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اأ�سبح من امل�سلَّم به على نطاق وا�سع اأن و�سع ال�سيا�سات والأن�سطة لتعظيم منافع الهجرة والتقليل من اآثارها ال�سلبية يتطلب دمج م�سائل 
الهجرة الدولية يف ا�سرتاتيجيات التنمية؛ وعلى وجه اخل�سو�ص يف ال�سرتاتيجيات املبنية على الأدلة، مثل ا�سرتاتيجية احلّد من الفقر.  
فمن �ساأن ديناميكية الدمج هذه اأن تعزز التنمية وتزيد من فعاليتها، وميكن ت�سميم �سيا�سات للهجرة والتنمية مع الأخذ يف العتبار العالقة 

املتبادلة بينهما. 

يهم مو�سوع الهجرة اأكرث من بلد، ولكّل بلد اأولويات واأهداف خمتلفة.  ولذا يتحتم على البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة التعاون يف جمع 
الإح�ساءات التف�سيلية عن احلراك الب�رضي، وكذلك يف و�سع تدابري فّعالة لتنظيم الهجرة وتوحيد تنفيذ هذه التدابري.  وت�سري التجارب اإىل 
اأن من م�سلحة كل من البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة، واملهاجرين اأنف�سهم، اأن يكون هناك ت�ساور ونقا�ص ب�ساأن الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة 
بني الأقاليم وبني بلدان الإقليم ذاته، كما يف حالة بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي وبلدان جنوب �رضق اآ�سيا.  والتحاور بني الأقاليم و�سيلة 
بّناءة لتمكني الدول من و�سع تدابري من�ّسقة لإدارة الهجرة.  وقد مّكنت عمليات الت�ساور الإقليمي يف جميع اأنحاء العامل خلق فهم اأف�سل 
لظاهرة الهجرة، وبناء توافق يف الآراء، ومتكني القدرات الالزمة لإدارتها، والت�سابك والتعلم من اخلربات املتبادلة والتاأثري يف عملية 

�سنع ال�سيا�سات. 

وعلى �سعيد منطقة الإ�سكوا، متلك الهجرة الدولية اإمكانية �سخمة للم�ساهمة يف عملية التنمية.  فبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي بع�ص 
اأهم البلدان امل�ستقبلة للعمالة الوافدة يف العامل، �سواء من حيث الأعداد املطلقة اأو من حيث ن�سبة هذه العمالة اإىل جمموع ال�سكان.  وي�سكل 
العمال الوافدون جزءًا اأ�سا�سيًا من قوة العمل يف هذه البلدان وي�ساهمون يف منوها القت�سادي.  وهم ي�ساهمون اأي�سًا يف حتويل كميات 
كبرية من الأموال اإىل اقت�سادات بلدانهم الأ�سلية.  وتفيد التقارير اأن اأعدادًا متزايدة من هوؤلء هم من ذوي املهارات الرفيعة وميكنهم 
تطوير املهارات يف اأوطانهم.  وبالنظر اإىل الفر�ص املتاحة يف خمتلف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي وقربها اجلغرايف من بلدان املنطقة 
غري النفطية والثقافة امل�سرتكة بني اجلانبني، فاإن اأعدادًا كبرية تنتقل من الأخرية اإىل الأوىل للعمل وحتقيق حياة اأف�سل.  وبالإ�سافة اإىل 

ذلك، هناك هجرة موازية من البلدان غري النفطية اإىل اأوروبا واأمريكا ال�سمالية. 

ولتدفقات الهجرة تاأثري هام على التنمية.  ويقدر البنك الدويل اأن كاًل من لبنان وم�رض يتلقيان حوايل 7 مليارات دولر من التحويالت 
يف عام 2009، ما جعلهما يف قمة البلدان الع�رضين املتلقية للتحويالت يف العامل.  اأما التحويالت اإىل كل من الأردن ولبنان، فت�سكل 20 يف 
املائة و25 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل على الرتتيب.)1(  غري اأن كثريًا من املهاجرين هم من ذوي املهارات العالية.  فعلى �سبيل املثال، 

ما يقرب من 50 يف املائة من املهاجرين امل�رضيني اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي يحملون �سهادات تعليم عاٍل.)2( 

الت�سال  �سبكات  وتطوير  مهاراتهم  تطوير  املهاجرون  يوا�سل  اإذ  اآن،  يف  عليها  خماطر  وت�سكل  للتنمية  فر�سًا  الهجرة  توفر  هكذا 
بني بلدان املق�سد وبلدانهم الأ�سلية، لكنهم قد يحرمون الأخرية من مهاراتهم.  ويف الوقت احلا�رض، ي�سعب حتديد تاأثري الهجرة على 
التنمية يف املنطقة، اإذ اأن البيانات غري موثوق بها، ول ت�ساعد وا�سعي ال�سيا�سات على اإجراء حتليل �سليم، اأو توقعات ذات معنى توؤدي 
اإىل �سيا�سات منا�سبة.)3(  فهناك حاجة اإىل بذل جهد موحد جلمع البيانات املح�ّسنة ون�رضها وحتليلها.  وعالوة على ذلك، ت�سارك البلدان 
الأع�ساء يف الإ�سكوا يف عدد من عمليات الت�ساور الإقليمي اجلارية، لكنها تفتقر اإىل حوارات بينية تتيح الو�سول اإىل نهج اإقليمي للتعاون 
يف اإدارة الهجرة والتنمية.  ففي الوقت الراهن، �سيا�سات الهجرة اأحادية اجلانب وهي تنفذ دون النظر يف تاأثريها على م�سارات التنمية 

يف كل من البلد املر�سل وامل�ستقبل. 

ولت�سليط ال�سوء على اأهمية ترابط امل�سارات بني الهجرة والتنمية، عملت الأمم املتحدة على تخ�سي�ص موارد مالية لتمويل م�رضوع 
"تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع الهجرة الدولية: تعظيم فوائد التنمية وتخفيف الآثار ال�سلبية".  ويق�سي امل�رضوع اأن تقوم كل جلنة 
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من اللجان الإقليمية لالأمم املتحدة باإعداد درا�سة تركز على عن�رضين اثنني من عنا�رض الهجرة الدولية املرتابطة: )اأ( الرتتيبات املوؤ�س�سية 
ب�ساأن  الرئي�سية  ال�سيا�سات  اأوطانهم؛ )ب( ق�سايا  املهاجرين مع  بهما وب�سالت  املتعلقة  الوطنية  للهجرة واملهاجرين، وال�سيا�سات  القائمة 
امل�ستقبلة واملر�سلة؛ وهجرة  البلدان  املالية على كل من  التحويالت  واآثار  العمرية؛ وديناميات  الدولية، مثل نوع اجلن�ص والفئة  الهجرة 
العمالة املوؤقتة، مبا يف ذلك الهجرة الدائرية وهجرة ذوي املهارات العالية؛ ودور اجلماعات العابرة للدول يف تعزيز التنمية؛ والتزام 
القت�سادية والجتماعية  اللجنة  اأعدت  ال�سياق،  هذا  والتن�سيق. يف  التعاون  واآليات  الإن�سان؛  بحقوق  املتعلقة  الدولية  بال�سكوك  البلدان 
لغربي اآ�سيا )الإ�سكوا( هذه الدرا�سة، التي اعتمدت يف �سيغتها النهائية خم�ص بحوث نوعية ت�سكل مبجملها تقريرًا اإقليميًا بعنوان: »الهجرة 

الدولية والتنمية يف بلدان الإ�سكوا: التحديات والفر�ص".  والبحوث اخلم�سة هي:

)اأ(    �سيا�سات البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا يف جمال الهجرة الدولية؛
)ب(  الق�سايا الأ�سا�سية للهجرة الدولية والتنمية يف منطقة امل�رضق العربي وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي: هجرة الأيدي العاملة؛

العربية   ولبنان، واجلمهورية  الأردن،  الأربعة:  العربي  امل�رضق  بلدان  التنمية يف  واأثرها على  للمهاجرين  املالية  التحويالت  )ج(  
ال�سورية، وم�رض؛

)د(   ق�سايا اأ�سا�سية حول الهجرة الدولية والتنمية: اجلماعات العابرة للدول والتنمية؛
)ه(   هجرة الأدمغة والكفاءات يف امل�رضق العربي.

وبهدف ت�سليط ال�سوء على الأهمية التي حتتلها العالقة بني الهجرة والتنمية وعلى اأهمية احلوار الإقليمي بني البلدان املر�سلة والبلدان 
امل�ستقبلة واأهمية معاجلة ق�سايا نق�ص البيانات وتوحيد املفاهيم، اأ�سيف ف�سل بعنوان الهجرة الدولية والتنمية: متهيد واإ�ساءات.
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 الهجرة الدولية والتنمية: متهيد واإ�ساءات)*(
اأولً

مقدمـة

من  كل  يف  بالتنمية  وعالقتها  الدولية  الهجرة  مو�سوع  يحتّل 
الدولية،  املحافل  بارزًة يف  امل�ستقبلة مكانًة  املر�سلة والبلدان  البلدان 
فقد اأ�سبح عرفًا اجتماع احلكومات يف املنتدى العاملي حول الهجرة 
الهجرة  اإدارة  كيفية  مناق�سة  خالله  وتتم  �سنويًا  يعقد  الذي  والتنمية 
بحيث تعود بالفائدة على جميع الأطراف الفاعلة املعنية )اأي البلدان 
مو�سوع  وكان  اأنف�سهم(.  واملهاجرين  امل�ستقبلة  والبلدان  املر�سلة 
اجلميع"  ل�سالح  التنمية  ا�سرتاتيجيات  يف  الدولية  الهجرة  "اإدماج 
عقد  الذي  والتنمية  الهجرة  حول  العاملي  للمنتدى  الرئي�سي  املحور 
عام 2009. ومن النتائج الرئي�سية ملناق�سات املنتدى العرتاف باأن 
والجتاهات،  القطاعات  ومتعددة  معقدة  التنمية  على  الهجرة  اآثار 
للتنمية.  والكلي  اجلزئي  امل�ستويني  على  خمتلفة  بطرق  وتوؤثر 
املهارات  ذوي  الأفراد  هجرة  توؤدي  اأن  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى 
العالية اإىل حتقيق م�ستويات عالية من التحويالت املالية التي ت�ساعد 
�َسن  ْ اإن مل حتحُ التحويالت،  بلد ما، لكن هذه  الفقر يف  على احلّد من 
داخل  الإن�ساف  على  �سلبية  تاأثريات  لها  تكون  اأن  اإدارتها، ميكن 

املجتمعات وفيما بينها.

1. اإدماج الهجرة والتنمية

اإن العالقة بني الهجرة والتنمية مرتابطة ب�سكل قوي يف منطقة 
الدولية يف  اإدماج الهجرة  الإ�سكوا، واأ�سبح احلديث عن �رضورة 
اجلهود التنموية للدول املعنية بهذه الظاهرة ي�ستقبل برتحيب واهتمام 
من الدول املر�سلة والدول امل�ستقبلة على حد �سواء. وجتدر الإ�سارة 
يف هذا ال�سياق اإىل ثالثة اأنواع من النتقالت تنطوي عليها الهجرة 

الدولية، هي)1(:
ذلك من  ينطوي عليه  اأنف�سهم، مبا  املهاجرين  العاملني  انتقال  )اأ(   
لنتقال  وميكن  العمل.  قوة  وحجم  ال�سكان،  حجم  يف  تغيري 
واأن  املر�سلة،  الدول  يف  البطالة  معدل  يخف�ص  اأن  العمالة 
اأن  امل�ستقبلة. ولكن ميكن  الدول  العمل يف  ي�سد عجزًا يف قوة 
ناحية،  من  الأم  الوطن  يف  العائالت  �سمل  تفتيت  يف  يت�سبب 
التحتية يف  واأن ي�سكل �سغطًا على اخلدمات الأ�سا�سية والبنية 
من  عليها  ترتتب  التي  ال�سكانية  للزيادة  نتيجة  امل�ستقبلة  الدول 

ناحية اأخرى؛
تتحرك  الأفراد  حترك  فحيثما  واملعارف،  اخلربات  انتقال  )ب( 
اأنهم يكت�سبون مهارات  معهم الأفكار واملعارف املكت�سبة، كما 
واأفكارًا جديدة من اخلارج. لذا تنطوي حركة املهاجرين على 
عودة  عند  وبخا�سة  املعريف"  املال  "راأ�ص  لـ  �سمنية  حركة 
البلدان  اإىل حرمان  توؤدي  قد  ولكن  اأوطانهم.  اإىل  املهاجرين 
املر�سلة من خربات ومهارات مهمة، ما يوؤثر �سلبًا على قدراتها 

التناف�سية، وميكن تخفيف هذا الأثر ال�سلبي باإبقاء الروابط مع 
الوطن الأم لال�ستفادة من تلك اخلربات والتقانات املكت�سبة؛

دورًا  تلعب  اخلارج  يف  العاملني  فتحويالت  الأموال،  انتقال  )ج( 
مهمًا يف حياة بقية اأفراد عائالتهم، كما توؤدي دورًا ا�ستثماريًا 
اأحيانًا. ولكن من ناحية اأخرى، ميكن اأن تفاقم هذه التحويالت 
معدلت الت�سخم وتزيد من الفوارق بني اجلهات التي ت�ستفيد 
منها وتلك التي ل ت�ستفيد منها)2(. وميثل ال�سكل التايل عمليات 

النتقال الثالث التي اأ�سري اإليها واآثارها املحتملة.

2. البيانات والإح�صاءات

لي�ص  الهجرة  من  اإيجابية  نتائج  حتقيق  اأن  الوا�سح  من  اأ�سبح 
تلقائيًا، بل يتطلب ن�ساطاً وعماًل دوؤوبًا ميكن اإجنازه من خالل و�سع 
اإح�سائية  بيانات  اإىل  وا�ستنادًا  وقطاعية،  كلية  حكومية،  �سيا�سات 
دقيقة وتف�سيلية. ومن امل�سلَّم به الآن اأن و�سع ال�سيا�سات وتنفيذها 
ال�سلبية  اآثارها  من  والتقليل  التنمية  يف  الهجرة  م�ساهمات  لتعظيم 
الدولية يف ال�سرتاتيجيات  الهجرة  بال�رضورة دمج م�ساألة  يقت�سي 
على  املبنية  ال�سرتاتيجيات  يف  اخل�سو�ص،  وجه  وعلى  التنموية، 
توفري  حول  تتمحور  التي  الفقر  من  احلّد  ا�سرتاتيجية  مثل  الأدلة، 
اإدماج  خالل  فمن  التنمية.  يف  ال�ستثمار  وتعزيز  الالئق  العمل 
وزيادة  التنمية  تعزيز  ميكن  الأطر،  هذه  يف  الهجرة  دينامية 

فعاليتها. 
وللبيانات الإح�سائية اأهمية كربى يف دعم جهود اإدماج الهجرة 
ي�سكل  للمقارنة  وقابلة  دقيقة  بيانات  توفر  اأن  اإذ  التنمية،  عملية  يف 
فعندما  القرائن.  على  مبنية  واقعية  �سيا�سات  ل�سياغة  اأ�سا�سياً  دعماً 
تكون الدول قادرة على الإجابة عن اأ�سئلة مثل: من الذين ينتقلون؟ 
وما  ل؟  اأم  العودة  يعتزمون  وهل  يتجهون؟  واأين  ؟  بلد  اأي  ومن 
الدقيق  القيا�ص  اأو  التقدير  ي�سبح  ميتلكونها؟  التي  املهارات  هي 
للتنمية ممكناً.  تتيحها  التي  والفر�ص  الهجرة  تخلقها  التي  للتحديات 
التعدادات وامل�سوح  البيانات من خالل  وميكن احل�سول على هذه 
القوى  م�سوح  اأو  لالأ�رض  املعي�سية  التكاليف  كم�سح  املتخ�س�سة، 
وجه  على  للهجرة  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  خالل  من  كما  العاملة؛ 
ومن  البيانات)3(.  جلمع  الطولية  امل�سوح  خالل  من  اأو  التحديد، 
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الوا�سح اأن توفر البيانات يف مراحل ت�سبق اإعداد ال�سيا�سات املتكاملة 
يعمل على ت�رضيع عملية التكامل املن�سودة.

اأ�سا�سية  اأ�سئلة  مع  التعامل  البيانات  يف  احلايل  النق�ص  يجعل 
على  فالإجابة  فعال.  وغري  �سعباً  اأمراً  للتنمية  التخطيط  عملية  يف 
املهاجرة  املاهرة،  العاملة  الأيدي  على  الطلب  تخ�ّص  ت�ساوؤلت 
من  العر�ص  حجم  عن  اإح�سائية  بيانات  توافر  يتطلب  والوافدة، 
ومن  املهارة.  م�ستوى  اأو  املهنة  ح�سب  موزعة  العاملة،  الأيدي 
املهاجرين،  عودة  معدل  عن  اإح�سائية  بيانات  توفر  اأي�ساً  املهم 
وعن حجم تدفقات الهجرة مقارنًة بتدفق ال�ستثمارات اخلارجية. 
وي�سكل غياب هذا النوع من البيانات عقبة اأمام اإجراء حتليل متكامل 
لالقت�ساد العاملي، ومينع من التعرف على اآثار الهجرة على عملية 

التنمية، ومن العرتاف بها كعامل من العوامل املرتبطة بالتنمية. 

3. �رضورة التحاور والت�صاور

البيانات  وتوفر  الأ�سخا�ص  انتقال  تنظم  فعالة  تدابري  لو�سع 
التف�سيلية عن حراكهم، ولتعميم تنفيذ هذه التدابري، يتحّتم التعاون بني 
البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة، فالعملية تنطوي على حراك ب�رضي بني 
اأكرث من بلد، ولكّل اأولويات واأهداف خمتلفة. وقد اأثبتت التجارب 
اأن من م�سلحة اجلميع )البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة واملهاجرين اأنف�سهم( 
التحاور ومناق�سة الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة على امل�ستوى الإقليمي 
واأي�ساً بني الأقاليم. فالتحاور و�سيلة بّناءة لتمكني الدول من و�سع 
تدابري من�ّسقة لإدارة الهجرة. وتوفر املنتديات غري الر�سمية وغري 
املختلفة  املعنية  اجلهات  فيها  تت�سارك  اإقليمي  ت�ساور  عمليات  امللزمة 
بقيادة الدول، وقد اأثبتت من خالل املناق�سات املفتوحة واحلرة حول 
ق�سايا مثرية للجدل جناحاً يف بناء الثقة بني بلدان ذات مالمح خمتلفة 
الإقليمي يف جميع  الت�ساور  اأدت عمليات  كما  بالهجرة.  يتعلق  فيما 
بناء  يف  �ساهمت  كما  الهجرة،  لظاهرة  اأف�سل  فهم  اإىل  العامل  اأنحاء 
يف  الهجرة  لإدارة  الالزمة  القدرات  ومتكني  الآراء،  يف  توافق 
البلدان،  بني  وتبادل اخلربات  الت�سابك  ت�سهيل  بلدان خمتلفة، ويف 

وكذلك يف التاأثري يف عملية �سنع ال�سيا�سات)4(. 
اللقاء  اأحدثها،  املنطقة، ورمبا  الت�ساورية يف  املنابر  اأبرز  ومن 
للدول  التعاقدية  والعمالة  اخلارجي  "ال�ستخدام  حول  الوزاري 
ظبي  اأبو  يف  عقد  الذي  اآ�سيا"،  يف  للعمالة  امل�ستقبلة  والدول  املر�سلة 
فيه،  و�سارك   ،2008 الثاين/يناير  كانون  و22   21 يومي  خالل 
من  كل  جميعاً،  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  اإىل  بالإ�سافة 
اأفغان�ستان وبنغالدي�ص وال�سني والهند واإندوني�سيا وماليزيا ونيبال 
نام  وفيت  وتايلند  لنكا  و�رضي  و�سنغافورة  والفلبني  وباك�ستان 
اأبو ظبي".  "حوار  ا�سم  الوزاري  اللقاء  هذا  واأحُطلق على  واليمن. 
وقد اأكد هذا اللقاء اأن اأف�سل النتائج القت�سادية والجتماعية حلركة 
العمل  وظروف  الكرمي  العي�ص  توفري  خالل:  من  يتحقق  العمالة 
اجليدة جلميع العمال؛ وحمايتهم من خالل �سيا�سات واإجراءات تت�سم 
بال�سفافية، ومن �سمنها تلك املتعلقة بال�ستقطاب والتوظيف، وذلك 
وامل�ستقبلة؛  املر�سلة  الدول  يف  الوطنية  والإجراءات  للقوانني  وفقاً 
يهدف  للتعاون  م�سرتك  اإطار  وبلورة  املدخرات؛  حتويل  وت�سهيل 
وبناًء  املوؤقتة.  املتعاقدة  العمالة  مردود  من  الق�سوى  ال�ستفادة  اإىل 
عليه، قررت الدول املر�سلة وامل�ستقبلة طرح مبادرة تعاونية جديدة 
 )1( الت�سارك يف:  املوؤقتة من خالل  التعاقدية  العمالة  ق�سايا  ملعاجلة 

بني  للتوفيق  القدرات  بناء  و)2(  العمل؛  باأ�سواق  املعرفة  تعزيز 
العر�ص والطلب على العمل؛ و)3( التعاون يف جمال حماية العمال 
تطوير  و)4(  م�رضوعة؛  غري  ممار�سات  اأية  من  املوؤقتني  املتعاقدين 
املوؤقتة.  الوافدة  بالعمالة  يتعلق  فيما  الدويل  للتعاون  مرجعي  اإطار 
الت�ساوري  اللقاء  لعقد  2010 موعداً  اأبو ظبي" العام  وحدد »حوار 

الوزاري التايل)5(.

األف- ق�صايا حمورية واأ�صا�صية يف م�صاألة الهجرة

"الهجرة  حول  عمل  ور�سة  مداولت  اإىل  التقرير  هذا  ي�ستند 
يف  الدولية  الهجرة  اإدماج  العربية:  املنطقة  يف  والتنمية  الدولية 
-19 الفرتة من  التنمية" التي عقدت يف بريوت، يف  ا�سرتاتيجيات 
22 متوز/يوليو 2010، يف اإطار م�رضوع "تعزيز القدرات الوطنية 
الآثار  وتخفيف  التنمية  فوائد  تعظيم  الدولية:  الهجرة  مع  للتعامل 
اللجنة القت�سادية  بالتعاون بني  ال�سلبية" الذي ميتد لعامني، وذلك 
والجتماعية لغربي اآ�سيا )الإ�سكوا(/ق�سم ال�سكان والتنمية الجتماعية 

واملنظمة الدولية للهجرة.

1. ال�صيا�صات

يتناول الف�سل الثاين من هذا التقرير �سيا�سات الهجرة يف البلدان 
املالمح  مبيناً  للهجرة،  وامل�ستقبلة  املر�سلة  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء 
مع  والإقليمي،  الوطني  امل�ستويني  على  املتبعة  لل�سيا�سات  املختلفة 
هذه  يف  املوجودة  الفجوات  واأهم  اجليدة  املمار�سات  على  الرتكيز 
ال�سيا�سات. وي�ستعر�ص ب�سكل �رضيع �سيا�سات الهجرة واأثرها على 
الهجرة  توؤثر  التي  املختلفة  للقنوات  ب�سكل عام، مع تو�سيح  التنمية 
من خاللها على التنمية، �سواء من خالل التحويالت اأم من خالل 
انتقال الكفاءات الب�رضية، واأثر ذلك على اأ�سواق العمل والفقر، مع 
الرتكيز على هذه القنوات يف بلدان الإ�سكوا. كما ي�ستعر�ص يف ظل 
البيانات املتاحة �سيا�سات بلدان الإ�سكوا املتعلقة بالهجرة واملمار�سات 
تربز  التي  ال�سيا�سات  هذه  يف  الأ�سا�سية  الفجوات  وكذلك  اجليدة 
بلدان  املوؤ�س�سية احلاكمة للهجرة يف  ب�سكل وا�سح يف �سعف الأطر 
املهاجرين،  حقوق  بحماية  اخلا�سة  الت�رضيعات  و�سعف  الإ�سكوا، 

و�سعف التزام بلدان الإ�سكوا باملواثيق واملعاهدات الدولية. 

2. حجم الهجرة وتدفقاتها

التقرير تزايد حجم هجرة العمل خالل  الثالث من  يبني الف�سل 
ظل  يف  م�ستقبالً،  التزايد  يف  ا�ستمرارها  ويتوقع  الأخرية،  الآونة 
م�ساراتها  وحدد  للهجرة،  جديدة  اأمناطًا  اأفرز  الذي  العوملة  نظام 
من  خمتلفة  مناطق  يف  للعمل  املطلوبة  املهاجرة  املهارات  ونوعية 
تتميز  اخل�سوبة،  معدلت  يف  امل�ستمر  لالنخفا�ص  ونتيجة  العامل. 
بتناق�ص  املتقدمة  الدول  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  الدميغرافية  الرتكيبة 
�سكاين م�ستمر وتوزيع عمري يتجه نحو الهرم. بينما تتميز الدول 
القادرة على  العاملة  النامية بتوزيع عمري فتّي ووفرة يف الأيدي 
الإنتاج. وهذا اخللل يف�رض تعاظم حجم الهجرة من البلدان النامية، 
ومن بينها البلدان العربية، اإىل البلدان ال�سناعية املتقدمة. ويف حني 
بلدان جمل�ص  فاإن  للعمالة،  بلدان مر�سلة  العربي  امل�رضق  بلدان  اأن 
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التعاون اخلليجي بلدان م�ستقبلة لها. وهكذا يبدو من ال�رضوري بذل 
كافة اجلهود املمكنة لتحقيق: مواءمة احتياجات اأ�سواق العمل يف بلدان 
املنطقة، وت�سجيع الهجرة البينية للعمالة العربية ما اأمكن، والبحث 
يف اأف�سل الطرق لتحقيق الفائدة املن�سودة من هجرة الأيدي العاملة 
باأبعادها املختلفة يف جهود التنمية لبلدان املنطقة. وتعظيم الفوائد من 
فاعلة  �سيا�سات  تبّني  املعنية  البلدان  يتطلب من  التنمية  الهجرة ومن 
�سوق  واحتياجات  وحقوقهم،  واملهاجرين  الهجرة  ب�سوؤون  عنى  تحُ
العمل، وتعتمد اآليات حمددة للتوا�سل مع الكفاءات املهاجرة لتعزيز 

ال�ستفادة منها يف جهود التنمية يف بلدانها.

3. التحويالت

يتناول الف�سل الرابع من التقرير التحويالت املالية للمهاجرين 
واأثرها على التنمية. ويركز هذا الف�سل على بلدان امل�رضق العربي 
باعتبارها  ولبنان وم�رض(  ال�سورية  العربية  )الأردن واجلمهورية 
امل�رضقية  اجلالية  اأ�سبحت  وقد  للمهاجرين.  املر�سلة  البلدان  اأهم  من 
اأ�سا�سياً يف العالقات مع البلدان امل�ستقبلة؛  الوافدة الهامة متثل مكوناً 
خا�سة بعد اأن حتولت الهجرة، بالن�سبة للكثريين، من هجرة موؤقتة 
اإىل دائمة. ولكن رغم هذا التحول، ظّلت هذه اجلاليات على ارتباط 
وطيد مع بلدانها على امل�ستويات القت�سادية والجتماعية والثقافية. 
ويحظى البحُعد القت�سادي، نظراً لتاأثريه على التنمية، مبكانة خا�سة 
يف هذه العالقات. ويحتاج حتليله اإىل الرتكيز على: )1( التحويالت 
و)3(  الر�سمية؛  غري  التحويالت  و)2(  واملحُر�سلة(؛  )الواردة  املالية 
ومن  التحويالت.  لهذه  القت�سادية  الآثار  و)4(  التحويل؛  كلفة 
الوا�سح اأن الهجرة من بلدان امل�رضق العربي تطرح عدة حتديات. 
ومبا اأن التحويالت املالية ت�سكل اأحد املوارد الرئي�سة للعملة ال�سعبة 
بالن�سبة لهذه البلدان، فاإن املحافظة عليها م�ساألة حيوية لدعم جهود 
بل  فح�سب،  التحويالت  على  الأمر  يقت�رض  ول  فيها.  التنمية 
اإدراك جميع  ينطبق كذلك على ال�ستثمارات، ما يقت�سي مراجعة 
النظر  ينبغي  الذين  للمهاجرين،  واملحتمل  احلايل  للدور  املوؤ�س�سات 

اإليهم باعتبارهم �رضكاء فاعلني يف اجلهود التنموية الوطنية.

4. اجلماعات العابرة للدول

اجلماعات  دور  يف  التقرير  هذا  من  اخلام�ص  الف�سل  يبحث 
خالل  من  اإن  اأوطانها،  مع  روابط  على  حتافظ  التي  املهاجرة 
عودتها، اأو من خالل اإر�سال حتويالت اإىل الأهل، اأو من خالل 
التوظيف املايل، فت�سكل ما ا�سطلح على ت�سميته: "اجلماعات العابرة 
للدول". وتهدف الدرا�سة اإىل اإلقاء ال�سوء على دور هذه اجلماعات 
يف التنمية الجتماعية يف اأوطانها، من خالل دعم واإن�ساء موؤ�س�سات 
امل�ساهمة  للتعليم والرتبية والثقافة والتدريب املهني، كما من خالل 
يف دعم القطاع ال�سحي باأ�سكال متنوعة، و�سبكات البنى التحتية يف 
تطوير  دعم  وكذلك  الجتماعية،  الرعاية  وموؤ�س�سات  الأرياف، 
املعامل واملواقع الأثرية والرتاثية وامل�ساريع البيئية. ولهذه اجلماعات 
الرعايا  طريق  عن  املعرفة  "نقل  برامج  عرب  املعرفة  نقل  يف  دور 
تقوم موؤ�س�سات جامعية وم�رضفية  املغرتبني" )TOKTEN(. كما 
وجتارية مبحاولت ل�سرتجاع كفاءات مغرتبة للعمل يف جمالت 
من  لال�ستفادة  واملال،  والهند�سة  والطب  العايل  التعليم  مثل  عدة، 

املهجر.  دول  يف  الفئات  هذه  اكت�سبتها  التي  واملهارات  اخلربات 
وتتباين ممار�سات البلدان املر�سلة، كالأردن وتون�ص واجلمهورية 
يف  واليمن،  واملغرب  وم�رض  ولبنان  وال�سودان  ال�سورية  العربية 
اللبنانية  املمار�سات  متّيزت  املجال،  هذا  ويف  واإجنازاتها.  اأهدافها 
هنا،  ومن  فيها.  الأهلي  املجتمع  م�ساركة  وكثافة  وقدمها  بتنوعها 

يركز هذا اجلزء من التقرير على التجربة اللبنانية الغنية.

5. نزيف الأدمغة اأم ك�صبها؟

تت�سكل تركيبة القوى العاملة املهاجرة من ن�سبة هامة من الكفاءات 
"نزيف الأدمغة" وما  اأثار يف عدد من املنا�سبات م�ساألة  العالية، ما 
يرتتب عليه من خماطر و�سلبيات على اقت�سادات البلدان املر�سلة. 
ومن هنا، يتناول الف�سل ال�ساد�ص من هذا التقرير مو�سوع هجرة 
للبيانات  موثوقة  م�سادر  توّفر  لعدم  ونظراً  والكفاءات.  الأدمغة 
والتحليل، يعتمد البحث يف هذا املو�سوع ب�سكل جزئي على ما توفر 
اأجريت مع عدد من اخلرباء  اإىل مقابالت  بالإ�سافة  من م�سادر، 
مبو�سوع الهجرة عموماً وهجرة الكفاءات على وجه اخل�سو�ص. 
حتت  تندرج  الكفاءات  هجرة  اإىل  املوؤدية  العوامل  اأهم  اأن  ويت�سح 
املر�سلة  البلدان  وجتني  و�سيا�سية.  واجتماعية  اقت�سادية  عناوين 
اجلامعات،  خريجي  بني  البطالة  حجم  تخفيف  مثل  الفوائد  بع�ص 
والتحويالت اإىل الأ�رض، ونقل اخلربات والعلوم املكت�سبة من خالل 
امل�ساركة يف املجالت الإنتاجية والبحثية والإدارية يف البلدان املتقدمة 
بع�ص  العملية والعلمية. ولكن هناك  الزيارات  اأو  العودة  يف حالة 
الآثار ال�سلبية، واأبرزها اأن البلدان املر�سلة ت�ستثمر يف تكوين راأ�ص 
اأم املجتمعي، بالإنفاق  املال الب�رضي، �سواء على امل�ستوى الفردي 
ب�سكل مبا�رض اأو غري مبا�رض على الأفراد من ذوي الكفاءات الذين 
الأدمغة" �سلباً على م�ستوى  "نزيف  يوؤثر  يهاجرون بعد ذلك. كما 
ملواقعها  العالية  الكفاءات  اإخالء  ب�سبب  العلمي  والبحث  الإنتاج 

الإنتاجية والبحثية ل�سالح من هم اأقل كفاءة. 

باء- ا�صتنتاجات

وبلدان  امل�رضق  بلدان  وبالذات  العربية،  املنطقة  يخ�ص  فيما 
حقيقية  اإمكانية  تربز  الإ�سكوا،  منطقة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
وكبرية لأن ت�ساهم الهجرة الدولية يف التنمية، اإذ ت�سكل بلدان جمل�ص 
الوافدة يف  للعمالة  امل�ستقبلة  البلدان  اأهم  من  بع�ساً  اخلليجي  التعاون 
العمالة  ن�سبة  حيث  من  اأم  املطلقة  الأعداد  حيث  من  �سواء  العامل، 
اإىل  الوافدين  العمال  عدد  ارتفع  فقد  ال�سكان.  جمموع  اإىل  الوافدة 
1960 اإىل  200 وافد عام   000 بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي من 
متاجري  اإىل  ن�سبتهم  تكون  وبهذا   ،2010 عام  وافد  مليون   15.1
العامل قد ارتفعت خالل الفرتة نف�سها من 0.3 يف املائة اإىل 8 يف املائة، 
وكن�سبة من ال�سكان اأ�سبحوا ي�سكلون 38.6 يف املائة عام 2010 بعد 
اأن كانت ن�سبتهم اأقل من 5 يف املائة عام 1960)6(. وترتاوح ن�سبة 
15 يف  ما بني  املجل�ص  بلدان  الوافدة يف  العمالة  اإجمايل  العرب من 

املائة و20 يف املائة. 
ت�سكل العمالة الوافدة جزءًا اأ�سا�سيًا من قوة العمل يف بلدان جمل�ص 
التعاون اخلليجي وت�ساهم يف منوها القت�سادي، غري اأنها، ت�ساهم يف 
حتويل كميات كبرية من الأموال اإىل بلدانها الأ�سلية. فقد بلغت هذه 
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التحويالت ما يزيد على 34 مليار دولر اأمريكي عام 2008، اأي ما 
ي�ساوي 12 يف املائة من جمموع التحويالت امل�سجلة يف تلك ال�سنة يف 
العامل كله. وت�سكل التحويالت م�سدراً مهماً من م�سادر الدخل لبلدان 
امل�رضق املر�سلة للعمالة، وبالذات بالن�سبة لكل من لبنان والأردن التي 
و�سلت اإىل 25 يف املائة و20 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل لعام 
2008 لكل منهما على التوايل)7(. ويقدر البنك الدويل اأن التحويالت 
اأعلى  2009 ت�سعهما يف قائمة  اإىل كل من م�رض ولبنان عام  املالية 
اإىل  وبالنظر  العامل.  م�ستوى  على  للتحويالت  متلقية  بلداً  ع�رضين 
اجلغرايف  وقربها  املختلفة،  املنطقة  بلدان  يف  املتاحة  الفر�ص  توزيع 
بلدان  اإىل  الوافدة  العمالة  من  فاإن كثرياً  امل�سرتك،  الثقايف  والرتاث 
جمل�ص التعاون اخلليجي تتدفق اإليها من بلدان املنطقة غري النفطية، 
العمالة  من  متزايدة  ن�سباً  فاإن  كذلك  اأف�سل.  حياة  ولتحقيق  للعمل 
ذوي  من  هي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  اإىل  الوافدة  املتعاقدة 
املهارات العالية وحتتل منا�سب تتنا�سب مع تلك املهارات، وحتقق 
مداخيل وامتيازات مرتبطة بها ل ت�ستطيع حتقيقها يف بلدانها الأ�سلية.

الآن  يف  عليها  وخماطر  للتنمية  فر�سًا  ت�سكل  املالمح  هذه  اإن 
�سبكات  وتطوير  مهاراتها  تطوير  توا�سل  املهاجرة  فالعمالة  ذاته. 
هجرتها  اأن  غري  الأ�سلية،  وبلدانها  امل�ستقبلة  البلدان  بني  الت�سال 
اإىل  البع�ص  تدفع  درجة  اإىل  مهاراتها،  من  الأ�سلية  بلدانها  حترم 
و�سف العملية باأنها "نزيف اأدمغة". غري اأن م�ساألة "نزيف الأدمغة" 
تبقى غري حم�سومة. ففي الوقت احلا�رض، من ال�سعب حتديد تاأثري 
املتعلقة بالهجرة يف  البيانات  اأن  اإذ  املنطقة،  التنمية يف  الهجرة على 
املنطقة قدمية ومبعرثة وغري موثوقة، ول ت�ساعد وا�سعي ال�سيا�سات 
و�سع  على  ت�ساعد  معنى  ذات  توقعات  اأو  �سليم  حتليل  اإجراء  على 
�سيا�سات منا�سبة. لذا، هناك حاجة وا�سحة اإىل بذل جهد موحد على 
وعالوة  وحتليلها.  ون�رضها  املح�سنة  البيانات  جلمع  املنطقة  م�ستوى 
على ذلك، يف حني ت�سارك البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا يف عدد من 
عمليات الت�ساور الإقليمي، اإل اأنها بحاجة اإىل املزيد من احلوارات 
البينية لتطوير نهج اإقليمي للتعاون يف اإدارة الهجرة والتنمية، وذلك 
لتعظيم الفوائد املتوقعة لهجرة القوى العاملة جلميع الأطراف املعنية. 



 �سيا�سات البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا يف جمال الهجرة
الدولية
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)*( اأعد هذا البحث ال�سيد اأحمد غنيم وال�سيدة حنان نظري.

 �سيا�سات البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا يف جمال الهجرة الدولية *
ً ثانيا

مقدمـة

اأ�سبحت الهجرة الدولية مو�سع اهتمام على كافة امل�ستويات من 
املثال،  �سبيل  فعلى  والأكادمييني.  الدولية  واملوؤ�س�سات  احلكومات 
"التغلب على   2009 الب�رضية  التنمية  كانت املحور الأ�سا�سي لتقرير 
 United Nations,( والتنمية"  الب�رضي  التنقل  قابلية  احلواجز: 
2009a(. وقد اأ�سدرت الأمم املتحدة قراراً يف عام 2009 يت�سمن 
الهجرة  بني  العالقة  على  املوؤثرة  العوامل  كافة  العتبار  يف  الأخذ 
والتنمية. وهو ما يوؤكد تزايد اهتمام املجتمع الدويل بق�سايا الهجرة 
اأ�سار  وقد   .)United Nations, 2009b( بالتنمية  وعالقتها 
 Global Commission,( الدولية  للهجرة  العاملية  اللجنة  تقرير 
حد  على  للهجرة  وامل�ستقبلة  املر�سلة  العامل،  دول  اإخفاق   )2005
للتنمية  قاطرة  يجعلها  ب�سكل  الهجرة  اأمور  مع  التعامل  يف  �سواء، 

يف العامل.
للهجرة،  ا�ستقباًل  العامل  مناطق  اأكرث  من  العربية  املنطقة  وتعد 
يوازي  ما  اأي   ،2005 عام  مليوناً   20 يزيد على  ما  ا�ست�سافت  فقد 
10 يف املائة من جميع املهاجرين. كما اأن هجرة العمالة يف املنطقة 
العربية ترتكز بكثافة يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، فهناك �ستة 
اإىل  بالإ�سافة   .)ESCWA, 2006( مهاجرين من بني كل ع�رضة 
هو  كما  ومر�سلة،  م�ستقبلة  بلدان  الإ�سكوا  بلدان  بع�ص  فاإن  ذلك، 
اأ�سحاب  من  مهاجرين  ير�سالن  اللذان  ولبنان  الأردن  يف  احلال 

املهارات وي�ستقبالن مهاجرين اأقل مهارة.
التنمية على  واأثرها على  الهجرة  �سيا�سات  ناق�ص  �ستحُ يلي،  وفيما 
امل�ستويني النظري والتطبيقي، خا�سة فيما يتعلق بالبلدان الأع�ساء 
يف الإ�سكوا. و�ستحُ�ستعر�ص �سيا�سات الهجرة، بالإ�سارة اإىل كل من 

ال�سيا�سات الناجحة والفجوات. 

األف- �صيا�صات الهجرة واأثرها على التنمية: م�صح مرجعي

العالقة بني الهجرة والتنمية عالقة مت�سابكة ذات اأبعاد عديدة)1(. 
بينها  من  خمتلفة،  قنوات  خالل  من  التنمية  على  الهجرة  وتوؤثر 
والبلدان  املر�سلة  البلدان  من  كل  على  تاأثري  لها  التي  التحويالت 
على  العائدين  املهاجرين  وتاأثري  الكفاءات،  وانتقال  امل�ستقبلة، 
الأ�سلية،  بلدانهم  يف  املهاجرين  وا�ستثمارات  بلدانهم،  اقت�سادات 
القنوات  هذه  من  ولكل   .)Jobbins, 2008( الكفاءات  وهجرة 
ب�سكل  حتددها  التنمية،  على  و�سلبية،  اإيجابية  متباينة،  تاأثريات 
ت�ستطيع  املثال،  �سبيل  فعلى  املتبعة.  الهجرة  �سيا�سات  نوعية  كبري 
حتويالت املهاجرين التغلب على نق�ص العملة الأجنبية وعلى عجز 
اإدارة فعالة قد توؤدي  ميزان املدفوعات، ولكن يف غياب �سيا�سات 
الأجنبية وتزايد العتماد  العملة  اإىل خلق ت�سخم وم�ساربات على 

على الواردات.

الأدلة  اأو  القت�سادية  النظرية  ت�ستطع  مل  الأمر،  حقيقة  ويف 
من  لكن  التنمية.  على  الهجرة  لتاأثري  واحد  اجتاه  حتديد  التطبيقية 
ب�سكل  ارتبطتا  قد  الإ�سكوا  منطقة  يف  والتنمية  الهجرة  اأن  الوا�سح 
قوي، �سواء كان ذلك يف البلدان املر�سلة اأو امل�ستقبلة. ويتقرر حتديد 
ب�سيا�سات  �سلبياً،  اأم  كان  اإيجابياً  و�سكله،  الرتباط  درجة  من  كل 

الهجرة املتبعة.

1. ال�صيا�صات املتعلقة باحلد من ظاهرة نزيف الأدمغة

غالبًا ما ينظر اإىل ظاهرة نزيف الأدمغة على اأنها اأهم القنوات 
التي توثر الهجرة من خاللها على التنمية. غري اأن الأدلة التطبيقية 
على وجود ظاهرة نزيف الأدمغة نتيجة للهجرة يف منطقة الإ�سكوا 
مل توؤدِّ بعد اإىل نتائج قاطعة. واأحد اأ�سباب ذلك هو نق�ص املعلومات 
اإىل  املتاحة  الأدلة  ت�سري  اإذ ل  املهاجرين،  والبيانات عن خ�سائ�ص 
هي  م�رض  فمثالً،  فقط.  ماهرة  عمالة  تر�سل  جميعها  الدول  اأن 
عمالة  اأي�ساً  تر�سل  لكنها  ماهرة،  عمالة  تر�سل  التي  الدول  اإحدى 
اأدلة على وجود اأمناط  اأقل مهارة )Ghoneim, 2009(. وهناك 
املثال، ير�سل كل من الأردن ولبنان  �سبيل  للهجرة. فعلى  خمتلفة 
عمالة ماهرة، بينما ي�سري حتليل للعمال الوافدين يف اململكة العربية 
لي�ست  فيها  الوافدين  العمال  من  املائة  يف   40 حوايل  ان  ال�سعودية 
ويكتبون(.  يقراأون  بالكاد  اأو  اأميون  اإما  )فهم  اأوىل  �سهادة  لديهم 
اإقامتهم  اأغلبية العمال الوافدين يف البحرين الذين متتد فرتة  كما اأن 
 .)Ditto, 2006( اأكرث من �سنتني هم من ذوي املهارات املنخف�سة
ولكن من املهم التاأكيد على اأن هذه الأمناط لي�ست مبنية على اأ�سا�ص 
التمييز  ميكن  بحيث  الوافدين،  العمال  جن�سية  تو�سح  معلومات 
 Wahba, 2005;( )الآ�سيوية(  العربية  وغري  العربية  العمالة  بني 

.)Fergany, 2001
لكن هناك اأدلة على اأن هناك نزيف لالأدمغة بالفعل من منطقة 
 Wahba, 2005;( 1 الإ�سكوا اإىل الغرب، وهذا ما يو�سحه اجلدول
 .)2008 العربية،  الدول  Baldwin-Edwards, 2005؛ جامعة 
فالأردن ولبنان وم�رض لديها ن�سبة مرتفعة من القوى العاملة املاهرة 
املهاجرة اإىل الغرب. ومع طول فرتة بقاء بع�سهم يف الغرب تنجم 
ظاهرة نزيف الأدمغة اإىل حدٍّ ما )Wahba, 2005(. ووفقاً لأحدث 
بيانات م�رض، يف الفرتة من عام 2000 اإىل 2007، مل تتجاوز ن�سبة 
املهاجرين امل�رضيني اإىل كندا ممن ل يحملون �سهادات 4 يف املائة، 
باملقارنة مع 41 يف املائة ممن يحملون �سهادات متو�سطة اأو اأقل و55 

يف املائة ممن يحملون �سهادات جامعية وعليا)2(. 
تذهب  التي  النظر  تدعم وجهة  اأخرى  درا�سات  هناك  اأن  غري 
اإىل اأنه لي�ص هناك نزيف لالأدمغة. وحقيقة الأمر اأنه حتى لو كان 
هناك نزيف لالأدمغة فاإنه ل يعزى اإىل اختالف م�ستويات الأجور 
بني البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة فح�سب، واإمنا اأي�ساً اإىل الختالف يف 
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النظام املوؤ�س�سي احلاكم لبيئة الأعمال و�سوق العمل، والذي قد يوؤدي 
تدهوره يف البلدان املر�سلة اإىل اإعاقة احلراك الوظيفي والتقدم املهني 
لذوي الكفاءات، اأي اأن جزءاً كبرياً من القدرة على احلد من نزيف 
الأدمغة يتوقف اأ�سا�ساً على قدرة الدول املر�سلة على اتباع �سيا�سات 
ت�ستهدف ذلك. وميكن ت�سنيف مثل هذه ال�سيا�سات بنوعني. يت�سمن 
الكفاءات، ل من خالل  للحد من هجرة  املنا�سبة  البيئة  الأول خلق 
البالد.  يف  البقاء  على  الكفاءات  ت�سجع  بيئة  خالل  من  بل  منعها، 
التنمية القت�سادية. غري  ال�سيا�سات يرتبط بدرجة  النوع من  وهذا 
الق�سري  الأجل  يف  اّتباعها  ميكن  التي  ال�سيا�سات  بع�ص  هناك  اأن 
واأ�ساتذة  العلماء  مثل  معينة  لفئات  والأجور  الرواتب  زيادة  مثل 
النوع  اأما  املتخ�س�سة.  املهارات  ذوي  من  وغريهم  اجلامعات 
الثاين من ال�سيا�سات، الذي قام العديد من دول العامل باّتباعه، فهو 
لفرتات  ولو  الأم،  بلدها  اإىل  للرجوع  املهاجرة  اخلربات  اجتذاب 
ق�سرية منتظمة، لت�ساهم يف تنمية بالدها، وذلك من خالل برامج 
معينة. مثال ذلك الرابطة الأمريكية لالأطباء من اأ�سل هندي، وهي 
برنامج عمل تطوعي يدعم عودة املهاجرين اإىل املناطق الفقرية يف 
 .)Skeldon, 2005( الهند لفرتات حمدودة لتقدمي اخلدمات الطبية
يف املقابل، رّكزت تايوان على دعوة املهاجرين للعودة لال�ستفادة 
ال�ستثمار  جمال  يف  �سواء  اخلارج  يف  اكت�سبوها  التي  اخلربات  من 
الأعمال  زيارات  برامج  خالل  من  وذلك  املادي،  اأو  الب�رضي 
 .)Newland and Patrick, 2004( مرتفعة  اأجور  وبعر�ص 
ويف بع�ص الأحيان قد تكون العوامل ال�سيا�سية هي ال�سبب الرئي�سي 
وراء الهجرة، كما يف حالة لبنان يف اأواخر ال�سبعينات والثمانينات 
واجلزائر يف الت�سعينات من القرن املا�سي )جامعة الدول العربية، 

.)Fargues, 20062008؛ و

اأما ك�سب العقول فيحدث عندما تفيد هجرة ذوي املهارات العالية 
وتن�سيط  وال�ستثمارات  التكنولوجيا  نقل  خالل  من  املر�سلة  الدولة 
التبادل التجاري. فخربة املهاجرين يف ال�ستثمار والتجارة، مرتافقة 
مع روابطهم القوية مع �سكان بالدهم، ت�ساعد على تن�سيط التجارة. 
اأن يحدث يف حالة حتفيز �سكان الدولة  اأن ك�سب العقول ميكن  كما 
املر�سلة على رفع م�ستوى تعليمهم اأمالً يف الهجرة. وهناك اأدلة على 
حدوث ذلك بالفعل يف دول خارج منطقة الإ�سكوا كالفلبني، ولكن 
لي�ص يف دول اأخرى مثل املك�سيك )Lucas, 2008(. ويعتمد ك�سب 
العقول اأ�سا�ساً على ال�سيا�سات الوطنية القادرة على خلق روابط مع 

املهاجرين. فعلى �سبيل املثال، هناك يف غانا اأمثلة ناجحة لروابط بني 
املهاجرين وذويهم ا�ستخدمت لت�سدير ال�سلع الزراعية اإىل اأوروبا، 
م�ستفيدة من معرفة املهاجرين بكل من احتياجات ال�سوق الأوروبي 
والإمكانات الزراعية يف بلدهم الأم. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ا�ستحُخدم 
جزء من عوائد هذه امل�ساريع يف ال�ستثمار يف غانا ذاتها، مما �ساعد 
على حث البنوك على متويل م�ساريع حملية وجذب دعم احلكومة 

.)Pandya, 2007(
انخفا�ص عائد ال�ستثمار  الإ�سكوا تعاين م�رض من   ويف منطقة 
اإن عائد ال�ستثمار يف  الثانوي، بل  اأو  الأ�سا�سي  �سواء  التعليم،  يف 
غري  اأمر  وذلك  الثانوي،  التعليم  يف  هو  مما  اأقل  الأ�سا�سي  التعليم 
اإن  الأدمغة،  نزيف  اأن  هذا  ويعني   .)Nassar, 2005( طبيعي 
وجد، قد يكون يف بع�ص احلالت يف منطقة الإ�سكوا لأ�سباب داخلية 
اإىل  الأدمغة  اإىل ذلك، يرتبط نزيف  تنبغي مواجهتها. وبالإ�سافة 
حّد كبري بطول فرتة الهجرة. ومن َثم، اإذا كانت هجرة العمالة اإىل 
امل�رضيني  املهاجرين  من  كثري  حال  هو  كما  موؤقتة،  اخلليج  بلدان 
والأردنيني وال�سوريني واللبنانيني، فاإن هذا يقلل من وطاأة نزيف 
الأدمغة، خا�سة واأن الهجرة اإىل بلدان اخلليج ل تقت�رض على ذوي 

املهارات العالية.
هكذا، ل تزال م�ساألة تاأثري نزيف الأدمغة على الدول املر�سلة 
اأن  اإىل  اأدلة ت�سري  مثار جدل )Panagariya, 2006(. لكن هناك 
اآثارها ال�سلبية قد تقل اإذا ما اتبعت الدول املر�سلة �سيا�سات �سحيحة، 
اإ�سالح �سوق العمل، و�سياغة �سيا�سات تعمل على ال�ستفادة  مثل 
 Docquier and Sekkat,( العائدين  واملهاجرين  املهاجرين  من 
 Zohry,( بالإ�سافة اإىل ذلك، كما اأثبتت بع�ص الدرا�سات .)2007
اأو  املر�سلة  الإ�سكوا  بلدان  بع�ص  يف  البطالة  انت�سار  يوؤكد   ،)2006
ما  موؤهالتهم، وجود  وم�ستوى  تتنا�سب  ل  باأعمال  املهاجرين  قيام 
اأنه  الأمر،  خال�سة   .Ozden,2006(( العقول"  "هدر  بـ  ي�سمى 
�سيا�سات  اتباع  خالل  من  كبري  ب�سكل  الأدمغة  نزيف  خف�ص  ميكن 
الوطن(،  يف  والبقاء  للعودة  املوؤهلني  املهاجرين  )اجتذاب  �سليمة 

وكذلك تعزيز التنمية ب�سكل عام.

2. ال�صيا�صات اخلا�صة ب�صوق العمل

اأهم تاأثريات الهجرة على التنمية من خالل التاأثري على  حتدث 
هيكل �سوق العمل، وخا�سة البطالة التي قد تن�ساأ يف الدول امل�ستقبلة. 
اأدلة  توجد  ل  الأدمغة،  نزيف  يف  احلال  هو  وكما  الأمر،  وحقيقة 
هيكل  على  للهجرة  �سلبياً  تاأثرياً  هناك  اأن  توؤكد  وتطبيقية  نظرية 
اإىل  دائماً  ينظر  الإ�سكوا  بلدان  ويف  البطالة.  وخا�سة  العمل  �سوق 
امل�ستقبلة،  الدول  يف  البطالة  على  �سلبيًا  تاأثرياً  لها  اأن  على  الهجرة 
 ،1991/1990 عام  الثانية  اخلليج  حرب  بعد  اخلليج  بلدان  خا�سة 
اإىل  الأخرية  ال�سنوات  يف  حّتولت  التي  املر�سلة  الدول  يف  وكذلك 
دول ترانزيت للهجرة )Fargues, 2009(. كما اأن تغرّي الأو�ساع 
ال�سيا�سية والجتماعية يف ال�سنوات الع�رضين الأخرية دفع بكثري من 
بلدان الإ�سكوا املر�سلة للهجرة اإىل ا�ستقبال اأعداد من الالجئني، كما 
هو احلال يف الأردن واجلمهورية العربية ال�سورية ولبنان وم�رض، 
 .)Baldwin-Edwards, 2005( البطالة  مب�سكلة  ارتبط  ما  وهو 
وبالإ�سافة اىل ذلك، فاإن عودة املهاجرين بعد حرب اخلليج الثانية 
الأردن  مثل  املر�سلة،  الدول  يف  البطالة  على  �سلبي  اأثر  لها  كان 

اجلدول 1

املهاجرون يف كندا )فوق 15 �صنة( وفقًا للدولة املر�صلة وامل�صتوى 
الدرا�صي)*(، 2001

البلد

م�صتوى درا�صي 
منخف�ض

)الن�سبة املئوية(

م�صتوى درا�صي 
متو�صط

)الن�سبة املئوية(

م�صتوى درا�صي 
مرتفع

)الن�سبة املئوية(
الإجمايل

)عدد(

260 4.029.966.14الأردن

اجلمهورية 
العربية ال�صورية

15.027.557.414 710

045 14.431.054.665لبنان

185 3.517.479.234م�رض

.Statistics Canada، Population Census of 2001، in CARIM بناًء على Wahba )2005( :امل�سدر
)*(امل�ستوى الدرا�سي املنخف�ص يعني من ي�ستطيع القراءة والكتابة لكنه مل يكمل التعليم البتدائي؛ وامل�ستوى الدرا�سي املتو�سط 

يعني من اأكمل التعليم البتدائي اأو اأعلى، لكنه مل يح�سل على �سهادة جامعية؛ وامل�ستوى الدرا�سي املرتفع يعني من ح�سل على 
�سهادة جامعية واأعلى.
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اخلليج  حرب  بعد  املائة  يف   25 اإىل  فيه  البطالة  معدل  ارتفع  الذي 
بلدان  بداأت  ثم،  ومن   .)Baldwin-Edwards, 2005( الثانية 
عديدة على م�ستوى العامل باتباع �سيا�سات انتقائية يف اختيار نوعية 

املهاجرين اإليها، كما �سنبني لحقاً. 
من ناحية اأخرى، جند اأن الهجرة قد توؤثر على الدول املر�سلة 
من خالل تقليل حجم القوى العاملة، ما يوؤدي اإىل رفع الأجور. 
ولكن يف حالة بع�ص بلدان الإ�سكوا، مثل م�رض، فاإن فائ�ص العمالة 

املوجودة مل يوؤِد اإىل حدوث مثل هذا الأثر.
ويتعلق دور �سيا�سات الهجرة بتنظيم �سوق العمل للمهاجرين يف 
الدول امل�ستقبلة من خالل و�سع حد اأق�سى للعمالة الأجنبية ب�سكل عام 
اأو يف قطاعات معينة، وهو ما اتبعه عدد من بلدان الإ�سكوا، مثل 
العمل  من  الأجانب  منع  اأو  وم�رض،  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
ال�سيا�سات  ال�سيا�سات مع  تتداخل هذه  ما  يف وظائف معينة. وغالباً 
لهذه  القت�سادي  العائد  اأن  من  وبالرغم  العمل.  ل�سوق  املنظمة 
ال�سيا�سات يكون يف كثري من الأحيان �سلبياً من خالل خ�سارة فر�سة 
وال�سيا�سية،  الجتماعية  العوامل  اأن  اإل  اأرخ�ص،  عمالة  توفري 
تدفع  ما  كثرياً  البطالة(،  مبكافحة  )املتمثلة  القت�سادية  واأحياناً  بل 

احلكومات اإىل اتباع مثل هذه ال�سيا�سات. 

