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ه-ملخص تنفيذي
تﹸعد ھذه الدراسة إحدى المحاوالت التي تقوم بھا لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب ـ ي
آسيا )اإلسكوا( لتعريف البلدان األعضاﺀ بأھمية االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات )الغاتس( الصادر في
إطار منظمة التجارة العالمية ،وخاصة ما يتعلق منه بحركة األشخاص الطبيعيين أي الشكل الرابع من أشكال
التجارة في الخدمات وفقاﹰ للتعريف الوارد في االتفاق .وتندرج ھذه الدراسة في إطار المبادرة التي قامت بھا
اإلسكوا ،بعقد ورشة عمل بھذا الخصوص عام  ،2007بھدف إثارة موضوع حركة األشخاص الطبيعيين في
المنطقة على ضوﺀ ما نص عليه االتفاق وما آلت إليه المفاوضات بشأن االلتزامات المطلوبة في ھذا ال ـ صدد
من الدول األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية وانعكاسات ذلك على الدول األعضاﺀ في اإلسكوا.
وتھدف ھذه الدراسة إلى عرض ما ينطوي عليه موضوع حركة األشخاص الطبيعيين م ـ ن حيثي ـ ات
وما يتيحه من فوائد ويترتب عليه من تبعات بالنسبة إلى الدول العربية سواﺀ المرسلة أو الم ـ ستقبلة للعمال ـ ة،
باإلضافة إلى االلتزامات التي تتطلبھا مفاوضات منظمة التجارة العالمية في ھذا الشأن وموقف الدول العربية
في تلك المفاوضات.
وتتألف الدراسة من سبعة فصول شملت معظم الجوانب المت ـ صلة بموض ـ وع حرك ـ ة األش ـ خاص
الطبيعيين وااللتزامات المطلوبة لتحرير ھذا الشكل من أشكال التجارة في الخدمات.
تضمن الفصل األول عرضﹰا مختصرﹰا التفاق الغاتس وما نص عليه من مبادئ عامة وأخرى مح ـ ددة
تطالب منظمة التجارة العالمية الدول األعضاﺀ بأن تعلن التزامھا بھا .وخصص الجزﺀ األكبر من ـ ه ل ـ شرح
الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات ،وھو حركة األشخاص الطبيعيين من دولة عضو ف ـ ي منظم ـ ة
التجارة العالمية إلى دولة عضو أخرى للعمل في أحد قطاعات الخدمات في تلك الدولة.
وتناول الفصل الثاني الموقع الذي تشغله حركة األشخاص الطبيعيين في التجارة الدولية وما يعود به
من منافع وما يلقيه من تبعات على الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة.
وفي الفصل الثالث لمحة عما توصلت إليه الدول األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية من التزام ـ ات
فيما يتعلق بتحرير حركة األشخاص الطبيعيين مع التركيز على موقف الدول العربية األعضاﺀ من كل م ـ ن
االلتزامات األفقية وااللتزامات القطاعية ،وعرض لما تشكله اإلجراﺀات التي تتبعھا الدول المستقبلة للعمال ـ ة
من عوائق أمام تحرير حركة األشخاص الطبيعيين ،ومنھا شروط منح تأش ـ يرة ال ـ دخول ورخ ـ صة العم ـ ل
وتصريح اإلقامة وما تشمله من متطلبات ووثائق ومستندات ورسوم ،والوقت ال ـ ذي ت ـ ستغرقه اإلج ـ راﺀات
باإلضافة إلى العوائق اإلدارية.
وعرض الفصل الرابع موقف الدول النامية عامة والدول العربية خاصة في المفاوضات الجارية ف ـ ي
إطار منظمة التجارة العالمية وما تقدمت به من طلبات فردية وجماعية وعروض ومقترحات.
وخصص الفصل الخامس لعرض سيناريوھات التحرير المختلفة وااللتزامات المتوقعة في عدد م ـ ن
القطاعات ومنھا التعليم والصحة والقضاﺀ والمال والھندسة واإلنشاﺀ وغيرھا ،واإلشارة إلى فرص االس ـ تفادة

و-المتاحة للدول العربية من تحرير حركة األشخاص الطبيعيين في مقابل التحديات المترتبة على ھذا التحري ـ ر،
باإلضافة إلى مقارنة بين العمالة العربية والعمالة اآلسيوية والمنافسة الشديدة بين العمالتين في الدول العربية.
أما الفصل السادس فقد خصص لعرض تطبيقات لحركة األشخاص الطبيعيين في جمھوري ـ ة م ـ صر
العربية ودولة اإلمارات العربية المتحدة لكون األولى أھم دولة مصدرة للعمالة والثاني ـ ة م ـ ن أھ ـ م ال ـ دول
المستقبلة للعمالة في المنطقة.
وتعرض الدراسة في الفصل السابع أبرز النتائج التي توصلت إليھا والئحة من التوصيات الموجھ ـ ة
إلى الدول األعضاﺀ في اإلسكوا ،التي ھي أعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية ،والھادفة إلى تنظ ـ يم حرك ـ ة
العمالة بين الدول العربية وفقﹰا لاللتزامات التي نص عليھا اتفاق الغاتس وعلى نحو يضمن م ـ صالح ال ـ دول
العربية سواﺀ المرسلة أو المستقبلة للعمالة ويدعم جھودھا لتحقيق التنمية.
ومن أبرز النتائج التي استخلصتھا ھذه الدراسة:
)أ( عدم وجود إحصائيات بشأن العمالة وتوزيعھا على القطاعات الخدمية كما تناولھا اتفاق الغاتس
وال بيانات بشأن حركة العمالة ما بين الدول العربية؛
)ب( تعامل الدول المستقبلة للعمالة مع موضوع حركة العمالة بحذر شديد لخ ـ شيتھا م ـ ن التبع ـ ات
المترتبة على ذلك اجتماعي ﹰا واقتصادياﹰ وحتى أمنياﹰ ،مما دفعھا إلى بدﺀ ما يسمى بعملية توطين العمال ـ ة ف ـ ي
محاولة لالستغناﺀ عن العمالة األجنبية؛
)ج( التعارض في المصالح بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للعمالة مما يصعب من إمكاني ـ ة
توحيد الموقف العربي في المفاوضات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية؛
)د(

المنافسة الشديدة التي تواجھھا العمالة العربية مع العمالة اآلسيوية في بلدان المنطقة.

أما التوصيات التي خرجت بھا الدراسة فقد شملت توصيات عامة وأخرى في إطار منظمة التج ـ ارة
العالمية وفي إطار االتفاقيات اإلقليمية والثنائية ،باإلضافة إلى توصيات تفصيلية ب ـ شأن الجوان ـ ب المختلف ـ ة
لموضوع حركة األشخاص الطبيعيين .ومن أبرز ھذه التوصيات:
)أ(

إنشاﺀ لجنة للتجارة في الخدمات تحت إشراف جامعة الدول العربية؛

)ب( إنشاﺀ قاعدة بيانات حول الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات أي حرك ـ ة األش ـ خاص
الطبيعيين؛
)ج( تقديم الدعم الفني للدول في ھذا المجال؛
)د(

تبادل التشريعات المنظِّ مة لحركة العمالة ما بين الدول العربية.

مقدمة
بدأ االنتقال المؤقت للعمل في الخارج يحتل حيزﹰا مھمﹰا في التجارة العالمية في السنوات القليلة الماض ـ ية
وأصبح يشكل أحد أھم أوجه التجارة في الخدمات ،كما ظھرت بنتيجة تزايد حركة العمالة ما بين الدول أنم ـ اط
جديدة من االستثمار وتبادل الكفاﺀات والمھارات عبر الحدود .وإزاﺀ الحاجة المتنامية لدى العديد من الدول إلى
استقدام ذوي المھارات العالية وزائري األعمال ومديري الشركات باإلضافة إلى المھني ـ ين والفني ـ ين واألي ـ دي
العاملة في مجاالت مختلفة ،عمدت تلك الدول إلى وضع أطر ناظمة وترتيبات أحادي ـ ة أو ثنائي ـ ة أو إقليمي ـ ة
الستقدام العمالة األجنبية لفترات مؤقتة ،في حين أن الصك العالمي الذي ينظم التجارة ف ـ ي الخ ـ دمات عموم ـ ﹰا
وحركة األشخاص الطبيعيين خصوصﹰا ھو االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الذي اعتﹸمد في ع ـ ام 1994
والمعروف اختصاراﹰ باتفاق الغاتس ).(General Agreement on Trade in Services-GATS
ففي ذلك العام صدرت في مراكش بالمغرب الوثيقة الختامية التي تجسد نت ـ ائج جول ـ ة أوروغ ـ واي
للمفاوضات التجارية المتعددة األطراف التي عقدت في إطار االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة
المعروف باتفاق الغات ) (General Agreement on Tariffs and Trade-GATTاستغرقت أكثر من س ـ بع س ـ نوات
) (1993 - 1986وشارك فيھا  125بلدﹰا .وتضمنت الوثيقة االتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمي ـ ة )اتف ـ اق
منظمة التجارة العالمية( التي تﹸعنى بتنظيم التجارة بين الدول والتي دخلت حي ـ ز النف ـ اذ ف ـ ي ع ـ ام .1995
وتضمنت الوثيقة أيضﹰا مجموعة من االتفاقات المتعلقة بأوجه مختلفة من التجارة الدولية ومنھا خاصة اتف ـ اق
الغاتس.
وقد عرف اتفاق الغاتس التجارة في الخدمات بأنھا توريد للخدمة وفقاﹰ ألربعة أشكال وب ـ أن ال ـ شكل
الرابع يشمل توريد الخدمة من خالل وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو م ـ ا م ـ ن أع ـ ضاﺀ
منظمة التجارة العالمية في أراضي أي عضو آخر .وھذا ما تتناوله ھذه الدراسة انطالقﹰا مما نص عليه اتفاق
الغاتس من التزامات عامة والتزامات محددة تنطبق على حركة األشخاص الطبيعي ـ ين ومتطلب ـ ات التحري ـ ر
التدريجي المتوقع أن تنجزه البلدان األعضاﺀ لھذا الشكل من أشكال التجارة في الخدمات ،وبن ـ اﺀ عل ـ ى م ـ ا
توصلت إليه المفاوضات التي تجري في ھذا الشأن في إطار منظمة التجارة العالمي ـ ة .وق ـ د م ـ رت تل ـ ك
المفاوضات في مراحل مختلفة شھدت الكثير من التعقيدات حيث عقدت لھذه الغاية سلسلة م ـ ن الم ـ ؤتمرات
الوزارية لمنظمة التجارة العالمية وكان آخرھا المؤتمر السادس في ھونغ كونغ في عام  .2005وكانت جولة
الدوحة للمفاوضات التي عقدت في إطار المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية ع ـ ام  2001ق ـ د
شھدت مطالبة بالتوسع في التزامات البلدان األعضاﺀ فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات وتحرير حركة العمالة
لتشمل فئات العمالة غير الماھرة.
وبات موضوع حركة األشخاص الطبيعيين يحتل أھمية كبرى لدى الدول النامية بصفة عامة ومنھ ـ ا
الدول العربية بصفة خاصة ،حيث تعتبر القوى العاملة من الدعامات األساسية للتنمية التي تسعى تلك ال ـ دول
إلى تحقيقھا .وتنقسم الدول العربية في ھذا المجال إلى دول لديھا فائض في العمالة وتسعى إلى ت ـ صديرھا،
ودول لديھا نقص في العمالة الالزمة إلتمام العمليات اإلنتاجية وتسعى إلى استقدام عمالة أجنبية لسد العجز.
ونظرﹰا إلى األھمية المتنامية التي يمثلھا ھذا الموضوع بالنسبة إلى الدول العربية لما ل ـ ه م ـ ن آث ـ ار
اقتصادية واجتماعية وسياسية في كل منھا وفي المنطقة ،تھدف ھذه الدراسة إلى عرض أبرز م ـ ا ت ـ ضمنه
اتفاق الغاتس بشأن التجارة في الخدمات وخاصة حركة األشخاص الطبيعيين وإيضاح االلتزامات المطلوب أن

-2تقدمھا الدول األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية ومنھا الدول األعضاﺀ في اإلسكوا ،في إط ـ ار الم ـ ساعي
المبذولة عالمياﹰ لتحرير التجارة في الخدمات ،وما يترتب على ھذا التحرير من فوائد وتبعات.
وبعد عرض موقف الدول النامية والدول العربية في المفاوضات الجارية في إطار منظم ـ ة التج ـ ارة
العالمية بشأن تحرير حركة األشخاص الطبيعيين واآلثار المتوقعة للمفاوضات ،خصص في ھ ـ ذه الدراس ـ ة
فصل لعرض تطبيقات حركة األشخاص الطبيعيين في دولتين عربيتين إحداھما مرسلة للعمالة ھي جمھورية
مصر العربية والثانية مستقبلة للعمالة ھي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتعتمد الدراسة على بيانات من منظمة التجارة العالمية ،وبيانات من كل من جمھورية مصر العربية
ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
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أوالﹰ  -حركة األشخاص الطبيعيين وفقاﹰ لالتفاق العام
بشأن التجارة في الخدمات
ألف  -االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات
 - 1لمحة عامة
خضعت قواعد اتفاق الغات منذ إبرامه في عام  1947لعدة عمليات مراجعة وتحديث بھدف مواجھة
التغيرات في ظروف التجارة الدولية ،وذلك من خالل جوالت للمفاوضات كان آخرھا جولة أوروغواي التي
انتھت في عام  1994والتي كان من أھم إنجازاتھا إنشاﺀ منظمة التجارة العالمية في  1كانون الث ـ اني/ين ـ اير
 1995التي تعتبر الجھة الدولية الوحيدة المسؤولة عن إدارة النظام التجاري المتعدد األط ـ راف واإلش ـ راف
على تنفيذ االتفاقيات المتعددة األطراف التي تم التفاوض بشأنھا أثناﺀ جولة أوروغواي أو تلك التي سي ـ شملھا
التفاوض مستقبالﹰ.
ويعتبر االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات )اتفاق الغاتس( أحد أھم التطورات التي شھدھا نظ ـ ام
التجارة العالمي منذ دخول اتفاق الغات حيز النفاذ في عام  ،1948حيث ساعد على توسيع نط ـ اق القواع ـ د
وااللتزامات المتفق عليھا دولي ﹰا لتشمل التجارة الدولية في الخدمات ،والتي تتشابه بصورة عامة مع القواع ـ د
وااللتزامات المنصوص عليھا في اتفاق الغات ،وبالتالي فھي تغطي مجاالﹰ ضخم ﹰا من مجاالت التجارة الدولية
يزداد نمواﹰ بصورة سريعة.
ويطبق اتفاق الغاتس بشكل عام على كافة اإلجراﺀات التي يتخذھا األعضاﺀ فيما يتعلق بالتجارة ف ـ ي
الخدمات ،كما أنه يشمل كافة قطاعات الخدمات باستثناﺀ الخدمات التي تقدم ف ـ ي إط ـ ار ممارس ـ ة ال ـ سلطة
الحكومية ،وھي الخدمات التي يتم توريدھا على أساس غير تجاري وبدون منافسة مع واح ـ د أو أكث ـ ر م ـ ن
موردي الخدمة.
 - 2تعريف التجارة في الخدمات
وقد تم تعريف التجارة في الخدمات في إطار المادة األولى من اتفاق الغاتس بأنھا توريد الخدمة:
)أ( "من أراضي عضو ما إلى أراضي أي عضو آخر" حيث يتم توريد الخدمة عبر الح ـ دود دون
انتقال مورد أو مستھلك الخدمة )(Mode 1- Cross Border Supply؛
)ب( "في أراضي عضو ما إلى مستھلك الخدمة من عضو آخر" حيث يتم توريد الخدمة من خ ـ الل
انتقال مستھلك الخدمة إلى إقليم دولة أخرى )(Mode 2- Consumption Abroad؛
)ج( "من خالل مورد خدمة من عضو ما متواجد تجارياﹰ في أراض ـ ي أي ع ـ ضو آخ ـ ر" ،حي ـ ث
يتم انتقال مورد الخدمة األجنبي من دولة ما إلى أراضي دولة أخرى للتواجد تجارياﹰ وتوريد الخدم ـ ة فيھ ـ ا
)(Mode 3- Commercial Presence؛

-4)د( "من خالل وجود أشخاص طبيعيين من م ـ ورد خدم ـ ة م ـ ن ع ـ ضو م ـ ا ف ـ ي أراض ـ ي أي
عضو آخر" حيث ينتقل أشخاص طبيعيون من دولة م ـ ا لتوري ـ د الخدم ـ ة داخ ـ ل أراض ـ ي دول ـ ة أخ ـ رى
).(Mode 4- Presence of Natural Persons
وحددت أمانة مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية  12قطاعﹰا خدميﹰا رئي ـ سيﹰا ينبث ـ ق
منھا حوالي  160قطاعاﹰ خدمياﹰ فرعياﹰ بحيث يتم التفاوض في إطار منظمة التج ـ ارة العالمي ـ ة ح ـ ول تق ـ ديم
التزامات بشأن كل من تلك القطاعات .وتتمثل القطاعات الرئيسية للخدمات في اآلتي:
)أ(
)ب (
)ج(
)د(
) •(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(
)ك(
)ل (

األعمال التجارية )مثل الخدمات المھنية(؛
وسائل االتصال )البريد والبريد السريع واالتصاالت والخدمات السمعية والمرئية(؛
التشييد والخدمات الھندسية ذات الصلة؛
التوزيع؛
التعليم؛
البيئة؛
المال )مثل التأمين والبنوك(؛
الصحة؛
السياحة والسفر؛
الترفيه والثقافة والرياضة؛
النقل؛
خدمات أخرى.
 - 3االلتزامات العامة

التزامات ال تطبق فقط على القطاعات التي تلتزم بھا الدول األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية ب ـ ل
تطبق بصورة عامة ،وتشمل المبادئ التالية:
)أ(

الدولة األَ ولى بالرعاية

يقصد بھذا المبدأ قيام كل دولة عضو بمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة عضو أخ ـ رى،
فوراﹰ ودون شروط ،معاملة ال تقل رعاية عن تلك التي تمنحھا لما يماثلھا من الخدمات وموردي الخدمات من
أي دولة أخرى .وينص ملحق خاص بشأن االستثناﺀات على أنه يجوز إعفاﺀ أي دولة عضو م ـ ن االلت ـ زام
بمبدأ الدولة األولى بالرعاية وفقاﹰ لشروط منھا:
) (1يقوم مجلس التجارة في الخدمات بمراجعة كافة االستثناﺀات الممنوحة لمدة تزيد ع ـ ن خم ـ س
سنوات؛
) (2ينتھي العمل باالستثناﺀ الممنوح في الموعد المحدد لذلك في االستثناﺀ؛
) (3ال يجوز مبدئياﹰ أن تزيد مدة االستثناﺀ عن  10سنوات ،وفي كل األح ـ وال يج ـ ب أن تخ ـ ضع
االستثناﺀات للتفاوض خالل جوالت تحرير التجارة الالحقة.
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)ب(

الشفافية

يقصد بھذا المبدأ قيام كل دولة عضو فورﹰا بنشر جميع اإلجراﺀات والقوانين واللوائح الت ـ ي تتعل ـ ق
بتنفيذ اتفاق الغاتس أو تؤثر على تنفيذه .وإذا تعذر النشر ينبغي أن تكون المعلومات متاح ـ ة ب ـ أي طريق ـ ة
أخرى.
ويتعين على كل دولة عضو أن تستجيب فوراﹰ ألي طلب من أي عضو آخر للحصول على معلومات
محددة بشأن أي من اإلجراﺀات ذات التطبيق العام التي اتخذتھا ،وأن تنشئ نقطة استف ـ سار أو أكث ـ ر خ ـ الل
عامين من بدﺀ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية من أجل توفير معلومات محددة إلى األعضاﺀ اآلخرين بن ـ اﺀ
على طلبھم.
 - 4االلتزامات المحددة
تلتزم كل دولة عضو بتقديم "جدول االلتزامات المحددة" التي تتخذھا في إطار مب ـ دأَ ي النف ـ اذ إل ـ ى
األسواق والمعاملة الوطنية .ويترك لكل دولة حرية اختيار القطاعات التي ترغب ف ـ ى تحريرھ ـ ا وتحدي ـ د
القواعد التي تحكم نفاذ المورد األجنبي إلى أسواقھا وتمتعه بالمعاملة الوطنية.
ويتضمن الجدول نوعين من االلتزامات المحددة:
)أ( االلتزامات األفقية :تسري على كافة قطاعات الخدمات بال استثناﺀ وتتضمن قيوداﹰ عامة عل ـ ى
النفاذ إلى األسواق والمعاملة الوطنية؛
)ب( االلتزامات القطاعية :وھي القيود التي ترغب الدولة العضو في مواصلة فرضھا عل ـ ى النف ـ اذ
إلى األسواق )مثل تحديد العدد اإلجمالي لألشخاص الطبيعيين األجانب بحيث ال يتعدى نسبة معينة من إجمالي
العمالة( أو على المعاملة الوطنية )مثل الشروط الخاصة باللغة والجنسية والتمييز في متطلب ـ ات الم ـ ؤھالت
والتدريب( الستيراد الخدمة في قطاع رئيسي أو في قطاع فرعي معين.
وفي الحاالت التي تبتعد فيھا الدولة عن مواصلة فرض أحد القيود السابق اإلشارة إليھا ،ي ـ درج ف ـ ي
الجدول تحت بند النفاذ إلى األسواق و/أو المعاملة الوطنية أن ـ ه ال ت ـ وجد قيود ” .“Noneوقد ترغب الدولة
في عدم تقديم التزام باستيراد الخدمة من خالل شكل معين من أشكال االستيراد وي ـ درج ف ـ ي الج ـ دول أن ـ ه
ال يوجد التزام بالتحرير ” .“Unboundوفي بعض األحوال قد يدرج أمام أحد أشكال اس ـ تيراد الخدم ـ ة أن ـ ه
ال التزام بالتحرير مع عالمة نجمية على النحو التالي “Unbound*” :وھو ما يعني عدم إمكانية تقديم الخدم ـ ة
ألسباب فنية.
باﺀ  -الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات :حركة األشخاص الطبيعيين
 - 1األحكام المتعلقة بالشكل الرابع في اتفاق الغاتس
تم تعريف الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات في إطار المادة األولى من اتفاق الغاتس بأنه
"توريد الخدمة من خالل وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخر"،

