدم ر مننننس يف تننننةطني رعةظننننيئه   -3
 :دذعك م  خام

تكثينننه رعدننن درت درعملنننيءرت  رعنننا هتننني لجنننيم ر  لنننيم  منننى تشنننغيل رعاليعنننل  -
غيل رعاليعل رعةر    م  رعدةرمي راتقصاية ل دراجصلي يل رملةرطدل  دبيين آال رسصلدرل تش

 .در مديل
 .د ق ميجيت دمصةمبيت هسةرق رعالل  رمل يمهل يف ت ل ب رملةرطدني -

تة ا رعبييانت     دص رعالل يف رعلةيع رخليص  د اتمص ي عمبيمثني    رعالل  -
 .يف مةرتقع هدف رعص يل  درعادي ل  مى رانرتن 

ةننننيع رخلننننيص يف دالننننع رعننننحرما درخلةننننم رملصاملننننل بصح  نننن  ن ننننب  شنننندر  رعل -
رعصةطني يف باي رمل   در نشنةل راتقصانية ل من  ج نل  ديف دالنع رعنحرما رعص ل بينل 

 .م  ج ل هخدإ

دالنننننع مننننن  هةىن  جنننننةل رملنننننةرطدني يف رعلةنننننيع رخلنننننيص  م نننننب رمل نننننصةايت  -9
 .م ر رعلينةن رعصاميليل يف باي رع دم رخلمي يل  رعا    لد باض ي مثل
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رعصد ننيق بننني رخل ننيت رلكةميننل ذرت رعااتقننل بةالننع خةننم رعصننةطني درعصنن ل ب  -4
 .درعصاميآل

سنن  )الننددل  ت نن يل تةظيننه دتدلننل رعاليعننل رعةطديننل بننني ةدم جممننس رعصاننيدن  -3
ميجنننيت كنننل ةدعنننل خمي ينننل سننني منننة مصنننة د مننن  طنننيعيف رعالنننل مننن  ةدم جممنننس رعصانننيدن 

تشد ايت تضل  رعص نيدأ يف رملايممنل بنني رعاليعنل رعةطدينل  ر خدإ بكي ل رع بل  د تقدرل
 (.درخلمي يل

تبنننيةم رملامةمننننيت بننننني تقةر نننن  رملامةمننننيت درعبيننننيانت يف ةدم جممننننس رعصاننننيدن  -01
رخلمي ننني منننةم مصةمبنننيت هسنننةرق رعالنننل رخلمي ينننل دتدجنننيت رعصامنننيآل درعصننن ل ب  ي ننني  

رتكيبننل رع ننكينيل درعاليعيننل درعصانندف  مننى خاننيئ  هسننةرق رعالننل رخلمي يننل منن  ميننث رع
 .درعصةتقايت رمل صلبميل درامصييجيت رعص ل بيل  ي ي

تشنن يع رانندرم رملننده  رخلمي يننل يف هسننةرق رعالننل يف رمل نن  رعننا تصلشننى مننع  -00
 .طبياص ي دتصديسب مع تليعي  ر صلع رخلمي ي

  نننن رة دتد ينننن  بنننندرما رعصننننةطني درامننننام رمل لدسننننل يف رعلةنننني ني رعانننني   -04
 .درخليص

دالنننع دتد يننن  بننندرما رعصننن ل ب درعصممينننل رع نننا درمل نننا درلنننديف د نننق رملدرمنننل  -09
 .رعصاميليل رمل صم ل

تةة د بدرما دمديما دنظآل رعصاميآل دلبم تدجيت  ابمصييجيت هسةرق رعالل  -00
 .درعصدليل  دتاز ز رعااتقل بني رعدظي  رعصاميلي دسةق رعالل

رملةرطدني يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ي م  خام رالتليء س صةإ  نصيجيل  -05
 .بدرما رعص ل ب د ل  رع دلرت رملصدة ل

رعصد يق بني رعلةي يت  رلكةمي درمل نصمم درخلنيص  دابعصنييل رعنص م  من   -03
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ميعنننل رعص نننزو يف هسنننةرق رعالنننل رعنننا لنننيل   ي ننني رعاليعنننل رملةرطدنننل  منننى رعلةنننيع رعاننني  
 .ع رخليصدرعاليعل رعةر     مى رعلةي 

تلمنني  م ننآل رع  ننة  يف هجننةل دمننزراي رعاليعننل رملةرطدننل بننني رعلةنني ني رعانني   -09
 .درخليص

تانن  ل بانني رعصشنند ايت رعننا ت ننيمآل يف رلنن  منن  رخننصاات هسننةرق رعالننل  -04
 :رخلمي يل  دمد ي

 .مدع ب م بةيعل عمبيمثني    رعالل طيمل  رت  رعبحث -
 .ل عصغةي رملةرطدني يف رعلةيع رخليصتةسيع مظمل رعصمميديت راجصلي ي -

 .هت يز رعشدكيت رعا تمصز  بد ب رعصةطني رمللدل  -

 :عقبات التوطين -ج

سنننيمه   ةرمنننل كثنننا  يف   يتقنننل  لمينننل رعصنننةطني د نننزدف رملنننةرطدني   ننن  راعصحنننيق 
 :ابعالل ابعلةيع رخليص جنلم ي  يلي  مي