3. ال�صيا�صات اخلا�صة بجذب التحويالت

م�ستقبلة  دولة   20 اأكرث  قائمة  �سمن  وم�رض،  لبنان  يندرج 
قائمة  يندرج �سمن  الأردن  اأن  للتحويالت كقيمة مطلقة، يف حني 
اأكرث 20 دولة م�ستقبلة للتحويالت كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل 
مان  2006، كان كل من عحُ اأخرى، يف عام  ناحية  1. من  ال�سكل 
دولة   20 اأكرث  �سمن  ال�سعودية  العربية  واململكة  ولبنان  والكويت 

مر�سلة للتحويالت.
الإ�سكوا  بلدان  اقت�سادات  هامًا يف  دورًا  التحويالت  لعبت  وقد 
املر�سلة للهجرة، فقد فاقت قيمتها يف بع�ص ال�سنوات قيمة ال�ستثمار 
لبنان  مثل  بلدان  يف  ال�سادرات  وحم�سالت  املبا�رض  الأجنبي 
23 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل  اإذ بلغت يف لبنان  وم�رض، 
تدفقات  بلغت  التقارير،  بع�ص  يف  كر  ذحُ وكما   .2006 عام  يف 
ميثل  ما  �سنوياً،  دولر  مليار   14 العربية  البلدان  اإىل  التحويالت 
اإمنائية  م�ساعدات  من  البلدان  هذه  عليه  حت�سل  ما  اأ�سعاف  اأربعة 
الأردن،  اعتمد  وقد   .)2006 العربية،  الدول  )جامعة  خارجية 
يف  امل�ستهدف  القت�سادي  النمو  لتحقيق  املهاجرين  حتويالت  على 
Fergany, 2001; Baldwin-( سبعينات وثمانينات القرن املا�سي�
الناحية  من  خا�سة  اأهمية  وللتحويالت   .)Edwards, 2005
الدورات  مع  تقلبًا  اأقل  لالأموال  م�سدراً  متثل  كونها  القت�سادية 
بالإ�سافة  واملعونات.  اخلارجية  بال�ستثمارات  مقارنة  القت�سادية 
اإىل ذلك، للتحويالت اأثر اإيجابي على تخفي�ص الفقر. غري اأن هذا 
الأثر يتوقف على عدد من العوامل الأخرى، منها اأن الفقراء جدًا 
)ESCWA, 2006(. ولكن  الهجرة  القدرة على  لديهم غالباً  لي�ص 
قد يختلف هذا الأمر يف منطقة الإ�سكوا ب�سبب قربها اجلغرايف للدول 
امل�ستقبلة يف اخلليج واأوروبا، ف�ساًل عن كرثة عدد املهاجرين، وهو 

ما يقلل تكلفة الهجرة ن�سبياً فيتيحها للفقراء.
واإىل  ال�ستهالك  اإىل  توجه  التحويالت  اأن  يذكر  ما  وكثرياً 
 ،)Adams, 2006( العقارات(  )خا�سة  منتجة  غري  ا�ستثمارات 

اأن  الأمر  وحقيقة  التنمية.  على  الإيجابية  اآثارها  من  يقلل  ما  وهو 
التحويالت،  جلذب  املتبعة  ال�سيا�سات  على  اأ�سا�ساً  يتوقف  الأثر  هذا 
ومدى توفر البيئة اجلاذبة لال�ستثمار، ودرجة تطور الأنظمة املالية 
والثقافة والتقاليد ال�سائدة. وميكن من خالل اتباع �سيا�سات مالئمة 
بلدان  من  كثري  اإليه  يفتقر  ما  وهو  منا�سب،  موؤ�س�سي  نظام  وخلق 
وحتى  منتجة.  ا�ستثمارات  اإىل  التحويالت  هذه  توجيه  الإ�سكوا، 
يف حالة توجه ن�سبة كبرية من التحويالت اإىل ال�ستهالك، كما هو 
احلال يف م�رض، فاإنها بال �سك ت�ساعد يف تخفيف حدة الفقر، خا�سة 
يف ظل عدم وجود �سبكة �سمان اجتماعي قوية يف العديد من البلدان 
الأع�ساء يف الإ�سكوا. وعالوة على ذلك ل يقت�رض دور التحويالت 
على اإنفاقها الأويل، حتى واإن كان اإنفاقاً ا�ستهالكياً، فهو يوؤدي اإىل 
ما  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�ساريع  وا�ستثمار  عمالة  فر�ص  خلق 

ي�ساعد على تقلي�ص حدة الفقر.

ال�صكل 1 األف

الدول الع�رضون الأوىل من حيث القيمة املطلقة للتحويالت املتلقاة، 
2007 )مقدرة(
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ال�صكل 1 باء

الدول الع�رضون الأوىل من حيث ن�صبة التحويالت املتلقاة للناجت 
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جذب  اإىل  تهدف  �سيا�سات  العامل  دول  من  العديد  اتبع  وقد 
مثل  دول،  وهناك  منتجة.  اأغرا�ص  نحو  وتوجيهها  التحويالت 
ال�سيا�سة  هذه  لكن  التحويالت،  على  �رضائب  فر�ست  اإريرتيا، 
من  التحويالت  تعظيم  على  اأخرى  دول  وركزت  ف�سلها.  اأثبتت 
طورت  فقد  موؤقتة.  فرتة  اخلارج  يف  املهاجرين  وجود  خالل 
املهاجرين  حتويالت  تكلفة  لتخفي�ص  خا�سة  ائتمان  بطاقات  الفلبني 
اإىل  الفلبينية  3 دولر لكل حتويل. كما �سعت احلكومة  اأقل من  اإىل 
التي  امل�ساريع  خا�سة  تنمية،  م�ساريع  اإىل  املهاجرين  موارد  جذب 
تخف�ص الفقر، من خالل توفري معلومات للمهاجرين عن امل�ساريع 
اإدارة  الرئي�ص فوك�ص  اأ�س�ص   ،2001 املك�سيك، عام  التنموية. ويف 
تابعة للمكتب الرئا�سي للمك�سيكيني يف اخلارج، هدفها الأ�سا�سي تقوية 
الروابط بني املهاجرين وبلدهم الأم. وللتغلب على فقدان الثقة لدى 
املهاجرين يف م�ساريع التنمية التي اأحُن�سئت باأموالهم، اأتاحت برامج 
ح�سد التحويالت للمهاجرين النخراط يف تنفيذ واإدارة ومتابعة مثل 

.)Newland and Patrick, 2004( هذه امل�ساريع

4. ال�صيا�صات اخلا�صة باملهاجرين العائدين

القت�سادية،  التنمية  هامًا يف  دورًا  العائدون  املهاجرون  يلعب 
التي  للخربة  نقلهم  خالل  من  اأو  ا�ستثماراتهم  خالل  من  �سواء 
 Wahba, 2005; McCormick and( اخلارج  يف  اكت�سبوها 

.)Wahba, 2002
وت�ستفيد البلدان العربية املر�سلة من مهاجريها العائدين من خالل 
دورهم يف تقليل البطالة، وتوفري ال�ستثمارات واملهارات اجلديدة، 
بلدان الإ�سكوا، مثل درا�سة وهبة  كما تو�سح درا�سات عن بع�ص 
)Wahba, 2005( عن م�رض، التي اأ�سارت اأن للمهاجرين العائدين 
اأثر اإيجابي على التنمية. فاملهارات التي اكت�سبت يف اخلارج �ساعدت 
اأعمالهم  اإدارة  من  ومكنتهم  لهم،  جديدة  عمل  فر�ص  خلق  على 
لكن  منتج.  ب�سكل  اأموالهم  روؤو�ص  ا�ستخدام  ومن  ح�سنة  بطريقة 
وجدا   )McCormick and Wahba 2002( ومكورمك  وهبة 
بدل  احل�رض  يف  ال�ستقرار  اإىل  ينزعون  العائدين  املهاجرين  اأن 

الريف، ما قد يقلل من الآثار الإيجابية لعودتهم.
القت�ساد  على  العائدين  للمهاجرين  اليجابي  الأثر  ولتعظيم 
املثال،  �سبيل  فعلى  منا�سبة.  �سيا�سات  تبني  من  بّد  ل  واملجتمع، 
رّكزت تايوان، من خالل دعم برامج زيارات الأعمال وعر�ص 
اآملة  البالد،  اإىل  للعودة  املهاجرين  دعوة  على  مرتفعة،  اأجور 
ال�ستفادة من اخلربات التي اكت�سبوها يف اخلارج، �سواء يف جمال 
والهند  ال�سني  من  كالً  اأن  حني  يف  املادي،  اأو  الب�رضي  ال�ستثمار 
التجارية مع  الروابط  نف�سها من خالل زيادة  الغاية  يحاول حتقيق 
 Newland and Patrick,( ا�ستثماراتهم  وتعزيز  املهاجرين 
2004(. وقد بداأ عدد من بلدان الإ�سكوا املبادرة ب�سيا�سات مماثلة. 

غري اأن تلك ال�سيا�سات مل تتطور بال�سكل املاأمول.

5. ال�صيا�صات اخلا�صة با�صتقبال واإدماج املهاجرين يف بلد املهجر

العمالة  ندرة  حدة  تخفيف  يف  دورًا  املهاجرة  العمالة  تلعب 
وال�ستخدام الأف�سل لراأ�ص املال ويف دفع عجلة النمو القت�سادي. 
التي مل يكن من  التعاون اخلليجي  بلدان جمل�ص  وهذا هو احلال يف 

دون  احلجم  والكبرية  الطموحة  التنموية  مب�ساريعها  قيامها  املمكن 
العتماد على العمالة الوافدة.

يوؤكد  ما  الإ�سكوا،  الأع�ساء يف  البلدان  ولي�ص هناك، يف حالة 
الوافدين على اخلدمات  العمال  ل�سغط  ال�سلبية  الآثار  املخاوف من 
ل  التي  الجتماعي  للرفاه  املخ�س�سة  املالية  واملوارد  الجتماعية 
العائدات  اأن  يوؤكد  ما  هناك  بل  يدفعونه من �رضائب،  ما  يعو�سها 
الوافدين، وخا�سة من ذوي  العمال  بى من  التي جتحُ من ال�رضائب 
املالية  املزايا  بكثري  تفوق  العالية،  التعليم  وم�ستويات  املهارات 
الدليل على ما يقدمه  التي يح�سلون عليها، واإن كان  والجتماعية 

.)Wahba, 2005( ذوي املهارات املنخف�سة غري قوي
ال�سيا�سات  من  جمموعة  اتباع  اإىل  الدول  بع�ص  جلاأت  وقد 
املزايا  اأو  ال�رضائب  يف  الوافدين  العمال  م�ساهمة  ن�سبة  حتدد  التي 
على  اعتماداً  العامة احلكومية،  التي يح�سلون عليها من اخلدمات 
اأم ل،  اإذا كانوا يعملون ب�سكل ر�سمي  العوامل، منها ما  عدد من 
اإىل خدمات احلكومة،  وم�ستوى دخلهم، واإذا ما كانوا يحتاجون 

.)Lucas, 2008( وما اإذا كانت هذه اخلدمات متاحة لهم
كما بداأ العديد من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا يف اتباع �سيا�سات حتدد 
حقوق العمالة املهاجرة، اأو على الأقل فئات منها. ويف بع�ص الأحيان 
تلعب الدول املر�سلة للعمالة دوراً هاماً من خالل عقد اتفاقيات مع الدول 

امل�ستقبلة وتعزز دور القن�سليات يف الدفاع عن حقوق مواطنيها. 
املجال. وكذلك  الرائدة يف هذا  الدول  الفلبني من  تعترب  ورمبا 
املحتملني  للمهاجرين  توعية  بربامج  الإ�سكوا،  بلدان  بع�ص  يقوم 
البالد  يف  وحقوقهم  احلياة  ظروف  عن  الالزمة  باملعلومات  ملّدهم 

امل�ستقبلة. وت�ساهم مثل هذه ال�سيا�سات يف تخفي�ص تكاليف الهجرة.
بالهجرة  املتعلقة  ال�سيا�سات  لبع�ص  املخت�رض  العر�ص  هذا  يبني 
�سواء  بعد  حت�سم  مل  الأمور  من  كثرياً  اأن  بالتنمية  الهجرة  وعالقة 
الأع�ساء  البلدان  التطبيقي، وخا�سة يف  اأو  النظري  امل�ستوى  على 
يف الإ�سكوا، واإن تغلب اأثر الهجرة الإيجابي على التنمية على الأثر 
التي  ال�سيا�سات  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  يعود  ذلك  فاإن  ال�سلبي، 

تطّبقها البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة. 

باء- �صيا�صات الهجرة يف البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا

املا�سية  الع�رض  ال�سنوات  خالل  الإ�سكوا  بلدان  من  العديد  قام 
تنظيمية  اأطر  وو�سع  القائمة،  التنظيمية  ولوائحة  قوانينه  بتعديل 
التحويالت.  لجتذاب  حمدثة  وطرق  للهجرة،  ناظمة  جديدة 
وحقيقة الأمر اأنه يف ظل ارتفاع درجة عدم التيقن ب�سبب الأحداث 
توجه  على  كبري  ب�سكل  بدورها  اأّثرت  التي  العديدة،  ال�سيا�سية 
�سيا�ساتها جتاه الهجرة، من ال�سعب تقييم مدى كفاءة هذه ال�سيا�سات 
من حيث قدرتها على �سبط معدلت الهجرة، واجتذاب قدر اأكرب 
�سيتم  اأنه،  غري  النتاج.  جمالت  اإىل  وتوجيهها  التحويالت  من 
على  بناًء  حدة،  على  كل  معينة  بلدان  يف  ال�سيا�سات  ا�ستعرا�ص 

اللوائح والقوانني والدرا�سات املتاحة. 

1. م�صـر

للهجرة،  مر�سلة  دولة  م�رض  باأن  ال�سائد  العرف  من  بالرغم 
ت�سري   )Baldwin-Edwards, 2005( الدرا�سات  بع�ص  اأن  اإل 
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اأعداد  اأن  ذلك  �ساٍف،  ب�سكل  للهجرة  م�ستوردة  اأ�سبحت  اأنها  اإىل 
الالجئني واملهاجرين الوافدين غري ال�رضعيني، والتي جتاوزت الـ 
املقدرين  للمهاجرين اخلارجني،  الإجمايل  العدد  تفوق  5 ماليني، 
بـ 3 ماليني. ومن ال�رضوري التعّر�ص لل�سيا�سات املتعلقة بالهجرة 

الوافدة اأو الهجرة اخلارجة.

)اأ( �صيا�صات الهجرة اخلارجة

فرتة  خالل  للهجرة  مقّيدة  �سيا�سات  امل�رضية  احلكومة  طّبقت 
اخلم�سينات اإىل منت�سف �ستينات القرن املا�سي. اإل اأن هذا الجتاه 
 ،1964 اإن�ساء جلنة القوى العاملة عام  بداأ يف التغرّي التدريجي بعد 
بعدها  بداأت  ثم  حمدد،  لعدد  هجرة  ت�ساريح  تعطي  اأ�سبحت  التي 
بت�سهيل عملية الهجرة، ويف عام 1967 حتّولت ال�سيا�سات اخلا�سة 
عهد  يف  الهجرة  اأن  بالذكر  وجدير  لها.  وا�سح  تاأييد  اإىل  بالهجرة 
الرئي�ص الراحل جمال عبد النا�رض كانت تتعلق بجوانب �سيا�سية اأكرث 

.)Roman, 2006( منها اقت�سادية

الإطار املوؤ�ص�صي )ب( 

بهدف   1969 عام  اخلارجية  وزارة  يف  للهجرة  اإدارة  اأحُن�سئت 
الهجرة،  ب�سوؤون  يتعلق  فيما  املختلفة  احلكومة  اأجهزة  بني  التن�سيق 
للهجرة  �سليمة  ب�سيا�سات  والتو�سية  الالزمة،  الدرا�سات  واإجراء 

.)Information and Decision Support Center, 2007(
ويف بداية ال�سبعينات، بداأت احلكومة يف و�سع الإطار املوؤ�س�سي 
حق  على   1971 عام  د�ستور  من   52 املادة  ن�ست  اإذ  للهجرة، 
 73 رقم  قانون  ومنح  الوطن.  اإىل  والعودة  الهجرة  يف  امل�رضيني 
وظائفهم  اإىل  والعودة  الهجرة  حق  احلكومة  موظفي   1971 لعام 
 ،1974 عام  النفتاح  �سيا�سة  انتهاج  ومع  حمددة.  ل�رضوط  وفقاً 
اأحُزيلت ب�سكل كامل كل عوائق الهجرة )Roman, 2006(. ولعبت 
العوامل القت�سادية دوراً رئي�سياً يف ت�سجيع الهجرة، خا�سة ملعاجلة 
م�سكلة البطالة، وال�ستفادة من حتويالت املهاجرين لعالج اخللل يف 
ميزان املدفوعات ومتويل م�ساريع القطاع اخلا�ص وتوفري العمالة 
الالزمة لدول اخلليج خالل طفرة البرتول )IOM, 2003(. وهكذا 
الدول  اإىل  العمالة  هجرة  عملية  تنظيم  يف  احلكومية  الهيئات  بداأت 
العربية و�سمحت احلكومة للقطاع اخلا�ص بفتح مكاتب ت�سفري للعمالة 

.)Al-Sawi, 2005(
فاأن�سئت  حثيث،  نحو  على  اخلارجة  بالهجرة  الهتمام  وا�ستمر 
بني  العالقة  تقوية  هدفها  حكومية،  وغري  حكومية  اأجهزة،  عدة 
امل�رضيني املهاجرين ووطنهم. و�سدر قرار جمهوري )قرار رقم 
وهدفها  الهجرة،  ل�سوؤون  الدولة  باإن�ساء وزارة   )1981 لعام   574
الالزمة  املهاجرين امل�رضيني وتقدمي اخلدمات  الأ�سا�سي هو رعاية 

.)IOM, 2003( لهم
املتزايد  احلكومة  اهتمام  بالهجرة  اإن�ساء وزارة خا�سة  ويعك�ص 
وميثل  امل�رضي.  لالقت�ساد  الهجرة  واأهمية  املهاجرين  ب�سوؤون 
يف  امل�رضيني  ورعاية  )الهجرة   1983 لعام   111 رقم  القانون 
ي�سمن  فهو  الهجرة،  لأمور  الناظم  الأ�سا�سي  القانون  اخلارج( 
على  وين�ص  الوزارة  اخت�سا�سات  ويو�سح  املهاجرين،  حقوق 
القانون  اأن  من  الرغم  وعلى  مزدوجة.  بجن�سية  بالحتفاظ  احلق 

يكن  مل  الدائمة،  والهجرة  �سنة(  من  )اأقل  املوؤقتة  الهجرة  بني  فّرق 
لهذا التمييز اأي معنى حقيقي يف التطبيق العملي. كما اأعفى القانون 
بنوك م�رضية  اإيداعها يف  ال�رضائب والر�سوم عند  التحويالت من 

.)Roman, 2006 ; IOM, 2003(
الهجرة مع وزارة  �سوؤون  اندجمت وزارة   ،1996 عام  ويف 
الوزارة  والهجرة  العاملة  القوى  وزارة  لت�سبح  العاملة  القوى 
امل�سوؤولة عن رعاية امل�رضيني يف اخلارج وتقوية روابطهم ببلدهم 
عليا  جلنة  اإن�ساء  على   1983 لعام   111 رقم  القانون  ون�ص  الأم. 
للهجرة، اإل اأن اإن�سائها مل يتم فعالً حتى عام 1997 بقرار من رئي�ص 
املختلفة.  الوزارات  بني  التعاون  حت�سني  بها  واأنيط  اجلمهورية، 
ويرتاأ�ص هذه اللجنة وزير القوى العاملة والهجرة، وت�سم ممثلني 
عن 13 وزارة، مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ومن مهام 
هذه اللجنة اإن�ساء مراكز تدريب للمهاجرين املحتملني وتوعيتهم باأمور 
الهجرة؛ بالإ�سافة اإىل احلفاظ على �سلتهم بوطنهم، من خالل مّدهم 
وتوفري  العربية،  اللغة  اأولدهم  وتدري�ص  وثقافية،  اإعالمية  مبواد 
اخلدمات الدينية لهم باإر�سال الأئمة والق�ساو�سة امل�رضيني، غري اأن 

.)Ghoneim, 2009( هذه املهام لي�ست كلها مفّعلة يف الواقع
ومن الناحية املوؤ�س�سية، قطاع الهجرة يف وزارة القوى العاملة 
للمهاجرين،  التدريب  مراكز  اإن�ساء  عن  امل�سوؤول  هو  والهجرة 
اإىل  املهاجرين  مطالب  لتلبية  واحللول  ال�سيا�سات  و�سع  وكذلك 
اخلارج. وقد انتقدت بع�ص الدرا�سات )Roman, 2006( تق�سري 

قطاع الهجرة يف حتمل م�سوؤولياته الكاملة.

)ج( �صيا�صات رعاية املهاجرين ودجمهم يف املجتمعات امل�صيفة

يف اإطار التعاون الدويل، قامت احلكومة امل�رضية، ممثلة بوزارة 
واحلكومة  للهجرة،  الدولية  واملنظمة  والهجرة،  العاملة  القوى 
الإيطالية باإن�ساء نظام متكامل للهجرة يف عام 2001. ويهدف هذا 
امل�رضوع اإىل ت�سهيل الهجرة ال�رضعية، وزيادة اندماج املهاجرين يف 
املجتمع الإيطايل، وزيادة روابطهم مع وطنهم الأ�سلي، وتعظيم 
القت�سادية  التنمية  يفيد  مبا  ومدخراتهم،  خرباتهم  من  ال�ستفادة 
قاعدة  اإن�ساء  امل�رضوع على  هذا  �ساعد  والجتماعية يف م�رض. وقد 
ما  وهو  اإيطاليا،  يف  امل�رضيني  املهاجرين  جمتمعات  عن  بيانات 
هذه  �ساعد  كما  جتاههم،  ال�سحيحة  ال�سيا�سات  اتخاذ  للحكومة  ي�رّض 
املجتمعات على متابعة التطورات القت�سادية والجتماعية يف م�رض 
اآخر  م�رضوع  مع  امل�رضوع  هذا  تزامن  وقد   .)Roman, 2006(
واملهارات  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  العاملني  قدرات  لرفع 
الإدارية يف ق�سم الهجرة يف وزارة القوى العاملة والهجرة. وميثل 
امل�ساكل  لعالج  الدويل  للتعاون  امل�رضوعان منوذجني جيدين  هذان 
املر�سلة  الدولتني،  لكل من  منها  ال�ستفادة  بالهجرة وتعظيم  املتعلقة 

وامل�ستقبلة.
عن  معلومات  يت�سمن  الذي  الق�سم،  لهذا  الإلكرتوين  واملوقع 
معلومات  م�سدر  واأو�ساعهم،  اخلارج  يف  امل�رضيني  املهاجرين 
اإعالنات عن فر�ص  املوقع  يت�سمن  املحتملني. كما  للمهاجرين  هام 
ا�ستثمارية يف م�رض وعن فر�ص العمل املتاحة للمهاجرين املحتملني.
ويقوم ق�سم الهجرة بتدريب املهاجرين املحتملني، والإعالن عن 
الهجرة  بظروف  الوعي  ون�رض  اخلارج،  يف  املتاحة  العمل  فر�ص 
املهاجرين  بني  الروابط  بتعزيز  يقوم  كما  اخلارج.  يف  والإقامة 
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امل�رضية  املدر�سية  املناهج  تدري�ص  خالل  من  مثاًل  الأم،  ووطنهم 
.)Fargues, 2006( لأبناء اجلالية امل�رضية يف بع�ص البلدان

انتقال  ب�ساأن  وقد عقدت احلكومة امل�رضية عدداً من التفاقيات 
العمالة  ت�ستقبل  التي  العربية  البلدان  من  عدد  مع  والهجرة  العمالة 
امل�رضية، مثل ليبيا وقطر والأردن، واأي�ساً مع بع�ص البلدان التي 
�سّدر عمالة مل�رض، مثل ال�سودان. وغالباً ما تقوم هذه التفاقيات  تحُ
بتنظيم دخول وحتّرك العمالة والوظائف التي ميكن �سغلها، لكنها ل 

تعالج ب�رضامة ظروف املهاجرين املعي�سية وحقوقهم.
بالإ�سافة اإىل ذلك، لدى م�رض اتفاقيتان مع اإيطاليا واليونان. 
موؤخراً،  وعدلت   1981 عام  وقعت  التي  اليونان،  مع  والتفاقية 
 .)Collyer, 2004( تنظم زيارات ال�سيادين امل�رضيني اإىل اليونان
اأما التفاقية مع اإيطاليا فهي يف الواقع اتفاقيتان وقعتا يف عامي 2005 
و2007. حتدد التفاقية الأوىل كل عام ح�سة معينة للعمالة امل�رضية 
حتددها  كما  الإيطايل  ال�سوق  متطلبات  لتلبية  اإيطاليا  اإىل  املهاجرة 
اإعادة  على  الثانية  الثنائية  التفاقية  وتن�ص  الإيطالية.  احلكومة 
 .)Readmission( ال�رضعيني  غري  امل�رضيني  املهاجرين  توطني 
2007، واإن كان اجلانب  التفاقيتني منذ عام  تنفيذ  بالفعل  بداأ  وقد 
لعدم  املحددة  احل�سة  وظائف  ملء  يف  �سعوبات  يواجه  امل�رضي 
امل�رضي  اجلانب  لدى  املتوّفرة  املهارات  مع  املطلوبة  املهن  توافق 
من  كٍل  مع  مفاو�سات  م�رض  وجتري   .)Ghoneim, 2009(
اتفاقيات مماثلة لالتفاقيات مع  التوقيع على  فرن�سا وقرب�ص بهدف 

اإيطاليا واليونان.

)د( �صيا�صات جذب التحويالت

�رضائب  اأو  ر�سوم  اأو  قيود  اأية  امل�رضية  احلكومة  تفر�ص  ل 
اإل  العملة،  حتويل  على  قيودًا  ت�سع  ول  املالية،  التحويالت  على 
لجتذاب  م�سممة  بنكية  منتجات  اأية  تقدم  ل  امل�رضية  البنوك  اأن 
م�رض  بنك  مثل  العامة،  البنوك  بع�ص  لدى  ولكن  التحويالت، 
التحويالت  لت�سهيل  اخلارج  يف  فروع  امل�رضي،  الأهلي  والبنك 
عزوف  اأن   )Ghoneim, 2009( درا�سة  اأو�سحت  وقد  املالية. 
البنوك عن اإقامة منتجات بنكية خم�س�سة للمهاجرين ينبع من ف�سل 
حماولتها ال�سابقة يف جذب التحويالت، خا�سة يف �سوء انخفا�ص 
تدابري  باتخاذ  بداأ  امل�رضي  الربيد  لكن  عام.  ب�سكل  التحويل  كلفة 
وا�ستحداث منتجات تهدف اإىل تي�سري ا�ستالم التحويالت يف م�رض.

)ه( �صيا�صات الهجرة الوافدة

الهجرة  هذه  عن  معلنة  �سيا�سة  امل�رضية  احلكومة  لدى  لي�ص 
10 يف املائة  �سوى �سيا�سات تتعلق بتنظيم �سوق العمل، مثل حتديد 
من املجموع الكلي لتوظيف العمال الأجانب، وفقًا لالئحة التنفيذية 
بالن�سبة  اأما   .)2003 لعام   12 رقم  )قانون  امل�رضي  العمل  لقانون 
التمثيل  مكتب  تفّو�ص  اأنها  امل�رضية  احلكومة  اأعلنت  فقد  لالجئني، 

للمفّو�ص الأعلى ل�سوؤون الالجئني للتعامل مع حالت اللجوء.
هكذا، يتبني اأن لدى م�رض الإطار املوؤ�س�سي للتعامل مع الهجرة 
اخلارجة برغم بع�ص الق�سور فيما يتعلق بالتعاون بني الوزارات، 
اأما فيما  واحلد من الهجرة غري ال�رضعية وفعالية مراكز التدريب. 
يتعلق بالتعامل مع الهجرة الوافدة فتفتقر م�رض اإىل الإطار املوؤ�س�سي 

من  الرغم  فعلى  بفعالية.  معها  للتعامل  �رضاحة  املعلنة  وال�سيا�سات 
بالهجرة  تتعلق  تقييدية  �سيا�سات  عن  تعلن  مل  امل�رضية  احلكومة  اأن 
فيما  الواقع  اأر�ص  على  واملمار�سات  العمل  قانون  اأن  اإل  الوافدة، 
يتعلق باأو�ساع الالجئني وت�ساريح العمل لالأجانب ت�سري اإىل وجود 

�سيا�سة انتقائية غري معلنة. 

2. اجلمهورية العربية ال�صورية

الهجرة يف اجلمهورية العربية ال�سورية اأقل اأهمية اإذا ما قورنت 
ببقية البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا. بالإ�سافة اىل ذلك، فاإن نق�ص 
البيانات واملعلومات يقلل من القدرة على حتليل �سيا�ستها جتاه الهجرة.
وب�سفة عامة، ت�سّنف اجلمهورية العربية ال�سورية على اأنها دولة 
مر�سلة للمهاجرين، ولها تاريخ طويل يف الهجرة اإىل الغرب ودول 
اخلليج العربي، خا�سة بعد عام 1960. وقد تركزت الهجرة ال�سورية 
الرئي�سية  البلدان  من  ولبنان  الأردن  وكان  الرفيعة.  املهارات  يف 
.)Baldwin-Edwards, 2005( ال�سوريني  للمهاجرين  امل�ستقبلة 

)اأ( �صيا�صات املواطنة وتنظيم �صوق العمل

لديها  لي�ص  التي  القليلة  الدول  من  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
احل�سول  لالأجنبي  يحق  اإذ  بالتجن�ص،  يتعلق  فيما  مقّيدة  �سيا�سات 
 ESCWA,( اإمراأة �سورية ال�سورية عند زواجه من  على اجلن�سية 
اجلن�سية  على  للح�سول  املنّظمة  الأخرى  والقوانني   .)2006
باجلن�سية  وت�سمح   )1969 لعام   276 رقم  )قانون  ما  حٍد  اإىل  مرنة 
بع�ص  اتباع  يف  بداأت  ال�سورية  احلكومة  اأن  غري  املزدوجة. 
رقم  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  وزير  فقرار  املقّيدة.  ال�سيا�سات 
2040، يحدد توظيف العمالة الأجنبية مبا ل يزيد عن 10 يف املائة 
من اإجمايل العمالة يف اأية من�ساأة، ويحدد اأجورها مبا ل يزيد عن 30 
يف املائة من اإجمايل الأجور. بالإ�سافة اإىل ذلك، هناك مهن حمددة 
غري م�رّضح لالأجانب ب�سغلها. اإل اأن اجلمهورية العربية ال�سورية 
ال�سوريني.  العمال  يعامل  كما  الفل�سطينيني  الالجئني  ت�سمح مبعاملة 
وهي يف هذا الأمر اأكرث حتّررًا اإذا ما قورنت بالأردن ولبنان، واإن 
كانت اأكرث تقييدًا يف منح اجلن�سية مقارنة بالأردن. وغالب الظن اأن 
ال�سيا�سات احلمائية جاءت رد فعل على تدفق الالجئني العراقيني يف 
اأعقاب حرب اخلليج الثانية، ول زالت اجلمهورية العربية ال�سورية 

اأكرث حتّررًا مقارنة ببقية البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا.

�صيا�صات الهجرة اخلارجة واحلد من نزيف الأدمغة وجذب  )ب( 
التحويالت

اأكرث  اخلارجة  بالهجرة  يتعلق  فيما  ال�سورية  احلكومة  �سيا�سة 
حمائية اإذا ما قورنت ب�سيا�ستها جتاه الهجرة الداخلة. فمنذ الت�سعينات، 
املهن،  لبع�ص  خروج  ت�ساريح  تطلب  ال�سورية  احلكومة  كانت 
ومنعت موظفي احلكومة من العمل يف اخلارج دون احل�سول على 
اإذن م�سبق، واأوقعت عقوبات على من يخالف هذه التعليمات. اإل 
�سمحت احلكومة  فقد  انتقائية؛  ال�سيا�سة كانت تطبق بطريقة  اأن هذه 
اأية  ت�سع  ومل  حمددة،  فرتات  فقط  اخلليج  دول  يف  بالعمل  للعلماء 
قيود على هجرة ذوي املهارات املتدنية. ويف بع�ص الأحيان طلبت 



15 الهجرة الدولية والتنمية يف بلدان الإ�سكوا: التحديات والفر�ص

احلكومة ال�سورية من حكومة اململكة العربية ال�سعودية عدم ال�سماح 
لل�سوريني بالعمل يف بع�ص املهن يف اململكة يف حماولة تقليل الهجرة 
ال�سورية، وقامت ب�سمان الوظائف لبع�ص املهن، مثاًل للمهند�سني 
الأدمغة.  نزيف  لتجنب  حماولة  التدابري  وهذه  �سنوات.   5 لفرتة 
ال�سورية  للعملة  ال�رضف  �سعر  تعديل  مت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
لجتذاب قدر اأكرب من التحويالت ب�سكل قانوين. واإن مل تكن تلك 

.)Winckler, 1997( املحاولت موفقة بالقدر الذي كان متوقعًا

�صيا�صات رعاية املهاجرين ودجمهم يف املجتمعات امل�صيفة )ج( 

توطيد  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  بداأت  الأخرية،  الآونة  يف 
الروابط بني املهاجرين ال�سوريني ووطنهم الأم. فقد اأن�ساأت وزارة 
باإن�ساء  احلكومة  قامت   ،2004 عام  ويف   .2002 عام  للمغرتبني 
املجل�ص ال�ست�ساري للمغرتبني، الذي ي�سم خم�سة ع�رض مهاجرًا من 
اأ�سل �سوري لهم مكانة مرموقة. ويجتمع املجل�ص مرة كل �ستة اأ�سهر 
ويعمل على تقوية روابط املهاجرين ال�سوريني بوطنهم الأم وتعزيز 
م�ساهمتهم يف التنمية. ومنذ ن�ساأته اجتمع املجل�ص ب�سكل دوري، وحظي 

بتاأييد �سيا�سي على اأعلى م�ستوى، اإذ اجتمع به رئي�ص اجلمهورية.
الهتمام  درجة  اأن  اإىل  املتاحة  القليلة  املعلومات  ت�سري  هكذا، 
مبو�سوع الهجرة يف اجلمهورية العربية ال�سورية كانت اأقل بكثري 
البلدان الأع�ساء الأخرى يف الإ�سكوا. وقد بداأت احلكومة  مما يف 
اخلارجة  الهجرة  مع  للتعامل  املوؤ�س�سي  الإطار  اإن�ساء  يف  ال�سورية 
التي  التقييدية  بال�سيا�سات  ذلك  قورن  ما  اإذا  اإيجابي، خا�سة  ب�سكل 

كانت تتبع يف املا�سي وتلك الأخرى التي ما زالت تتبع.

3. لبنان

الوافدة  الهجرة  من  بكٍل  يتعلق  فيما  خا�سة  حالة  لبنان  ميثل 
واحلرب  ال�سيا�سية،  الأحداث  تعاقب  فنتيجة  اخلارجة.  والهجرة 
الأهلية، هاجر العديد من اللبنانيني اإىل الغرب، واإن كانت البيانات 
عن  الإعالن  وبعد  اليقني.  عدم  من  الكثري  ي�سوبها  الأعداد  عن 
برنامج اإعادة الإعمار، رجع عدد كبري من املهاجرين. وبرغم �سوء 
الأحوال القت�سادية يف ت�سعينات القرن املا�سي و�سغر حجم ال�سكان 
اللبنانيني، اإل اأن عدد الأجانب يف لبنان كبري ن�سبيًا. ويف احلالتني، 

متثل الهجرة �ساأنًا هامًا ويتبع البلد �سيا�سات حتررية جتاهها.

)اأ( �صيا�صات الهجرة اخلارجة ورعاية املهاجرين ودجمهم يف 
املجتمع امل�صيف

لبنان  �سيا�سة  ت�سكيل  يف  كبريًا  دورًا  الأهلية  احلرب  لعبت 
على  قيود  اأية  هناك  فلي�ست  اخلارجة؛  الهجرة  جتاه  التحررية 
اأن�سئت   ،1994 عام  ويف  اجلن�سية.  بازدواج  ي�سمح  كما  الهجرة، 
وزارة للمغرتبني، لكنها اندجمت مع وزارة اخلارجية عام 2000 
لت�سبح وزارة اخلارجية واملغرتبني. وقد تكون الأ�سباب وراء هذا 
التغرّي املوؤ�س�سي �سيا�سية اأو مالية )Brand, 2007(. وهناك درا�سات 
ترى اأن �سيا�سة احلكومة اللبنانية جتاه الهجرة اخلارجة لي�ست طويلة 
الأمد، وقد يعزى ذلك اإىل عدم ات�ساق ال�سيا�سة ب�سكل عام يف ظل 
اللبنانية  اجلامعة  البالد. وكانت  بها  التي مّرت  ال�سيا�سية  الظروف 

الإطار  املا�سي،  القرن  �ستينات  اأن�سئت يف  التي  العامل،  الثقافية يف 
لكن  وم�ساحلهم،  املهاجرين  �سوؤون  ملعاجلة  الوحيد  املوؤ�س�سي 

املعلومات املتاحة غري كافية لتقييم عملها.

)ب( �صيا�صات الهجرة الوافدة وتنظيم �صوق العمل وحقوق 
املهاجرين

بالرغم من حترر ال�سيا�سات املتعلقة بالهجرة الوافدة اإىل لبنان، 
هناك قيود عديدة على الالجئني الفل�سطينيني، خا�سة اإذا ما قورنت 
كيفية معاملتهم يف لبنان مبعاملتهم يف الأردن واجلمهورية العربية 
ال�سورية. فهناك كثري من الوظائف التي ل ي�سمح لهم العمل فيها، 
وهناك قيود عديدة على متّلكهم لالأرا�سي والعقارات، وكذلك على 
حقوقهم الإن�سانية، يف حني توفر التاأمني ال�سحي والتعليم الإلزامي 
يف املدار�ص هيئة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 
احلكومة  من  تخويل  على  بناء  )الأونروا(،  الأدنى  ال�رضق  يف 

.)Baldwin-Edwards, 2005( اللبنانية
يف  بداأ  الذي  الفل�سطينيني،  الالجئني  و�سع  ا�ستبعدنا  ما  واإذا 
التي   ،2005 عام  يف   1/147 رقم  الالئحة  اإ�سدار  بعد  الإنفراج 
التي كان  الوظائف  بالعمل يف بع�ص  الفل�سطينيني  للالجئني  �سمحت 
من غري امل�سموح لهم العمل فيها، جند اأن �سيا�سة لبنان جتاه الهجرة 
الوافدة حتررية. فلي�ست هناك قيود على عمل املهاجرين يف لبنان، 
با�ستثناء املتطلبات التقليدية كالعقود املوّثقة )وفقًا لالئحة رقم 17561 
لعام 1964 وتعديالتها يف عامي 1984 و2009، وقانون العمل رقم 
10 لعام 1962(. وهناك خليط من الوظائف التي تتطلب مهارات 
لغري  بها  م�سموح  غري  متدنية  مهارات  تتطلب  التي  وتلك  رفيعة 

اللبنانيني، واإن كانت هناك ا�ستثناءات وفقًا لالئحة رقم 10/79. 
التي   ،2003 لعام   1/70 الالئحة  الإيجابية  التطورات  ومن 
الأجانب  املنازل  عمال  ت�ستقدم  التي  العمل  ملكاتب  القواعد  ت�سع 

وت�سمن حقوق هوؤلء العاملني كما ترد يف قانون العمل اللبناين. 
وعليه، جند اأن لبنان يفتقر اىل الإطار املوؤ�س�سي الالزم لتنظيم 
الهجرة الوافدة واخلارجة. غري اإن �سيا�سته التحررية مل توؤثر �سلبًا 

على �سوق العمل فيه.

4. الأردن

)اأ( �صيا�صات الهجرة خالل فرتة ال�صتينات وال�صبعينات من القرن 
املا�صي

)1( ال�صيا�صات املتعلقة باأمور الالجئني)3( اأو الهجرة الإجبارية

من  متكررة  موجات   1921 عام  ن�ساأته  منذ  الأردن  ا�ستقبل 
الهجرة، ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإىل احلروب الإقليمية، وعدم 
ال�ستقرار ال�سيا�سي يف حميطه، و�سيا�سات الباب املفتوح جتاه الهجرة 
من الدول العربية وفقًا ملبداأ القومية العربية. فقد كان الأردن امللجاأ 
الأول والأ�سا�سي لالجئني الفل�سطينيني بعد حربي 1948 و1967. 
من  الفل�سطينيني  عودة  الهجرة:  من  اأخرى  موجات  ا�ستقبل  كما 
 ،2000 عام  واأي�سًا   1991 عام  الأوىل  اخلليج  بعد حرب  الكويت 
عام  اإىل   1975 عام  من  الأهلية  احلرب  من  اللبنانيني  وهروب 
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1991، والعراقيني بعد عام De Bel-Air, 2007( 1991(. وبعد 
عام 1948، منح معظم الفل�سطينيني املوجودين يف الأردن اجلن�سية 
الأردنية وفقًا لقانون اجلن�سية رقم 6 لعام 1954، وبالتايل اأ�سبحوا 
يف  ال�سكان  عدد  ارتفع  عليه،  وبناًء  الأردن.  من  يتجزاأ  ل  جزءًا 
1949/1948 من 500 األف ن�سمة اإىل 1.5 مليون ن�سمة؛ كان ثلثهم 
من الالجئني. وبعد حرب عام 1967، ا�ستقبل الأردن حوايل 400 
األف لجئ فل�سطيني اإ�سايف. وقد بلغ عدد الالجئني الفل�سطينيني يف 
ال�سكان  اإجمايل  من  ن�سمة  مليون   1.7 حوايل   2003 عام  الأردن 

.)Olwan, 2006( الذي يبلغ عدده 5.5 مليون ن�سمة

)2( �صيا�صات الهجرة اخلارجة

مع الزيادة يف عدد ال�سكان، الذي ت�ساعف حوايل ثالث مرات 
يف الفرتة حتى عام 1967، وانخفا�ص الأرا�سي الزراعية املتوفرة 
يف  ارتفاعًا  الأردن  واجه   ،1967 عام  الغربية  ال�سفة  فقدان  مع 
معدل البطالة الذي و�سل اإىل 12 يف املائة )Olwan, 2006(. وقد 
حاول مواجهة هذه الأزمة عن طريق ت�سجيع الهجرة اإىل اخلارج، 
القومية  اأو  العربية  الوحدة  راية  حتت  اخلليج،  دول  اإىل  وخا�سة 
الوحدة  حتقيق  يف  الأردن  من  م�ساهمة  الهجرة  معتربًا  العربية، 

.)Olwan, 2006( والتكامل العربي
كثري  هاجر  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينات  اخلم�سينات  ويف 
من الأردنيني من اأ�سل فل�سطيني اإىل دول اخلليج، ومعظمهم من 
اخلدمات  من  وغريها  وال�سحة  التعليم  جمالت  يف  املاهرة  العمالة 
ثانية  اإىل موجة   1973 النفط عام  اأ�سعار  اأدى ارتفاع  العامة. وقد 
املهاجرين من  املناف�سة مع  اإىل دول اخلليج، و�سجعت  الهجرة  من 
املاهرة. ومل  العربية  والعمالة  الأردنيني  اآ�سيا هجرة  جنوب �رضق 
يعترب الأردن هذا النوع من الهجرة نزيف اأدمغة؛ بل على العك�ص 
كهدف  للت�سدير"  "التعليم  ال�سبعينات  يف  متبنيًا  تدعيمها،  اإىل  عمد 
منت�سف  وحتى  ال�سبعينات  منت�سف  من  وهكذا،  للتنمية.  وطني 
الثمانينات، هاجر حوايل 42 يف املائة من اإجمايل القوى العاملة، ما 
اأدى اإىل انخفا�ص معدل البطالة اإىل 2 يف املائة عام 1986. ويف عام 
1987، بلغ عدد الأردنيني الذكور العاملني يف اخلارج 350 األف 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  املائة منهم يف  50 يف  اأكرث من  مهاجر، 

واأكرث من 30 يف املائة منهم من خريجي اجلامعات.
باملنافع  مدفوع  اخلارج  اإىل  العمالة  لهجرة  الأردن  وت�سجيع 
املتحققة منها. فبالإ�سافة اإىل خف�ص معدلت البطالة املحلية، ت�سمل 
اأول  هما  م�سدرين،  خالل  من  الدولة  ميزانية  دعم  املنافع  هذه 
اإيواء الالجئني،  امل�ساعدات اخلارجية من دول اخلليج مل�ساهمته يف 
وثانيًا حتويالت العاملني يف اخلارج. وبالفعل اأ�سبحت التحويالت 
من  الفرتة  فخالل  القومي.  للدخل  الأ�سا�سية  امل�سادر  من  م�سدرًا 
م�ستوى  على  الرابعة  املرتبة  الأردن  احتل   ،1991 اإىل   1974
 Olwan,( التحويالت  على  العتماد  درجة  حيث  من  العامل  دول 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  التحويالت  ن�سبة  كانت  فقد   .)2006
32.25 يف املائة، ثم بداأت يف الرتاجع حتى عام 1980 حيث بلغت 
24 يف املائة، ثم ارتفعت مرة اأخرى عام 1981 لت�سل اإىل 29.28 
عام  اأخرى  ومرة  النفط،  �سعر  يف  الثاين  الرتفاع  اإثر  املائة  يف 
1984 لت�سل اإىل 31.67 يف املائة، اإل اأنها تراجعت ب�سدة مع ظهور 
اإىل  النفط فو�سلت  اأ�سعار  انخفا�ص  اإثر  الدول اخلليجية  الركود يف 

اإىل  ي�سري  وهذا   .)Nassar, 2006(  1988 عام  املائة  يف   19.7
املنتجة  اخلليج  دول  امل�ساعدات من  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  البلد  اأن 
الدول.  العاملني يف هذه  الأردنيني  للنفط، وكذلك على حتويالت 
ويعترب اقت�ساد الأردن اقت�سادًا ريعيًا، وكثريًا ما يو�سف باأنه البلد 
 ،1980 عام  ففي  نفطيًا.  اقت�سادًا  ميلك  الذي  النفطي  غري  الوحيد 
�سكلت امل�ساعدات املالية التي ح�سل عليها الأردن من دول اخلليج، 
بالإ�سافة اإىل حتويالت العاملني يف هذه الدول، حوايل 50 يف املائة 

.)De Bel-Air, 2007( من الناجت املحلي الإجمايل

)3( �صيا�صات الهجرة الوافدة

خالل  اخلارج  اإىل  للهجرة  الكبري  واحلجم  التحويالت  اأدت 
اإىل حتّول هيكلي يف  املا�سي  القرن  ال�ستينات وال�سبعينات من  فرتة 
القت�ساد املحلي ويف �سوق العمل. فقد ا�ستثمر معظم التحويالت يف 
اأن�سطة ا�ستهالكية، وب�سكل اأ�سا�سي يف العقارات وال�سلع امل�ستوردة، 
يف  خا�سة  املحدودة،  املنتجة  ال�ستثمارات  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة 
الزراعة يف وادي الأردن. وقد اأدى ذلك اإىل زيادة الطلب على 
اأن  غري  والت�سييد.  والبناء  الزراعة  قطاع  يف  املاهرة  غري  العمالة 
ال�سن  �سغار  فئة  نحو  الأردن  يف  لل�سكان  العمري  الرتكيب  اجتاه 
العمل  �سوق  ميكنا  مل  العمل  قوة  يف  للمراأة  الهام�سية  وامل�ساهمة 
بناًء  الطلب.  يف  الزيادة  لتلبية  الكايف  العر�ص  توفري  من  الأردين 
العمالة غري  ا�سترياد  ال�سبعينات  اأواخر  عليه، �سجعت احلكومة منذ 
املاهرة، وب�سكل اأ�سا�سي من الدول العربية. وبالفعل، �سمح الأردن 
بالهجرة الوافدة غري امل�رضوطة من الدول العربية املجاورة. فحتى 
ال�سوريون وامل�رضيون وغريهم  املواطنون  يخ�سع  1984 مل  عام 
اإقامة،  ل�رضط احل�سول على ت�رضيح  العربية  الدول  من مواطني 
من  ال�رضعيني  غري  املهاجرين  عن  النظر  ال�سلطات  غ�ست  كما 
اأنها اأخ�سعت املهاجرين من البلدان غري العربية  العرب، يف حني 
اإىل اإجراءات دخول واإقامة اأكرث حمائية، وقد انعك�ص ذلك يف اأن 
الفرتة  تلك  العمالة الأجنبية خالل  اإجمايل  اإىل  العربية  العمالة  ن�سبة 

كانت مرتفعة.
اإىل  الأردين  العمل  �سوق  جتزئة  ال�سيا�سات  هذه  عن  نتج  وقد 
جزئني. الأول تهيمن عليه العمالة الوطنية ويتميز بارتفاع م�ستويات 
الأجور وبا�ستقرار الوظائف يف كل من القطاع العام واخلا�ص، اإل 
اأنه يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على التحويالت. والآخر، يت�سمن قطاعات 
الأعمال  مثل  الأخرى  اخلدمات  وبع�ص  والزراعة  الإن�ساءات 
ن�سبي يف  بانخفا�ص  الأجنبية ويتميز  العمالة  املنزلية، وتهيمن عليه 
م�ستوى الأجور، ومبعدل ا�ستبدال للعمالة مرتفع، ويفتقر اإىل وجود 
اأية اآليات حلماية حقوق العمال. وبالتايل �سكلت الهجرة اإىل الأردن 
بدياًل للعمالة املحلية املاهرة املهاجرة اإىل دول اخلليج، ولكنها حلت 
مكان العمالة املحلية غري املاهرة، التي حققت نقلة وظيفية، تاركة 
املدن  اإىل  الريفية  واملناطق  املاهرة  غري  العمالة  كثيفة  القطاعات 

.)Chatelard, 2004( وب�سكل خا�ص العا�سمة عمان

)ب( �صيا�صات تنظيم الهجرة منذ منت�صف الثمانينات

عن  التخلي  يف  الثمانينات  منت�سف  منذ  بداأ  الأردن  اأن  غري 
�سيا�سات الباب املفتوح جتاه الهجرة الوافدة والالجئني، يف حماولة 
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لتوطني الوظائف واإحالل العمالة الوطنية حمل الأجنبية. ويرجع 
من  عليه  ترتب  وما  الريعي  النظام  انهيار  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك 
العمالة  عزوف  اإىل  اأي�سًا  وكذلك  البطالة؛  معدلت  يف  ارتفاع 
الوطنية عن �سغل وظائف اعتربتها متدنية امل�ستوى اجتماعيًا، ومنها 
الأعمال املنزلية والإن�ساءات. وقد اأدى تراجع اأ�سعار النفط العربي 
املمنوحة  امل�ساعدات اخلارجية  انخفا�ص  اإىل  الثمانينات  يف منت�سف 
العمالة  هجرة  �سيا�سات  يف  حتّول  اإىل  اأدى  كما  اخلليج،  دول  من 
الوظائف،  الأجنبية وتوطني  العمالة  تقلي�ص  يف دول اخلليج اجتاه 
وترتب على ذلك عودة عدد كبري من العمالة العربية ب�سكل عام، 
والأردنية ب�سكل خا�ص، اإىل اأوطانها. وقد تزايدت عودة العمالة 
فغادر  الت�سعينات،  بداية  يف  اخلليج  حرب  ن�سوب  عند  كبري  ب�سكل 
�سكان  عدد  زيادة  اإىل  اأدى  ما  الكويت،  اأردين  األف   300 حوايل 
وانخفا�ص   ،)Nassar, 2006( املائة  يف   10 بحوايل  الأردن 
التحويالت اإىل 10 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل عام 1993، 
عام  املائة  يف   25 اإىل  لت�سل  كبري  ب�سكل  البطالة  معدلت  وارتفاع 

.)Chatelard, 2004( 1991
ومع تفاقم امل�سكالت التي واجهها القت�ساد الأردين خالل تلك 
الفرتة، واملتمثلة بارتفاع معدلت البطالة والت�سخم والقرتا�ص، 
جلاأت احلكومة منذ عام 1989، بالتعاون مع �سندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل، اإىل تبني برامج الإ�سالح القت�سادي الذي ي�سمل 
التحرير التجاري واملايل واخل�سخ�سة وت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي.
وقد تزامن ذلك مع تزايد عدم ال�ستقرار يف املنطقة: النتفا�سة 
العالقات  يف  املت�ساعد  والتوتر   ،2000 عام  يف  الفل�سطينية 
واجلمهورية  لبنان  يف  ال�ستقرار  وعدم  الفل�سطينية-ال�رضائيلية، 
العربية ال�سورية وحرب اخلليج الثانية يف العراق. واأدت املخاوف 
اأن متتد هذه ال�رضاعات الإقليمية اإىل داخل الأردن اإىل تغيري  من 

ال�سيا�سات املّتبعة جتاه الالجئني.
ويت�سح اأن الأردن تعّر�ص لعدة حتديات اأدت اىل اإعادة النظر 
جهة  فمن  والالجئني.  الوافدة  الهجرة  جتاه  املّتبعة  ال�سيا�سات  يف 
املوارد واحلفاظ  البطالة، وتوزيع  حاولت احلكومة حل م�سكالت 
على ال�ستقرار الأمني يف �سياق اإقليمي غري م�ستقر، وهو ما تطّلب 
ال�سيطرة على الهجرة وتخفي�ص العمالة الأجنبية. ومن جهة اأخرى 
واملوؤ�س�سات  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  لل�سغط  تعّر�ست 
الدولية لفتح اأ�سواقها للعمالة الأجنبية ل�سببني؛ كان اأولهما تنفيذ برامج 
الذي  الأجنبي،  ال�ستثمار  جلذب  القت�سادي  والتحرير  النفتاح 
يقت�سي زيادة النفتاح للهجرة وانتقال العمالة، وكان الثاين ال�سماح 
الالجئني  م�سكلة  اأن  من  الرغم  على  البلد،  اإىل  العراقيني  بدخول 

الفل�سطينيني كانت ل تزال تهيمن على الأجندة ال�سيا�سية لالأردن.
و�ستتناول الأق�سام التالية التغريات الأ�سا�سية يف �سيا�سات الهجرة 

الوافدة واخلارجة والالجئني يف الأردن منذ منت�سف الثمانينات.