-6بمعنى االنتقال المؤقت ألشخاص طبيعيين من دولة عضو في منظمة التجارة العالمية لتقديم الخدم ـ ة داخ ـ ل
أراضي دولة عضو أخرى.
ونص "الملحق بشأن انتقال األشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب االتفاق" على اإلجراﺀات
التالية:
)أ( ال ينطبق ھذا االتفاق على اإلجراﺀات المتعلقة باألشخاص الطبيعيين الذين يسعون للوصول إلى
سوق العمالة في عضو ما وال على اإلجراﺀات المتصلة بالجنسية أو اإلقامة أو العمل بصفة دائمة؛
)ب( يجوز للدول األعضاﺀ أن تتفاوض من أجل التوصل إلى التزامات محددة تطبق عل ـ ى حرك ـ ة
جميع فئات األشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب االتفاق؛
)ج( ال يحول االتفاق دون تطبيق أي عضو إجراﺀات لتنظيم دخول األش ـ خاص إل ـ ى أو لإلقام ـ ة
المؤقتة في أراضيه ،بشرط أال تطبق ھذه اإلجراﺀات بطريقة من شأنھا إلغاﺀ أو تعطيل المزايا التي يجنيھ ـ ا
أي عضو بموجب شروط االلتزام المحدد.
ويوضح الملحق المالمح العامة لحركة األشخاص الطبيعيين الذين يشملھم اتفاق الغاتس ،ومنھا الطابع
المؤقت لحركة العمالة بحيث ال يشمل االتفاق العمالة التي تسعى لالنضمام إلى سوق العمل أو للعمل بصورة
دائمة داخل أراضي الدولة المضيفة .كما ال يطبق االتفاق على األشخاص الطبيعيين الذين يعملون في مجال
السلع أو في الشركات المحلية بالدولة المضيفة .لكن االتفاق لم يتضمن تحديدﹰا للمھلة الزمنية الت ـ ي تعتب ـ ر
مؤقتة وترك لكل دولة أن تحدد في جدول التزاماتھا الفترة الزمنية المسموح بھا لنفاذ العمالة األجنبي ـ ة إل ـ ى
أسواقھا .كما لم يتضمن االتفاق تصنيفﹰا أو تعريفﹰا لفئات العمالة المشمولة بأحكامه ،بل ترك للدول األع ـ ضاﺀ
أن تلتزم بالفئات التي ترغب في تحريرھا بحسب مفھومھا لتلك الفئات.
وھناك بعض األحكام العامة الواردة في االتفاق والتي تسري أيضاﹰ على حركة األشخاص الطبيعي ـ ين
مثل مبدأ الدولة األولى بالرعاية ومبدأ الشفافية .وفي إطار جدولة االلتزامات الخاصة بالدول ،تطبق كل من
المادة الخاصة بالنفاذ إلى األسواق وتلك الخاصة بالمعاملة الوطنية بالنسبة إلى القي ـ ود الت ـ ي يمك ـ ن لل ـ دول
االحتفاظ بھا أمام موردي الخدمة األجانب من األشخاص الطبيعيين.
وطبقﹰا للمنھجية المتبعة في جدولة االلتزامات ،فإنه يجب على الدول األعضاﺀ أن ت ـ درج التزام ـ ات
تختص بالشكل الرابع في جدول التزاماتھا .ولكن نظرﹰا للمرونة التي يتمتع بھا االتفاق ،فإن الدول يمك ـ ن أن
تشير في جداولھا بالنسبة إلى الشكل الرابع إلى أنه "ال يوجد التزام بالتحرير" وھذا يعني ع ـ دم الت ـ زام تل ـ ك
الدولة بالسماح لموردي الخدمة من األشخاص الطبيعيين األجانب النفاذ إلى أسواقھا وال بمنحھم معاملة وطنية
مماثلة لتلك الممنوحة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر ،يتضمن اتفاق الغاتس مادة خاصة باتفاقات تكامل أسواق العمل )الم ـ ادة الخام ـ سة
مكرراﹰ( تنص على أن بنود الغاتس ال تحول دون دخول األعضاﺀ في اتفاق إلنشاﺀ تكامل تام ألسواق العم ـ ل
بين أطرافه ،بشرط استثناﺀ مواطني أطراف االتفاق المذكور من الشروط الخاصة باإلقامة وتراخيص العمل،
وإخطار مجلس التجارة في الخدمات بذلك االتفاق.
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 - 2فئات األشخاص الطبيعيين
لم تصدر أمانة منظمة التجارة العالمية تصنيفاﹰ لفئات األشخاص الطبيعيين التي ينبغي أن تلت ـ زم بھ ـ ا
الدول في جداول التزاماتھا المحددة ،بل ترك لكل دولة أمر تحديد فئات العمالة التي ترغب في االلتزام بھ ـ ا
على أن تضع تعريفﹰا للفئات المسموح لھا بالنفاذ إلى أسواقھا وذلك التزام ﹰا منھا بالشفافية ،مع تقديم مقترح ـ ات
لتعريف الفئات التي يمكن أن تشملھا حركة العمالة المؤقتة إلى مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التج ـ ارة
العالمية في محاولة لتوحيد المفاھيم حول تعريف الفئات وضمان التناسق بين جداول التزامات الدول.
وتتمثل فئات العمالة المتعارف عليھا في جداول التزامات الدول في اآلتي:
)أ( المنتقلون بين أفرع الشركة )) :(Intra-Corporate Transferees (ICTيشير إلى االنتق ـ ال المؤق ـ ت
لألشخاص الطبيعيين الموظفين لدى شركة لھا وجود تجاري في دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية من أجل
توريد الخدمة من خالل فرع الشركة في الدولة المضيفة ،وتغطي تلك الفئة العمالة الم ـ اھرة م ـ ن الم ـ دراﺀ
والمدراﺀ التنفيذيين والمتخصصين .وعادة ما يسمح بتواجدھم لمدة تتراوح بين ثالث وخمس س ـ نوات بن ـ اﺀ
على ما تحدده الدولة في جدول التزاماتھا؛
)ب( زائرو األعمال ) :(Business Visitorsوھم يمثلون موردي الخدمات الذين يسعون إل ـ ى النف ـ اذ
المؤقت إلى أسواق دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية للتفاوض بشأن اتفاق لبيع الخدمة أو إلنجاز الخطوات
الالزمة إلنشاﺀ تواجد تجاري في أراضي تلك الدولة ،وذلك على أال تدخل تلك الفئة بشكل مباشر في توري ـ د
الخدمة ،وغالباﹰ ما تلتزم الدول بالسماح بدخول تلك الفئة لفترة ثالثة أشھر وال تشترط أن تتوافر لديھا الخبرة
أو المؤھالت؛
)ج( موردو الخدمة المتعاق ـ دون ) :(Contractual Service Suppliersوھ ـ م األش ـ خاص الطبيعي ـ ون
الموظفون بواسطة شركة ما في دولة عضو ويتم إرسالھم إلى دولة عضو أخرى لتوريد الخدمة بحيث يك ـ ون
العقد بين شركة داخل دولة ما )مورد خدمة اعتباري( ومستھلك في الدولة المضيفة؛
)د( المھنيون المستقلون ) :(Independent Professionalsوھم األشخاص الطبيعيون ال ـ ذين ي ـ دخلون
بصورة مؤقتة إلى دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية لتوريد خدمة بناﺀ على عقد بينھم وبين مستھلك الخدمة
المقيم في الدولة المضيفة بحيث يكون العقد بين الشخص بذاته كمورد خدمة وبين مستھلك اعتباري.
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ثانياﹰ  -التجارة الدولية وحركة األشخاص الطبيعيين
ألف  -إحصاﺀات التجارة الدولية بشأن العمالة
تعد العمالة المتمثلة في القوى البشرية المتاحة للعمل من العوامل الھامة للنمو في أي دول ـ ة ،لكونھ ـ ا
مدخ ﹰ
ال رئيسيﹰا للعملية اإلنتاجية ومكمالﹰ للتطور التكنولوجي ،وھو األمر الذي يستدعي وجود عمال ـ ة م ـ اھرة
تساعد على تحقيق النمو والتنمية ،ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى انتقال العمالة بين الدول لسد فجوات الطل ـ ب
في المجاالت المختلفة مما ينعكس بصورة مباشرة على كفاﺀة القطاع الخدمي وبصورة غير مباش ـ رة عل ـ ى
كافة القطاعات األخرى التي تعتمد على وجود قطاع خدمي فعال.
وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن التجارة الدولية التي تعكس حركة العمالة بين الدول.
وفي إطار اتفاق الغاتس ،فإن نطاق تغطية الشكل الرابع من التجارة في الخدمات غير متسق مع مخرج ـ ات
الطرق اإلحصائية المعتادة لتجميع البيانات بشأن حركة العمال ـ ة .فبينم ـ ا ي ـ شمل اتف ـ اق الغ ـ اتس العمال ـ ة
المؤقتة فقط )والتي لم يتم تحديد مفھوم دقيق لھ ـ ا( ،ال تف ـ رق بيان ـ ات مي ـ زان الم ـ دفوعات ب ـ ين العمال ـ ة
الدائمة والعمالة المؤقتة .كما أن اتفاق الغاتس ال يشمل انتقال العمالة إلى شركات محلية في الدولة المضيفة،
بينما توضح بيانات ميزان المدفوعات تحويالت العاملين في الخارج بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون في
شركات محلية أم أجنبية في الدولة المضيفة .ذلك باإلضافة إلى أن البيانات اإلحصائية ال تفرق بين العمال ـ ة
التي تعمل في مجال الخدمات وتلك التي تعمل في مجال السلع والتي ال يشملھا اتفاق الغاتس.
ويُ سجل في الدول العربية اختالف واضح في الھياكل االقتصادية واالجتماعية فيما بين أسواق ھ ـ ذه
الدول يتمثل في وجود تفاوت كبير في معدالت البطالة والدخل وھيكل اإلنتاج .فالدول النفطية ذات الكثاف ـ ة
السكانية المتدنية تعتمد على عوائد صادراتھا النفطية وبالتالي فھي دول جاذبة للعمالة ،وإلى جانبھا دول أق ـ ل
نمواﹰ وذات كثافة سكانية عالية وتعاني من انتشار الفقر والبطالة وبالتالي فھي دول طاردة للعمالة .ويعك ـ س
ذلك تباين الطلب والعرض على الفئات المختلفة للعمالة بمختلف مھاراتھا بين الدول العربية ،فالعمالة الزائ ـ دة
عن حاجة دولة معينة يمكن أن تكون ھي المطلوبة لسد عجز في دولة أخرى حتى إذا كان ـ ت عمال ـ ة غي ـ ر
ماھرة ،وھو األمر الذي يشير إلى أن مبدأ استقدام العمالة غير الماھرة ال يعكس ضرراﹰ أو خطراﹰ على الدولة
المستقبلة إذا كان الوضع يعكس ديناميكية في سوق العرض والطلب.
وتشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن أھم الدول المرسلة للعمالة بناﺀ على تحويالت العاملين ف ـ ي
الخارج ھي الھند والمكسيك وتركيا وإسبانيا والبرتغال ومصر والمغرب وبنغالديش والسلفادور .أم ـ ا أھ ـ م
الدول المستقبلة للعمالة فھي الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا وألمانيا وبلجيك ـ ا ولك ـ سمبرغ وإس ـ رائيل
وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وھولندا والدانمرك.
باﺀ  -أثر التجارة في الخدمات على الدول المرسلة للعمالة
إن أبرز الدول العربية المرسلة للعمالة ،بحسب بيانات اإلسكوا ،ھي اليمن ومصر والع ـ راق واألردن
ولبنان والجمھورية العربية السورية .وبطبيعة الحال فإن أثر التجارة في الخدمات عل ـ ى ال ـ دول المرس ـ لة
للعمالة يختلف تبعﹰا لطبيعة العمالة المنتقلة ،ماھرة أم غير ماھرة ،وما إذا كانت تمثل عبئﹰا في التشغيل عل ـ ى
المجتمع أم أنھا ذات إنتاجية عالية.

-9وتعود حركة العمالة بالعديد من المنافع على الدولة المرسلة حيث تساعد في خفض ن ـ سبة البطال ـ ة
وإتاحة فرص عمل واكتساب العديد من المھارات والخبرات من خالل األسواق األجنبية ،باإلضافة إل ـ ى م ـ ا
تدره من دخل وعملة أجنبية مما يساھم في تحسين أسعار الصرف ومعدالت التضخم في الدول ـ ة المرس ـ لة.
وفي مقابل المنافع ،ھناك أضرار ومخاطر على الدولة المرسلة من جراﺀ حركة العمالة وتتمثل في ما يسمى
نزيف العقول وفي فقدان الطاقات البشرية المحلية التي تتمتع بالمھارات والخبرات الضرورية لعملية التنمية،
مما يشكل ھدراﹰ لما استثمرته الدولة في تعليم تلك الكوادر من دون االستفادة منھا بسبب انتقالھا إلى الخارج.
ولذلك ،ال بد من توخي الحذر من ھذا األثر السلبي عند التعامل مع اتفاق الغاتس الذي يشمل العمالة المؤقت ـ ة
فقط دون العمالة الدائمة ،مع أخذ صعوبة التمييز بين االثنين في االعتبار.
جيم  -أثر التجارة في الخدمات على الدول المستقبلة للعمالة
تشير بيانات اإلسكوا إلى أن أھم الدول العربية المستقبلة للعمالة ھي البحرين والكويت وعمان وقطر
والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،التي تلجأ إلى استقدام العمالة من الخارج لسد ال ـ نقص
في العمالة المحلية الالزمة للعملية اإلنتاجية وإال تسبب عدم توافر العمالة األجنبية في خلل ف ـ ي أح ـ د أھ ـ م
عوامل اإلنتاج.
ومن ناحية أخرى ،تخشى الدول المستقبلة للعمالة من اإلمعان في إحالل العمالة األجنبية محل العمالة
الوطنية ومن تزايد أعداد تلك العمالة بشكل يؤثر سلبﹰا على كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية في الدولة،
باإلضافة إلى ما تفقده تلك الدول من تحويالت العمالة األجنبية للخ ـ ارج مم ـ ا ي ـ شكل عبئ ـ ﹰا عل ـ ى مي ـ زان
المدفوعات.
ويعاني سوق العمل في الدول العربية المستقبلة للعمالة مشكلة االعتماد الكبير على العمالة األجنبي ـ ة
الذي أدى إلى ارتفاع نسبة األجانب إلى المواطنين ،فبلغت ھذه النسبة في قطر  74في المائ ـ ة ،واإلم ـ ارات
العربية المتحدة  76في المائة ،والبحرين  40في المائة ،والكويت  67في المائة ،والمملكة العربية ال ـ سعودية
 25في المائة ،وعمان  23في المائة ،وھو مؤشر ذو خطورة بالنسبة إلى تلك الدول وخاصة في اإلم ـ ارات
العربية المتحدة حيث بلغ التغير الديمغرافي حدﹰا بات يمثل خطراﹰ سياسياﹰ؛ إذ بدأت بع ـ ض ال ـ دول المرس ـ لة
للعمالة في الھند وشرق آسيا بالمطالبة بالحقوق السياسية إلى جانب الحقوق النقابي ـ ة والمھني ـ ة الم ـ شروعة
لعمالتھا.
كما يشير ارتفاع نسبة األجانب إلى المواطنين من جھة إلى العبﺀ الذي تلقيه العمالة األجنبية عل ـ ى
ميزان مدفوعات الدول المستقبلة ،ومن جھة أخرى إلى كون العمالة المنتقلة إلى الخ ـ ارج م ـ صدراﹰ لل ـ دخل
يصعب االستغناﺀ عنه في البلدان المرسلة .ويتضح ذلك من البيانات الصادرة عن ص ـ ندوق النق ـ د ال ـ دولي
والبنك الدولي والتي تشير إلى أن العمالة العربية واألجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي قد قامت بتحويل
ما يزيد عن  146مليار دوالر خالل عقدين من الزمن من  1975إلى  1994توزعت على ال ـ دول العربي ـ ة
واآلسيوية حيث وصل نصيب مصر منھا إلى  62مليار دوالر واألردن  17مليار دوالر والجمھورية العربية
السورية  24مليار دوالر.

 - 10دال  -األثر المعاكس للتجارة الدولية في الخدمات وحركة األشخاص الطبيعيين
للتطور التكنولوجي واختالف مفاھيم اإلنتاج تأثير واضح على حركة األشخاص الطبيعيين ،وھو أمر
ينبغي أن يؤخذ في االعتبار من جانب الدول المستقبلة والدول المرسلة للعمالة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.
وقد شكل ظھور مفھوم االستعانة بمصادر خارجية ” “outsourcingوانتشاره بسرعة اتجاھ ـ ﹰا معاك ـ ساﹰ
لحركة العمالة ،فالدول المستقبلة للعمالة أصبحت تجد أنه من األجدى اقتصاديﹰا لھا إتم ـ ام العملي ـ ة اإلنتاجي ـ ة
ال من استقدام العمالة إلى أراضيھا .وھذا المفھوم لم
برمتھا في الدول ذات العمالة المنخفضة التكلفة وذلك بد ﹰ
يعد يطبق فقط على السلع بل امتد ليشمل الخدمات أيضاﹰ .كما أن تقدم وسائل االتصاالت وظھور اإلنترن ـ ت
له تأثير كبير على حركة العمالة ،حيث أصبح باإلمكان إتمام كافة الخدمات التي ال تتطلب التواجد الج ـ سدي
للشخص الطبيعي خارج بلده وإرسالھا عبر شبكة اإلنترنت ،خاصة خدمات االستشارات والتعليم ع ـ ن بُ ع ـ د
وإجراﺀ الجراحات الطبية من خالل األجھزة اإللكترونية بدون انتقال الجراح إلى مكان وجود المريض .كل
تلك العوامل سوف تؤدي بدورھا إلى تراجع واضح في حركة العمالة وھذا يتطلب من الدول ،خاصة المرسلة
للعمالة ،إعداد خطط بديلة تقضي باالستفادة مما لديھا من عمالة بصورة تواكب التقدم التكنولوجي السريع.
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ثالثاﹰ  -التزامات الدول العربية فيما يتعلق بالشكل الرابع واإلجراﺀات
التي تعيق حركة األشخاص الطبيعيين
ألف  -أھمية الشكل الرابع من منظوري إيفاد العمالة واستقبال العمالة
للشكل الرابع أھمية خاصة بالنسبة إلى الدول النامية بصورة عامة والدول العربية ب ـ صورة خاص ـ ة
حيث تتمتع تلك الدول بميزة نسبية في عدد محدود من األنشطة الخدمية يعتمد معظمھا على الشكل الرابع من
أشكال التجارة في الخدمات ،وبالتالي فإن تحرير الشكل الرابع وتسھيل نفاذ الدول النامية إلى أسواق ال ـ دول
المتقدمة يسھم في زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية ،األمر الذي خصصت له المادة الرابعة من
اتفاق الغاتس.
وسوف تنتج عن تحرير حركة األشخاص الطبيعيين أوجه عديدة من المنفعة والرفاھية .وقد أشارت
بعض الدراسات إلى أن زيادة حصص العمالة اآلتية من الدول النامية التي تسمح بھا الدول المتقدم ـ ة بن ـ سبة
 3في المائة تولﹼد منافع سنوية تقدر بأكثر من  150مليار دوالر أمريكي.
وكما أشير سابقاﹰ فإن تحرير حركة العمالة يعود بالنفع على الدول المستقبلة والدول المرسلة للعمال ـ ة
على حد سواﺀ ،فما ھو فائض عن حاجة بعض الدول ويمثل عبئﹰا عليھا تحت ـ اج إلي ـ ه دول أخ ـ رى إلتم ـ ام
عملياتھا اإلنتاجية .وبالتبعية ،فإن التحرير المنظم لھذا العامل الھام من عوامل اإلنتاج يعود بالنفع على كافة
المجتمعات.
باﺀ  -التزامات الدول فيما يتعلق بالشكل الرابع
إن أغلب التزامات الدول فيما يتعلق بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخ ـ دمات تنح ـ صر ف ـ ي
االلتزامات األفقية وتغطي فئات قليلة من العمالة الماھرة المرتبط ـ ة بالتواج ـ د التج ـ اري ،كم ـ ا أن أغل ـ ب
االلتزامات المحددة للدول ھي التزامات أفقية وال تنطوي على االلتزام بالتحرير .وتأخ ـ ذ التزام ـ ات ال ـ دول
بالنسبة إلى الشكل الرابع شكل القائمة اإليجابية ،حيث تلتزم معظم الدول بع ـ دم التحري ـ ر باس ـ تثناﺀ بع ـ ض
اإلجراﺀات التي يتم السماح بھا .وقد حددت معظم الدول الفترات المسموح فيھا بدخول األجانب إليھ ـ ا م ـ ن
ثالثة أشھر إلى خمس سنوات بحسب فئة العمالة ،مع األخذ في االعتبار أنه ليس ھناك ت ـ صنيف أو تعري ـ ف
محدد لفئات العمالة في إطار منظمة التجارة العالمية ،بينما تتضمن جداول التزامات بعض الدول فئات العمالة
اآلتية :زائري األعمال ،واالنتقال بين األفرع المختلفة للشركة بالنسبة إلى ك ـ ل م ـ ن الم ـ ديرين التنفي ـ ذيين
والمديرين واالختصاصيين والمھنيين والخبراﺀ.
ويوضح الشكل ھيكل االلتزامات األفقية وفقاﹰ لما ورد في جداول التزامات الدول ،حيث يتعلق حوالي
 60في المائة من التزامات الدول بشكل التواجد التجاري في ھيئة االنتقال بين األفرع المختلف ـ ة لل ـ شركات
وتتراوح الفترة المسموح بھا لإلقامة بالنسبة إلى ھذه الفئة من ثالث إلى خمس سنوات ،بينما يتعلق  13ف ـ ي
المائة فقط من التزامات الدول بموردي الخدمة المتعاقدين وتتراوح فترة السماح بإقامة تلك الفئة م ـ ن ثالث ـ ة
أشھر إلى سنة وفي بعض الحاالت القليلة إلى سنتين ،ويتعلق  6في المائة فقط من االلتزام ـ ات ب ـ الموردين
المستقلين.

 - 12الشكل  -ھيكل االلتزامات األفقية طبقﹰا لما ورد في جداول التزامات الدول األعضاﺀ
فيما يتعلق بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات
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وتتمثل أغلب القيود المدرجة في جداول التزامات الدول في تحديد بعض فئ ـ ات العمال ـ ة الم ـ سموح
بدخولھا إلى الدولة المضيفة ،والقيود الخاصة بتطبيق اختبارات الحاجة االقتصادية أو اختبارات سوق العمالة
والتي تعد من أھم العوائق التي تحول دون ضمان استمرار حركة العمالة ،باإلضافة إلى القيود الكمية عل ـ ى
نسبة العاملين األجانب في المنشآت األجنبية إلى إجمالي عدد العاملين فيھا ،وشرط تدريب العمال ـ ة المحلي ـ ة،
ومتطلبات الحصول على اإلقامة وشرط الجنسية ،وشروط المؤھالت والدرجة العلمية والخب ـ رة ،ومتطلب ـ ات
الترخيص والتسجيل والموافقة على الطلبات ،ومتطلبات تكافؤ األجور.
ويبلغ عدد الدول العربية األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية اثنتي ع ـ شرة دول ـ ة ھ ـ ي البح ـ رين
وجيبوتي ومصر واألردن والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية ال ـ سعودية وت ـ ونس
واإلمارات العربية المتحدة ،كما أن ھناك ست دول في طور االنضمام وھ ـ ي الجزائ ـ ر والع ـ راق ولبن ـ ان
والجماھيرية العربية الليبية والسودان واليمن.
جيم  -التزامات الدول العربية فيما يتعلق بالشكل الرابع
تتنوع التزامات الدول العربية بصورة عامة طبقاﹰ لتاريخ انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية ،حيث
إن الدول المنضمة حديثﹰا قد تقدمت بدرجة عالية من التحرير ،ويعرض المرفق األول لھذه الدراس ـ ة ت ـ اريخ
انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية.