مثننننل  نننن     رما رعصننننةطنيصلدرل مدردهننننل دلنننند  رعلةننننيع رخلننننيص منننن  بنننند ننننننننرس -0
را ان    رعا ة رعانحيع رملةمنة  عشنغل رعةظنيئه رعشنيهد   هد تةظينه رملنةرطدني 
دعكنن  ةدن   ةننيئ آل هد تكمنني  آل أبةرء دظي نني حمنن ة  نني  نن ةأ  ت  مبننيط آل دمنن  مث 

 .رسصليعص آل  هد تةظيه رملةرطدني بددرتب مص نيل

يص يف بانني رعنن دم رخلمي يننل  نن   تننةر د رلنن  ر ةىن عألجننةل يف رعلةننيع رخلنن -4
 .د ق رمل صةايت رعصاميليل

رهلنننة  رعشيسنننال بنننني رمصينننيزرت رعلةننني ني رلكنننةمي درخلنننيص رملل منننل عمانننيممني  -9
 :درللةق درعةرجبيت رملةمةبل مد آل  ميث  صاه رعلةيع رخليص سي  مي
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النناه رلننةر ز رملية ننل درملادة ننل  درا ننيض  نندص رعرتتقيننل درعصلنن   رعننةظي ي  درلت ننيع 
 نن ة سنني يت رعالننل رعيةميننل  دتقانند راجننيزرت مليلنننل ابعلةننيع رعانني   دمبيعغننل رعلةننيع 
رخلنننننننيص يف شنننننننددم رعصةظينننننننه رملصاملنننننننل ب ننننننندةرت رخلنننننننح  دم نننننننصةإ رعمغنننننننل راجنميز نننننننل 

 .(1)درليسة 

عالننننل يف رملدشننننلت رعاننننغا  درملصةسننننةل رل ننننآل عانننن    ننننزدف رملننننةرطدني  نننن  ر -0
مةيبلص ننني عصةمانننيلآل مننن  مينننث رعدرتنننب دطنننةم سننني يت رعالنننل د ننن   تنننة د رعصمميدنننيت 

 .راجصلي يل

 ننزدف بانني هصننحي  رعالننل  نن  تةظيننه رملننةرطدني ف ننل ههنننآل هتقننل  نصيجيننل  -5
   دننن  د ننن   رنضنننبيط آل يف رعالنننل  درلت نننيع م نننصةايت رعص ننند   مننن  رعالنننيم ر جيننننب

رعاليعننل رملةرطدننل ه دننيء رعصنن ل ب  دأبهننني ه مننى تكم ننل يف رعصنن ل ب دهتقننل خننح  منن  رعاليعننل 
 .رعةر   

 ننننن   تةنننننيبق رمل دجنننننيت رعصاميلينننننل عنننننباي رعالنننننيم رملنننننةرطدني منننننع مصةمبنننننيت  -3
 .رعةظيئه رعا  ادال ي رعلةيع رخليص يف هسةرق رعالل

 :التنمية البشرية 2-2
ني رعصدليننل رعبشنند ل دتدليننل رملننةرلة رعبشنند ل   ذ تاصننح رعصدليننل ب ر ننل ا بنن  منن  رعص د ننق بنن

رعبشد ل أبهني  لميل تةسيع خلييلرت رعديس  دل ف  ت تدلينص آل    ني تدلينل عمدنيس دتنصآل 
(  انيال رعدنيس ميني  م  ن   دصنحيل)بةرسةص آل  دابعصييل  إهنني تدلينل لنصآل بانحل رعدنيس 

حيامةر )ئ هلآل ميي  كدميل ي صيع هلآل ةخًا    د لل(  كص بةر رملاد ل)دهتايم آل رعاملي 

                                                 

، 09، العككككدد مجلككككة عككككالم العمككككلتجربككككة المملكككككة العربيككككة السككككعودية، : منظمككككة العمككككل الدوليككككة، التككككو ين أو اإلحككككالل (1)
 . م4119أغسطس /آب
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همي تدليل رملةرلة رعبشد ل هد لهس رمليم رعبشدأ (.  مى رملةرلة رعازمل مل صةإ مايشي ائق
 إهننني تدكننز  مننى رعبشنند اب صبننيلمآل همنن   ديصنند رانصننيج  هأ لننصآل سدممننل رعالنند رانصننيجي 

ل  اصح رعبشند منةرلة دمن  مث   نآل جنزء من  عمبشد  دابعصييل  إن م  ة  تدليل رملةرلة رعبشد 
دتز نننن  رملننننةرلة رعبشنننند ل اباسننننصثليل ران ننننيي  (. مضننننلةن تدلننننةأ)رعصدليننننل راتقصاننننية ل 

 .ابعصغ  ل درعاحل درعصاميآل
 :التنمية البشرية -أ

تليس رعصدليل رعبشد ل س شد   نلى ةعينل رعصدلينل رعبشند ل  رعن أ  شنصلل  منى  ا نل 
 نثًا ابعالنند رملصةتقنع  دنن  رملنياةف درملاد ننل درعصامنيآل  ننثًا سانن م طنةم رعالنند  : ديصند منني

رعلنندرء  درعكصيبننل  دنن  رعبننيعغنيف دم ننصةإ رملايشننل  ننثًا سصةسننم ناننيب رع نندة منن  رعدننيتا 
 .ر مي رايلييل رلليلي

دمنن ر رعنن عيل رملدكننب منن   نن   م شنندرت عنن  تقيلننل ةنينني منني رعانن د دتقيلننل  ظلننى منني 
 :دم ر رع عيل رملدكب  لة   مى رملصةسم رملدجع عثا ل هةعل مي. رعةرم  رعاحيع