)1( �صيا�صات الهجرة الوافدة

منذ  الأردن  منها  عانى  التي  املرتفعة  البطالة  معدلت  نتيجة 
يف  متعددة  اإجراءات  تبني  احلكومة  بداأت  الثمانينات،  منت�سف 
توفري  بهدف  الأجنبية،  العمالة  واإقامة  دخول  من  للحد  حماولة 
قامت  م�سح  يف  جليًا  هذا  ظهر  وقد  للمواطنني.  اأكرث  عمل  فر�ص 
الهجرة  فيما يخ�ص  الدول  اآراء  2005 حول  املتحدة عام  الأمم  به 

رغبتها  عن  اأعربت  التي  الدول  �سمن  الأردن  كان  فقد  الوافدة، 
 2 اجلدول  يف  يظهر  كما  الأجنبية،  العمالة  عدد  تخفي�ص  يف 

.)ESCWA, 2006(

)اأ( �سيا�سات تنظيم �سوق العمل واإقامة الهجرة الوافدة

الت�رضيعي  الإطار  1973 وتعديالته  لعام   24 قانون رقم  ي�سكل 
القانون،  لهذا  ووفقًا  الأردن.  يف  الأجانب  و�سوؤون  اإقامة  لتنظيم 
�ساري  �سفر  جواز  وجود  البالد  اإىل  اأجنبي  اأي  دخول  يتطلب 
يتم  ال�سالحية  �سارية  دخول  وتاأ�سرية  �سفر  وثائق  اأو  ال�سالحية 
�رضورة  على  منه   18 املادة  وتن�ص  معينة.  ر�سوم  مقابل  منحها 
ح�سول اأي اأجنبي يرغب يف الإقامة يف الأردن على ت�رضيح اإقامة 
مقابل ر�سوم معينة، ويكون عليه مغادرة البالد مبجرد انتهاء مدة 

هذا الت�رضيح اأو اأن يقوم بتجديده.
اأن  اإل  للتجديد،  قابل  بعام واحد  الإقامة  ددت مدة ت�رضيح  وححُ
املادة 22 من القانون اأجازت منح ت�رضيح اإقامة ملدة خم�ص �سنوات 
للن�ساء املتزوجات من اأردنيني وكذلك لالأجانب املقيمني يف الأردن 
 16 �سن  دون  الأطفال  على  يتعني  ول  �سنوات.  ع�رض  من  لأكرث 
احل�سول على ت�رضيح اإقامة )املادة 25(. وقد حددت املادة رقم 23 
ر�سوم احل�سول اأو جتديد ت�رضيح الإقامة بـ 15 دينار. وكما �سبق 
واأ�رضنا، حتى عام 1984، ق�سدت �سيا�سات الباب املفتوح للهجرة 
العربية الوافدة التي تبناها الأردن اأن ل يطبق هذا القانون اأو قانون 
على  الوافدة  العمالة  ح�سول  �رضورة  على  ين�ص  الذي  العمل، 
ت�رضيح عمل، على العرب، وب�سكل خا�ص على امل�رضيني، الذين 

مح لهم بالإقامة والعمل يف الأردن دون ت�رضيح. �سحُ
غري اأن هذا الجتاه بداأ يف التحول منذ منت�سف الثمانينات، حني 
بداأ الأردن تبني �سيا�سات اأكرث ت�سددًا جتاه الهجرة العربية الوافدة. 
العرب  على   1974 لعام   24 رقم  قانون  طبق   ،1984 عام  ويف 
وامل�رضيني، ملزمًا اإياهم باحل�سول على ت�رضيح عمل واإقامة، كما 
املقيمني ب�سورة  القانون على  التدقيق يف تطبيق  ال�سلطات يف  بداأت 
 De Bel-Air,( قبل  من  عنهم  يتغا�سى  كان  الذين  �رضعية  غري 

اجلدول 2

روؤية حكومات الدول العربية مل�صتوى الهجرة الوافدة عام 2005
تق�صيم الدول وفقًا لروؤيتها حول م�صتوى الهجرة الوافدة

ن�صبة الوافدين اإىل اإجمايل 
تخفي�ض الن�صبةعدد ال�صكان

احلفاظ على نف�ض 
عدم تدخلالن�صبة

لبناناأكرب من 15 يف املائة
عمان

الأردن
الكويت

قطر
اململكة العربية 

ال�سعودية
الإمارات 

العربية املتحدة 

البحرين 
-ليبيا

من 5 يف املائة اإىل 
اجلمهورية -15 يف املائة

-العربية ال�سورية

م�رضاأقل من 5 يف املائة
املغرب
اليمن

تون�صاجلزائر

.ESCWA )2006( :امل�سدر
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2007(. كما رفع القانون رقم 14 لعام 2006 ر�سوم ت�رضيح الإقامة 
اإىل 30 دينار �سنويًا، و10 دنانري لإ�سدار بطاقة اإقامة يف حال فقدها.
كما �سدر قانون العمل رقم 8 لعام 1996 ليحل حمل قانون رقم 
28 لعام 1986. وتنظم املادة 12 من القانون الأخري عمل الأجانب 
تكلفة  ورفع  الوطنيني  توظيف  ت�سجيع  منها  ويق�سد  الأردن،  يف 
توظيف الأجانب. فوفقًا لها، يتعني على العمال الأجانب الراغبني 
يف العمل يف الأردن احل�سول على ت�رضيح عمل ملدة اأق�ساها عام 
اأو من يفو�سه، قبل  العمل  للتجديد، من وزير  قابلة  واحد، ولكن 
اإن مل تتوفر اخلربة والكفاءة  العمل فقط  توظيفهم. ومينح ت�رضيح 
املطلوبة لدى العمال الأردنيني، وتعطى الأولوية للعرب. ويعطي 
عامل  اأي  دخول  ومنع  ترحيل  يف  احلق  العمل  وزارة  القانون 
بهذا  يلتزم  اإن مل  �سنوات  بعد مرور ثالث  اإل  البالد جمددًا  اأجنبي 
القانون. كما ين�ص القانون على جباية ر�سم من �ساحب العمل عن 
التعليم  دعم  ل�سندوق  يحُخ�س�ص  يجدد  اأو  ي�سدر  عمل  ت�رضيح  كل 

والتدريب املهني والتقني. 
توظيف  تكلفة  لرفع  اتخذت  التي  الأخرى  الإجراءات  و�سملت 
املعّدل  العمل  العمل. فقد حدد قانون  الأجانب رفع ر�سوم ت�رضيح 
الزراعيني  للعمال  دنانري   10 بـ  الر�سوم  هذه   1986 لعام   28 رقم 
العرب، و30 دينار للعمال العرب الآخرين، وبني 50 دينار و150 
دينار للعمال الأجانب الآخرين. وقد رفعت هذه الر�سوم تدريجيًا، 
حتى و�سلت يف منت�سف عام 2006 اإىل 200 دولر للعرب و450 
دولر للعمال الأجانب، ثم زيدت مرة اأخرى اإىل 500-700 دولر 
الزيادات  اأن  اإل  التوايل.  للمجموعتني على  1 دولر  و300-900 
ر�سوم  بلغت   ،2007 عام  منت�سف  يف  فمثاًل  اأدنى.  كانت  الفعلية 

.)De Bel-Air, 2007( ت�رضيح العمل للم�رضيني 285 دولر
با�ستثناء  تقريبًا  املهن  كل  الأردنيني يف  توظيف غري  كما حظر 
والنظافة)4(.  املنزلية  والأعمال  والزراعة  والت�سييد  البناء  قطاعات 
1999، لربط تدفقات العمالة الوافدة مع متطلبات �سوق  ويف عام 
التدفقات،  هذه  مثل  على  ال�سيطرة  من  مزيد  وحتقيق  العمل، 
يتطلب  العمل  عقود  ملنح  جديد  نظام  و�سع  الأمنية،  وللدواعي 
القت�ساديني  املمثلني  خالل  من  عمل  عقود  على  العمال  ح�سول 

لالأردن وال�سفارات يف اخلارج قبل مغادرتهم.
العمالة  واأماكن  اأعداد  والداخلية  العمل  وزارة  من  كل  ويقدر 
الوافدة ال�رضعية وغري ال�رضعية، وت�سمنان جمع ر�سوم وت�ساريح 
فمثاًل،  ال�رضعية.  غري  العمالة  اأو�ساع  ت�سحيح  وحتاولن  العمل 
وقعت اتفاقية بني م�رض والأردن يف متوز/يوليو عام 2007 متّكن 
غري  امل�رضيني  املهاجرين  م�ساعدة  من  عمان  يف  امل�رضية  ال�سفارة 
كما   ،)De Bel-Air, 2007( اأو�ساعهم  ت�سحيح  على  ال�رضعيني 
للعمالة  املر�سلة  والدول  الأردن  بني  ثنائية  اتفاقية   18 حوايل  عقد 
لالأجر، من بني  الأدنى  احلد  التوظيف وم�ستويات  لتحديد �رضوط 

اأمور اأخرى. 

)ب( �سيا�سات دمج املهاجرين يف املجتمع الأردين

ت�سجيع  اإىل  التي تهدف  الإجراءات  بتطبيق بع�ص  الأردن  قام 
يف  العربية،  الدول  من  الوافدة  العمالة  وخا�سة  املهاجرين،  دمج 

املجتمع، ومنها:
اأ-   ي�سمح قانون اجلن�سية رقم 6 لعام 1954 مبنح اجلن�سية الأردنية 

للعرب الذين عا�سوا يف الأردن مدة 15 عامًا اأو اأكرث، �رضط 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة   .)4 )مادة  الأ�سلية  جن�سيتهم  عن  تخليهم 
ت�سمح املادة 12 مبنح �سهادة مواطنة لالأجانب ب�رضوط معينة، 
ت�سمح  كما  اأكرث.  اأو  �سنوات   4 مدة  الأردن  يف  العي�ص  منها 
بالتغا�سي عن هذا ال�رضط، مبوافقة امللك، للعرب اأو اإذا كان 

منح �سهادة املواطنة حتقيقًا للم�سلحة العامة؛
ب- ينطبق القانون رقم 30 لعام 1978 املعني بال�سمان الجتماعي 

على جميع العاملني يف الأردن بغ�ص النظر عن اجلن�سية؛
اإيجار  اأو  بتمّلك  لالأجانب   2002 لعام   24 رقم  القانون  ي�سمح  ج- 
ولكن  املخت�سة،  اجلهات  موافقة  احل�سول على  بعد  العقارات 
�سمن �رضط املعاملة باملثل من الدولة موطن الأجانب املعنيني، 

مع ا�ستثناء العرب من �رضط املعاملة باملثل.
ولكن من ناحية اأخرى، هناك بع�ص الإجراءات التي تقيد دمج 
انتهاء  البالد بعد  بالبقاء يف  ال�سماح لهم  الوافدين، منها عدم  هوؤلء 
امل�سابهة  والتنظيمات  بالنقابات  اللتحاق  من  ومنعهم  الإقامة،  مدة 
1996. وبالإ�سافة  لعام   8 العمل رقم  قانون  108 من  للمادة  وفقًا 
وا�ستقدام  توظيف  واإجراءات  و�رضوط  لتعليمات  وفقًا  ذلك،  اإىل 
العمال غري الأردنيني ال�سادرة يف 2006/6 مبوجب اأحكام املادة 4 
�سمح للعمال الأجانب، بعد انتهاء  من النظام رقم 36 لعام 1997، يحُ
القطاع  يف  اآخر  اإىل  عمل  �ساحب  من  بالنتقال  عملهم،  عقد  مدة 
نف�سه اأو يف قطاع اآخر دون موافقة �ساحب العمل، با�ستثناء قطاع 
وحني  �سمنه.  فقط  بالنتقال  فيه  للعمال  ي�سمح  الذي  الزراعة، 
�سمح بانتقال العامل اإىل �ساحب  يكون عقد العمل �ساري املفعول، يحُ
عمل اآخر يف قطاع الزراعة والإن�ساءات، ب�رضط موافقة �ساحب 
اإىل  العامل  بانتقال  �سمح  يحُ فال  الأخرى،  القطاعات  يف  اأما  العمل. 
ومبوافقة  العمل.  من  اأ�سهر  �ستة  م�سي  بعد  اإل  اآخر  عمل  �ساحب 
الأ�سلي  العمل  ت�رضيح  يلغى  املخت�سة،  والوزارة  العمل  �ساحب 

وي�سدر ت�رضيح عمل جديد بر�سوم جديدة.

)ج( �سيا�سات حماية حقوق املهاجرين

حتذى به، فقد اعتمد عدة اإجراءات حلماية حقوق  الأردن مثال يحُ
العمال املهاجرين، منها:

اأ -  منذ اأيلول/�سبتمرب 2005، ت�سمنت تعليمات و�رضوط واإجراءات 
يلزم �ساحب  الأردنيني �رضطًا  العمال غري  توظيف وا�ستقدام 
العامل  حقوق  ل�سمان  عامل  كل  عن  بنكية  كفالة  بدفع  العمل 
وقيمة تذكرة ال�سفر لإعادته اإىل بلده الأ�سلي، ويتم الت�رضف 
اإخالل �ساحب  يفو�سه يف حال  اأو من  الوزير  بقرار من  بها 
العمل اأو العامل باأي من اللتزامات الواردة يف التعليمات اأو 

قانون العمل؛
عمال  ت�ستقدم  التي  املكاتب   2003 لعام   3 رقم  الالئحة  تنظم  ب- 
املنازل من غري الأردنيني. ومتّكن وزارة العمل من مراقبة 
عليها،  املن�سو�ص  بالقواعد  التزامها  من  للتاأكد  املكاتب  هذه 

وفر�ص اإجراءات رادعة يف حالت انتهاك احلقوق؛
ج-  يف حزيران/يونيو 2003، بداأت وزارة العمل، بالتعاون مع 
عمل  عقد  بتطبيق  املتحدة،  لالأمم  التابع  املراأة  تنمية  �سندوق 
حماية  اإىل  يهدف  الأردنيني،  غري  من  املنازل  لعمال  خا�ص 
الدولة الأوىل  اأ�سبح الأردن  العمالة. وبهذا،  النوع من  هذه 
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امل�ساكل  حل  حتاول  التي  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رضق  يف 
 ILO,( )5(الناجمة عن اأن قانون العمل ل يغطي عمال املنازل

.)2004;Baldwin-Edward, 2005

)د( �سيا�سات الهجرة اخلارجة ورعاية املهاجرين ودجمهم يف   
 جمتمعات الدول امل�سيفة

�سيا�سات الأردن جتاه الهجرة اخلارجة معاك�سة متامًا ل�سيا�ساته 
نحو الهجرة الوافدة. فمنذ ال�ستينات)6(، تبنى الأردن �سيا�سات الباب 
املتحدة  الأمم  لتقرير  ووفقًا  اخلارجة.  بالهجرة  يتعلق  فيما  املفتوح 
لعام 2005 الذي �سبقت الإ�سارة اإليه، الأردن اأحد الدول الإحدى 
زيادة  يف  رغبتها  عن  اأعربت  التي  العامل  م�ستوى  على  ع�رضة 
البطالة،  اأ�سا�سي حلل م�ساكل  ب�سكل  الهجرة اخلارجة؛ ويعود ذلك 
يف  خا�سة  اأف�سل،  معي�سة  م�ستوى  حتقيق  من  املواطنني  ومتكني 
اأواخر  منذ  البلد  يف  الدخول  مل�ستويات  الن�سبي  النخفا�ص  ظل 
الثمانينات، وللح�سول على التحويالت التي ت�سكل م�سدرًا اأ�سا�سيًا 
منت�سف  اإىل  الثمانينات  منت�سف  منذ  الفرتة  واأثناء  القومي.  للدخل 
ت�ساوؤل  �سّبب  ما  البلد،  اإىل  الأردنيني  من  كثري  عاد  الت�سعينات، 
التحويالت. غري اأنه، يف اأعقاب توقيع معاهدة ال�سالم بني الأردن 
ذلك  ومنذ  الجتاه؛  هذا  ارتد  الت�سعينات،  منت�سف  يف  واإ�رضائيل 
الوقت، تنامت اأعداد املهاجرين يف اخلارج، وبالتايل التحويالت، 
2007، كما هو  األف عام   800 حتى و�سل عدد هوؤلء اإىل حوايل 

ح يف ال�سكلني 2 و3. مو�سّ
واأ�سرتاليا،  ال�سمالية  اأمريكا  دول  اإىل  الهجرة  معظم  كان  وقد 
الهجرة  اجتهت   ،2001 عام  اأيلول/�سبتمرب   11 اأحداث  بعد  اأنه  اإل 
اإىل دول اخلليج مرة اأخرى، وخا�سة اإىل اململكة العربية ال�سعودية 
والإمارات العربية املتحدة )De Bel-Air, 2007(. وخالل الفرتة 
من عام 1962 وحتى عام 1973، مل تتطرق ال�سيا�سات اإىل �سوؤون 
اأهمية  على  التاأكيد  على  الأمر  اقت�رض  بل  اخلارج  اإىل  املهاجرين 
اإطار  يف  للدخل  اأ�سا�سي  كم�سدر  اخلارج  يف  العاملني  حتويالت 

خطط التنمية القت�سادية.
وكانت خطة التنمية 1973-1975 اأول حماولة لتناول �سوؤون 
اأهمية  على  مركزة  التف�سيل،  من  ب�سيء  اخلارج  اإىل  املهاجرين 

يتم  اأن  واقرتحت  املهاجرين.  �سوؤون  رعاية  يف  احلكومة  دور 
ا�ستفادة  ل�سمان  امل�ستقبلة  والدول  الأردن  بني  ثنائية  اتفاقيات  عقد 
املغرتبني من قوانني العمل يف الدول امل�ستقبلة، واأن تتوىل �سفارات 
ذلك،  على  وعالوة  الأردنيني.  املغرتبني  �سوؤون  رعاية  الأردن 
تبّنت اخلطة مبداأ التعليم وال�ستثمار الب�رضي لغر�ص ت�سدير العمالة.
اإىل  باملهاجرين  يتعلق  فيما  حمددة  �سيا�سات  الأردن  يتنب  ومل 
اخلارج اإل منذ منت�سف الثمانينات، فقد نظمت وزارة العمل خالل 
الفرتة من عام 1985 وحتى عام 1989 موؤمترات �سنوية للمغرتبني 
الأردنيني. وكان الغر�ص الأ�سا�سي منها منح املغرتبني الأردنيني 
تتمكن  حتى  يواجهونها  التي  امل�ساكل  مناق�سة  فر�سة  اخلارج  يف 
على  املغرتبني  لت�سجيع  اأي�سًا  وكذلك  لها،  ال�ستجابة  من  احلكومة 
الهدف الأخري كان  اأن هذا  البع�ص  ال�ستثمار يف الأردن. ويرى 

.)De Bel-Air, 2007; Brand, 2007( الهدف الأ�سا�سي
ح�رضه   ،2001 عام  اآخر  موؤمتر  عقد  انقطاع،  فرتة  وبعد 
امللك عبد الله، اإل اأن هذا املوؤمتر بخالف املوؤمترات ال�سابقة، �سمل 
اأن�ساأت  نف�سه،  ال�سياق  ويف  فقط.  الأعمال  رجال  من  املغرتبني 
مبهمة  تقوم  جتاري  متثيل  مكاتب  اخلارج  يف  الأردنية  ال�سفارات 
ربط الطلب والعر�ص للعمالة الأردنية، وخا�سة يف دول اخلليج. 
اأن وزارة العمل الأردنية تقدم معلومات عن مكاتب توظيف  كما 

.)De Bel-Air, 2007( الأردنيني يف اخلارج

وعلى الرغم من اأهدافها ال�سيا�سية والقت�سادية، تثري �سيا�سات 
الأردنية  العمالة  هجرة  جتاه  الأردن  يعتمدها  التي  املفتوح  الباب 
الأدمغة.  بنزيف  يتعلق  فيما  املخاوف  بع�ص  اخلارج  اإىل  املاهرة 
فربامج ال�سالح القت�سادي تهدف اإىل جعل الأردن مركزًا اإقليميًا 
للتكنولوجيا، ما يتطلب تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات، 
الذي يعتمد بدوره على العمالة املاهرة. وهكذا، فاإن هجرة العمالة 
املاهرة اإىل اخلارج، وما يرتتب عليها من نزيف اأدمغة، قد تعيق 

.)De Bel-Air, 2007( حتقيق هذه الأهداف التنموية

5. العمالة الوافدة اإىل بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي

الهجرات  عن  كثريًا  اخلليج  منطقة  اإىل  الهجرة  ظاهرة  تختلف 
�سهدت  ب�سعة عقود  العامل. فخالل  نطاق  الأخرى على  املعا�رضة 

ال�صكل 2

الهجرة الوافدة واخلارجة و�صايف الهجرة يف الأردن،2004-1990
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ال�صكل 3

حتويالت املغرتبني الأردنيني خالل الفرتة، 2004-1961
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العمل.  وقوة  ال�سكان  تركيبة  يف  جذرية  تغريات  اخلليج  منطقة 
البلدان، ويف  اأغلبية مهيمنة يف كافة  الوافدة  العاملة  القوة  ف�سارت 
وبداأت  ال�سكان.  غالبية  ي�سكلون  الوافدون  العمال  اأ�سبح  بع�سها، 
حقبة  يف  والكويت  البحرين  اإىل  بالنفط  املرتبطة  احلديثة  الهجرة 
مان اآخر  الأربعينات، ثم امتدت اإىل باقي دول املنطقة. وكانت عحُ
دولة خليجية تن�سم اإىل ركب الدول الرئي�سية امل�ستقبلة. ومع امتالك 
يف  حادًا  نق�سًا  تعاين  كانت  بينما  راأ�سمايل،  لفائ�ص  البلدان  هذه 
العمالة على كافة م�ستويات املهارات، كان فتح اأبواب �سوق العمل 
على نطاق وا�سع ال�سبيل الوحيد لتتمكن من حتقيق النمو القت�سادي 

.)Shamsi, 2006; Shah, 2008(
اأعقاب  وبداأ ا�ستقدام العمالة الأجنبية يف منت�سف ال�سبعينات يف 
ويف  والدولة.  الأعمال  قطاع  حاجة  ليلبي  النفط،  اأ�سعار  ارتفاع 
قطاع  كان  التي  املواطنة،  العاملة  القوى  فيه  كانت  الذي  الوقت 
الدولة احلديثة اآنذاك القناة الأ�سا�سية لت�سغيلها، غري مهياأة متامًا، فاإن 
م�ساريع البنية التحتية والتو�ّسع الكبري يف اأن�سطة اخلدمات والتجارة 

 .)Ditto, 2006( واملقاولت وغريها ولّدت طلبًا على العمالة
بلدان  يف  العمالة  لهجرة  التاريخي  التطور   3 اجلدول  ويبني 
الثالثة  العقود  اإىل  العقدين  مدى  على  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
ال�سكان.  عدد  اإىل  املغرتبني  ن�سبة  غلبة  بو�سوح  ويظهر  املا�سية، 
اإجمايل  اإىل  الوافدين  ن�سبة  ارتفعت  املتحدة  العربية  الإمارات  ففي 
عام  املائة  58.9 يف  اإىل   1960 عام  املائة  2.4 يف  من  ال�سكان  عدد 
1975 واإىل 71.4 يف املائة عام 2005. ويف قطر، ارتفعت الن�سبة 
2005. ومن  املائة عام  78.3 يف  اإىل   1960 املائة عام  32 يف  من 
الوا�سح اأن الإمارات العربية املتحدة وقطر حالتان ا�ستثنائيتان يف 
ن�سبة  بلغت  فقد  تاأثرًا،  الأقل  هي  مان  عحُ املقابل،  ويف  املجال.  هذا 
1960، ثم  5.6 يف املائة من جمموع ال�سكان عام  العمال الوافدين 
ارتفعت اإىل 26.3 يف املائة عام 1995، ثم انخف�ست اإىل 24.4 يف 

املائة عام 2005.

)اأ( ال�صيا�صات املنظمة للعمالة الوافدة يف دول اخلليج

)1( فرتة ال�صبعينات

ال�سبعينات  فرتة  يف  والتوظيف  العمالة  هجرة  �سيا�سات  كانت 
من  املتحدة  العربية  والإمارات  الكويت  من  كل  يحّد  فلم  ليربالية. 
دخول العمالة الوافدة، معطيتان اأولوية للوفاء باحتياجات العمل، 
بدًل من الرتكيز على الق�سايا ال�سيا�سية والأمنية واعتبارات التحّكم 
ي�رّضت   ،1975 عام  ويف  الوافدين.  العمال  من  املقيمني  منو  يف 

الأخرى دخول  اخلليج  وبلدان  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومات 
يعد  فلم  ال�سديقة.  الأخرى  والبلدان  الغرب  من  الوافدة  العمالة 
اأ�سحاب العمل يف حاجة اإىل التقدم بطلب تاأ�سرية دخول لالأفراد، بل 
اأ�سبح مبقدورهم احل�سول على تاأ�سريات جماعية لتلبية احتياجاتهم 
من العمالة. وعالوة على ذلك، اأعفي العمال من �رضيبة الدخل، 
عمالة  من  حتتاج  ما  ا�سترياد  على  الأجنبية  ال�رضكات  جعت  �سحُ كما 

.)Shamsi, 2006(

)2(  فرتة الثمانينات وما بعد

يف نهاية ال�سبعينات واأوائل الثمانينات، مرت �سيا�سات الهجرة 
عدد  على  املغرتبني  لغلبة  ال�سلبية  التاأثريات  نتيجة  ملحوظ  بتغرّي 
�سلبية  العمل؛ وتاأثريات  ال�سكانية و�سوق  البنية  ال�سكان: اختالل يف 
عر�ص  بني  التوازن  واختالل  والجتماعية؛  الثقافية  القيم  على 
القوى العاملة والطلب عليها؛ وعدم توفر عمالة مالئمة لقت�سادات 
املعلومات والت�سالت اجلديدة. وقد برزت اأهمية امل�سكلة الأخرية 
اأوجدت  التي  مع زيادة �سيطرة ال�رضكات الكربى املتعددة اجلن�سية 
ذات  الوافدة  العمالة  تدفق  اأوجد  وقد  الهجرة.  من  جديدة  اأمناطًا 
ال�سوء  واألقى  العمل  �سوق  قوية يف  مناف�سة  العالية  التقنية  املهارات 
التعليم لحتياجات �سوق  على م�سكلة عدم مالءمة خمرجات نظام 

 .)Ditto, 2006; Shamsi, 2006( العمل
واأهم حتٍد يواجه �سوق العمل يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي 
عام  املائة  يف   7.6 من  ارتفعت  التي  املواطنني،  بني  البطالة  هو 
 2003 عام  املائة(  يف   15 البحرين  )يف  املائة  يف   12.5 اإىل   1999

.)Shah, 2008(
قوة  حجم  اإىل  نظرًا  خا�ص  ب�سكل  خطرية  م�سكلة  والبطالة 
اخلليجي، وهي  التعاون  بلدان جمل�ص  املتوا�سع يف  الوطنية  العمل 
دون �سك من اأهم العوامل التي توؤدي اإىل تبّني �سيا�سات من �ساأنها 
التاأثريات  الأخرى  العوامل  وت�سمل  الوافدة.  العمالة  حجم  تقلي�ص 
ال�سلبية املبا�رضة وغري املبا�رضة لتحويالت العمالة الوافدة على حجم 
 .)Ditto, 2006; Shamsi, 2006( ال�ستثمار وميزان املدفوعات
امل�سح  يف  املغرتبني  اأعداد  تخفي�ص  نحو  الجتاه  انعك�ص  وقد 
بها  املرغوب  الن�سبة  حول  الدول  لآراء  املتحدة  الأمم  اأجرته  الذي 
 Shah, 2008; United Nations,( البلد  واإىل  من  للمهاجرين 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  اعتربت  للم�سح،  فوفقًا   .)2006
الالزم  اأكرث من  الهجرة مرتفعًا  البحرين م�ستوى  با�ستثناء  جميعًا، 
م�ستوى  البحرين  اعترب  بينما  تخفي�سه،  يف  رغبتها  عن  واأف�سحت 

الهجرة مالئمًا واأ�سارت اإىل رغبتها يف احلفاظ عليه.

اجلدول 3

تدفق العمالة الوافدة لبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي خالل الفرتة، 1960-2005 )الن�صبة املئوية(
1960196519701975198019851990199520002005الدولة

2.418.029.358.970.871.571.270.570.471.4الإمارات العربية املتحدة

1.63.36.212.820.026.429.624.723.925.9اململكة العربية ال�صعودية

32.048.761.469.672.278.279.177.276.078.3قطر

32.651.162.365.769.671.172.458.762.262.1الكويت

17.120.117.322.129.833.135.137.537.840.7البحرين

5.65.85.48.215.221.424.526.324.824.4عمان
.Shamsi )2006( :امل�سدر
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منت�سف  منذ  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  بداأت  وعليه، 
الأجنبية،  العمالة  دخول  على  �سديدة  �سوابط  فر�ص  الثمانينات 
توطني  واأ�سبح   .)Shah, 2008( اأعدادها  تقلي�ص  اإىل  �ساعية 
حد  عل  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف  العمل،  واإحالل  الوظائف 
جهودًا  ال�ست  اخلليج  دول  وتبذل  وطنية.  �سيا�سات  مبثابة  �سواء، 
العمالة الأجنبية متبّنية عدة برامج و�سيا�سات تختلف  اأعداد  لتحجيم 
ما بني دولة واأخرى وفقًا لعتبارات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية 

خا�سة بكل منها.
ويعني التوطني الإحالل التدريجي للعمالة الوافدة �سمن خطط 
اإعداد  اإىل  اأي�سًا  ت�سعى  الأجل،  وطويلة  ومتو�سطة  ق�سرية  وطنية 
التعاون  جمل�ص  بلدان  و�سعت  وقد  كافيًا.  اإعدادًا  الوطنية  العمالة 
اإقليمية،  اخلليجي عددًا من مثل هذه ال�سيا�سات واخلطط كمجموعة 
وكذلك كل بلد على حدة )Shamsi, 2006(. وفيما يلي اأمثلة على 
 Ditto, 2006;( كمجموعة  البلدان  هذه  بذلتها  التي  اجلهود  اأهم 

:)Shamsi, 2006
يف  العمل.  لوزراء  البحرين  يف  امل�ستديرة  الطاولة  اجتماعات   -
طاولة  اجتماع  البحرين  ا�ست�ساف   1998 عام  اأيار/مايو   7
بلدان جمل�ص  العمل وال�سوؤون الجتماعية يف  لوزراء  م�ستديرة 
التعاون اخلليجي مع منظمة العمل الدولية، واأكد الجتماع على 
من  للحّد  البلدان  هذه  يف  واملوؤ�س�سات  الأنظمة  تطوير  �رضورة 

العمالة الأجنبية؛
يف  ال�سناعة  وزراء  اأقر  الكويت.  يف  ال�سناعة  وزراء  اجتماع   -
 ،1998 عام  الأول/اأكتوبر  ت�رضين  يف  الكويت  يف  اجتماعهم 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  لبلدان  موّحدة  �سناعية  ا�سرتاتيجية 
الوطنية  العمالة  ن�سبة  زيادة  اأخرى،  اأمور  بني  من  ت�سّمنت 
اأدنى  كحد  املائة  يف   75 اإىل  ال�سناعة  قطاع  يف  واملهنية  والفنية 

بحلول عام 2020؛
- جهود املكتب التنفيذي ملجل�ص وزراء العمل وال�سوؤون الجتماعية 
اإجراء  اعتزامه  املكتب  اأكد  اخلليجي.  التعاون  بلدان جمل�ص  يف 
بلدان  يف  الجتماعية  التاأمينات  واأنظمة  لقوانني  مقارنة  درا�سة 
التاأمني  اأنظمة  ن�سو�ص  يف  التباين  الدرا�سة  و�ستبحث  املجل�ص. 
دون  حتول  التي  املعوقات  اأهم  اأحد  اعتبارها  على  الجتماعي 
�سعي  عن  ف�ساًل  املجل�ص،  بلدان  بني  الوطنية  العمالة  ان�سياب 
الدرا�سة اإىل حتديد قا�سم م�سرتك لتوحيد هذه الأنظمة وتقريبها. 
اأن�سطة مكاتب  اإعداد درا�سة حول  اأنه يعتزم  اإىل  واأ�سار املكتب 
يف  العمالية  الرتكيبة  ملاهية  وم�سح  الأجنبية  العمالة  ا�ستقدام 

البلدان الأع�ساء.
بلدان  يف  معلنة  هجرة  �سيا�سات  هناك  تكن  مل  الأمر،  واقع  يف 
املجل�ص منذ اأن بداأ تزايد تدفق العمال الأجانب يف منت�سف ال�سبعينات، 
بل انعك�ست هذه ال�سيا�سات يف جمموعة من النظم والقوانني ل�سبط 
ا�ستقدام العمالة الوافدة، تعر�ست اإىل تعديالت وتغيريات يف �سوء 
امل�ستجدات الإقليمية والعاملية القت�سادية وال�سيا�سية. غري اأن تطور 
هذه الأنظمة والقوانني مل حتكمه روؤية �ساملة ومل ي�ستند اإىل درا�سة 
وتخطيط، ما ت�سبب ببع�ص الق�سور يف معاجلة ق�سايا هجرة العمل 
وقوة العمل، ولكن بالرغم من ذلك واكبت هذه النظم التغريات يف 
اأمناط تدفق العمالة الوافدة، واأوجدت نوعًا من التوازن يف ا�ستخدام 
ومتكن  الوطنية.  العاملة  القوى  من  وال�ستفادة  الوافدة  العمل  قوة 
:)Shamsi, 2006( الإ�سارة اإىل اأهم مظاهر هذه الأنظمة والقوانني

اأوًل: تفر�ص اأقطار اخلليج �سيطرة �سديدة على حركة العاملة الوافدة 
واإجراءات  الدخول  )تاأ�سريات  الداخلية  وزارة  طريق  عن 
الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  ووزارتي  والرتحيل(  الإقامة 
على  الآ�سيوية،  للعمالة  الراهن  والواقع  العمل(.  )ت�رضيح 

�سبيل املثال، لي�ص �سوى حم�سلة لهذه ال�سيطرة ال�سديدة. 
الوافدة،  العمالة  بني  منخف�سة  العربية  العمالة  ن�سبة  زالت  ما  ثانيًا: 
العمل  قانون  يف  ن�سو�ص  من  اأحيانًا  ي�سادف  مما  بالرغم 
القطري وقرار الإمارات العربية املتحدة تخ�سي�ص توظيف 

ن�سبة 30 يف املائة للعمالة العربية.
حمل  الوطنية  العاملة  القوى  اإحالل  يف  اخلليج  اأقطار  رغبة  ثالثًا: 
القوى العاملة الوافدة رغبة اأكيدة، لكن عوامل عديدة حتول 
دون حتقيقها، منها: نق�ص املوارد الب�رضية، وقلة خمرجات 
اليدوية،  الأعمال  على  وال�ستعالء  والتدريب،  التعليم 

و�سهولة حتقيق دخل معقول ملجرد اأن يكون الفرد مواطنًا.
غياب  هي  اخلليج  اأقطار  بني  ا�ستثناء  دون  امل�سرتكة  ال�سمة  رابعًا: 
جمع  من  ّكنها  ميحُ العمل  �سوق  عن  دقيق  معلومات  نظام 
ودرء  العمالة  حركة  ل�سبط  املعلومات  وتبادل  ومعاجلة 

املخاطر املرتتبة على تدفق العمالة الأجنبية.

لدول  الراهنة  الهجرة  �سيا�سات  تق�سيم  ال�سياق  هذا  يف  وميكن 
اخلليج اإىل ثالث جمموعات اأ�سا�سية:

-  �سيا�سات تنظيم عمل واإقامة الأجانب؛
وغري  )ال�رضعية  الوافدة  العمالة  وتقلي�ص  التوطني  �سيا�سات   -

ال�رضعية(؛
-  جهود واإجراءات حماية حقوق العمالة الوافدة.

)ب( �صيا�صات تنظيم عمل واإقامة الأجانب

الهدف الرئي�سي من الهجرة اإىل دول اخلليج هو العمل، وعليه 
على  يحُركز  الدول  هذه  العمل يف  تنظيم هجرة  �سيا�سات  معظم  فاإن 
الزيارة)7(.  اأو  العمل  بغر�ص  والإقامة  الدخول  واإدارة  تنظيم 
فالعمالة الأجنبية يف دول اخلليج عمالة موؤقتة تبعًا ملدة عقد العمل ول 
ي�سمح بالإقامة الدائمة اأو احل�سول على اجلن�سية. وتركز ال�سيا�سات 
على اإدارة وتنظيم دخول وتدفق هذه العمالة املوؤقتة والتابعني لها، 

وكذلك مدة الإقامة.
وتت�سابه �سيا�سات تنظيم واإقامة العمالة الوافدة يف دول اخلليج. 

فال يجوز لالأجانب دخول البالد اإل اإذا ا�ستوفوا ال�رضوط التالية:
-  اأن يكون لديهم جواز �سفر �ساري املفعول �سادر عن بلد اأو �سلطة 

تعرتف به اأو بها وزارة الداخلية؛
-  اأن يكون ا�ستقدام الأجنبي من خالل كفيل من املواطنني اأو من 

املقيمني؛
-  احل�سول على تاأ�سرية دخول للبالد. وقد تكون تاأ�سرية زيارة)8( 
تاأ�سرية  البداية  منذ  تكون  اأو  عمل،  تاأ�سرية  اإىل  ذلك  بعد  حتّول 
)�ساحب  الكفيل  من  طلب  على  بناًء  عليها  احل�سول  يتم  عمل، 
األ  ا�سرتاط  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  العمل.  نوع  حتدد  العمل(، 
ي�ستقدم  الذي  بالعمل  القيام  ميكنها  حملية  عمالة  هناك  تكون 
 ،2004 لعام  القطري  العمل  )قانون  به  للقيام  الأجنبي  العامل 
نظام العمل ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/51( لعام 
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على  احل�سول  1994 حول �رضوط  لعام   8 رقم  قرار   ،2006
ت�ساريح عمل يف البحرين، قرار وزاري رقم 640 لعام 1987 

ب�ساأن الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب يف الكويت(؛
ترخي�ص  على  احل�سول  البالد  دخل  الذي  الأجنبي  على  يتعني   -
اإقامة خالل مدة معينة تختلف من بلد اإىل اآخر)9(، وملدة يختلف 
اإمكانية جتديدها قبل  اأخرى)10(، مع  اأي�سًا من دولة اىل  اأق�ساها 
تغيري  يجوز  ل  كما  �سهرًا.  تكون  ما  غالبًا  معينة  بفرتة  اإنتهائها 
العمل(  )�ساحب  الراهن  الكفيل  مبوافقة  اإل  العمل  �ساحب 
لعام   640 رقم  وزاري  )القرار  املخت�سة  اجلهة  من  وبت�رضيح 
1987 يف الكويت، وقانون رقم 3 لعام 1963 يف قطر، ونظام 
العمل ال�سعودي لعام 2006(. كما قد ي�سرتط بع�ص الدول مثل 
الإمارات اأن يق�سي العامل حدًا اأدنى من الفرتة التي يتعني عليه 

 .)Suter, 2005( ق�ساوؤها لدى الكفيل الأ�سلي
بالعائل.  الأ�رض  للتحاق  �رضوط  هناك  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
الكويت  ي�سرتط  فمثاًل  الأجر.  من  اأدنى  بحد  هذه  ربط  تحُ ما  وكثريًا 
األ يقل مرتب العائل عن 250 دينار كويتي )Shah, 2008(، ويف 
الإمارات العربية املتحدة األ يقل عن 000 3 درهم اإماراتي، اإ�سافة 

 .)Suter, 2005( بدونها  4 درهم   000 اأو  الإقامة  اإىل م�ساريف 
امل�سرتط  اأقل من احلد الأدنى  ويف كثري من الأحيان يكون املرتب 
يدفعوا  اأن  العائلني  على  يتعني  كما  الأ�رضة.  جلب  ي�ستبعد  وبالتايل 
مقابل اإقامة اأ�رضهم ر�سومًا �سنوية تختلف قيمتها من دولة اإىل اأخرى.
ملنع  حمددة  �سيا�سات  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  تبنت  وقد 

الوافدين من الإقامة الدائمة. وت�سمل ما يلي:
قابلة  بعامني،  الأحيان  من  كثري  يف  العمل  عقود  مدة  حتديد    -
ما  العقود،  هذه  جتديد  يتكرر  الأحيان  معظم  ويف  للتجديد. 
من  كبرية  ن�سبة  اأن  كما  تقريبًا.  دائمة  العامل  اإقامة  يجعل 
 ،2007 املغرتبني ولدت يف دولة الغرتاب. فمثاًل، يف عام 
املائة من  16.3 يف  الكويت  املولودين يف  املغرتبني  ن�سبة  بلغت 

اإجمايل املغرتبني )Shah, 2009(؛
حتى  الدائمة،  الإقامة  حتى  اأو  اجلن�سية  منح  يحظر  ما  غالبًا    -
للذين ولدوا يف البلد. وي�سمح لالأطفال املولودين يف هذه الدول 
بالإقامة يف الدولة حتت رعاية الأب اأو الأم ككفيلني. ومبجرد 
بلوغ الذكر 21 عامًا، ل ي�سح له البقاء يف الدولة اإل اإذا ح�سل 
لنف�سه على ت�رضيح عمل اأو تعليم. اأما بالن�سبة لالإناث فيبقني حتت 

الإطار 1

نظام الكفيل
الثاين ماديًا  الأول م�سوؤوًل عن  )املكفول(. ويكون  الوافد  اأن يكون مواطنًا، والعامل  الذي يجب  الكفيل،  الكفيل من طرفني:  يتكون نظام 
املكفول مع اجلهات احلكومية من خالل  تعامالت  كفيل. وتتم معظم  البلد دون  الإقامة يف  اأو  العمل  املواطن  لغري  وقانونيًا ومعنويًا. ول يحق 
الكفيل، الذي يتحمل كافة التبعات املادية والقانونية. ويف املقابل، يتيح النظام للكفيل حق م�سادرة جواز �سفر املكفول ومنعه من ال�سفر اإل باإذنه. 
اأما املكفول فيتقا�سى اأجرًا مقابل اإجناز العمل املطلوب منه وميكنه اأن يتقدم اإىل اجلهات املعنية يف حالة تعر�سه ملخالفات اأو انتهاك لقوانني العمل 

 .)Ditto, 2006; Shamsi, 2006(
وتنطبق هذه الأحكام على العمالة الوافدة كلها، �سواء يف القطاع العام اأو اخلا�ص. ويف القطاع العام تكون املوؤ�س�سة احلكومية الكفيل، يف حني 
يكون الكفيل يف القطاع اخلا�ص �ساحب العمل، �سواء كان �رضكة اأو فردا. هذا وقد وجه نقد اإىل هذا النظام ملا يرتتب عليه من خماطر، ت�سمل 

:)Ditto, 2006(
يحظى �ساحب العمل بامتيازات تعطيه حق احتكار �سوق العمل املحلي وتقييد حركة العمالة الأجنبية. ويعني ذلك اأن حقوق حماية العمالة   .1
الأجنبية �سعيفة باملقارنة مع حقوق العمالة الوطنية. ويف احلقيقة ينتهك النظام حقوق العامل الوافد، ويعطي الكفيل حق التحكم يف حياة العامل 
الأجنبي وم�سريه. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذا النظام يخالف �رضاحة القوانني واملواثيق الدولية التي حتظر فر�ص قيود على حرية الأ�سخا�ص 
يف التنقل وال�سفر، كما جاء يف ن�ص املادة 13 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان )Shamsi, 2006(. وت�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن 

.)Suter, 2005( الكثري من العمال الوافدين �سكوا من تعّر�سهم لنتهاكات وجتاوزات لقوانني العمل ارتكبها اأ�سحاب الأعمال بحقهم
�ساهم النظام يف ممار�سة تاأجري رخ�ص الأعمال، وبالتايل بروز �سوق العمل اخلفي. كما �ساهم يف ت�سخم الأن�سطة التجارية التي تقوم بها   .2

املوؤ�س�سات ال�سغرية، دون اأن يحدث تطورًا فعليًا يف جمال البتكار بني املواطنني.
�سجع النظام التوظيف غري القانوين.  . 3

اأ�سعف النظام حوافز تطوير بنية اإدارية وتنظيم للعمل يف القطاع اخلا�ص، وبالتايل اأ�سعف قدرته على اجتذاب العمالة الوطنية للعمل فيه.  . 4

اأدى النظام اإىل تف�سيل اإن�ساء امل�ساريع ذات العمالة الكثيفة والرخي�سة التي حتقق هام�ص ربح مرتفع، خ�سو�سًا يف قطاع املقاولت الإن�سائية.  . 5
�سوه النظام القيم يف املجتمع، وخ�سو�سًا مفهوم املواطنة املرتكزة على احلقوق ولي�ص على المتيازات.  . 6

من ناحية اأخرى، يرى البع�ص اأن هذا النظام يوفر الرعاية للعامل وي�ساعد على �سبط العمالة الوافدة، التي متثل ن�سبة كبرية من ال�سكان، 
وي�سيف اأن اإلغائه �سيوؤدي اإىل تدفق ماليني العمال من الدول الآ�سيوية والعربية، فتنتج عن ذلك م�ساكل اقت�سادية واجتماعية، منها م�ستويات 
العاملون  لها  يتعر�ص  التي  امل�ساكل  من  الكثري  وبالفعل،  متدنية.  ووظائف  اأقل  اأجر  قبول  اإىل  �سابقًا  باملكفولني  تدفع  عمومًا،  منخف�سة  رواتب 

 .)Shamsi، 2006( الأجانب يف دول اخلليج موجود اأي�سًا يف بلدانهم الأ�سلية، وكثريًا ما ت�ستغلهم مكاتب ال�سفر يف تلك الدول
وعلقت درا�سات عديدة اآماًل كبرية على اإلغاء نظام الكفيل يف الكويت، وا�ستبداله باأنظمة بديلة، ت�سمل نظام تبادل الت�ساريح، وتاأ�سي�ص �رضكة 
م�ساهمة لتوفري العمالة املطلوبة لأ�سحاب العمل، وت�سكيل جلنة عمالية لكل جالية يف الكويت، ترتبط بالحتاد العام لنقابات العمال. ويف قطر يجري 
البحث يف مراجعة قوانني العمل اخلا�سة بالأجانب، مبا فيها نظامي الكفالة والرعاية ال�سحية للوافدين. وتدر�ص احلكومة ال�سعودية بدائل خمتلفة، 
منها الكتفاء مب�رضوعات وروؤو�ص اأموال امل�ستثمرين ك�سمانات. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن باإمكان حكومات بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي القيام 
مقام الكفيل بدًل من الأ�سخا�ص واأ�سحاب الأعمال، و�سمان العمال الوافدين من الناحيتني الأمنية واملهنية، وت�سنيف متطلبات �سوق العمل من 

.)Shah, 2007; Shamsi, 2006( العمالة. وميكن فر�ص ر�سوم �سنوية على جتديد ت�ساريح اإقامة العاملني الوافدين لتغطية التكاليف الإدارية
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رعاية الأب اأوالأم ككفيلني حتى يتزوجن )Shah, 2009(؛
قطر  من  كل  يف  للنقل  قابلة  ملكية  امتالك  من  الوافدين  منع    -
 Suter, 2005;( اخلليج)11(  بلدان  من  وغريهما  والكويت 

Shamsi, 2006(؛
املواطنني)12(  من  كفيل  بكفالة  اإل  الوافدين  بعمل  ي�سمح  ل    -

)Shamsi, 2006(؛
نهى الإقامة يف حالة ا�ستقالة الوافد، اأو ال�ستغناء عنه اأو عدم  تحُ   -
الدول  بع�ص  وت�سرتط  الإقامة.  انتهاء  قبل  العمل  عقد  جتديد 
على  باحل�سول  للوافد  ي�سمح  اأن  قبل  البلد  خارج  بقاء  فرتة 

ت�رضيح عمل جديد )Shamsi, 2006(؛
تدريبية  برامج  اأية  من  بال�ستفادة  الوافدة  للعمالة  ي�سمح  ل     -

)Suter, 2005(؛
تنظيمات  اأواأية  نقابة  لأية  بالن�سمام  الوافدة  للعمالة  ي�سمح  ل    -

م�سابهة )Suter, 2005(؛
بالرعاية  تتعلق  حقوق  اأية  من  الوافدة  العمالة  ا�ستفادة  متنع    -

ال�سحية املجانية؛
املخت�سة  اجلهة  من  بقرار  وقت  اأي  يف  الأجنبي  ترحيل  ميكن    -
لأ�سباب معينة تتعلق بالأمن اأو ال�سحة اأوغريها من الأ�سباب، 
ينظم  الذي   1963 لعام   3 قانون رقم  21 من  املادة  تن�ص  كما 

دخول واإقامة الأجانب يف قطر.

)ج( �صيا�صات التوطني وتقلي�ض العمالة الوافدة )ال�رضعية وغري 
ال�رضعية(

تتبع �سيا�سات ا�ستقدام العمالة يف بلدان اخلليج اجتاهني متكاملني:
الأول: توطني وتعزيز قوة العمل الوطنية.
الثاين: تخفي�ص حجم قوة العمل الأجنبية.

وقد خططت بلدان اخلليج لإحالل العمالة الوطنية حمل الوافدة 
تدريجيًا. وميكن تق�سيم الإجراءات اأو ال�سيا�سات التي اتخذت يف هذا 

ال�سدد اإىل ثالث جمموعات، كما يلي:
- رفع تكلفة املعي�سة للعمالة الوافدة؛

- توطني الوظائف من خالل اإجراءات اإدارية؛
- الإجراءات الهادفة اإىل احلد من الهجرة غري ال�رضعية.