 - 13فقد انضمت كل من البحرين وجيبوتي ومصر والكويت وموريتانيا والمغرب وتونس في عام 1995
بينما انضمت كل من قطر واإلمارات العربية المتحدة عام  1996واألردن وعُ م ـ ان ع ـ ام  ،2000وكان ـ ت
المملكة العربية السعودية أحدث الدول العربية التي انضمت إل ـ ى منظم ـ ة التج ـ ارة العالمي ـ ة ف ـ ي ك ـ انون
األول/ديسمبر  .2005وتتميز أغلب جداول الدول عامة ،ومن ضمنھا الدول العربية ،بعدم وج ـ ود م ـ ستوى
تحرير واضح فيما يتعلق بالشكل الرابع سواﺀ على مستوى االلتزامات األفقية أو االلتزامات القطاعية ،خاصة
إذا ما قورن بالتزامات الدول فيما يتعلق باألشكال األخرى للتجارة في الخدمات .وتلتزم أغلب ال ـ دول فق ـ ط
بالفئات التابعة للشكل الثالث والمتمثلة في االنتقال بين األفرع المختلفة للشركة لألشخاص الطبيعيين من ذوي
الكفاﺀات العالية الذين يسمح لھم بالنفاذ إلى األسواق لفترة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات .وم ـ ن القي ـ ود
التي تلتزم بھا الدول قيود كمية متمثلة في اختبارات سوق العمل واختبارات الحاجة االقتصادية ،ومتطلبات ما
قبل التعيين ،ومتطلبات اإلقامة ،والشروط المتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 - 1االلتزامات األفقية
وبالنظر إلى جداول التزامات الدول العربية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية منذ إنشائھا نجد
أن تونس قد التزمت بعدم التحرير باستثناﺀ أن الشركات المتجھة بالكامل نحو التصدير يمكنھا تعي ـ ين أرب ـ ع
مديرين أجانب .وورد في جداول التزامات كل من قطر والكويت االلتزام بعدم التحري ـ ر باس ـ تثناﺀ الفئ ـ ات
الخاصة بالمديرين والمتخصصين والفنيين من ذوي المھارات العالية مع عدم السماح بدخول العمالة المستقلة
واقتصار البرامج االجتماعية واإلسكان وبعض المجاالت الخاصة بالرعاية الصحية المجانية على الم ـ واطنين
فقط .أما مصر فحددت نسبة العمالة األجنبية المسموح بھا في أي منشأة بما ال يزيد عن  10في المائة م ـ ن
إجمالي العمالة في المنشأة .ولم تلتزم البحرين على اإلطالق بالشكل الرابع.
ويظھر االختالف في جداول التزامات الدول التي انضمت الحقاﹰ إلى منظمة التجارة العالمية والت ـ ي
ال أن المملكة األردنية الھاشمية قد التزمت بعدم التحرير باستثناﺀ
تتميز التزاماتھا بالوضوح والتفسير ،فنجد مث ﹰ
بعض الفئات التي عُ رضت بالتفصيل من حيث تعريفھا والفترة المسموح بھا لھا ،حيث التزمت بكل من فئ ـ ة
زائري األعمال لفترة  90يوماﹰ ،وللعمالة المنتقلة بين أفرع الشركة بشرط أن يكون قد مضى عام على عم ـ ل
المنتقل في الشركة األساسية في بلده ،كما وُ ضعت تعريفات للمديرين والمتخصصين والتنفي ـ ذيين والمھني ـ ين
المسموح بدخولھم إلى البالد ،ويشترط الحصول على تصاريح عمل للفئات المذكورة تﹸمنح على أساس اختبار
الحاجة االقتصادية الذي تم تعريفه بالعمالة غير المتوفرة داخل األردن .وتمنح تلك التصاريح لمدة عام فق ـ ط
قابلة للتجديد ،كما يشترط بالمديرين أن يكونوا مقيمين في األردن.
وكذا ھو الحال بالنسبة إلى سلطنة عمان التي اتسمت التزاماتھا بالطابع التفصيلي المرف ـ ق بمف ـ اھيم
خاصة بالفئات .فقد التزمت عُمان بزائري األعمال لفترة  90يوماﹰ ،وبالعمالة المتصلة بالشخصيات المعنوية
بحيث ال تتعدى  20في المائة من إجمالي العمالة ،ويسمح لھم بالدخول لفترة سنتين قابلة للتجديد لسنتين وبحد
أقصى يبلغ أربع سنوات.
وعلى الرغم من انضمام دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في عام ،1996
إال أن التزاماتھا الخاصة بالشكل الرابع غير عامة حيث حددت فئتين للعمالة المسموح بھا مع وضع تعريفات
وشروط لدخولھا على النحو التالي :التزمت بدخول فئة زائري األعمال لمدة  90يوماﹰ ،والعمالة المنتقلة ب ـ ين
أفرع الشركات بشرط أال يزيد عدد المديرين والمتخصصين والتنفيذين األجانب عن  50في المائة من إجمالي

 - 14عدد العاملين من تلك الفئات في الشركة ،على أن يسمح بدخولھم لفترة سنة قابلة للتجديد لسنتين وبحد أقصى
يبلغ ثالث سنوات.
أما المملكة العربية السعودية المنضمة حديثﹰا إلى منظمة التجارة العالمية في عام  ،2005فقد التزمت
بزائري األعمال لفترة  180يوماﹰ ،وبالعمالة المنتقلة بين أفرع الشركة شرط أال تزيد عن  25في المائة م ـ ن
إجمالي العمالة في الشركة وبحد أدنى يبلغ ثالثة أشخاص ،وذلك لفترة سنتين قابلة للتجديد لفترة أخرى ،م ـ ع
االحتفاظ ببعض المناصب في الشركات للعمالة السعودية .كما التزمت بفئتﹶي م ـ وردي الخدم ـ ة المتعاق ـ دين
والمھنيين المستلقين لفترة  180يومﹰا قابلة للتجديد لفترة أخرى مع تحديد العديد من القطاعات الفرعية الت ـ ي
يسمح في إطارھا بدخول األشخاص الطبيعيين من ھاتين الفئتين .والتزمت المملكة العربية السعودية أي ـ ضﹰا
بدخول عاملي الصيانة لفترة  90يوماﹰ قابلة للتجديد ،وھي فئة قد بدأ إدراجھا حديثاﹰ في مقترحات الدول ولذلك
التزمت بھا المملكة العربية السعودية فقط دون الدول العربية األخرى.
 - 2االلتزامات القطاعية
وفقﹰا لطبيعة جدولة االلتزامات ،وحيث تطبق االلتزامات األفقية على كافة القطاعات المذكورة الحق ـ ﹰا
في الجدول ،فإن أغلب الدول تتجه إلى جدولة كافة القيود التي ترغب بھا فيما يتعلق بالشكل الرابع في إطار
االلتزامات األفقية ،بينما تلتزم بعدم التحرير في إطار االلتزامات القطاعية باستثناﺀ ما ورد ف ـ ي االلتزام ـ ات
األفقية ،وھو الحال بالنسبة إلى الدول العربية بشكل عام .أما المملكة األردني ـ ة الھاش ـ مية فق ـ د اش ـ ترطت،
باإلضافة إلى ذلك ،الجنسية األردنية لموردي عدد من القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات المھني ـ ة وخ ـ دمات
األعمال ،وأن يكون المدير أردنيﹰا بالنسبة إلى بعض القطاعات الفرعية للخدمات السمعية والمرئية وخ ـ دمات
التعليم والتأمين والصحة والنقل الجوي.
وقد سمحت مصر بدخول المديرين ذوي الكفاﺀات العالية من بعض القطاعات الفرعية لقطاع خدمات
التأمين لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن يعين اثنان على األقل م ـ ن الم ـ ساعدين الم ـ صريين ،كم ـ ا
اشترطت أن ال تقل خبرة المدير العام في قطاع البنوك عن عشر سنوات في البنوك المصرية عدا عن فروع
البنوك األجنبية .واشترطت في خدمات النقل البحري أن يكون  95في المائة من أفراد الطاقم من المصريين
وأال تقل أجورھم عن  90في المائة من إجمالي األجور ،وأن يكون معظ ـ م أع ـ ضاﺀ مجل ـ س اإلدارة م ـ ن
المصريين.
 - 3استثناﺀات الدولة األولى بالرعاية
توجد صعوبة في اإللمام بكافة استثناﺀات الدولة األولى بالرعاية الواردة في جداول التزامات ال ـ دول
المؤثرة على حركة األشخاص الطبيعيين .ويرجع ذلك إلى س ـ ببين رئي ـ سيين ،أولھم ـ ا أن ھن ـ اك بع ـ ض
االستثناﺀات الخاصة بالخدمات المھنية والمؤثرة على كل من الشكلين الثالث والرابع لتوري ـ د الخدم ـ ة م ـ ع
صعوبة الفصل بينھما .والسبب الثاني أن استثناﺀات عديدة مرتبطة باتفاقيات إقليمية يصعب اإللمام بكل م ـ ا
تتضمنه من إجراﺀات تؤثر في حركة األشخاص الطبيعيين .وعلى الرغم من تلك الصعوبات فق ـ د ح ـ ددت
أمانة منظمة التجارة العالمية  38استثناﺀ من االستثناﺀات المتعلقة بوضوح بحركة األشخاص الطبيعيين.

 - 15ومن بين الدول العربية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام  ،1995قامت مصر وتونس
فقط بإدراج استثناﺀات صريحة تختص بحركة األشخاص الطبيعيين في جداول التزاماتھما .فقد منحت مصر
حق المعاملة الوطنية الكاملة لكل من اليونان والعراق واألردن والجماھيرية العربية الليبية وقطر وال ـ سودان
واإلمارات العربية المتحدة واليمن ،وأشارت إلى إمكانية تضمين دول أخرى .بينما أش ـ ارت ت ـ ونس إل ـ ى
إمكانية الدخول في اتفاقيات ثنائية بشأن التأمينات االجتماعية وتوفير المزايا التي تتيحھ ـ ا ل ـ ذوي الجن ـ سية
التونسية من تأمين اجتماعي وصحي للمواطنين من أي دولة أخرى بينھا وبين تونس اتفاقيات في ھذا الشأن.
ومن الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بعد عام  ،1995أشار األردن إل ـ ى أن رس ـ وم
الخدمات يمكن أن تميز بين موردي الخدمة من الدول العربية وموردي الخدمة من الدول غير العربية ،كم ـ ا
أن الرسوم السنوية الستخراج تصاريح العمل في كافة القطاعات الخدمية تزيد بالنسبة إل ـ ى غي ـ ر الع ـ رب.
ومنح األردن أيضﹰا لكل من تركيا والفلبين وباكستان ومصر معاملة وطنية كتلك التي يمنحھا لمواطنيه فيم ـ ا
يختص بالتأمينات االجتماعية.
ومثاالﹰ على االستثناﺀات العامة ،في جداول التزامات الدول ،الت ـ ي تطب ـ ق عل ـ ى كاف ـ ة المج ـ االت
وال تختص فقط بحركة األشخاص الطبيعيين ،استثناﺀات الدولة األولى بالرعاية الواردة في جدول التزام ـ ات
اإلمارات العربية المتحدة التي منحت معاملة تفضيلية لموردي الخدمة من الدول أع ـ ضاﺀ مجل ـ س التع ـ اون
الخليجي والدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقد منحت فرنسا للجزائر استثناﺀ من مبدأ الدولة األولى بالرعاية فيما يختص بتسھيل إجراﺀات نف ـ اذ
األشخاص الطبيعيين إلى أراضيھا لتوريد أي من األنشطة الخدمية .ومنحت تركيا الجماھيرية العربية الليبية
استثناﺀ من القيود المفروضة على تحويالت العمالة األجنبية من قبل شركات أجنبية.
دال  -اإلجراﺀات التي تعيق حركة األشخاص الطبيعيين في الدول العربية
يمكن تصنيف اإلجراﺀات التي تحكم حركة العمالة في ثالثة أطر رئيسية على النحو التالي :الق ـ وانين
العامة للھجرة ،وتنظيمات سوق العمل التي تحكم استخراج تصاريح العمل ،والتشريعات المح ـ ددة لق ـ درات
العمالة األجنبية في القطاعات المختلفة .ويمثل اإلطار األول ،أي القوانين العامة للھجرة ،أھمية ضئيلة عن ـ د
تناول موضوع حركة األشخاص الطبيعيين الذين يشملھم اتفاق الغاتس ،ألن ھذه الق ـ وانين تتعل ـ ق ب ـ الھجرة
واإلقامة الدائمة ،التي ال تقع في نطاق الغاتس بناﺀ على ما ورد في الملحق بشأن حركة األشخاص الطبيعيين
الذي يتضمنه االتفاق .ويبرز دور ھذا اإلطار فقط في حال الحديث عن متطلبات تأشيرات الدخول التي تؤثر
في كل من العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة .أما اإلجراﺀات التي تقع في نطاق اإلطارين اآلخرين ،فھي ذات
أھمية كبيرة فيما يتعلق باالتفاق سواﺀ ما نص عليه من أحكام عامة أو من التزامات محددة تلتزم بھا ال ـ دول
في جداول التزاماتھا.
ويتضح من جداول التزامات الدول أن أغلب الدول قد تجنبت االلتزام بحركة األشخاص الطبيعي ـ ين
على نطاق واسع سواﺀ في مجال النفاذ إلى األسواق أو المعاملة الوطني ـ ة ،وف ـ ي بع ـ ض الح ـ االت تطب ـ ق
االلتزامات فقط على المديرين وذوي المھارات العالية والخبرة على الرغم من أن التشريعات الداخلية لل ـ دول
يمكن أن تكون أكثر تحرراﹰ من التزاماتھا.

 - 16وتمثل النظم الخاصة بالتراخيص واالعتراف بالمؤھالت قيداﹰ إضافيﹰا ورئيسيﹰا على دخول األش ـ خاص
الطبيعيين ،وذلك ألن أغلب الحكومات تسعى إلى التأكد من أن العمالة الواردة إليھا للعمل في بعض الخدمات
تتمتع بمستوى عال من التعليم والخبرة والتدريب قبل السماح لھا بالدخول إلى أراض ـ يھا لتوري ـ د الخدم ـ ة.
وبصفة عامة ،ھناك نوعان من التنظيمات في ھذا الشأن ،األول يختص بالتنظيمات العامة للعمالة في الدول ـ ة
حيث تتم الرقابة على العمالة مباشرة من قبل الحكومة ،واآلخر يختص بالتنظيمات الخاصة بالقطاع ذاته حيث
تلعب الجمعيات والنقابات المھنية والقطاعية دوراﹰ ھامﹰا في تلك التنظيمات .وتندرج تلك التنظيمات في إطار
اتفاق الغاتس فيما يسمى بالتشريعات والقواعد المحلية بصرف النظر عن الجھة المنظمة لھا داخل البلد.
وعلى الرغم من أن أغلب جداول التزامات الدول تشير إلى إجراﺀات التراخيص ومتطلباتھ ـ ا ،إال أن
تلك اإلجراﺀات تقع في نطاق التشريعات المحلية المشار إليھا في الم ـ ادة ال ـ سادسة )القواع ـ د واإلج ـ راﺀات
المحلية( من اتفاق الغاتس وليس في نطاق المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة )النف ـ اذ إل ـ ى األس ـ واق
والمعاملة الوطنية( المندرجتين في إطار االلتزامات المحددة .ويُ صار إلى جدولة إجراﺀات التراخيص فق ـ ط
في حال تضمنت قيوداﹰ من تلك المشار إليھا في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة .باإلضافة إلى ذلك،
فإذا كان نظام التراخيص غير متوافق مع المادة السادسة الخاصة بالقواعد واإلجراﺀات المحلية بسبب كون ـ ه
مرھقﹰا وغير ضروري وال يتسم بالموضوعية والشفافية ،يجب على الدول عندئذ أن تعمل على تعديله ليتوافق
مع االتفاق.
وفي بعض األحيان يصعب التمييز بين ما يجب إدراجه في جداول التزامات الدول في إطار النف ـ اذ
إلى األسواق والمعاملة الوطنية وبين ما يقع في إطار التشريعات والقواعد المحلية ،ويرجع ذلك إل ـ ى ع ـ دم
وجود مفھوم دقيق لألحكام العامة التي تقع في إطار المادة السادسة ،بما في ذلك ما تنص عليه ھذه المادة من
ضرورة توفير الشفافية والموضوعية وأن ال تكون المتطلبات مرھقة وغير ضرورية وتمثل عائق ﹰا للتج ـ ارة.
وتﹸبذل الجھود ،في إطار منظمة التجارة العالمية ،للوصول إلى مفاھيم واضحة للتشريعات المحلية .وقد ت ـ م
بالفعل التوصل إلى اتفاق حول التنظيمات الخاصة بقطاع خدمات المحاسبة في إطار منظمة التجارة العالمي ـ ة
فيما يعرف بنظام المحاسبة ).(Accountancy Discipline
كما أن ھناك إجراﺀات إضافية قد تؤثر سلباﹰ على موردي الخدمة األجانب في مواجھة المحليين عن ـ د
توريد الخدمة ،ومنھا اإلجراﺀات التنظيمية التي تقلص من المزايا التي توفرھا نظم التأمين اإلجب ـ اري ،مث ـ ل
عدم الحق في الحصول على المعاشات ،أو القيود على إمكانية المشاركة في برامج التدريب المھن ـ ي الت ـ ي
توفرھا الحكومات.
 - 1تأشيرة الدخول أو تصريح الدخول
ومن أھم اإلجراﺀات التي تشكل عائقاﹰ للشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات بعض اإلجراﺀات
اإلدارية ذات الصلة باستخراج تأشيرات الدخول وتصاريح العمل من حيث طول المدة التي ت ـ ستغرقھا تل ـ ك
اإلجراﺀات وتعقيدھا باإلضافة إلى ارتفاع تكاليفھا وعدم شفافيتھا .وتتمثل تلك اإلجراﺀات اإلدارية في اآلتي:
)أ( يجب تسليم طلبات الحصول على التأشيرة شخصيﹰا وفي موعد مسبق ،وغالبﹰا ما يتطلب تحدي ـ د
ال؛
الموعد وقتﹰا طوي ﹰ
)ب( بعد تسليم الطلب ،يجب إجراﺀ مقابلة شخصية قبل الحصول على الرد؛
)ج( تتم إجراﺀات الحصول على تأشيرة الدخول في عاصمة الدولة فقط؛

 - 17)د( يتم االحتفاظ بجواز السفر أثناﺀ إجراﺀات الحصول على تأشيرة ال ـ دخول مم ـ ا يمن ـ ع طال ـ ب
التأشيرة من السفر في رحالت عمل إلى أماكن أخرى؛
) •( يتم عادة منح تأشيرة الدخول أو تجديدھا فقط في حالة أن يكون طالب التأشيرة قد حصل قب ـ ل
ذلك على تأشيرات دخول من دول أخرى.
 - 2الوثائق والمستندات
)أ( يجب تقديم شھادة العمل مع كل طلب للحصول على تأشيرة دخول ،وبيان بمفردات المرت ـ ب،
وبيان بأرصدة البنوك ،وصحيفة الحالة الجنائية ،والشھادات الدراسية ،وشھادات الخبرة ،كم ـ ا يج ـ ب تق ـ ديم
النسخ األصلية من الوثائق المشار إليھا للتأكد من صحتھا؛
)ب( يجب تقديم النسخ األصلية من تذاكر الطيران وحجز الفندق ،أي يتعين الحج ـ ز م ـ سبقاﹰ قب ـ ل
الحصول على تأشيرة الدخول؛
)ج( ضعف الشفافية فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة والمعلومات ذات الصلة؛
)د(
ألول مرة.

اإلجراﺀات والمستندات المطلوبة لتجديد تأشيرة الدخول تماثل الحصول على تأشيرة ال ـ دخول
 - 3الوقت الالزم وفترة اإلقامة

)أ( تستغرق اإلجراﺀات فترات طويلة خاصة في حالة إجراﺀ مقابلة شخصية لطالب الحصول على
تأشيرة الدخول؛
)ب( فترات اإلقامة المسموح بھا قصيرة؛
)ج( عادة ال يتم منح تأشيرات متعددة الدخول حتى إذا كان مورد الخدمة في حاجة إليھا.
 - 4رسوم الطلبات وتكاليف أخرى
)أ( رسوم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول مرتفعة إلى حد ما مقارنة بقيمة الخ ـ دمات الت ـ ي
تقدم ،علمﹰا بأن مقدم الطلب ال يسترجع قيمة الرسوم في حالة رفض الطلب؛
)ب( يتحتم على مقدم الطلب تحمل نفقات إضافية تشمل السفر إلى العاصمة واإلقامة في فندق.
 - 5العوائق اإلدارية
)أ( غياب الشفافية فيما يتعلق بإجراﺀات الحصول على تأشيرة الدخول وتصاريح الدخول؛
)ب( صعوبة التنبؤ باإلجراﺀات اإلدارية.
كما أن عدم توصل الدول األعضاﺀ إلى وضع سياسات تميز بين االنتقال المؤقت واالنتق ـ ال ال ـ دائم
للعمالة يؤثر تأثيراﹰ سلبياﹰ على توريد الخدمة من خالل انتقال األشخاص الطبيعيين.
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رابع ﹰا  -موقف الدول النامية والدول العربية في المفاوضات الجارية في إطار
منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير حركة األشخاص الطبيعيين
تلتزم الدول األعضاﺀ وفقﹰا للمادة التاسعة عشرة )التفاوض بشأن االلتزامات المح ـ ددة( م ـ ن االتف ـ اق
بالدخول في جوالت متتالية من المفاوضات بھدف التحرير التدريجي للتجارة في الخ ـ دمات ،عل ـ ى أن تب ـ دأ
المفاوضات بعد خمس سنوات من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمي ـ ة حي ـ ز التنفي ـ ذ ،وأن تھ ـ دف تل ـ ك
المفاوضات إلى تخفيض أو إلغاﺀ اآلثار السلبية على التجارة في الخدمات كوسيلة لتحسين فرص النفاذ إل ـ ى
األسواق ،مع األخذ في االعتبار دعم مصالح كافة الدول األعضاﺀ واالحتفاظ بالتوازن في حقوقھا والتزاماتھا،
وضمان أن تتم عملية التحرير بما يخدم أھداف السياسة الوطنية ومستوى التنمية لكل دولة .ويت ـ يح االتف ـ اق
مرونة كافية للدول النامية للمشاركة بفعالية في ھذه المفاوضات ،وذلك من خالل ما يلي:
-1
-2

السماح للدول النامية بتحرير عدد أقل من القطاعات الخدمية.
مطالبة الدول المتقدمة بتحرير قطاعات الخدمات ذات األھمية للدول النامية.
ألف  -برنامج عمل الدوحة

بدأت جولة مفاوضات الدوحة فور انتھاﺀ أعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التج ـ ارة العالمي ـ ة
الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر  2001في الدوحة .وقد تضمن اإلعالن الوزاري الصادر ع ـ ن الم ـ ؤتمر
تفويضاﹰ باالستمرار في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات من خالل آلية العرض والطل ـ ب ،حي ـ ث تق ـ وم
الدول بتبادل الطلبات المحددة األولية فيما بينھا ابتداﺀ من  30حزيران/يونيو  ،2002وتق ـ وم بدراس ـ ة تل ـ ك
الطلبات ثم تقديم عروضھا األولية ابتداﺀ من  31آذار/مارس  ،2003على أن تنتھي المفاوضات ف ـ ي ك ـ انون
الثاني/يناير.2005
وبناﺀ على تلك التوقيتات ،قدمت بعض الدول طلبات إلى كافة ش ـ ركائھا التج ـ اريين لتحري ـ ر أغل ـ ب
قطاعات الخدمات التي تتمتع فيھا بميزة نسبية ،كما تلقت بعض الدول طلبات الدول األعضاﺀ األخرى لتحرير
قطاعات خدمات جديدة أو إجراﺀ مزيد من التحرير في القطاعات التي تقدمت بھا الدول بالتزامات خالل جول ـ ة
أوروغواي .وحيث واجھت الجولة العديد من الصعوبات في كافة المسارات التفاوض ـ ية ،أص ـ در مجل ـ س
التجارة في الخدمات ما يسمى حزمة تموز/يوليو  2004حيث تم تحديد توقيتات جديدة النتھ ـ اﺀ المفاوض ـ ات
بشكل عام ،وفيما يتعلق بالخدمات تم تحديد شھر أيار/مايو  2005موعدﹰا لبدﺀ تقديم العروض المحسنة للدول.
ونتيجة لعدم تحقيق النتائج المرجوة لمفاوضات العرض والطلب سواﺀ بسبب انخفاض عدد الدول التي
تقدمت بعروضھا األولية والمحسنة ،أو بسبب ضعف درجة التحرير التي عكستھا العروض المقدم ـ ة ،خاص ـ ة
عروض الدول المتقدمة ،فقد جاﺀ إعالن ھونغ كونغ الذي صدر عن المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة
ال وتضمن المرفق جيم منه الخاص بمفاوضات التجارة في الخدمات أھ ـ دافاﹰ غي ـ ر ملزم ـ ة
العالمية أكثر تفصي ﹰ
للبلدان النامية تتعلق بكل شكل من أشكال التجارة في الخدمات من أجل أن تسترشد بھا عند التعھد بالتزاماتھا
الجديدة والمحسنة ،كما وضع آلية للمفاوضات الجماعية تقضي بقيام مجموعة من ال ـ دول األع ـ ضاﺀ بتوجي ـ ه
طلبات جماعية بالتحرير إلى مجموعة أخرى من الدول على أن تكون مفاوضات العرض والطلب ھي المنھجية
األساسية للتفاوض.