ةعيننل رعصحاننيل رعاملنني  رعنن أ الننع بننني مانن م ماد ننل رعلنندرء  درعكصيبننل  دنن   -
  درملاننن ات رايليعينننل عاعصحننننيق ( مثنننين)سننندل  نننم مى ( 05)رعبنننيعغني  هأ مننن   لننند

 (.رعثمث)ابعصاميآل رابص رئي درعثينةأ درخليماي 

 .ع رليي   رع أ  ليس رعالد رملصةتقع  د  رعةاة  ابع دةرتةعيل تةتق -

ماننيةم رعلننة  رعشنندرئيل ابعنن دال )ةعيننل رعدننيتا ر منني رايلننييل  رملكيننه ابعنن دال  -
 .درع أ  ليس م صةإ رملايشل( ر مد كي

 -100ل عمننننن عيل بنننننني نآل رعةرتقاننننننرعليننننن) نيل ند ل مصننننننيل بشنننننن دم  ت تدلنننننندتانننننده رعننننن
  دتدلينل (10933 -105رعليآل رعةرتقانل عمن عيل بنني )بشد ل مصةسةل    دتدليل(10033
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دابعدظننند  ت مننن ر رعننن عيل (. 10333 -104رعلنننيآل رعةرتقانننل عمننن عيل بنننني )بشننند ل مدت انننل 
 :دتةةله  ح رع دةرت يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ي  ام  مي  مي

تدليننل بشنند ل  هن رعصدليننل رعبشنند ل يف ةدم جممننس رعصاننيدن رخلمي نني تصاننه أبهننني -0
 .مدت ال
هن مدنني  تلنن ميً يف تدتيننب ةعيننل رعصدليننل رعبشنند ل عنن دم جممننس رعصاننيدن رخلمي نني  -4

اباالنني ل  ت هتليل نني تةننةلرً يف تقيلننل رعنن عيل (  4115 – 0333) خننام رع نندةرت 
 (.9)خام تمك رع دةرت  كلي مة مبني يف رخل دم لتقآل 

يف ةعيننننل رعصدليننننل رعبشنننند ل عانننني   مللنننن  ةدم جممننننس رعصاننننيدن تدتيبننننيً مصلنننن ميً  -9
 مننى م ننصةإ ةدم رعانني  در دت ( 99)   ميننث جننيء تدتيننب ةدعننل رعكة نن  4115

درعثينينننل  دبينننيً  دةدعنننل رامنننيلرت رعادبينننل ( 95) دبينننيً  تمي ننني ةدعنننل تقةننند برتتينننب ةديل 
( 00)د   برتتينننننب ةديل نننننننننمكننننل رعبحدرعثيعثننننل  دبيننننني  د ( 93)رملصحنننن   برتتينننننب ةديل 

درع يةسننل  دبيننيً  درمللمكننل رعادبيننل ( 54)عدرباننل  دبيننيً  دسننمةدل  لننين برتتيننب ةديل رد 
 .درع يبال  دبييً ( 30)رع اةة ل برتتيب ةديل 

 
 
 (3)اجلدول 

 1991)خالل الفرتة تطور ترتيب دليل التنمية البشرية يف دول جملس التعاون اخلليجي 
 (م2112 –

 
 لدولة عالميا  ترتيب ا 2112 2111 1992 1991 الدولة
 99 10430 10455 10443-  الكويت
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 95 10495- - -  قطر
اإلمارات 

 93 10434 10499 10445 10403 العربية

 00 10433 10403 10490 10414 البحرين
 54 10400 10993 10900 10339 عمان

 30 10404 10944 10904 10909 السعودية
 .م2112/2112قرير التنمية البشرية لعام المصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ت

 
تصبي   ةدم جممس رعصايدن يف ر ةعل رع د يل رملكةننل عن عيل رعصدلينل رعبشند ل عاني   -0

هكحمننني ةدعنننل رامنننيلرت رعادبينننل رملصحننن   )   مثنننل ةعينننل مصةسنننم رعالننند رملصةتقنننع 4115
عكة ننن  دهصنننغدمي هكحمننني ةدعنننل ر)  دةعينننل رعصامنننيآل (دهصنننغدمي رمللمكنننل رعادبينننل رع ننناةة ل

( هكحمني ةدعنل تقةند دهصنغدمي سنمةدل  لنين)  دةعينل  يلنييل رعدنيتا ر مني (سمةدل  لنين
 (.0)كلي مة مبني يف رخل دم لتقآل 

 
 (4)جدول 

 دليل التنمية  البشرية ومكوناته في دول مجلس التعاون الخليجي 
 م2112عام  

 الدولة م

ترتيب 
الدولة 
 عامليا

قيمة 
التنمية 
 البشرية

مر املتوقع الع
عند الوالدة 

 ابألعوام

الناتج احمللي اإلمجايل 
 دوالر أمريكي/ للفرد

نسبة )%( 
حمو األمية 

 للبالغني

نسبة االلتحاق )%( 
اإلمجالية ابملدارس 

االبتدائية واإلعدادية 
 والثانوية

دليل متوسط 
 العمر املتوقع

دليل 
 التعليم

دليل الناتج 
احمللي 
 اإلمجايل

 0.925 0.791 0.3889 59.9 88.7 25.514 78.3 0.686 39 اإلمارات 1
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 0.896 0.864 0.837 86.1 88.5 21.482 75.2 0.866 41 البحرين 2