)1( رفع تكلفة املعي�صة للعمالة الوافدة 

جلاأ العديد من البلدان اإىل اإجراءات ترفع تكلفة املعي�سة للمغرتبني 
لديها ويف الوقت ذاته توفر اإيرادات للدولة، وذلك بهدف تخفي�ص 
قوة جذب دول اخلليج للعمالة الأجنبية. ومن اأمثلة هذه الإجراءات 

:)Shah, 2008(
 1999 لعام   )1( رقم  للقانون  وفقًا  ال�سحية:  الرعاية  ر�سوم   
اخلا�ص بالتاأمني ال�سحي على الأجانب املقيمني يف الكويت، يتعني 
على العمال الأجانب، كاأحد �رضوط منحهم الإقامة، احل�سول على 
تاأمني �سحي لأنف�سهم ولأفراد عائالتهم؛ ويف معظم الأحيان يكون 
العمل.  �ساحب  نفقة  على  ولي�ص  الأجنبي  العامل  نفقة  على  ذلك 
2001. ويف  نظامًا مماثاًل عام  ال�سعودية  العربية  اململكة  وفر�ست 
 ،2006 عام  منذ  مماثل  بنظام  العمل  مت  املتحدة  العربية  الإمارات 
 400 بني  ترتاوح  اجلراحية،  للعمليات  جديدة  ر�سوم  وفر�ست 

و500 درهم تبعًا لنوع اجلراحة، وهو مبلغ مرتفع مقارنة مبتو�سط 
م�ستويات الأجور لالأجانب. كما مت حتديد مبلغ دينار كويتي واحد 
 6.8( اثنني  ودينارين  العيادات  يف  ك�سف  كر�سم  دولر(   3.4(
مقارنة  مرتفع،  املبلغ  وهذا  امل�ست�سفيات،  يف  ك�سف  كر�سم  دولر( 
باملعا�سات، التي ترتاوح بني 100 و150 دولر. ومع اإ�سدار هذا 
باإعادة  الكويت  يف  املغرتبني  من  العديد  قام   ،1999 عام  القانون 
عائالتهم اإىل موطنهم نظرًا لعدم قدرتهم على حتمل تكاليف التاأمني 

ال�سحي الإجباري )Shah, 2008(؛
العربية  الإمارات  يف  الأكادميي  املوؤهل  توثيق  تكلفة  رفع 
درهم   510 اإىل  دولر(   27( درهم   100 من   2005 عام  املتحدة 

)139 دولر(؛
ريال   100 مبلغ  حت�سيل  يتم  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف   
�سعودي )26.6 دولر( من كل عامل اأجنبي �سنويًا لتمويل برنامج 
تدريبي للعمالة الوطنية، وتنظر الإمارات العربية املتحدة يف تطبيق 

.)Shah, 2008( نظام مماثل

)2( توطني الوظائف من خالل اإجراءات اإدارية

اإحالل العمالة  اإىل  اإدارية تهدف  اإجراءات  تطبق بلدان اخلليج 
الوطنية حمل الأجنبية، ومن اأمثلة ذلك ما يلي:

اأعلنت اململكة العربية ال�سعودية عام 2003 عن خطة يتم تنفيذها 
يف غ�سون 10 �سنوات حتدد ن�سبة املغرتبني بـ 20 يف املائة من اإجمايل 
عدد ال�سكان كحد اأق�سى بحلول عام 2013، وكذلك تخفي�ص عدد 

املغرتبني اىل الن�سف )Shah, 2008; Shamsi, 2006(؛
العمل  ت�ساريح  اأعداد  اخلليج  اأقطار  بع�ص  حتدد  احل�س�ص: 
املمنوحة لأ�سحاب العمل اأو لعمال املنازل على امل�ستوى الوطني، 
مثل  امل�رضوع،  م�ستوى  على  اأو  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مثل 
مان. ويحدد البع�ص ن�سبة العمالة الأجنبية اإىل اإجمايل العمالة يف  عحُ
الذي   1996 لعام  ال�سعودة  قانون  مثل  اخلا�ص،  اأو  العام  القطاع 
كافة  من  املائة  75 يف  ن�سبة  املواطنة عن  العمالة  تقل  اأَل  اإىل  يتطلع 
من  املائة  يف   50 عن  ال�سعوديني  العمال  اأجور  تقل  واأل  العمالة، 
التدريب  نفقات  من  املائة  يف   50 يخ�س�ص  واأن  الأجور،  اإجمايل 
العراقي  الغزو  بعد  الكويت  حدد  كما  لل�سعوديني.  املهني  للتدريب 
القطاع  الوظائف يف  املائة من جمموع  35 يف  بـ  الأجانب  توظيف 
العام )Shah, 2008 and 2007(، كما حدد ح�سة العمالة املحلية 
التي توظف يف القطاع اخلا�ص، وفر�ست غرامات وعقوبات على 
ال�رضكات التي ل تلتزم بهذه الن�سبة، مثل حرمانها من الدخول يف 

.)ILO, 2004( مناق�سات العقود احلكومية
اأدنى لن�سبة العمالة  ويف الإمارات العربية املتحدة مت حتديد حد 
غري  البنوك  على  غرامات  فر�ص  مع  البنوك،  قطاع  يف  الوطنية 
احل�سة،  بهذه  يتقّيد  مل  البنوك  ن�سف  من  اأكرث  اأن  اإل  امللتزمة. 
مف�ساًل دفع الغرامة بدًل من ذلك، وهو ما يدل على وجود العديد 
من ال�سعوبات التي يواجهها القطاع اخلا�ص يف تعيني عمالة وطنية 

.)Shah, 2008(
مان، مت تخ�سي�ص ن�سبة معينة من العمالة املحلية لبع�ص  ويف عحُ
و45  والتخزين،  النقل  لقطاع  املائة  يف   60 ن�سبة  مثل  القطاعات؛ 
يف املائة للخدمات املالية والتاأمني، و15 يف املائة لقطاع املقاولت 

 .)Yousef, 2005(
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يجب  التي  الأجنبية  العمالة  ن�سبة  بتحديد  الدول  بع�ص  قام  كما 
2006 من  الن�سبة عام  اإحاللها بعمالة حملية. ففي الكويت، رفعت 
7 يف املائة اإىل 15 يف املائة )Shah 2008(. وحددت اململكة العربية 
ال�سعودية عدد العمالة الوافدة الواجب اإحاللها عام 2003 بـ 9800 

.)ESCWA, 2006( عامل يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية
وبالإ�سافة اإىل و�سع قيود اأو ح�س�ص على عدد العمالة الوافدة، 
مهارة  مل�ستويات  الهتمام  من  اأكرب  قدر  باإعطاء  البلدان  بع�ص  قام 
العمالة الوافدة. فقررت الإمارات العربية املتحدة التخل�ص مرحليًا 
املوؤهالت  القطاع اخلا�ص ممن ل ميلكون  األف عامل يف   240 من 
التعليمية املنا�سبة. كما قررت اململكة العربية ال�سعودية اختبار الفنيني 
للقيام  املطلوبة  املهارات  لديهم  اأن  من  للتاأكد  الوافدة  العمالة  من 

.)Shamsi, 2006( بالوظائف التي يطمحون اإليها
اأقطار  معظم  يعلن  الوافدين:  العمال  على  املحظورة  الوظائف 
اخلليج عن قوائم باملهن واملهارات التي حتفظ ح�رضيًا للمواطنني. 
اأن  يتوجب  مهنة   25 حوايل  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  فاأعلنت 
�سيارات  �سائقي  بينها  ومن  ال�سعوديني،  املواطنني  على  تقت�رض 
مكاتب  يف  واملوظفني  ال�ساغة،  حمالت  يف  والعاملني  الأجرة، 
احلج والعمرة، وموظفي املبيعات يف �سالت عر�ص ال�سيارات، 
 Shah, 2008; Yousef,( العامة...الخ  العالقات  وموظفي 
2005(. وقد اأدى هذا القرار اإىل اإغالق عدد من حمال ال�ساغة يف 
.)Shah, 2008( جدة، التي كان ميلك 60 يف املائة منها مغرتبون

للكويتيني،  فظ  حتحُ مهنة   16 الكويت  حدد   ،2006 عام  ويف 
ت�سمل وظائف برجمة وت�سغيل احلا�سبات وال�سكرتارية وال�رضافني 
اقت�رضت  وباملثل   .)Shah, 2008; 2007( ال�سيارات  و�سائقي 
العمل  وكذلك  املواطنني،  على  دبي  يف  العامة  العالقات  اأعمال 
ك�سائقني اأو �رضافني يف عمان، حيث اقت�رض بيع العباءات الن�سائية 

.)Shah, 2008( يف بع�ص املناطق على الن�ساء املواطنات
املحليني:  العمال  توظيف  وحتفيز  الأجانب  توظيف  تكلفة  رفع 
�ساأنها رفع تكلفة  التي من  اإىل بع�ص الإجراءات  بلدان اخلليج  تلجاأ 
توظيف الأجانب، بهدف تقييد الطلب على العمالة الأجنبية. ومن 
الأمثلة على ذلك فر�ص ر�سوم على العمالة الأجنبية واإلزامها �رضاء 
لقانون  الكويت وفقًا  لها ولأ�رضها، كما هو احلال يف  تاأمني �سحي 
العمل لعام 2000 واأي�سًا يف عمان )Yousef, 2005(. ومن الأمثلة 
الأخرى، الر�سوم على ت�ساريح العمل التي تفر�سها معظم بلدان 
اخلليج على العمالة الوافدة اجلديدة اأو على التجديد ال�سنوي لالإقامة. 
القطاع  على  �سغوطًا  احلكومات  متار�ص  اأخرى،  ناحية  ومن 
على  الأمثلة  ومن  الوظائف.  لتوطني  حوافز  له  وتقدم  اخلا�ص 
ذلك اإعطاء اإعانات لإحالل العمالة املحلية حمل الوافدة يف القطاع 
اخلا�ص، وكذلك تقليل فجوة الأجور بني القطاعني العام واخلا�ص 

 .)Girgis, 2002 جامعة الدول العربية 2006؛(
وبالإ�سافة اإىل ذلك، تعطي احلكومات حوافز للقطاع اخلا�ص 
لت�سغيل املواطنني، كمنح قرو�ص حمدودة الفوائد وفر�ص اإجراءات 
العربية  اململكة  وتدعم   .)2006 العربية،  الدول  )جامعة  حمائية 
تراخي�ص  ر�سوم  خالل  من  املواطنني  تدريب  برامج  ال�سعودية 
 Yousef,( الأجانب  من  مع  جتحُ التي  الدخول  وتاأ�سريات  العمل 
تدريب  برامج  بدعم  البحرين  بداأ   ،2001 عام  ويف   .)2005
مب�ستوى  الدعم  هذا  وربط  اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني  للمواطنني 
الإعفاء  ربط  ذلك،  على  وعالوة  املن�ساأة.  يف  املواطنة  العمالة 

اجلمركي للمواد اخلام والآلت بن�سبة العمالة املواطنة املوجودة يف 
بعت  اتحُ كما   ،)Yousef, 2005( الوظائف  توطني  اإطار  يف  املن�ساأة 
لعام  العمل  قانون  ن�ص  الكويت  ويف  مان.  عحُ يف  م�سابهة  �سيا�سات 
2000 على تقدمي منح اجتماعية حكومية للعمال املحليني يف القطاع 
العقود  منح  وربط  املواطنني؛  لتدريب  اإعانات  ومنح  اخلا�ص؛ 
بينما  املحددة،  التوطني  اأهداف  املن�ساآت  حتقيق  مبدى  احلكومية 

.)Yousef, 2005( تفر�ص عقوبات على عدم اللتزام
تقلي�ص  بهدف  اخلليج،  بلدان  تقوم  العمل:  ت�ساريح  منح  تقييد 
عدد العمال الأجانب فيها، بتحديد عدد ت�ساريح العمل التي ت�سدرها 
اأعلن  فمثاًل  اآخر.  اإىل  العمل من �ساحب عمل  نقل ت�رضيح  وتقييد 
2005 �سيتم  اأنه بدءًا من عام   2003 وزير العمل يف البحرين عام 
تقييد جتديد اأو منح ت�ساريح عمل يف القطاعات التي يتعني توطني 
ال�سوق  يف  املتوّفرة  غري  املاهرة  العمالة  با�ستثناء  فيها،  الوظائف 
جتديد  مدة   2004 لعام   19 رقم  الوزاري  القرار  وحدد  املحلي. 
 Shah, 2008; Yousef,( 6 �سهور فقط بـ  املوؤقتة  العمل  ت�ساريح 
اإ�سدار  ال�سعودية  2004، علقت اململكة العربية  2005(. ويف عام 
ت�ساريح عمل لل�رضكات اجلديدة ولل�رضكات التي توّظف اأقل من 10 
عمال، وطلب منها توظيف عمالة حملية، اإل اأن ال�رضكات وجدت 
اأن ذلك �سعب، اإما ب�سبب عدم توّفر العمالة املحلية املوؤهلة اأو لأن 

.)Shah, 2008( املواطنني يطلبون اأجورًا مبالغًا بها

)3( اإجراءات احلد من هجرة العمل غري ال�رضعية

تعترب الهجرة غري �رضعية يف بلدان اخلليج لأحد الأ�سباب التالية 
:)Shah, 2008(

يدخل العامل البلد بطريقة غري �رضعية، بدون الوثائق املطلوبة 
اأو با�ستخدام وثائق مزورة، اإل اأن هذا النوع من هجرة العمل غري 

ال�رضعية نادر يف بلدان اخلليج؛
ل يغادر العامل الوافد البالد بعد انق�ساء مدة عقد العمل اأو فرتة 
الإقامة. وهذا النوع من هجرة العمل غري ال�رضعية �سائع يف بلدان اخلليج؛
يبيع  عندما  الكفيل  غري  عمل  �ساحب  لدى  الوافد  العامل  يعمل 
الرغم من  اآخر. وعلى  �سخ�ص  اإىل  املمنوح  العمل  الكفيل ت�رضيح 
اخلليج  بلدان  يف  م�سكلة  تلك  اأ�سبحت  ر�سمية،  بيانات  توّفر  عدم 

جميعًا، ما ي�سكك يف كفاءة نظام الكفيل املعمول به.
هجرة  من  للحد  الإجراءات  من  عددًا  اخلليج  بلدان  تبنت  وقد 

العمل غري ال�رضعية والق�ساء عليها، منها:
ففي  وترحليهم:  ال�رضعيني  غري  الأجانب  العمال  على  القب�ص    -
حزيران/يونيو عام 2005، قامت ال�سلطات ال�سعودية برتحيل 
ترتب  وقد  عقودهم.  انتهاء  بعد  البالد  يف  بقوا  ممن   2 700
من  وعدد  قانوين  غري  مالب�ص  م�سنع   45 اإغالق  ذلك  على 
امل�سانع غري القانونية تنتج م�رضوبات كحولية. كما اأن هجرة 
العمالة غري ال�رضعية �سبب للت�رضد يف ال�سعودية، اإذ يقدر عدد 
املت�رضدين فيها بني 600 و800؛ معظمهم من الن�ساء والأطفال 

وامل�سنني )Shah, 2008(؛
منح فرتات عفو)13(: منذ منت�سف الت�سعينات منح عدد من بلدان   -
�سمحت  فمثاًل،  ال�رضعيني.  غري  للعمال  عفو  فرتات  اخلليج 
األف   100 حوايل  ببقاء   2003 عام  املتحدة  العربية  الإمارات 
وباملثل   .)Khonker, 2008( البالد  يف  �رضعي  غري  مهاجر 
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منح الكويت فرتات عفو اأكرث من مرة كان اآخرها عام 2007 
)Shah, 2007(، ومنحت عمان فرتة عفو يف كانون الأول/

دي�سمرب 2005؛
فر�ص عقوبات على من يتاجرون بالتاأ�سريات: فمثاًل تفر�ص   -
غري  عامل  بتوظيف  يقوم  من  على  املتحدة  العربية  الإمارات 
 6 حب�ص  و/اأو  كغرامة  اإماراتي  درهم  اآلف   10 مبلغ  قانوين 

�سهور )Suter, 2005(؛
تنظر بع�ص بلدان اخلليج، مثل الكويت والبحرين، يف تنظيم   -
اأنه ال�سبب الرئي�سي  اإلغاء نظام الكفيل، الذي يعتقد البع�ص  اأو 
انت�سار لهجرة  بالتاأ�سريات وما يرتتب على ذلك من  للمتاجرة 

.)Shah, 2007( العمل غري ال�رضعية
�سيا�سات  نتائج  ب�ساأن  ال�ساملة  احلديثة  للبيانات  الفتقار  اإن 
التوطني والإحالل ل ي�ساعد على اإجراء تقييم �سليم لهذه ال�سيا�سات. 
ل  ال�سيا�سات  هذه  معظم  اأن  اإىل  الأدبيات  اأغلب  ت�سري  ذلك،  ومع 
 ،2005 4، حتى عام  يظهر اجلدول  فكما  املرجّوة.  الن�سب  يحقق 
اإىل اإجمايل ال�سكان يف بلدان اخلليج  ارتفعت ن�سبة العمال الوافدين 
وكذلك ن�سبة العمال الأجانب اىل قوة العمل، اأو على الأقل ا�ستمرت 
ال�سعودية.  العربية  واململكة  الكويت  با�ستثناء  امل�ستوى،  نف�ص  على 
اإىل حرب  البع�ص ذلك  الن�سب؛ ويعزو  ففي الكويت انخف�ست هذه 
العربية  اململكة  ويف  الوظائف.  توطني  �سيا�سات  اإىل  ولي�ص  اخلليج 
العمل  قوة  اإجمايل  اإىل  الأجانب  العمال  ن�سبة  انخف�ست  ال�سعودية، 
من 64 يف املائة عام 1995 اإىل 50 يف املائة عام 2000. وب�سكل عام 
بلدان جمل�ص  العمالة يف  اإجمايل  اإىل  العربية  العمالة  ن�سبة  انخف�ست 
التعاون اخلليجي من 72 يف املائة عام 1975 اإىل 25 يف املائة عام 

2002 )جامعة الدول العربية، 2006(.
وعلى الرغم من اختالف قوانني واإجراءات توطني الوظائف 
وتفاوت حدة م�سكلة البطالة من بلد خليجي اإىل اآخر، اإل اأنه متكن 
هذه  اإخفاق  �سبب  تف�رض  التي  امل�سرتكة  اجلوانب  بع�ص  مالحظة 

:)Ditto, 2006; Shamsi, 2006( ال�سيا�سات يف حتقيق اأهدافها
عدم تكامل �سيا�سات التوطني مع ا�سرتاتيجية التنمية القت�سادية   -
بلدان جمل�ص  التكامل بني  ناهيك عن  بلد؛  والجتماعية يف كل 
قرارات  فاعلية  وعدم  بطء  يف�رض  ما  وهو  اخلليجي.  التعاون 
التعاون  جمل�ص  بلدان  بني  فيما  املواطنة  العمالة  انتقال  تي�سري 
هذا  اأهمية  على  التاأكيد  ا�ستمرار  من  الرغم  على  اخلليجي، 

النتقال يف كل موؤمترات جمل�ص التعاون اخلليجي.
)ن�سب  للعمالة  الكّمية  اجلوانب  على  التوطني  �سيا�سات  تركيز   -

من  بدًل  اقت�سادية(  قطاعات   – حمددة  مهن   – التوطني 
وظروف  الأجور،  مب�ستويات  تتعلق  التي  النوعية  املوؤ�رضات 
العمل، والتدريب، ما اأدى اإىل تراكم الوظائف ال�ساغرة لدى 
التعاون  العمالة الوطنية يف بلدان جمل�ص  اأغلب مكاتب ت�سغيل 
م�ستويات  قبول  العمل  عن  العاطلون  يرف�ص  اإذ  اخلليجي، 

الأجور ال�سائدة وظروف العمل املعرو�سة. 
عدم توافر بيانات دقيقة عن �سوق العمل يجعل تقييم �سيا�سات   -

التوطني اأمرًا �سعبًا ومثار جدل.
الوطنية،  بالعمالة  ال�ستعانة  عن  الأعمال  اأ�سحاب  عزوف    -
لعتقادهم باأنها بطيئة واتكالية ول ت�سعى اإىل حت�سني قدراتها العلمية 
منخف�سة،  اأجورًا  تقبل  التي  الوافدة  بالعمالة  مقارنة  واملهنية، 
وتكون مطيعة وملتزمة وعالية الإنتاج. اإ�سافة اإىل ذلك، هناك 

عزوف العمالة الوطنية عن العمل يف القطاع اخلا�ص.
م�ساريع  واحتياجات  التعليم  خمرجات  بني  التوافق  �سعف    -
املراأة  اإىل �سعف م�ساركة  بالإ�سافة  الأ�سا�سية،  التنمية والبنية 

يف الن�ساط القت�سادي.

)د( جهود واإجراءات حماية حقوق العمالة الوافدة

حقوق  بحماية  الهتمام  نحو  املتزايد  العاملي  الجتاه  اإطار  يف 
الن�سان، وهو ما يتاأكد من خالل تزايد اأعداد اجلهات واجلمعيات 
اأ�سبح  املجالت،  �ستى  يف  احلقوق  بهذه  املعنّية  واملدنية  احلكومية 
�سيا�سات  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الوافدين  العمال  بحقوق  الهتمام 
الهجرة يف خمتلف الدول. فلم تعد �سيا�سات الهجرة تقت�رض فقط على 
تنظيم الأمور املتعلقة باإقامة وعمل الأجانب، بل اأ�سبح هناك تركيز 

وا�سح على حماية حقوق املهاجرين.
النتقادات  ظل  يف  خا�سة  العاملي،  الجتاه  هذا  مع  ومتا�سيًا 
العمال  حقوق  انتهاكات  يخ�ص  فيما  اخلليج  لدول  املوجهة  ال�سديدة 
فيها، تتبنى بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي بع�ص الآليات التي تهدف 
ب�سكل  الإجراءات  هذه  وت�سمل  الوافدة.  للعمالة  احلماية  توفري  اإىل 
الأجنبية  العمالة  وتوظف  ت�ستقدم  التي  املكاتب  عمل  تنظيم  اأ�سا�سي 
الأحيان،  من  كثري  اأنه يف  اإل  الوافدة.  العمالة  على  قيود  وفر�ص 
عامة،  وب�سفة  املو�سوعة.  واملتطلبات  بال�رضوط  اللتزام  يتم  ل 
يوّجه انتقاد اإىل دول اخلليج ل�سوء معاملة العمالة الوافدة، وخا�سة 
الن�ساء العامالت يف املنازل، فكثريًا ما يتم الإبالغ يف هذه الدول عن 

حالت �سوء معاملة وتعذيب وحتر�ص اأرباب العمل.
اجلدول 4

ن�صبة الوافدين اإىل اإجمايل عدد ال�صكان واإىل اإجمايل قوة العمل يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي

تاريخ بداية تطبيق برامج 
الإحالل وتوطني الوظائف

ن�صبة الوافدين اإىل اإجمايل قوة العملن�صبة الوافدين اإىل اإجمايل عدد ال�صكان

البلد
يف تاريخ بداية 

200020051985199520002003الربنامج

199637384158605959البحرين

199172626286838281الكويت

198825252452646471عمان

767877828686--2000قطر

199525242663645650اململكة العربية ال�صعودية

--7071919090--1999الإمارات العربية املتحدة

.ESCWA )2006( :امل�سدر
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خالل  من  امل�سكالت  لهذه  الت�سدي  اخلليج  دول  حاولت  وقد 
اتخاذ عدة اإجراءات، منها اإقامة مالجئ للعمالة يف املنازل، وكذلك 
من  كل  قام   ،2007 عام  فمنذ  لل�سكاوى.  �ساخن  خط  تخ�سي�ص 
املالجئ  من  النوع  هذا  بتاأمني  املتحدة  العربية  والإمارات  الكويت 
بهدف توفري الأمان والدعم ال�سحي والقانوين للعمالة الوافدة التي 

.)Shah, 2009( تتعر�ص ل�سوء املعاملة اأو التعذيب
كما اأعلن البحرين يف عام 2003 عن خطة قومية مل�ساعدة العمال 
وتخ�سي�ص  موؤقتة  مالجئ  اإقامة  ت�سّمنت  معاملتهم،  �ساء  تحُ الذين 
متكن  التي  الإجراءات  من  ذلك  وغري  لل�سكاوى،  �ساخنة  خطوط 
العمالة يف املنازل من اللجوء اإليها يف حالت الطوارئ. كما ت�سمل 
اإىل  الوافدة  العمالة  والتزامات  حقوق  عن  تعليمات  ن�رض  اخلطة 
البحرين ليتم توزيعها على �سفارات الدول امل�سدرة للعمالة ومكاتب 

.)Baldwin-Edwards, 2005; ILO, 2004( التوظيف
عام  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ص  وافق  ال�سياق،  هذا  ويف 
اإن�ساء هيئة حقوق الن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية  2003 على 
حلقوق  رقابة  جهاز  وهي  الن�سان،  حلقوق  الوطنية  واجلمعية 
اأي خرق حلقوق  الإن�سان  هيئة حقوق  وتتحرى  م�ستقل.  الإن�سان 
الن�سان يتعلق بالعمالة الوافدة. ويف عام 2004، مت اإن�ساء وزارة 
العمل ال�سعودية واإدارة حلماية العمالة الأجنبية من ال�ستغالل، كما 
تهمة  عليهم  تثبت  الذين  العمل  اأرباب  على  حتظر  �سيا�سة  اعتمدت 
Baldwin-( اأجنبية  عمالة  توظيف  لديهم  العاملني  معاملة  اإ�ساءة 
العربية  اململكة  اأعلنت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة   .)Edwards, 2005
ال�سعودية يف عام 2005، تعديل قانون اجلن�سية لل�سماح للمهاجرين 
من  جمموعة  ا�ستوفوا  ما  اإذا  ال�سعودية  اجلن�سية  على  باحل�سول 
ال�رضوط تتعلق بطول فرتة القامة وم�ستوى التعليم وغري ذلك من 

.)ESCWA, 2006; Shah, 2006( العتبارات
جه نقد لدول اخلليج ب�سبب ال�سعوبات التي ي�سببها ب�سكل  كما وحُ
اأ�سا�سي نظام الكفيل للعمال الوافدين الذين يرغبون يف النتقال من 
�ساحب عمل اىل اآخر. وكما �سبق الذكر، بداأت الكويت والبحرين 

.)Shah, 2009( باإعادة النظر يف هذا النظام
العمل  اأ�سحاب  امتناع  مل�ساكل  للت�سدي  حماولت  ذلت  بحُ كذلك 
الكويت  قام  الوافدين)14(. فمثاًل،  العمال  عن دفع مرتبات واأجور 
باإ�سدار القرار الوزاري رقم 110 لعام 1995 الذي يلزم اأ�سحاب 
البنوك  اإىل  دينار   100 التي تزيد عن  العمال  اأجور  بتحويل  العمل 
العمال  اأجور  ب�سداد  املتحدة  العربية  الإمارات  قامت  الكويتية. كما 
املتاأخرة من ال�سمان البنكي لل�رضكات التي تتخلف عن الدفع ومبنعها 
لالأجور  دفع  نظام  فر�ست  كما  العمالة.  من  املزيد  ا�ستقدام  من 
يقت�سي اإيداع الأجر يف ح�ساب العامل يف البنك مع نهاية كل �سهر، 
وذلك ل�سمان النتظام يف دفع املرتبات وكذلك تي�سري الرقابة على 

.)Khondker, 2008( ذلك

تقييم �صيا�صات هجرة العمالة يف بلدان جمل�ض التعاون  )هـ( 
اخلليجي

به  ي�ستهان  العمالة عددًا ل  ب�سفة عامة، ت�سمل �سيا�سات هجرة 
من العنا�رض، بدءًا من منهجية حتديد الحتياجات من الأيدي العاملة 
يف  الوافد  العامل  دمج  اإىل  و�سوًل  الفائ�سة،  العمالة  اأو  الوافدة، 
بيئته اجلديدة، اإ�سافة اإىل املعايري والقوانني والأنظمة واملوؤ�س�سات. 

ولكن يبدو اأن هذه ال�سيا�سات مل تتما�سك ب�سكل مت�سق يف معظم بلدان 
بلد  كل  يف  هناك  الأحوال،  اأف�سل  ويف  اخلليجي؛  التعاون  جمل�ص 
جمموعة من الأهداف املعلنة وبع�ص التدابري التي تهدف اإىل حتقيقها 

.)Shamsi, 2006(
العمالة يف دول اخلليج ميكن حتديد  �سيا�سات هجرة  ومبراجعة 
الوطنية  العمالة  اإحالل  هو  امل�سرتك  الهدف  العامة.  املالمح  بع�ص 
حمل الوافدة تدريجيًا. ولتحقيق هذا الهدف، يجري ت�سجيع توطني 
الأجنبية.  العمالة  دخول  على  قيود  تفر�ص  حني  يف  الوظائف، 
وت�سمل هذه عدم ال�سماح بعودة العمال الأجانب اإل عرب معامالت 
اإنتهاء عقود عملهم؛  العمال بعد  ببقاء  ال�سماح  التعقيد؛ وعدم  �سديدة 
بتمّلك  ال�سماح  وعدم  عائالتهم؛  با�ستقدام  لهم  ال�سماح  وعدم 
هذه  اأدت  وقد  حملي.  كفيل  دون  العمل  اأو  الأ�سهم  اأو  العقارات 
)جامعة  ال�رضعية  غري  الهجرة  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  املقّيدة  ال�سيا�سات 

 .)ESCWA, 2006 الدول العربية، 2006؛
وعلى الرغم من ال�سمات املحددة لأ�سواق العمل يف كل بلد من 
عامة  �سمات  يف  تت�سارك  اأنها  اإل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بلدان 
العمل  يتناف�ص  اأن  امل�ستحيل،  من  يكن  مل  اإن  ال�سعب،  من  جتعل 

الوطني بنجاح مع العمالة الأجنبية؛ وهي:
جتزئة اأ�سواق العمل بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص؛  -

اعتماد القطاع اخلا�ص على وظائف منخف�سة الأجر؛  -
التي  العالية  باملرونة  الوافدة مقارنة  العمالة  انتقال  القيود على   -

تتمتع بها العمالة الوطنية.
وبالرغم من مرور عقود على ال�سيا�سات التي تهدف اإىل �سبط 
بالعتبار  تاأخذ  مل  اأنها  اإل  املنطقة،  بلدان  اإىل  الوافدة  العمالة  حجم 
الأ�سباب اجلذرية املوؤدية ل�ستمرار ظاهرة هجرة العمالة وارتباطها 
الوثيق بالرتكيبة الجتماعية والقت�سادية لهذه البلدان. وقد تزامنت 
من  العمل  �سوق  اإىل  اجلدد  الداخلني  عدد  تزايد  مع  العمالة  هجرة 

ال�سباب وارتفاع معدلت البطالة.
هجرة  ل�سيا�سات  املتوا�سع  الأداء  تف�رض  التي  الأ�سباب  واأهم 

العمالة يف دول اخلليج هي:
جانب  اإىل  املهارات،  املتدنية  الوظائف  توليد  عملية  �سّجعت    -
ا�ستمرار  الأجنبية،  العمالة  ل�ستقدام  والإجراءات  النظم 
طلب  فهناك  املهارات.  املتدنية  العمالة  على  الطلب  وجتديد 
متناٍم على العمالة غري املاهرة يف مناطق خمتلفة يف العامل. اإل 
اأن خ�سو�سية الو�سع يف دول اخلليج تكمن يف ترابط الطلب 
ل  دينامّية  اأوجد  الذي  الأمر  الكفيل،  بنظام  العمالة  هذه  على 
الدينامّية،  هذه  واأدت  الفعلية.  ال�سوق  باحتياجات  ترتبط 
العمالة  يف  وفائ�ص  التجارية  الأن�سطة  ت�سخم  اإىل  بدورها، 
وغري  النظامية  الوافدة  العمالة  اأ�سواق  خالل  من  الأجنبية، 
توليد  عن  عاجز  العام  القطاع  اأخرى،  ناحية  من  النظامية. 
العمل،  �سوق  اإىل  الداخلني  املواطنني  لأعداد  كافية  وظائف 
التي  الأجر  املنخف�سة  العمالة  اخلا�ص على  القطاع  يعتمد  بينما 
التي  املع�سلة  هي  تلك  اأن  البع�ص  ويرى  املواطنون.  يتجنبها 
القت�سادي  النمو  من  الرغم  على  الوظائف:  توطني  يواجهها 
هذه  نوعية  يف  امل�سكلة  تكمن  جديدة،  وظائف  وا�ستحداث 

الوظائف وم�ستوى جودتها؛
الفعلية  التكلفة  ت�ساوي  وعدم  العمالة  تكلفة  يف  املناف�سة  اأدت   -
اإنتاج  واإعادة  جتديد  اإىل  واملواطنني  الوافدين  بني  ال�سوق  يف 
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مبرور  اأدى  ما  التكلفة،  الرخي�سة  الوافدة  العمالة  ا�ستخدام 
الزمن اإىل ارتفاع معدلت البطالة لدى العمالة املواطنة؛

ا�ستمرار رف�ص املواطنني العمل يف بع�ص الوظائف لعتبارات   -
امل�ستوى  دون  اأنها  على  اإليها  ينظرون  اإذ  وثقافية،  اجتماعية 

واأنها خم�س�سة للعمالة الوافدة؛
تف�سيل العمالة الوطنية العمل يف القطاع العام؛  -

�سعوبة ت�رضيح العمالة الوطنية يف القطاع العام، حتى لو كانت   -
غري كفوؤة، ما يوؤدي اإىل انخفا�ص الإنتاجية وظهور بطالة مقنعة؛
الوافدة  العمالة  اأعداد  من  احلد  هدف  بني  ال�سديد  التعار�ص   -
يف  يعتمد  الذي  اخلا�ص  القطاع  وت�سجيع  تطوير  وهدف 

ازدهاره ب�سكل اأ�سا�سي على هذه العمالة؛
وتداعياتها  العمالة  هجرة  حول  الدقيقة  البيانات  نق�ص   -
العمالة  هجرة  لر�سد  مهم  البيانات  هذه  وتوفر  املختلفة. 
ودرا�سة تاأثريها على �سوق العمل، وعلى املجالت الأخرى 
على  وكذلك  والثقافية،  والأمنية  والجتماعية  القت�سادية 
التعاون  بلدان جمل�ص  املالئمة والتن�سيق بني  ال�سيا�سات  و�سع 

املختلفة.  اخلليجي 
هجرة  �سيا�سات  وتطبيق  و�سع  تعيق  التي  امل�ساكل  حل  يتطلب 
العمالة املالئمة يف دول اخلليج ان�سجام �سيا�سات العمالة مع ال�سيا�سات 
يكون  اأن  ي�سمن  مبا  وا�سحة،  تنموية  لروؤية  وفقًا  القت�سادية، 
الأف�سل  من  يكون  واأن  القت�سادي  النمو  حمّرك  اخلا�ص  القطاع 
للمواطنني اأن ي�سغلوا وظائف القطاع اخلا�ص. غري اأن ذلك يتطلب 
�سوق  وهي:  الأقل،  على  اأ�سا�سية  جمالت  ثالثة  يف  اإ�سالحات 

العمل، وقطاع التعليم والتدريب، وان�سجام ال�سيا�سات وتكاملها.

جيم- املمار�صات اجليدة يف جمال الهجرة والفجوات يف النظم  
        احلاكمة للهجرة يف البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا

1. املمار�صات اجليدة يف جمال الهجرة

- �سيا�سات ملكافحة الهجرة غري ال�رضعية
اإن اتفاقية اإعادة التوطني بني م�رض واإيطاليا والتفاقية املوازية   

ب�ساأن احل�سة ال�سنوية للعمالة امل�رضية الوافدة اإىل اإيطاليا مفيدتان 
لكل من الطرفني. فهما توفران حوافز لكل منهما، يف حني اأنهما 
تنظمان وتقننان الهجرة، بدًل من اإيقافها، وهو ما يخدم م�سلحة 
الدولة املر�سلة للمهاجرين والدولة امل�ستقبلة لهم على حد �سواء. 
تخ�سى  التي  العربية  البلدان  بني  نف�سه  النهج  اتباع  املمكن  ومن 
اإىل  نف�سه  الوقت  يف  حتتاج  بينما  ال�رضعية،  غري  الهجرة  تزايد 

الهجرة لتكملة م�ساريعها التنموية.
-  �سيا�سات ملكافحة النقل غري القانوين لالأ�سخا�ص

الإمارات العربية املتحدة من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا القليلة   
التي قامت باتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بالنقل غري القانوين 
كانون  من  فبدءًا  والأطفال.  الن�ساء  وخ�سو�سًا  لالأ�سخا�ص، 
الثاين/يناير 2003، بداأت حكومة الإمارات يف ا�ستخدام حتليل 
احلم�ص النووي )DNA( لكت�ساف تزوير نقل اأطفال على اأنهم 
باك�ستان  اإىل  طفل   250 من  اأكرث  اأعيد  وقد  الأ�رضة.  من  اأفراد 

.)ESCWA, 2006( وبنغالدي�ص وقب�ص على الناقلني
-  �سيا�سات للحفاظ على حقوق املهاجرين

قام عدد من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا باتخاذ اإجراءات للحفاظ   
على حقوق املهاجرين. فعلى �سبيل املثال، قام الأردن بت�سمني 
عمال املنازل الأجانب يف قانون العمل واإ�سدار عقود عمل خا�سة 
لهم. وتن�ص هذه على احرتام حقوقهم الإن�سانية وحتديد حقوقهم 
املالية، ومنها احلد الأدنى لالأجور. كما عّدل الأردن قانون مكاتب 
العمل املخت�سة با�ستقدام عمال املنازل الأجانب لتمكني ال�سلطات من 
فر�ص رقابة عليها )ESCWA, 2006(. واتبع لبنان الأمر ذاته.
واأ�سدر البحرين اأول تقرير له حلقوق الإن�سان يف عام 2003،   
على  وبناًء  الأجانب.  املنازل  عمال  معاملة  اإ�ساءة  ت�سمن 
تتعلق  جادة  خطوات  باتخاذ  العمل  وزارة  قامت  التقرير  هذا 
بت�ساريح عمل لعمال املنازل واأن�ساأت خطًا �ساخنًا لتلقي �سكاواهم 

.)ILO, 2004; Baldwin-Edwards, 2005(
ويف اململكة العربية ال�سعودية اأقر جمل�ص ال�سورى يف عام 2003   
ال�سعودية كج�سم م�ستقل، من مهامه  الإن�سان  اإن�ساء هيئة حقوق 
ويف  الأجنبية.  العمالة  حقوق  انتهاكات  يف  التحقيق  الأ�سا�سية 
كانون الأول/دي�سمرب 2004 اأن�ساأت وزارة العمل اإدارة جديدة 

الإطار 2

نبذة عن بع�ض التفاقيات التي عقدتها بلدان الإ�صكوا يف جمال الهجرة وانتقال العمالة

هناك اتفاقيات جماعية متعددة الأطراف وثنائية بني البلدان العربية تهدف اإىل تنظيم انتقال العمالة، وين�ص بع�سها على حماية حقوق العمالة 
املهاجرة. وت�سعى اتفاقية جمل�ص الوحدة القت�سادية لعام 1965 اإىل حتقيق تكامل اقت�سادي بني الأقطار العربية، يف اإطار التنمية القت�سادية 
والجتماعية، وال�سماح بحرية انتقال واإقامة العمالة. وقد �ساّدق عليها كل من الأردن والكويت وفل�سطني وليبيا وم�رض وموريتانيا والعراق 
يدي العاملة العربية يف  وال�سودان واجلمهورية العربية ال�سورية وال�سومال واليمن. واإحلاقًا بهذه التفاقية، اأكد اإعالن املبادىء ب�ساأن انتقال الأ

.)Roman، 2006( عام 1984 على �رضورة اإعطاء اأولوية للجن�سيات العربية وزيادة التعاون الإقليمي
وت�سري املعلومات املتوفرة اإىل اأن البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا عقدت العديد من التفاقيات الثنائية؛ فقد بلغت التفاقيات التي عقدتها م�رض اأكرث 
من 12 والأردن 18. وكثريًا ما يكون هدف هذه التفاقيات ت�سجيع التعاون يف جمالت انتقال العمالة والتدريب وحفظ حقوق العمالة املهاجرة.
ويف �سياق التكامل الإقليمي بني بع�ص البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا، مثل الأردن ولبنان وم�رض، والحتاد الأوروبي، هناك نوعان من 
التعاون يف اأمور هجرة العمالة اإىل الحتاد الأوروبي. الأول من خالل اتفاقيات امل�ساركة بني الحتاد الأوروبي والبلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 
منفردة، وكذلك من خالل �سيا�سة اجلوار الأوروبية وما تت�سمنه من خطط عمل ومواد تتعلق مبنع الهجرة غري ال�رضعية وباحلقوق الجتماعية 
للمهاجرين، مع اأن هذه ل تت�سمن مواد لإدارة الهجرة يف امل�ستقبل. والنوع الثاين هو التفاقيات الثنائية. اأما التفاقيتان اللتان عقدتهما م�رض مع 

اإيطاليا واليونان فهما اأكرث حتديدًا وتركزان على امل�سالح اخلا�سة للبلدان املعنية، وهو ما تفتقر اإليه التفاقيات اجلماعية.
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اإجراءات  واتخذت  املعاملة،  اإ�ساءة  من  الأجنبية  العمالة  حلماية 
املنازل  عمال  معاملة  اأ�ساءوا  �سعوديًا  �سخ�سًا   30 �سد  جادة 

.)Baldwin-Edwards, 2005( الأجانب
-  ا�ستخدام و�سائل اأمنية حديثة لر�سد دخول وخروج املهاجرين

قاعدة  اأن�ساأ  فقد  املجال.  الرائدة يف هذا  الإ�سكوا  بلدان  لبنان من   
العمال  فيها  يدخل  التي  املرات  عدد  حتفظ  اإلكرتونية  بيانات 
التي  اجلهات  وعناوين  اأ�سماء  وتت�سمن  لبنان  اإىل  املهاجرون 
املهاجرين  وتتّبع  ال�سلطات ر�سد  على  ي�سهل  ما  لديها،  يعملون 

.)ILO, 2004( يف حالة وجود قالقل اأمنية
-  �سيا�سات لدمج املهاجرين يف املجتمعات امل�سيفة يف الأجل الطويل
تقوم اململكة العربية ال�سعودية باإعداد �سيا�سة ت�سمح بدمج الوافدين   
الإقامة  فرتة  ي�ساعف  قانون  خالل  من  العرب،  غري  من 
املطلوبة، لكنها ت�سمح للوافدين من جميع اجلن�سيات بالتقّدم بطلب 

.)Baldwin-Edwards, 2005(
-  �سيا�سات حل�سن اإدارة الهجرة اخلارجة والتنمية القت�سادية

يف هذا املجال، نذكر التفاقية بني م�رض واإيطاليا لإر�سال ح�سة   
لحتياجات  وفقًا  اإيطاليا  اإىل  امل�رضيني  املهاجرين  من  �سنوية 
الوعي  رفع  يتيح  متكامل  م�رضوع  واإقامة  الإيطايل،  ال�سوق 
بالتدريب  املحتملني  املهاجرين  اإيطاليا وتزويد  العمل يف  بفر�ص 
اإيطاليا  اإىل  امل�رضيني  املهاجرين  امل�رضوع  ي�ساعد  كما  الالزم. 
على اإبقاء روابطهم مع م�رض وتعريفهم بفر�ص ال�ستثمار فيها.

2. الفجوات يف اللوائح التنظيمية وال�صيا�صات احلاكمة للهجرة 
يف البلدان الأع�صاء يف الإ�صكوا

هناك اأربع فجوات اأ�سا�سية يف النظم احلاكمة للهجرة يف البلدان 
الأع�ساء يف الإ�سكوا:

الفجوة الأوىل: غياب اأو �سعف الأطر املوؤ�س�سية احلاكمة للهجرة.
با�ستثناء م�رض، جند اأن اأغلبية بلدان الإ�سكوا اإما ل متتلك اإطارًا 
وكما  �سعيف.  اإطار  لديها  اأن  اأو  الهجرة  ملعاجلة  متكاماًل  موؤ�س�سيًا 
ل�سعف  اأو  اكتمالها،  لعدم  اإما  �سعيفة  الأطر  هذه  الإ�سارة  �سبقت 
والإجراءات  القوانني  لغياب  اأو  احلكومة،  اأجهزة  بني  التن�سيق 
ال�سيا�سات.  تغيري  وكرثة  ال�سفافية  اإىل  لالفتقار  اأو  وال�سيا�سات، 
املوؤ�س�سات ل تعمل بفاعلية،  اأن بع�ص  وحتى يف حالة م�رض، جند 

كاملجل�ص الأعلى للهجرة.
الفجوة الثانية: �سعف الت�رضيعات املعنية بحقوق املهاجرين. 

اأبدى عدد من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا حديثًا اهتمامًا بحقوق 
اإجراءات  والبحرين  ولبنان  الأردن  من  كل  اتخذ  فقد  املهاجرين. 
حلماية عمال املنازل الأجانب. ولكن، ب�سكل عام، الت�رضيعات التي 

حتمي حقوق املهاجرين �سعيفة ب�سكل وا�سح.
الفجوة الثالثة: �سعف �سيا�سات مكافحة الهجرة غري ال�رضعية. 
ل توجد اتفاقيات اإعادة توطني بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا، 
عدا  ما  الأخرى،  والبلدان  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  بني  ول 
�سوى  الأ�سخا�ص  تهريب  يجّرم  ول  واإيطاليا.  م�رض  بني  التفاقية 
عدد قليل من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا. وقد �سادق بع�ص هذه 
لبنان  فقد كان كل من  ال�ساأن.  بهذا  العاملية  التفاقيات  البلدان على 
وم�رض وعمان واململكة العربية ال�سعودية واليمن)15( من بني 89 بلد 
وقعت على بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب 

والبحر واجلو. وكل من م�رض والأردن والعراق ولبنان وعمان 
وقطر واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة)16( من 
97 بلد وقعت على بروتوكول الأمم املتحدة املعني مبنع وقمع  بني 

ومعاقبة الجتار بالأ�سخا�ص، وبخا�سة الن�ساء والأطفال. 
الأع�ساء يف  البلدان  العديد من  التزام  الرابعة: �سعف  الفجوة 

ال�سكوا باملواثيق الدولية والتفاقيات احلاكمة حلقوق املهاجرين.
الت�سديق على املعاهدات الدولية حلفظ حقوق املهاجرين �سعيف 
البحرين  وكان  والبحرين.  الكويت  با�ستثناء  اخلليج،  دول  يف 
والكويت فقط البلدان الوحيدان من بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 
وقمع  مبنع  املعني  املتحدة  الأمم  بروتوكول  على  �سادقا  اللذان 
حني  يف  والأطفال،  الن�ساء  وبخا�سة  بالأ�سخا�ص  الجتار  ومعاقبة 
العمال  الدولية حلماية حقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  ت�سادق  مل 
Baldwin-( م�رض  �سوى   1990 لعام  اأ�رضهم  واأفراد  املهاجرين 
Edwards, 2005(. وكان كل من م�رض واليمن البلدان الوحيدان 
معاهدة  على  �سادقا  اللذان  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  بني  من 
الأمم املتحدة لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 اخلا�سني بو�سع 
الالجئني، يف حني اأن البلدان الأع�ساء التي لديها ح�سة مرتفعة من 
ال�سورية، مل  العربية  الأردن ولبنان واجلمهورية  الالجئني، مثل 

 .)ESCWA, 2006( ت�سادق على هذه املعاهدات

دال- خال�صة

من  عددًا   2009 لعام  العاملي  الب�رضية  التنمية  تقرير  حّدد 
التوجهات الأ�سا�سية التي يتحتم اتباعها على امل�ستوى العاملي، ومنها 
حفظ احلقوق الأ�سا�سية للمهاجرين، وتقليل تكلفة املعامالت املرتبطة 
ا�سرتاتيجيات  من  اأ�سا�سي  كجزء  الب�رض  انتقال  واإدماج  بالهجرة، 
التنمية، وحترير وتب�سيط القنوات التي متّكن الأ�سخا�ص من العمل 
يف اخلارج )United Nations, 2009(. غري اأن التحدي الأ�سا�سي 
الذي يواجه بلدان العامل عامة والبلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا خا�سة 
هو كيفية اتباع الطرق املثلى لإدارة الهجرة )ولي�ص ال�سماح اأو عدم 
التغرّي  ظل  ويف  اخل�سائر.  وتقليل  املنافع  لتعظيم  بالهجرة(  ال�سماح 
يتحتم  جمتمعاتها،  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف  يف  امل�ستمر 
على البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا اتخاذ عدد من الإجراءات لتح�سني 

اإدارة الهجرة.
من ناحية اأخرى، هناك م�سكلة اأ�سا�سية هي الفتقار اإىل بيانات 
البلدان  يف  والتعليم  واملهارة  ال�سن  ح�سب  وتوزيعها  الهجرة  عن 
 Adams,( الأع�ساء يف الإ�سكوا، امل�ستقبلة واملر�سلة على حد �سواء
Baldwin-Edwards, 2005 ;2006(. ولكي ت�ستطيع هذه البلدان 
و�سع ال�سيا�سات ال�سحيحة لال�ستفادة من الهجرة يف التنمية، ل بّد من 
توافر بيانات �سليمة عن املهاجرين. ولذا، هناك حاجة ما�سة اإىل اأن 
تقوم البلدان امل�ستقبلة بن�رض اإح�ساءات تف�سيلية عن املهاجرين ح�سب 
ت�سمح  ملعايري حمددة  وفقًا  بيانات م�سنفة  الأ�سلي، وكذلك  وطنهم 
مبتابعة الوجهات على مّر الزمن. كما ينبغي حتديث البيانات ب�سفة 
م�ستمرة، وهو ما يتطلب اتباع منهجيات اإح�سائية حديثة، بدًل من 
العتماد على تعدادات ال�سكان، التي جتري مرة كل ع�رضة �سنوات 
اأو اأطول يف العديد من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا. ومن الطرق 
الأوروبية،  الدول  بع�ص  تتبعها  التي  ال�سكان،  �سجالت  احلديثة 
اإقامتهم.  اأمكنة  والتي تتيح الت�سجيل امل�ستمر لل�سكان وللتغيريات يف 
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الهجرة  البيانات  اأن تت�سمن  اإىل ذلك، من ال�رضوري  وبالإ�سافة 
غري ال�رضعية ولي�ص ال�رضعية فقط )Fargues, 2006(. و�ستتمّكن 
املحُحدثة، من  البيانات  توفر  الإ�سكوا، يف ظل  الأع�ساء يف  البلدان 
لنزيف  �سببًا  الهجرة  ت�سبح  ل  بحيث  ال�سحيحة  ال�سيا�سات  ر�سم 
املالية على ميزانيات  اأو لزيادة الأعباء  املر�سلة  البلدان  الأدمغة يف 
البلدان امل�ستقبلة، واإمنا عن�رضًا اأ�سا�سيًا يف عملية التنمية يف كل منهما 

على حد �سواء.
ومن اأهم اخلطوات التي ينبغي على البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 
وهناك  واأوطانهم.  املهاجرين  بني  الروابط  زيادة  هو  بها  القيام 
هذه  مثل  تعزيز  اإىل  يهدف  املر�سلة  البلدان  يف  املوؤ�س�سات  من  عدد 
منح  مثل  اجلهود،  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  غري  الروابط. 
املهاجرين حق الت�سويت يف النتخابات، واإ�سدار بطاقات هوية يف 
تعزيز م�سداقية  ينبغي  القن�سلية. كما  اخلارج، وحت�سني اخلدمات 
ما تعلنه احلكومات عن املهاجرين واخلدمات التي تقدم لهم. وكما 
اأو�سح تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية لعام 2005، قد يتطلب 
املعنية  واملواثيق  باملعاهدات  الدويل  اللتزام  اجلهود  هذه  جناح 

.)Global Commission, 2005( بحقوق املهاجرين

ب�سفة  العربية  البلدان  بني  التعاون  يف  النظر  اإعادة  وتنبغي 
عامة والبلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا ب�سفة خا�سة فيما يتعلق باأمور 
الهجرة. فبالرغم من وجود بع�ص التفاقيات ذات العالقة اإل اأنها 
غري منفذة. وجدير بالذكر اأن الإعالن العربي لهجرة العمل الدولية 
ال�سادر عن جامعة الدول العربية يف متوز/يوليو 2006 خطوة على 
الطريق ال�سحيح )جامعة الدول العربية، 2006(. اإل اأنه ما زال 
بحاجة اإىل الدعم باآليات تنفيذ، خا�سة فيما يتعلق بحقوق املهاجرين 
من  الإقليمي  امل�ستوى  على  ت�سافرًا  يتطلب  ما  وهو  ومعاملتهم، 

خالل اتفاقيات اإقليمية وثنائية واآليات تنفيذ.
ومن الأمور التي يجب التنبه اإليها، خا�سة يف دول اخلليج، اأنه 
بالرغم من ت�سابه اقت�ساداتها، اإل اأن من ال�رضوري اأن تطور كل 
دولة �سيا�ساتها اخلا�سة بها للهجرة. فقد بينت الأزمة املالية العاملية 
يف عام 2008 اأن اآثار الهجرة العائدة على دول اخلليج كانت خمتلفة 
)Fix et al., 2009(، ففي حني مل تتاأثر اململكة العربية ال�سعودية 
بحدة، تاأثرت بقية دول اخلليج ب�سدة. وهكذا، بالرغم من اأنه ميكن 
لكل  املحددة  الظروف  اأن  اإل  جماعي،  ب�سكل  ال�سيا�سة  اأطر  و�سع 

دولة قد تتطلب تفا�سيل خا�سة بها.
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)*( اأعد هذا البحث ال�سيد جمدي ابراهيم.

مقدمـة

واقت�سادية  دميغرافية  اأبعاد  ذات  اجتماعية  ظاهرة  الهجرة 
النمو  مكونات  اأحد  ولأنها  بالتنمية،  ال�سلة  وثيقة  و�سيا�سية 
البلدان  يف  وخ�سائ�سهم  ال�سكان  حجم  على  توؤثر  فهي  ال�سكاين، 
املر�سلة وامل�ستقبلة. كما اأن لهجرة العمالة اأثر بالغ على حجم ومنو 
وخ�سائ�ص قوة العمل، وعلى الأن�سطة القت�سادية، ومن ثم على 
واإ�سافة  �سواء.  حد  على  وامل�ستقبلة  املر�سلة  البلدان  يف  التنمية، 
اأنف�سهم  املهاجرين  على  و�سلوكية  اجتماعية  اآثار  للهجرة  لذلك، 
وعلى ال�سكان يف البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة، ف�ساًل عن اآثارها على 
ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني والتوازن العرقي. ويف املجمل، توفر 

الهجرة فر�ص تنمية ورخاء حا�سمة الأهمية للبلدان املعنية املختلفة.
الفئات  وبني  واملجتمعات،  ال�سعوب  بني  التفاوت  تزايد  ومع 
الدميغرافية  بالأو�ساع  يتعلق  فيما  املجتمعات،  تلك  داخل  ال�سكانية 
واأمناط واجتاهات  اأحجام  تتباين  ال�سائدة،  وال�سيا�سية  والجتماعية 
�سكلت  وقد  املختلفة.  املناطق  وبني  املتعاقبة  الع�سور  عرب  الهجرة 
العوملة يف الآونة الأخرية اأمناطًا جديدة للهجرة، وحددت تياراتها 
ونوعية املهارات املهاجرة للمناطق امل�ستقبلة، مثل الوليات املتحدة 
التي رّكزت على  الأوروبية،  واأ�سرتاليا والدول  الأمريكية وكندا 
جذب وتوظيف القوة العاملة املاهرة من كافة اأنحاء العامل، يف حني 
العادية  العمالة  هجرة  من  للحّد  قوانني  و�سنت  �سيا�سات  اعتمدت 

والتقليدية.
وتاأتي بلدان املنطقة العربية يف مقدمة البلدان املعنية بالهجرة، اإذ 
ميثل �سكان الوطن العربي 5 يف املائة من �سكان العامل، بينما يتجاوز 
ن�سيبه من الهجرة ن�سبة 10 يف املائة من جمموع الهجرة يف العامل. 
بينما  مهاجر،  ماليني   9 على  يزيد  ما  ت�ست�سيف  العربية  فالبلدان 
يتجاوزعدد املهاجرين اإىل اأوروبا واأمريكا اأربعة ماليني)1(. وت�سري 
تقديرات حديثة اإىل اأنه يف عام 2008 �سكلت ن�سبة املغرتبني العرب 

حوايل 12 يف املائة من �سكان العامل العربي)2(.
الدولية  الهجرة  الرتكيز على عدد من ق�سايا  اإىل  هنا  و�سن�سعى 
والتنمية الأ�سا�سية يف بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ص التعاون 
اأي�سًا  و�سنتناول  العاملة.  الأيدي  هجرة  خا�ص  وب�سكل  اخلليجي، 
البنى  على  الهجرة  واأثر  الن�ساء،  وهجرة  الهجرة،  هذه  خ�سائ�ص 
الدميغرافية، ونزيف الأدمغة، يف كل من م�رض والأردن ولبنان 

واجلمهورية العربية ال�سورية وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي.
الدافع الأ�سا�سي للهجرة يف القرن احلادي والع�رضين هو البحث 
عن عمل. لذا اأ�سبحت اإدارة تدفقات الهجرة حتتل مكان ال�سدارة 
يف قائمة الأولويات. وقد ثبت اأن التوفيق بني العر�ص والطلب على 
الرئي�سي. ونظرًا  التحدي  العاملي هو  امل�ستوى  العاملة على  الأيدي 
لالأيدي  وم�ستوردة  م�سدرة  اأ�سبحت  قد  العامل  دول  غالبية  لأن 

ً ثالثا

منط  اأ�سبحت  قد  العاملة  الأيدي  هجرة  فاإن  واحد،  اآن  يف  العاملة 
عي�ص، تفر�سه الفوارق بني الدول والأقاليم، فيما يتعلق مبعدلت 
يف  الراهن  اخللل  ولعّل  العمل.  وفر�ص  والدخل  ال�سكاين  النمو 
الرتكيبة الدميغرافية بني �سماٍل م�سٍن ويد عاملة �سابة يف اجلنوب، 
الدول  اإىل  النامية  الدول  الهجرة من  اأن حجم  اأكرب دليل على  لهو 

ال�سناعية املتقدمة �سينمو يف امل�ستقبل)3(.
العربي  العامل  يف  اجتماعية  كظاهرة  الدولية  الهجرة  وبرزت 
مر�سلة  العربي  واملغرب  امل�رضق  فبلدان  املا�سية.  العقود  عرب 
وهناك  لها،  م�ستقبلة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  بينما  للعمالة، 
بلدان مر�سلة وم�ستقبلة على حد �سواء. وقد اأم�ست هناك حاجة ملحة 
لدرا�سة  ال�سيا�سات  ووا�سعي  واملخططني  الباحثني  ا�ستقطاب  اإىل 
ا�سرتاتيجيات  لو�سع  الهجرة،  وتداعيات  واأبعاد  واأمناط  اجتاهات 
والأثر  ال�سلبية.  اآثارها  من  واحلد  منها  ال�ستفادة  لتعظيم  منا�سبة 
املخاطر  يوؤكد  الذي  الأدمغة"،  »نزيف  هو  الرئي�سي  ال�سلبي 
والتحديات التي تفر�سها هجرة الأيدي العاملة على التنمية الوطنية 

والإقليمية يف املنطقة العربية.
التنوع  العامل وتنامي  اأقاليم ودول  الهجرة بني  تزايد حجم  مع 
يف اأمناطها وتداعياتها الدميغرافية والجتماعية والقت�سادية، تزايد 
والتنمية.  الدولية  الهجرة  بني  املتبادلة  العالقة  بدرا�سة  الهتمام 
على  القت�سادي  النمو  املا�سية يف  العقود  الهجرة عرب  �ساهمت  فقد 
امل�ستوى العاملي والإقليمي والوطني، و�ساعدت على بناء عدد من 
بني  والقت�سادية  الجتماعية  التفاوتات  من  وخف�ست  املجتمعات، 
الأفراد يف بلدان خمتلفة، و�سقلت مهارات القوى العاملة يف البلدان 
الفكري  والتطور  الثقايف  الإرث  وعززت  وامل�ستقبلة،  املر�سلة 
يف  الدولية  للهجرة  الن�سبي  احلجم  لتعاظم  ونظرًا  العامل.  ل�سعوب 
البلدان العربية املختلفة وتنوع اأ�سكالها واجتاهاتها، ميكنها اأن حتفز 

تنمية اإقليمية وا�سعة. 
باعتبار  التنمية،  عملية  يف  الدولية  الهجرة  اأهمية  على  تاأكيدًا 
اأن مغادرة الوطن قد تكون اأف�سل خيار ممكن، اإن مل يكن اخليار 
للتنمية  املتحدة  الأمم  تقرير  تناول  احلياة،  لتح�سني فر�ص  الوحيد، 
 ،1990 عام  يف  �سدوره  منذ  مرة  لأول   ،2009 لعام  الب�رضية 
الب�رضي  التنقل  قابلية  احلواجز:  على  "التغلب  عنوان  الهجرة حتت 
الإ�سالحات  من  �ساملة  جمموعة  التقرير  ويعر�ص  والتنمية")4(، 
واملجتمعات  للمهاجرين  عظيمة  فوائد  توفر  اأن  �ساأنها  من  التي 
والبلدان واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص. ويلقي ال�سوء 
على �ست وجهات رئي�سية لالإ�سالح ميكن اإنتهاجها كلٌّ على حدة، 
اآثار الهجرة  اإذا ا�ستخدمت معًا يف نهج متكامل تعظيم  ولكن ميكنها 

الإيجابية على التنمية الب�رضية وهي:
)اأ(   حترير القنوات ال�رضعية القائمة لل�سماح بهجرة مزيد من العمال 

اإىل اخلارج؛


*
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)ب( كفالة احلقوق الأ�سا�سية للمهاجرين؛
)ج(  تقليل حجم التكاليف املقرتنة بعملية الهجرة؛

امل�سيفة  واملجتمعات  املهاجرين  على  بالنفع  تعود  حلول  اإيجاد  )د(  
على حد �سواء؛

)ه(  تي�سري انتقال الأ�سخا�ص داخل بلدانهم؛
)و(  اإدماج الهجرة يف ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية.