 - 19وقد حدد المرفق جيم الخاص بمفاوضات التجارة في الخدمات في إعالن ھونغ كونغ التوقيتات التالي ـ ة
للمفاوضات:
)أ( تقديم العروض األولية المعلقة في أسرع وقت ممكن؛
)ب( تقديم الطلبات الجماعية بحلول  28شباط/فبراير  2006أو في أقرب وقت بعد ھذا التاريخ؛
)ج( تقديم دفعة ثانية من العروض المحسنة بحلول  31تموز/يوليو 2006؛
)د( تقديم المسودات النھائية للجداول الزمنية لاللتزامات بحلول  31تشرين األول/أكتوبر .2006
باﺀ  -طلبات الدول
تتم عملية تبادل الطلبات فيما بين الدول بصورة ثنائية حيث توافي كل دولة شركاﺀھا التجاريين م ـ ن
الدول األخرى بصورة من الطلبات في القطاعات التي تھدف إلى فتح مجاالت النفاذ إلى األس ـ واق وتحقي ـ ق
المعاملة الوطنية بالنسبة إلى موردي الخدمات فيھا ،ثم تدخل الدول في مفاوضات ثنائية لمناقشة تلك الطلبات
ومدى إمكانية االلتزام بما ورد فيھا.
وقد تقدمت كافة الدول العربية بطلبات إلى الدول األخرى األعضاﺀ في منظم ـ ة التج ـ ارة العالمي ـ ة
وكانت تشمل بشكل عام طلب االلتزام بأشكال التجارة في الخدمات ،خاصة الشكل الرابع ،وذلك س ـ واﺀ ف ـ ي
إطار االلتزامات األفقية أو بالنسبة إلى القطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات المالي ـ ة والمھني ـ ة وال ـ سياحية
والصحية وخدمات التعليم واالتصاالت.
وھنا يالحظ أن عدم قيام الدول العربية بالتنسيق فيما بينھا بشأن تلك الطلبات يقلل من فرص ال ـ دول
العربية في أسواقھا البينية حيث سيتم تعميم مزايا التحرير على كافة الدول األعضاﺀ ف ـ ي منظم ـ ة التج ـ ارة
العالمية طبقﹰا لمبدأ الدولة األولى بالرعاية ،مما يقلل من القدرة التنافسية لموردي الخدمة العرب .ويمك ـ ن أن
يرجع ذلك إلى عدم تفعيل المفاوضات الخاصة باتفاق تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ذلك الوقت ،وھو أمر يجب أن يؤخذ بعين االعتب ـ ار ف ـ ي الوق ـ ت
الحالي.
جيم  -الطلب الجماعي
تم التأكيد في الفقرة  7من المرفق جيم الخاص بالتجارة في الخدمات في إعالن ھونغ كونغ على أھمية
أن تجرى مفاوضات الطلبات والعروض في إطار متعدد األطراف وفقﹰا لمب ـ ادئ اتف ـ اق الغ ـ اتس والمب ـ ادئ
التوجيھية واإلجراﺀات الخاصة بالتجارة في الخدمات.
وفي إطار المفاوضات المتعددة األطراف عُ قدت ثالث جوالت من االجتماع ـ ات لمناق ـ شة الطلب ـ ات
الجماعية التي تم تبادلھا بين الدول األعضاﺀ والتي تضمنت أغلب القطاعات الخدمية وأش ـ كال التج ـ ارة ف ـ ي
الخدمات.
وانضمت  15دولة نامية شملت مصر والمغرب من الدول العربية ،إلى الطلب الجم ـ اعي الخ ـ اص
بحركة األشخاص الطبيعيين ،الذي تم توجيھه إلى كافة الدول المتقدمة األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمي ـ ة.

 - 20وقد نص المقترح بشكل رئيسي على ضرورة االلتزام بفئات العمالة غير المرتبطة بالشكل الثالث من أش ـ كال
التجارة في الخدمات الخاص بالتواجد التجاري ،وھي الفئات الخاصة بموردي الخدمة المتعاقدين والمھني ـ ين
المستقلين ،وعلى أن تكون تلك الفئات من العمالة الماھرة التي تحمل شھادة جامعية أو دبلومة أو خبرة ف ـ ي
مجال العمل.
وقد تضمن الطلب قيام الدول بإلغاﺀ أو توضيح اختبارات الحاجة االقتصادية واختبارات سوق العمل
وحذف القيود الخاصة بمتطلبات تعادل األجور ،والتزام الدول بفترة سنة على األقل لفئ ـ ات العمال ـ ة قابل ـ ة
للتجديد ،وبالتحرير الكامل فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية وتسجيل التزامات في الخانة الخاص ـ ة بااللتزام ـ ات
اإلضافية في اإلجراﺀات التي تختص بالشفافية.
دال  -عروض الدول
لم تتضمن أغلب العروض التي تقدمت بھا الدول األعضاﺀ أية إضافات أو تح ـ سينات أساس ـ ية ف ـ ي
االلتزامات القائمة والمتعلقة بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات .وقد بلغ عدد الع ـ روض المبدئي ـ ة
 69عرضاﹰ من بينھا سبعة عروض من دول عربية ھي األردن واإلمارات العربية المتحدة وقطر والبح ـ رين
والمغرب وتونس ومصر وعمان ،بينما تقدمت  30دولة بعروض محسنة ومنھا دولتان عربيتان فق ـ ط ھم ـ ا
مصر والبحرين ،ولم تتقدم أي دولة بعد المؤتمر الوزاري السادس بأي عروض محسنة.
ويتضمن  32عرضﹰا فقط من تلك العروض تحسينات لاللتزامات الخاصة بال ـ شكل الراب ـ ع ،ت ـ شمل
إضافة فئات جديدة من األشخاص الطبيعيين موضوع االلتزام وتوسيع نطاق التعريفات الخاصة بفئات العمالة
المسموح بنفاذھا إلى السوق ،كما تم توسيع نطاق األنشطة والقطاعات التي تتضمنھا االلتزام ـ ات والفت ـ رات
المسموح بھا لفئات العمالة وإمكانية تجديدھا .وتضمنت بعض العروض توضيحاﹰ أو إلغاﺀ الختبارات س ـ وق
العمل واختبارات الحاجة االقتصادية باإلضافة إلى بعض التحسينات ف ـ ي االلتزام ـ ات الخاص ـ ة بالمعامل ـ ة
الوطنية .وقد تقدمت دولتان فقط بالتزامات إضافية في مجال اإلجراﺀات التنظيمية والشفافية.
وتضمنت عروض الدول العربية توضيح الفئات المسموح بنفاذھا إلى السوق لل ـ دول الت ـ ي ات ـ سمت
التزاماتھا األفقية بالعمومية مثل مصر وقطر ،وأدرجت مملكة البحرين في عرضھا المحسن التزامات خاصة
بالشكل الرابع حيث التزمت بدخول فئة زائري األعمال لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد لفت ـ رة أخ ـ رى ،وفئ ـ ة
عاملي الصيانة لفترة  90يومﹰا فقط ،ومن فئة األشخاص الطبيعيين العاملين لدى شخصيات س ـ محت ب ـ دخول
المديرين والمتخصصين والتنفيذين لفترة سنتين قابلة للتجديد فترة أخرى بحيث ال يزيد عدد األجانب عن 50
في المائة للشركات البالغ عدد العاملين فيھا  10موظفين فأكثر ،على أن تزيد نسبة العمالة البحرينية بنسبة 5
في المائة سنوياﹰ .أما الشركات التي توظف أقل من  10موظفين فيجب أن يتوفر لديھا على األق ـ ل موظ ـ ف
بحريني واحد .ومددت دولة اإلمارات العربية المتحدة الفترة المسموح بھا لدخول األشخاص الطبيعيين م ـ ن
العمالة المنتقلة بين أفرع الشركات لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى .بينما لم تقم أي من ت ـ ونس
واألردن وعمان والمغرب بتعديل التزاماتھا األفقية.
ولم يتم تغيير االلتزامات القطاعية الحالية الخاصة بالشكل الرابع بينما تم االلتزام بالشكل الرابع فق ـ ط
ضمن القطاعات الجديدة التي التزمت بھا الدول في عروضھا .وقد اتخذت االلتزامات نفس إطار االلتزامات
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دولة بتعديل جدول استثناﺀات الدولة األولى بالرعاية الخاصة بھا.
ھاﺀ  -مقترحات الدول
تشير مقترحات الدول إلى أن أغلب العروض التي قدمت لم تتضمن أية إضافات أو تحسينات أساسية
في االلتزامات الحالية الخاصة بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات .وتغط ـ ي تل ـ ك المقترح ـ ات
محورين أساسيين ،أحدھما يتعلق بالمشاكل الخاصة بااللتزامات التي تتعھد بھا الدول في جداول التزاماتھ ـ ا،
واآلخر يتعلق بالقواعد واإلجراﺀات المحلية المرتبطة بحركة األشخاص الطبيعيين مثل ش ـ روط الم ـ ؤھالت
وشروط الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل .وفيما يلي عرض ألھم ما جاﺀ ف ـ ي مقترح ـ ات
الدول بالنسبة إلى كل من المحورين.
واو  -المشاكل المتعلقة بااللتزامات
 - 1طبيعة االلتزامات
)أ( االلتزامات األفقية :يوجد التزام بتحرير فئات قليلة من العمالة الم ـ اھرة المرتبط ـ ة بالتواج ـ د
التجاري .أما االلتزامات الخاصة بحركة المھنيين المستقلين واألشخاص الطبيعيين المتعاقدين فھي قليلة جداﹰ،
على عكس احتياجات الدول النامية والتي تتمثل في فئات العمالة األقل مھ ـ ارة وغي ـ ر المرتبط ـ ة بالتواج ـ د
التجاري .كما أن االلتزامات القائمة تعاني من نقص في الوضوح والتوحيد في بعض المج ـ االت حي ـ ث إن
فئات العمل إما تكون غير معروفة أو تختلف في شمولھا وتغطيتھا؛
)ب( االلتزامات القطاعية :ال التزام لمعظم األعضاﺀ بالتحرير فيما يختص بااللتزم ـ ات القطاعي ـ ة،
وغالباﹰ ما يشار إلى االلتزامات األفقية التي تخضع في أغلب األحيان للعديد من الشروط وال تسمح بالنفاذ إلى
االسواق ألغلب القطاعات ذات األھمية للدول النامية.
 - 2عوائق أخرى
)أ(

اإلجراﺀات اإلدارية
غالباﹰ ما تشكل اإلجراﺀات اإلدارية عائقﹰا بالنسبة إلى العمالة من الدول النامية ،وتتمثل فيما يلي:
) (1القيود الخاصة بالدخول واإلقامة لمقدمي الخدمات باإلضافة إلى قوانين الھجرة ،ومنھا تأشيرات
الدخول وتصاريح العمل والحد من فترة اإلقامة والقدرة على التنقل .كل ھذه العوائق ترفع من
التكلفة المباشرة وغير المباشرة للدخول إلى األسواق األجنبية وتقل ـ ل م ـ ن المزاي ـ ا لمق ـ دمي
الخدمات؛
) (2القيود الخاصة بتعادل قيمة األجور؛

 - 22) (3قيود كمية في العديد من الدول المتقدمة على تأشيرات الدخول والت ـ ي تطب ـ ق عل ـ ى حرك ـ ة
المھنيين؛
) (4قيود تفرض على األفراد الطبيعيين بعد دخولھم األسواق األجنبية ،مثل نقل ت ـ صاريح العم ـ ل
وحركة مقدم الخدمة بعد دخوله السوق األجنبية ،باإلضافة إلى الحد من مدة إقامة مقدم الخدمة؛
) (5اختبارات الحاجة االقتصادية التي تحدد حاجة السوق إلى األجانب وعدد األفراد ال ـ ذين يمك ـ ن
السماح لھم بالدخول .وھي تعد من أھم العوائق المصطنعة التي تح ـ د م ـ ن أع ـ داد العمال ـ ة
المسموح لھا بالدخول والمتمثلة في اختبارات السوق المحلي واختبارات الحاجات اإلدارية.
وحيث تعتبر تأشيرات الدخول وتصاريح العمل من أھم العوائق اإلدارية التي تواجه حركة األشخاص
الطبيعيين وتقلل من قيمة أي التزامات تتعھد بھا الدول ،وللحد من تلك العوائق ،فقد تق ـ دمت بع ـ ض ال ـ دول
باقتراح إعداد خطوات منفصلة الستخراج تأشيرات الدخول للعمالة الواقعة في إطار اتفاق الغ ـ اتس لالتج ـ اه
نحو مزيد من الشفافية ولتقليل أعباﺀ استخراج تأشيرات الدخول.
)ب(

االعتراف بالمؤھالت ومتطلبات التراخيص

يمثل عدم اعتراف الدول المتقدمة بالعمالة المحترفة والمؤھالت المماثلة من الدول النامية باإلض ـ افة
إلى متطلبات التراخيص عائق ﹰا أمام حركة العمالة يؤدي إلى عدم السماح بالنفاذ إلى أسواق الدول المتقدم ـ ة أو
إلى تقليل نطاق األنشطة التي يسمح بمزاولتھا .وتعرض بعض مقترحات الدول أھم النقاط التي يجب اتباعھا
للتغلب على تلك العوائق فيما يلي:
) (1تطوير األنظمة المتعلقة بمتطلبات المؤھالت واإلج ـ راﺀات ومتطلب ـ ات اس ـ تخراج ال ـ رخص
والمعايير الفنية الواردة في الفقرة  4من المادة السادسة من اتفاق الغاتس والخاص ـ ة بالقواع ـ د
والتشريعات المحلية؛
) (2مدى إمكانية التعھد بالتزامات إضافية وفقﹰا للمادة الثامنة عشرة من الغاتس لتحقيق مزي ـ د م ـ ن
الشفافية في خطوات االعتراف ولتوضيح التنافسية المطلوب ـ ة لم ـ وردي الخ ـ دمات األجان ـ ب
باإلضافة إلى التقليل من عبﺀ التنظيمات الداخلية في ھذا الشأن؛
) (3تقوية اإلطار العام لالعتراف وفقﹰا للمادة السابعة من اتفاق الغاتس.
)ج(

دفع ضرائب الضمان االجتماعي دون االستفادة منه

يقوم األشخاص الطبيعيون من الدول النامية بدفع ضرائب الضمان االجتماعي طبق ﹰا لق ـ وانين ال ـ دول
المتقدمة ولكن دون االستفادة من عائد تلك الضرائب ،حيث إن الحد األدنى للفترة المطلوبة لكي تبدأ االستفادة
من الضمان االجتماعي يتعدى فترة اإلقامة .واقترحت بعض الدول إعداد نموذج لجدول التزام ـ ات خ ـ اص
بالشكل الرابع للحصول على التزامات منتظمة يسھل التنبؤ بھا ،وذلك كخطوة نحو بناﺀ إطار ع ـ ام لتحري ـ ر
الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات .وتجدر اإلشارة إلى عدم تقدم أية دولة عربية بمقترح ب ـ شأن

 - 23حركة األشخاص الطبيعيين باستثناﺀ مصر التي انضمت إلى المقترح الذي أعدته مجموعة من الدول النامي ـ ة
بشأن تحرير االنتقال المؤقت لألشخاص الطبيعيين في إطار مفاوضات التجارة ف ـ ي الخ ـ دمات و ﹸق ـ دم ف ـ ي
تموز/يوليو .2003
زاي  -تقييم عام للموقف الحالي للمفاوضات وأثره على حركة العمالة
تعتمد مفاوضات منظمة التجارة العالمية على مبدأ الحزمة الواحدة حيث يتم تقييم س ـ ير المفاوض ـ ات
بين الدول في الموضوعات الخاصة بالتفاوض ككل وليس في إطار كل اتفاق على حدة .وھذا ما يدفع الدول
األعضاﺀ إلى ربط أية إجراﺀات تتخذھا لتحسين جودة العروض المقدمة في إطار مفاوض ـ ات التج ـ ارة ف ـ ي
الخدمات بما يتم التوصل إليه في موضوعات التفاوض األخرى الخاصة بالتج ـ ارة ف ـ ي ال ـ سلع الزراعي ـ ة
ومفاوضات النفاذ إلى األسواق في السلع الصناعية باإلضافة إلى المسارات التفاوضية األخرى.
ومنذ انطالق جولة الدوحة في عام  2001واجھت المفاوضات الكثير من العثرات والعقبات م ـ رورﹰا
بالمؤتمر الوزاري الخامس في كانكون في عام  2003الذي فشل في التوصل إل ـ ى حل ـ ول عملي ـ ة ب ـ شأن
مفاوضات الزراعة ،وانتھاﺀ بالمؤتمر الوزاري المصغر لمجموعة األربعة )الوالي ـ ات المتح ـ دة األمريكي ـ ة،
واالتحاد األوروبي ،والھند ،والبرازيل( الذي عقد في مدينة بوتسدام بألمانيا والذي انتھت أعماله ف ـ ي ش ـ ھر
حزيران/يونيو  2007أيضﹰا بالفشل في التوصل إلى حل للمشاكل العالقة في مفاوض ـ ات الزراع ـ ة وال ـ سلع
الصناعية ،وما تخلل ذلك من مراحل انفراج ومحطات تعثر قد يكون أھمھا إعالن السيد باسكال المي ،مدير
عام منظمة التجارة العالمية ،خالل األسبوع األخير من شھر تموز/يوليو  2006تعليق جولة المفاوضات إلى
أجل غير محدد ،وإحيائھا مرة أخرى بعد انتھاﺀ أعمال منتدى دافوس االقتصادي في شھر كانون الثاني/يناير
.2007
إال أن األمر لم يتوقف عند ھذا الحد ،فمن المنتظر أن يتم استكمال المفاوضات خالل الفترة القادم ـ ة
وتكثيف العمل باللجان والمجموعات التفاوضية ،خاصة حول موضوعي النفاذ إلى األسواق للسلع الزراعي ـ ة
والصناعية ،وما سيواكب ذلك من جھود حول مسارات تفاوضية أخرى مثل التجارة في الخدمات ،والقواعد،
وتسھيل التجارة والتنمية .ويتعين على الدول النامية والدول العربية على وجه الخصوص تحدي ـ د أولوياتھ ـ ا
التفاوضية بالنسبة إلى الموضوعات المشار إليھا والبدﺀ في ممارسة الضغوط لخدمة مصالحھا بدرجة أكبر.
وليس من المنتظر أو من المتوقع أن تستجيب الدول المتقدمة لمطالب الدول النامية بشأن التجارة في
الخدمات ،ألن الدول المتقدمة تعتبر أن ما ستقدمه من تنازالت في الملف الزراعي مرتبط بما ستقدمه ال ـ دول
النامية من تنازالت في الملف الصناعي والملفات األخرى ،وعلى رأسھا ملف الخدمات .ويبدو أن الوض ـ ع
الحالي للمفاوضات ،لن يؤدي إلى قيام الدول المتقدمة بتحسين عروضھا أو االستجابة بصورة إيجابية لمطالب
الدول النامية وخاصة فيما يتعلق بالطلبات بشأن تحرير الشكل الرابع من أشكال توريد الخدمة .وك ـ ان ھ ـ ذا
جليﹰا في العروض التي تقدمت بھا الدول المتقدمة في بداية المفاوضات والتي لم تتضمن فرص نفاذ حقيقي ـ ة
للقطاعات الخدمية التي تھم الدول النامية ،عالوة على عدم تضمنھا أية نقاط إيجابية بشأن حركة العمالة.
لذا فإنه على الدول النامية ،وبصفة خاصة الدول العربية التي لديھا مصالح جوھري ـ ة ف ـ ي تحري ـ ر
الشكل الرابع ،أن تعيد ترتيب أوراقھا التفاوضية آخذة في االعتبار أن قواھا البشرية العاملة ھ ـ ي العن ـ صر
األساسي الذي يمكن من خالله النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة في مختلف القطاعات الخدمية ،بينم ـ ا توج ـ د

 - 24صعوبة في التنافس مع الدول المتقدمة من خالل أشكال التوريد األخرى ،ومن ثم أن تبدأ بالضغط على الدول
المتقدمة بشأن الشكل الرابع الذي يعتبر الفرصة الوحيدة للنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة التي تتعام ـ ل م ـ ع
موضوع حركة العمالة كخط أحمر ال يمكن االقتراب منه أو تقديم التزامات بشأن تحريره.
ولعل من المفيد أن تبدأ الدول النامية ،وبصفة خاصة الدول العربية ،في حساب ما ستجنيه في الملف
الزراعي وما ستدفعه في الملف الصناعي وغيرھما من الملفات ،مع التسليم بأن الملف الزراعي ھ ـ و أح ـ د
الملفات الھامة في الجولة الحالية وتتوقف عليه بقية المسارات .إال أن الدول النامية ومنھا العربية لن تحق ـ ق
ال غير زراعية أو ليس ل ـ ديھا الق ـ درة
جميعھا استفادة كاملة من تحرير التجارة في السلع الزراعية كونھا دو ﹰ
على تصدير السلع الزراعية أو كونھا دوالﹰ مستقبلة صافية للغذاﺀ ،وبالتالي فإن فرص التنمية الحقيقية قد تأتي
لھا من خالل موقف تفاوضي قوي حول التجارة في الخدمات ،وبصفة خاصة انتقال العمالة إلى أسواق الدول
المتقدمة.
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خامساﹰ  -اآلثار المتوقعة لنتائج المفاوضات على الدول العربية
ألف  -سيناريوھات التحرير المختلفة وأشكال االلتزامات المتوقعة
عندما يحين الحديث ،بالنسبة إلى الدول العربية ،عن تحرير الشكل الرابع من أشكال التج ـ ارة ف ـ ي
الخدمات ،يجب الوقوف على سيناريوھات مالئمة للتحرير في إطار المسارات التفاوضية المختلفة .فال ب ـ د
للدول العربية من دراسة ما ترغب في أن تجنيه من التحرير في إطار كل من اتفاق الغاتس بمنظمة التج ـ ارة
العالمية واتفاق تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ،آخذةﹰ في االعتبار ما تتمتع به الدول العربي ـ ة
من ميزات اللغة والثقافة المشتركة وقرب الموقع الجغرافي ،األمر الذي يسھل على العمالة الواف ـ دة عملي ـ ة
التفاھم والتعامالت.
وبشكل عام ،يجب أن تعكس المفاوضات في إطار تحرير التجارة في الخدمات بين ال ـ دول العربي ـ ة
اتجاھﹰا أكثر تحرراﹰ مما تقدمه الدول العربية في باقي المسارات التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمي ـ ة،
وذلك ألھداف عدة أھمھا أال يتم تعميم المزايا التي تمنحھا الدول العربية في إطار التزاماتھا ،إلى باقي الدول
األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية ،التي بلغ عددھا  151دولة في تموز/يوليو  ،2007كي ال تضعف م ـ ن
فرص استفادة الدول العربية األخرى مما تقدمه لبعضھا البعض من تحرير .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التواجد
الفعلي للعديد من النقابات واالتحادات العربية التي تعمل على تنظيم وتوحيد المفاھيم المتبعة بين كافة ال ـ دول
العربية يعكس تجانس السوق العربي ككل للعديد من الخدمات ،علمﹰا بأن اللغة والثقافة المشتركة بين ال ـ دول
العربية من العوامل التي تعزز التجانس خاصةﹰ في ظل االتجاه السياسي العالمي نحو الحف ـ اظ عل ـ ى لغ ـ ات
الشعوب وثقافاتھا ،وتيسر التفاھم بين موردي الخدمات ومستھلكيھا في كافة المجاالت ،ومث ـ ال عل ـ ى ذل ـ ك
التفاھم الضروري بين الطبيب والمريض من أجل تشخيص سليم وعالج دقيق .كل ذلك يحتم عل ـ ى ال ـ دول
العربية دفع المفاوضات باتجاه تسھيل حركة العمالة فيما بينھا سواﺀ من خالل التحرير الكامل للشكل الراب ـ ع
من أشكال التجارة في الخدمات أو إلغاﺀ شرط الكفيل الذي ما زال يشكل عائقﹰا رئيسياﹰ أمام حركة العمالة ،أو
تسھيل إجراﺀات الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل.
ويعرض ھذا الفصل عدة سيناريوھات للتحرير يمكن للدول العربية أن تعتمدھا في بعض القطاع ـ ات
الخدمية مثل الخدمات القانونية والمالية والصحية والھندسية واإلنشائية والتعليمية وخدمات المحاسبة.
 - 1خدمات التعليم
يعتبر قطاع خدمات التعليم إحدى األدوات الرئيسية لتھيئة الكفاﺀات الالزمة من أجل تلبية متطلب ـ ات
سوق العمل ودفع عجلة النمو االقتصادي للدول .وبالتالي فإن معظم الدول تحرص على اس ـ تقطاب عمال ـ ة
ذات كفاﺀة عالية للعمل في قطاع التدريس ،سواﺀ المعلمين أو اإلداريين .وبالرغم من ذلك ،فإن تحرير العمل
في ھذا القطاع ليس باألمر الھين ،إذ يتطلب لوائح سليمة ومؤسسات فعالة يمكنھا التعامل مع إخفاقات السوق
وضمان أھداف السياسة العامة ،ويعتبر ذلك ھو الحال السائد خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات واالعت ـ راف
بالمؤھالت الدراسية .ويُ عد قطاع خدمات التعليم في كافة الدول العربية محرراﹰ بالفعل إلى حد كبير ،ول ـ يس
من المتوقع أن تضطر الدول إلى تغيير قوانينھا أو تشريعاتھا بغرض تقديم التزامات ب ـ التحرير ف ـ ي إط ـ ار
منظمة التجارة العالمية.