 0.844 0.806 0.787 76.0 82.9 15.711 72.2 0.812 61 السعودية 3

 0.843 0.766 0.833 67.1 81.4 15.602 75.0 0.814 58 عمان 4

 0.938 0.852 0.834 77.7 89.0 27.664 75.0 0.875 35 قطر 5

 0.930 0.871 0.871 74.9 93.3 26.321 77.3 0.891 33 الكويت 6

 م0222/  0222برنامل األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام : مصدرال

 :تنمية الموارد البشرية  -ب
عةجيني يف  اصح لهس رمليم رعبشندأ همن   ةرمنل رانصنيج  ت جيننب لهس رملنيم درعصكدة 

ةرعننل رانصننيج  دهلنن ر مظنني مةالننةع تدليننل رملننةرلة رعبشنند ل ابمصلنني  كبننا منن  رلكةمننيت 
رخلمي يننننل نظنننندرً عكننننةن ران ننننين مننننة صننننينع رعصدليننننل ددسننننيمص ي  ميننننث تقيمنننن   نشننننيء 
رمل س ننننيت ذرت رعااتقننننل بصامنننننيآل دتنننن ل ب تمننننك رملنننننةرلة دابعبحننننث رعاملنننني درعكمينننننيت 

 . امةميت دراتاياترعامليل  دتةة د تكدةعةجيي رمل
رعاةرمنننل  دتلننة  رعننن دم رخلمي يننل اباسنننصثليل يف تدليننل مةرلةمننني رعبشنند ل رنةاتقنننيً منن 

 :رعصيعيل
مل  ملينننًي درمل لبنننل نةة رملنننةرلة رعبشننند ل رمل مننننرعايمنننل راتقصانننيةأ  مينننث ت ننن -

 رعليلننليت دبنندرما رعصدليننل راتقصاننية ل بشننكل ه ضننل  نني  ز نن  منن  نصد ينن  مشدد ننب
 لمننل منن  ن ننبل هلنني كلنني هن رلت ننيع رمل ننصةإ رعصاميلنني درعصنن ل يف . رملصةعنن   ي لنرملضنن

 .بيد ي رعبةيعل

  سننننننيمرملننننننةرلة رعبشنننننند ل رمل ممننننننل درمل لبننننننل اب تلننننننة رعايمننننننل راجصلنننننني ي  ميننننننث  -
 لنننيً ملشنننكات جمصلا ننني دت نننيمآل يف هتلينننق رملز ننن  مننن   رملصةرزننننل  دتنننزةرة  درع نننمةكييت

 .راسصلدرل راجصلي ي
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عايمننننل رعاملنننني  ميننننث تننننصلك  رملننننةرلة رعبشنننند ل رملصاملننننل درمل لبننننل منننن  رعبحننننث ر -
 .هسدع درعصلارعصل   رعاملي  د م رثدرابصكيل درعصةة د 

 :حةل   مصكيممني مهيسدتدتبم تدليل رملةرلة رعبشد ل 
  دتةنننة د رملدنننيما رعصاميلينننل دطننندق (رعصممينننل)رعصامنننيآل دركص ننني  رملاد نننل درمل نننيل   -

 .رعصمميل درعص ل ب ابسص  ر  رعصلدييت رل  ثلدهسيعيب 

 .رعالل درعصةظيه -
ابعصامنننيآل درعصننن ل ب  مينننث تةسنننا  يف  نشنننيء  رخلمي ينننلدتقننن  رمصلننن  رعننن دم 

مننن   دلصننن ت يت رعص ل بينننل  ننننننننننرملننن رلس درملايمننن  درملدركنننز رعاملينننل درخليمانننيت درمل س
. رعاملينل درعص  ينزرترعصاميلينل  هجل ذعك رملةرزانت رعصاميليل عكي تة د تصمه رملدر نق

كلننني ة ننن  رخلةنننم درعنننحرما رعصدلة نننل  ت زاية  م نننيمهل رملنننةرطدني يف رعلنننةإ رعايممنننل  
لي يل   ننندرة ر صلننع  د  نننية  رعصمميننل درعصننن ل ب ننننننحيل دراجصننننندرامصلنني  ابعد ي ننل رعا

 .رعايمل  نصيجيلعد ع 

 :ركائز تنمية الموارد البشرية
يةئي رعشننند ال راسنننناميل  مينننث   نننن ف رعصامنننيآل  ت هنننندس رعالينننن   راعصنننزر  سبنننن -

 .راساميل

 .رعصكي   يف تة ا د اتمل  دص رعصاميآل درعص ل ب   درة ر صلع -

 .لبم رعصاميآل درعص ل ب سصةمبيت رعصدليل راتقصاية ل دراجصلي يل -

سننننيس هسننننس لبننننم رع نننندة س صلانننن  دتقيلنننن  دتدر نننن  داتل نننن  د لي صنننن  دمضننننيلت   دتد  -
 .رعصكي ل راجصلي ي
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 : دور كل من القطاعين العام والخاص 2-3
 :دور القطاع العام -أ

س دت ةدم جممس رعصايدن ج ةةمي عصدليل مةرلةمي رعبشند ل  مينث كث ن  من  
رسننصثليلرلي يف  نشننيء رمل صشنن ييت درملدركننز رعاننحيل ديف ل نن مي ابعكننةرةل رعةبيننل دتننة ا 

 نننز  رعةبينننل دهج نننز  راتانننيم درع نننييلرت ديف هتننن  ث راةرل  ر ةد نننل درامننن رةرت در ج
 .رعاحيل دنظآل رعدتقيبل درعامدكز ل