ويف حقيقة الأمر، هذه تو�سيات هامة ب�ساأن الهجرة والتنمية يف 
بلدان املنطقة العربية، �سواء بلدان امل�رضق العربي املر�سلة اأو بلدان 
على  خا�سة  ب�سفة  تركز  وهي  امل�ستقبلة.  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
التعاون  اأوروبا ودول منظمة  اإىل  ال�رضعية  الهجرة غري  احلّد من 
املهاجرين يف  القت�سادي وعلى �سمان حقوق  امليدان  والتنمية يف 
الكفيل،  نظام  مثل  امل�ستقبلة،  الدول  تطبقها  التي  النظم  بع�ص  ظل 
واأي�سًا على الإ�ستفاده من الكفاءات املهاجرة اإىل اخلارج يف جمالت 

التنمية الوطنية يف البلدان العربية.
العامل،  يف  الفر�ص  توزيع  يف  امل�ساواة  عدم  التقرير  وي�سف 
التي توؤدي اإىل انتقال الأفراد، مبا لذلك من اإمكانات هائلة ت�سهم يف 
الرتقاء بالتنمية الب�رضية. ويجد اأي�سًا اأن التنمية والهجرة تعززان 
هنا  ومن  هم.  يختارونها  حياة  عي�ص  من  ومتكنهم  الأفراد،  حرية 
فاإن فهم جوانب واأبعاد انتقال ال�سكان من الأمور الأ�سا�سية ل�سياغة 

�سيا�سات هجرة مالئمة.
ويو�سح العدد الثالث من تقرير ال�سكان والتنمية الذي اأ�سدرته 
الإ�سكوا حول الهجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربية)5( اأهم نتائج 
بينها  النامية، ومن  البلدان  به غالبية  الذي متّر  الدميغرايف  التحول 
ترتفع  العمل  �سن  يف  ال�سكان  ن�سبة  اأن  يبني  وهو  العربية.  البلدان 
تدريجيًا، يف حني اأن م�ستويات اخل�سوبة اآخذة يف النخفا�ص، وهذا 
يحدث يف املراحل الأخرية من التحول الدميغرايف، عندما تبلغ ن�سبة 
ال�سكان يف �سن العمل اأعلى م�ستوى لها وينخف�ص م�ستوى اخل�سوبة 
ويطلق  اإمراأة.  لكل  طفل   2.1 مبعدل  اأي  الإحالل،  م�ستوى  اإىل 
على هذه الظاهرة "النافذة الدميغرافية" اأو "الهبة الدميغرافية"، التي 
تتحقق عندما تكون ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل اأعلى ما ميكن وعبء 

الإعالة اأقل ما ميكن.
يف  ا�ستثمارها  اأح�سن  ما  اإذا  اإيجابية  الدميغرافية"  و"النافذة 
الطبيعية  للموارد  الأمثل  وال�ستغالل  اأف�سل؛  ا�ستثمار  فر�ص  خلق 
معدلت  بتخفي�ص  ت�سمح  كافية  عمل  فر�ص  واإيجاد  والب�رضية؛ 
الفقر؛  ومكافحة  ال�سباب؛  لطاقات  اأمثل  ا�ستخدام  و�سمان  البطالة؛ 
برامج  وحت�سني  التناف�سية؛  القدرة  لزيادة  العمل  اإنتاجية  وحت�سني 
اخلا�سة  للفئات  الرعاية  وبرامج  وال�سحية  الجتماعية  التاأمينات 

مثل امل�سنني؛ وال�ستفادة من حتويالت املهاجرين كروافد للتنمية.
الدميغرافية"،  "النافذة  فر�سة  فوتت  ما  اإذا  العك�ص،  وعلى 
غري  الهجرة  عن  ناهيك  ال�رضعية،  الدولية  الهجرة  �سغوط  تزداد 
ال�رضعية، نتيجة ارتفاع معدلت البطالة مع ارتفاع اأعداد ال�سكان 
يجرب  ما  كافية،  عمل  فر�ص  توفري  يف  والإخفاق  العمل  �سن  يف 
ال�سباب على البحث عن فر�ص عمل يف اخلارج ويزيد اإمكانبة قبولهم 
امل�ستقبلة.  البلدان  يف  العمل  اأ�سواق  يف  منا�سبة  غري  عمل  بظروف 
العاملة  القوى  قدرات  تهيئة  يتعني  اأنه  الدرا�سة  وت�ستخل�ص 
فر�ص  وتو�سيع  والعاملية  املحلية  الأ�سواق  احتياجات  مع  لتتوافق 
الدميغرافية".  "الهبة  بدد  تحُ ل  حتى  القت�سادي  والنمو  ال�ستثمار 
واإل، �ستنمو الهجرة وما ي�ساحبها من �سغوط اجتماعية و�سيا�سية.

وقد اأ�سارت بع�ص الدرا�سات عن هجرة الكفاءات ب�سفة عامة، 
الآونة  يف  وتريتها  تزايد  اإىل  خا�سة،  ب�سفة  العربي  العامل  ومن 
�سيا�سات  نتيجة  اجلامعيني،  اخلريجني  بني  وخا�سة  الأخرية، 
تتجه  اإذ  الكربى،  ال�سناعية  الدول  تنتهجها  التي  النتقائية  الهجرة 
الأ�سخا�ص  تف�سيل  نحو  وهولندا  وفرن�سا  وال�سويد  وبريطانيا  اأملانيا 
وحتى  واإقامتهم  توظيفهم  وتّي�رض  املهارات،  ذوي  من  املتعلمني 
ح�سولهم على اجلن�سية)6(. وقد اأ�سار تقرير اليون�سكو لعام 1998)7( 
اإىل اأن ثلث احلا�سلني على جائزة نوبل يف الوليات املتحدة الأمريكية 
مهاجرون ولدوا يف دول نامية، واأن ن�سف الطلبة احلا�سلني على 
الأ�سلية.  اأوطانهم  اإىل  يعودون  ل  فرن�سا  يف  الدكتوراه  درجة 
بع�ص  عليها  يطلق  الكفاءات،  هجرة  خطورة  على  وتاأكيدًا 
النزيف  هذا  �سّدة  اأن  مو�سحًا  الأدمغة"،  "نزيف  اإ�سم  الدرا�سات 
فقد  الكفاءات.  تلك  ومهارة  تاأهيل  درجة  ازدادت  كلما  تزداد 
املائة من  اأطبائها، و26 يف  املائة من  54 يف  العربية  البلدان  فقدت 
بلدان  اإىل  الهجرة  ب�سبب  علمائها  من  املائة  يف  و17  مهند�سيها، 
يف   75 ت�ستقطب  التي  وكندا  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اأوروبا 

املائة من اإجمايل الكفاءات العربية املهاجرة)8(.
 ،2008 لعام  العربية  العمل  لهجرة  الإقليمي  التقرير  ويرى 
الدول  والهجرة يف جامعة  ال�سكانية  ال�سيا�سات  اإدارة  ال�سادر عن 
العربية بالعنوان الفرعي: "هجرة الكفاءات، نزيف اأم فر�ص" اأن 
التغريات ال�رضيعة املذهلة يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت قد 
حررت الكفاءات املهاجرة من �رضورة تواجدها املبا�رض يف بلدانها 
وي�سري  جمتمعاتها.  تنمية  يف  امل�ساهمة  باإمكانها  ي�سبح  كي  الأ�سلية 
اأهم  الأدمغة  هجرة  اأن  يعترب  من  بني  املحتدم  اجلدل  اإىل  التقرير 
على  العمل  �رضورة  ويرى  النامية،  البلدان  يف  التنمية  معوقات 
لهجرة  الإيجابية  اجلوانب  على  يوؤكد  من  وبني  عودتها،  حتفيز 
الهائلة  املالية  التحويالت  املّدعاة:  الفوائد  وت�سمل  الكفاءات. 
توجه  الأ�سلية؛  البلدان  يف  التنمية  م�ساريع  دعم  يف  ت�ساهم  التي 
اأكرث  م�ساريع  يف  مّدخراتهم  ا�ستثمار  نحو  عودتهم  عند  املهاجرين 
اكت�سبوه من خربات  ما  بف�سل  املهاجرون  يقوم  اأن  اإمكانية  تقدمًا؛ 
بتي�سري  اخلارج  يف  يحتلونها  التي  ال�سيا�سية  املواقع  وبف�سل  عالية 
املتبناة  والبلدان  الأ�سلية  بلدانهم  بني  والعلمي  ال�سيا�سي  التعاون 
يف  الوطنية  العلمي  البحث  مراكز  بني  للتعاون  فر�ص  وتاأ�سي�ص 
املتقدمة  امل�ستقبلة  البلدان  يف  املوجودة  تلك  وبني  الأ�سلية  بلدانهم 
�سناعيًا. وهكذا ظهرت نتيجة هذا اجلدل روؤًى واأفكارًا تعترب، من 
اأدمغة،  نزيف  لي�ست  الكفاءات  اأن هجرة  النامية،  البلدان  منظور 

بل فر�سة لتحقيق عوائد تنموية)9(.
العربية  الكفاءات  هجرة  وترية  تزايد  ل�ستمرار  واإدراكًا 
واإدراكًا  الوطن،  ن�سيج  يف  العرب  املهاجرين  اإدماج  و�رضورة 
اأوطانها  خدمة  يف  املهاجرة  الكفاءات  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  للدور 
العربية  الدول  جامعة  جهود  توا�سلت  فقد  ككّل،  العربي  والوطن 
�سواء  قرارات  عدة  اتخاذ  خالل  من  املا�سية،  العقود  مر  على 
التعاون  لتعزيز  القمة،  م�ستوى  على  اأو  الوزاري  امل�ستوى  على 
لتجميع  حماولة  يف  اخلارج،  يف  العرب  املغرتبني  مع  والتوا�سل 
اأوطانهم  يف  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  خلدمة  طاقاتهم 
الأ�سلية. وياأتي الإعالن العربي للهجرة الدولية بالعنوان الفرعي: 
"تفعيل دور الهجرة يف التنمية الوطنية والتكامل الإقليمي العربي"، 
مقر  يف  اجتماعهم  يف  العربية  الدول  وخرباء  ممثلو  اعتمده  الذي 
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الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف متوز/يوليو 2006، ليوؤكد 
على �رضورة بذل كل اجلهود املمكنة لتعزيز الهتمام بق�سايا هجرة 
معهم  التوا�سل  وطرق  املهاجرين،  وحقوق  العربية،  العمالة 
وال�ستفادة من خربتهم يف التنمية الوطنية العربية. وقد تّوجت هذه 
املعنيني  العرب  الوزراء  اجتماع  بانعقاد  والإجراءات  القرارات 
ب�سوؤون الهجرة واملغرتبني العرب، يف مقر الأمانة العامة جلامعة 
العام،  الأمني  من  بدعوة   2008 �سباط/فرباير  يف  العربية  الدول 
الهجرة اخلارجة واأو�ساع  تقييم عام لأ�سباب وانعكا�سات  لإجراء 
عربية  ا�سرتاتيجية  لو�سع  وكذلك  اخلارج،  يف  العرب  املغرتبني 

ملعاجلة ق�سايا الهجرة)10(.
املتاحة عن اجتاهات واأمناط الهجرة  البيانات  و�سنقدم فيما يلي 
الدولية يف بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، 
والجتماعية  الدميغرافية  اخل�سائ�ص  اأهم  على  ال�سوء  اإلقاء  مع 
�سياق  يف  والفر�ص  التحديات  وحتديد  للمهاجرين،  والقت�سادية 

عملية التنمية واإلقاء ال�سوء على التجارب املتميزة. 

األف- نوعية البيانات والإح�صاءات اخلا�صة بالهجرة الدولية

مقارنة  واإح�سائيات  بيانات  اإىل  الدولية  الهجرة  درا�سة  حتتاج 
اأحجام  تتناول  والت�ساق،  الدقة  من  عالية  درجة  على  ودورية 
وتغطي  املختلفة،  البلدان  عرب  الأفراد  هجرة  واأمناط  واجتاهات 
ح�سب  وامل�ستقبلة  املر�سلة  البلدان  من  كل  يف  املهاجرين  اأعداد 
اإىل  بالإ�سافة  والقت�سادية،  والجتماعية  الدميغرافية  اخل�سائ�ص 

غري ذلك من البيانات ذات ال�سلة بالأ�سباب والأوقات.
بيانات  توفري  املختلفة  البلدان  ت�ستطيع  العملية،  الناحية  ومن 
تعدادات  اإجراء  عند  اإليها  الوافدة  الهجرة  عن  ودقيقة  مبا�رضة 
املولودين  والأجانب  الوافدين  ح�رض  طريق  عن  متعاقبة،  �سكانية 
اإىل  بالإ�سافة  التعداد،  اإجراء  وقت  البلد  يف  واملقيمني  اخلارج  يف 
والجتماعية  الدميغرافية  باخل�سائ�ص  اخلا�سة  البيانات  كافة  جمع 
يف  الإقامة  وفرتة  الهجرة  واأ�سباب  الأفراد،  لهوؤلء  والقت�سادية 
البلد. هذا ويقوم كثري من البلدان بت�سنيف بيانات التعداد يف اأق�سام 
منف�سلة تغطي ال�سكان الأجانب املقيمني يف البلد وقت التعداد، وهذه 
ت�سكل يف جمملها م�سدرًا لبيانات دقيقة عن الهجرة الدولية الوافدة 

يف البلدان امل�ستقبلة. 
يف املقابل، ل توفر تعدادات ال�سكان يف البلدان املر�سلة بيانات 
عن حجم وخ�سائ�ص املهاجرين املغادرين قبل التعداد. ولكن ميكن 
البلدان  تعدادات  من  البيانات  تلك  على  احل�سول  املبداأ  حيث  من 
امل�ستقبلة، غري اأن هذا الأ�سلوب غري عملي نظرًا لأن البلدان امل�ستقبلة 
كثريًا ما جتري تعداداتها يف اأوقات خمتلفة، وعلى اأ�س�ص واأ�ساليب 
خمتلفة، جتعل من ال�سعب جمع بيانات عن اأي بلد مر�سل واإجراء 

مقارنات دولية. 
من  عددًا  العتيادية  الدميغرافية  املرجعيات  توفر  ذلك،  مع 
غري  تقديرات  على  للح�سول  تطبيقها  ميكن  التي  التقنية  الطرق 
مبا�رضة عن �سايف الهجرة الدولية بني تعدادات متعاقبة. غري اأن، 
الهجرة  اجتاهات  عن  تف�سيلية  بيانات  توفر  ل  التقديرات  هذه  مثل 
وخ�سائ�ص املهاجرين من واإىل بلد ما. ومن ثم فاإن ا�ستخدام تلك 
الدولية  للهجرة  الكمية  اجلوانب  بع�ص  درا�سة  يف  ينح�رض  الطرق 

كاأحد مكونات النمو ال�سكاين)11(.

الدولية،  واملنظمات  الهيئات  بع�ص  لعبت  ال�سياق،  هذا  ويف 
يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  املتحدة  الأمم  يف  ال�سكان  ق�سم  ومنها 
امليدان القت�سادي واملنظمة الدولية للهجرة، دورًا بارزًا يف الآونة 
الهجرة  الدقة عن  من  عالية  على درجة  بيانات  توفري  الأخرية يف 
الدولية، متيحة للباحثني واملخططني يف دول خمتلفة يف اأنحاء العامل 

جمموعة من قواعد البيانات ذات ال�سلة. 
وقد اعتمدنا هنا ب�سفة اأ�سا�سية على قاعدة بيانات منظمة التعاون 
اأ�سرتاليا واأوروبا  والتنمية يف امليدان القت�سادي، التي ت�سم دول 
واملك�سيك وكندا ونيوزيلندا والوليات املتحدة الأمريكية. وت�ستقبل 
�ستى  من  املهاجرين  غالبية  الكربى  ال�سناعية  املتقدمة  الدول  هذه 
الهجرة  جممل  من  املائة  يف   90 ن�سبتهم  تبلغ  الذين  العامل  اأنحاء 
العاملية. وتغطي بيانات املنظمة تدفقات الهجرة ال�سنوية اإىل البلدان 
 15 لـ  املهاجرة  العمالة  اأو  املهاجرين  اإجمايل  وكذلك  الأع�ساء، 
واخل�سائ�ص  املر�سل  البلد  ح�سب  م�سنفة  والبيانات  فاأكرث.  �سنة 
كما  الإقامة،  املف�سلة وفرتة  والقت�سادية  الدميغرافية والجتماعية 
تغطي حركة املهاجرين العائدين من البلدان الأع�ساء يف املنظمة، 

م�سنفة ح�سب البلد املر�سل.
كما اعتمدنا تقديرات ق�سم ال�سكان يف الأمم املتحدة لعدد ال�سكان 
بينها  ومن  البلدان،  واإىل  من  الدولية  الهجرة  وتدفقات  املهاجرين 
وهذه  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  وبلدان  العربي  امل�رضق  بلدان 
على حدة، متتد عرب  دولة  لكل  �سال�سل زمنية  �سكل  التقديرات يف 
بلدان  اإىل  الوافدة  العمالة  لهجرة  بالن�سبة  اأما  املا�سيني.  العقدين 
جمل�ص التعاون اخلليجي، فقد اعتمدت بيانات التعدادات عن العمالة 

الأجنبية املقيمة كاأف�سل بيانات متوفرة موثوقة.

باء- اجتاهات الهجرة ودينامياتها

1. الهجرة من بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض التعاون 
اخلليجي

ت�سري التقديرات احلديثة لالأمم املتحدة اإىل اأن املخزون الرتاكمي 
للهجرة الدولية بلغ عام 2005 حوايل 191 مليون مهاجر، ن�سفهم 
تقريبًا من الن�ساء وما يزيد قلياًل عن الن�سف يف الدول النامية. وثلث 
الدول  املتقدمة، وثلثها بني  النامية والدول  الدول  الهجرة بني  تلك 
النامية نف�سها، وثلثها بني الدول املتقدمة)12(. وت�ستحوذ دول اأوروبا 
العامل،  اأنحاء  يف  املهاجرين  اإجمايل  من  املائة  يف   34 حوايل  على 
لآ�سيا،  املائة  يف  و28  ال�سمالية  لأمريكا  املائة  يف   23 مع  باملقارنة 

وتت�سارك فيما تبقى البلدان الأفريقية وبلدان اأمريكا الالتينية.
وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي هي البلدان 
العربية.  العمالة  خا�سة  وب�سفة  العمالة،  لهجرة  الرئي�سية  امل�ستقبلة 
من  للمهاجرين  الرتاكمي  املجموع  اأن  اإىل  املنظمة  بيانات  وت�سري 
البلدان العربية اإىل بلدان املنظمة بلغ يف عام 2000 حوايل 5 ماليني 
العربي،  املغرب  بلدان  من  هاجر  منهم  املائة  يف   79.1 مهاجر، 
العربي وبلدان جمل�ص  امل�رضق  بلدان  املائة( من  )20.9 يف  والباقي 

التعاون اخلليجي.
جمل�ص  بلدان  من  الهجرة  كانت   ،5 اجلدول  يو�سح  وكما 
اأعلى  وكانت  املجموع،  من  املائة  يف   12 حوايل  اخلليجي  التعاون 
تلتها  ثم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  املائة، من  5.7 يف  ن�سبة، وهي 
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الكويت بن�سبة 4.5 يف املائة. كما يبني اجلدول اأي�سًا اأن اأعلى معدل 
اإجمايل  من  املائة  يف   7.5 بن�سبة  لبنان  من  كان  اخلارجة  للهجرة 
املائة فقط، نظرًا لكرب  0.5 يف  بينما بلغ املعدل من م�رض  ال�سكان، 

حجم ال�سكان ن�سبيًا. 
ويبني اجلدول 6 الرتكيب العمري للمهاجرين )15 �سنه فاأكرث( 
القت�سادي.  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  يف  املقيمني 
امل�رضق  بلدان  من  للمهاجرين  العمري  التوزيع  اأن  يو�سح  وهو 

العربي يختلف ب�سكل ملحوظ عن نظريه من بلدان جمل�ص التعاون 
بلدان منظمة  اإىل  البلدان الأخرية  فالهجرة من جمموعة  اخلليجي. 
من  رئي�سي  ب�سكل  هي  القت�سادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
95 يف املائة من اإجمايل  35 �سنة التي ت�سكل اأكرث من  اأقل من  عمر 
املهاجرين من الإمارات العربية املتحدة، باملقارنة مع 87 يف املائة 
وحوايل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  املائة  يف  و78  مان،  عحُ من 
العك�ص من ذلك،  املائة من كل من قطر والكويت. وعلى  75 يف 
منظمة  بلدان  اإىل  العربي  امل�رضق  بلدان  من  املهاجرين  ن�سبة  فاإن 
التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي هي من عمر 35 �سنه فاأكرث، 
وي�سكل هوؤلء حوايل 78 يف املائة من جمموع املهاجرين من م�رض، 
باملقارنة مع 70 يف املائة من اجلمهورية العربية ال�سورية، وحوايل 

60 يف املائة من كل من الأردن ولبنان.
التعاون  جمل�ص  بلدان  من  املهاجرين  ن�سبة  ارتفاع  ويرجع 
اإىل  و34-25   24-15 �سنًا  الأ�سغر  العمرية  الفئات  من  اخلليجي 
كون الدافع الرئي�سي للهجرة من تلك البلدان هو الدرا�سة، بينما ميثل 
العمل ال�سبب الرئي�سي للهجرة من بلدان امل�رضق العربي، ما يف�رض 
الأكرب  العمرية  الفئات  يف  البلدان  تلك  من  املهاجرين  ن�سبة  ارتفاع 

�سنًا، كما هو احلال بالن�سبة مل�رض ولبنان ب�سفة خا�سة. 
التعليمي  بامل�ستوى  تتعلق  التي   7 اجلدول  يف  البيانات  وتبني 
للمهاجرين من عمر 15 �سنة فاأكرث من بلدان امل�رضق العربي وبلدان 
جمل�ص التعاون اخلليجي اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
القت�سادي اأن ن�سبة احلا�سلني على الدرجة اجلامعية عالية، ت�سل 
اإىل حوايل 50 يف املائة يف حالة م�رض وحوايل 45 يف املائة يف حالة 
وذوي  الكفاءات  هجرة  اأن  يوؤكد  وذلك  وقطر،  الكويت  من  كل 

اخلربات العلمية هي ال�سمة الغالبة لهجرة العمل الدولية.

اجلدول 5

توزيع املهاجرين من بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض التعاون 
اخلليجي اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي

ح�صب بلد امليالد، 2000 )*(
معدل الهجرة يف املائةالن�صبة املئويةعدد املهاجرينالبلد

بلدان امل�رضق العربي
2967.01.4 72الأردن

اجلمهورية العربية 
ال�صورية

143 94013.90.9

65734.27.5 353لبنان
40532.60.5 337م�رض

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي
الإمارات العربية 

املتحدة
2 4300.20.8

7850.91.4 9البحرين
9720.50.2 4ُعمان 

8500.50.8 4قطر
2644.52.0 46الكويت

اململكة العربية 
ال�صعودية

59 4735.70.3

072100 035 1املجموع
امل�سدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي للمولودين من الأجانب واملغرتبني. باري�ص. 

.http://stats.oecd.org/# 
)*(ت�سمل ا�سبانيا واأ�سرتاليا واإيطاليا وال�سويد وفرن�سا وكندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.

اجلدول 6

توزيع املهاجرين من عمر 15 �صنة فاأكرث اإىل بلدان منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان القت�صادي)*( ح�صب فئة العمر وبلد امليالد، 2000 

)ن�صبة مئوية(
65+55-4564-3554-2544-1534-24البلد

بلدان امل�رضق العربي
12.627.631.816.46.45.0الأردن

اجلمهورية العربية 
ال�صورية

9.820.427.517.212.512.5

11.024.427.712.210.29.5لبنان
6.615.723.123.014.017.6م�رض

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي
الإمارات العربية 

املتحدة
80.515.12.51.00.40.4

37.123.226.49.91.81.6البحرين
58.828.38.72.60.90.6ُعمان

46.128.621.61.90.51.5قطر
35.538.622.12.70.80.4الكويت

اململكة العربية 
ال�صعودية

47.230.815.44.61.00.9

امل�سدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي للمولودين من الأجانب واملغرتبني. باري�ص. 
.http://stats.oecd.org/#

)*(ت�سمل ا�سبانيا واأ�سرتاليا واإيطاليا وال�سويد وفرن�سا وكندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.

اجلدول 7

توزيع املهاجرين من عمر 15 �صنة فاأكرث من بلدان امل�رضق العربي 
وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان القت�صادي)*( ح�صب احلالة التعليمية، 2000)اأ( و2009)ب( 

)ن�صبة مئوية(
جامعي+ثانوياأقل من ثانوي

200020092000200920002009البلد
بلدان امل�رضق العربي

20.820.037.637.841.641.0الأردن
اجلمهورية العربية 

ال�صورية
33.733.031.230.335.133.3

34.933.830.931.634.230.9لبنان
19.518.830.830.749.747.3م�رض

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي
الإمارات العربية 

املتحدة
23.621.051.450.225.024.2

17.615.840.340.642.140.2 البحرين
15.713.645.944.638.437.5ُعمان
17.916.137.537.544.643.9قطر

18.416.736.836.944.844.2الكويت
اململكة العربية 

ال�صعودية
25.422.838.638.836.035.8

امل�سدر:)اأ( قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي للمولودين من الأجانب واملغرتبني. باري�ص. 
.http://stats.oecd.org/#

            )ب( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، »تقرير التنمية الب�رضية لعام 2009، التغلب على احلواجز: قابلية التنقل الب�رضي 
            والتنمية"،الأمم املتحدة، نيويورك، 2009، �ص 4، 8 .

)*( ت�سمل ا�سبانيا واأ�سرتاليا واإيطاليا وال�سويد وفرن�سا وكندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.
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هامًا  موؤ�رضًا  امل�ستقبلة  البلدان  يف  املهاجرين  اإقامة  مدة  ومتثل 
التي  البلدان  تلك  اإىل  الهجرة  لتدفقات  التاريخي  البحُعد  حتليل  يف 
ميكن ربطها بالتطور الجتماعي والقت�سادي يف املجتمعات حمل 
الدرا�سة. فرمبا يعك�ص ارتفاع عدد املهاجرين يف فرتة زمنية معينة 
بقاء  طول  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  واقت�ساديًا.  اجتماعيًا  حراكًا 
التكّيف  على  املهاجرين  قدرة  يعك�ص  امل�ستقبل  البلد  يف  املهاجرين 
والندماج يف ن�سيج املجتمع امل�سيف، الأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل 

ا�ستقرار �سوق العمل.
�سنة   15 عمر  من  املهاجرين  توزيع   8 اجلدول  ويو�سح 
2000. وتقيم غالبية  واأكرث ح�سب بلد امليالد ومدة الإقامة يف عام 
املهاجرين من بلدان امل�رضق العربي الأربعة فرتات طويلة ن�سبيًا، 
املائة  71 يف  اأقام  فقد  الأحيان.  كثري من  �سنوات يف  تتجاوز ع�رض 
اأكرث  املائة  �سنوات و37 يف  اأكرث من ع�رض  اللبنانيني  املهاجرين  من 

املائة  يف   30 وحوايل  املائة  يف   64 مع  باملقارنة  �سنة،  ع�رضين  من 
 40 وحوايل  املائة  يف  و62  ال�سوريني،  للمهاجرين  التوايل  على 
و32  املائة  يف  و62  امل�رضيني،  للمهاجرين  التوايل  على  املائة  يف 
اأن  النمط  الأردنيني. وي�سري هذا  للمهاجرين  التوايل  املائة على  يف 
غالبية املهاجرين من بلدان امل�رضق العربي يف بلدان منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان القت�سادي تعمل وتقيم ب�سفة دائمة.
بلدان  من  الهجرة  غالبية  اأن  اجلدول  يو�سح  العك�ص،  على 
جمل�ص التعاون اخلليجي اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
القت�سادي املتقدمة �سناعيًا حديثة ن�سبيًا، ل ت�سل مدة الإقامة فيها 
اإىل ع�رض �سنوات، وهي بدافع الدرا�سة. فعلى �سبيل املثال، 72 يف 
مان يبقون يف البلد امل�سيف فرتة تقل عن  املائة من املهاجرين من عحُ
ع�رض �سنوات، باملقارنة مع 67.7 يف املائة و61.7 يف املائة و59.3 
املتحدة  العربية  لالإمارات  املائة  يف  و55  املائة  يف  و58.8  املائة  يف 
وقطر والكويت واململكة العربية ال�سعودية والبحرين على التوايل.

الدول  يف  واملقيمني  الأجانب  للمولودين  الهجرة  بيانات  وتفيد 
يف  للمهاجرين  الرتاكمي  املخزون  حجم  على  التعرف  يف  امل�ستقبلة 
فرتة زمنية معينة، مثل تاريخ اإجراء التعداد اأو امل�سح، كما ي�ساعد 
حتليل البيانات عن فرتة الإقامة يف البلدان امل�ستقبلة على تقييم قدرة 
املهاجرين على الندماج يف املجتمعات امل�سيفة. ومع ذلك، يتطلب 
الدولية  الهجرة  ديناميات  عن  كاملة  �سورة  ر�سم  اإىل  الو�سول 
تتبع  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  وبلدان  العربي  امل�رضق  منطقتي  من 
تدفقات الهجرة عرب ال�سنوات املا�سية للتعرف على اجتاهاتها وعلى 

التغريات التي طراأت عليها. 
يبني ال�سكل 4 تدفقات الهجرة ال�سنوية من بلدان امل�رضق العربي 
وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان القت�سادي خالل الفرتة 1998 اإىل 2007 حيث نالحظ:

حدوث انخفا�ص ملمو�ص يف تدفقات الهجرة ال�سنوية من املنطقة  )اأ( 
خالل الفرتة 2002-2003، ميكن اأن يعزى اإىل الإجراءات 
ال�ستثنائية التي اتخذتها الدول املتقدمة وال�سناعية الكربى لكبح 
الهجرة، خا�سة من املنطقة العربية، يف اأعقاب اأحداث احلادي 

ع�رض من اأيلول/�سبتمرب 2001؛
)ب( حدوث زيادة كبرية يف حجم الهجرة ال�سنوية من بلدان امل�رضق 
اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  بلدان  من  بنظريتها  مقارنة  العربي 
ويعود ذلك اأ�سا�سًا اإىل الختالف ال�سديد يف حجم ال�سكان. فعلى 
�سبيل املثال، بلغ عدد املهاجرين من م�رض يف عام 2007 حوايل 

اجلدول 8

امل�رضق  بلدان  من  فاأكرث  �صنة   15 عمر  من  املهاجرين  توزيع 
العربي وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي يف منظمة التعاون والتنمية 
 2000 امليالد،  وبلد  الإقامة  مدة  ح�صب  القت�صادي)*(  امليدان  يف 

)ن�صبة مئوية(

البلد
اأقل من 

غري مبني+1920-910-45-23-1�صنة

بلدان امل�رضق العربي
4.77.57.316.929.332.32.0الأردن

اجلمهورية العربية 
ال�صورية

3.26.45.716.634.529.64.0

2.74.13.714.433.937.14.1لبنان
3.96.56.713.022.239.68.1م�رض

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي
الإمارات العربية 

املتحدة
11.922.114.019.724.72.35.2

11.916.611.914.920.119.05.6 البحرين
20.013.813.824.318.14.75.3ُعمان
9.619.013.622.224.17.14.3قطر

7.613.612.225.929.28.72.8الكويت
اململكة العربية 

ال�صعودية
16.115.511.515.822.711.56.9

امل�سدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي للمولودين من الأجانب واملغرتبني. باري�ص. 
.http://stats.oecd.org/#

)*( ت�سمل ا�سبانيا واأ�سرتاليا واإيطاليا وال�سويد وفرن�سا وكندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.
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املهاجرون من بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي اإىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي، 2007-1998
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110 اأ�سعاف عدد املهاجرين من البحرين، وحوايل 30 �سعفًا 
مان وقطر، وحوايل ع�رضة اأ�سعاف من الكويت؛ من كل من عحُ
ولبنان  م�رض  من  الهجرة  تدفقات  يف  مطردة  زيادة  هناك  )ج( 
اعتبارًا من عام 2004، بينما كان عدد املهاجرين من الأردن 

واجلمهورية العربية ال�سورية ثابتًا ن�سبيًا طوال الفرتة؛
مان وقطر ثابتة  كانت اأعداد املهاجرين من كل من البحرين وعحُ )د( 
�سنويًا،  200 و800 مهاجر  تفاوت بني  عند م�ستوى منخف�ص 
بينما جتاوز عدد املهاجرين �سنويًا من الكويت 000 2، ومن كل 
من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة 000 5؛
من املرّجح اأن تكون غالبية الهجرة من بلدان جمل�ص التعاون  )ه( 
امل�ستقبلة  الدول  اأكرب  بني  من  نف�سها  هي  تعد  التي  اخلليجي، 
بلدان  اإىل  املا�سية،  القليلة  العقود  يف  العاملة  الأيدي  لهجرة 
التعليم  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي لغر�ص 

والدرا�سة.

2. الهجرة اىل بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض التعاون 
اخلليجي

ت�سري اجتاهات الهجرة الدولية يف الآونة الأخرية اإىل اأن دور 
بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي مل يقت�رض على 
الفنية والعلمية  بالكفاءات  املتقدمة وال�سناعية الكربى  الدول  تزويد 
والعمالة املاهرة فح�سب، بل اإنها لعبت اأي�سًا دورًا مهمًا يف ا�ستقبال 
هجرة دولية من خمتلف اأنحاء العامل، وب�سفة خا�سة العمالة الوافدة 
العمل يف  �سوق  احتياجات  ل�سّد  اخلليجي  التعاون  بلدان جمل�ص  اإىل 
بلدان املجل�ص الناجمة عن م�ساريع التنمية الجتماعية والقت�سادية 

الطموحة.
ويوفر ق�سم ال�سكان يف الأمم املتحدة تقديرات لأعداد املهاجرين 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  وبلدان  العربي  امل�رضق  بلدان  يف  املقيمني 
 ،5 ال�سكل  يعر�سها  كما   ،2010–1990 الأخريين  العقدين  خالل 
وهي توؤكد اأنه كان هناك تزايد م�ستمر يف حجم هجرة العمالة الوافدة 
اإىل  البلدان. فعلى �سبيل املثال، زاد عدد العمال الوافدين  اإىل تلك 
واإىل  مليون،   7.3 اإىل  مليون   4.7 من  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الإمارات العربية املتحدة من 1.3 مليون اإىل 3.3 مليون، واإىل قطر 
من 370 األف اإىل 1.3 مليون. ول يختلف هذا النمط كثريًا يف باقي 

بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي.

امل�رضق  بلدان  اإىل  الهجرة  يف  تزايد  هناك  كان  وباملثل، 
العربي. فقد ت�ساعف عدد املهاجرين يف الأردن من حوايل 1.15 
2010، بينما زاد يف  3 ماليني عام  اإىل حوايل   1990 مليون عام 
األف   690 من  اأ�سعاف  ثالثة  مبقدار  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

اإىل 2.2 مليون.
املهاجرين  اأعداد  ر�سيد  عن  بيانات   9 اجلدول  ويعر�ص 
املقيمني يف بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي 
يف عام 2005. وي�سري اإىل الأهمية الن�سبية لبلدان جمل�ص التعاون 
املقيمني  الوافدين  العمال  عدد  كان  فقد  م�ستقبلة.  كدول  اخلليجي 
 26 اأكرث من  ي�سكلون  6.34 مليون،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
و70  مليون   2.26 مع  باملقارنة  ال�سكان،  اإجمايل  من  املائة  يف 
يف  و69.2  مليون  و1.87  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  املائة  يف 

الكويت. املائة يف 
من  متفاوتة  اأعداد  هناك  كانت  العربي،  امل�رضق  بلدان  ويف 
هناك  كان  الأردن  ففي   .2005 عام  يف  املقيمني  الوافدين  العمال 
ال�سكان،  اإجمايل  من  املائة  يف   42.1 بن�سبة  مليون،   2.35 حوايل 
العربية  اجلمهورية  يف  املائة  يف  و6.9  مليون   1.33 مع  باملقارنة 

ال�سورية.
املقيمني  الوافدين  بني  الإناث  ن�سبة  اأن  اأي�سًا   9 اجلدول  ويبني 
20.8 يف  يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي متدنية، تراوحت بني 
بلدان  يف  ومرتفعة  البحرين،  يف  املائة  يف  و31.9  مان  عحُ يف  املائة 
امل�رضق العربي، تراوحت بني 44.2 يف املائة يف لبنان اإىل 50 يف 

املائة يف الأردن. 

3. هجرة املراأة يف بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض 
التعاون اخلليجي

فيها  يتجلى  التي  الهامة  اخل�سائ�ص  اأحد  الجتماعي  النوع 
اأهم  القت�سادية  العوامل  لأن  فنظرًا  للهجرة.  النتقائي  الطابع 
دوافع الهجرة، من املرجح اأن ي�سري التباين يف حجمها واجتاهاتها 
بينها  ومن  النامية،  البلدان  يف  خا�سة  للذكور،  اأكرب  ن�ساط  اإىل 

البلدان العربية.
امل�رضق  بلدان  الوافدين يف  العمال  توزيع   10 يعر�ص اجلدول 
العربي وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي ح�سب النوع الجتماعي، 
جمموعة  ويف  ككل  العامل  اأنحاء  يف  املهاجرين  بني  الإناث  ون�سبة 

ال�صكل 5

تقدير اأعداد املهاجرين يف بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي ح�صب بلد الإقامة، 2010-1990
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و2005.   1990 لعامي  النامية  البلدان  وجمموعة  املتقدمة  البلدان 
يف  الوافدين  اإجمايل  اإىل  الوافدات  الن�ساء  ن�سبة   6 ال�سكل  ويعر�ص 

بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي. وتبني البيانات ما يلي:
بينما بلغت ن�سبة الن�ساء يف الدول املتقدمة لعامي 1990 و2005،  )اأ( 
من  التوايل  على  املائة  يف   52 من  واأكرث  املائة  يف   50 حوايل 
اإجمايل املهاجرين يف العامل، كانت ن�سبتهن حوايل 46 يف املائة 

فقط يف البلدان النامية؛
)ب( اقرتبت ن�سبة الن�ساء لإجمايل ال�سكان الوافدين يف بلدان امل�رضق 
العربي من امل�ستوى العاملي، اإذ كانت ن�سبتهن 49 يف املائة لكل 
من عامي 1990 و2005، يف حني انخف�ست انخفا�سًا ملحوظًا 

يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي اإىل حوايل 31 يف املائة عام 
1990 ثم انخف�ست مرة ثانية اإىل 29 يف املائة فقط عام 2005؛
بني  الوافدين  اإجمايل  اإىل  الن�ساء  ن�سبة  يف  ملمو�ص  تباين  هناك  )ج( 
مان،  عحُ يف  اأدناها  كانت  اإذ  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بلدان 
يف  واأعالها  و2005؛   1990 عامي  خالل  املائة  يف   21 بن�سبة 
الكويت يف عام 1990، حيث بلغت 39 يف املائة، ثم انخف�ست 

مرة ثانية اإىل 31 يف املائة يف عام 2005؛
تلك  خالل  العمالة  هجرة  حجم  يف  مطردة  زيادة  هناك  كانت  )د( 
الفرتة لكل من الذكور والإناث يف جميع املناطق. وكان معدل 
الزيادة بني اإلإناث املهاجرات يف اأنحاء العامل ويف الدول املتقدمة 
اأقل يف  اأعلى من معدل الزيادة بني الذكور املهاجرين، ولكن 
1990-2005، كان معدل  الفرتة  النامية. ويف خالل  البلدان 
الزيادة يف الهجرة يف بلدان امل�رضق العربي حوايل 65 يف املائة 
املائة  يف   42 بـ  مقارنة  للذكور،  املائة  يف   67 وحوايل  لالإناث 

و52 يف املائة على التوايل يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي؛
العربية  واململكة  قطر  من  كل  يف  الفرتة،  خالل  هناك،  كان  )ه( 
ال�سعودية، ارتفاع يف ن�سبة الن�ساء اإىل اإجمايل العمال الوافدين 
من  والذكور  الإناث  عدد  زاد  قطر،  ويف  بالذكور.  مقارنة 
العمال الوافدين بن�سبة 200 يف املائة وبن�سبة 66.7 يف املائة فقط 
املائة يف  املائة و33.3 يف  35.7 يف  باملقارنة مع  التوايل،  على 

اململكة العربية ال�سعودية. 
العربي وبلدان  امل�رضق  بلدان  اإىل  الوافدة  الهجرة  كما يف حالة 
الإناث  هجرة  الذكور  هجرة  تتجاوز  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
من هذه املناطق اإىل البلدان املتقدمة وال�سناعية الكربى. ويعر�ص 
امل�رضق  بلدان  من  فاأكرث(  �سنة   15( املهاجرين  توزيع   11 اجلدول 
التعاون  منظمة  بلدان  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  وبلدان  العربي 
والتنمية يف امليدان القت�سادي ح�سب النوع الجتماعي عام 2000. 
فعند 47 يف املائة، كانت ن�سبة الن�ساء اأعالها يف البحرين، تلتها م�رض 
 32.7 بلغت  حيث  مان  عحُ يف  اأدناها  وكانت  املائة،  يف   42.3 بن�سبة 
العربية  اململكة  بينها  ومن  املنطقة،  بلدان  باقي  يف  اأما  املائة.  يف 
ال�سعودية وقطر والأردن والإمارات العربية املتحدة، فكانت ن�سبة 

الن�ساء اأقل من 40 يف املائة.

اجلدول 9

توزيع الوافدين املقيمني يف بلدان امل�رضق العربي وبلدان 
جمل�ض التعاون اخلليجي ح�صب بلد الإقامة ون�صبة الإناث ومعدل 

الهجرة)*(،2005

البلد
عدد الوافدين 

ن�صبة الإناثاملقيمني
الن�صبة املئوية للوافدين املقيمني 

اإىل اإجمايل عدد ال�صكان
بلدان امل�رضق العربي

23549.242.1 345 2الأردن
اجلمهورية 

العربية ال�صورية
1 326 35948.96.9

19144.217.7 721لبنان
24646.70.3 745م�رض

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي
الإمارات العربية 

املتحدة
2 863 02727.770.0

16631.938.2 278البحرين
26320.825.5 666ُعمان 

86125.880.5 712قطر
66525.669.2 869 1الكويت

اململكة العربية 
ال�صعودية

6 336 66630.126.8

امل�سدر: امل�سدر: الأمم املتحدة، اإدارة ال�سوؤون الإقت�سادية والإجتماعية، �سعبة ال�سكان، )2009(.  الإجتاهات يف ر�سيد 
 ،Database، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008 :الهجرة الدولية: مراجعة العام 2008 )قاعدة بيانات الأمم املتحدة

 .)http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1 ،متاحة على املوقع التايل
)*(معدل الهجرة = الن�سبة املئوية للوافدين املقيمني اإىل اإجمايل عدد ال�سكان يف البلد.

اجلدول 10

توزيع املهاجرين يف اأقاليم العامل الرئي�صية، بلدان امل�رضق العربي، وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان القت�صادي ح�صب النوع الجتماعي، 2005-1990

ن�صبة الإناثن�صبة الزيادةعدد املهاجرين باملاليني
199020052005-199019902005

ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناث
76,385.6379,132.4396,074.2999,171.1225.825.349.149.2العامل

42,783.5639,571.1760,492.3356,695.6141.443.352.051.6الدول املتقدمة
33,602.0739,561.2735,581.9642,475.515.97.445.945.6الدول النامية

1,234.551,301.412,268.992,370.5483.882.248.748.9بلدان امل�رضق العربي
2,711.045,914.153,674.119,052.5435.553.131.428.9بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي

49.35123.8588.63189.5379.653.028.531.9البحرين
9.335.439.030.0-619.00966.28561.161,308.50الكويت
88.76334.81138.35527.9155.957.721.020.8ُعمان
95.39274.43183.87528.9992.892.825.825.8قطر

1,418.823,324.181,908.724,427.9534.533.229.930.1اململكة العربية ال�صعودية
439.72890.60793.372,069.6680.4132.433.127.7الإمارات العربية املتحدة

الأمم املتحدة، اإدارة ال�سوؤون الإقت�سادية والإجتماعية، �سعبة ال�سكان، )2009(.  الإجتاهات يف ر�سيد الهجرة الدولية: مراجعة العام 2008 )قاعدة بيانات الأمم املتحدة: Database، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008، متاحة على املوقع التايل،
 .)http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1 



ثالثًا- الق�سايا الأ�سا�سية للهجرة الدولية والتنمية يف منطقة امل�رضق العربي وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي )هجرة الأيدي العاملة( 40

العربي  امل�رضق  بلدان  واإىل  من  الن�ساء  هجرة  وجهات  وت�سري 
وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي ب�سفة عامة اإىل ثبات ن�سبي، واإىل 
ومّل  العائلي  ال�ستقرار  اأهمية  توؤكد  التي  التقليدية  الهجرة  اأمناط  اأن 
هجرة  على  الطلب  يف  تزايد  هناك  واأن  م�ستمرة،  الأ�رضة  �سمل 
العمل لالإناث يف املجالت ال�سحية والتعليمية وغريها من اخلدمات 
فيها،  ميزات  الن�ساء  متلك  التي  وال�سخ�سية،  واملجتمعية  احلكومية 

وت�سرتط مرافقة الأزواج اأو املحارم يف بع�ص تلك البلدان.

4. م�صاهمة املهاجرين يف قوة العمل والبطالة بني املهاجرين

الهجرة للعمل من بلدان امل�رضق العربي وبلدان جمل�ض  )اأ( 
التعاون اخلليجي

ب�سفة  الكفاءات  وهجرة  عامة  ب�سفة  للهجرة  الرئي�سي  الدافع 
 12 خا�سة هو احل�سول على فر�ص عمل منا�سبة. ويقدم اجلدول 
بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي عن املهاجرين 
التي  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  وبلدان  العربي  امل�رضق  بلدان  من 

ت�سري اإىل ما يلي:

الن�ساط القت�سادي بني املهاجرين  ارتفاع معدلت امل�ساهمة يف   -
بلدان جمل�ص  اأولئك من  باملقارنة مع  العربي  امل�رضق  بلدان  من 
 61 حوايل  بني  تراوحت   ،2000 عام  ففي  اخلليجي.  التعاون 
يف املائة للمهاجرين من اجلمهورية العربية ال�سورية و71.6 يف 
فقط  املائة  يف   33.6 مع  باملقارنة  م�رض،  من  للمهاجرين  املائة 
العربية  الإمارات  من  املائة  يف  و40.8  مان،  عحُ من  للمهاجرين 
املتحدة، و47 يف املائة من قطر. وكان العمل هو الدافع الرئي�سي 
الدافع  الدرا�سة  كانت  بينما  العربي،  امل�رضق  بلدان  من  للهجرة 

الرئي�سي للهجرة من بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي؛
تراجعًا  القت�سادي  الن�ساط  يف  امل�ساهمة  معدلت  تراجعت   -
املهاجرين  بني   ،2000 بعام  مقارنة   ،2009 عام  يف  ملمو�سًا 
من بلدان امل�رضق العربي، بينما بقيت ثابتة ن�سبيًا بني املهاجرين 
اإىل  اأن يعزى ذلك  التعاون اخلليجي. وميكن  من بلدان جمل�ص 
على  الكربى  وال�سناعية  املتقدمة  الدول  من  الطلب  انخفا�ص 
اأيلول/  11 اأحداث  نتيجة  العربية  املنطقة  من  املهاجرة  العمالة 

�سبتمرب 2001؛
توجد عالقة قوية بني معدلت التوظيف وبني امل�ستوى التعليمي   -
�سبيل  فعلى  ا�ستثناء.  بدون  املنطقة  بلدان  جميع  من  للمهاجرين 
املثال، يف عام 2000، كان معدل التوظيف بني املهاجرين من 
املائة  يف   78 حوايل  املرتفع  التعليمي  امل�ستوى  ذوي  من  م�رض 
التعليم  ذوي  من  املهاجرين  بني  فقط  املائة  يف   55 مع  باملقارنة 
املائة  45 يف  مان  لعحُ بالن�سبة  املعدلت  كانت  وباملثل،  املنخف�ص. 

واأقل من 24 يف املائة على التوايل؛
بلدان  يف  املنطقة  بلدان  من  املهاجرين  بني  البطالة  معدلت   -
عمومًا  اأقل  هي  القت�سادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
بني  البطالة  فمعدل  الأ�سلية.  البلدان  يف  البطالة  معدلت  من 
مان وم�رض يبلغ حوايل 8  املهاجرين من الأردن والبحرين وعحُ
العربية  اجلمهورية  لكل من  املائة  9-11 يف  بني  املائة، وما  يف 
ال�سورية وقطر والكويت ولبنان واململكة العربية ال�سعودية، بينما 
يرتفع ب�سكل ا�ستثنائي اإىل 15 يف املائة لالإمارات العربية املتحدة. 
املهاجرين من  انخفا�سًا ملحوظًا بني  البطالة   تنخف�ص معدلت 
ذوي التعليم املرتفع، مقارنة باملهاجرين من ذوي التعليم املنخف�ص. 
بجذب  الكربى  وال�سناعية  املتقدمة  الدول  اهتمام  على  ذلك  ويوؤكد 
الكفاءات العلمية من الدول النامية وتوفري فر�ص العمل املنا�سبة لها. 
الفرتة  خالل  ن�سبيًا  ثابتة  املهاجرين  بني  البطالة  معدلت  كانت 
2000-2009، دون اأي تغري يذكر �سواء يف املعدلت العامة اأو يف 

املعدلت ح�سب امل�ستوى التعليمي.

)ب( هجرة العمل اإىل بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي

للوفاء باحتياجات اأ�سواق العمل فيها، ت�ستقبل بلدان جمل�ص التعاون 
اخلليجي اأكرب عدد من العمالة الوافدة من خمتلف اأرجاء العامل، 8.6 

مليون يف عام 1995، ارتفع اإىل 12.8 مليون عام 2005)13(.
ويت�سح من ال�سكل 7 الدور الرئي�سي الذي تلعبه العمالة الوافدة. 
ففي عام 2000، �سكل العمال الأجانب اأكرث من 50 يف املائة من قوة 
العمل يف كافة بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، اإذ ترتاوح ن�سبهم بني 
56 يف املائة يف اململكة العربية ال�سعودية و90 يف املائة يف الإمارات 

العربية املتحدة. 

ال�صكل 6

ن�صبة الن�صاء العامالت الوافدات اإىل اإجمايل العمال الوافدين يف 
بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي والعامل، 2005  
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امل�سدر: الأمم املتحدة، اإدارة ال�سوؤون الإقت�سادية والإجتماعية، �سعبة ال�سكان، )2009(.  الإجتاهات يف ر�سيد الهجرة 
الدولية: مراجعة العام 2008 )قاعدة بيانات الأمم املتحدة: Database، POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008، متاحة على 

 .)http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1 ،املوقع التايل

اجلدول 11

توزيع املهاجرين 15 �صنة فاأكرث من بلدان امل�رضق العربي 
وبلدان جمل�ض التعاون اخلليجي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان القت�صادي)*( ح�صب النوع الجتماعي، 2000
املجموعن�صبة الإناثن�صبة الذكورالبلد

بلدان امل�رضق العربي
61.338.7100الأردن

54.945.1100اجلمهورية العربية ال�صورية
55.045.0100لبنان
57.742.3100م�رض

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي
61.838.2100الإمارات العربية املتحدة

52.847.2100البحرين
67.332.7100ُعمان 

60.439.6100قطر
58.941.1100الكويت

60.239.8100اململكة العربية ال�صعودية
امل�سدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي للمولودين من الأجانب واملغرتبني. باري�ص. 

.http://stats.oecd.org/#
)*( ت�سمل ا�سبانيا واأ�سرتاليا واإيطاليا وال�سويد وفرن�سا وكندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.



41 الهجرة الدولية والتنمية يف بلدان الإ�سكوا: التحديات والفر�ص

العاملني  ن�سبة  يف  حمدودة  اختالفات  اأي�سًا  ال�سكل  يبني  كما 
 .2005-1985 الفرتة  خالل  العمل  قوة  اإجمايل  اإىل  الأجانب 
العربية  واململكة  والكويت  املتحدة  العربية  الإمارات  جنحت  فقد 
عمان  من  كل  يف  زادت  بينما  قلياًل،  الن�سبة  تخفي�ص  يف  ال�سعودية 

وقطر والبحرين بدرجات متفاوتة.
اإن هجرة العمالة الوافدة اإىل بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي غري 
م�سبوقة، ورمبا غري متكررة: تتجاوز م�ساهمة العمال الأجانب يف 
املائة  90 يف  الأوىل  ت�سكل  اإذ  الوطنية،  العمالة  م�ساهمة  العمل  قوة 
الظاهرة  هذه  بداأت  وقد  البلدان.  بع�ص  يف  العمل  قوة  اإجمايل  من 
والبدء  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأعقاب  يف  ال�سبعينات  منت�سف  منذ 
الإيجار  اأن�سطة  يف  والتو�سع  النطاق  وا�سعة  حتتية  بنية  مب�ساريع 
القوى  يف  ال�سديد  النق�ص  رغم  والتجارة،  واخلدمات  والإن�ساء 
العاملة الوطنية. وكانت النتيجة العتماد على ا�ستعداد القوى العاملة 
الأجنبية للعمل يف �سياق نوع جديد من الهجرة، وهي الهجرة املوؤقتة 
والدائمة يف اآن واحد: اإذ تعترب العمالة الوافدة موؤقتة، ب�رضف النظر 
عن مدة اإقامتها يف البلد، التي قد ت�ستمر يف كثري من الأحيان عقودًا. 
قطاع  واقع  بينما  "موؤقت"،  اأ�سا�ص  على  ي�ستقدم  الأجنبي  فالعامل 
الأعمال يتطلب عمالة اأجنبية "م�ستدامة". وقد ا�ستتبع ذلك ا�ستحداث 
النظام  الأجانب، ويوفر هذا  العمال  "الكفيل" كاآلية ل�ستقدام  نظام 
امتيازات ل�ساحب العمل املواطن، باحتكاره العمالة الأجنبية، ويف 
النظام تداعيات  اأن لهذا  العمالة. غري  نف�سه يقيد حركة هذه  الوقت 
�سلبية على حقوق العمال الأجانب باملقارنة مع العمال املواطنني)14(.

5. م�صاهمة الن�صاء العامالت الوافدات يف قوة العمل

اأكرث  املهاجرة  العمل  قوة  الن�ساء يف  م�ساهمة  انخفا�ص  يكون  قد 
و�سوحًا من انخفا�ص اأعدادهن يف اإجمايل الهجرة من واإىل البلدان 
العربية حمل الدرا�سة. وباعتبار اأن بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي 
من اأكرث الدول ا�ستقباًل للعمالة املهاجرة، فاإن درا�سة ن�سب الإناث 
اإىل اإجمايل القوة العاملة فيها مفيدة. يبني اجلدول 13 هذه الن�سبة يف 

�سنوات خمتلفة خالل العقدين الأخريين على نحو وا�سح:
هناك زيادة ثابتة يف حجم كل من قوة العمل الوافدة من الإناث   -

والذكور، واإن كانت زيادة الأخرية اأ�رضع؛

اجلدول 12

وبلدان  العربي  امل�رضق  بلدان  من  �صنة(   64-15( املهاجرين  توظيف 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
القت�صادي ح�صب م�صتوى التعليم وبلد امليالد يف عامي 2000)اأ( و2009)ب( 

)ن�صبة مئوية(

م�صتوى التعليم
معدل البطالةمعدل التوظيف

2000200920002009بلد امليالد
بلدان امل�رضق العربي

الأردن

11.012.0–45.9منخف�ص

8.08.5–60.5متو�سط
6.06.2–71.9عايل

62.861.97.57.9املجموع

اجلمهورية العربية 
ال�صورية

13.913.7–47.4منخف�ص
10.210.5–59.0متو�سط

8.08.6–72.6عايل
61.255.310.110.5املجموع

لبنان

14.915.3–44.8منخف�ص
10.811.0–63.0متو�سط

6.86.9–78.7عايل
63.256.910.010.4املجموع

م�رض

12.60.9–55.3منخف�ص
9.69.7–67.7متو�سط

6.36.5–77.8عايل
71.659.97.98.3املجموع

بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي

الإمارات العربية 
املتحدة

17.518.8–31.4منخف�ص
17.217.1–35.3متو�سط

11.210.6–58.3عايل
40.840.815.014.9املجموع

البحرين

6.36.1–56.4منخف�ص
10.110.1–56.1متو�سط

6.96.7–68.8عايل
61.761.78.07.9املجموع

ُعمان

8.87.5–23.9منخف�ص
8.810.4–26.0متو�سط

6.16.1–45.2عايل
33.634.47.47.7املجموع

قطر

14.114.5–39.5منخف�ص
15.815.8–35.7متو�سط

6.76.9–59.7عايل
47.545.710.410.7املجموع

الكويت

17.718.9–35.8منخف�ص
11.712.3–46.7متو�سط

6.16.3–68.7عايل
55.853.89.19.6املجموع

اململكة العربية 
ال�صعودية

19.418.4–29.2منخف�ص
13.013.2–41.6متو�سط

8.08.2–51.7عايل
43.543.511.511.8املجموع

امل�سدر: )اأ( قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي للمولودين من الأجانب واملغرتبني. باري�ص. 
.http://stats.oecd.org/#

             )ب( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�رضية لعام 2009، "التغلب على احلواجز: قابلية التنقل الب�رضي 
                     والتنمية"، الأمم املتحدة، نيويورك، 2009 ، �ص 154-151.