 - 26ومن االلتزامات المقترحة لتحرير الشكل الرابع ،إضفاﺀ مرونة شديدة على تعيين المعلمين األجان ـ ب
من حيث السماح بنسبة عمالة أجنبية مرتفعة تفوق بكثير ما تسمح به الدول لباقي القطاعات الخدمية؛ وإلغ ـ اﺀ
كافة القيود التي تفرض على تحويل الراتب إلى الخارج أو على فترة اإلقامة؛ وتبسيط اللوائح واإلج ـ راﺀات
التي تتبع الستخراج تصاريح العمل وتيسيرھا .وفي النھاية ،فإن تحرير قطاع خدمات التعليم يسھم في رف ـ ع
جودة التعليم وتحسين المواد التعليمية واألساليب المنھجية.
وفي المقابل ،يجب أن يسمح بالدخول فقط للعمالة األجنبية ذات الكفاﺀة العالية بغي ـ ة ض ـ مان ج ـ ودة
التعليم ،وھذا ما يمكن تحقيقه باشتراط أن يملك المعلم عدداﹰ معيناﹰ من سنوات الخب ـ رة ،وأن يك ـ ون غالبي ـ ة
أعضاﺀ مجلس اإلدارة في المؤسسة التعليمية من الجنسية المحلية لضمان توجيه القرارات تج ـ اه الم ـ صلحة
الوطنية ،وأن يكون مدير ھذه المؤسسة مقيماﹰ في الدولة الوافد إليھا لضمان تواج ـ ده ال ـ دائم ومتابع ـ ة س ـ ير
األمور ،وعلى الجھة المختصة بالتعليم في البلد إصدار تصريح العمل بغية ضمان توافر المؤھالت الالزم ـ ة
لتقديم الخدمة.
ولعل ما يبرر ضرورة االلتزام بتحرير الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخ ـ دمات ف ـ ي مج ـ ال
التعليم وتبسيط اإلجراﺀات المطلوبة وتسھيلھا ،أن فرض القيود الخاصة بتحديد نسبة العمالة األجنبية المسموح
بھا يحد من فرص جذب معلمين على درجة عالية من الجودة والكفاﺀة والتميز في مجال التعليم ال ـ ذي يت ـ سم
بارتفاع معدالت الطلب وتعذر الوفاﺀ بھا من داخل السوق المحلي ،كما أن تبسيط اإلجراﺀات وتسھيلھا ي ـ وفر
مناخﹰا يتميز بالشفافية والوضوح من حيث متطلبات اعتماد المھارات.
 - 2الخدمات الصحية والخدمات المھنية الطبية
تﹸعتبر الخدمات الصحية الجيدة من العناصر األساسية لتحقيق األھداف اإلنمائية واالجتماعية ومطلب ـ اﹰ
رئيسياﹰ للنمو االقتصادي للدول .ويعد قطاع الخدمات الصحية من أھم القطاعات التي يجني تحريرھ ـ ا ع ـ دة
فوائد للدول ،وذلك شريطة أن تكون الخدمات الصحية مواكبة لبيئة تنظيمية مالئمة .وي ـ ؤدي ف ـ تح ال ـ سوق
للمنافسة إلى زيادة كفاﺀة القطاع بشكل عام ورفع جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقھا وانخف ـ اض تكلفتھ ـ ا
وسد فجوات العرض ،حيث تدخل إلى البلد ،مع العمالة األجنبية الماھرة ،التكنولوجيا والمعرف ـ ة والق ـ درات
والخبرة .وينعكس أثر التحرير على مستھلكي الخدمة ،حيث يحظى المرضى بمستوى رفي ـ ع م ـ ن الخدم ـ ة
الطبية وطرق العالج غير المتوفرة في السوق المحلي والتي يوفرھا الخبراﺀ األجان ـ ب .كم ـ ا أن ال ـ سماح
بدخول الممرضين العرب إلى الدول العربية المستقبلة للعمالة يساعد على سد النقص الحالي في الممرض ـ ين
الذين يسھل تعاملھم مع المرضى العرب بسبب عامل اللغة والثقافة.
إن المرضى العرب ھم المستفيدون الرئيسيون من تحرير الخدمات الصحية التي يوفرھا الخب ـ راﺀ أو
األطباﺀ األجانب .وبالتالي فإن تحرير الخدمات الصحية أمر ضروري للحصول على رعاية صحية وطبي ـ ة
جيدة بتكلفة أقل .ومع ذلك ،ونظراﹰ لحساسية ھذا القطاع ،ال بد للدول من وضع رقابة صارمة علي ـ ه وع ـ دم
السماح بتقديم الخدمة إال في حال الحصول على موافقة وتصريح من الجھة المعنية بالخدمات الطبية حتى يتم
التأكد من جودة الخدمة المسموح بھا لحماية المستھلك ،مع اشتراط الخبرة والكفاﺀة العملية وتدريب الك ـ وادر
المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
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إن الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة من القطاعات التي تعد مدخالﹰ رئيسياﹰ لكافة األنشطة التجارية
األخرى ،ويؤدي تعزيز ھذين القطاعين في أي دولة إلى جذب المزيد من االستثمارات األجنبية لضمان تواجد
البنية التحتية الالزمة لكي تمارس تلك االستثمارات أنشطتھا .وعلى الرغم من أن أغلب الدول تعمل عل ـ ى
حماية تلك القطاعات بسبب ارتفاع معدالت البطالة فيھا ،إال أنه على الدول أن ت ـ درك أن عام ـ ل المھ ـ ارة
والكفاﺀة أصبح أمرﹰا ضرورياﹰ للتشغيل ،وأن استقدام العمالة األجنبية يزيد من المنافسة ونقل المعرفة ،ويعم ـ ل
على رفع كفاﺀة القطاع ككل ،خاصة وأن الحديث عن تحرير العمالة في إط ـ ار منظم ـ ة التج ـ ارة العالمي ـ ة
منحصر فقط في العمالة المؤقتة التي يتم تدريجياﹰ إحالل العمالة المحلية محلھا بعد اكتساب المھارات الالزمة
ألداﺀ الخدمة .وھذا ما يؤدي في النھاية إلى تعزيز قطاع الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة بحيث يصبح
دعامة أساسية لكافة األنشطة االقتصادية الالزمة للنمو االقتصادي والتنمية.
إن االلتزامات المقترحة لكافة القطاعات المھنية بصورة عامة تنطبق أيضاﹰ عل ـ ى قط ـ اعي خ ـ دمات
المحاسبة والخدمات القانونية ،إذ يجب على الدول اشتراط سنوات خبرة محددة وتدريب العمالة المحلي ـ ة وأن
يكون للمديرين مساعدون محليون الكتساب المھارات الالزمة بعد انتھاﺀ فترة اإلقامة المؤقتة للعمالة األجنبية.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات القانونية يجب اشتراط أن تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وأن ينحصر
العمل في مجال القانون التجاري والقانون الدولي فقط دون التعرض للقانون الجنائي .وتفرض بعض ال ـ دول
أحيانﹰا شروطاﹰ تصعب النفاذ إلى أسواقھا ومنھا أن يتم تسجيل األجنبي في النقابة المنظمة للمھن ـ ة ف ـ ي البل ـ د
الوافد إليه.
 - 4الخدمات المالية
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول التي حررت قطاع الخدمات المالية تنمو بمتوسط  1في المائة
أسرع من باقي الدول .وتعتبر الخدمات المالية من قطاعات البنية التحتية الالزمة لكفاﺀة أداﺀ كافة القطاعات
األخرى الخدمية وغير الخدمية .وبالتالي فإنه يجب على الدول إدراج تعزيز ھذا القطاع ض ـ من أولوياتھ ـ ا
وضمان كفاﺀة الموارد البشرية العاملة فيه بغض النظر عن العوامل االجتماعية األخرى.
وبشكل عام فإن العمالة التي تعمل في ھذا القطاع من العمالة الماھرة بطبيعتھا ،وبالتالي فليس ھن ـ اك
تخوف من تحرير السوق .وتتضمن التزامات التحرير المقترحة للشكل الرابع بالنسبة إلى الخ ـ دمات المالي ـ ة
)متضمنة خدمات البنوك والتأمين والبورصة( االلتزام بالتحرير الكامل لفئتي المتخصصين والم ـ ديرين م ـ ع
اشتراط سنوات خبرة وتدريب العمالة المحلية ونقل المعرفة ،وأن يحمل رئيس مجلس إدارة المنشأة الجن ـ سية
المحلية ،على أن يتم تسجيل المنشآت المالية لدى الجھات المختصة وأن تخضع للرقابة.
 - 5الخدمات الھندسية واإلنشائية
يلعب قطاع خدمات التشييد والبناﺀ دورﹰا أساسياﹰ في عملية التنمية ،فھو ليس فقط مدخ ﹰ
ال رئيسيﹰا لكاف ـ ة
األنشطة األخرى في البلد ،ولكنه في حد ذاته من أكبر القطاعات في كل بلد .وبما أن عددﹰا كبيرﹰا من ال ـ دول
العربية المستقبلة للعمالة في قطاع خدمات التشييد والبناﺀ يستعين بھذه العمالة بسبب عزوف العمالة الوطني ـ ة
عن العمل فيه ،يجب أن تسعى الدول العربية إلى تحرير ھذا القطاع فيما بينھا تحريرﹰا كامالﹰ ،مع إدراج شرط
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في الوقت والجھد والمال ما أمكن .ولضمان كفاﺀة الخدمة المقدمة ،يجب أال يتم تنفيذ أي رسومات ھندس ـ ية
أو أي عمليات تشييد وبناﺀ دون موافقة الجھة المختصة على المواصفات التي يتم على أساسھا تنفيذ العمليات.
باﺀ  -فرص استفادة الدول العربية من تحرير حركة األشخاص الطبيعيين
إن السماح بحركة العمالة المؤقتة بين الدول العربية من أكثر العوامل التي تع ـ زز م ـ سيرة التكام ـ ل
االقتصادي بين ھذه الدول ،حيث تساھم حركة العمالة في توليد فرص العمل وتخفي ـ ف الفق ـ ر ف ـ ي البل ـ دان
المرسلة للعمالة ،وتوسيع قاعدة القوى العاملة وسد فجوات النقص في المھارات الالزمة لعملي ـ ة النم ـ و ف ـ ي
البلدان المستقبلة للعمالة .كما تساھم تحويالت العاملين في الخارج في تحقيق زيادة ھام ـ ة لعائ ـ دات ال ـ دول
المرسلة للعمالة ،وبالتالي تعزيز الميزانية واحتياطات النقد األجنبي لھذه الدول.
وتتميز الدول العربية بتنوع ميزاتھا التنافسية في القطاعات الخدمية المختلفة بسبب حاجة كل دول ـ ة
إلى فئات ومھارات مختلفة من العمالة .وبالتالي فإن تحقيق التكامل في سوق العمل العربي يؤدي إلى تسكين
العمالة في الوظائف المناسبة لھا في أي دولة عربية بصرف النظر عن الجنسية ،وبالتالي زيادة كفاﺀة جمي ـ ع
القطاعات الخدمية في الدول العربية وانخفاض معدالت البطالة.
وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن العائدات النفطية قد سمحت بتوفير أنظمة رعاي ـ ة
اجتماعية استﹸخدمت كآليات رئيسية في توزيع الثروة الناتجة عن قطاع البترول ،ليس فقط عل ـ ى مواطنيھ ـ ا
ولكن أيض ﹰا على غير المواطنين من العمالة الوافدة .وفي الدول غير المنتجة للنفط ،أدت التحويالت اآلتي ـ ة
من العمالة المھاجرة إلى زيادة االستھالك العائلي خاصة في المناطق الريفية ،وانخفاض معدالت البطالة فيھا.
كما تؤدي تدفقات العمالة اإلقليمية المھاجرة وتحويالتھا إلى نمو اقتصادي سريع وإنماﺀ اجتماعي شامل ف ـ ي
العالم العربي ككل ،باإلضافة إلى أن العمالة المھاجرة تكتسب مھارات إضافية في البلد المستقبﹺل خاصة م ـ ع
توافر بيئات تنظيمية مختلفة ،وبالتالي فإن ھذه العمالة تنقل معھا لدى رجوعھا إلى بلدھا بعد فترة العمل ف ـ ي
الخارج معرفة جديدة ونظم عمل حديثة وأساليب مختلفة للتشغيل ،األمر الذي يجعل من السوق العرب ـ ي ف ـ ي
النھاية سوقﹰا متجانساﹰ ومتكامالﹰ.
والنفع ال يعود فقط على الدول المرسلة للعمالة ،بل على الدول المستقبلة للعمالة التي تنتف ـ ع أي ـ ضﹰا
بطريقة مباشرة من الفوائد المترتبة على استقدام العمالة ،مثل رفع مستوى اإلنتاج ورواج األسعار وال ـ تمكن،
بفضل توفر الموارد البشرية الالزمة ،من إعداد وتطبيق برامج التحديث وإنشاﺀ مشروعات البنية األساس ـ ية
لتحسين الطرقات واالتصاالت والمنشآت العامة والتعليم والصحة .وتخدم تدفقات العمالة وتحويالتھا أھ ـ داف
التكامل االقتصادي العربي ،ألن النقص في العمالة في بعض الدول العربية يتزامن مع فائض في العمالة في
دول أخرى ،وبالتالي توافرت معادلة العرض والطلب ،وفي مقابل شروط العرض النتقال العمال ـ ة ظھ ـ رت
حوافز اقتصادية ضخمة نظراﹰ لوجود اختالفات في الدخل واألجور بين الدول تشجع على انتقال العمالة عبر
الحدود .كما وفرت أوجه الشبه الثقافية واللغوية والقرب الجغرافي مزايا خاصة لحركة العمال ـ ة فيم ـ ا ب ـ ين
الدول العربية.
وقد أدى تغيير نظم اإلنتاج والعمل باالستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتغيير قواعد استحداث
الوظائف في أغلب الدول إلى ارتفاع معدالت حركة العمالة ،باإلضافة إلى تغيير الھيكل اإلنتاجي للعديد م ـ ن
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االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قد أعاد تشكيل طرق العمل في العديد من القطاعات ،حيث ظھرت مھ ـ ن
جديدة لم تكن موجودة من قبل ،واختفت بعض المھن األخرى .وبدأت كافة ال ـ دول تنظ ـ ر إل ـ ى المعرف ـ ة
والمھارات والقدرات الشخصية في العمالة على أنھا أھم المتطلبات الالزمة للكفاﺀة اإلنتاجية.
جيم  -التحديات المترتبة على الدول العربية لتحرير حركة األشخاص الطبيعيين
يفتح التحرير مجاالت للمنافسة ويؤدي إلى رفع كفاﺀة الخدمات المقدمة وجودتھا بتكلفة أقل ،لكنه ق ـ د
يؤدي أيضﹰا إلى فقدان بعض الوظائف التي كان يمكن أن تعطى للعمالة المحلية وربما رفع معدالت البطال ـ ة
بسبب المنافسة القوية مع العمالة الوافدة .ولكن على الرغم من ذلك ،يجب األخذ في االعتبار أمرين ھامين،
أولھما أن تحرير حركة األشخاص الطبيعيين في إطار منظمة التجارة العالمية يتعلق فقط بالعمالة المؤقتة التي
تعتزم العودة إلى بلدھا في األجل القصير .ويظھر التحدي ھنا في ضرورة أن تضع الدول خط ـ ط ت ـ دريب
للعمالة المحلية من قبل العمالة الوافدة ذات المھارات العالية حتى تستطيع العمال ـ ة المحلي ـ ة الوص ـ ول إل ـ ى
مستوى أداﺀ مھني مرتفع يغني عن الحاجة إلى العمالة األجنبية الوافدة؛ واألمر اآلخر أن تحرير العمالة يجب
أن يتحقق في كافة الدول العربية وإال انعكس األمر سلباﹰ على الدول التي تلتزم منفردة بالتحرير .وب ـ الرغم
من أن وجود سوق عربي للعمل مفتوح بالكامل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدالت البطالة ف ـ ي بع ـ ض
الدول ،إال أن ھذا االرتفاع يكون مؤقتاﹰ وينتج عنه بعد فترة إحالل كافة األش ـ خاص ف ـ ي وظ ـ ائف مالئم ـ ة
لمؤھالتھا وقدراتھا ،وبالتالي رفع القدرة اإلنتاجية لكافة القطاعات .كما يجب التعام ـ ل م ـ ع العمال ـ ة طبق ـ اﹰ
لمھاراتھا وقدراتھا الشخصية بصرف النظر عن الجنسية .ولجني ثمار سوق عربي مفتوح للعمل ،يجب على
الدول تحديد أولويات اإليفاد واالستقبال في القطاعات الخدمية المختلفة ،ووض ـ ع قاع ـ دة بيان ـ ات بالعمال ـ ة
المطلوبة ومؤھالتھا داخل الدولة باإلضافة إلى قواعد بيانات خاصة بالعمالة الراغبة في العمل بالخارج ،مما
يسھل إيجاد فرص النتقال العمالة إلى الخارج وتحديد أنسب الوظائف لھا في السوق العربي.
تظھر التحديات المترتبة على تحرير سوق العمالة بصورة أوضح في الدول المرسلة للعمال ـ ة فيم ـ ا
يعرف بھجرة األدمغة .ولكن يجب النظر إلى ھذا األمر في كونه نتيجة مؤقتة للتحرير ألن العمال ـ ة تنتق ـ ل
بصورة مؤقتة تكتسب فيھا العديد من المھارات اإلضافية وطرق اإلنتاج الحديثة التي يمكن تطبيقھا بعد ذل ـ ك
حال الرجوع إلى البلد.
كما يُ صعب التحرير من مھمة الحكومات في وضع األطر الالزمة لتنظيم العمالة األجنبية ومع ـ ايير
االعتراف بالكفاﺀات والمؤھالت التعليمية لضمان جودة الخدمات التي سوف توفرھا العمالة الوافدة .ويج ـ ب
على الدول العربية إعداد برامج مشتركة فيما بينھا لالعتراف بمؤھالت العمالة العربية ككل والعم ـ ل عل ـ ى
إعداد مناھج دراسية متشابھة ووضع حد أدنى لما تتضمنه تلك المناھج بحيث يتم االعتراف بھا تلقائي ـ ﹰا م ـ ن
كافة الدول.
دال  -مقارنة لمتوسط األجور في قطاعات مھنية مختارة
في دول عربية مع دول آسيوية
ال توجد إحصائيات أو بيانات محددة وواضحة بشأن متوسط األجور للعمالة العربية وفقاﹰ للقطاع ـ ات
المھنية في الدول العربية وتسمح بمقارنتھا بالعمالة اآلسيوية ،ألن األجور يح ـ ددھا ص ـ احب المن ـ شأة وفق ـ ﹰا
لظروف العرض والطلب أو على أساس الخبرة المطلوبة أو كفاﺀة العاملين.

 - 30وقد اتضح من الزيارة الميدانية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومعاينة المن ـ شآت الخدمي ـ ة اش ـ تداد
المنافسة ما بين العمالة العربية والعمالة اآلسيوية بشكل أساسي في قطاع ـ ات الت ـ شييد والبن ـ اﺀ ،والفن ـ ادق
والمطاعم ،والطاقة ،والتوزيع )الجملة والتجزئة( ،وخدمات الكمبيوتر .وتھ ـ يمن العمال ـ ة اآلس ـ يوية عل ـ ى
قطاعات أعمال النظافة وتحميل البضائع التي تتميز بانخفاض أجورھا مقارنة بالقطاعات األخرى ،في ح ـ ين
تھيمن العمالة العربية على قطاعات التعليم .أما قطاعات المحاسبة والمحاماة فتمأل العمالة األوروبي ـ ة ج ـ زﺀﹰا
ھامﹰا من وظائفھا.
وقد أجريت في إطار ھذه الدراسة مقابلة مع مسؤولي التوظيف في إحدى الشركات العاملة في قطاع
الحاسوب )طلبت الشركة عدم اإلشارة إلى اسمھا( فاتضحت الحقائق التالية:
)أ(

ال يوجد تمييز في األجور ما بين العمالة اآلسيوية والعمالة العربية؛

)ب( يتوقف األجر على ما يتضمنه عقد العمل و الخبرة المطلوب توافرھا في شاغل الوظيفة؛
)ج( يتميز ھذا القطاع عن غيره من القطاعات الخدمية باعتماد بعض الوظائف فيه عل ـ ى المھ ـ ارة
والكفاﺀة الفنية ذات الطبيعة الخاصة والتي من الممكن على أساسھا تحديد أجر أعل ـ ى ن ـ سبياﹰ م ـ ن األج ـ ور
السارية لنفس الوظائف.
وقد تم الحصول على ھيكل لألجور والمرتبات الشھرية لبعض الوظائف في الشركة والت ـ ي تم ـ نح
للموظفين بغض النظر عن جنسيتھم ،وھي كالتالي:
)أ( تحليل نﹸظم المعلومات 5 000 :دوالر أمريكي؛
)ب( تصميم الشبكات 4 200 :دوالر أمريكي؛
)ج( ھندسة البرمجيات 3 500 :دوالر أمريكي؛
)د( الدعم الفني 3 100 :دوالر أمريكي.
وقد أوضح مسؤولو التوظيف في الشركة المذكورة أن الخبرة تلعب دوراﹰ كبيراﹰ في تحدي ـ د م ـ ستوى
األجر ضمن الفئة الواحدة .فالخبرة المطلوبة في قطاع الحاسوب تتراوح ما بين س ـ نتين وخم ـ س س ـ نوات،
ومتوسط األجر يختلف بنسبة تتراوح بين  20و 25في المائة تبعاﹰ لكون الخبرة المطلوبة أقل م ـ ن س ـ نتين أو
أكثر من خمس سنوات ،بمعنى أن الوظائف المطلوب فيھا خبرة أقل من سنتين يقل أجرھا بن ـ سبة  25ف ـ ي
المائة عن متوسط األجر في الفئة التي تنتمي إليھا الوظيفة ،وأن الزيادة الدورية في األجر تتوقف على ع ـ دة
عوامل أھمھا الكفاﺀة والمھارة الفنية التي قد تتوافر أو ال تتوافر في العامل بغض النظر عن جنسيته.
ويظھر الجدول  1متوسط األجور السنوية في كل من الفلبين وقطر ومصر واألردن باالس ـ تناد إل ـ ى
البيانات المتاحة من منظمة العمل الدولية والموقع اإللكتروني لمؤسسة مؤش ـ ر األج ـ ور )(wageindicator.org
إلعداد مقارنة بين متوسط األجور السنوية مقومة بالدوالر األمريكي لعدد من األنشطة الخدمية خ ـ الل ع ـ ام
 2004في عدد من الدول العربية واآلسيوية المستقبلة والمرسلة للعمالة.