كلنني هدعنن  رمصليم نني ابعصامننيآل درعصنن ل ب رمل ننا دراةرلأ درعصلننا  ميننث رزةرةت 
يلمل رعد ليت رلكةميل  مى م ر رعلةيع  رعا  ثم  يف تةة د نظآل رعصاميآل ر كيةمييل 

عصامننيآل هننا رعدظيميننل دمدركننز حمننة ر ميننل  د صحنن   دد ننيً عم يماننيت درخليمايننل دنظننآل ر
ر جدبيل ذرت رع لال رع دعيل  دتقيم   نشيء رملبيي رمل لسيل درخليمايت د ق هم ث 

كلي رمصل  ابعص ل ب . رعدظآل رع دعيل دج زلي ابملا رت درمل صحرت درعةسيئل رعصاميليل
 ل ب ددسا  تقي  ت  دهنشمت كمييت تلديل بكي ل هنةر    ميث ه يةت بديء نظآل رعص
دنة ننن  مننن  بدرجمننن  دةدلرتننن  دمنننةرةه مننني بنننني   هجدبينننل دمايمننن  دمدركنننز ت ل بينننل مصاننن ة 

 . ديف م ر راطيل  ل  تشكم  ر يعس رعاميي عمصاميآل درعص ل ب.  ةرلأ دم ا دتلا
د مننى صنناي  مامةمننيت سننةق رعالننل درسننرترتي ييت سننةق رعالننل تقيمنن  هكثنند منن  

عل خمي يل بةالع رسرترتي ييت ع ةق رعالل درسنرترتي ييت عمصدلينل رعبشند ل  دطنةلت ةد 
دكث ننننن  رمل نننننةميت رملصاملنننننل أبسنننننةرق رعالنننننل    مننننن  تقةر ننننن  مامةمنننننيت سنننننةق رعالنننننل

درامصييجيت رعص ل بيل عصة ا هكح تق ل  ك  م  رعبييانت ر   ل    تصمنه خانيئ  
ن بشنننبكيت ر منننين راجصلننني ي دنظنننآل كلننني رمصلننن  ةدم جممنننس رعصانننيد    هسنننةرق رعالنننل

 .رعصمميديت درملايشيت
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 :دور القطاع الخاص -ب 
مننع تزر نن  تدجننيت رعدظنني  رعصاميلنني درعصنن ل يف يف رعنن دم رخلمي يننل يف رعةتقنن  رعنن أ 
 ةج   ي      ما ني م  رعةر      رع      يلدةن  مى رعلةيع رخلنيص رخلمي ني  كنين 

دشنننندكيت  دتغننننا هةدرله هن   ننننيمآل يف تدليننننل رملننننةرلة عزرمننننيً  مينننن  يف ظننننل تانننن ة م س ننننيت  
ابعندهآل من  تان ة رملشنيكل رعنا تارتالن  يف سنبل )رعبشد ل رعةطديل دتة ا  ندص رعالنل هلني 

يف ظل تشبع رعلةيع رعاي  يف هيعبيل رع دم رخلمي يل   ن    كن  كم ني  يف ( هتليق ذعك
 .تشغيل رعاليعل رعةطديل

رعالننةة رمليالننيل صننغارً دهننا م مننل عملينني  أب بننيء  د ذر كننين رعلةننيع رخلننيص خننام
رعصدلينننل درمل نننيمهل  ي ننني منننع رعلةنننيع رعاننني    ا هن تشننن يع رعننن دم رخلمي ينننل عننن  عمليننني  
ابعكثا م  ر نشةل راتقصاية ل دراجصلي يل دة ل  دتة ا رع دص هميم  تقن  هةإ  ت 

يتا ر منننني رايلننننييل هننننا ةص  رانصيجيننننل درخل ميننننل  دزرةت م ننننيمهص  يف رعدنننننتدننننةع هنشنننن
رعد ةنني  نني  صةتقننع عنن  هن   ننيمآل بنن دل م ننآل يف تننة ا  نندص رعالننل عملننةرطدني دهتليننق 

 .ن ب تةطني مدت ال د الل  مى تدليل رملةرلة رعبشد ل رعةطديل
  هننندف رعص نننيل  درعاننندي ل رخلمي ينننل  اب صبيلمننني  نننثًا عملةنننيع رخلنننيص دتضنننةمع

 ت جيننننب رمل س نننيت دشننندكيت   ل رعةطدينننل نننآل يف تننن ل ب دتةظينننه رعاليعنننم دل بننن
 .رعلةيع رخليص

رعنا تشن  مي ةدم جممنس   عل  هةت رعصةةلرت راتقصاية ل دراجصلي يل درعصلديل
رعصاننننننيدن عنننننن دم رخلمننننننيا رعادبيننننننل  جدبننننننيً  ت جدننننننب مننننننع رعضننننننغةطيت راتقصاننننننية ل 

 زاية  ل يف رعنن دم رخلمي يننل  تندراجصلي يننل رع دعيننل درناكيسننيلي  مننى هسننةرق رعالنن
رعنننا  ةرج  ننني رعلةنننيع رخلنننيص دمدشننلت   رملصاملنننل بصدلينننل رملنننةرلة رعبشننند ل   رعصحنن ايت

رعةطديل دهت يزمي  دراسدرع يف  لميل تةطني رعةظيئه يف ظل رملدي  ل رملصاي    م  
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 .رملدشلت ر جدبيل
د صةمنننننب ذعنننننك تةنننننة د رمل نننننيلرت رعةطدينننننل دزاية  ك يءلننننني دتقننننن لرلي داميم ننننني 