ال�صكل 7

ن�صبة العاملني الأجانب يف قوة العمل يف بلدان جمل�ض التعاون 
اخلليجي، 2000-1985
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انخفا�ص م�ساهمة الن�ساء يف قوة العمل الوافدة انعكا�ص لنخفا�ص   -
ول  عامة.  ب�سفة  العربية  املنطقة  يف  العمل  قوة  يف  م�ساهمتهن 
توجد اختالفات جوهرية بني ن�سب م�ساهمة الن�ساء يف قوة العمل 

الوافدة وبني م�ساهمتهن يف قوة العمل ب�سفة عامة؛
الوافدة يف جميع بلدان  الن�ساء يف قوة العمل  رغم تدين م�ساهمة   -
جمل�ص التعاون اخلليجي يف الثمانينات والت�سعينات، زادت هذه 
الن�سبة زيادة ملمو�سة يف ال�سنوات الأخرية يف اأغلبها. فعلى �سبيل 
املثال، زادت يف البحرين من 8.8 يف املائة عام 1981 اإىل 19 
5.1 يف  2003، ويف اململكة العربية ال�سعودية من  يف املائة عام 

املائة اإىل 14.1 يف املائة عام 2002.

6. بع�ض التجارب يف جمال تعزيز دور الهجرة يف جهود 
التنمية

)اأ( بناء نظام معلومات متكامل ل�صوؤون الهجرة يف م�رض

يف اإطار دعم القدرات املوؤ�س�سية، قامت وزارة القوى العاملة 
املنظمة  مع  بالتعاون   ،2004 اإىل   2001 من  الفرتة  يف  والهجرة 
املتكامل  املعلومات  نظام  اإن�ساء  م�رضوع  بتنفيذ  للهجرة،  الدولية 
امل�رضي-اليطايل  التعاون  م�ساريع  كاأحد  الهجرة  ل�سوؤون 

للتنمية)15(، ويهدف امل�رضوع اإىل:
تي�سريعملية الهجرة ال�رضعية واإدماج املهاجرين؛  -

خالل  من  امل�رضيني  للمهاجرين  الجتماعية  الظروف  حت�سني   -
تقوية روابطهم الثقافية والقت�سادية بوطنهم الأم؛

�سق قنوات ت�سب فيها املوارد املالية والب�رضية الناجتة عن الهجرة   -
كي ت�سهم يف جهود التنمية يف م�رض.

وقد �سمم النظام لتي�سري تخزين وحتديث وا�ستعادة كافة البيانات 
وحتديد  وتنظيمها  البيانات  على  احل�سول  يتيح  وهو  ال�سلة.  ذات 
ور�سم �سورة عن مالمح اجلاليات امل�رضية يف اخلارج والتوا�سل 
وظروف  العمل  فر�ص  عن  معلومات  اأي�سًا  النظام  وين�رض  معها. 
املهاجرين.  العمال  وواجبات  حقوق  عن  كما  اخلارج،  يف  العمل 
بالتطورات  الإملام  من  املهاجرين  ميّكن  ذلك،  على  وعالوة 

اجلدول 13

اإجمايل قوة العمل وقوة العمل الوافدة يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي ح�صب النوع الجتماعي
ن�صبه الإناث يف قوة العملقوة العمل الوافدة )بالآلف(اإجمايل قوة العمل )بالآلف(

عمال وافدوناإجمايلذكوراإناثذكوراإناثال�صنةالبلد

الإمارات العربية املتحدة
198028532264795.05.2
20002521 657----13.2--

البحرين
19811912777413.28.8
2003742563715722.419.0

ُعمان
199368637453879.710.4
2001----183347--34.5

قطر
198619181161639.39.2
2001502733724015.613.2

الكويت
199519555114444226.124.5
20033611 05825789025.422.4

اململكة العربية ال�صعودية
1974961 621203715.65.1
20029015 3414362 65714.414.1

امل�سدر: جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، 2003.

وي�ستمر  م�رض.  يف  ال�ستثمار  وبفر�ص  والجتماعية  القت�سادية 
اجلانب امل�رضي يف تلقي دعم مادي وفني ل�سمان ا�ستمرارية النظام 

بعد انتهاء فرتة امل�رضوع.
ويدعم بع�ص املهاجرين امل�رضيني يف اإيطاليا موقع امل�رضوع على 
�سبكة الإنرتنت، غري اأن ن�سبة كبرية منهم ل ت�ستخدم الإنرتنت، كما 
اأن البع�ص يعرتيه القلق اإزاء اإمكانيه ا�ستخدام النظام ملراقبتهم ولي�ص 

لت�سجيع دورهم بو�سفهم اأطرافًا معنية بالتنمية)16(.
معلومات  بوابات  اإ�سافة  خالل  من  النظام  تطوير  وميكن 

وات�سالت لفر�ص حمددة وجمالت تعاون مثل:
القطاعات  يف  وال�ستثمار  التجارة  فر�ص  عن  معلومات  بوابة   -
التجارة  وزارات  فيها  ت�سارك  م�رض،  يف  املختلفة  القت�سادية 

وال�ستثمار والتعاون الدويل؛
بوابة معلومات عن امل�رضيني يف اخلارج، كي توفر بيانات عن   -

املهارات واخلربات التي ميكن ال�ستعانة بها للم�ساريع املختلفة؛
فيها  حتدد  الجتماعية،  التنمية  فر�ص  عن  معلومات  بوابة   -
املنظمات غري احلكومية والوزارات الجتماعية م�ساريع التعليم 
دعم من  وال�سحة الالزمة على امل�ستوى املحلي والتي ميكن اأن تحُ
اأن  اخلارج. وميكن  امل�رضيني يف  املهاجرين  حتويالت وخربة 
تن�رض هذه البوابة معلومات وعناوين املنظمات غري احلكومية يف 

م�رض واجلمعيات امل�رضية يف اخلارج لتي�سري الت�سال املبا�رض؛
بوابة معلومات عن �سبكات امل�رضيني يف اخلارج، لتي�سري تبادل   -

املعلومات وتعميم اأف�سل املمار�سات القت�سادية والجتماعية؛
متكن  كي  والدمج،  الهجرة  خدمات  عن  معلومات  بوابة   -
الجتماعية  املعلومات  على  احل�سول  من  املحتملني  املهاجرين 
تقدم  التي  املحلية  املق�سد وعناوين اجلهات  بلد  والقت�سادية عن 

خدمات وت�سهيالت اندماج املهاجرين.

مبادرة قطر لإن�صاء �رضاكة م�صتدامة مع العلماء العرب  )ب( 
املغرتبني يف اخلارج

للمبادرات  العربية  الدول  جامعة  تبني  مبكان  الأهمية  من 
املغرتبني  التوا�سل مع  العربية يف جمال  الدول  بع�ص  تطلقها  التي 
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العرب، مثل مبادرة قطر لإن�ساء �رضاكة م�ستدامة مع العلماء العرب 
املغرتبني يف اخلارج، وعقد املوؤمتر الأول للعلماء العرب املغرتبني 
يف قطر عام 2007، بدعوة من موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 
العرب  للعلماء  دائم  كيان  تاأ�س�ص  املوؤمتر  هذا  ختام  ويف  املجتمع. 
باملعرفة  النهو�ص  بهدف  خرباتهم  من  ال�ستفادة  لتي�سري  املغرتبني 
والإبداع والبحث العلمي يف البلدان العربية. وجدير بالإ�سارة اأن 
هذه املبادرة املهمة تت�سق يف جوهرها مع دعوة اجلمهورية العربية 

ال�سورية لتاأ�سي�ص قاعدة بيانات خلربة املغرتبني العرب)17(.

برنامج نقل املعرفة من خالل الكفاءات الوطنية املغرتبة  )ج( 
)TOKTEN(

نقل  "برنامج  الإمنائي، من خالل  املتحدة  الأمم  برنامج  �ساهم 
املعرفة من خالل الكفاءات الوطنية املغرتبة" )TOKTEN(، الذي 
بداأ تنفيذه منذ عام 1977 يف تخفيف الآثار ال�سلبية "لنزيف الأدمغة". 
وهو م�سمم لنقل املعرفة عن طريق قاعدة بيانات حمدثة عن خربات 
املغرتبني، م�سنفة ح�سب البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة. وت�ستفيد البلدان 
يقوم  تطوعية  ق�سرية  ا�ست�سارية  زيارات  تنظيم  خالل  من  املر�سلة 
وي�ستخدم  والعلمي.  الفني  الدعم  لتقدمي  الأم  لوطنهم  املغرتبون  بها 
والثقافة  باللغة  معرفتهم  جانب  اإىل  املكت�سبة  خرباتهم  املتطوعون 
املحلية لنقل معرفتهم ومهاراتهم بكفاءة. ويتميز الربنامج بانخفا�ص 
فقط.  والإقامة  ال�سفر  تكاليف  املتطوعني  اخلرباء  مينح  اإذ  كلفته، 
وال�سودان  اجلزائر  بينها  من  بلدًا،   49 الربنامج  هذا  من  وي�ستفيد 

وفل�سطني ولبنان)18(.

جهود جامعة الدول العربية لتفعيل دور الهجرة يف التنمية  )د( 
الوطنية والتكامل العربي الإقليمي

املا�سية  العقود  عرب  العربية  الدول  جامعة  جهود  توا�سلت 
العمل  لهجرة  العربي  الإعالن  وياأتي  التنمية،  يف  دورها  لتفعيل 
والتكامل  الوطنية  التنمية  يف  الهجرة  دور  "تفعيل  بعنوان  الدولية 
يف  العربية  الدول  وخرباء  ممثلي  عن  ال�سادر  العربي"  الإقليمي 
متوز/ يف  العربية  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  مقر  يف  اجتماعهم 
املبادئ  من  عري�سة  جمموعة  الإعالن  ت�سمن  وقد   .2006 يوليو 
والتو�سيات لتعزيز التعاون والتن�سيق العربي، وتبادل املعلومات 
والبحث العلمي، وتوفري التدريب والتاأهيل الالزمني لتي�سري انتقال 
العمالة بني البلدان العربية وفقًا لحتياجات كل من البلدان املر�سلة 
ال�سيا�سات والربامج، وتعزيز حقوق الإن�سان  وامل�ستقبلة، وتوحيد 

واحلريات الأ�سا�سية جلميع املهاجرين. 
الثقافة  اأكدت هذه التو�سيات على �رضورة الهتمام بن�رض  وقد 
بني  خا�سة  وب�سفة  اخلارج،  يف  العربية  اجلاليات  بني  العربية 
الأجيال التالية من املهاجرين العرب، والتوا�سل معهم حول كيفية 
دعمهم للق�سايا العربية وتعزيز روابطهم بالوطن الأم، وال�ستفادة 

من مهاراتهم وخرباتهم يف جهود التنمية يف اأوطانهم. 
جت هذه اجلهود بانعقاد اجتماع وزراء الدول العربية  وقد توِّ
العامة  الأمانة  مقر  يف  العرب  واملغرتبني  الهجرة  ب�سوؤون  املعنيني 
بناًء   ،2008 �سباط/فرباير  يف  القاهرة  يف  العربية  الدول  جلامعة 
العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني  وجهها  التي  الدعوة  على 

الريا�ص  يف  عقدت  التي  ع�رض  التا�سعة  العربية  القمة  من  وانطالقًا 
العمالة  هجرة  انعكا�سات  على  الجتماع  ركز  وقد   .2007 عام 
يف  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  على  الأدمغة  وهجرة  الفنية 
العامل العربي، واأّكد على اأهمية دور املغرتبني العرب، و�رضورة 
الوطنية.  التنمية  برامج  يف  للم�ساركة  لهم  املنا�سبة  الفر�ص  اإتاحة 
وقد جرى تقييم عام لدوافع وانعكا�سات الهجرة العربية واأو�ساع 
ا�سرتاتيجية  و�سع  اإىل  بالإ�سافة  اخلارج،  يف  العرب  املغرتبني 
ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  واملهاجرين.  الهجرة  ق�سايا  ملعاجلة  عربية 
رفع الجتماع تو�سية اإىل املجل�ص القت�سادي الجتماعي للجامعة 
باإن�ساء جمل�ص للوزراء العرب املعنني ب�سوؤون املهاجرين واجلاليات 

العربية يف اخلارج)19(.

جيم- خال�صة

تزايد حجم هجرة العمل خالل الآونة الأخرية ويتوقع ا�ستمرار 
تزايدها يف امل�ستقبل نظرًا لأن العوملة اأنتجت م�سارات جديدة لهجرة 
العامل.  من  خمتلفة  مناطق  يف  جديدة،  مهارات  وكذلك  العمل، 
عليها  ي�سيطر  عاملية  ثقافة  يف  بالندماج  العوملة  دعوات  وتنادي 
الإنتاج  عوامل  حركة  حرية  على  وتعتمد  واملعرفة،  العلم  جمتمع 
التجارة  حرية  وت�سجع  العاملي،  القت�سادي  النمو  فر�ص  لتعظيم 
املال غري  الفر�ص حلركة راأ�ص  ال�سلع واخلدمات، وتوفر  وتبادل 
املقيدة. مع ذلك، ل تزال العوملة ت�سدد القيود على حركة الأفراد، 
�سديدة يف  انتقائية  املاهرة، وتنتهج  العمالة  تي�رض فقط حركة  اأنها  اإذ 
البحث عن كفاءات متلك املعرفة والإبداع، اأي ت�سحب من البلدان 
للنهو�ص  الدول  هذه  اإليه  حتتاج  الذي  الب�رضي  املال  راأ�ص  النامية 

بالتنمية.
املحُ�ّسن  ال�سمال  الدميغرافية بني  الرتكيبة  الراهن يف  اخللل  ولعل 
واجلنوب ال�ساب هو الدليل الأكرب على اأن حجم الهجرة من البلدان 
النامية اإىل البلدان املتقدمة وال�سناعية الكربى �ستتنامى يف امل�ستقبل.

بلدان  بينما  املهاجرة،  للعمالة  العربي مر�سلة  بلدان امل�رضق  اإن 
جمل�ص التعاون اخلليجي م�ستقبلة لها؛ لذلك يجب بذل اجلهود ملواءمة 
للعمالة  البينية  الهجرة  وت�سجيع  املختلفة  العمل  اأ�سواق  احتياجات 

العربية.
تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  على  العاملية  الهجرة  اجتاهات  وتوؤكد 
�سياغة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  وبلدان  العربي  امل�رضق  بلدان 
حجم واأمناط الهجرة العاملية، حيث �ست�سكل بلدان امل�رضق العربي 
رافدًا رئي�سيًا لحتياجات اأ�سواق العمل يف الدول املتقدمة وال�سناعية 
التعاون  جمل�ص  بلدان  �ستكون  بينما  واخلربات،  الكفاءات  من 

اخلليجي م�ستقباًل رئي�سيًا للعمالة الوافدة من خمتلف مناطق العامل. 
والإجراءات  ال�سيا�سات  حول  الدائر  اجلدل  اإطار  ويف 
ناحية، ومواجهة  العمل من  اأ�سواق  احتياجات  ال�رضورية ملواءمة 
تدعو  نظر.  وجهتا  برزت  اأخرى،  ناحية  من  الكفاءات  هجرة 
الأوىل اإىل وقف نزيف الأدمغة واإىل ت�سجيع عودة املغرتبني العرب 
مالية  حتفيزية  �سيا�سات  خالل  من  اأوطانهم،  تنمية  يف  للم�ساهمة 
واإدارية ومعنوية. وباملقابل، تدعو وجهة النظر الثانية، التي تبدو 
املغرتبة وتزويدها  اجلاليات  الروابط مع  تعزيز  اإىل  اأكرث واقعية، 
بالفر�ص للم�ساهمة يف نقل وتوطني املعرفة واخلربة خدمة للتنمية يف 

اأوطانها، بينما هي تظل يف اخلارج. 
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)*( اأعد هذا البحث ال�سيد حممد اخل�ساين وال�سيد حممد بن�سعيد.

مقدمـة

حيث  للهجرة  املر�سلة  املناطق  اأهم  من  العربي  امل�رضق  بلدان 
جاليات  تكّون  فمع  بارزة.  جمتمعية  ظاهرة  الهجرة  اأ�سبحت 
اأ�سا�سيًا  اأ�سبحت هذه ت�سكل مكونًا  م�رضقية عربية مهمة يف اخلارج 
الهجرة  اأن حتولت  بعد  امل�ستقبلة، وخا�سة  الدول  العالقات مع  يف 
املوؤقتة اإىل اإقامة دائمة، وخا�سة بني اللبنانيني واأولئك الذين هاجروا 
روابط  على  املهاجرون  حافظ  ذلك،  ومع  واأمريكا.  اأوروبا  اإىل 
وحتتل  الأ�سلية.  بلدانهم  مع  وطيدة  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية 

الروابط القت�سادية مكانة خا�سة، نظرًا لأثرها على التنمية. 
التي  والتنمية  الهجرة  بني  العالقة  الهجرة حتليل  اإدارة  تقت�سي 
هذه  توظيف   )2( املالية؛  التحويالت   )1( يلي:  ما  على  تتمحور 
الأبعاد   )4( التحويالت؛  لهذه  القت�سادية  الآثار   )3( التحويالت؛ 

امل�ستقبلية والتو�سيات.
نق�ص  ال�سعوبات:  بع�ص  برزت  التحليل،  بهذا  القيام  اأثناء 
مثل  البلدان،  لبع�ص  بالن�سبة  الإح�سائية  والبيانات  الأبحاث 
البيانات  يف  والختالفات  ولبنان،  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
عدم  اإىل  الأخرية  ال�سعوبة  وتعزى  امل�سدر.  ح�سب  الإح�سائية 
وجود قنوات تعامالت حمددة تتيح حتديد حجم التحويالت، اإ�سافة 

اإىل ا�ستخدام اأكرث من و�سيط يف عملية التحويل)1(. 
و�سيتم الرتكيز هنا على حتليل القت�ساد الكلي )املاكرو( وذلك 

لقلة املراجع التي حتلل جوانب القت�ساد اجلزئي )املايكرو(.
التحويالت  حظيت  والجتماعي،  القت�سادي  لدورها  نظرًا 
على  هام  اأثر  وللتحويالت  النظري.  امل�ستوى  على  بالغة  باأهمية 
اجلزئي  القت�ساد  وم�ستوى  )املاكرو(  الكلي  القت�ساد  م�ستوى 
للبلدان  ال�سعبة  للعملة  �سواء، فهي م�سدر هام  )املايكرو( على حد 
املتلقية ولدخل كثري من الأ�رض. ويتكون الدخل الكلي للمهاجر من:

الدخل املبا�رض: الراتب والأجور من ن�ساط مهني؛ )اأ( 
للمهاجر،  املمنوحة  العائلية  التعوي�سات  املبا�رض:  غري  )ب( الدخل 
ال�سمان  ومنها  املهاجر،  م�ساهمة  غري  من  والتعوي�سات 
الجتماعي، واملنح الطبية وال�سحية والتعوي�ص عن البطالة، 

اإذا كان املهاجر يقيم ب�سفة قانونية يف بلد يوفر هذه املنافع. 
قبل اخلو�ص يف التقييم الإجمايل لهذه التحويالت اإىل بلدان امل�رضق 
العربي)2(، جتدر مالحظة اأن قدرة املهاجرين على الدخار تتوقف 
اأ�سا�سًا على الظروف املعي�سية العامة يف البلد امل�ستقبل، وعلى م�ستوى 
ال�ستهالك  لنمط  تبنيه  ودرجة  امل�سيف،  البلد  يف  املهاجر  اندماج 
التي  الأهداف  النزوع لالدخار على  يتوقف  النهاية،  ال�سائد. ويف 
حددها املهاجر مل�رضوع الهجرة، اإذ اأن منظور املهاجر عامل حا�سم 
يف الت�رضف بالدخل املتوفر. وعمومًا، م�رضوع الهجرة م�رضوع 

اقت�سادي مبني على مراكمة اأق�سى ما ميكن ادخاره.
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تبقى حتويالت املهاجرين مفهومًا مبهمًا ي�سعب حتديده، وذلك 
لتنوع اأ�سكال التحويل والفتقار اإىل مراقبة بع�ص قنوات التحويل. 
وت�سمل هذه قنوات ر�سمية "مرئية"، ت�سجل من خاللها التحويالت 
"غري  وقنوات  مقابل"،  دون  "حتويالت  كـ  املدفوعات  ميزان  يف 

ر�سمية" ل تظهر يف الإح�سائيات الر�سمية، وت�سمل الأخرية: 
الأموال النقدية التي يدخلها املهاجر عند العودة اإىل بلده لق�ساء  )اأ( 
وتنقل  ثالث.  طرف  طريق  عن  تر�سل  التي  وتلك  اإجازة، 
العائلة  اأفراد  من  تت�سكل  نظامية  غري  �سبكات  التحويالت  هذه 
وال�سبكات التجارية، وتزود �سوق ال�رضف املوازي بالعمالت 

ال�سعبة؛
البلد  يف  بالدفع  املهاجر  يقوم  حيث  املواطنني،  بني  )ب( املقا�سة 
امل�ستقبل مل�سرتيات اأو ت�سديد فواتري نيابة عن مواطن من بلده، 
الذي يقوم بدوره بالت�سديد يف البلد الأ�سلي بالعملة الوطنية اإىل 
ح�ساب ال�سخ�ص الأول اأو حل�ساب العائلة. وي�ستخدم هذا ال�سكل 
قابلة  غري  الأ�سلية  البلدان  بع�ص  عمالت  لأن  التحويل  من 

للتحويل ب�سبب وجود رقابة على �رضف العمالت الأجنبية؛
عودتهم  عند  معهم  املهاجرون  يجلبها  التي  امللمو�سة  الأ�سول  )ج( 
واملعدات  املعّمرة  املنزلية  والأجهزة  املفرو�سات  مثل  نهائيًا، 
الإلكرتونية، التي هي لغر�ص ال�ستهالك ال�سخ�سي اأو لإعادة 

بيعها يف الأ�سواق غري النظامية. 
هذه الو�سيلة للتحويل تنت�رض على نطاق وا�سع يف بلدان امل�رضق 
القطاع  على  ال�رضيبية  الإعفاءات  ذلك  على  وت�سجع  العربي، 
ـِ "جتارة احلقيبة"  التجاري يف بلدان اخلليج، حيث ي�سكل ما ي�سمى ب
مو�سوعي  تقدير  يوجد  ول  التحويالت.  جمموع  من  كبريًا  ق�سمًا 
ت�سكل  حيث  مل�رض،  هو  املتوفر  الوحيد  والتقدير  التحويالت.  لهذه 
.)El Sakka, MIT, 2004( 20 يف املائة من جمموع التحويالت

وتتاأثر التحويالت بثالثة عوامل رئي�سية: موؤ�س�ساتية، و�سخ�سية 
)القت�ساد اجلزئي )مايكرو((، واقت�سادية.

العوامل املوؤ�س�ساتية: وتتعلق باملبادرات التالية: 		•
اإن�ساء وحت�سني موؤ�س�سات لتقوية الروابط بني املهاجرين وبلدهم   -

الأ�سلي؛
اإن�ساء هياكل لت�سجيع ال�ستثمار والريادة لدى املهاجرين؛  -

و�سع برامج لتعبئة املهاجرين املوؤهلني.  -
وهناك اأي�سًا حمددات موؤ�س�ساتية اأخرى لها تاأثري على التحويالت: 

احرتام الدميقراطية وحقوق الإن�سان؛  -
احلاكمية اجليدة، وخا�سة التزام الدولة مبحاربة البريوقراطية   -

والر�سوة؛
جودة النظام الق�سائي ونظام ال�رضائب.  -

العوامل ال�سخ�سية )القت�ساد اجلزئي )مايكرو((: الهجرة ت�سكل  		•
الدخار.  من  قدر  اأكرب  مراكمة  اإىل  ي�ستند  اقت�ساديًا  م�رضوعًا 
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غري اأن قدرة املهاجرين على الدخار والتحويل اإىل البلد الأ�سل 
تختلف ح�سب نوع املهاجر. وتلعب العوامل التالية دورًا حمددًا:
عن  املهاجرين  من  الأوىل  الأجيال  �سلوك  يختلف  الزمن:   -
الأجيال التالية، كما يختلف �سلوك من يعتربون هجرتهم موؤقتة 

عن �سلوك من يقررون الإقامة ب�سكل دائم يف البلد امل�سيف؛
طبيعة عمل ودخل املهاجر: الأجر احلقيقي والمتيازات؛  -

عدد املعالني واأعمارهم وما اإذا كانت العائلة ترافق املهاجر اأم ل؛  -
يف  املهاجر  اندماج  ومدى  امل�سيف  البلد  يف  املعي�سة  ظروف   -

املجتمع امل�سيف ودرجة تبنيه لنموذج ال�ستهالك ال�سائد؛
دور الكفيل: يحتاج املهاجرون يف بع�ص بلدان اخلليج اإىل موافقة   -

الكفيل عندما تكون املبالغ التي يرغبون يف حتويلها كبرية؛
الدخار  نحو  النزوع  درجة  على  وتوقيتها  العودة  قرار  يوؤثر   -

والتحويل؛
قوة الروابط والت�سامن مع الأ�رضة: اأهم ما يحدد قيمة التحويالت   -
التحويالت،  من  وامل�ستفيدين  املهاجر  بني  العالقة  طبيعة  هو 
يعترب  الأحيان  من  كثري  ويف  الأ�رضة.  اأع�ساء  اأ�سا�سًا  هم  الذين 
املهاجرون ما مينحونه دينًا عليهم وتعوي�سًا لال�ستثمار يف تربيتهم 

وتعليمهم وم�ساعدتهم يف متويل هجرتهم؛
قد تكون التحويالت مقابل خدمات قدمت اإىل الأ�رضة يف الوطن،   -
البلد.  يف  بقوا  الذين  العائلة  اأفراد  وبقية  بالأطفال  العناية  مثل 
وميكن كذلك اأن يعتربها املهاجرون و�سيلة لبناء �سمعة طيبة لدى 

اأفراد العائلة والأقارب واملجتمع يف الوطن؛
اأكرب  اإجماًل على مراكمة  الهجرة  يرتكز م�رضوع  القت�سادي:   -
قدر من الدخار. وعادة ل يدخر املهاجر ما يتبقى من دخله بعد 
اأن  اأي  تبقى؛  ما  ي�ستهلك  ثم  يدخر  العك�ص  ال�ستهالك، بل على 
الدخار هو العن�رض الرئي�سي. واملالحظ اأن هناك "عالقة قوية 

بني م�ستويات التعليم املتدنية ومعدلت التحويالت املرتفعة")3(.
املناخ  على  اأ�سا�سًا  العوامل  هذه  ترتكز  القت�سادية:  العوامل  		•
انت�سار  ومدى  ال�ستثمار  ظروف  وخا�سة  العام،  القت�سادي 
�رضكات التحويل و�سبكة البنوك، ونوعية وجودة اخلدمات التي 

تقدمها موؤ�س�سات التحويل، وكذلك كلفة التحويل على املهاجر. 

األف- التحويالت يف بلدان امل�رضق العربي

1. التحويالت الواردة

يالحظ اأن التحويالت التي متر عرب القنوات الر�سمية ل ت�سكل 
اإىل  املهاجرون  ير�سلها  التي  املالية  التدفقات  جمموع  من  جزءًا  اإل 

قوة  على  موؤ�رضًا  جمملها  يف  التحويالت  هذه  وتظل  اأوطانهم. 
ارتباطهم ببلدهم الأ�سلي.

ارتفع حجم التحويالت اإىل البلدان الأربعة بن�سبة 276 يف املائة 
بني عامي 1990 و2009. و�سجل الأردن اأكرب معدل لالرتفاع، 
العربية  فاجلمهورية  املائة؛  يف   385 لبنان،  تاله  املائة؛  يف   731
هذه  وتوؤكد  املائة.  يف   182 م�رض،  ثم  املائة؛  يف   215 ال�سورية، 
املعدلت اجتاه تزايد التحويالت الواردة، مع ما يلحقه من اعتماد 
البيانات  اأن هذه  باملالحظة  البلدان عليها. واجلدير  اقت�سادات هذه 
التدفقات  �ستكون  هنا،  ومن  الأمريكي.  بالدولر  الرقمية  بالقيمة 

الفعلية اأقل اإذا اأخذ تاآكل قيمة الدولر بالعتبار. 
ونظرًا لأهمية التحويالت غري الر�سمية، ي�سعب تقييم التطور 
وللظروف  بالعتبار.  اأخذها  دون  الأربعة  البلدان  يف  ال�سامل 
م�سدر  اأهم  وهي  اخلليج،  بلدان  يف  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
كان  مثاًل،  م�رض  ففي  معدلتها.  على  مبا�رض  تاأثري  للتحويالت، 
ب�سبب  املا�سي  القرن  ت�سعينات  يف  النخفا�ص  نحو  ينحو  املعدل 
2002 عندما  با�ستثناء عام  التايل،  العقد  اخلليج، ولكن يف  اأحداث 
كان هناك انخفا�ص طفيف، ارتفعت التحويالت، خا�سة ابتداء من 
النفط  ثمن  ارتفاع  لرتفاعها  الرئي�سية  العوامل  ومن   .2004 عام 
يف  اأما  امل�رضية.  العاملة  اليد  على  الطلب  تزايد  من  اإليه  اأدى  وما 
بلغت  عندما  الثمانينات،  يف  التحويالت  ارتفاع  وبعد  الأردن، 
1237 مليون دولر عام 1984، انخف�ست لتبلغ 499 مليون دولر 
1986 مليون دولر  1990؛ ثم ارتفعت مرة اأخرى لتتجاوز  عام 
عام 1995، خا�سة بعد ا�ستئناف تدفق الهجرة نحو بلدان اخلليج، 
ابتداًء من عام De Bel Air, 2003( 1994(. وينطبق الجتاه نحو 
النخفا�ص يف ت�سعينات القرن املا�سي والرتفاع يف العقد الذي تاله 
ولبنان. ويو�سح  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  كذلك على كل من 

ال�سكل 8 تطور هذه التحويالت يف البلدان الأربعة يف عقدين. 
واأ�سبحت اآثار الأزمة املالية العاملية على التحويالت وا�سحة يف 
العامة  التنبوؤات  من  اأدنى  التاأثريات  هذه  ظلت  ولكن   .2008 عام 
التي توقعتها بع�ص امل�سادر. ففي حالة لبنان مثاًل، وح�سب �سندوق 
النقد الدويل، كان من املنتظر اأن تنخف�ص التحويالت مبقدار 12 يف 
ارتفعت  التحويالت  اأن  اعترب  اللبناين  املركزي  البنك  لكن  املائة، 
يف  �سجلت  واأنها   ،)2008 الثاين/نوفمرب  ت�رضين  )بيان  املائة  يف   7
النهاية ارتفاعًا لل�سنة لأكرث من 24 يف املائة، كما ي�سري اجلدول 14. 
البنك  بيانات  ح�سب  م�رض،  تظل  الأربعة،  البلدان  بني  ومن 
بلدان  مع  وباملقارنة  للتحويالت.  متلٍق  اأكرب   ،2007 لعام  الدويل 
اأخرى م�سّدرة للهجرة، مبا فيها الدول املتقدمة، حتتل م�رض املرتبة 
ال�ساد�سة  املرتبة  لبنان  يحتل  فيما  14 دوليًا،  الأوىل عربيًا واملرتبة 

اجلدول 14

التحويالت ال�صنوية عرب القنوات الر�صمية يف الأردن واجلمهورية العربية ال�صورية ولبنان وم�رض، 1990-2009 )مباليني الدولرات(
199019952000200120022003200420052006200720082009

650 7943 4343 8833 5002 3302 2012 1352 0112 8452 4411 4991الأردن

385339180170135889855823795824850827اجلمهورية العربية ال�صورية

000 1807 7697 2025 9245 5914 7435 5444 3072 5822 2251 8181 1لبنان

800 6947 6568 3307 0175 3415 9613 8932 9112 8522 2262 2843 4م�رض

277 51819 68320 21017 26414 11713 79412 70710 3997 4597 2316 9866 6املجموع
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund›s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر
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ع�رضة. واإذا اأخذت بالعتبار الدول النامية فقط، يحتل كل من م�رض 
ولبنان املرتبتني التا�سعة واحلادية ع�رضة على التوايل، والأردن يف 
ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اإىل  التحويالت  وتبدو  لحقة،  مرتبة 

باملقارنة اأقل اأهمية. 

2. التحويالت اخلارجة

فلبنان  الأربعة.  البلدان  يف  اخلارجة  التحويالت  قيمة  تختلف 
البلد،  يف  املهاجرين  حجم  مع  باملقارنة  للتحويالت  مر�سل  اأكرب 
املحلي  الناجت  من  املائة  يف   12.4 اخلارجة  التحويالت  �سكلت  حيث 
على  الثانية  املرتبة  يف  لبنان  ياأتي  وهكذا   .2007 عام  الجمايل 
 19.6 التحويالت منها  التي �سكلت  الدويل بعد لك�سمربغ،  امل�ستوى 
يف املائة من الناجت املحلي الجمايل)4(. وبني البلدان الأربعة، ياأتي 
 15 للهجرة. ويبني اجلدول  الثانية كبلد م�ستقبل  املرتبة  الأردن يف 
التحويالت الأ�سغر ن�سبيًا اخلارجة من كل من م�رض واجلمهورية 
تتعلق  تقديرات لأنها  الأرقام تظّل  اأن هذه  ال�سورية. غري  العربية 

فقط بالأموال التي حتول عرب القنوات الر�سمية.
وتظهر مقارنة التحويالت الواردة واملر�سلة اأنه رغم الفوارق 
حالة  ففي  الأربعة.  للبلدان  اإيجابية  ال�سافية  التدفقات  تظل  الكبرية 
الوا�سعة  اخلارجة  الهجرة  ب�سبب   ،2008 عام  يف  مثاًل،  م�رض 
4 يف  باملقارنة مع الهجرة الوافدة، مثلت التحويالت الواردة 830

اأي ما يوازي خم�سني �سعفًا  التحويالت اخلارجة،  املائة من حجم 
تقريبًا. ومتثل التحويالت الواردة اإىل لبنان 238 يف املائة فقط من 
بلد  لبنان  اأن  رغم  اأنه  حلقيقة  يعود  وذلك  اخلارجة،  التحويالت 
مر�سل �ساف، اإل اأن فيه اأي�سًا عدد كبري من املهاجرين من بلدان 
عربية، مثل اجلمهورية العربية ال�سورية وم�رض وال�سودان، ومن 
12.4 يف  ال�سافية متثل  التحويالت  يجعل  ما  اأخرى،  اآ�سيوية  دول 
املائة من الناجت املحلي الإجمايل. وياأتي الأردن يف مرتبة و�سطى، 
اإذ متثل التحويالت الواردة اإليه ما يقارب ثمانية اأ�سعاف التحويالت 
التحويالت  ال�سورية، متثل  العربية  بينما يف اجلمهورية  اخلارجة. 

الواردة 3.6 اأ�سعاف التحويالت اخلارجة )اجلدول 16(.
للتحويالت  الن�سبية  الأهمية  يف  الختالف  تف�سري  يكمن  ورمبا 
يف هذه البلدان باختالف حجم الهجرة، وم�ستوى تعليم وموؤهالت 
املهاجرين، ومنط الهجرة )دائمة اأم موؤقتة(، وطبيعة عمل املهاجر، 
وكذلك فوارق الأجر بني الدول املر�سلة وامل�ستقبلة، والختالف يف 

قنوات الإر�سال وكلفتها. 

3. توزيع التحويالت ح�صب بلدان الإقامة)5(

الرتاكمي  الهجرة  البلد ر�سيد  التحويالت ح�سب  توزيع  يعك�ص 
اأن البيانات املتوفرة عن م�سادر  يف البلدان امل�ستقبلة املختلفة، غري 
البيانات  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  دقيقة.  وغري  نادرة  التحويالت 
نظرًا  اآخر  اإىل  م�سدر  من  تختلف  الأربعة  البلدان  عن  املتوفرة 
اإح�ساءات  يف  وا�سحة  التباينات  وهذه  املعايري.  يف  لالختالف 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

ال�صكل 8

تطور التحويالت يف الأردن واجلمهورية العربية ال�صورية ولبنان 
وم�رض بني عامي 1990 و2009 )ماليني الدولرات(
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ال�صكل 9

البدان الأكرث تلقيًا للتحويالت، 2007 )مليارات الدولرات(
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اجلدول 15

التحويالت اخلارجة من الأردن واجلمهورية العربية ال�صورية 
ولبنان وم�رض عام 2008

التحويالت املر�صلة )مباليني الدولرات الأمريكية(البلد
479الأردن

235اجلمهورية العربية ال�صورية

022 3لبنان

180م�رض
 World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments :امل�سدر
Statistics Yearbook 2008.

اجلدول 16

التحويالت الواردة واخلارجة لكل من الأردن واجلمهورية العربية 
ال�صورية ولبنان وم�رض، 2008

البلد

التحويالت الواردة 
)مباليني 

الدولرات 
الأمريكية(

التحويالت اخلارجة 
)مباليني الدولرات 

الأمريكية(

�صايف التحويالت 
)مباليني 

الدولرات 
الأمريكية(

معّدل التحويالت 
الواردة اإىل اخلارجة

)بالن�سبة املئوية(
315792 7944793 3الأردن

اجلمهورية 
العربية 
ال�صورية

850235615362

158238 0224 1803 7لبنان

830 5144 6941808 8م�رض
 World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments :امل�سدر
Statistics Yearbook 2008.
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البيانات  تطرحها  التي  امل�ساكل  بلبنان  املتعلقة  البيانات  توؤكد 
)اأيار/ الدويل  النقد  ل�سندوق  حديث  تقرير  فح�سب  الإح�سائية. 
التعاون  اللبنانيني من بلدان جمل�ص  2009(، ت�سكل حتويالت  مايو 
اخلليجي 54 يف املائة من جمموع التحويالت، وتلك من الوليات 
املتحدة الأمريكية وكندا واأ�سرتاليا 16 يف املائة ومن باقي العامل 30 
يف املائة. وهناك فرق �سا�سع بني هذه التقديرات وتقديرات اجلدول 

17 وتلك التي يقدمها البنك الدويل، التي تبني اأن حتويالت اللبنانيني 
من الوليات املتحدة الأمريكية وكندا واأ�سرتاليا متثل 60 يف املائة من 

.)Marwan Abi, 2010( جمموع حتويالت املهاجرين اللبنانيني
وبالن�سبة مل�رض، البيانات املتوفرة هي تقديرات البنك املركزي 
امل�رضي، التي متكن من خاللها مقارنة توزيع التحويالت لالأعوام 

2000-2001 و2007-2008 على النحو املبني يف اجلدول 18. 
الوليات املتحدة الأمريكية هي اأهم م�سدر للتحويالت اإىل م�رض 
حتويالت  جمموع  ثلث  من  اأكرث  منها  يحول  اإذ  منفردة،  كدولة 
امل�رضيني، وهذه التحويالت هي بالأ�سا�ص مدخرات العمالة املاهرة 
املتحدة  الوليات  اإىل  والهجرة  املرتفعة.  العلمية  امل�ستويات  وذوي 
الوطن  اإىل  البلد والعودة  املهاجرون ال�ستقرار يف  دائمة، ويق�سد 

بني حني واآخر.
اأ�سا�سًا من  والتحويالت  الثاين،  املركز  اخلليج يف  بلدان  وتاأتي 
املهاجرون  ياأتي  اإذ  موؤقتة،  اخلليج  بلدان  اإىل  والهجرة  املهنيني. 
اإىل بلدان اخلليج بهدف مراكمة املدخرات، ويف كثري من الأحيان 

يعودون اإىل بلدانهم الأ�سلية عندما يح�سلون على اأهدافهم. 
امل�رضيني  العمال  اإجمايل حتويالت  تطور   19 اجلدول  يو�سح 
من بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، فقد حول املغرتبون امل�رضيون 
-1999 1 ماليني دولر من بلدان اخلليج عام   504 ما يزيد على 
 .2009-2008 عام  دولر  مليون   4  155 اإىل  زادت   ،2000
بلدان  بني  كانت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  اجلدول  من  ويت�سح 
حتى  امل�رضيني  لتحويالت  م�سدر  اأهم  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
الثانية،  املرتبة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  تلتها  ثم   ،2004 عام 
اململكة  بداأت   ،2005 العام  من  وبدءًا  الثالثة.  املرتبة  والكويت يف 
العربية ال�سعودية تفقد هذا املركز لتحتله الكويت، لت�سبح اأهم م�سدر 
للتحويالت اإىل م�رض، حيث بلغت 071 17 مليون دولر يف عام 
2008 ومتثل 41 يف املائة من جمموع التحويالت من بلدان جمل�ص 
اإىل  املتدفقة  التحويالت  اإجمايل  املائة من  التعاون اخلليجي و20 يف 
منفردة  دولة  اأهم  ثاين  الكويت  ت�سبح  وبذلك  اخلارج.  من  م�رض 
مر�سلة للتحويالت بعد الوليات املتحدة. واإذا كانت هذه التحويالت 
اإذ ي�سكل  اأهمية حجم الهجرة، فاإن ليبيا تظل ا�ستثناًء،  موؤ�رضًا على 
الهجرة  املائة من جمموع  27.6 يف  ليبيا  املهاجرون يف  امل�رضيون 
امل�رضية، بينما ل متثل حتويالتهم �سوى 0.26 يف املائة من جمموع 
التحويالت الر�سمية، ويعود ذلك اإىل الأجور املنخف�سة ن�سبيًا واإىل 

القيود املفرو�سة على التحويالت النقدية)6(.

اجلدول 17

توزيع التحويالت الواردة اإىل الأردن واجلمهورية العربية ال�صورية 
ولبنان وم�رض من مناطق العامل )ن�صبة مئوية(

لبنانالأردنم�رض
اجلمهورية 

العربية ال�صورية
2.14.7(.)12.5اأفريقيا

58.674.211.033.0اآ�صيا

13.37.633.131.9اأوروبا
اأمريكا الالتينية 

0.10.14.02.7والكاريبي

13.117.136.925.7اأمريكا ال�صمالية

2.30.912.92.0اأوقيانو�صيا

100100100100املجموع
امل�سدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي: تقرير التنمية الب�رضية لعام 2009 ، �ص 162-159.

اجلدول 18

التوزيع اجلغرايف للتحويالت امل�رضية ح�صب بلد الإقامة 2009-2000 
)ن�صبة مئوية(

2001-20002008-20072009-2008

7.821.020.4الكويت

10.616.317.7الإمارات العربية املتحدة

24.011.212.5اململكة العربية ال�صعودية

1.61.51.8قطر

0.40.90.5البحرين

0.40.40.4ُعمان

44.851.353.3جمموع بلدان اخلليج

10.910.813.8اأهم الدول الأوروبية *

36.932.329.1الوليات املتحدة الأمريكية

7.45.63.9دول اأخرى

100.0100.0100.0املجموع
امل�سدر: البنك املركزي امل�رضي.

)*(  اأ�سبانيا واإيطاليا و�سوي�رضا وفرن�سا واململكة املتحدة وهولندا واليونان.

اجلدول 19

حتويالت املغرتبني امل�رضيني من اخلليج، 2009-1999
2000-19992001-20002002-20012003-20022004-20032005-20042006-20052007-20062008-2007*2009-2008

155 389.64 096.74 608.53 7792 192.81 278.81 457.91 273.61 504.41 1املجموع )مليون دولر اأمريكي(

اململكة العربية ال�صعودية 
49.053.542.649.653.640.829.727.821.923.5)الن�سبة املئوية(

27.317.525.819.917.233.135.435.740.938.4الكويت )الن�سبة املئوية(

الإمارات العربية املتحدة 
18.823.724.023.723.420.927.932.031.733.2)الن�سبة املئوية(

2.83.53.13.83.93.64.23.33.03.4قطر )الن�سبة املئوية(

1.31.03.71.90.60.61.80.71.80.9البحرين )الن�سبة املئوية(

0.80.90.81.21.31.01.00.60.70.7ُعمان )الن�سبة املئوية(
امل�سدر: البنك املركزي امل�رضي، التقرير ال�سهري، اأعداد متفرقة.

)*( بيانات تقديرية.



51 الهجرة الدولية والتنمية يف بلدان الإ�سكوا: التحديات والفر�ص

ال�سورية،  العربية  واجلمهورية  الأردن  من  لكل  بالن�سبة  اأما 
بلدان جمل�ص  اأن  تبني  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  تقديرات  فاإن 
الأردن،  اإىل  للتحويالت  اأ�سا�سي  م�سدر  هي  اخلليجي  التعاون 
اإىل  للتحويالت  م�سدرين  اأهم  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  حني  يف 

اجلمهورية العربية ال�سورية. 

4. التحويالت للفرد الواحد

املجهود  على  موؤ�رضًا  كقيا�ص  الواحد  املهاجر  حتويالت  تعّد 
الفردي للمهاجر. يف العام 2005، يبدو هذا القيا�ص اأكرث اأهمية لكل 
املهاجرة  املوؤهلة  العمالة  ن�سبة  تتجاوز  حيث  ولبنان،  الأردن  من 

نظريتها من كل من م�رض واجلمهورية العربية ال�سورية.
بدقة،  القيا�ص  هذا  حتديد  اأمام  عائقًا  املتباينة  التقديرات  وت�سكل 
تقدير ح�سة  املهاجرين. ويطرح  اأعداد  بتقديرات  نظرًا لرتباطها 
اإىل  املهاجرين  عدد  تقدير  حيث  من  نف�سها  امل�سكلة  اللبناين  املهاجر 
املجن�سني  املهاجرين  بالعتبار  ياأخذ  ل  الدويل  فالبنك  اخلارج. 
املهاجرين  يقدر عدد  بلد ما؛ ولذا،  املهاجرين من  اأعداد  تقدير  عند 
)الباحث  كورباج  يو�سف  اأن  غري  مهاجر.   622  000 بـ  اللبنانيني 

اللبناين( يقدم تقديرين:
تقدير اأدنى: يعادل الفرق بني عدد اللبنانيني املقيمني يف لبنان  )اأ( 
)3.5 مليون( وعدد امل�سجلني يف ال�سجالت املدنية )4.9 مليون(؛
 Courbage Y.,( لبناين  مليون   12 يقارب  ما  اأعلى:  )ب( تقدير 

.)2009
التقدير  هذا  لبنان،  م�رضف  حاكم  �سالمة،  ريا�ص  ويعتمد 
اأن عدد  لي�ستنتج  املهاجرين،  اأجيال  بالعتبار  ياأخذ  الذي  الأخري، 

املهاجرين اللبنانيني حوايل 16 مليون)7(.

وت�سري البيانات اأعاله اأن املهاجرين من كل من الأردن ولبنان 
اأكرث تاأهياًل وتدريبًا من امل�رضيني وال�سوريني. لكن بيانات اأخرى 
تبني فوارق اأخرى، مثل البلدان امل�ستقبلة وظروف العمل وم�ستوى 

الأجور فيها. 
البيانات  على  والعتماد  ذاتها  امل�سكلة  بالعتبار  الأخذ  وعند 
املتوافرة، يتم التو�سل اإىل اأن التحويالت للمهاجر الواحد لكل من 
الذي  النحو  على  تطورت  ال�سورية  العربية  واجلمهورية  الأردن 

يبينه ال�سكالن 11 و12.
اأخذنا بالعتبار التحويالت  اإذا    وبالطبع �ستتغري هذه الفوارق 
وم�رض.  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  وخا�سة  الر�سمية،  غري 
وتظل هذه املعطيات تقريبية نظرًا ل�سعوبة حتديد حجم الهجرة اإىل 

هذه البلدان.

5. التحويالت غري الر�صمية

الر�سمية  القنوات  على  تقت�رض  ل  التحويالت  اأن  املوؤكد  من 
فح�سب، ولكن ل توجد اأية درا�سات عن احلجم الدقيق للتحويالت 
لتقدير  هنا  و�سنعتمد  التقديرات)8(،  تختلف  كما  الر�سمية،  غري 
التحويالت يف البلدان الأربعة قيد الدرا�سة درا�سة البنك الأوروبي 
لال�ستثمار التي �سدرت عام 2005. وتظل التحويالت غري الر�سمية 
حا�سمة الأهمية لثالثة من هذه البلدان الأربعة. واإذا اأخذنا بالعتبار 

اجلدول 20

التحويالت للفرد الواحد، لبنان، 2005

التحويالت
)األف دولر اأمريكي(

عدد املهاجرين اإىل 
اخلارج

)اآلف الأ�سخا�ص(

التحويالت للفرد 
الواحد

)دولر اأمريكي(
البنك الدويل

918 3006227 924 4ق�صم ال�صكان يف الأمم املتحدة

التقدير الأدنى
517 4003 3001 924 4يو�صف كورباج

التقدير الأعلى
000410 30012 924 4يو�صف كورباج

000308 30016 924 4حاكم م�رضف لبنان

امل�سدر: البنك الدويل )2008(، �ص 144؛ يو�سف كورباج )2009(؛ وجريدة اخلرب )2007(.

ال�صكل 11

التحويالت للفرد الواحد، الأردن، بني عامي 2005 و2007 
)بالدولر الأمريكي(
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امل�سدر: عدد املهاجرين لالأعوام 1975 وZaqqa N., 2001(،1980( و2005، البنك الدويل )2008(.

ال�صكل 12

التحويالت للفرد الواحد، اجلمهورية العربية ال�صورية، بني عامي 
2005 و2008 )بالدولر الأمريكي(
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امل�سدر: عدد املهاجرين والتحويالت، البنك الدويل )2008(.

ال�صكل 10

مقارنة التحويالت الر�صمية للفرد الواحد، 2005 )بالدولر الأمريكي(
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 World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of :امل�سدر
Payments Statistics Yearbook 2008.مع الأخذ بالعتبار التقديرالأدنى للهجرة اللبنانية )1.4 مليون(.
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اأكرث  يت�ساعف  التحويالت  اإجمايل  فاإن  الر�سمية،  غري  التحويالت 
العربية  اجلمهورية  وت�سجل  وم�رض.  الأردن  من  لكل  مرتني  من 
ال�سورية اأكرب ن�سبة للتحويالت غري الر�سمية، اإذ ت�سكل اأكرث من 80 
الر�سمية  التحويالت غري  التحويالت. وتظل  املائة من جمموع  يف 
املائة من جمموع  7 يف  اإذ ل متثل �سوى  لبنان منخف�سة ن�سبيًا،  يف 
يف  جندها  تقديرات  من  اأدنى  التقديرات  هذه  وتبقى  التحويالت. 
اإىل م�رض  الر�سمية  التحويالت غري  اأن  اإىل  اأخرى، ت�سري  م�سادر 
تبلغ 33 يف املائة واإىل الأردن 22 يف املائة من اإجمايل التحويالت 
حجم  كرب  اأ�سباب  اأحد  ولعل   .)El-Sakka, M.I.T. )2004((

التحويالت غري الر�سمية هو تكاليف التحويالت الر�سمية.

6. كلفة التحويل

 21 اجلدول  ويقارن  كبريًا،  اختالفًا  التحويل  قنوات  تختلف 
مزايا ونواق�ص القنوات املختلفة.

ومما ل �سك فيه، اأن املزايا والنواق�ص الن�سبية، وخا�سة الكلفة 
طريق  عن  التحويل  خا�ص  وب�سكل  الر�سمية،  للقنوات  املرتفعة 
قنوات  ا�ستخدام  اإىل  املهاجرون  يدفع  ما  هي  التحويل،  �رضكات 

حتويل غري ر�سمية.
قنوات  تختلف  لال�ستثمار،  الأوروبي  البنك  درا�سة  وح�سب 
حتويل الأموال من بلد اإىل اآخر، لكن �رضكات حتويل الأموال تظل 

 )Western Union( يونيون  وي�سرتن  الأخ�ص  وعلى  مهيمنة، 
من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع   ،)Money Gram( غرام  وموين 

تاأثري على كلفة التحويل. 
 وت�سجع العوامل التالية على ا�ستخدام القنوات غري الر�سمية:

وعدم  الأ�سلية  البلدان  يف  الأموال  حتويل  ملراكز  قليلة  تغطية  )اأ( 
توفر فروع للبنوك الوطنية يف البلدان امل�ستقبلة على غرار ما 

يتوفر للمغرب)9(؛
قيود على �رضف العمالت الأجنبية؛ )ب( 

تباين اأ�سعار �رضف العمالت الأجنبية؛ )ج( 
تكلفة التحويالت؛ )د( 

القرب اجلغرايف، الذي ي�سجع املهاجرين على حمل مدخراتهم  )ه( 
معهم عند زيارة اأوطانهم، وخا�سة فيما يتعلق بالهجرة املوؤقتة 
اأو غري النظامية، مثل املهاجرين امل�رضيني اإىل ليبيا واملهاجرين 

ال�سوريني اإىل لبنان.
يف  وكذلك  اأخرى،  اإىل  قناة  من  التحويل  تكاليف  وتختلف 
الزمان واملكان. ويبني اجلدول 23 الر�سوم التي يتقا�ساها كل من 

البنوك و�رضكات التحويل. 

اجلدول 23

مقارنة تكاليف التحويل
500 دولر اأمريكي

)يف املائة(
200 دولر اأمريكي

)يف املائة(
التحويل من اململكة العربية ال�صعودية اإىل الأردن 2008

2.544.54بنوك

3.395.79�رضكات حتويل الأموال

3.115.37املتو�صط
التحويل من اململكة العربية ال�صعودية اإىل م�رض 2008

3.685.68بنوك

3.655.25�رضكات حتويل الأموال

3.675.47املتو�صط

التحويل من الإمارات العربية املتحدة اإىل م�رض - الربع الثالث من عام 2009
2.71 اإىل 1.4812.1 اإىل 9.24�رضكات حتويل الأموال

4.596.77املتو�صط

التحويل من اأملانيا اإىل لبنان - الربع الثالث من عام 2009
5.8114.52بنوك

8.7611.55�رضكات حتويل الأموال

6.5513.78املتو�صط

التحويل من الوليات املتحدة الأمريكية اإىل لبنان - الربع الثالث من عام 2009
7.619بنوك

3.056.44�رضكات حتويل الأموال

5.8914.29املتو�صط
.http://remittanceprices.worldbank.org/ امل�سدر: موقع اأ�سعار التحويالت يف العامل، البنك الدويل

ال�صكل 13

 مقارنة التحويالت الر�صمية وغري الر�صمية، 2008 )ماليني الدولرات(

25000

20000

15000

10000





5000

0

8694

11065

19759

3794
4278

8072
7180

540

7720

850

3642
4474



  .Barendse, J. et al )2005( ،وللتحويالت غري الر�سمية ،)امل�سدر: :  للتحويالت الر�سمية، البنك الدويل )2008

اجلدول 21

مزايا ونقائ�ض قنوات التحويل املختلفة
نواق�ض مزاياقناة التحويل

�رضعة واأمانالتحويالت البنكية

كلفة مرتفعة
يجب اأن يتوفر للمر�سل اإليه 

ح�ساب بنكي
�سبكة البنوك غري منت�رضة يف 

املناطق القروية

كلفة غري مرتفعةاحلوالت الربيدية
ب�ساطة

قد ي�ستغرق و�سول التحويل اأحيانًا 
مدة طويلة

�رضكات التحويل
ب�ساطة
اأمان

�رضعة فائقة
�سبكات منت�رضة

كلفة مرتفعة جدًا
الكلفة تختلف ح�سب القيمة والبلد 

املر�سل

الو�صطاء
ب�ساطة

كلفة زهيدة
�رضية املعاملة

املدة غري م�سبوطة
خطر الختال�ص

اجلدول 22

فروع البنوك ومراكز حتويل الأموال، 2004

الأردنلبنانم�رض
اجلمهورية 

العربية ال�صورية
غري معروف500 إلى 000700550 3فروع البنوك

واحد فقط89960575مراكز حتويل الأموال

.Barendse, J. et al )2005( :امل�سدر
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ال�سغرية  للقيم  مرتفعة  تظل  التحويل  كلفة  اأن  الوا�سح  من 
ولبع�ص البلدان مثل الوليات املتحدة الأمريكية.