 - 31الجدول  - 1متوسط األجور السنوية في بعض الدول العربية واآلسيوية

القطاع الخدمي
الطاقة
اإلنشاﺀ والتشييد
التوزيع
السياحة
النقل
القطاع المالي )سوق المال/التأمين(
التعليم
الصحة

متوسط األجور السنوية
)*(
)بالدوالر األمريكي(
قطر
الفلبين
)مستقبلة(
)مرسلة(
10 909
2 774
26 980
1 825
9 470
1 679
7 785
1 789
15 834
1 971
25 431
3 285
20 462
3 431
8 518
2 993

مصر
)مرسلة(
1 740
1 817
1 662
1 037
1 843
2 743
1 063
746

األردن
)مستقبلة/مرسلة(
7 377
5 892
3 983
4 172
7 920
12 657
7 212
4 550

) * ( السنة األساس  ،2004عدا قطر حيث كانت سنة األساس  2005وفق ﹰا للبيانات المتاحة.

ويتضح من الجدول  1تفاوت ظاھر في األجور ما بين الدول المرسلة والدول المستقبلة ،وأن ارتفاع
متوسط األجر السنوي في دولة مثل قطر يعطي مؤشرﹰا لكونھا سوق جذب للعمالة الوافدة سواﺀ م ـ ن ال ـ دول
ال طارداﹰ للعمالة .وب ـ صفة عام ـ ة يوض ـ ح
العربية أو الدول اآلسيوية ،بينما يُ عتبر تدني متوسط األجور عام ﹰ
الجدول  1أھمية الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات لما يمكن أن يجنيه انتقال األشخاص الطبيعيين
إلى الدول المستقبلة من فوائد للدول المرسلة وميزان المدفوعات فيھا.
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سادساﹰ  -تطبيقات في دول عربية مختارة
ألف  -جمھورية مصر العربية
يشترط للعمل في مصر الحصول على ترخيص عمل وفق ﹰا للمادة  28من قانون العمل رقم  12لسنة
 ،2003التي تنص على أنه ال يجوز لألجانب أن يزاولوا عمالﹰ إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من
وزارة القوى العاملة والھجرة ،كما نصت المادة ) (29من قانون العمل على أن يحدد الوزير المختص بقرار
منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراﺀاته والبيانات التي يتضمنھا وإجراﺀات تحديده والرسم
الذي يحصل عنه بما ال يقل عن ألف جنيه مصري .كما يحدد حاالت إلغاﺀ الترخيص قبل انتھاﺀ مدته
وحاالت إعفاﺀ األجانب من شرط الحصول عليه .وتتمثل شروط الحصول على ترخيص للعمل في مصر
في اآلتي :
)أ( احتياج المنشأة الفعلي إلى الخبرة األجنبية وتناسب مؤھالت األجنبي وخبراته مع المھنة
المطلوب اإلذن للعمل بھا؛
)ب( تعيين مساعدين مصريين لألجانب الذين يتم التصريح باستخدامھم؛
)ج( حصول األجنبي على ترخيص بمزاولة المھنة وفق ﹰا للقوانين واللوائح المعمول بھا؛
)د( عدم جواز زيادة عدد العمالة األجنبية في أية منشأة ولو تعددت فروعھا عن  10في المائة من
مجموع العاملين فيھا ،ويستثنى من ذلك الحاالت التي تمس مصالح البلد ،ويتم عرض تلك الحاالت على
اللجنة التي شﹸكلت لھذا الغرض؛
) •( شھادة تفيد عن خلو األجنبي من مرض نقص المناعة البشرية )اإليدز(؛
)و( تحصيل رسوم الترخيص بالعمل لألجانب.
ويتم اإلعفاﺀ من رسوم الترخيص بالعمل في حالة وجود اتفاقيات بين
صراحة على إعفاﺀ األجانب من رسوم الترخيص ،كذلك يُعفى المعاقون من تلك
بالمثل .وكما أشير إليه في الفصل األول من ھذه الدراسة ،فإن إحدى فئات العمالة
الفئة الخاصة باالنتقال بين األفرع المختلفة للشركة .وبالنسبة إلى مصر تتمثل
الشركات في اآلتي:

مصر ودول أخرى تنص
الرسوم طبقﹰا لمبدأ المعاملة
المتفق عليھا بين الدول ھي
شروط االنتقال بين فروع

)أ( األجنبي الوافد من الشركة األم في الخارج والتي لھا فروع مختلفة داخل البلد :يمكن له أن
يعمل في أي من فروع الشركة األم بنفس ترخيص العمل الممنوح له أول مرة مع اتخاذ كافة اإلجراﺀات
الالزمة لمنحه الترخيص بالعمل؛
)ب( األجنبي الذي يرغب في تغيير عمله من شركة إلى شركة أخرى في مجال آخر ،ينبغي أن
يقوم بما يلي:

 - 33) (1تسليم ترخيص العمل الممنوح له إلى الجھة اإلدارية المختصة؛
) (2استخراج ترخيص عمل جديد للمنشأة الجديدة التي يرغب في العمل بھا مع استيفاﺀ كافة
المستندات الالزمة لذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أن العمالة المصرية تواجه العديد من العوائق في األسواق األخرى ومنھا بشكل
خاص األسواق العربية نتيجة كون مصر من أھم الدول المرسلة للعمالة في المنطقة العربية .وتتمثل تلك
العوائق في اآلتي:
)أ( القيود الخاصة بتأشيرات الدخول وتصاريح العمل والحد من فترة اإلقامة والقدرة على التنقل،
وتؤدي ھذه العوائق إلى رفع التكلفة المباشرة وغير المباشرة للنفاذ إلى األسواق األجنبية وتقلل من المزايا
الممنوحة لموردي الخدمات؛
)ب( اختبارات الحاجة االقتصادية التي تعتبر من أھم العوائق المصطنعة التي تحد من أعداد العمالة
المسموح لھا بالدخول والمتمثلة في اختبارات السوق المحلي واختبارات الحاجات اإلدارية؛
)ج( قيود كمية على تأشيرات الدخول في العديد من الدول المتقدمة؛
)د( القيود المطبقة على المعاملة الوطنية لألشخاص الطبيعيين بعد دخولھم األسواق األجنبية ،مثل
نقل تصاريح العمل وحركة مقدِّ م الخدمة بعد دخوله السوق األجنبي؛
) •( عدم اعتراف الدول المتقدمة بمؤھالت العاملين من الدول النامية ،وعدم االلتزام بما ورد في
المادة السابعة )االعتراف( من اتفاق الغاتس واقتصار االعتراف المتبادل على الدول المتقدمة فقط؛
)و( عدم استفادة العاملين من الدول النامية من عائد الضرائب التي يدفعونھا للضمان االجتماعي
طبقﹰا لقوانين الدول المتقدمة ،حيث إن الحد األدنى للفترة المطلوب انقضاؤھا قبل البدﺀ باالستفادة يتعدى فترة
اإلقامة المسموح بھا ألولئك العاملين.
 - 1مصر ومنظمة التجارة العالمية
)أ(

التزامات مصر في إطار جولة أوروغواي

تضمنت االلتزامات األفقية في جدول التزامات مصر فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق قيدﹰا ينص على
أنه "يجب أال يزيد عدد األفراد األجانب الالزمين لتوريد الخدمة من أي وحدة ،بغض النظر عن عدد
فروعھا ،عن  10في المائة من إجمالي العاملين في الوحدة ،ما لم يذكر خالفاﹰ لذلك في أي خانة من خانات
الجدول".
وفيما يختص بالمعاملة الوطنية فقد تم االلتزام بعدم وجود قيود ،أي أن مصر ملتزمة بمنح معاملة
وطنية لألجانب مماثلة لمعاملة المصريين .ومثال على ذلك أنه يجب أن تتوافق شروط المؤھالت المطلوبة
بالنسبة إلى العمالة األجنبية مع الشروط المطلوبة بالنسبة إلى العمالة المصرية للمھن المختلفة داخل مصر،
وھذا ال يعني تطابق الشروط المطلوبة ألن األجانب ليسوا مطالبين بالحصول على شھادة بكالوريوس تجارة

 - 34من إحدى الجامعات المصرية للعمل في مكاتب المحاسبة المصرية ولكن على ما يعادلھا من الشھادات في
بلدھم.
وبالنسبة إلى االلتزامات القطاعية ،فقد تم وضع قيد على البنوك المشتركة بحيث يجب أن تتوافر لدى
المدير العام خبرة في مجال البنوك في مصر ال تقل عن  10سنوات وذلك بالنسبة إلى البنوك المنشأة في
مصر عدا فروع البنوك األجنبية .كما تم وضع قيود على التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين ضد
حوادث األفراد بحيث يسمح للمديرين المؤھلين من غير المصريين بالعمل خمس سنوات مع إمكانية التجديد
ويخضع تعيينھم وتجديد فترة عملھم لموافقة السلطة الرقابية ،كما يجب أن يكون المدير غير المصري قد
حصل عامين على األقل من الدراسات المصرية .وبالنسبة إلى التأمين العام يسمح للمديرين المؤھلين من
غير المصريين بالعمل خمس سنوات مع إمكانية التجديد ويخضع تعيينھم وتجديد فترة عملھم لموافقة السلطة
الرقابية ،كما يجب أن يكون المدير غير المصري قد حصل عامين على األقل من الدراسات المصرية.
كما وُ ضع قيد على النقل البحري الدولي فيما يختص بخدمات نقل الركاب ونقل البضائع بحيث يكون
 95في المائة من أفراد طاقم السفينة من المصريين وأال تقل أجورھم ومرتباتھم عن  90في المائة من
إجمالي األجور والمرتبات المدفوعة ،كما يجب أن يكون الرئيس وغالبية أعضاﺀ مجلس إدارة الشركة من
المصريين .كذلك وُ ضع قيد على الخدمات المعاونة للنقل البحري فيما يختص بالموانئ بحيث يكون  25في
المائة على األقل من العاملين وأعضاﺀ مجلس إدارة الشركة من المصريين.
)ب(

العرض المصري األولي

تقدمت مصر بعرضھا األولي في كانون األول/ديسمبر  2004وقد تضمن تحديداﹰ لفئات العمالة الت ـ ي
تقع في نطاق التزامات مصر األفقية الخاصة بحركة األشخاص الطبيعيين على النحو التالي:
) (1زائرو األعمال
األشخاص الطبيعيون الذين يقيمون في مصر بدون الحصول على عائد مالي من م ـ صر وب ـ دون أن
يقوموا بالبيع المباشر أو توريد الخدمات للعامة ،والغرض من إقامتھم ھو المشاركة في اجتماعات األعم ـ ال
وأغراض األعمال األخرى ومنھا التفاوض لبيع الخدمة و/أو أي أنشطة أخرى مشابھة مثل التفاوض لتحضير
إنشاﺀ تواجد تجاري في مصر .ويسمح بدخول تلك الفئة وتكون إقامتھا محددة لفترة  90يومﹰا.
) (2المنتقلون بين فروع الشركات
أ  -يجب أن يكون للشخص الطبيعي المعني خبرة لدى الشخص المعنوي المؤسس لمدة سنتين
على األقل سابقة مباشرة لتاريخ تقديمه طلب االنتقال؛
ب  -يجب أن يھدف الشخص الطبيعي المعني إلى الدخول المؤقت من أج ـ ل توري ـ د الخدم ـ ة
‘  ‘ 1لنفس الشخص المعنوي الذي تتضمن أعماله أن ـ شطة جوھري ـ ة داخ ـ ل م ـ صر أو،
‘  ‘ 2للشخص المعنوي المنشأ في مصر والذي تتضمن أعماله أنشطة جوھرية داخل مصر
سواﺀ مملوكة أو خاضعة أو تابعة لذات الشخص المعنوي؛
ج  -يجب الحصول على تصريح عمل من السلطات الم ـ صرية المعني ـ ة ،وأال يتع ـ دى ع ـ دد
األشخاص الطبيعيين األجانب الالزمين لتوريد الخدمة في أي وحدة ،بغض النظر عن عدد

 - 35فروعھا ،نسبة  10في المائة من إجمالي عدد العاملين في الوحدة؛
د  -يجب أن ينتمي الشخص الطبيعي المعني إلى إحدى الفئات التالية:
‘  ‘ 1القيادات اإلدارية :األشخاص العاملون في المناصب القيادية لدى الشخص المعن ـ وي،
والذين يتم اإلشراف عليھم من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل ح ـ املي األس ـ ھم ف ـ ي
الشركة أو من يماثلھم؛
‘  ‘ 2المتخصصون :األشخاص العاملون لدى الشخص المعنوي والذين يمتلكون المعرف ـ ة
المميزة الضرورية لخدمة المنشأة وأدوات البحث والتقنيات واإلدارة.
)ج(

العرض المصري المحسن

ال لاللتزام ـ ات
تقدمت مصر بالعرض المحسن في شھر حزيران/يونيو  ،2005لكنه لم يتضمن تع ـ دي ﹰ
األفقية فيما يتعلق بالشكل الرابع .أما عن االلتزامات القطاعية المتعلقة بالشكل الرابع ،فقد ت ـ ضمن الع ـ رض
المصري المحسن استثناﺀ قطاع خدمات الحاسوب من القيد الخاص بحركة األشخاص الطبيعيين الوارد ف ـ ي
التزامات مصر األفقية ،والخاص بتحديد نسبة عمالة أجنبية ال تزيد عن  10في المائة من إجمالي العمالة في
المنشأة ،لمدة أربع سنوات من تاريخ إنشاﺀ المنشأة.
 - 2وضع العمالة المصرية في أسواق العمل العربية
)أ(

)*(

المملكة العربية السعودية

يقدر حجم العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية بحوالي  923 600عامل ،وھذا الرقم ،وإن
ال مقارنةﹶ بالحجم اإلجمالي للعمالة غير الوطنية في المملكة العربية السعودية والتي
بدا كبيراﹰ ،فإنه يعتبر ضئي ﹰ
بلغ عددھا  8 640 000عامل .وينحصر الطلب السعودي للعمالة المصرية في المھن التي تتطلب مھارات
وكفاﺀات عالية ،مثل أساتذة الجامعات واألطباﺀ االستشاريين والمدرسين المتخصصين في الحاسوب والفنيين
والممرضات والحرفيين ومھنيي األعمال الفندقية.
)ب(

دولة اإلمارات العربية المتحدة

يقدر حجم العمالة المصرية في اإلمارات العربية المتحدة بحوالي  95 000عامل ،في حين أن
إجمالي العمالة األجنبية في اإلمارات العربية المتحدة بلغ  1 506 074عامالﹰ .وتعتبر اإلمارات العربية
المتحدة من أكثر األسواق الواعدة لزيادة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج .وتعمل العمالة المصرية في
كافة األنشطة االقتصادية ،خاصةﹰ التربية والتعليم والصحة والتشييد والبناﺀ ،ويوضح الجدول  2حجم العمالة
المصرية في اإلمارات العربية المتحدة وفقاﹰ للقطاعات الخدمية المختلفة.
وتعتبر العمالة الوافدة من دول جنوب شرق آسيا إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة من أكثر العمالة
منافسةﹰ للعمالة المصرية ،حيث تحتل العمالة المصرية المرتبة السادسة بعد العمالة الھندية والباكستانية ومعظم
دول شرق آسيا .ويتركز الطلب واإلقبال على سوق العمل اإلماراتي على المھن ذات التخصص الدقيق
والكفاﺀة العالية ،مثل األطباﺀ االستشاريين والمھندسين ،خاصة العاملين في مجال البترول ،باإلضافة إلى أن
)*( وزارة القوى العاملة والھجرة في جمھورية مصر العربية ،بيانات عام .2000

 - 36عزوف العمالة الوطنية في اإلمارات العربية المتحدة عن الوظائف الحرفية ،خاصةﹰ في خدمات التشييد
والبناﺀ ،يفتح المجال أمام العمالة المصرية لشغل تلك الوظائف.
الجدول  - 2العمالة المصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق ﹰا للمھن
المھن
المديرون وكبار المسؤولين
أخصائيون في المھن التعليمية
الفنيون ومساعدو األخصائيين
الحرفيون
عمال المھن العادية

)ج(

العمالة المصرية
3 823
20 867
18 016
25 659
58 262

المھن
القائمون باألعمال الكتابية
العاملون في مجال الخدمات ومحالت البيع
عمال الزراعة والعاملون في الصيد
عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات

العمالة المصرية
978
2 796
887
16 148

دولة الكويت

ال من إجمالي عمالة أجنبية بلغت
يقدر حجم العمالة المصرية في الكويت بحوالي  190 550عام ﹰ
 1 048 119عامالﹰ .وتعتبر الكويت من الدول الجاذبة للعمالة األجنبية من مختلف الجنسيات في مختلف
األنشطة االقتصادية ،ويرجع ذلك إلى ضعف حجم قوة العمل الوطنية نتيجة ضعف القاعدة السكانية باإلضافة
إلى الزيادة في معدالت االستثمار التي تحتاج إلى عمالة إضافية لتشغيل تلك االستثمارات .وبعد انتھاﺀ حرب
الخليج التي ألحقت العديد من األضرار بالبلد ،احتاجت الكويت إلى العديد من الموارد البشرية إلعادة التعمير
مما عزز فرص العمل المتاحة .ومن أھم االختصاصات والمھن المطلوبة في الكويت ،القضاة واألطباﺀ
والممرضات والمدرسون ومصممو برامج الحاسوب والعاملون في التشييد والبناﺀ ،مع اشتراط فترة خبرة ال
تقل عن خمس سنوات.
)د(

دولة قطر

يقدر حجم العمالة المصرية في قطر بحوالي  25 000عامل من إجمالي عمالة أجنبية بلغت حوالي
 47 027عامالﹰ .ويعتبر سوق قطر من األسواق الواعدة لزيادة تدفق العمالة المصرية خاصةﹰ العمالة ذات
المھارات الخاصة والتخصصات الدقيقة .ومن أھم االختصاصات والمھن المطلوبة في قطر ،أساتذة
الجامعات ومستشارو القضاﺀ واألطباﺀ والممرضون والمدرسون وأخصائيو الحاسوب وفنيو البترول
والمھندسون وعمال التشييد والبناﺀ والعاملون في قطاع الفنادق.
) •(

المملكة األردنية الھاشمية

يقدر حجم العمالة المصرية في األردن بحوالي  226 850عامالﹰ من إجمالي عمالة أجنبية بلغت
حوالي  320 000عامل .وتعمل العمالة المصرية في األردن في المھن العلمية والخدمات والحرف .وتجدر
اإلشارة إلى أن األردن ال يشترط تأشيرة دخول مسبقة للمصرين لدخول أراضيه ،ويعفي من شرط الحصول
على إذن باإلقامة ،وقد أدى ذلك إلى تزايد تدفق العمالة المصرية إلى األردن حتى أصبحت تفوق االحتياجات
الفعلية للبلد.
)و(

الجماھيرية العربية الليبية

يقدر حجم العمالة المصرية في ليبيا بحوالي  332 600عامل ،وتعتبر العمالة الفلبينية والفلسطينية
والسودانية والتركية والمغربية والبنغالديشية والبلغارية من العمالة المنافسة للعمالة المصرية في الجماھيرية

 - 37العربية الليبية .ويتميز السوق الليبي بالنسبة إلى العمالة المصرية بسھولة الدخول إليه والخروج منه وعدم
التقيد بتأشيرة دخول مسبقة وكذلك التجاور الجغرافي بين مصر وليبيا .ومن أھم االختصاصات والمھن
المطلوبة في ليبيا األطباﺀ والمدرسون والعاملون في مجال التشييد والبناﺀ.
ويوضح الجدول  3حجم العمالة المصرية التي تم توظيفھا في القطاع الخاص والقطاع االستثماري
وفي الخارج في الفترة  .2007 - 2004ويوضح الجدول  4التعاقدات وفقاﹰ للدول المستقبلة للعمالة المصرية
في الفترة من  1أيلول/سبتمبر  2005إلى  30حزيران/يونيو  .2007مما يؤكد أن حركة العمالة المصرية
ذات أھمية حيوية لمصر كدولة مرسلة للعمالة:
الجدول  - 3فرص العمل التي تم شغلھا في القطاع الخاص والقطاع االستثماري وفي الخارج
من  1آذار/مارس  2004إلى
 31كانو األول/ديسمبر 2005

بيان الفرص
فرص العمل في القطاع الخاص والقطاع
االستثماري التي تم شغلھا عن طريق مكاتب
التشغيل
فرص العمل في الخارج التي تم شغلھا عن طريق
أجھزة الوزارة
فرص العمل في القطاع الخاص واالستثماري التي
تم شغلھا ذاتي ﹰا
فرص العمل التي تم شغلھا عن طريق شركات
إلحاق العمالة بالداخل
إجمالي الفرص التي تم شغلھا

من  1أيلول/سبتمبر 2005
إلى  30حزيران/يونيو 2007

417 336

422 113

185 760

214 916

416 818

551 400

89 338
1 109 252

125 828
1 314 257

باﺀ  -اإلمارات العربية المتحدة
ﹸتعد العمالة من أھم عوامل التنمية االقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة ،ولذلك اتجھت الدولة ،في
سياق رسم السياسات العامة بشأن القوى العاملة ،نحو تطوير سياسة سكانية شاملة تھدف إلى معالجة الخل ـ ل
السكاني ،فأصبحت تركز في الوقت الحالي وبشكل كبير على التوطين أو ما يعرف بسياسة "األمرتة" ،عب ـ ر
تطوير وتنفيذ سياسات مدروسة ومستقرة لتنظيم سوق العمل وتحديد معايير الحد األدنى لبيئة العمل وتعزي ـ ز
الرقابة والتفتيش للتأكد من حفظ حقوق جميع األطراف .وتتمثل أھم محاور تطوير قطاع القوى العاملة ف ـ ي
اآلتي:
)أ( دعم برامج التوطين سواﺀ على المستوى المحلي أو االتحادي؛
)ب( إنشاﺀ قاعدة بيانات للقوى العاملة في الدولة؛
)ج( تعزيز الجھاز الرقابي لوزارة العمل؛
)د( وضع أنظمة وتشريعات لتنظيم العمالة والعالقة بين العمالة وأصحاب العمل؛
) •( تحديد معايير للحد األدنى المطلوب لبيئة العمل.
وقد شھدت اإلمارات العربية المتحدة خالل العقد األخير من القرن الماضي تط ـ ورات كبي ـ رة ف ـ ي
الظروف المتصلة بأنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والتجارية والتعليمية ،وھو األمر ال ـ ذي أدى إل ـ ى

 - 38اعتبار اإلمارات العربية المتحدة إحدى أھم الدول المستقبلة للعمالة مقارنة بالدول الخليجية األخ ـ رى ،حي ـ ث
شھدت خالل العقود الثالثة الماضية تدفق أعداد كبيرة من العمالة األجنبية أملتھا ظروف التنمية االقتصادية.