يت رملدشنننلت دهت نننني ن منننى هةرء ه ضنننل هلننني  اباالننني ل  ت تةنننة د  يلسننندرلانننةم 
 ي دهسيعيب تلييآل ر ةرء د دص رعصل   رعةظي ي  دتة ا تقييةرت در يل دممصزمل ن ةرلت

 .بصةطني رعةظيئه
دمنن  رعديميننل ر خنندإ   ننإن هتليننق نصننيئا جينن   منن  تقبننل رعلةننيع رخلننيص يف تدليننل 

مد نني رنضننبيطيً درسننصلدرلرً هكننح دهيننيابً هتقننل  نن  رعالننل  رملننةرلة رعبشنند ل رعةطديننل  صةمننب
د نصيجيننننل ه مننننى د خاصننننيً دت ينيننننيً دج  ننننل يف رعالننننل  درمرترمننننيً هكثنننند عنننندظآل رعالننننل  
درعصكيننه ب نند ل مننع ظننددف دبيتننل رعالننل ابعلةننيع رخلننيص  درلاننةم  مننى رمل ننيلرت 

 .رملةمةبل يف  رت  دجيز  يف  طيل  لميل رعص ل ب راةرلأ درمل ا
دعصحليننق ةدل  اننيم عملةننيع رخلننيص يف تدليننل رملننةرلة رعبشنند ل رعةطديننل دتةطيد نني  إننن  

 :اب  م 
 :هت يز دتش يع مدشلت رعلةيع رخليص  مى رامصلي  ابملةرلة رعبشد ل رعةطديل  مثل

 منى يف رعصنةطني  مثنل جنيئز  هرعنا هتلنق  ينزرً  ةرلايً   دالع جةرئز عمل س نيت -0
 . مى سبيل رملثيم «رع اةة »يم ر ما ان ه يف جم

م ننننيمهل رعنننن دم رخلمي يننننل يف تكم ننننل رعننننحرما رعص ل بيننننل  رعننننا  النننن مي رعلةننننيع  -4
 .رخليص دهدف رعص يل  درعادي ل رخلمي يل

تلنننننن ف رعنننننن  آل عملدشننننننلت رعاننننننغا  ذرت رامكينيننننننيت ر نننننن دة  يف تشننننننغيل  -9
 .رملةرطدني

دظنيئه رعلةنيع رخلنيص د ن   رعصغينب  ن  رعصزر  رعاليعل رعةطديل درسنصلدرلمي يف  -0
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 .رعالل

تةة د رعدظآل رعصاميليل دزاية  رامصلي  ابعصاميآل رعصلا درع ا عكي تميف تدجيت  -5
 .رعصاميآل درمصييجيت رعلةيع رخليص دهسةرق رعالل

تشكيل خلنين  دينل  شنيل   ي ني رعلةنيع رخلنيص ملدرجانل رعنحرما رعص ل بينل بان ل  -3
 .رمل ص  رت رعامليل درعصلديل درمصييجيت سةق رعاللةدل ل مىت تةركب 

 انننني  رخلننننةرئز عمشنننندكيت رعننننا تضننننع خةةننننيً عصةننننة د دتنننن ل ب رعكننننةرةل  -9
رعةطديل  رعا هتلق تدليل بشد ل مدت ال  مثل جيئز  ةيب عمصدلينل رعبشند ل   منى سنبيل 

 .رملثيم
  :(1)سياسة تنمية الموارد البشرية 2-4

الل  مى تدليل رملنةرلة رعبشند ل دت مم ني عكني هتنل حمنل تصا ة رع ييسيت رعا ت 
دم  مث   رعاليعل رعةر     اباالي ل  ت م ي  لي  مى تة ا  دص رعالل عماليعل رملةرطدل

 :رعصةرزن يف هسةرق رعالل رخلمي يل جنلم ي  يلي  مي  م رث
 .سييسل دبدرما رعصاميآل -ه

 .عصلاسييسل دبدرما رعص ل ب راةرلأ درمل ا در - 

 .سييسل  كني رملده  رتقصايةايً  -ج

 .رخلةرنب رعصشد ايل رعا ت يمآل يف رل  م  رخصاات هسةرق رعالل رخلمي يل -ة

 .تةة د نظآل دتقةر   بييانت هسةرق رعالل رخلمي يل -من

 .رخلةرنب رمل س يل درعصايدن درعصد يق رخلمي ي -د

                                                 

سككعد خ خليكل، تخطككيو القكوم العاملككة فككي . عيسك  جمعككة إبكراهيم، د. د: للمزيكد مككن التفاعكيل انظككر المصكدر التككالي (1)
 . م4113دراسة مقدمة إل  اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة، دولة قطر، : دولة قطر
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 :سياسة وبرامج التعليم -أ
 :درجم ي  يلي  ميتصلثل م ه رع ييسل دب

رعصةسننننننع يف رعننننننحرما درعص ااننننننيت رعامليننننننل يف م س ننننننيت رعصامننننننيآل ر كيةمييننننننل  -
 .درخليمايل

تةجين  سييسنل رعلبنةم يف رخليمانيت رلكةمينل درخليصنل سني  صةر نق منع رمصييجنيت  -
 .دمصةمبيت هسةرق رعالل

يف   شننننندر  رعلةنننننيع رخلنننننيص يف دالنننننع رعنننننحرما درملدنننننيما رعصاميلينننننل ديف راسننننن ي  -
 .جميات رعص ل ب