ويوؤدي خف�ص كلفة التحويالت اإىل خف�ص عدد من ي�ستخدمون 
القنوات غري الر�سمية لإر�سال اأموال اإىل بلدانهم الأ�سلية، و�سيكون 

اأكرث فعالية يف حماولة تنظيم ما ي�سمى باخلدمات غري الر�سمية.

باء- اأهمية التحويالت على م�صتوى القت�صاد الكلي )املاكرو(

اإذا  الأربعة  البلدان  اقت�سادات  على  التحويالت  اآثار  تت�سح 
املحلي  كالناجت  )املاكرو(  الكلي  القت�ساد  مبوؤ�رضات  قورنت  ما 
ال�سياحة،  من  والدخل  والواردات،  وال�سادرات،  الإجمايل، 
وال�ستثمارات اخلارجية املبا�رضة، وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية، 
ولغياب  اخلارجي.  والدين  الأجنبية،  العمالت  من  والحتياط 
�سنعتمد هنا على  الر�سمية،  التحويالت غري  ب�ساأن  املوثوقة  البيانات 

التحويالت الر�سمية فقط.

1. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل الناجت املحلي الإجمايل

تتجلى اأهمية التحويالت اأ�سا�سًا يف ن�سبة التحويالت الر�سمية اإىل 
الناجت املحلي الإجمايل، التي كانت يف عام 2008 اخلم�ص يف الأردن 
-1980( عقود  ثالثة  مدى  وعلى  لبنان.  يف  الربع  عن  يزيد  وما 
ت�سري  للبنان،  اأقل  لالأردن وبدرجة  بالن�سبة  البيانات  فاإن   ،)2008
يتعلق بكل من  فيما  الو�سع يختلف  اأن  اإل  ثابتة نوعًا ما،  ن�سبة  اإىل 
اجلمهورية العربية ال�سورية وم�رض؛ حيث ت�ساءلت ب�سكل كبري من 
5.9 يف املائة اإىل 1.5 يف املائة يف حالة اجلمهورية العربية ال�سورية. 
وعلى ال�سعيد الدويل، وح�سب بيانات عام 2007، ياأتي لبنان 
يف املرتبة اخلام�سة بعد طاجيك�ستان )46 يف املائة(، ومولدوفا )38 
يف املائة(، ولي�سوتو )29 يف املائة(، والهندورا�ص )24 يف املائة(، 
والأردن يف املرتبة ال�ساد�سة بعد غيانا )24 يف املائة(، وبني الدول 
لتحويالت  ا�ستقباًل  الدول  اأكرث  من  الدولتني  هاتني  فاإن  العربية، 

املهاجرين، وتتبعهما املغرب، يف املرتبة الع�رضين )9 يف املائة(. 

2. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل �صادرات ال�صلع واخلدمات

ت�سري ن�سبة التحويالت اإىل جمموع ال�سادرات من �سلع وخدمات 
يف البلدان الأربعة اإىل اأن قوة العمل اأهم مكون يف �سادراتها. ففي 
حالة لبنان، يف عام 2007، كانت قيمة التحويالت توازي جمموع 
ال�سادرات. وت�ساءلت هذه الن�سبة من 350 يف املائة يف عام 1990 
ومرة اأخرى من 144 يف املائة يف عام 2003. ويف اجلمهورية العربية 

ال�سورية وم�رض ت�ساءلت الن�سبة ب�سكل كبري خالل الفرتة ذاتها. 

3. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل الواردات من ال�صلع

 2003 عام  ففي  الواردات.  متويل  يف  اأي�سًا  هامة  التحويالت 
يف لبنان، كانت ن�سبة قيمتها اإىل الواردات ما يقارب 73 يف املائة، 
لكنها ت�ساءلت تدريجيًا اإىل 48.4 يف املائة يف عام 2007. ويعزى 
وم�رض،  الأردن  من  كل  حالة  يف  مماثل  وت�ساوؤل  الت�ساوؤل  هذا 
اتفاقيات  تطبيق  بعد  خا�ص  وب�سكل  القت�سادات،  هذه  انفتاح  اإىل 

ال�رضاكة التي اأبرمت مع الحتاد الأوروبي. 

4. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل العائدات ال�صياحية

حتظى ال�سياحة باهتمام خا�ص يف ال�سيا�سات القت�سادية يف كل 
للعملة  الرئي�سية  امل�سادر  من  وهي  وم�رض،  ولبنان  الأردن  من 
ال�سعبة يف هذه البلدان. رغم ذلك، فاإن حتويالت املهاجرين تفوق 
كثريًا عائدات ال�سياحة يف الأردن، اإذ بلغت عام 2007 حوايل 150 
توازي  التحويالت  كانت  لبنان  ويف  العائدات.  هذه  من  املائة  يف 
رغم  م�رض،  ويف   .2008-2007 عامي  خالل  ال�سياحة  عائدات 
�سائح عام  11 مليون  با�ستقبالها  ال�سياحة  التي حققتها  الكبرية  القفزة 
عائدات  من  املائة  يف   80 حوايل  بلغت  التحويالت  اأن  اإل   ،2007
اأكرب حتى  ال�سعبة  للعملة  هام  م�ساهمتها كم�سدر  ال�سياحة، وكانت 

من قناة ال�سوي�ص.

اجلدول 24

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل الناجت املحلي الإجمايل
19801985199019952000200320042005200620072008

20.020.012.421.421.821.620.419.820.420.819.0الأردن

5.92.13.13.00.94.03.52.92.42.01.5اجلمهورية العربية ال�صورية

64.010.59.424.026.022.922.923.325.1لبنان

11.89.39.95.42.93.64.25.65.05.95.3م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

اجلدول 25

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل �صادرات ال�صلع واخلدمات
1980198519901995200020032004200520062007

50.351.620.041.452.145.639.137.737.544.3الأردن

31.817.011.09.62.612.68.67.06.06.1اجلمهورية العربية ال�صورية

355.896.767.9143.4131.2107.996.6100.5لبنان

38.646.549.523.817.616.415.018.416.619.3م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر
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5. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل احتياطيات العمالت الأجنبية

العمالت  الر�سمية ن�سبة مهمة من احتياطيات  التحويالت  ت�سكل 
الأجنبية. ففي عام 2006، كانت حوايل 43 يف املائة يف الأردن، 
وي�سري  م�رض.  يف  م�ص  اخلحُ عن  يزيد  وما  لبنان،  يف  املائة  يف  و40 
م�ساهمة  ارتفاع  اإىل  املغطاة  املدة  خالل  الن�سبة  هذه  يف  التناق�ص 

م�سادر اأخرى يف الحتياطيات. 

6. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل ال�صتثمار اخلارجي املبا�رض

اأكرث من �سعف  لبنان  اإىل  الواردة  الر�سمية  التحويالت  كانت 
ال�ستثمار اخلارجي املبا�رض، بينما كانت يف الأردن نف�سها تقريبًا. 
ويعود  الن�سبة،  تفاوتت  الأربعة،  بالبلدان  يتعلق  فيما  ولكن 
اأن  من  بالرغم  الأجنبي،  ال�ستثمار  اأحجام  تفاوت  اإىل  ذلك 
م�رض  اإىل  التحويالت  مثلت  فقد  بثبات.  زادت  التحويالت  ن�سبة 
2003؛  عام  املبا�رض  اخلارجي  ال�ستثمار  من  املائة  يف   1 366.4
ويالحظ   .2007 عام  املائة  يف   66.1 اإىل  انخف�ست  اأن  لبثت  ما 
مثلت  حيث  ال�سورية،  العربية  للجمهورية  بالن�سبة  نف�سه  الجتاه 
اإىل  بعدها  ارتفعت   ،2000 عام  املائة  يف   66.7 فقط  التحويالت 
310.9 يف املائة عام 2004، ومل تلبث اأن تراجعت اإىل 132.5 يف 

املائة عام 2006.
مالية،  فائدة  املهاجرون  عليه  يح�سل  الذي  الدخل  وي�سكل 
يف  النق�ص  عن  للتعوي�ص  الأ�سلية  البلدان  يف  ي�ستثمر  اأن  ميكن  اإذ 

ال�ستثمارات الأجنبية. وميكن لهذه البلدان الأربعة اأن ت�ستفيد من 
هذه التحويالت، بتبني �سيا�سات لت�سجيع مثل هذا ال�ستثمار وخلق 

مناخ مالئم له.

7. ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية

اأن  اإىل  الريفية  التنمية  ب�ساأن  الدويل  للبنك  حديثة  درا�سة  ت�سري 
اإىل  العاملي  امل�ستوى  على  و�سلت  بلدانهم  اإىل  املهاجرين  حتويالت 
حوايل 300 مليار دولر عام 2006، اأي ما ي�ساوي ثالثة اأ�سعاف 
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية املمنوحة من الدول الغنية)10(. ويف عام 
2006، كانت الن�سبة اأعلى يف البلدان الأربعة قيد الدرا�سة؛ فكانت 
التحويالت اأكرث من امل�ساعدة الإمنائية بخم�سة اأ�سعاف يف الأردن 
ال�سورية.  العربية  اجلمهورية  يف  �سعفًا  ع�رضين  بحوايل  واأكرث 
هما  ولبنان  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  اأن   30 اجلدول  ويو�سح 
املقارنات  هذه  لكن  الر�سمية.  الإمنائية  امل�ساعدة  من  ا�ستفادة  الأقل 
القنوات  التي متر عرب  بالتحويالت  تتعلق فقط  اأنها  اإذ  ن�سبية،  تظل 
اأهمية  على  وا�سح  ب�سكل  ال�سوء  تلقي  ذلك  رغم  ولكنها  الر�سمية. 

هذه التحويالت. 

جيم- الآثار القت�صادية والجتماعية للتحويالت

للتحويالت اآثار اقت�سادية واجتماعية على م�ستويني: ال�ستثمار 
وظروف معي�سة الأ�رض التي تتلقى التحويالت.

اجلدول 26

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل الواردات ال�صلعية
1980198519901995200020032004200520062007

37.242.121.743.845.343.332.126.828.128.6الأردن

19.38.918.78.54.820.112.39.48.58.8اجلمهورية العربية ال�صورية

72.765.858.660.948.4لبنان

39.635.541.626.318.522.517.721.118.419.5م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

اجلدول 28

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل احتياطيات العمالت الأجنبية
198019851990199520002003200420052006

69.5241.758.858.855.442.444.247.642.9الأردن

230.0421.4اجلمهورية العربية ال�صورية

275.5275.526.637.947.641.438.9لبنان

257.7405.5159.6159.621.721.823.424.321.8م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

اجلدول 27

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل العائدات ال�صياحية
19952000200320042005200620072008

148.1197.3173.9143.8142.1143.6148.6128.9الأردن

26.916.6101.445.440.437.682.3اجلمهورية العربية ال�صورية

172.5213.269.994.382.594.7105.599.8لبنان

109.261.262.952.869.665.582.379.1م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر
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1. ال�صتثمار

جمال  يف  الأربعة  البلدان  يف  املهاجرين  ا�ستثمارات  ترتكز 
مدخرات  ت�ستثمر  ميداين)11(،  بحث  ح�سب  م�رض،  ففي  العقارات: 

املهاجرين من البالد على النحو التايل:
يف  املائة  يف   42 املائة:  يف   46.1 ال�سكنية،  الظروف  حت�سني  )اأ( 

املناطق احل�رضية و50.1 يف املائة يف املناطق الريفية؛
املائة يف  10.54 يف  املائة:  10.1 يف  اقت�سادية،  )ب( اإقامة م�ساريع 

املناطق احل�رضية و7.6 يف املائة يف املناطق الريفية؛
اإيداع املدخرات يف البنوك، 9.13 يف املائة: 15.3 يف املائة يف  )ج( 
 Wahba,( املناطق احل�رضية و3.1 يف املائة يف املناطق الريفية

.)J. 2003
لل�سكن،  اأولوية  تعطي  التي  نف�سها،  ال�ستثمار  اأمناط  وتنطبق 

على الأردن ولبنان واجلمهورية العربية ال�سورية.
وخالفًا ملا هو �سائد من وجهة نظر اقت�سادية، فاإن لال�ستثمار 
ال�سكن الأف�سل حت�ّسن  ال�سكن ميزات ل جدال فيها. فظروف  يف 
الظروف ال�سحية الالزمة لإعادة النتاج ولتن�سئة الأطفال، كما 
بقطاع  املرتبطة  املحلية واملهن واخلدمات  القت�سادات  تنع�ص  اأنها 
التمديدات  وخدمات  البناء  ومعدات  واحلدادة  كالنجارة  البناء، 
ال�سحية، التي تعزز بدورها فر�ص الوظائف ب�سكل مبا�رض وغري 
البناء،  قطاع  ينتع�ص  "عندما  املاأثورة:  املقولة  يوؤيد  مما  مبا�رض، 
الزائد  الرتكيز  هذا  ولكن  كلها".  القت�سادية  القطاعات  تنتع�ص 
اأ�سا�سًا  تتجلى  نواق�ص،  من  يخلو  ل  العقار  يف  ال�ستثمار  على 
والعقارات  بالأرا�سي  املتاجرة  عن  الناجم  الت�سخم  اإذكاء  يف 
وهذا  وا�سع.  نطاق  على  العقارات  �سوق  يف  امل�ساربة  وانت�سار 
على  احل�سول  على  املهاجرة  غري  الفئات  مبقدرة  ي�رض  الت�سخم 

منا�سب. �سكن 
ال�ستنتاجات  اإىل  ندرتها،  على  املتوفرة،  الدرا�سات  وت�سري 
نف�سها. ففي حالة م�رض مثاًل، توجه ن�سبة �سئيلة من التحويالت نحو 
ال�ستثمار )Zohry, 2009(، لكن م�ساهمة املهاجرين العائدين يف 
ال�ستثمار اأكرث اأهمية، حيث ي�ستثمر 10 يف املائة منهم يف م�ساريع 

يف  ال�ستثمارات  هذه  وترتكز   ،)Nassar, 2005( اقت�سادية 
ال�سغرية،  التجارية  الأن�سطة  بع�ص  يف  وتنح�رض  الكربى  املدن 
وقيمة  املهجر  يف  الإقامة  مدة  اأن  ويبدو  الأجرة.  �سيارات  مثل 
 Cormick and( ال�ستثمار  ت�سجيع  يف  دورًا  تلعبان  املدخرات 

.)Wahba, 2001
�سوق  يف  املهاجرين  حتويالت  ت�ستثمر  الأردن،  يف  وباملثل 
يوؤ�س�سون  الذين  العائدين  املهاجرين  بع�ص  با�ستثناء  العقارات، 

�رضكات �سغرية ترتكز على التكنولوجيا غري املتطورة)12(.
فقط  املائة  يف   0.8 ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  حالة  ويف 
ال�ستثمار  يف  التحويالت  من  جزءًا  ت�ستخدم  املعي�سية  الأ�رض  من 
العمالة  على  اأ�سا�سًا  هذا  وينطبق   .)Khawaja, M., 2002(
ال�سورية يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، وخا�سة اأولئك الذين 
يعودون اإىل الوطن ومعهم مدخرات كبرية وي�ستثمرون يف اأن�سطة 
ال�ستثمارات  هذه  واإجماًل،   .)Kawakibi, S., 2008( جتارية 
يف  املهاجرون  ي�ستثمر  حيث  املنظم،  غري  للقطاع  اأ�سا�سًا  هامة 
التجارة والنقل واخلدمات. لكن البيانات املف�سلة ب�ساأن توزيع هذا 

ال�ستثمار غري متوفرة.
فبالإ�سافة  املقاولت.  قطاع  نحو  اللبنانيون  املغرتبون  ومييل 
يبدون  اأ�سبحوا  والأرا�سي،  الإ�سكان  م�ساريع  يف  ا�ستثمارهم  اإىل 
اهتمامًا بالقطاعات القت�سادية املتطورة، فقامت �رضكات العقارات 
يف اخلليج وغرب اأفريقيا با�ستثمارات مماثلة يف لبنان. وجتلى اأثر 
اإذ �ساهم املغرتبون  الت�سعينات يف القطاع امل�رضيف،  التحويالت يف 
يف تاأ�سي�ص حوايل 42 من اإجمايل 86 م�رضفًا يف لبنان، من خالل 

�رضاكات مع 49 مهاجرًا )بطر�ص لبكي، 2003(. 
لبنان يف دعم �سيولة القت�ساد  اإىل  وت�ساهم حتويالت املغرتبني 
بلغت   ،2009 حزيران/يونيو  ففي  امل�رضيف.  القطاع  واإنعا�ص 
ودائع غري املقيمني حوايل 14 مليار دولر، اأي ما ي�ساوي 16 يف 
املائة من جمموع الودائع يف امل�سارف التجارية. ويعترب �سندوق 
النقد الدويل هذا التقدير متوا�سعًا ب�سكل كبري، نظرًا لأن ن�سبة كبرية 
لديهم  اللبنانية  امل�سارف  اأموالهم يف  الذين يودعون  املهاجرين  من 
يقدر  وبالفعل،   .)Abi Samra, M., 2010( مقيمني  ح�سابات 

اجلدول 29

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل ال�صتثمار اخلارجي املبا�رض
19901995200020032004200520062007

548.8228.8492.6292.0155.285.9187.1 721.83الأردن

339.066.7555.6310.9164.6132.5اجلمهورية العربية ال�صورية

161.5314.1187.3191.0202.8لبنان

366.4305.395.053.966.1 593.4638.8240.91م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

اجلدول 30

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية
1980198519901995200020032004200520062007

62.3190.256.3267.3334.0176.4387.6374.4497.5681.4الأردن

098.7 974.21 046.32 45.657.456.495.3114.0756.7806.81اجلمهورية العربية ال�صورية

021.9735.5614.4 116.82 106.82 721.2658.4793.92لبنان

195.2182.679.0160.5214.8300.1229.5504.2610.6706.9م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر
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�سندوق النقد الدويل اأنه يف عام 2008، كانت قيمة ودائع املغرتبني 
 IMF:( اأمريكي  دولر  مليارات  ثالثة  حوايل  امل�سارف  يف 

.)country report No 09/131.Lebanon
ففي  الزراعي.  القطاع  على  متباينة  اآثار  للهجرة  وكانت 
القت�ساد  ا�سمحالل  اإىل  ال�سباب  فئة  هجرة  اأدت  املناطق  بع�ص 
يف  ولكن  والأر�ص.  املهاجر  بني  العالقة  واأ�سعفت  الزراعي 
على  كبرية  اإيجابية  اآثار  املالية  للتحويالت  كان  اأخرى،  حالت 
م�ستوى القرية من حيث حت�سني الن�ساط الزراعي، وذلك بتو�سيع 
ذلك،  مع  الزراعية.  الإنتاج  و�سائل  وحتديث  الزراعية  املناطق 
العائدين  املهاجرين  بع�ص  يرتك  م�رض،  يف  اأنه  مالحظة  جتدر 
العمل الزراعي وميار�ص ن�ساطات جتارية اأو خدمية )هبة ن�سار، 
املجتمعات  التحويالت يف جتديد  ا�ستثمار  اأن  1991(. ول �سك يف 
العزلة عنها، ولكن يف  تنميتها ورفع  ي�ساهم يف  للمهاجرين  املحلية 
كثري من احلالت اأدى الفتقار اإىل البنية التحتية اإىل نزف املوارد 

ل�سالح مناطق اأخرى اأكرث منوًا.
وبالإ�سافة اإىل ما ذكر اأعاله، ي�سكل املهاجرون ن�سبة مهمة من 
اللبنانيون  املهاجرون  ي�سكل  مثاًل،  لبنان،  ففي  الوافدة.  ال�سياحة 

.)Abi Samra, M., 2010( اأكرث من ن�سف ال�سياح الوافدين
وهناك عدة عوامل ت�رضح منط ا�ستثمار التحويالت املذكور اأعاله:
ال�ستثمار يف العقار رمز للنجاح الجتماعي للمهاجر والعائلة؛ )اأ( 

منتجة  قطاعات  نحو  ال�ستثمار  توجه  حكومية  �سيا�سة  )ب( غياب 
اأخرى يف معظم البلدان مو�سع البحث؛

يف  املت�سمنة  املخاطر  من  النفور  مثل  من  ثقافية،  عوامل  )ج( 
من  املهاجرين  من  كثري  وتردد  منتجة  قطاعات  يف  ال�ستثمار 

التعامل مع البنوك؛
دون  حتول  التي  الرئي�سية  العوامل  اأحد  الوقت  م�ساألة  تظل  )د( 
للمهاجر  الكايف  الوقت  يتوفر  ل  اإذ  للتحويالت.  اأمثل  ا�ستثمار 
ي�سعب  كما  بال�ستثمار،  املتعلقة  الإدارية  الجراءات  ملتابعة 
عليه التنقل بني البلد امل�سيف والبلد الأ�سلي ملتابعة وحل امل�ساكل 

التي قد تن�ساأ؛
�سلوك  على  ي�سيطر  الذي  ال�ستهالك  اإىل  ال�سديد  امليل  )ه( 

الرغبات  اإ�سباع  يف  رغبتهم  وعلى  املهاجرين  من  الكثري 
لعائالتهم. ال�ستهالكية 

2. اأثر الهجرة على الأ�رضة

املعي�سية  الظروف  حت�سني  على  تعمل  التحويالت  اأن  �سك  ل 
الر�سمية  التحويالت  من  الفرد  ن�سيب  ي�سري  كما  لالأ�رض، 

.)31 )اجلدول 
اأكرث من  لبنان  اإىل  التحويالت  من  الفرد  ن�سيب  ت�ساعف  وقد 
دولر   1  712 اإىل  و�سل  عندما  و2008،   1990 عامي  بني  مرة 
امريكي. وياأتي الأردن يف املرتبة الثانية بـ 618 دولر للعام ذاته، 

وتليه م�رض ثم اجلمهورية العربية ال�سورية. 
وهناك موؤ�رض اآخر يربز اأهمية هذه التحويالت لالأ�رض املعي�سية، 
وهو ن�سبة التحويالت الر�سمية اإىل ال�ستهالك النهائي لهذه لأ�رض. 
ويبني اجلدول 32 اأنه يف عام 2006، كانت الن�سبة تزيد عن 25 يف 
املائة يف حالة لبنان، و23 يف املائة يف حالة الأردن، و7 يف املائة 

مل�رض و3.6 يف املائة للجمهورية العربية ال�سورية.
حت�سني  يف  خا�ص  ب�سكل  الأ�رض  على  التحويالت  اأثر  ويت�سح 

ظروف املعي�سة وعلى امل�ستوى الجتماعي.

)اأ( حت�صني م�صتوى املعي�صة

احلماية  الأ�رضة، وحت�سني  لإعالة  ل�سمان دخل  و�سيلة  الهجرة 
حالت  ويف  الفقر)13(.  وطاأة  تخفيف  على  وامل�ساعدة  الجتماعية، 
ال�سكن، وال�ستعا�سة  اأوًل يف حت�سني ظروف  يتجلى ذلك  كثرية، 
اأو  ال�سحية  ال�رضوط  فيه  تتوفر  ب�سكن لئق  املالئم  ال�سكن غري  عن 

النتقال من م�ستاأجر اإىل مالك.
ال�سكن،  بتاأثيث  يتعلق  فيما  جديدة  ا�ستهالكية  قيم  برزت  وقد 
من  الكثري  فاأ�سبح  الفراغ.  وقت  وق�ساء  الغذائية،  والعادات 
كالثالجات  ع�رضية  جتهيزات  امتالك  اإىل  ي�سعى  املهاجرين  اأ�رض 
والتلفازات والغ�سالت التوماتيكية والهواتف وال�سحون الهوائية 

اجلدول 31

ن�صيب الفرد من التحويالت الر�صمية 1985-2008 )دولر اأمريكي(
198519901995200020042005200620072008

378153335380431449502578618الأردن

323023114643404040اجلمهورية العربية ال�صورية

712 3861 2611 2061 3881 6113514191لبنان

6374514141656896107م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

اجلدول 32

ن�صبة التحويالت الر�صمية اإىل ال�صتهالك النهائي لالأ�رض
198019851990199520002003200420052006

25.422.516.833.227.027.725.020.523.0الأردن

9.13.34.64.51.56.65.44.33.6اجلمهورية العربية ال�صورية

45.910.411.028.130.526.025.6لبنان

17.013.613.87.23.84.95.97.87.0م�رض
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر
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مثاًل،  م�رض  ففي  ذلك.  املتوفرة  الدرا�سات  وتوؤكد  وغريها. 
من  املائة  يف   74 منها  اأفراد  هاجر  التي  املعي�سية  الأ�رض  اأغلبية  تنفق 
التحويالت التي تتلقاها على متويل ا�ستهالكها اليومي والإنفاق على 
ال�سحة، يف حني اأن الهتمام الأول لـ 7.3 يف املائة من هذه الأ�رض 
 .)Nassar, 2008( التعليم  املائة  يف   3.9 ولـ  ال�سكن  هو  املعي�سية 
اأن  التوجهات ويرى  اأمين الزهري )Zohry, 2009( هذه  ويوؤكد 
اليومي،  ال�ستهالك  متويل  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�ستخدم  التحويالت 
بينما متويل "ال�ستثمارات املنتجة" �سعيف ن�سبيًا، وينعك�ص يف اأثرها 

ال�سعيف على التنمية ب�سكل عام. 
وتوؤكد بع�ص الدرا�سات فيما يتعلق بلبنان اأن املناطق الأكرث فقرًا 
هي تلك التي لي�ست لديها تقاليد هجرة، اأو التي ل تر�سل مهاجرين 
اإىل اخلارج بطرق مماثلة ملناطق اأخرى )Marwan, 2010(. ففي 
حمافظة عكار يف �سمال لبنان، ومنطقتي الهرمل وبعلبك يف وادي 
البقاع، كانت �سنة الهجرة اإىل اخلارج خالل الفرتة 2001-1975 

على الأقل اأربع مرات اأقل من منطقتي النبطية وبريوت.
اأما يف اجلمهورية العربية ال�سورية، فت�ستخدم التحويالت ب�سكل 
الكمالية وال�سكن )91  اليومي وال�سلع  رئي�سي يف متويل ال�ستهالك 
املنتج"  "ال�ستثمار  يف  التحويالت  توظف  ما  ونادرًا  املائة(،  يف 

.)Khawaja, 2002(
اإذ  الفقر،  معدلت  ارتفاع  من  بد  ل  التحويالت،  غياب  يف 
�سي�سبح كثري من الأ�رض املعي�سية فقريًا اأو اأكرث فقرًا. وتوؤكد البيانات 
املتوفرة فيما يتعلق مب�رض ذلك. فح�سب درا�سة اأجراها برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي، اإن معدل الفقر عند الأ�رض املعي�سية التي هاجر اأحد 
اأفرادها  من  اأي  يهاجر  مل  التي  الأ�رض  من  مرتني  اأدنى  اأفرادها 
 .)cf Nassar, 2009( املائة(  يف   20.67 مقابل  املائة  يف   10.78(
كما اأثبت البحث اأن الأ�رض املعي�سية يف الفئة الأوىل كانت اأكرث قدرة 
على تلبية احتياجاتها اليومية من الإنفاق، �سواء على ال�ستهالك اأو 

ال�سحة اأو التعليم. 

)ب( على امل�صتوى الجتماعي

تظل اآثار التحويالت على امل�ستوى الجتماعي متناق�سة اإىل حد 
الظروف  حت�سني  على  تعمل  التي  والعينية  املالية  فالتحويالت  ما. 
القت�سادية،  الأن�سطة  ببع�ص  القيام  من  ومتكنها  لالأ�رض،  املعي�سية 
ت�سكل عوامل ا�ستقرار لها. ولكن من جهة اأخرى، ميكن اأن ينظر 
الجتماعي  النجاح  على  كموؤ�رض  التحويالت  اإىل  املهاجر  اأقرباء 
عن  للبحث  الهجرة  على  يحفزهم  قد  الذي  الأمر  للهجرة،  نتيجة 

ظروف عي�ص اأف�سل. 
على  �سلبًا  يوؤثر  عاطفي  فراغ  اإىل  الزوج  هجرة  توؤدي  وقد 
الزوجة والأطفال، وبالتايل على ال�ستقرار الأ�رضي. ويف غياب 
الأخت  اأو  الأم  اأو  الزوجة  تتحمل  املهاجر،  الذكر  الأ�رضة  معيل 
م�سوؤولية تدبري �سوؤون الأ�رضة، ما يكون له تاأثري �سلبي على الو�سع 
القت�سادي والجتماعي للن�ساء املعنيات. ويف احلالت التي تهاجر 
فيها الزوجة للعمل كمربية، فان ذلك يوازي ت�سدير "احلنان" على 

ح�ساب الأطفال الذين بقوا دونها. 
اأخرى.  اأن للتحويالت جوانب �سلبية  واأخريًا، جتدر مالحظة 
فهي ت�ساهم يف ارتفاع ن�سبة الت�سخم، نتيجة ا�ستهالك ال�سلع الكمالية 
العمل، وتبخي�ص  والعزوف عن  بالعقارات،  واملتاجرة  امل�ستوردة 

ذلك  وكل  الريع؛  اقت�سادات  غرار  على  للعمل  القت�سادية  القيمة 
ي�سجع على زيادة الواردات وبالتايل يفاقم العجز التجاري.

دال- التجارب احل�صنة

هناك ب�سع حالت من املمار�سة احل�سنة يف جمال الهجرة الدولية 
ميكن اأن تفيد كاأمثلة على ال�سلة بني الهجرة والتنمية. و�سيتم عر�ص 

حالة من كل قارة كمثال. 

1. التجربة املك�صيكية

"ثالثة  اإقليم زاكاتيكا�ص برنامج  1986، بداأت حكومة  يف عام 
مقابل واحد"، الذي تبنته لحقًا احلكومة الفيدرالية: مقابل كل بيزو 
اأمريكي(  دولر   0.079042 وت�ساوي  املك�سيكية  العملة  )وحدة 
كل  مينح  جماعي،  م�رضوع  اإقامة  لغر�ص  بتحويله  املهاجر  يقوم 
والهدف  بيزو.  والبلدية  املحلية  واحلكومة  الفيدرالية  احلكومة  من 
هو اإ�رضاك املهاجرين املك�سيكيني يف الربامج الجتماعية يف ال�سحة 
م�ساريع  يف  وكذلك  والثقافة،  والت�سالت  والتعليم  والإ�سكان 
البنى الإنتاجية، وب�سكل خا�ص يف املناطق الفقرية اأو تلك التي ت�سهد 

هجرة �سديدة.
كما يهدف الربنامج اإىل متتني العالقات بني املهاجرين ومناطقهم 
املهاجرين ثم  فامل�ساريع ال�ستثمارية تقرتح من جمعيات  الأ�سلية. 
ت�سادق عليها بعد ذلك جلنة حكومية خمت�سة. وقد تبنت ال�سلطات 
اإذ  اإقليم زاكاتيكا�ص،  التجربة يف  بعد جناح  املبادرة  الفيدرالية هذه 
مولت ع�رضات امل�ساريع، من بينها م�ساريع البنية التحتية احل�رضية 
املدار�ص،  العامة وترميم  الطرق والإ�ساءة  املياه وتعبيد  و�سبكات 
املعي�سية  الظروف  حت�سني  من  امل�ساريع  هذه  مكنت  وقد  وغريها. 
وهم  املهاجرون  اكت�سبها  التي  اخلربات  وتوطني  الفقر  من  واحلد 

يقطنون يف الوليات املتحدة الأمريكية.

2. التجربة الفلبينية

من خالل �سعيها اإىل رعاية املهاجرين واملحافظة على حقوقهم، 
ثالث  تتناول  التي  احلياة"،  "دورة  مقاربة  الفلبينية  احلكومة  تبنت 

مراحل: ما قبل الهجرة، والهجرة، والعودة واإعادة الدماج. 
ن�سائح  واأ�رضهم  للمهاجرين  التثقيفية  الدرا�سية  احللقات  وتقدم 
حول اجلوانب املالية، تركز اأ�سا�سًا على قيمة الدخار وال�ستثمار. 
وتع مل "اللجنة املعنية بفلبينيي ما وراء البحار" على ت�سجيع وتي�سري 
كما  املالية.  وامل�ساعدات  املعارف  باقت�سام  املهاجرين  ادماج  اإعادة 
اأي�سًا  اأن�سئ  كما  له.  وفروع  الإدماج  لإعادة  وطني  مركز  اأن�سئ 
�سندوق لدعم نظام �سمان اجتماعي بكلفة �سئيلة للمهاجرين، يوفر 
لهم ولعائالتهم الباقية يف البالد �سبكة اأمان ميكن اأن تكون منوذجًا 

حتتذي به بلدان اأخرى مر�سلة للمهاجرين. 
ادخارات  الفلبينية رائدة يف تطوير خطط ل�ستقطاب  والبنوك 
املهاجرين، واأبرز مثال على ذلك PC Bank الذي يقدم للمهاجرين 
جمموعة من اخلدمات الإ�سافية، مثل التاأمني على احلياة والتاأمني 
ال�سحي وتعليم الأطفال. ولتجاوبها مع احتياجات املهاجر احلقيقية، 

اأدت هذه اخلطط اإىل تو�سع �سبكة هذا البنك.
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3. جتربة اململكة املتحدة

النقود.  كلفة حتويل  تخفي�ص  املتحدة على  اململكة  يركز منوذج 
لذلك، اأن�سئت جمموعات عمل، تتكون من ممثلي الإدارة والبنوك 
اململكة  وكانت  الأ�سلية.  البلدان  من  عامة  وموؤ�س�سات  اخلا�سة 
2005 موقعًا  اأول بلد يف الحتاد الأوروبي ين�سىء يف عام  املتحدة 
اإلكرتونيًا يقدم مقارنات لتكاليف التحويل من اململكة املتحدة وبلدان 
اأوروبية اأخرى اإىل 80 بلدًا. واإ�سافة اإىل ذلك، يوفر املوقع ن�سائح 
انخف�ست  انطالقه،  ومنذ  التحويالت.  ب�ساأن  وتوجيهات  عملية 
تكاليف حتويل 100 جنيه بن�سبة 5.6 يف املائة اإىل 11 بلدًا وبن�سبة 28 

يف املائة اإىل الهند)14(.

4. التجربة املغربية: جمعية الهجرة والتنمية

"الهجرة والتنمية" يف املغرب جتربة رائدة. فقد  جتربة جمعية 
لها  فرن�سية-مغربية  حكومية  غري  منظمة  وهي  اجلمعية،  جنحت 
فرعان يف املغرب، يف حتفيز م�ساهمة املهاجرين يف التنمية املحلية. 
وهي ن�سطة يف املجتمعات املحلية القروية والفقرية النائية يف منطقة 
�سو�ص، وتوفر البنية التحتية للكهرباء، ومياه ال�رضب، وموؤ�س�سات 
وبهذا  الأهلية؛  امل�ساركة  على  بالعتماد  وطرقا،  و�سحية  تعليمية 
ت�ساعد على ا�ستقرار ال�سكان واحلد من الهجرة. وقد جنحت اجلمعية 
يف توفري البنية التحتية حلوايل 700 قرية مغربية، من خالل مقاربة 
ت�ساركية تعتمد على اإن�ساء جمعيات قروية حملية تعرب عن احتاجات 
على  معتمدة  امل�ساريع،  وتطوير  بتمويل  اجلمعية  وتتكفل  القرية. 
حتويالت جماعية واإعانات من موؤ�س�سات متثيلية فرن�سية، واأخذت 

.)Khachani, 2003( تتجه موؤخرًا نحو تنفيذ م�ساريع مربحة

5. التجارب املحلية

يف لبنان، اأطلق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ووزارة ال�سوؤون 
مبادرة   2009 الثاين/نوفمرب  ت�رضين  يف  واملغرتبني  اخلارجية 
م�رضوع "عي�ص لبنان Live Lebanon". وتهدف هذه املبادرة اإىل 
وبلداتهم  قراهم  تطوير  اخلارج يف  املهاجرين يف  اللبنانيني  اإ�رضاك 
اأن�سئ  وقد  البالد.  من  الفقرية  املناطق  يف  تنموية  م�ساريع  ومتويل 
خالله  من  ميكن   ،)LiveLebanon.net( اإلكرتوين  موقع  لذلك 
للمغرتبني تقدمي املنح لتمويل امل�ساريع املقرتحة، التي ترتاوح كلفتها 

ما بني 000 7 و000 700 دولر.
وخالل  الإيجابية،  الفعل  ردود  توالت  املبادرة،  انطالق  منذ 
35 دولر. وتكمن اأهمية هذه  الأ�سهر الثالثة الأوىل مت جمع 000
املبادرة يف اأنها توفر للمغرتبني اللبنانيني فر�سة للم�ساهمة يف تنمية 

بلدهم بوا�سطة موؤ�س�سة حمايدة لي�ص لها انتماء �سيا�سي اأو ديني.
�سوؤون  وقطاع  للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت  م�رض،  ويف 
الهجرة واملغرتبني التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، بالتعاون 
الإعالم  "نظام  بتاأ�سي�ص   2001 عام  يف  الإيطالية،  احلكومة  مع 
وحت�سني  املهاجرين،  تدفقات  لإدارة  الهجرة"  حول  املتكامل 
اأو�ساعهم، وتوجيه التحويالت املالية واملعرفة اإىل م�رض. وهدف 
بتعزيز  امل�رضيني وبلدهم  املغرتبني  الروابط بني  تقوية  املبادرة هو 
العالقات مع اجلمعيات امل�رضية يف اخلارج. وي�سعى امل�رضوع اإىل 

التو�سل اإىل اتفاقيات مع البلدان امل�ستقبلة للمهاجرين من م�رض. ول 
تتوفر بيانات حول النتائج التي حققها الربنامج لغاية الآن. 

تاأمني  على  الأردنيني  املهاجرين  من  كبرية  ن�سبة  حت�سل  ول 
مب�رضوع  الأردن  بادر   ،2001 عام  يف  ولذا،  امل�سيف.  البلد  يف 
منافع  من  ال�ستفادة  اإمكانية  وعائالتهم  الأردنيني  للمغرتبني  يوفر 
والعجز  احلياة  على  والتاأمني  )ال�سيخوخة  الجتماعي  ال�سمان 
والرعاية ال�سحية(. وكجزء من امل�رضوع، اأن�ساأت موؤ�س�سة ال�سمان 
الكويت  مثل  اخلليج،  دول  بع�ص  يف  مراكز  الأردنية  الجتماعي 
 Khouri,( ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  والإمارات 
2007(. ويجدر الذكر يف هذا املجال، اأن نقابة املهند�سني الأردنيني 
التي ينتمي اإليها 80 يف املائة من املهند�سني الأردنيني الذين يعملون 
يف اخلارج، تهدف اإىل املحافظة على توا�سل املهند�سني املهاجرين 

وبلدهم الأم.

هاء- خال�صة

تطرح الهجرة على بلدان امل�رضق العربي حتديات عدة، تقت�سي 
اأن تبلور �سيا�سات الهجرة الدولية التي تنتهجها مقاربة جديدة تاأخذ 
بالعتبار الآثار القت�سادية على البلدان املر�سلة، فال�سعوبات التي 
تواجهها هذه البلدان و�رضورة حتقيقها منوًا قويًا م�ستدامًا، تتطلب 

تعبئة املوارد الداخلية واخلارجية جميعًا. 
رئي�سيًا  موردًا  ت�سكل  املالية  التحويالت  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
من العملة ال�سعبة لبلدان امل�رضق العربي، واأن املحافظة على هذا 
املورد وتوظيفه يف ا�ستثمار منتج م�ساألة حيوية للتنمية. والأمر هنا 
ال�ستثمارات.  على  اأي�سًا  ينطبق  بل  التحويالت،  يقت�رضعلى  ل 
ويف هذا ال�سياق، يوفر بروز مناذج جديدة من املهاجرين ت�ستثمر 
ومن  تنموية.  فر�سة  املر�سلة  الدول  يف  متنوعة  قطاعات  يف 
الوا�سح، اأن الرتباط العاطفي والثقايف مع الوطن ل يكفي لتحفيز 
اقت�سادية  بحوافز  ينبغي دعمه  بل  فيه،  ال�ستثمار  املهاجرين على 
املوؤ�س�سات  من  ذلك  ويقت�سي  لال�ستثمار.  مالئم  مناخ  وتهيئة 
جميعها اإعادة النظر يف دور املهاجرين احلايل واملحتمل، اإذ يتعني 
ويظل  التنموية.  اجلهود  يف  فاعلني  �رضكاء  املهاجرون  يكون  اأن 
هذا بال جدال الطريق الأمثل جلعل الهجرة و�سيلة للتنمية واملهاجر 

فاعاًل اأ�سا�سيًا يف نهو�سها.

اجلدول 33

امل�رضوعات التي اأجنزتها جمعية الهجرة والتنمية يف املغرب

جمالت التدخل
عدد القرى 

عدد املنتفعنياملنتفعة
امليزانية املر�صودة 

بالدرهم املغربي
194 384 1885 5526مياه �صاحلة لل�رضب

500 913 73119 10335الكهرباء

240 162 16622متكني املراأة

140 130 4256 521ال�صحة

000 623624 16440ال�صحة

694 375 505523ور�صات عمل

630 0003 25570طرقات

000 474 12––ن�صاطات اقت�صادية

771 660 58153 695174املجموع
امل�سدر: جمعية الهجرة والتنمية، املغرب.
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)*( اأعد هذا البحث ال�سيد بطر�ص لبكي.

مقدمـة

ينطلق البحث يف مو�سوع اجلماعات العابرة للدول والتنمية من 
تنامي حركة الهجرة الدولية، وخا�سة يف امل�رضق العربي منذ حوايل 
العقدين  يف  الهجرة  ت�سارعت  العامل،  نطاق  فعلى  عقود.  اأربعة 
الأخريين يف اأعقاب نهاية احلرب الباردة وحتول البلدان املنتمية اإىل 
الكتلة ال�سوفياتية ال�سابقة وجمهورية ال�سني ال�سعبية وجمهورية فييت 
ال�سوق  اقت�سادات  اإىل  وكمبوديا  لو  وجمهورية  الدميقراطية  نام 
وكانت  عربية.  بلدان  عدة  يف  مماثلة  تطورات  �سادت  وقد  احلر. 
انتقال  اأمام  العقبات  اأزيلت  اأي  العوملة،  خطوات  ت�سارع  النتيجة 
والر�سائل  واملعلومات،  الأموال،  ورووؤ�ص  واخلدمات،  ال�سلع؛ 
ال�سوتية واملكتوبة والب�رضية، والب�رض، موؤدية اإىل ت�سارع الهجرة 

يف العامل اأجمع، وعلى نحو خا�ص يف امل�رضق العربي.
والباحثون  والإداريون  وال�سيا�سيون  امل�سوؤولون  اأبدى  وقد 
والكتاب وو�سائل الإعالم اهتمامًا متزايدًا بالهجرات الدولية. وقد 
الو�سفية والتحليلية، واملقالت  الدرا�سات  ازدهار  انعك�ص ذلك يف 
كما  وامل�سموعة.  املرئية  الإعالمية  واملواد  وال�سحفية،  العلمية 
كل  يف  الأبحاث  ومراكز  واجلامعات  احلكومية،  الإدارات  قامت 
واملوؤ�س�سات  لها،  امل�ستقبلة  والدول  للمهاجرين  املر�سلة  الدول  من 
املطبوعات  باإ�سدار  املتحدة،  الأمم  منظمات  وخا�سة  الدولية، 
لي�سمل  الهتمام  تو�سع  وب�رضعة  والكتب.  الدورية  واملن�سورات 
اأثر الهجرة الدولية على التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول 
املر�سلة للمهاجرين. وقد �سميت جمموعات املهاجرين بـ "اجلماعات 

العابرة للدول". 
اأواخر  وحتى  الع�رضين  القرن  �سبعينات  منذ  الباحثون  نبه 
بالبلدان املر�سلة للهجرة يف امل�رضق  اإىل ال�رضر الالحق  الت�سعينات 
البلدان املر�سلة لذوي الكفاءات العالية، و�سموا  العربي، وبخا�سة 
"هجرة الأدمغة". وقد كر�ست عدة موؤمترات وكتب  هذه الظاهرة 
املراجع(.  لئحة  اإىل  )اأنظر  للمو�سوع  عديدة  ومقالت  واأبحاث 
وركزت هذه على ال�رضر الذي تتكبده الدول املر�سلة للعمالة ب�سبب 
لو  جتنى  اأن  ميكن  كان  التي  اقت�ساداتها  اإىل  امل�سافة  القيمة  فقدانها 
التحويالت  باأن  قائلني  الأ�سلية،  اأوطانها  يف  املوؤهلة  العمالة  بقيت 
الدرا�سات  ي�سريًا من اخل�سارة. وركز بع�ص  اإّل جزءًا  ل تعو�ص 
على انخراط املهاجرين العرب، خا�سة من هاجر منهم اإىل الدول 
وال�سعوبات  اإجنازاتهم  وعلى  امل�سيفة،  املجتمعات  يف  ال�سناعية 
التي يواجهونها، بينما ركز البع�ص الآخر على تاأثري الهجرة، من 
والإجتماعي  املدين  التغيري  على  وا�ستخداماتها،  التحويالت  خالل 
ركزوا  العرب  الكتاب  اأغلب  اأن  ويالحظ  املر�سلة.  البلدان  يف 
على الآثار ال�سلبية للهجرة الدولية على البلدان املر�سلة، بينما ركز 

الكتاب الغربيون على النواحي الإيجابية لتلك الهجرة.
ويف الت�سعينات، ح�سل تغري يف توجه الكتابات حول املو�سوع. 
الليربالية،  من  مزيد  نحو  القت�سادي  الفكر  تطور  انعك�ص  فقد 

اجلماعات العابرة للدول والتنمية )*(
ً خام�سا

واآ�سيا  ال�رضقية  اأوروبا  يف  املخطط  القت�ساد  جتربة  انهيار  وتوايل 
وخا�سة  الغرب،  ل�سالح  الباردة  احلرب  وانتهاء  واأفريقيا، 
الدولية  بالهجرة  املتعلقة  الأبحاث  يف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
وتاأثريها على البلدان املر�سلة. ولأن املواقف جتاه العوملة وتاأثرياتها 
نحو  الرتكيز  حتّول  اإيجابية،  اأ�سبحت  والجتماعية  القت�سادية 
الدول  يف  والجتماعي  القت�سادي  للتطور  الدولية  الهجرة  منافع 
�سواء امل�ستقبلة على حد  والدول  املر�سلة  للدول  واملكا�سب  املر�سلة، 

.)1()Win-Win Situation(
وقد �سدر عن الإ�سكوا يف عام 2007 تقرير اأكرث توازنًا بعنوان: 
"الهجرة الدولية والتنمية يف املنطقة العربية: التحديات والفر�ص"، 

نقتب�ص منه ما يلي:
"تتميز مالمح ظاهرة العقول العربية املهاجرة بقدر من التنوع 
تزايدت  وقد  ب�ساأنها.  تعميم  اإىل  التو�سل  معه  ي�سعب  والتداخل، 
للتغريات  نتيجة  الأخري  العقد  يف  وتنوعًا  عددًا  املهاجرة  املهارات 
ال�سناعية،  البلدان  يف  العمل  اأ�سواق  يف  عليها  الطلب  يف  املطردة 
املعلومات،  تكنولوجيا  جمالت  يف  العاملة  الكفاءات  على  وخا�سة 
والبحث  والتعليم،  وال�سحة،  احلا�سوب،  وعلوم  والإت�سالت، 
العلمي، وغريها من املجالت التي تتطلب مهارات عالية. وتعاين 
ا�سواق عمل بلدان الإ�ستقبال من نق�ص يف هذه املهارات نتيجة لآثار 
التحول الدميغرايف، وانخفا�ص اأعداد ال�سكان يف �سن العمل، حتى 
املعمرين،  اأعداد  لتزايد  نتيجة  اأوروبا،  بلدان  و�سف  البع�ص  اأن 
التالية  املالحظات  ت�سجيل  وميكن  الرمادي.  ال�سعر  ذات  بالبلدان 

عرب اأو�ساع العقول املهاجرة من املنطقة العربية:
اإىل  نظرًا  الكفاءات  هجرة  من  الفقرية  العربية  البلدان  تعاين   .1
للمواطنني،  التعليمية  امل�ستويات  جمموع  من  ن�سبهم  انخفا�ص 
قلة  اإىل  نظرًا  كبرية  املتعلمني  هجرة  فتعد  الغنية  البلدان  يف  اأما 

عدد �سكانها.
اأمتوا  الذين  من  فرن�سا  اإىل  املهاجرين  العرب  معظم  كان  اإذا   .2
بالن�سبة  خمتلف  فاحلال  هناك،  ولدوا  من  ومنهم  فيها  التعليم 
اأ�سرتاليا  اأي  اجلديد،  العامل  بلدان  اإىل  العرب  املهاجرين  اإىل 
بعد  غالبًا  يهاجرون  فهم  الأمريكية  املتحدة  والوليات  وكندا 

اإمتام التعليم اجلامعي اأو ملتابعة التعليم هناك.
العربية  املنطقة  من  الكفاءات  هجرة  اأن  الباحثني  بع�ص  وراأى 
لي�ست كبرية مقارنة مبناطق اأخرى من العامل، مثل اآ�سيا اأو اأمريكا 
اجلنوبية. ولهجرة تلك الكفاءات اآثار اإيجابية، فهي بتحويالتها املالية 
تدعم اقت�سادات بلدانها، وت�سهم يف نقل املعرفة اليها، فالكفاءات التي 
مل تهاجر مل ت�ستفد منها بلدانها لعدم وجود البنية الداعمة لأدوارها يف 

املعرفة والتكنولوجيا.
واإذا كان التطور يف ظاهرة الهجرة العربية الدولية قد متخ�ص 
عن بروز �سفوة عربية مهاجرة من نوع جديد يف قطاعات اقت�سادية 
وال�سياحة،  املعلومات،  جمالت  يف  اأوروبا،  يف  وخا�سة  هامة، 
والإ�سترياد، والت�سدير، والنقل، ويف بع�ص ال�سناعات ال�سغرية 
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واملتو�سطة كالن�سيج والتغذية واأدوات البناء، فهي يف �سياق النفتاح 
تكون  اأن  ميكن  قليلة،  غري  عربية  بلدان  ت�سهده  الذي  القت�سادي 
ج�رضًا، وخا�سة بني اأوروبا والبلدان العربية املتو�سطية، يفتح اآفاقًا 
م�سرتك  اإمنائي  م�رضوع  اإطار  يف  القت�سادي  والتبادل  للتعاون 
لبلدان الإر�سال والإ�ستقبال. ول يقل اأهمية عن دور هذه الكفاءات 
تزايد الوعي الإمنائي الر�سمي باأهمية ال�ستفادة من اخلربات العلمية 
كفاءات وطنية  وتطوير  اإعداد  املهاجرة يف  والتطبيقية  والأكادميية 
وقد  العلمي.  والبحث  ال�ستثمار  �سيا�سات  يف  وامل�ساركة  بديلة، 
للتطوير وا�ستخال�ص  قابلة  اأمثلة  املغرب  لبنان وم�رض وبلدان  قدم 
للكفاءات.  والعملية  العلمية  الفائدة  الدرو�ص ميكن مبقت�ساها زيادة 
والدليل على ذلك وجود اأكرث من وزارة معنية ب�سوؤون املهاجرين 
عام  اجلزائر  ويف   ،1990 عام  منذ  املغرب  يف  كما  املغرتبني،  اأو 
اكت�سفت  وقد  وم�رض.  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  ويف   ،1996
تلك  اأهمية  اأخريًا  اخلارج  اإىل  للكفاءات  املر�سلة  العربية  البلدان 
الكفاءات، باعتبارها م�سدرًا من م�سادر الرثوة التي ميكن توجيهها 

نحو حتقيق الأهداف الإمنائية الوطنية".
يف  التفا�سيل  يتناول  فهو  ومتنوع،  متوازن  ال�ستنتاج  هذا 
مو�سوع الهجرة الدولية وتاأثريها على البلدان املر�سلة، التي تختلف 
باختالف البلدان امل�ستقبلة؛ فيذكر اجلوانب ال�سلبية والإيجابية للهجرة؛ 
البيئة  يف  التغري  بالإعتبار  وياأخذ  التب�سيطية؛  التعميمات  ويتجنب 
القت�سادية الدولية باجتاه الإنفتاح ومزيد من املبادلت بني الدول.

ومن املفيد التنويه هنا باجلهود التي بذلها مركز درا�سات الوحدة 
العربية يف بريوت يف دعم ون�رض البحوث املتعلقة بالهجرة الدولية 

العربية اإىل البلدان الأمريكية والأفريقية)2(.

األف- ال�صيا�صات الوطنية ب�صاأن اجلماعات العابرة للدول

ما يلي مالحظات عن �سيا�سات الهجرة الوطنية يف بلدان امل�رضق 
العربي:

معظم الدول العربية را�سية عن اأو�ساع الهجرة، ولو ب�سكل   .1
متفاوت. لكن درجات ر�سى الدول املر�سلة اأكرث تفاوتًا.

�سيا�سات  �سياغة  على  القدرة  اإىل  املر�سلة  الدول  معظم  تفتقر   .2
التف�سيلية،  املعلومات  اإىل  عام  افتقار  وهناك  منها.  الهجرة 
�سواء النوعية اأو الكمية، برغم الأبحاث وامل�سوح التي اأجرتها 
بع�ص الدول يف ثمانينات القرن املا�سي. لذلك يعتمد الباحثون 
اإجراء  يجعل  ما  متفرقة،  معلومات  على  ال�سيا�سات  و�سانعو 
مقارنات دقيقة اأمرًا �سعبًا. ومعظم هذه البيانات ياأتي من دول 
من  البيانات  اأما  واأ�سرتاليا.  والأمريكيتني  اأوروبا  يف  املق�سد 

دول املق�سد العربية والأفريقية ف�سعيفة اأو �سبه معدومة.
اأ�سا�سي بالتحويالت، بينما  الدول املر�سلة للهجرة معنية ب�سكل   .3
ياأتي الهتمام بحقوق املهاجرين يف البلدان امل�ستقبلة يف الدرجة 

الثانية. 
العربي  امل�رضق  بلدان  من  الوافدة  العمالة  اأن  املالحظ  من   .4
الآ�سيوية.  العمالة  من  �سديدة  مناف�سة  اخلليج  بلدان  يف  تواجه 
اإىل  املهاجرين  املوؤهلني  العرب  ي�ستهان به من  ق�سمًا ل  اأن  كما 
تتنا�سب  ماهرة  مهن  يف  يعملون  ل  اأوروبا  واإىل  الأمريكيتني 
مع م�ستوى تعليمهم وخربتهم، وقد يكون ذلك ب�سبب انخفا�ص 

نوعية التعليم و�سعف الإملام باللغات.