 - 39الجدول  - 4التعاقدات الدائمة والمؤقتة والموسمية وفق ﹰا للدول المستقبلة للعمالة المصرية
من  1أيلول/سبتمبر  2005إلى  30حزيران/يونيو 2007
المملكة العربية
السعودية

الكويت

اإلمارات العربية
المتحدة

قط ـ ـ ر

األردن

ليبيا

عمان

البحرين

لبنان

السودان

الجمھورية العربية
السورية

المغرب

تونس

57 055

7 995

4 892

940

9 607

201

9 763

3 186

335

16 811

182

34

3

53 136

23 822

2 540

632

86

195

المصدر :وزارة القوى العاملة والھجرة في جمھورية مصر العربية.

1

3

25

10

76 397

1
2

21

3

107

1

1

22

446

الجزائر

6 658

اليمن

3 387
4 710

قبرص

7 563

3 728

338

14 041

41

11

مالطة

17 718

681

2 797

191

10 356

22

108

9

أخرى

5 165

11 100

4 143

113

6 235

23

83

6

117

ماليزيا

3 957

8 884

2 936

303

9 707

111

62

16

28

ـ

1

ـ

1
5

5

1
6

2

7

5

1

2

2

1

6

22

3

107

اليونان

 1/1إلى
2006/3/31
 4/1إلى
2206/6/30
 7/1إلى
2006/9/30
 10/1إلى
2006/12/31
 1/1إلى
2007/3/31
 4/1إلى
2007/6/30
اإلجمالي

15 460

7 150

2 140

320

6 640

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

اإلجمالي

الفترة
 9/1إلى
2005/12/31

0

35 000

34

26 040

192

27 270

100

31 983

49

29 184

17

28 400

56

37 039

448

214 916

 - 39 - 1قانون تنظيم عالقات العمل
يحكم سوق العمل في اإلمارات العربية المتحدة القانون رقم  8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات
العمل وتعديالته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه .وفي ظاھرة غير مسبوقة في دول المنطقة ،أصدرت
وزارة العمل في اإلمارات العربية المتحدة مشروع تعديل قانون العمل الحالي وعممته على كافة األطراف
من أجل تبادل اآلراﺀ ووجھات النظر حول التعديالت المقترح تضمينھا .ويأتي ھذا اإلجراﺀ تأكيدﹰا لمبدأ
الشفافية المعمول به .لكن االستعراض التالي يتناول القانون الحالي ألن مشروع القانون الجديد ما زال قيد
الدراسة والبحث مع كافة األطراف المعنية.
يطبق القانون رقم  8وتعديالته على كل من العمالة المحلية والعمالة األجنبية دون تمييز .ووفقﹰا لھذا
القانون تتلخص أھم شروط العمل في اإلمارات العربية المتحدة في اآلتي:
)أ(

الحصول على تصريح عمل
) (1يتطلب حصول العامل األجنبي على تصريح عمل أن يكون مكفوالﹰ من قبل منشأة مرخص لھا
ومسجلة لدى وزارة العمل والشؤون االجتماعية؛
) (2يصدر تصريح العمل من وزارة العمل والشؤون االجتماعية وفقا لشروط محددة وعلى العامل
استيفاﺀ الشروط التالية:
أ-
ب-
ج-
د-

)ب(

أن
أن
أن
أن

ال يقل عمره عن  18سنة وال يزيد عن  60سنة؛
يكون من ذوى الكفاية المھنية أو يملك المؤھالت الدراسية التي يحتاج إليھا البلد؛
يحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشھر على األقل؛
يكون مالئما صحيا وسليم ﹰا من األمراض.

استخراج عقود عمل وبطاقات عمل
) (1عقود العمل
أ  -بعد الوصول إلى اإلمارات العربية المتحدة يجب أن يكون للعامل عقد عمل م ـ ع المن ـ شأة
التي تستخدمه ،ويحرر ھذا العقد باللغة العربية ويجوز أن يحرر باللغة اإلنكليزية؛
ب  -يجب أن يكتب عقد العمل من ثالث نسخ ،واحدة تعطى للعامل ،وواحدة لصاحب العم ـ ل،
وتحفظ الثالثة لدى دائرة العمل المعنية؛
ج  -على العامل التأكد من حصوله على نسخته من عقد العمل واالحتفاظ بھا طوال فترة عمله
مع المنشأة؛

 - 40د  -يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدﺀ العمل ونوعه ومحله ومدته ،إذا
كان محدد المدة ،ومقدار األجر؛
•  -يجب أن يراجع عقد العمل ويصدق من قبل دائرة العمل المختصة.
) (2بطاقات العمل
أ  -على صاحب العمل استخراج بطاقة عمل للعامل الذي استقدمه وذلك خالل  60يوماﹰ م ـ ن
تاريخ وصول العامل إلى اإلمارات العربية المتحدة ،وفي حالة عدم اس ـ تخراج البطاق ـ ة
يكون صاحب العمل مسؤوالﹰ عن الغرامات المترتبة على ذلك ويكون عمل العامل في ھذه
الحالة مخالفﹰا للقانون والقرارات المنظمة الستخدام غير المواطنين .ويحق للعام ـ ل ف ـ ي
مثل ھذه الظروف أن يبلغ دائرة العمل المختصة التخاذ اإلجراﺀ ال ـ الزم تج ـ اه ص ـ احب
العمل؛
ب  -يجب أن يكون العامل الئقﹰا صحي ﹰا للعمل المستقدم ألدائه وسليمﹰا من األم ـ راض بموج ـ ب
شھادة طبية من إحدى الجھات الطبية المختصة في اإلم ـ ارات العربي ـ ة المتح ـ دة وفق ـ ﹰا
للتعليمات الصادرة في ھذا الشأن؛
ج  -تصدر البطاقة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة صاحب العمل والعامل
على التجديد .وفى ھذه الحالة تجدد خالل  50يوم ـ ا م ـ ن ت ـ اريخ انتھ ـ اﺀ ص ـ الحيتھا.
وال يجوز تجديد البطاقة بعد فوات المدة المذكورة ما لم يقدم صاحب العمل ع ـ ذراﹰ تقبل ـ ه
الوزارة ،وفي ھذه الحالة تتقاضى الوزارة الرسوم المق ـ ررة كغرام ـ ات لت ـ أخير تجدي ـ د
البطاقة .وال يجوز استخدام العامل بعد انتھاﺀ صالحية البطاقة الخاصة به؛
د  -حيث إن العامل ھو المتضرر من عدم تجديد البطاقة ،عليه مطالبة صاحب العمل بتجديدھا
طالما بقيت عالقة العمل مستمرة ،وإذا لم يستجب صاحب العمل لذلك فيحق للعامل إخطار
دائرة العمل المختصة التخاذ اإلجراﺀ الالزم تجاه صاحب العمل؛
•  -يلتزم صاحب العمل بدفع الرسوم الخاصة بعقد العمل وبطاقة العمل والغرامات المترتب ـ ة
على عدم إصدار البطاقة أو عدم تجديدھا في المدة الزمنية المحددة لذلك؛
و  -على جميع العمال االحتفاظ ببطاقات عملھم عند تحركھم داخل الدولة.
)ج(

مكاتب التوسط لالستخدام

يوجد عدد من المكاتب الخاصة بالتوسط في اإلمارات العربية المتحدة المصرح لھا بالتوسط الستقدام
العمال األجانب .وتعمل ھذه المكاتب في إطار شروط محددة ،وھي ممنوعة من تقاضي أي ـ ة رس ـ وم م ـ ن
العمال نظير التوسط الستخدامھم ،بل تتقاضى أتعابھا من أصحاب األعمال الذين يطلبون منھا التوسط لجل ـ ب

 - 41عمال من الخارج ،ويكون ذلك باتفاق بين الطرفين بمعنى بين المكتب المرخص له وصاحب العمل الحاصل
على تصاريح عمل من الوزارة الستقدام عمال من الخارج.
)د(

سياسة التوطين أو "األمرتة"

أطلقت ھيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ،التي يطلق عليھا اختصارﹰا اسم "تنمية" ،سياس ـ ة
التوطين في عام  ،1998وذلك بھدف استحداث فرص وظيفية للمواطنين اإلماراتيين وخفض معدل البطال ـ ة
وتعزيز مھاراتھم وإنتاجيتھم وتقديم مقترحات للحكومة االتحادية العتماد السياسات المناسبة في ھذا المج ـ ال.
واختيرت القطاعات المستھدفة بناﺀ على معيارين أساسيين :الصحة االقتصادية للصناعة وأھميتھا بالنسبة إلى
الدولة ،وتوفير الوظائف التي تتطلب عمالة ماھرة حيثما توجد ظروف عمل جيدة للمواطنين .وخالل ع ـ ام
 ،1998صدر القرار رقم  10عن مجلس الوزراﺀ الذي يطالب جميع البنوك ،بما في ذل ـ ك ف ـ روع البن ـ وك
األجنبية ،أن تحقق زيادة سنوية بنسبة  4في المائة في عدد العاملين اإلماراتيين اعتبارا من األول من ك ـ انون
الثاني/يناير  .1999ووفقاﹰ لما تؤكده السلطات ،أحرزت البنوك منذ ذلك الحين تقدمﹰا ملحوظاﹰ ف ـ ي توظي ـ ف
مواطنين إماراتيين برغم عدم الوصول إلى النسبة المطلوبة .وبصفة عامة ،فإن نصف الباحثين عن وظائف
من مواطني اإلمارات المسجلين مع "تنمية" )غير متاحة لألجانب( والذين ضمنوا بالتالي وظائف في القط ـ اع
الخاص قد تم تعيينھم بالفعل في القطاع المصرفي.
وفي عام  ،2001أوصت الحكومة بأن يكون  5في المائة من الموظفين في شركات التأمين ،بما ف ـ ي
ذلك الشركات األجنبية ،من مواطني اإلمارات العربية المتحدة ،وبأن يزيد ھذا العدد س ـ نويﹰا بمع ـ دل  2ف ـ ي
المائة .وأصبحت ھذه النسبة ملزمة في عام  2003بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراﺀ ي ـ نص عل ـ ى
ال من  2في المائة .إال أن شركات التأمين لم ت ـ تمكن
المطالبة برفع معدل الزيادة السنوية إلى  5في المائة بد ﹰ
من االلتزام بزيادة حصة المواطنين اإلماراتيين في التشغيل .كما تقدم "تنمية" ب ـ رامج تدريبي ـ ة للم ـ واطنين
لضمان اكتسابھم المھارات المطلوبة التي تؤھلھم لوظائف القطاع الخاص .وإضافة إلى ذلك ،تقوم السلطات
المحلية في بعض اإلمارات بإعداد برامج لتشجيع المواطنين على القيام بمشروعات من خالل إنشاﺀ ش ـ ركات
صغيرة ومتوسطة الحجم .وتقدم ھذه البرامج عملية تطبيق مبسطة ،وأسعار فائدة منخفضة ،وشروط س ـ داد
مميزة.
ويتضح مما سبق أن سياسة التوطين التي باتت تعرف بسياسة "األمرتة" قد استھدفت من القطاع ـ ات
الخدمية قطاع الخدمات المالية )البنوك وشركات التأمين( ،الذي قد يؤثر على فرص انتقال العمالة وفقﹰا للشكل
الرابع من أشكال التجارة في الخدمات لشغل الوظائف الشاغرة في ھذا القطاع .إال أنه ال يمكن الزعم ب ـ أن
تلك السياسة تتعارض مع التزامات اإلمارات في إطار منظمة التجارة العالمية .فقد نوقشت سياسة "األمرتة"
ومبرراتھا خالل مراجعة السياسة التجارية لإلمارات العربية المتحدة التي أجريت في إطار منظمة التج ـ ارة
العالمية خالل شھر نيسان/أبريل  .2006وتواجه تلك السياسة بعض المشاكل الداخلية حيث لم تتحقق النسب
المطلوبة ،وقد يرجع ذلك إلى نقص في عدد العمالة الوطنية ،أو عدم توافر الخب ـ رات الفني ـ ة المطلوب ـ ة ،أو
عزوف المواطنين عن شغل تلك الوظائف .ويوضح الجدول  5أھم المھن المطلوبة في اإلم ـ ارات العربي ـ ة
المتحدة والمؤھالت الالزمة لكل مھنة.

 - 42الجدول  - 5المھن المطلوبة والمؤھالت الالزمة لكل مھنة
في اإلمارات العربية المتحدة
الشروط

المھن المطلوبة
طبيب )استشاري – أسنان – ممارس عام(

رئيس تمريض
ممرضة
مھندس )مدني – معماري – اتصاالت(
مھندس بترول
مشرف بترول
فني بترول
خدمات الفنادق )مدير أغذية – كاتب استقبال(

مدرس – محاسب – مندوب مبيعات

-

خريج كلية الطب
خبرة ال تقل عن  5سنوات
أال تزيد السن عن  45سنة
خريج معھد تمريض
خبرة ال تقل عن  5سنوات
خريجات مدارس تمريض
خبرة ال تقل عن  5سنوات
خريج كلية الھندسة
خبرة ال تقل عن  5سنوات
خريج كلية الھندسة قسم بترول
خبرة ال تقل عن  6سنوات
خريج كلية الھندسة قسم بترول
خبرة ال تقل عن  12سنة
خريج مدارس صناعية
خبرة ال تقل عن  5سنوات
خريج كلية سياحة وفنادق أو معھد فنادق
خبرة ال تقل عن  5سنوات
أال تزيد السن عن  35سنة
مؤھل جامعي
خبرة ال تقل عن  5سنوات
أال تزيد السن عن  35سنة

 - 2مالمح سوق العمل اإلماراتي
وبناﺀ على المقابالت الميدانية التي أجريت مع كبار المسؤولين في وزارتي العمل واالقتصاد في
اإلمارات العربية المتحدة ،تم توضيح أھم المالمح المتعلقة بسوق العمل اإلماراتي والتي يمكن إيجازھا فيما
يلي:
)أ( على الرغم من تطبيق سياسة "األمرتة" في قطاعات محدودة ،فإن مستوى التحرير الحالي
للعمالة األجنبية الوافدة إلى اإلمارات العربية المتحدة يعد مرتفعﹰا وشروطه ميسرة مقارنةﹰ بدول أخرى في
المنطقة؛
)ب( احتفظت اإلمارات العربية المتحدة في إطار التزاماتھا مع منظمة التجارة العالمية بحقھا في
الحد من نسبة العمالة األجنبية ،على أن ال تتجاوز  50في المائة من الوظائف اإلدارية العليا والتنفيذية ،إال أن
الواقع الفعلي يعكس درجة تحرير أكبر في العديد من المؤسسات العاملة في القطاعات الخدمية؛
)ج( يقتصر دور وزارة العمل على تنظيم العالقة بين العامل وصاحب العمل وتنظيم سوق العمل
ووضع الضوابط والتشريعات الالزمة ،بينما تختص إدارة الھجرة بمسؤولية منح الشروط الخاصة بتأشيرات

 - 43الدخول والتي تتطلب وجود عقد عمل من مؤسسة مرخص لھا ومسجلة لدى وزارة العمل ،وتعد تلك الشروط
ميسرة وال توجد مغاالة في المستندات المطلوبة لتأشيرة الدخول بالنسبة إلى راغبي العمل أو زائري األعمال
إلى اإلمارات العربية المتحدة؛
)د( أصدرت وزارة العمل  853 000تصريح عمل للعمال األجانب خالل عام  ،2006منھم
حوالي  220 000تصريح للعمالة المصرية .ومن دون اإلشارة إلى الجنسيات األخرى التي منحت تصاريح
عمل ،وعلم ﹰا بأن العمالة اآلسيوية )الھند ،وباكستان ،وبنغالديش ،وسري النكا( لھا أكبر نصيب من عدد
تصاريح العمل المستخرجة ،فإن العمالة العربية التي تأتي بعد العمالة المصرية ھي العمالة األردنية تليھا
العمالة اللبنانية ثم العراقية .وال توجد أرقام لعدد تلك العمالة؛
) •( تعترف اإلمارات العربية المتحدة بمؤھالت العمالة اآلتية من الدول العربية وذلك وفقاﹰ
للقطاعات المطلوب توفير مستندات أو مؤھالت علمية لشغلھا .وبالنسبة إلى مھنة المحاماة فإنه ال يسمح
للمحامين األجانب بالمرافعة أمام المحاكم اإلماراتية بمختلف درجاتھا؛
)و( تأتي الدول اآلسيوية في المرتبة األولى من الدول الموردة للعمالة إلى اإلمارات العربية
المتحدة ،تليھا الدول العربية ،ثم األوروبية واألفريقية ،وتأتي في النھاية دول األمريكتين .وھناك أكثر من
 200جنسية مسجلة كعمالة في اإلمارات العربية المتحدة؛
)ز( ال يوجد مؤشرات محددة لتفاوت األجور فيما بين العمالة اآلسيوية والعمالة العربية ،فھذا
يتوقف على سياسة العرض والطلب ،ويعود إلى شروط التعاقد بين العامل وصاحب العمل ،وإلى المستوى
الفني واإلداري للعامل بغض النظر عن جنسيته .وكذلك ال يمكن القول إن ھناك تساوياﹰ أو اختالفﹰا بين كفاﺀة
العمال اآلسيويين ونظرائھم من العمال العرب ،ألن تحديد الكفاﺀة يرتبط بالمعايير الموضوعة لكل نشاط
وبالعامل نفسه .وقد تسمح اإلمارات العربية المتحدة بدخول العمالة ذات الكفاﺀات غير العالية وفقاﹰ لظروف
العرض والطلب؛
)ح( ال وجود لتسمية "الكفيل" بمفھومھا العملي أو كما ھو معمول به في غالبية دول الخليج ،وفي
كافة األحوال يطلق عليه اسم "صاحب العمل" ،وال يسمح لألجنبي بالعمل أو بإنشاﺀ أو تأسيس شركة إال من
خالل مواطن إماراتي ،ويستثنى من ھذا الشرط العاملون أو الشركات التي تزاول نشاطھا في المناطق الحرة؛
)ط( تندرج كافة أشكال العمالة في اإلمارات العربية المتحدة تحت بند العمالة المؤقتة بغض النظر
عن فترة إقامة العامل .وتبلغ أقصى فترة لإلقامة ثالث سنوات قابلة للتجديد .وال توجد نقابات مھنية ،وإن
كان ھناك جمعيات أو اتحادات فإن عضوية األجانب فيھا تقتصر على األنشطة االجتماعية .ويعود ھذا إلى
ضخامة العمالة األجنبية وعدم الرغبة في منحھا سلطة اتخاذ القرار لمھنة ما في اإلمارات العربية المتحدة؛
)ي( يتم تطبيق شرط الحاجة االقتصادية وفقاﹰ للنشاط وتفتقد معايير اختبار الحاجة االقتصادية إلى
الوضوح .ومع أن سياسة "األمرتة" قد حددت نسبﹰا معينة للعمالة اإلماراتية في قطاع الخدمات المالية ،إال أن
اإلمارات العربية المتحدة تطبق التزاماتھا مع منظمة التجارة العالمية بشأن شروط انتقال العمالة بين أفرع
الشركات األجنبية؛

 - 44)ك( ال توجد إحصاﺀات توضح نسبة العاملين األجانب في األنشطة الخدمية المختلفة ،ويمكن من
خالل مراجعة البيانات الناتجة عن آخر تعداد أجرته اإلمارات العربية المتحدة في عام  ،2005التعرف على
حجم العمالة في عدد من األنشطة الخدمية وفقاﹰ للجدول .6
الجدول  - 6المشتغلون ) 15سنة وما فوق( وفق ﹰا لألنشطة االقتصادية )خدمية وغير خدمية(
النشاط االقتصادي
الزراعة والصيد والحراجة
صيد األسماك
التعدين واستغالل المحاجر
الصناعات التحويلية
الكھرباﺀ والغاز والمياه
اإلنشاﺀات والصيانة
تجارة وخدمات اإلصالح
المطاعم والفنادق
النقل والتخزين والمواصالت
الوساطة المالية
أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
التعليم
الصحة والعمل االجتماعي
الخدمة االجتماعية والشخصية األخرى
الخدمات الخاصة باألسر والخدمات الشخصية األخرى
الھيئات خارج الوالية اإلقليمية
أنشطة غير واضحة التوصيف وغير مبينة
اإلجمالي

1985
46 735
4 558
13 919
50 479
14 278
112 599
73 216
23 225
50 727
23 001
*
261 992
*
*
*
*
1 096
164
675 989

1995
96 794
8 072
30 342
143 618
13 095
253 794
183 092
45 816
93 806
16 706
33 530
175 050
49 193
23 634
39 961
103 227
1 212
874
1 311 816

2003
178 342
14 873
55 905
264 614
24 127
467 611
337 344
84 415
172 836
30 871
61 778
322 527
90 637
43 545
73 628
190 194
2 233
1 610
2 417 000

المصدر :وزارة االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام . 2005

 - 3اإلمارات العربية المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
)أ(

التزامات اإلمارات العربية المتحدة في إطار جولة أوروغواي

اتسمت االلتزامات األفقية لإلمارات العربية المتحدة بشكل من التفصيل خالفﹰا ألغلب جداول التزامات
الدول العربية المقدمة في إطار جولة أوروغواي ،حيث تم تحديد فئات العمالة والفترة الزمنية المسموح بھ ـ ا
مع اإلشارة إلى التعريفات الخاصة بتلك الفئات .وقد أشير في جدول التزامات اإلمارات العربية المتحدة إلى
عدم وجود التزام بالتحرير فيما يتعلق بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخ ـ دمات باس ـ تثناﺀ اإلج ـ راﺀات
الخاصة بدخول الفئات التالية:
) (1زائرو األعمال

 - 45تم تعريفھم في الجدول على أنھم األشخاص الطبيعيون الذين ال يتخذون من أراضي اإلمارات العربية
المتحدة مقراﹰ لھم وال يتلقون أية تعويضات من أي مصدر داخل الدولة ويزورون اإلمارات العربية المتح ـ دة
نيابة عن موردي الخدمات بھدف إجراﺀ مفاوضات تجارية ،وليس لبيع الخدمة مباش ـ رة ،أو بھ ـ دف القي ـ ام
بأعمال تحضيرية لتأسيس تواجد تجاري فيھا .ويسمح بدخول وإقامة تلك الفئة لفترة  90يوم ﹰا.
) (2األشخاص المنقولون من خالل ھيئة اعتبارية
يتحدد دخولھم طبقاﹰ للشروط التالية:
أ  -أن يكون قد مضى على عملھم لدى شخصية اعتبارية تابعة لعضو آخر خارج اإلم ـ ارات
العربية المتحدة فترة ال تقل عن سنة واحدة سابقة لتاريخ تقديم طلب الدخول إل ـ ى البل ـ د
والذين تم نقلھم إلى فرع أو ھيئة فرعية تابعة لشخصية اعتبارية تتخذ من الدولة مقراﹰ لھا؛
ب  -أال يتعدى عددھم  50في المائة من الع ـ دد اإلجم ـ الي للم ـ ديرين والم ـ ديرين التنفي ـ ذيين
والمتخصصين؛
ج  -أال تزيد مدة إقامتھم عن سنة واحدة قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين وبحد أق ـ صى ث ـ الث
سنوات؛
د  -تخضع إقامتھم لقوانين العمل والھجرة السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
•  -أن ينتمي الشخص الطبيعي المعني إلى إحدى الفئات التالية:
‘  ‘ 1المدراﺀ :األشخاص الذين يقومون بإدارة ھيئة أو مؤسسة واإلشراف عل ـ ى العم ـ ل
وعلى الموظفين اآلخرين فيھا ،ويكون لديھم سلطة تعيين وإقال ـ ة الم ـ وظفين ،وال
تتضمن تلك الفئة الموظفين الذين يقومون بشكل رئيسي بأداﺀ مھام ضرورية لتقديم
الخدمات؛
‘  ‘ 2المدراﺀ التنفيذيون :األشخاص العاملون ضمن ھيئة أو مؤس ـ سة ويك ـ ون عملھ ـ م
الرئيسي توجيه إدارتھا ووضع أھدافھا ورسم سياساتھا واإلسھام إلى حد كبير ف ـ ي
اتخاذ القرارات بحيث يتلقون إشرافاﹰ عامﹰا فقط أو توجيھات من الم ـ دراﺀ ،وع ـ ادة
ال تقوم تلك الفئة بأداﺀ المھام المتعلقة بالتقديم الفعلي للخدمة بشكل مباشر؛
‘  ‘ 3المتخصصون :األشخاص العاملون ضمن ھيئة أو مؤسسة والذين يمتلكون م ـ ستوى
متقدماﹰ من المعرفة والخبرة وتكون لديھم الدراية بالخدمات واألبح ـ اث والمع ـ دات
واألساليب والتقنيات وشؤون اإلدارة الخاصة بتلك الھيئة أو المؤسسة التي يعمل ـ ون
فيھا؛