 .مايخلل مشكات رعص د  رع لرسي درعرتكيز  مى بدرما حمة ر ميل -

تةجيننن  د لشنننية رعةمبنننل عاعصحنننيق ابعص اانننيت رع لرسنننيل درمل دينننل رعنننا تديسنننب  -
 .ميةهلآل دتق لرلآل م  ج ل دميجل هسةرق رعالل م  ج ل هخدإ

 .رمليعيل رعازمل عمليي  هبيتكثيه رعدشيطيت رعبحثيل درعامليل دتة ا رمل اايت  -

  ةيء تةة د رعصاميآل رعثينةأ همهيل خيصل  دجام  مدانً عي نصة ب رعةمبنل رعندرهبني  -
 .يف راعصحيق س يلرت م ديل دجتيل ل دتلديل

راسنننننصلدرل يف هتننننن  ث دتةنننننة د رملدنننننيما رع لرسنننننيل دطننننندق ت ل  ننننن ي ددسنننننيئم ي  -
 .رعصاميليل

 .عصايمل مع رعصلدييت رل  ثل درملامةميتيلرعصةج  نة رتقصاية رملاد ل در -

 .تكيمل رملدظةمل رعصاميليل يف كي ل مدرمل رعصاميآل د خضي  ي عملاي ا رعصاميليل -
 : والتقني( الفني)سياسة وبرامج التدريب اإلداري والمهني  -ب

 :دتصم   م ه رع ييسل دبدرجم ي  يلي  مي

ب راةرلأ درمل ننننننننا درعصلننننننننا يف زاية  رعةيتقننننننننل راسننننننننصيايبيل مل س ننننننننيت رعصنننننننن ل  -
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 .رعص اايت رعا تصةمب ي ر نشةل راتقصاية ل دراجصلي يل
 . شدر  رعلةيع رخليص يف دالع رعحرما درع دلرت رعص ل بيل -
دالع راسرترتي ييت رعشيممل عمص ل ب  رعا تغةني تصمنه ر نيات درمل نصةايت  -

 .للرعص ل بيل درامصييجيت رعص ل بيل يف هسةرق رعا
زاية  رعصد ننيق بننني رملدركننز درملايمنن  رعص ل بيننل  رعننا تلنن   بنندرما رعصنن ل ب راةرلأ  -
 .درعصلا( رع ا ) درمل ا 
تكثيه رعنحرما رعص ل بينل  منى لهس رعالنل  ني  ز ن  من   نصيجينل رعايمنل درملةظنه  -

 .يف تصمه ر ج ز  درمل س يت رلكةميل
 آل رعننحرما رعص ل بيننل عملننةرطدني دامننيم آل   ننصآل  نشننيء صنندية ق رملننةرلة رعبشنند ل عنن  -

 . ة م ي م  لسة  رسصل ر  رعاليعل رعةر   
منننث هننندف رعص نننيل  درعاننندي ل رخلمي ينننل  منننى تننن ل ب رملنننةرطدني دة نننآل بننندرما   -

 .رعص ل ب رمل صم ل
زاية  رعصد يق بني رملدركز درملايم  رعص ل بيل ةرخنل رعبمن  رعةرمن  دبنني ةدم جممنس  -
 .ن رخلمي يرعصايد 
م س ننل هد )ل  رعننا ا تصننة د هبنني ن دم رخلمي يننن اننية رملظمننل رعص ل بيننل يف بانني رعنن -

  رعنننا تضنننع ماننني ا تقينننيس ر ةرء رعصننن ل يف دتشننندف  منننى (جممنننس هد خلدنننل  ميننني عمصننن ل ب
 .رعحرما رعص ل بيل دتالل  مى دالع راسرترتي ييت رعص ل بيل درع ييسيت رعص ل بيل

 .ديل عمص ل ب هت ة م يلرت رعص ل ب دمصةمبيلير صلية نظآل دط -

 :سياسة تمكين المرأة اقتصاديا   -ج
الددل  مشيلكل رملده  رعصدلة ل  مى م صةإ ر سد  درعالل در صلع رمل ي يف م   ا 
تصانننيلض منننع رعنننرترث رلضنننيلأ درعلنننيآل راسننناميل درعانننيةرت درعصليعيننن  درعننن أ  ننن ةأ  ت 
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اتقصاننية ل عملننده  يف هسننةرق رعالننل رخلمي يننل  د ننصآل ذعننك منن  رلت ننيع مانن ات رملشننيلكل ر
 :خام
 .تة ا  اايت تاميليل مصدة ل يف رعبديل رعصاميليل عوانث -

 .زاية  بدرما رعصمميل درعص ل ب رملصيمل همي  رملده  -

 .تكثيه رمل ةميت درع لرسيت رملصاملل ابملده  دمشكالي درعالل  مى مم ي -

درملشننننندد يت راسنننننصثليل ل رع ر لنننننل عملنننننده  عصح نننننني ةخم ننننني  تنننننة ا رعنننننحرما -
 .د كيد ي رتقصايةايً 

 .تة ا مدركز رلضينل دل ي ل ر ط يم عملده  رعايممل -

تةطينن  رعااتقننيت مننع رملدظلننيت رعد ننيئيل بنن دم رخلمننيا درعانني  رعاننديب دراسننامي  -
 .  عاسص ية  م  جتيلهبي

 :الالت أسواق العمل الخليجيةلحد من اختلالجوانب التشريعية  -د
تصا ة رخلةرنب رعصشد ايل  رعا هتكآل تشغيل رعاليعل رملةرطدل درسصل ر  رعاليعل رعةر     

