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    زمانی که به فروشگاه ها، مراکز خرید و یا رستوران ها در ژاپن مراجعه می کنید 
حتما با چهره افراد غیر ژاپنی مواجه خواهید شد. امروزه جذب نیروی کار خارجی 
اجتناب  امری  به  نیروی کار  نرخ رشد منفی جمعیت و کمبود  به دلیل  ژاپن  در 
ناپذیر برای اقتصاد این کشور تبدیل شده است. در همین راستا دولت ژاپن تصمیم 
گرفته است تا از ماه آوریل سال 2019 تسهیالت الزم را به منظور جذب بیشتر 
نیروی کار خارجی ارائه نماید. با توجه به جامعه متحد و یکپارچه ژاپن، افزایش 
تعداد خارجیان می تواند برای ژاپنی ها فرصت ها و چالش های جدیدی را بوجود 

آورد.

نیروی کار خارجی در ژاپن از دریچه آمار و ارقام
 )MHLW( بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن     
تا پایان ماه اکتبر 2017 در مجموع 1 میلیون و 278 هزار و 670 نفر نیروی کار 
خارجی در ژاپن حضور داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد 
نفر( رشد داشته است که رکورد جدیدی محسوب می شود.  )194 هزار و 901 
بیشترین نیروی کار خارجی به ترتیب به اتباع چینی با 372 هزار و 263 نفر، اتباع 
ویتنامی با 240 هزار و 259 نفر و اتباع فیلیپینی با 146 هزار و 798 نفر تعلق دارد 
که از این میان بیشترین افزایش تعداد کارگران خارجی متعلق به کشورهای ویتنام 

با 39/7 درصد و نپال با 31 درصد بوده است.
    حدود 30/2 درصد از نیروی کار خارجی در صنایع تولیدی، 14/8 درصد در 
صنایع خدماتی، 13 درصد در صنایع عمده فروشی و خرده فروشی، 12/3 درصد 
اقامتی، رستوران ها و کافی شاپ ها، 5/1 درصد در مراکز آموزشی در  در مراکز 

ژاپن مشغول فعالیت می باشند.
    شایان ذکر است در سال های اخیر جذب نیروی کار ماهر و متخصص در ژاپن 
رشد چشمگیری داشته است. بطوری که طبق آمار وزارت یادشده و در مدت مورد 
گزارش، تعداد نیروی کار ماهر و متخصص 238 هزار و 412 نفر ذکر شده که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته )پایان ماه اکتبر 2016( 37 هزار و 418 نفر 

بر تعداد آنها افزوده شده است که نمایانگر رشد 18/6 درصدی  می باشد. 
    استان توکیو با 394 هزار و 834 نفر )30/9 درصد( در صدر لیست جذب نیروی 
کار خارجی قرار دارد و استان های آیچی با 129 هزار و 155 نفر )10/1 درصد(، 
اوساکا با 722 هزار و 26 نفر )5/6 درصد(، کاناگاوا با 694 هزار نفر )5/4 درصد(، 
سایتاما با 555 هزار و 34 نفر )4/3 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند. بیش از 

نیمی از نیروی کار خارجی در ژاپن در پنچ استان یادشده حضور دارند. 

حسین جواهریان



فرصت ها و چالش ها

     هیــات وزیــران ژاپــن در اواخــر مــاه جــوالی ســال 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــود ک ــب نم ــی را تصوی ــاری طرح ج
نهادهــای مربوطــه می بایــد از مــاه آوریــل ســال 
آینــده میــالدی و بــا هــدف تامیــن بیشــتر نیــروی کار 
از کشــورهای خارجــی تمهیــدات الزم را اتخــاذ نماینــد. 
هــدف اصلــی دولــت ژاپــن آن اســت کــه شــرایط اقامــت 
و زندگــی بــرای افــراد خارجــی کــه بــه قصــد کارکــردن 
وارد ژاپــن می شــوند، نســبت بــه گذشــته بهبــود یابــد. 
قبــاًل اقامــت صرفــا بــه نیــروی کار متخصــص خارجــی 
ــق می گرفــت.  ــره تعل شــامل پزشــکان، محققیــن و غی
ــروی  ــر از 20 درصــد از نی ــراد در مجمــوع کمت ــن اف ای
کار خارجــی شــاغل در ژاپــن را شــامل می شــوند. 
ــمول  ــط مش ــز فق ــر نی ــر ماه ــروی کار غی ــت نی اقام
ــه  ــل ب ــن تحصی ــه در حی ــود ک دانشــجویان خارجــی ب
مشــاغل پــاره وقــت و یــا پــروژه هــای علمــی در ژاپــن 