 - 46وبالنسبة إلى االلتزامات القطاعية الخاصة بكافة القطاعات الواردة في ج ـ دول التزام ـ ات اإلم ـ ارات
العربية المتحدة أشير إلى عدم االلتزام بالتحرير باستثناﺀ ما ورد في االلتزامات األفقية.
)ب(

العرض اإلماراتي األولي

لم تعدل اإلمارات العربية المتحدة التزاماتھا األفقية باستثناﺀ زيادة فترة إقامة األجانب المسموح بھ ـ ا
لفئة االنتقال بين أفرع الشركات لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .ولم تغي ـ ر التزاماتھ ـ ا القطاعي ـ ة الحالي ـ ة
الخاصة بالشكل الرابع بينما التزمت فقط بالشكل الرابع ضمن القطاعات الجديدة التي التزمت بھا في عرضھا
المبدئي .وقد جاﺀت االلتزامات في إطار االلتزامات السابقة حيث أشير إلى عدم االلتزام بالتحرير باس ـ تثناﺀ
ما ورد في االلتزامات األفقية ،وباستثناﺀ قطاع خدمات الطاقة حيث أشير إلى عدم وجود التزام بالتحرير.
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سابعاﹰ  -النتائج والتوصيات الموجھة إلى الدول العربية
من منظوري إيفاد العمالة واستقبالھا
ألف  -النتائج
تتمثل أھم النتائج المستخلصة من ھذه الدراسة في ما يلي:
ال توجد إحصائيات أو بيانات بشأن حركة العمالة سواﺀ على مستوى التجارة الدولية أو على مستوى
-1
الدول العربية.
-2
ال يجري التعامل مع موضوع حركة العمالة بشكل يتفق مع ما تضمنه اتفاق الغاتس وذلك لعدم
الوضوح في تعريف العمالة المؤقتة من حيث فترة بقائھا فيتم التعامل معھا من منظور يختلف عما ورد في
االتفاق.
ال توجد قواعد بيانات خاصة بالعمالة وتوزيعھا على القطاعات الخدمية وفقا للتصنيف الوارد في
-3
اتفاق الغاتس من شأنه تصعيب قياس أھمية العمالة في القطاعات الخدمية المختلفة وأثرھا على اقتصاديات
الدول العربية ،واالعتماد على بيانات ميزان المدفوعات غير كاف بسبب عدم تمييز ھذه البيانات ما بين
العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة وكذا توزيع تلك العمالة على القطاعات الخدمية.
-4
تتعامل الدول المستقبلة للعمالة مع موضوع حركة العمالة بحساسية شديدة وقد تعتبرھا خطاﹰ أحمر
يتعين عدم االقتراب منه أو التوسع في تقديم التزامات بشأنه لما قد يترتب عليه من آثار سلبية في التركيبة
االجتماعية ،بالرغم من أن الواقع الفعلي قد يعكس مستوى تحرير أكبر مما ھو مذكور في جداول التزاماتھا
مع منظمة التجارة العالمية.
تتجه دول خليجية عدة إلى اتباع سياسة التوطين ،خاصة في القطاعات التي لھا أبعاد اقتصادية ،نتيجة
-5
الزدياد أعداد العمالة الوافدة بشكل قد يؤثر على التركيبة االجتماعية لھذه الدول أو على أمنھا القومي.
-6

يوجد تعارض في المصالح ما بين الدول العربية كونھا دوالﹰ مستقبلة أو دوالﹰ موفدة للعمالة.

-7
ال يوجد تنسيق كاف بين المفاوضين والجھات المسؤولة عن تنظيم المھن مثل النقابات أو االتحادات
ووزارات القوى العاملة.
عدم إحراز تقدم في جولة المفاوضات الحالية قد أثر بالسلب على مصالح الدول المستقبلة للعمالة
-8
باعتبار القوى البشرية أحد العناصر الھامة للتنمية.
-9
تواجه العمالة العربية في أسواق الدول العربية المستقبلة منافسة شديدة مع العمالة الوافدة من الدول
اآلسيوية.

 - 48باﺀ  -التوصيات
فيما يلي سلسلة من التوصيات بشأن تنظيم حركة العمالة بين الدول العربية ،وقد شملت توصيات
عامة وتوصيات في إطار منظمة التجارة العالمية وأخرى في إطار االتفاقيات اإلقليمية والثنائية ،باإلضافة
إلى توصيات بشأن حركة العمالة بين الدول العربية ،وإصدار تأشيرة موحدة للخدمات ،وإنشاﺀ اتحاد عربي
للخدمات.
 - 1توصيات عامة
)أ( إنشاﺀ لجنة للتجارة في الخدمات ما بين الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية أو
من خالل اإلسكوا أسوة بلجنة تسھيل التجارة ،تقوم بمناقشة ودراسة الموضوعات المتعلقة بالتجارة في
الخدمات ومنھا حركة العمالة ،وتبادل الخبرات ووجھات النظر في ھذا الشأن؛
)ب( البدﺀ في تنفيذ إنشاﺀ قاعدة بيانات عن التجارة في الخدمات في الدول العربية ،وبصفة خاصة
البيانات المتعلقة بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات ،بما يتفق مع مفھوم حركة العمالة الذي نص
عليه اتفاق الغاتس ووفقﹰا للقطاعات الخدمية المنصوص عليھا في ذلك االتفاق ،وبحيث تكون ھي أول قاعدة
بيانات من نوعھا؛
)ج( تقديم الدعم الفني إلعداد اإلحصائيات الالزمة حول التجارة في الخدمات مع البدﺀ بقطاع أو
قطاعين كنواة إلحصائيات يمكن االعتماد عليھا وبناﺀ مواقف تفاوضية واضحة ،ومن الممكن أن تتبنى
اإلسكوا وجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس الوحدة االقتصادية تقديم الدعم الفني المطلوب للدول العربية
في ھذا الشأن؛
)د( البدﺀ على المستوى الوطني في وضع استراتيجية للتجارة في الخدمات تتضمن األھداف
المرجوة وتوجھات المفاوضات سواﺀ على المستوى اإلقليمي أو المتعدد األطراف أو الثنائي ،وأولويات
القطاعات الخدمية المطلوب تحسينھا؛
) •( وضع خطة طويلة األمد للنھوض بمنظومة التعليم في الدول العربية ،وإعداد البرامج التدريبية
المھنية للوصول بالعامل العربي إلى مستوى من الكفاﺀة واألداﺀ يمكنه من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب
والصمود أمام المنافسة المتمثلة في العمالة األجنبية؛
)و( قيام الدول العربية وبشكل فوري بتبادل التشريعات واللوائح المنظمة للقطاعات الخدمية ،ومن
ضمنھا الشروط المتعلقة بحركة العمالة ،على أن تتبنى جامعة الدول العربية تلك المبادرة؛
)ز( مشاركة القطاعات المختلفة في تحديد المواقف التفاوضية على المستوى الوطني ،وخاصةﹰ تلك
التي تتولى مسؤولية تنظيم سوق العمل بحيث يتم تدعيم التنسيق فيما بين الجھات الوطنية إلعداد موقف
تفاوضي قوي؛

 - 49)ح( أن تعمل الدول المرسلة للعمالة على إيجاد أسواق بديلة لنفاذ عمالتھا ،خاصة وأن عمليات
التنمية التي تشھدھا الدول المستقبلة لن تستمر إلى أجل غير مسمى ،باإلضافة إلى مواجھة سياسات التوطين
التي بدأت الدول المستقبلة للعمالة في اتباعھا؛
)ط( قيام الدول العربية بصفة عامة ،سواﺀ كانت مرسلة أو مستقبلة للعمالة ،بإعادة النظر في
التزاماتھا بشأن النسب المسموح بھا لتواجد العمالة األجنبية ،وذلك من خالل المسار التفاوضي بين الدول
العربية من أجل تحقيق مزيد من التحرير للشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات.
 - 2توصيات في إطار منظمة التجارة العالمية
)أ( أن تسعى المجموعة العربية داخل منظمة التجارة العالمية إلى العمل على تحقيق مصالحھا،
على غرار العديد من المجموعات األخرى ،وھي مدعوة من أجل ذلك إلى تكثيف جھودھا خالل الفترة المقبلة
لتنسيق مواقفھا عن طريق إعداد مقترحات وأوراق عمل ودراسات للوقوف على مواطن القوة لدى العمالة
العربية وعرضھا في ورش العمل التي تقيمھا منظمة التجارة العالمية ،مع مراعاة التعارض الموجود في
مصالح الدول العربية وفقﹰا لكونھا مستقبلة أو مرسلة للعمالة؛
)ب( أن تواصل الدول العربية ممارسة الضغوط على الدول المتقدمة من خالل المفاوضات الحالية
لكي تحسن الدول المتقدمة التزاماتھا بشأن حركة األشخاص الطبيعيين سواﺀ أفقيﹰا أو قطاعياﹰ وتوفر المزيد من
فرص النفاذ إلى أسواقھا لموردي الخدمات من الدول العربية .وال بد أن يقدم مزيد من األعضاﺀ التزامات
بشأن زائري األعمال والمتخصصين بما في ذلك األشخاص الذين يدخلون على أساس عقود وغير المرتبطين
بتواجد تجاري؛
)ج( أن تسعى الدول األعضاﺀ إلى وضع اتفاقية لتحسين مستوى الشفافية في االلتزامات الخاصة
بحركة األشخاص الطبيعيين ،مع التركيز على قوانين وتنظيمات الھجرة والمعلومات الخاصة بالخطوات
واالنتقال المؤقت والبرامج المتاحة للعمالة األجنبية وكيفية دخولھا والشروط المطبقة الختبارات الحاجة
االقتصادية ،وتحديد أقصى فترة لإلقامة والحد من القيود على النفاذ إلى األسواق المشار إليھا في جداول
االلتزامات .ويمكن للدول العربية المبادرة إلى تقديم مقترح في ھذا الشأن؛
)د( باإلضافة إلى التركيز على قيام الدول العربية ،من ضمن الدول النامية ،بتقديم الطلبات الخاصة
بالشكل الرابع إلى الدول المتقدمة ،يتعين أيض ﹰا السعي في االتجاه الخاص بالقواعد والتشريعات المحلية،
والمطالبة بتسھيل اإلجراﺀات لما تمثله من عائق أمام حركة األشخاص الطبيعيين ،والبدﺀ في تقديم مقترحات
في ھذا الشأن؛
) •( أن ال تتقدم الدول العربية بطلبات لبعضھا البعض في إطار المفاوضات الحالية لمنظمة التجارة
العالمية حتى ال يتم تعميم المزايا على الدول األعضاﺀ في منظمة التجارة العالمية ،بل في إطار اتفاق تحرير
التجارة في الخدمات بين الدول العربية ،على أن ال يلغي ذلك ضرورة تنسيق المواقف فيما بينھا خالل الفترة
القادمة.

 - 50 - 3توصيات في إطار االتفاقيات اإلقليمية والثنائية
)أ( تعد المفاوضات الجارية حالياﹰ بين الدول العربية حول التجارة في الخدمات ،وفقاﹰ لجولة بيروت
في إطار جامعة الدول العربية ،الفرصة الحقيقية لجني مكاسب نافعة لكافة الدول العربية سواﺀ كانت مرسلة
أو مستقبلة للعمالة .لذا ،فالحاجة ماسة إلى تسريع وتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق تحرير التجارة في
الخدمات بين الدول العربية ،على أن يضمن االتفاق التنسيق بين احتياجات الدول العربية وتحقيق أقصى فائدة
ممكنة لكافة الدول من خالل التوصل إلى تحرير واسع لحركة األشخاص الطبيعيين ،وأال يتخذ بعض الدول
منحى احترازي ﹰا نحو عدم االلتزام بتحرير حركة العمالة ،حتى ال يصل األمر إلى مأزق مماثل للذي وصلت
إليه المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية بين الدول المتقدمة والدول النامية؛
)ب( حيث إن مدى تغطية الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات ،أي حركة األشخاص
الطبيعيين ،في إطار اتفاق الغاتس يعتبر ضيقﹰا ومحدودﹰا ،فال بد للدول العربية ،عند الدخول في اتفاقيات
إقليمية أو ثنائية فيما بينھا أو مع الدول المتقدمة ،أن تضمن شمول االتفاقيات كافة الجوانب المتعلقة بانتقال
العمالة وليس فقط ما ھو مشار إليه في إطار منظمة التجارة العالمية .وال بد أيضﹰا من السعي إلى إدراج
بنود بشأن إصدار تأشيرة دخول خاصة بحركة عمالة الخدمات في إطار تلك االتفاقيات حتى يتم التغلب على
عوائق أخرى؛
)ج( البدﺀ في إعداد برامج لرفع معايير العمالة العربية لتتالﺀم مع متطلبات التشغيل في الدول
الكبرى ومواجھة المنافسة مع العمالة اآلسيوية في أسواق الدول العربية المستقبلة للعمالة؛
)د( أن تولي الدول العربية المستقبلة للعمالة اھتماماﹰ خاصاﹰ بحركة العمالة فيما بين الدول العربية
ال من استقدام العمالة األجنبية ،وخاصة في القطاعات الخدمية التي يمكن للعمالة العربية أن تشغلھا وتديرھا
بد ﹰ
بكفاﺀة )دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية األخرى المستقبلة للعمالة(.
 - 4توصيات بشأن حركة العمالة فيما بين الدول العربية
يُ قترح أن تبدأ الدول العربية في دراسة إمكانية التغلب على العوائق الخاصة باإلجراﺀات اإلدارية
للحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ،عن طريق إعداد خطة عمل جادة تتضمن المحاور اآلتية:
المحور األول
دراسة إمكانية توحيد إجراﺀات الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ،بھدف التأك ـ د م ـ ن
عدم تطبيق ھذه اإلجراﺀات بطريقة تلغي أو تعطل المزايا التي يجنيھا أي عضو بموج ـ ب ش ـ روط االلت ـ زام
المحدد ،وھذا ال يعني أن تتماثل اإلجراﺀات لدى كل أعضاﺀ منظمة التجارة العالمية ،فلكل عضو الحق ف ـ ي
وضع اإلجراﺀات المالئمة للفئات الخاصة بالشكل الرابع من أشكال التجارة ف ـ ي الخ ـ دمات ،ولك ـ ن وج ـ ود
مجموعة من اإلجراﺀات الموحدة يعطي مرونة لعملية الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل.
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إعادة النظر في الجداول الزمنية لطلبات الحصول على تأشيرة الدخول ،حيث إن الفترة الطويلة التي
تستغرقھا إجراﺀات منح تأشيرة الدخول وتحديد موعد المقابلة الشخصية من أبرز العوائق التي تواجه حرك ـ ة
األشخاص الطبيعيين .ويعتبر الوقت عنصراﹰ حيويﹰا وحساسﹰا للعديد من المشروعات والعقود مث ـ ل خ ـ دمات
الحاسوب وخدمات تكنولوجيا المعلومات ،وبالتالي فإن استھالك الكثير من الوقت في اإلجراﺀات قد يفقد مورد
الخدمة فرصة االشتراك في تلك المشروعات .ويمكن تجنب ذلك بقيام كل دولة عضو بتطبي ـ ق إج ـ راﺀات
موحدة يتم تنظيمھا في جداول زمنية يسھل على مورد الخدمة أخذھا في االعتبار.
المحور الثالث
إضفاﺀ االنسيابية على إجراﺀات الحصول على تأشيرة الدخول لتسھيل عملي ـ ة اس ـ تخراج تأش ـ يرات
الدخول على موردي الخدمات وتمكينھم من استكمال أي متطلبات إضافية ،إن وجدت ،في فترة قصيرة.
المحور الرابع
رفع مستوى الشفافية بحيث تقوم كل دولة عربية بتوفير المعلومات المتعلقة بإجراﺀات منح تأش ـ يرات
الدخول وتصاريح العمل سواﺀ إلكترونياﹰ أو في نقاط اتصال كل دولة ،مما يوفر الجھد والوقت على م ـ وردي
الخدمة .ويقترح في ھذا الشأن أن تتضمن نقاط االتصال معلومات عن اإلجراﺀات التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شرائح التصاريح ومتطلباتھا؛
المستندات المطلوبة؛
وصف عملية استخراج تأشيرات الدخول بالكامل؛
الوقت الالزم والرسوم المطلوبة إن وجدت؛
فترة اإلقامة المسموح بھا؛
شروط تمديد فترة اإلقامة؛
اإلجراﺀات الالزمة لمراجعة إجراﺀات الحصول على تأشيرة الدخول وتصاريح العمل؛
معلومات عن نقاط االتصال المعنية؛
إيضاح كيفية الحصول على قوانين الھجرة؛
إيضاح االستثناﺀات من ھذه القوانين وفقﹰا ألي اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف.
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قد يكون من المالئم أن تبدأ الدول العربية في إعادة النظر في كيفية تسھيل حركة العمالة فيما بينھ ـ ا
بشكل عملي .ويُ قترح في ھذا الشأن تبني مبادرة إلصدار تأشيرة خدمات موحدة لموردي الخدمة من ال ـ دول
العربية ،وأن ال يقتصر إصدار التأشيرة على رجال األعمال العرب وھو األمر المعروض حالياﹰ على وزراﺀ
التجارة والداخلية العرب لمناقشته .ويتعين أن تشمل تأشيرة الخدمات كافة موردي الخدمة من الدول العربية،
حيث إن تعريف رجل األعمال يعد مبھماﹰ وغير واضح باإلضافة إلى عدم اتصال طبيعة عمله بالتجارة ف ـ ي

 - 52الخدمات بالضرورة .وقد يواجه ھذا المقترح العديد من الصعوبات مثل تعريف محدد لمورد الخدمة وفت ـ رة
اإلقامة ،خاصة في ظل عدم وجود نطاق محدد لفترة اإلقامة المؤقتة.
وفي ھذا الصدد يقترح دراسة العناصر التي يتطلبھا إصدار تأشيرة موحدة للخدمات والتي من الممكن
إيجازھا فيما يلي:
)أ(

أن تكون التأشيرة موحدة ما بين كافة الدول العربية تحت اسم "تأشيرة موردي الخدمة"؛

)ب( أن يتضمن طلب تأشيرة موردي الخدمة البيانات الشخصية لطالبھا )االس ـ م ،ت ـ اريخ الم ـ يالد،
العنوان ،الجنسية ،وغيرھا(؛
)ج( توضيح المھنة والقطاع الخدمي وفقاﹰ لتصنيف منظمة التجارة العالمية؛
)د( توضيح الغرض من الزيارة ومدة اإلقامة المطلوبة ،مما يقتضي دخول ال ـ دول العربي ـ ة ف ـ ي
مشاورات فيما بينھا لتحديد فترة اإلقامة المؤقتة ،وذلك من خالل المفاوضات الجارية حالياﹰ في إطار جامع ـ ة
الدول العربية؛
) •( تدعيم طلب الحصول على تأشيرة موردي الخدمة بمستندات من الشركة أو المؤسسة الداعي ـ ة
في الدولة المطلوب زيارتھا؛
)و( منح تلك التأشيرة في أقصر وقت ممكن وبدخول متعدد إذا تطلب األمر ذلك؛
)ز( عدم المغاالة في رسوم إصدار التأشيرة.
ولتسھيل البدﺀ العملي في تنفيذ ھذه المقترحات ،من الممكن تطبيقھا وفقﹰا لقطاعات محددة وب ـ صورة
تدريجية على أن يتم تغطية كافة القطاعات تباعاﹰ في حالة نجاح التطبيق.
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يشھد العالم حاليﹰا نموﹰا ھائ ﹰ
ال في التجارة في الخدمات ،وتعد التجارة في الخدمات ذات أھمية خاص ـ ة
لمصر ،حيث تبلغ نسبة التجارة في الخدمات إلى إجمالي الناتج القومي أكثر من  60في المائة في الكثير من
البلدان العربية ،ھذا باإلضافة إلى ما تمثله التجارة في الخدمات من أھمية في جذب االس ـ تثمارات األجنبي ـ ة
وتوفير فرص العمل .ومواصلةﹰ لمسيرة اإلصالح االقت ـ صادي وتطبي ـ ق آلي ـ ات ال ـ سوق الح ـ ر وسياس ـ ة
الخصخصة ،التي بدأ العديد من الدول العربية في اتباعھا ،فإنه من المقترح إنشاﺀ اتحاد عرب ـ ي للخ ـ دمات،
لضمان تكامل منظومة التجارة على المستويين السلعي والخدمي من منظوري اإليف ـ اد واالس ـ تقبال وتحقيق ـ ﹰا
لھدف التكامل االقتصادي العربي المنشود.
ويقترح إجراﺀ دراسة حول إنشاﺀ ھذا االتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية واإلسكوا بحيث يضم
االتحاد ممثلين عن كافة القطاعات الخدمية العربية )األجھزة الحكومية المنظمة للخدمة ،وتنظيم ـ ات رج ـ ال

 - 53األعمال والقطاع الخاص ،والنقابات المعنية ،واألكاديميون ،والجمعيات المھنية ،ومستھلكو الخدمة( ،ويُ عن ـ ى
برسم سياسة عربية للتجارة في الخدمات ،ويحقق التعاون بين القطاعات المعنية في األجھزة العربي ـ ة عل ـ ى
تحديد ورسم مواقف تفاوضية بشأن التجارة في الخدمات تخدم المفاوض العربي ،خاصة وأن العديد من الدول
العربية تشھد حالياﹰ مسارات تفاوضية متعددة )االتحاد األوروبي ،والدول العربية ،والسوق المشتركة ل ـ شرق
أفريقيا والجنوب األفريقي ،ومنظمة التجارة العالمية ،والواليات المتحدة األمريكي ـ ة ،وأس ـ تراليا ،وغيرھ ـ ا(،
باإلضافة إلى تبادل وجھات النظر بشأن التشريعات والموضوعات المتعلقة بتجارة الخدمات بصورة عام ـ ة،
وحركة العمالة بصورة خاصة نظراﹰ ألھميتھا لدى العديد من الدول العربية.
ويُ توقع من االتحاد أن يضع تصوراﹰ لقطاع الخدمات العربي للعشرين س ـ نة القادم ـ ة ي ـ ضمن إدارة
القطاع الخدمي في الدول العربية في مناخ يساعد على جذب االستثمارات ،وتوفير فرص العمل ،وتھيئة ج ـ و
من المنافسة بما يعكس جھود التكامل االقتصادي المبذولة حالياﹰ ،ويدعم تلك الجھود.
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