تانننيل ع )دمد ننني رع سنننصةل رعننن رئآل دتقنننةرنني رعالنننل دتقنننةرنني رخل منننل رمل نينننل دتقنننةرنني رعك يعنننل 
منن  تدظننيآل  اتقننيت  دهلنن ر  إننن  ا بنن .   دتقننةرنني رسننص  رم ي(رعنن خةم دراتقيمننل عمةر نن   

رعالنننل درعلنننةإ رعايممنننل درعصد نننيق بنننني تمنننك رعصشننند ايت رملصاملنننل بصشنننغيل رعاليعنننل رملةرطدنننل 
 .درسصل ر  رعاليعل رعةر    د ي نزر يلي يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ي

 : تطوير نظم وقواعد معلومات وبيانات أسواق العمل الخليجية -هـ
 : ق رعالل م  خامرسة هدالع بدرما تةة د نظآل دبييانت 

رعليننني  ابمل نننةميت درعصاننن رةرت رملصاملنننل بلضنننياي رعالنننل رعنننا تالنننل  منننى تنننة ا  -
 .بييانت سةق رعالل

بينيانت منةم جمنب رعاليعنل رعةر نن   دمكيتنب راسنص  ر   درعاليعنل رعبيمثنل  نن   -
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رعالننل دج ننيت رعةمننب  مي نني  ده نن رة رخلننداني د ااننيلآل منن  رمل س ننيت رعصاميليننل 
 .ص ل بيل  درمل   درعةظيئه رملصةر د  دشددط يدرع

 .تش يع رعليي  ابع لرسيت رملصاملل بص ةيم رعلةإ رعايممل -
لبننم تقةر نن  رملامةمننيت دبيننيانت هسننةرق رعالننل رخلمي يننل مننع باضنن ي منن  ج ننل   -

دمننع ر مينننل رعايمننل عنن دم جممننس رعصاننيدن رخلمي نني ابعنندايض  دمكصننب رملصيباننل ابملديمننل  
 .رملامةميت اباهتية ر دليب در مآل رملصح   م  ج ل هخدإ دمع تقةر  

 .رعليي  ابعصدب رت دراسليطيت  رعا تبني م صلبل بييانت هسةرق رعالل   داليً دطمبيً  -
رسنننص  ر  تلدينننيت راتانننيم درانرتنننن  يف تقةر ننن  رعبينننيانت درملامةمنننيت رملصاملنننل  -

 .ب ةق رعالل
 :نسيق الخليجيالجوانب المؤسسية والتعاون والت -و

نظنندرً عصانن ة رمل س ننيت درخل ننيت رلكةميننل  رعننا تصانن إ علضننياي لسننآل سييسننيت 
تدليل رملةرلة رعبشد ل  اباالي ل  ت رعلةيع رخليص  مثل دزرلرت رخل مل رمل نينل درع رخمينل 

يل   إن  ا بن  من  رعصانيدن ندرعصاميآل درعاحل درعص ل ب دهج ز  رعص ةيم درعصشد ع رخلمي 
 .يق بيد ي اجنيح سييسيت تدليل رملةرلة رعبشد ل د ن يذ رعصشد ايت رملصاملل هبيدرعصد 

 :الخالصة
 ن رعصحةم م  رسصارة رعاليعل  ت تدليل رملةرلة رعبشد ل رعةطدينل سنةف حيلنق رع ةرئن  

 :رعصيعيل
را صلننية  مننى رعاليعننل رعةطديننل  رعننا هتلننق رسننصلدرلرً رتقصاننيةايً بنن ًا منن  رسننصارة  -

 .ليعل رعةر     رعا تدتبم أبسةرق رعالل رخليلجيلرعا

 ك نني  رعاليعننل رعةطديننل رخلننح  دزاية  تقنن لرلي رع رتيننل منن  خننام رعصنن ل ب  مننى  -
 .لهس رعالل
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 .رل  م  رعصحة ات رخليلجيل  رعا تلة  هبي رعاليعل رعةر    -

 مننن رث  زاية   ن نننيق رعاليعنننل رعةطدينننل  منننى رع نننمع درخلننن ميت  ننني   ننني    منننى -
 .رع دل  راتقصاية ل درانصايش راتقصايةأ يف ةدم جممس رعصايدن رخلمي ي
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 قائمة المراجع
 Migration and Remittances Fact bookرعبدك رع ديل  -0

(www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances) 
دبينننل يف ةدم ر ميننننل رعايمنننل  منننس رعصانننيدن رخلمي ننني  هتنننة ات رعاليعنننل ر ج -4

 . 4119جممس رعصايدن  حم ةرلي د آالمي راتقصاية ل  هه ةس 

 . 4119/4114بدانما ر مآل رملصح   راسيئي  تلد د رعصدليل رعبشد ل عماي   -9
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 ي ننى يلاننل  بنندرميآل  سننا  خت خميننل   ةننيم رعلننةإ رعايممننل يف ةدعننل تقةنند   -5
 . 4113ةلرسل مل مل  ت رعم دل رع رئلل عم كين  رع دمل  تقةد  
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(http://www.majlesalommah.net/num.asp?id=799.) 

جتدبننل رمللمكننل رعادبيننل رع نناةة ل  : مدظلننل رعالننل رع دعيننل  رعصننةطني هد رامننام -9
 . 4119هه ةس /  آ 09جممل  ي  رعالل  رعا ة 
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