ــد.  مشــغول بودن
 

ــهیل  ــتای تس ــا در راس ــر دارد ت ــن در نظ ــت ژاپ    دول
جــذب بیشــتر نیــروی کار خارجــی، سیاســت های 
خــود را در زمینــه اعطــای اقامــت بــه خارجیــان مــورد 
بازبینــی قــرار دهــد. بــر اســاس طــرح جدیــد قرار اســت 
در آن دســته از صنایعــی کــه بــا کمبــود شــدید نیــروی 
کار مواجــه هســتند حتــی چنانچــه نیــروی کار خارجــی 
ــند،  ــوردار نباش ــز برخ ــی نی ــارت کاف ــص و مه از تخص
ــه  ــر گرفت ــا درنظ ــت آنه ــرای اقام ــدی ب ــرایط جدی ش
ــص الزم و  ــدن تخص ــس از گذران ــراد پ ــن اف ــود. ای ش
مــورد نیــاز و همچنیــن کســب مهارت هــای زبــان 
ــال کارورزی  ــر 5 س ــام حداکث ــس از اتم ــا پ ــی و ی ژاپن
ــد شــد.  مشــمول اســتفاده از تســهیالت اقامــت خواهن
در شــرایط جدیــد اقامــت نیــروی کار خارجــی در ژاپــن 
ــواده  ــتن خان ــراه داش ــه هم ــدون ب ــال ب ــر 5 س حداکث
ــر در  ــروی کار غیرماه ــه نی ــا چنانچ ــود. ام ــد ب خواه
مــدت اقامــت خــود در ژاپــن بتوانــد مهــارت شــغلی الزم 
را کســب نماینــد، احتمــال برخــورداری آنهــا از شــرایط 
ــه  ــر گرفت ــص در نظ ــروی کار متخص ــرای نی ــی ب خاص
ــورت  ــن ص ــت. در ای ــد داش ــود خواه ــت وج ــده اس ش
ایــن افــراد قــادر خواهنــد بــود بــه همــراه خانواده هــای 
ــن اقامــت نماینــد. ــرای مــدت نامحــدود در ژاپ خــود ب

    همچنیــن در طــرح جدیــد مشــخص نمــودن 
نهادهــای دولتــی ذی مدخــل و نهادســازی بــه منظــور 
فراهــم نمــودن تســهیالت الزم بــرای اقامــت نیــروی کار 



خارجــی در دســتور کار دولــت ژاپــن قــرار گرفتــه اســت. مشــخص نمــودن صنایعــی کــه بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه هســتند، ســنجش توانایــی 
و تخصــص شــغلی افــراد ، رتبه بنــدی آنــان و فراهــم نمــودن تســهیالت اقامــت از جملــه مــواردی هســتند کــه دولــت ژاپــن بــه دنبــال فراهــم 
نمــودن ســاز و کار قانونــی بــرای آن هــا می باشــد. بــه همیــن منظــور تاســیس مراکــز زبــان آمــوزی، ایجــاد مراکــز ارائــه مشــاوره و دادن اطالعــات 
مــورد نیــاز در حــوزه اداری، نحــوه اقامــت و غیــره بــه زبــان مــادری و افزایــش مراکــز درمانــی و پزشــکی بــرای پذیــرش افــراد خارجــی مدنظــر 

می باشــد.
دولــت ژاپــن امیــدوار اســت بــا همــکاری دولت هــای محلــی بتوانــد ضمــن تســهیل مقــررات جــذب افــراد خارجــی، زمینــه را بــرای ارائــه خدمــات 
الزم جهــت اقامــت افــراد خارجــی را بگونــه ای تســهیل نمایــد تــا ایــن افــراد بــدون دغدغــه و نگرانــی بتواننــد حداکثــر کارایــی را در محــل کار 
خــود داشــته باشــند. همراهــی مــردم ژاپــن بــا سیاســت های دولــت ایــن کشــور عامــل مهــم و کلیــدی در موفقیــت ایــن سیاســت خواهــد بــود. 
جامعــه بســته و تقریبــا یکپارچــه ژاپــن یکــی از عمده تریــن چالش هــای فــراروی افــراد خارجــی در ژاپــن می باشــد. تغییــر نگــرش مــردم ژاپــن 
نســبت بــه خارجیــان بــه دلیــل رشــد منفــی جمعیــت و ضــرورت اســتفاده از نیــروی کار خارجــی می توانــد نقــش مهمــی در تســهیل شــرایط 

کار بــرای افــراد خارجــی در ایــن کشــور داشــته باشــد.
 هاماماتسو؛ شهری مهاجرپذیر

    شــهر هاماماتســو  در اســتان شــیزوئوکا واقــع شــده اســت. جمعیــت ایــن شــهر کــه یکــی از مراکــز مهــم صنایــع تولیــدی ژاپــن محســوب 
ــه حــدود 3 درصــد از کل  ــی باشــند ک ــراد خارجــی م ــر اف ــزار نف ــان 23 ه ــن می ــه از ای ــر می باشــد ک ــزار و 530 نف می شــود حــدود 795 ه
جمعیــت ایــن شــهر را شــامل می شــود. از نیمــه دوم دهــه 1980 جمعیــت خارجیــان در شــهر هاماماتســو بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافــت. 
کمبــود نیــروی کار بــه دلیــل ترکیــدن حبــاب اقتصــادی موجــب شــد کــه زمینــه بــرای اقامــت موقــت و جــذب ژاپنــی تبارهــا فراهــم گــردد. 
بــا آغــاز دهــه 1990 خانــواده کارگــران خارجــی نیــز وارد ایــن شــهر شــدند و مراکــز رفاهــی نظیــر مراکــز زبــان آمــوزی، خدمــات مشــاوره ای و 
ارائــه کمک هــای ضــروری بــه افــراد خارجــی در ایــن شــهر دایــر شــدند. همچنیــن از ســال 2000 دولــت ژاپــن اقــدام بــه تاســیس 6 موسســه 
آموزشــی جهــت ارائــه خدمــات بــه کــودکان خارجــی نمــود تــا زمینــه ورود آنهــا را بــه نظــام آموزشــی ژاپــن فراهــم نمایــد. تجربــه موفــق ژاپــن 
در فراهــم نمــودن تســهیالت الزم و ضــروری بــرای اقامــت خارجیــان در ایــن شــهر می¬توانــد بــه الگــوی موفقــی بــرای ســایر شــهرها و مناطــق 

ژاپــن تبدیــل شــود.