ل �سك اأن اإجراء م�سوح وبحوث ميدانية منهجية دقيقة تهدف   .5
اإىل اإنتاج بيانات اإح�سائية ومعلومات �رضورية للدول املر�سلة 
للهجرة ت�ساعدها على �سياغة �سيا�سات منا�سبة، وذلك يتطلب 

م�ساركة فعالة بني البلدان املر�سلة والبلدان امل�ستقبلة.
اأن�ساأت بع�ص البلدان العربية اأجهزة من وزارات اأو موؤ�س�سات   .6

م�ستقلة للتعامل مع �سوؤون املهاجرين واملغرتبني.
يعطي  اللبنانية  وال�سيا�سات  للموؤ�س�سات  التف�سيلي  ال�رضد  اإن 
نظرة واقعية لكيفية تعاطي دولة مر�سلة للهجرة، لها تقاليد عريقة 
التغريات  عك�ست  وقد  اخلارج.  يف  جالياتها  مع  الهجرة،  يف 
الثمانينات  فرتة  على  هيمن  الذي  ال�سيا�سي  التجاذب  املوؤ�س�سية 
توازن  واأدى  العامل.  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  انق�سام  و�سبب 
القوى ال�سيا�سية بعد عام 1990 اإىل تاأ�سي�ص وزارة املغرتبني، التي 
ال�سيطرة  اإىل  النافذة  ال�سيا�سية  الأطراف  بع�ص  خاللها  من  �سعى 
املحاولة:  تنجح  ومل  اللبناين.  الإغرتابي  اجل�سم  على  ال�سيا�سية 
مع  املغرتبني  وزارة  وا�سطدمت  الهجرة  موؤ�س�سات  انق�سمت 
وزارة اخلارجية، ما اأدى اإىل اإلغاء وزارة املغرتبني ودجمها يف 
وزارة ال�سوؤون اخلارجية. وا�ستعادت الأخرية ت�سميتها التقليدية، 
اإىل  التجربة  هذه  وت�سري  واملغرتبني.  اخلارجية  وزارة  وهي 
�سعوبة اإدارة العالقة مع املهاجرين من خارج التمثيل الدبلوما�سي 
التمثيل  هذا  تطوير  ينبغي  اأنه  على  املر�سلة.  للدولة  والقن�سلي 
اجلاليات، وكذلك  فعال مع  ب�سكل  التعاطي  ليتما�سى مع �رضورة 

مع الدول امل�ستقبلة. 
ال�رضف  حرية  لنظام   1948 عام  يف  املبكر  لبنان  تبني  �ساهم 
وانتقال راأ�ص املال وقانون �رضية امل�سارف عام 1956 يف ت�رضيع 
وتي�سري انتقال راأ�ص مال املهاجر اإىل لبنان، الذي انعك�ص يف تطوير 
القطاع امل�رضيف وقطاعات معينة يف ال�سناعة والبناء. بالإ�سافة اإىل 
لبنان  اأبرمت بني  التي  ال�رضيبي  اتفاقات الزدواج  �سجعت  ذلك، 
وبع�ص الدول امل�ستقبلة اإىل ت�سجيع املغرتبني اللبنانيني على ا�ستثمار 
بع�ص اأموالهم يف لبنان، حيث العبء ال�رضيبي اأقل وطاأة. وعالوة 
الدول  من  عدد  مع  ثنائية  جتارية  غرف  اإن�ساء  ي�رّض  ذلك،  على 
رجال  من  بنظرائهم  اللبنانيني  الأعمال  رجال  تعريف  امل�ستقبلة 
الأعمال، وبع�سهم من اأ�سول لبنانية، ما �ساهم بدوره يف التبادل 
التجاري، كما �ساهمت فيه اأي�سًا التفاقات التجارية بني لبنان وعدد 

من الدول امل�ستقبلة. 

باء- املجموعات العابرة للدول والتنمية القت�صادية: لبنان 
منوذجًا

اأو لالإ�ستهالك م�ساهمة  التحويالت يف ال�ستثمار  �ساهم توظيف 
املنتوجات  ترويج  �ساهم  كما  للبنان،  القت�سادية  التنمية  رئي�سية يف 

اللبنانية يف اخلارج م�ساهمة اأكرث حداثة.

1. التحويالت من املهاجرين اللبنانيني

اأولئك  خا�ص  وب�سكل  عمومًا،  اللبنانيون  املهاجرون  ير�سل 
الذين يعملون يف البلدان العربية امل�سدرة للنفط وجنوب ال�سحراء 
هذه  وكانت  لبنان.  اإىل  مداخيلهم  من  جزءًا  الكربى،  الأفريقية 
ال�سنوات  مدى  على  الفرتات  بع�ص  يف  الأهمية  حا�سمة  التحويالت 
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اخلم�سني املا�سية، وخ�سو�سًا يف الفرتة بني عامي 1973 و1990، 
لبنان  اأر�ص  على  الآخرين"  و"حروب  النفطية"  "الطفرة  فرتة 

)1975-1990( وبعد عام 1995.
حمدودًا  املا�سي  القرن  خم�سينات  يف  التحويالت  دور  كان 
القومي،  الدخل  من  املائة  يف  و7   5 بني  ما  تراوحت  فقد  للغاية، 
مرتاجعة اإىل ما بني 3.5 يف املائة و4.5 يف املائة من الدخل القومي 
ارتفعت  عندما   ،2010-1974 الفرتة  خالل  ولكن  ال�ستينات.  يف 
وتراجع  مذهاًل،  ارتفاعًا  للنفط  امل�سدرة  العربية  البلدان  ايرادات 
على  الآخرين"  "حروب  ب�سبب  ملحوظ،  ب�سكل  اللبناين  القت�ساد 
اأر�ص لبنان، هاجر اللبنانيون على نطاق وا�سع، بدرجة اأوىل اإىل 
البلدان امل�سدرة للنفط. ولعبت التحويالت التي اأر�سلوها دورًا بالغ 
الدخل  من  املائة  يف   40 بلغت  فقد  واملجتمع،  القت�ساد  يف  الأهمية 
لحق  وقت  يف  الدور  هذا  وتراجع  الثمانينات.  بداية  يف  القومي 

بني  التحويالت  امل�ستقبلة، فرتاوحت  البلدان  اقت�سادات  تراجع  مع 
-1990 10 و25 يف املائة من الناجت املحلي الجمايل خالل الفرتة 
بدايات  مع   ،2009 عام  يف  املائة  يف   13 اإىل  وانخف�ست   ،2008

الأزمة القت�سادية العاملية.
ال�سادرات  م�ساهمة   2009-1997 الفرتة  خالل  تراوحت 
الوطنية يف الدخل القومي ما بني 22 و52 يف املائة، بينما تراوحت 
10 و25 يف املائة، ما يعني اأن م�ساهمة  حتويالت املغرتبني ما بني 

ال�سادرات يف الدخل القومي كانت �سعف حتويالت املهاجرين.

2. ا�صتخدام التحويالت لدعم العائالت والأقارب يف لبنان

العائالت  لدعم  املالية  التحويالت  ا�ستخدام  تقدير  ي�سعب 
اأدلة اإح�سائية، ولكن متكن مقاربته  والأقارب يف لبنان من خالل 

اجلدول 34 )تابع(

ال�صنة
التحويالت

)مليون ل.ل(
الدخل القومي
)مليون ل.ل(

التحويالت من الدخل 
القومي )يف املائة(

19828 51424 26735.08

19833 94825 43715.52

19848 000*27 81028.76

1985--42 585

1986--52 500

19875002 55919.5

19886003 15419

19894002 46516.2

19903002 20313.6

1991------

1992------

1993------

1994------

19951 17211 12210.53

19961 32312 99710.18

19971 47314 8659.91

19981 63416 16810.10

19991 87016 49111.34

20002 11016 49112.79

20012 38017 10013.50

20022 54418 50013.75

20032 72819 70013.85

20042 91620 40014.29

20053 04820 90016.65

20064 63320 90022

20075 02221 25525

20085 77422 74325

20093 19224 72213

امل�سدر: - لل�سنوات 1987-1990، غرفة التجارة وال�سناعة يف بريوت وم�رضف لبنان.
              - لل�سنوات 1995-2009، م�رضف لبنان والتقرير ال�سنوي للقطاع اخلارجي.

              - التقرير الإقت�سادي العربي 2005.
              - لل�سنوات 1951-1987، بطر�ص لبكي "الغرتاب اللبناين واأثره املحلي: يف مرحلة احلرب والإعمار: ال�رضوط 

                  احلا�رضة والآفاق امل�ستقبلية"، موؤمتر نظمه املعهد الكندي لل�سالم والأمن الدوليني، اأوتاوا، 14 و15 كانون الأول/
                  دي�سمرب 1990.

اجلدول 34

حتويالت املغرتبني اللبنانيني

ال�صنة
التحويالت

)مليون ل.ل(
الدخل القومي
)مليون ل.ل(

التحويالت من الدخل 
القومي )يف املائة(

1951581 0865.38

1952721 1156.46

1953791 1686.76

1954--1 356

1955881 3746.4

1956--1 417

1957951 3036.32

1958741 3255.58

195975

196090

196192

196288

196393

1964992 8613.48

19651123 1543.57

19661223 4603.52

19671313 4423.80

19681413 8613.66

19691484 1123.60

19701494 4114.50

1971197

1972215

19733427 90111.92

19742 12510 88019.53

19751 1789 50612.39

1976785 4901.42

19773 42013 17026.16

19782 02711 65317.39

19795 74216 12335.61

19807 66418 97940.38

19818 64022 57838.26
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يف  اأجريت  ومتناثرة  النطاق  حمدودة  ميدانية  درا�سات  خالل  من 
الفرتة 1974-2010. اإن هذا ال�ستخدام هو اأو�سح ما يكون يف حالة 
املهاجرين اإىل البلدان العربية املنتجة للنفط، اإذ اأن الهدف الأ�سا�سي 
للهجرة هو العمل، مع بقاء جزء كبري من الأ�رضة يف لبنان. وينطبق 
وجنوبها،  وو�سطها  اأفريقيا  غرب  اإىل  املهاجرين  على  اأي�سًا  ذلك 
ورمبا ينطبق ب�سكل حمدود جدًا على املهاجرين اإىل اأوروبا الغربية 
الأخرية  البلدان  اإىل  املهاجرون  وكان  واأ�سرتاليا.  والأمريكيتني 
ال�سعبة" لأ�رضهم واأقاربهم يف  "العملة  ير�سلون مبالغ حمدودة من 
لبنان، خا�سة يف الفرتة 1984-1997، وعندما تدهور �سعر �رضف 
اللرية اللبنانية ب�سكل كبري مقابل العمالت الأجنبية. وتبني درا�سات 
ميدانية اأجريت يف قرى وبلدات يف اأنحاء خمتلفة من لبنان بو�سوح 
يف  والأقارب  لالأ�رض  املر�سلة  التحويالت  تلعبه  الذي  البارز  الدور 
بلدات مثل زحلة )البقاع(، و�سيدا واأن�سار وكفر رّمان وعرب�ساليم 
لبنان(،  )جبل  �سباب  وبيت  والقعقور  و�رضتون  لبنان(،  )جنوب 

وكفر زينا وكرم املهر وكهف املّلول )�سمال لبنان()3(. 

3. �رضاء العقارات

منذ  املهاجرين موجودًا  ا�ستخدام حتويالت  النوع من  كان هذا 
على  الطلب  عنا�رض  اأهم  من  اأ�سبح  لكنه  اللبنانية،  الهجرة  مطلع 
العقارات منذ 1977، وهو يت�سح بالذات خالل ف�سل ال�سيف عندما 
يعود املغرتبون تقليديًا لق�ساء عطالتهم ال�سنوية)4(. وبالفعل، طلب 
ب�سكل خا�ص يف  الأرا�سي واملباين ملحوظ  املغرتبني على كل من 

منطقة بريوت الكربى.
التجارة  العاملة يف جمايل  اللبنانية  ال�رضكات  العديد من  اأن  كما 
وغرب  �رضق  ويف  للنفط  املنتجة  العربية  البلدان  يف  واملقاولت 
بينها  ومن  لبنان.  يف  كربى  عقارية  با�ستثمارات  قامت  اأفريقيا 
ويدج"،  و"جمموعة  املباين"،  و"جمموعة  احلريري"،  "جمموعة 
و"جمموعة الزاخم"، و"�رضكة حلود للهند�سة")5(، و�رضكات اأخرى 

�رضاء  يف  التحويالت  ا�ستخدام  ظاهرة  تقت�رض  ول  غريها.  كثرية 
نطاق  تنت�رض على  بل  فح�سب  لبنان  على  الأم  الوطن  العقارات يف 

وا�سع يف كل البلدان العربية املر�سلة للعمالة املهاجرة. 

4. ال�صتثمار يف �رضكات خمتلفة الأحجام يف قطاعات اقت�صادية 
خمتلفة

�رضكات  يف  ال�ستثمار  يف  التحويالت  ا�ستخدام  ظاهرة  بداأت 
جتد طريقها من خالل ال�ستثمار يف �رضكات �سغرية على الأغلب. 
اأعلى  اإىل مركز  املحُ�ْسَتْخَدْم  املهاجر من موقع  انتقال  اإىل  واأدى ذلك 
ك�ساحب عمل م�ستقل اأو مقاول �سغري. وتكرث هذه احلالة يف جمال 

البناء والنقل والبيع باملفّرق واخلدمات على اأنواعها)6(.
كما اأن�ساأ املهاجرون اإىل الدول النفطية وغرب اأفريقيا �رضكات 
م�ساريع �سغرية ومتو�سطة.  اأ�سحاب  واأ�سبحوا  متو�سطة احلجم، 
ففي درا�سة ميدانية اأجريت مع مغرتبني من بلدة بيت �سباب عائدين 

من غينيا، تبني اأن ثلثي املهاجرين اأن�ساأوا �رضكات منها: 
التجارة  جمال  يف  احلجم  متو�سطة  �رضكات  املائة،  يف   45 )اأ( 

)من�سوجات و�سوبر ماركت(؛
)ب( 30 يف املائة، �رضكات متو�سطة احلجم يف جمال ال�سناعة؛

10 يف املائة، �رضكات يف قطاع اخلدمات)7(. )ج( 
كما اأن�سئت �رضكات كبرية احلجم يف خمتلف القطاعات. وترتكز 
ال�ستثمارات يف الزراعة يف مناطق الزراعة املروية على ال�ساحل 
اجلنوبي، ويف و�سط البقاع وعكار. وتنتقل مثل هذه ال�ستثمارات 
تدريجيًا  وتقوم  لبنان،  جنوب  من  الداخلّية  الأجزاء  اإىل  تدريجيًا 
امل�ساريع  بهذه  ويقوم  البعلية.  التقليدية  بالزراعة  تتمّيز  بيئة  بتغيري 
الزراعية ب�سكل رئي�سي مهاجرون من غرب اأفريقيا، كثريون منهم 

هاجروا من جنوب لبنان)8(.
البناء  جمال  يف  اللبنانيني  املقاولني  من  جمموعات  وا�ستثمرت 
الأوىل  بالدرجة  بنتها  اأموال  روؤو�ص  والهند�سة  العامة  والأ�سغال 
يف البلدان العربية النفطّية واأفريقيا. وعمل 80 يف املائة من هوؤلء 
املقاولني ول زالوا يف البلدان العربية امل�سدرة للنفط. وقد ا�ستثمر 
ا خالل الت�سعينات،  معظمهم يف البناء والأ�سغال العامة، وخ�سو�سً
ولكنها   ،1990 عام  يف  بداأت  التي  الإعمار  اإعادة  عملية  اإطار  يف 
تركزت منذ اأواخر الت�سعينات يف جمال البناء يف القطاع اخلا�ص. 
وقد ت�سارع هذا التوجه يف عام 2005، مع ارتفاع العائدات النفطية 
القت�سادية  الأزمة  دفعت  عندما   ،2008 منذ  وخا�سة  العربية، 
اأموالهم  توجيه  اإعادة  اإىل  املغرتبني  اللبنانيني  من  بالعديد  العاملية 
يف  اأ�سا�سي  وب�سكل  لبنان،  يف  ال�ستثمار  نحو  الغرب  يف  املودعة 

العقارات.
املهاجر  فاإن حجم راأ�ص مال  امل�رضيف واملايل،  القطاع  اأما يف 
امل�ستثمر فيه �سخم. اإذ ا�ستثمر املهاجرون يف 42 م�رضفًا من اأ�سل 
يف  املغرتبني  اللبنانيني  من  امل�ساهمات  وتاأتي  لبنان.  يف  تعمل   86
الأفريقية  ال�سحراء  جنوب  ومن   ،)20( العربي  اخلليج  بلدان 
)2( ومن  اآ�سيا  من  قليل جدًا  )8(، وعدد  الالتينية  واأمريكا   ،)18(
كندا )1(. من الوا�سح، اأن املهاجرين اإىل البلدان العربية امل�سدرة 
للنفط واإىل جنوب ال�سحراء الأفريقية هم الأكرث ن�ساطًا يف القطاع 

امل�رضيف اللبناين.

اجلدول 35

ال�صادرات اللبنانية والدخل القومي

ال�صنة
ال�صادرات

)مليون ل.ل(
الدخل القومي
)مليون ل.ل(

ن�صبة ال�صادرات اإىل الدخل 
القومي )يف املائة(

19973 52414 86523.7

19983 59916 16822.6

19993 68816 49122.3

20003 68916 49122.3

20014 15217 10024.2

20024 64818 50025.1

20035 06719 70025.7

20046 58920 40032.2

20057 04720 90033.7

20067 18920 90034.3

20078 50721 25540.0

200811 96122 74352.5

200911 56824 72246.7
امل�سدر:- ال�سادرات: "احل�سابات القت�سادية للبنان، اإعادة احل�سابات 1997-2007". اجلمهورية اللبنانية - رئا�سة جمل�ص 

.www.customs.gov.lb :الوزراء - جلنة احل�سابات الوطنية. – املوقع الإلكرتوين للجمارك اللبنانية
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اأخريًا، لطاملا كانت ال�سناعة اأي�سًا جماًل هامًا ل�ستثمار روؤو�ص 
�رضكة   35 على  اأجري  اأكادميي  بحث  وجد  وقد  املغرتبني.  اأموال 
50 يف  اأن�ساأها مغرتبون لبنانيون يف لبنان التوزيع التايل:  �سناعية 
من  ومثلها  م�رض،  من  املائة  يف  و20  الالتينية،  اأمريكا  من  املائة 
جنوب ال�سحراء الأفريقية، و2 يف املائة و1 يف املائة فقط لكل من 

الوليات املتحدة وبريطانيا على التوايل.
التي  الرئي�سية  القطاعات  اأعاله  املذكورة  املجالت  كانت  وقد 
ا�ستثمروا  لكنهم  الأم،  بلدهم  يف  لبنانيون  مغرتبون  فيها  ا�ستثمر 
اأي�سًا يف قطاعات اأخرى، مثل الزراعة وال�سياحة والتاأمني والنقل 
والتجارة الداخلية واخلارجية والكهرباء واملياه. غري اأن املعلومات 

املتوافرة يف هذا ال�ساأن لي�ست دقيقة مبا فيه الكفاية. 

5. م�صاهمة املغرتبني يف فتح اأ�صواق جديدة للمنتجات املحلية 
يف اخلارج

اإن هذا الدور القت�سادي للمغرتبني يف لبنان قائم منذ عقود، اإل 
اأنه تقّدم ب�سكل �رضيع خالل العقدين الأخريين، وذلك ب�سبب القدرة 
يف  امل�سنعة  اللبنانية  ال�سلع  بع�ص  اكت�سبتها  التي  اجلديدة  التناف�سية 
الأ�سواق العاملية، نتيجة الهبوط احلاد ل�سعر �رضف اللرية اللبنانّية 
وانخفا�ص الرواتب يف لبنان منذ عام 1984، ويف الآونة الأًخرية 
يزال  ول  كان  الذي  الدولر،  مقابل  اليورو  �سعر  ارتفاع  ب�سبب 
العملة املهيمنة يف لبنان منذ ربع قرن. وي�ساهم كثري من املغرتبني، 
ال�سادرات  تنوع  يف  بن�ساط  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  يف  وخا�سة 
من  املائة  يف   95 العربية  الأ�سواق  تلقت   1984 عام  ففي  اللبنانية. 
ال�سادرات اللبنانية، ولكن بحلول عام 2001، انخف�ست الن�سبة اإىل 
تكون  اأن  بد  2004. ول  املائة يف عام  52 يف  اإىل  ثم  املائة  60 يف 
م�ساهمة املهاجرين اللبنانيني الن�سطة يف ال�سناعات الغذائية واملطاعم 
يف الدول امل�ستقبلة قد �ساعدت على ترويج املنتجات الغذائية اللبنانية.

6. م�صاهمة املغرتبني يف التنمية القت�صادية يف لبنان عرب 
منظمات املجتمع املدين

اأن�ساأ بع�ص املغرتبني جمعيات �سكلوا من خاللها �سبكة من رجال 
العالقات  تقوية  بهدف  العامل،  اأنحاء  من  مهاجرين  لبنانيني  اأعمال 
بني القطاع اخلا�ص اللبناين واأ�سواق الت�سدير. وقام مغرتبون عرب 
جمعيات وموؤ�س�سات اأن�ساأوها يف لبنان بتحديث طرق زراعة فاكهة 
للت�سدير، كما طوروا  قابليتها  لتح�سني  كالتفاح والكرز والإجا�ص 
تربية النحل واإنتاج الع�سل. بالإ�سافة اإىل ذلك، �ساهمت موؤ�س�سات 
مع  التعاون  التكنولوجيا عرب  قطاعات  تطوير  اأن�ساأها مغرتبون يف 

موؤ�س�سات جامعية وعلمية يف بريوت. 

جيم- املجموعات العابرة للدول والتنمية الجتماعية: لبنان منوذجًا

مل ي�ستثمر املهاجرون اللبنانيون لغر�ص الربح ال�سخ�سي فقط؛ بل 
مّول كثريون منهم م�ساريعًا للم�سلحة العامة يف جمالت عديدة منها: 
التعليم وال�سحة العامة والبنية التحتية واخلدمات الجتماعية واملعامل 
الأثرية والرتاث. وفيما يلي بع�ص املعلومات عن م�ساهمات منوذجية.

1. دور املغرتبني يف تعزيز التعليم والرتبية والثقافة

يف  وا�سح  وهو   1943 العام  يف  ال�ستقالل  قبل  الدور  هذا  بداأ 
العديد من املجالت. وفيما يلي بع�ص امل�ساهمات الرئي�سية:

تاأ�سي�ص مكتبة "يافت" يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت بتمويل  )اأ( 
من عائلة يافت اللبنانية يف �ساو باولو؛

اجتماعية  وموؤ�س�سات  مدار�ص  من  العاملّية"  "ال�سبكة  تاأ�سي�ص  )ب( 
لبنانيني  مغرتبني  من  بتمويل  العاملّية"  "للجمعية  عائدة  اأخرى 

يف غرب اأفريقيا واخلليج العربي هاجروا من جنوب لبنان؛
تاأ�سي�ص جامعة القدي�ص يوحنا الدم�سقي الأنطاكية الأرثوذك�سية  )ج( 
ورفيق  دّبا�ص  وفوؤاد  فار�ص  ع�سام  من  بتمويل  )البلمند(   -
اخلليج  بلدان  يف  مغرتبني  لبنانيني  من  وغريهم  احلريري 

وغريها؛
بناء وتاأ�سي�ص مدار�ص: يف كفر زينا )�سمال لبنان( بتمويل من  )د( 
)املنت(  املحدي  ديك  ويف  اأ�سرتاليا،  يف  موجودين  مغرتبني 

بتمويل من مهاجرين موجودين يف غرب اأفريقيا؛
متويل فرع "جامعة القدي�ص يو�سف" يف )كفرفالو�ص( يف جنوب  )ه( 
العربية  اململكة  اإىل  مهاجر  وهو  احلريري،  رفيق  من  لبنان 

ال�سعودية؛
املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  للتدريب  مراكز  �سبكة  متويل  )و( 
وم�ساريع تربوية متنوعة يف �سمال لبنان من حممد ال�سفدي، 

وهو مهاجر اإىل اململكة العربية ال�سعودية؛
العربية  اململكة  اإىل  مهاجر  افرام، وهو  املغرتب جورج  دعم  )ز( 

ال�سعودية، ملدار�ص ر�سمية وخا�سة يف ق�ساء ك�رضوان؛
اأفريقيا  "مدار�ص املربات" جزئيًا من مغرتبني يف  متويل �سبكة  )ح( 

واخلليج واأمريكا؛
متويل مدر�سة "ماريا عزيز" يف جزين من مغرتبني يف املك�سيك  )ط( 

من هذه البلدة؛
اإن�ساء مدار�ص مهنية ومعهد للتكنولوجيا يف جويا ق�ساء �سور  )ي( 

بتمويل من املغرتب علي اجلمال يف نيجرييا؛
من  بتمويل  الغربي  البقاع  يف  وجامعة  مدار�ص  �سبكة  اإن�ساء  )ك( 

املغرتب عبد الرحيم مراد يف الربازيل؛
يف  "حبو�ص"  يف  الفرن�سية"  "اللي�سية  مدر�سة  اإن�ساء  متويل  )ل( 
الناطقة  الأفريقية  البلدان  يف  املنطقة  من  مغرتبني  من  النبطية 

بالفرن�سية.
هذا بالإ�سافة اإىل توفري دعم مايل للطالب واملوؤ�س�سات التعليمية 
من عدد من املغرتبني )رفيق احلريري وع�سام فار�ص وفوؤاد دّبا�ص 
واإميل الب�ستاين ومي�سال اإّده واأبنائه وحممد ال�سفدي وجورج افرام 
وغريهم(،  املخزومي  وفوؤاد  الزاخم  الله  وعبد  خاطر  ابو  وبيار 
للتعليم  الإ�سالمية  "اجلمعية  مثل  فاعلة  زالت  ل  موؤ�س�سات  ومتويل 

العايل واملهني" التي ميّولها مغرتبون يف اخلليج)9(. 

2. دعم املغرتبني للقطاع ال�صحي

يف  �سيحا  تل  م�ست�سفى  املدينة  هذه  من  انحدروا  مغرتبون  مّول 
�سان  م�ست�سفى  اأمريكا  يف  لبنانيون  مغرتبون  مّول  كما  زحلة)10(، 
لوي�ص يف جونية)11(، واأن�سئ مركز �سحي يف بكا�سني )ق�ساء جزين( 
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وجتدر  القرية)12(.  هذه  من  مهاجر  وهو  غامن،  ه.  من  بتمويل 
قّدمها  التي  الهبات  من  العديد  اإىل  املجال،  هذا  يف  اأي�سًا  الإ�سارة 
ملوؤ�س�سة  التابعة  الطبية  املوؤ�س�سات  اإىل  لبنان  جنوب  من  مغرتبون 
لبنان  ال�سيعي الأعلى يف جنوب  ال�سدر واملجل�ص الإ�سالمي  الإمام 

ويف ال�سواحي اجلنوبية الغربية لبريوت.
كندا  يف  لبنانيني  مغرتبني  من  املقدمة  الهبات  ذلك  اإىل  ي�ساف 
يف  الأرثوذك�سي  جاورجيو�ص  القدي�ص  م�ست�سفى  اإىل  واأمريكا 
)ق�ساء  كفرفالو�ص  مل�ست�سفى  احلريري  رفيق  ومتويل  بريوت)13(، 
بتمويل  البرتون(  )ق�ساء  بجدرفل  يف  م�ستو�سف  واإن�ساء  جزين(، 
الت�سعينات، وهو مغرتب مهاجر  اأواخر  ابي را�سد يف  من رميون 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

3.دور املغرتبني يف دعم م�رضوعات البنية التحتّية الأ�صا�صية

متويلها  مت  التي  الأ�سا�سية  البنية  م�رضوعات  من  العديد  هناك 
ودعمها من مهاجرين لبنانيني يف اأكرث من منطقة يف لبنان، ونذكر 

بع�سًا منها:
متويل ال�سبكة الكهربائية يف اإبل ال�سقي )ق�ساء مرجعيون( من  )اأ( 
كرم الرا�سي، وهو مهاجر ثرّي من هذه القرية اإىل الربازيل)14(؛
من  �سور(  )ق�ساء  الزرارّية  قرية  يف  اأرتوازي  بئر  )ب( متويل 

ح�سني طعان، وهو مهاجر اإىل غرب اأفريقيا)15(؛
البرتون(،  )ق�ساء  بجدرفل  يف  الأ�سا�سية  التحتية  البنية  متويل  )ج( 
من رميون اأبي را�سد، وهو مهاجر ثري اإىل الوليات املتحدة 

يف اأواخر الت�سعينات)16(؛
متوز/ حرب  يف  اإ�رضائيل  دمرتها  ج�سور  عدة  بناء  متويل  )د( 
يوليو – اآب/اأغ�سط�ص 2006 يف خمتلف املناطق اللبنانية: جنيب 
ميقاتي، مهاجر اإىل اخلليج واأفريقيا؛ وجورج اإفرام، مهاجر 
اإىل  مهاجر  العب�سي،  ووديع  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  اإىل 
مرجعيون،  من  احلمرا  اآل  من  ومغرتب  والكويت؛  العراق 

و�سعد احلريري، مهاجر اإىل اململكة العربية ال�سعودية.

4. م�صاهمة املغرتبني يف بناء ومتويل موؤ�ص�صات الرعاية 
الجتماعية

فيما يلي اأمثلة قليلة من بني عدد كبري من الهبات من مهاجرين 
لبنانيني لتمويل م�ساريع رعاية اجتماعية يف خمتلف مناطق لبنان:

بحر�ساف  يف   ”S.O.S” الأيتام  قرية  ومتويل  وت�سغيل  بناء  )اأ( 
من  بتمويل  )البرتون(  وبق�سميا  )جزين(  و�سفاري  )املنت( 

مي�سال اجلمّيل، وهو مهاجر اإىل اإيران)17(؛
من  الجتماعية  باخلدمات  تعنى  جمعيات  من  �سل�سلة  )ب( متويل 
اإىل  )مهاجرون  وغريهم  اإفرام  وجورج  احلريري  رفيق 

اململكة العربية ال�سعودية( يف العديد من املناطق اللبنانية؛
اليا�ص �رضبني، وهو  املجال من  هذا  موؤ�س�سات عدة يف  متويل  )ج( 
اأفريقيا من �سور، وعمل خ�سو�سًا على م�ساعدة  اإىل  مهاجر 

موؤ�س�سات من جميع الطوائف املوجودة يف مدينته الأ�سلية؛
متويل موؤ�س�سات عامة خمتلفة يف مزيارة )ق�ساء زغرتا( من  )د( 

اآل ال�ساغوري، وهم مهاجرون اإىل نيجرييا؛

عكار  يف  رئي�سية  ب�سورة  خمتلفة،  عامة  موؤ�س�سات  متويل  )ه( 
اإىل  )مهاجر  فار�ص  ع�سام  من  اللبنانية  املناطق  من  وغريها 

اململكة العربية ال�سعودية والوليات املتحدة(؛
الجتماعية وموؤ�س�سات  للرعاية  ال�سدر  الإمام  موؤ�س�سة  متويل  )و( 
مهاجرين  من  الأعلى  ال�سيعي  الإ�سالمي  للمجل�ص  تابعة 
ال�سحراء  جنوب  اإىل  وهاجروا  لبنان  جنوب  من  يتحّدرون 

الأفريقية واخلليج العربي والوليات املتحدة الأمريكية؛
نوفل،  اإميل  من  جبيل  ق�ساء  يف  املوؤ�س�سات  من  العديد  متويل  )ز( 

وهو مهاجر اإىل الكويت؛
حممد  من  الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  من  العديد  متويل  )ح( 

ال�سفدي، وهو مهاجر اإىل اململكة العربية ال�سعودية؛
متويل موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية يف ق�ساء البرتون واأماكن  )ط( 
اأخرى يف لبنان من اأنطوان زهرا، وهو مهاجر اإىل الإمارات 

العربية املتحدة؛
متويل عدد من املوؤ�س�سات يف اإقليم املنت من �رضكي�ص �رضكي�ص،  )ي( 

وهو مهاجر اإىل اأوروبا ال�رضقية.

5. م�صاهمات املغرتبني يف املحافظة على املعامل الأثرية 
والرتاث الأثري

اإىل اهتمام املغرتبني بقراهم ومدنهم  ترمز مثل هذه امل�ساهمات 
يف وطنهم الأم:

متويل ميغيل العبد، لبناين بارز هاجر اإىل املك�سيك، لل�ساعة يف  )اأ( 
�ساحة الربملان يف بريوت؛

عام  يف  �سابق  نواب  جمل�ص  )رئي�ص  لبكي  نعوم  ن�سب  )ب( متويل 
1923-1924( يف بعبدات )املنت( من مهاجرين اإىل الربازيل 

متحّدرين من هذه القرية؛
اجلالية  لبريوت من  ال�رضقي  املدخل  املغرتب يف  متويل ن�سب  )ج( 

اللبنانية يف املك�سيك.

دال- نقل املعرفة اإىل الوطن الأم عرب املهاجرين

اللبنانيني  املهاجرين  لال�ستفادة من خربة  املحاولت  بذل  ينبغي 
املغرتبني  خالل  من  للبنان  الجتماعي-القت�سادي  التطوير  يف 
للعوملة  ال�سلبية  اجلوانب  بع�ص  وبالتايل حتويل  العائدين،  اللبنانيني 

اإىل فر�ص اإيجابية مفيدة. 
حاول لبنان، خالل العقدين املا�سيني، اجتذاب بع�ص "الأدمغة 
املغرتبة". كما حاولت ذلك اأي�سًا موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص. وفيما 

يلي اأمثلة على ذلك: 
دعت كلية الطب يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت الأطباء من  )اأ( 
اأ�سل لبناين للتعليم والعمل يف م�سفاها وحاولت تو�سيع التعاون 

معهم؛
)ب( نظمت نقابة املهند�سني اللبنانيني يف اآب/اأغ�سط�ص 2001 موؤمترًا 
لإقامة  اهتمامهم  جذب  بهدف  العامل  يف  اللبنانيني  للمهند�سني 

ن�ساطات هند�سية يف لبنان والعامل العربي؛
ملثل  الإمنائي دعمًا، ولو حمدودًا،  املتحدة  الأمم  برنامج  قدم  )ج( 
طريق  عن  املعارف  "نقل  برنامج:  خالل  من  امل�ساعي  هذه 
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القرن  ت�سعينات  منذ  ِفذ  نحُ الذي   ،)TOKTEN( املغرتبني" 
املا�سي، بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واليون�سكو 
ومركز الدرا�سات اللبنانية يف اأك�سفورد )بريطانيا(. وقد اأّدى 

الربنامج اإىل عودة عدد من املغرتبني للعمل بنجاح يف لبنان؛
بداأت  وعندما   ،1991 عام  يف  الآخرين  حروب  انتهاء  بعد  )د( 
اأن�سطة اإعادة الإعمار والتطوير، كان جمل�ص الإمناء والإعمار 
فتّم  دولية.  خربة  لديهم  تقنيني  موظفني  اإىل  بحاجة  اللبناين 
ذات  �سحف  يف  حمددة  مهارات  اإىل  احلاجة  عن  الإعالن 
انت�سار عاملي. ووردت مئات الطلبات من لبنانيني يف اأوروبا 
الغربية واأمريكا ال�سمالية ومّت توظيف ع�رضات الأ�سخا�ص من 
ذوي الكفاءات املنا�سبة، وكانت النتيجة مر�سية على م�ستوى 

الكفاءة والنتاج؛
تقوم اجلامعة اللبنانية الأمريكية من خالل مكتبها يف نيويورك،  )ه( 
بالت�سال بالأ�ساتذة والباحثني العاملني يف اجلامعات الأمريكية 

ومراكز البحوث يف حماولة جلذبهم؛
اتخذت عّدة هيئات عامة وم�سارف و�رضكات لبنانية خطوات  )و( 
مماثلة يف الت�سعينات من القرن املا�سي بتوظيف لبنانيني موؤهلني 

يعملون يف اخلارج يف منا�سب اأ�سا�سّية؛
وال�سناعية  ال�ست�سارية  ال�رضكات  من  عدد  طور  و/اأو  اأن�سئ  )ز( 
و�رضكات اخلدمات التقنّية العالية بالتعاون مع مهنيني وعلماء 
من املغرتبني اللبنانيني. على �سبيل املثال، يف جمال التكنولوجيا 
بريوت  يف  اأن�ساأها  التي  الإلكرتونّية  الربجمة  �رضكة  الرفيعة، 
نعمه طوق، وهو اأخ�سائي كمبيوتر عائد من فرن�سا، لت�سدير 
"�رضكة امل�ساريع الإمنائية  برامج كمبيوتر اإىل فرن�سا، وكذلك 

العربية" )APD(، التي اأ�س�سها بول ح�سني طوق؛
يف اأواخر ال�ستينات وال�سبعينات، اأ�س�ص عدد من املغرتبني اللبنانيني  )ح( 
والعرب من جن�سيات اأخرى �رضكات هند�سة وكمبيوتر، وهذا 

منوذج ي�ستحق درا�سة معّمقة للتمكن من تعميمه؛
خالل  من  طبية،  ومراكز  م�ست�سفيات  اإن�ساء  ويجري  جرى  )ط( 
مغرتبني.  خمتلفة  طبية  جمالت  يف  اأخ�سائيني  اأطباء  جذب 
اأطباء  والأذن  العني  م�ست�سفى  اأ�س�ص  املثال،  �سبيل  وعلى 
لبنانيون عاملون يف الوليات املتحدة وكندا واأوروبا. ولهذه 
ا واإقليميًّا، اإذ اأنها جتذب املر�سى من  امل�ست�سفيات دور كبري حمليًّ

العديد من البلدان العربية؛
اأن�سئت اأي�سًا �رضكات بالتعاون مع اجلامعات والقطاع اخلا�ص  )ي( 
لتطوير امل�ساريع العلمية والتكنولوجية. يف هذا ال�سدد، قامت 
جامعة القدي�ص يو�سف واجلامعة اللبنانية الأمريكية يف بريوت، 
هذه  بداأت  وقد  املهاجرة.  "الأدمغة"  ل�ستقطاب  مببادرات 
بالتعاون  و1995   1991 عامي  بني  العام  القطاع  يف  التجربة 
مع احلا�رضة البحثية الفرن�سية �سوفيا انتيوبولي�ص. وقد ف�سلت 
اأعادت  يو�سف  القدي�ص  الهند�سة يف جامعة  كلية  لكن  التجربة، 
اللبنانية،  البحثية  احلا�رضة  بداأت   ،2000 عام  ويف  الكّرة. 
»برييتيك"  ا�سم  حتت  تعمل  احلا�سنات،  من  مكوناتها  مع 
)Berytech(، وهي الآن تتو�ّسع بالتعاون مع كلّية الطب يف 

اجلامعة نف�سها؛
هناك قيد الإعداد حا�رضة تكنولوجّية اأخرى، وذلك بالتعاون مع  )ك( 

الهيئة اللبنانية لت�سجيع ال�ستثمارات )IDAL( وبلدية الدامور.

هاء- اأف�صل املمار�صات يف املنطقة

املهاجرة،  العربية  للعمالة  املر�سلة  العربية  البلدان  جميع  متلك 
كالأردن وتون�ص واجلمهورية العربية ال�سورية وال�سودان ولبنان 
ال�ستفادة من جالياتها خلدمة  اإىل  ت�سعى  اأجهزة  وم�رض واملغرب، 

التنمية.
ربطت م�رض الهجرة بتخطيط وتنظيم توظيف قوة العمل، يف 
الإنتاجية،  كفايتها  لرفع  �سواء، وكذلك  والداخل على حد  اخلارج 
بهدف حتقيق عمالة كاملة منتجة كو�سيلة وغاية للتنمية الجتماعية-
القت�سادية، اإ�سافة اإىل توفري رعاية للم�رضيني يف اخلارج وتقوية 

روابطهم ببلدهم الأ�سلي.
اأما يف الأردن، فتهتم وزارة العمل ب�سوؤون املغرتبني، وذلك 
من خالل عقد موؤمتر �سنوي يدر�ص اأو�ساعهم وم�ساكلهم، كما اأن 
ب�سكل  اجلامعي  التعليم  ت�سجيع  اإىل  تهدف  تربوية  �سيا�سة  لالأردن 
وا�سع، لإنتاج مهاجرين قادرين على ك�سب مداخيل عالية يف البالد 
امل�ستقبلة، لال�ستفادة من حتويالتهم يف جمالت ال�ستهالك والتنمية 

وال�ستثمار القت�سادي.
يدر�ص  �سنويًا  موؤمترًا  تعقد  التي  لتون�ص  بالن�سبة  ممائل  والأمر 

م�ساكل التون�سيني يف اخلارج و�سبل دجمهم يف املجتمع الوطني.
لتي�سري عودة  �سنت قوانني  فقد  ال�سورية  العربية  اأما اجلمهورية 

املهاجرين وت�سجيعهم على ا�ستثمار مدخراتهم يف م�ساريع التنمية.
اأمور  برعاية  املغرتبني  �سوؤون  وزارة  تهتم  اليمن،  ويف 
جهودًا  الوزارة  وتبذل  الالزمة.  التدابري  وتقرتح  املهاجرين 
ا�ستفادتهم  التنمية، وتي�رض  �سيا�سات وخطط  املهاجرين يف  لإ�رضاك 
هويتهم  على  وحتافظ  حقوقهم  وحتمي  واملرافق،  اخلدمات  من 

الثقافية وتوثق روابطهم بالوطن.
معنية  وطنية  �سيا�سات  و�سع  من  اأول  باأنه  فيتميز  لبنان  اأما 
اأجهزة  ولديه  عامًا.   70 حوايل  منذ  وذلك  املهاجرة،  باجلماعات 
بتنفيذ  تقوم  واخلارج  لبنان  يف  اأهلية  جمتمع  ومنظمات  حكومية 
�سّن  كما  متنوعة.  واإعالمية  واجتماعية  وثقافية  اقت�سادية  م�ساريع 
احلياة  يف  اللبنانيني  املهاجرين  م�ساركة  لتي�سري  ت�رضيعات  لبنان 
املهاجرون  وي�سارك  للبالد.  والثقافية  وال�سيا�سية  القت�سادية 
تاأ�سي�ص،  يف  �ساهموا  اأو  اأ�س�سوا،  وقد  ال�سيا�سية  احلياة  يف  العائدون 
ي�ستهان  اأن هناك عددًا ل  كما  اللبنانية،  ال�سيا�سية  الأحزاب  اأكرثية 
اأو روؤ�ساء وزارة،  اأ�سبحوا وزراء  به انتخب للربملان، منهم من 
يف  املواقع  اأهم  واحتلوا  ال�سيا�سية  الأحزاب  اأهم  قيادة  وتبووؤا 

الإدارات العامة. 

واو- خال�صة

بلدانها  تنمية  يف  هام  دور  املهاجرة  للجماعات  اأن  �سك  ل 
�سريورات  "جمموعة  متثل  لأنها  واجتماعيًا،  اقت�ساديًا  الأ�سلية 
التي متكن جمموعة ب�رضية ما من زيادة  الذهني واملجتمعي  التغيري 
يف  وياأتي  الذات".  على  ومعتمد  م�ستدام  ب�سكل  الإجمايل  ناجتها 
احلالت  بع�ص  يف  ت�سكل  اأنها  للهجرة  الإيجابية  النتائج  مقدمة 
على  وعالوة  املر�سلة.  البلدان  يف  ال�سكاين  لالكتظاظ  اأمان  �سمام 
املعي�سية،  الأ�رض  ا�ستهالك  لتمويل  م�سدر  التحويالت  فاإن  ذلك، 
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الأحجام  متفاوتة  النتاجية  وامل�ساريع  ال�سحية،  والرعاية  والتعليم 
اخلدمات  موؤ�س�سات  وبع�ص  املختلفة،  القت�سادية  القطاعات  يف 
واملهاجرون  الدولية  والهجرة  العامة.  واخلدمات  الجتماعية، 
لتجديد  وحمفز  اخلارجي؛  العامل  على  لالإنفتاح  م�سدر  العائدون 
العلم  لنقل  وو�سيط  واملجتمع؛  لالقت�ساد  والتنظيمي  التقني  الإطار 

واملعرفة والتكنولوجيا احلديثة اإىل الدول املر�سلة. 

اقت�سادات  حرمان  اإىل  الهجرة  توؤدي  اأخرى،  ناحية  من 
والأكرث  فتوة  الأكرث  العاملة  القوة  من  املر�سلة  الدول  وجمتمعات 
مبادرة فيها. كما اأنها ميكن اأن ت�ساهم يف اإفراغ مناطق ريفية وا�سعة 
من ال�سكان، وتوؤدي اإىل تراجع الزراعة فيها. اأ�سف اإىل ذلك اأن 
 )Vieillissement, ageing( ت�سييخ  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  الهجرة 

ال�سكان، وبالتايل ت�سويه الهيكل العمري.



 هجرة الأدمغة والكفاءات يف امل�سرق العربي
ً �ساد�سا

© MajusC00L - Fotolia.com





71 الهجرة الدولية والتنمية يف بلدان الإ�سكوا: التحديات والفر�ص

مقدمـة

تتخذ  التي  للموارد  عاملي  "حتويل  باأنها  الأدمغة  هجرة  تعّرف 
الكفاءات  ذوي  هجرة  اإجماًل  وتطال  ب�رضي؛  مال  راأ�ص  �سكل 
العالية من املتعلِّمني من الدول النامية اإىل الدول املتقدمة، وي�سمل 
والعلماء  والأطباء  املهند�سني  ح�رضًا،  ولي�ص  اإجماًل،  هوؤلء 
اجلامعية")1(.  وال�سهادات  العالية  الكفاءات  اأ�سحاب  من  وغريهم 
وهذه الهجرة ظاهرة عامليًة ت�سمل البلدان الفقرية والغنية، غري اأنها 
املتقدمة،  ال�سمال  بلدان  اإىل  النامية  بلدان اجلنوب  تكون من  عادة 
الدول  اإىل  املتقدمة  الدول  جمموعة  يف  تقدمًا  الأقل  البلدان  ومن 
النوع  هذا  جذب  يف  بينها  فيما  "تتبارى"  باتت  التي  تقدمًا  الأكرث 

النتقائي من الهجرة.
يف  بدايًة  ظهر  الأدمغة  هجرة  م�سطلح  اأن  من  الرغم  وعلى 
اململكة املتحدة يف مطلع ال�ستينات من القرن املا�سي لو�سف هجرة 
وال�سناعية  العلمية  والكفاءات  واخلربات  الرفيعة  املوؤهالت  ذوي 
النخب  على  اليوم  ينطبق  لكنه  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل 
العلمية والتقنية يف كافة الدول العربية، وخ�سو�سًا يف اجلمهورية 
واملعاهد  اجلامعات  يف  العلمية  الكفاءات  ومتيل  ال�سورية.  العربية 
ورعاية  ترحيبًا  تلقى  حيث  الهجرة  اإىل  العربي  امل�رضق  يف  العلمية 
وت�ستثمر ب�سكل اأف�سل. ويف البدء، تكون الهجرة لإمتام التح�سيل 
العلمي والتخ�س�ص يف جامعات وبيئات علمية تعطي للعلم وللبحث 
يف  لت�ساعدهم  للموهوبني،  والت�سهيالت  املنح  وتقدم  مكانًة  العلمي 
ومراكز  ال�رضكات  توظفهم  حيث  العمل،  مرحلة  اإىل  النتقال 

الأبحاث واملن�ساآت ال�سناعية برواتب جمزية.
لي�ست امل�سكلة احلقيقية يف ترك هذه اخلربات والكفاءات مواقعها 
يف الوطن وانتقالها اإىل موؤ�س�سات علمية متطورة يف البلدان ال�سناعية 
الغربية، اإذ ميكن لهذا النتقال اأن يفيد يف تطور العلم ويدفع بعجلته 
املهاجرون  فعل  كما  البالد،  اإىل  وياأتي بخربات جديدة  الأمام  اإىل 
اليابانيون وال�سينيون بعيد احلرب العاملية الأوىل. لكن امل�سكلة هي 
قادرين على ترك مواطنهم  اأو هم غري  يرغبون  املهاجرين ل  اأن 
اجلديدة والعودة اإىل اأوطانهم الأ�سلية بعد ح�سولهم على اخلربات 
العلمية واملهارات التقنية التي ميكنها النهو�ص بالتنمية يف اأوطانهم. 
اقت�سادية وتقنية ل  اأن ت�سكل هذه الهجرة خ�سارة  ومن هنا، ميكن 

ميكن جتاهل اأثرها على التنمية.
وقد �ساعدت العوملة على انتقال وهجرة الأدمغة املفكرة واملنتجة 
من دول العامل الثالث اإىل الدول الغربية ال�سناعية من خالل تقدمي 
العرو�ص املالية املغرية وت�سهيالت الإقامة واحل�سول على تاأ�سريات 

الدخول وغريها من املغريات املحّفزة. 
بها  قامت  التي  الدرا�سات  من  املاأخوذة  الإح�ساءات  وت�سري 
واليون�سكو،  العربية،  العمل  ومنظمة  العربية،  الدول  جامعة 
العربية  البلدان  اأن  اإىل  الأخرى،  والإقليمية  الدولية  واملنظمات 

هجرة الأدمغة والكفاءات يف امل�سرق العربي والتنمية )*(
ً �ساد�سا

يف   50 واأن  النامية،  البلدان  من  الكفاءات  هجرة  ثلث  يف  �ساهمت 
املائة  يف  و15  املهند�سني،  من  املائة  يف  و23  الأطباء،  من  املائة 
اأوروبا والوليات  اإىل  العربية يهاجرون،  البلدان  العلماء من  من 
54 يف املائة من الطالب العرب  املتحدة وكندا بوجه خا�ص، واأن 

الذين يدر�سون يف اخلارج ل يعودون اإىل بلدانهم. 
تبقى معاجلة مو�سوع الهجرة من بلدان امل�رضق العربي ب�سكل 
اأ�سا�سية؛  واإح�سائيات  معلومات  اإىل  لالفتقار  وذلك  مقّيدة  عام 
ويبدو اأن هذه تعامل على اأنها من "املحّرمات" اأو من اأ�رضار الأمن 
ويف�سح  وا�سعة  حتليلية  تباينات  اإىل  البيانات  ح  �سحُ ويوؤدي  القومي. 

املجال لتالعب �سيا�سي يهدف اإىل اإثبات حتليل معني. 
والكفاءات  الأدمغة  هجرة  مب�ساألة  املهتمة  الأدبيات  ترجع 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  العوامل  من  جملة  اإىل  اأ�سبابها 
ا�ستيعاب  على  القومي  القت�ساد  قدرة  انعدام  منها  وال�سخ�سية: 
ا�ستوعبوا، وعدم  اإن  املادي  املردود  الكفاءات، و�سعف  اأ�سحاب 
�سالحية الأنظمة التعليمية وعدم ات�ساقها مع م�ساريع التنمية، وعدم 
التجارب  التي تعرتي  ال�ستقرار الجتماعي وال�سيا�سي، وامل�ساكل 
وبع�ص  والتنظيمية  الإدارية  والتعقيدات  والتحديثية،  التنموية 
ال�سيا�سية  اإىل احلريات  الفتقار  اأن  الت�رضيعات. والأهم من ذلك، 
والعلمية والقيود على التفكري والبحث والكتابة والتاأليف كلها عوامل 
اأ�سا�سية توؤدي اإىل الغرتاب وتدفع بالنا�ص اإىل الهجرة �سعيًا وراء 

احلرية وال�ستقرار. 
باملقابل، لدى البلدان امل�ستقبلة ميزة التقدم العلمي والتكنولوجي 
يف مناخ من ال�ستقرار، وهي جتذب اأ�سحاب الكفاءات من البلدان 
املر�سلة للهجرة، وتوفر لهم تقديرًا ماديًا ومعنويًا وهام�سًا وا�سعًا من 

احلرية العامة والفردية التي ت�سكل مناخًا �سحيًا لالإبداع.
يعتمد هذا البحث على القليل من امل�سادر املتفرقة. واإن توفرت 
تتعلق حتديدًا  تقارير عامة ل  ترد يف  فاإنها  املوثقة،  الأرقام  بع�ص 
وباللقاءات  امليداين  بالبحث  ا�ستعني  ولهذا  املطروحة،  بامل�ساألة 
العربي  امل�رضق  بلدان  حلالة  التحليل  بع�ص  اإيراد  ومع  ال�سخ�سية. 
وتت�سابه  كنموذج.  ال�سورية  احلالة  الرتكيز على  �سيجري  عمومًا، 
بع�ص  هناك  اأن  غري  املعنية،  البلدان  كافة  يف  الهجرة  عوامل 
التي  ال�سيا�سية  والأزمات  باحلروب  ترتبط  التي  الختالفات، 
بال�سيا�سات  وكذلك  حدة،  على  كل  الدول  هذه  بع�ص  عا�ستها 

القت�سادية املتبعة. 
اأن هناك  ففي احلالة الأردنية مثاًل، تقدر الدرا�سات احلديثة)2( 
ما يقارب من 670 األف اأردين يعملون يف اخلارج، اأغلبهم يف دول 
اخلليج، وغالبيتهم من اأ�سحاب الكفاءات. ويف املرات القليلة التي 
ل�سيا�سة  نظرًا  ذلك،  يكون  الأدمغة،  ت�رضب  عن  احلديث  فيها  يتم 
"الباب املفتوح" املتبعة، يف �سياق معاجلة م�ساألة البطالة بني الفئات 
احلر  ال�سوق  اقت�ساد  و�سيا�سات  املح�سوبية  اأن  �سك  ول  املتعلمة. 
ومن  الهجرة.  اإىل  بالكفاءات  تدفع  التي  العوامل  اأهم  من  املعتمدة 

)*( اأعد هذا البحث ال�سيد �سالم الكواكبي.
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الأ�سباب الأخرى كذلك، الركود القت�سادي وما يرافقه من �سعف 
القوة ال�رضائية وانخفا�ص الرواتب والأجور. وت�ستند �سيا�سة الباب 
املفتوح اإىل العتقاد باأن الهجرة ت�ساعد على التعوي�ص عن الأجور 
اأعلى يف اخلارج،  بتوفري فر�ص احل�سول على رواتب  املنخف�سة 
ما ي�ساعد بدوره يف رفع دخل العائلة عرب التحويالت. واإ�سافة اإىل 
ذلك، فاإن ت�سجيع هجرة الكفاءات و�سيلة �سيا�سية للتخفيف من حدة 

املعار�سة ال�سيا�سية واإعادة اإنتاج النخب.
الكفاءات منها  اأ�سحاب  اأن هجرة  ويف م�رض، يعتقد اخلرباء)3( 
تلعب دورًا اإيجابيًا يف عملية التنمية، ذلك اأنها تعطيهم فر�سة اإيجاد 
وظائف تر�سي طموحاتهم وغري متوفرة يف ال�سوق املحلية. اإ�سافة 
اإىل ذلك، حتول الكفاءات املهاجرة مبالغ كبرية اإىل م�رض، ت�سكل 
وقعت  وقد  مل�رض.  الإجمايل  القومي  الناجت  من  املائة  يف   4 حوايل 
عملية  لتي�سري  اأخرى  دولية  واتفاقيات  ثنائية  اتفاقيات  ب�سع  م�رض 

هجرة الكفاءات. 
ويف حالة لبنان، الذي يعترب بلد هجرة بامتياز، فاإن عددًا كبريًا 
من مهاجريه موؤهلني تاأهياًل رفيعًا، وهذا يوؤثر على البالد دميغرافيًا 
الكفاءات،  هجرة  اللبناين  القانون  يقيد  ول  واقت�ساديًا.  واجتماعيًا 
الأوروبي  الحتاد  مع  تعاون  برامج  خالل  من  ي�سعى  لبنان  لكن 
ووكالت الأمم املتحدة اإىل تنظيم عملية الهجرة وت�سجيع املهاجرين 

على العودة.
يحاول هذا البحث، وب�سعوبة ملمو�سة، معاجلة هجرة الأدمغة 
والكفاءات ال�سورية. الأرقام غري موجودة، ولذا يعتمد العمل فقط 
فاإن  هنا،  ومن  والقت�سادي.  وال�سيا�سي  الجتماعي  التحليل  على 
منوذجًا  تكون  اأن  ميكن  ال�سورية  الكفاءات  هجرة  م�ساألة  معاجلة 
منوذجًا  وكذلك  املجاورة،  امل�رضقية  البلدان  يف  امل�ساألة  مع  للتعامل 
ل�سعوبة احل�سول على بيانات يف املنطقة العربية، مما ي�سكل عائقًا 
اإىل  الدوام  على  ت�سري  والدولية  الإقليمية  التقارير  باأن  علمًا  جديًا، 
الجتماعية  للظواهر  واملنهجية  العلمية  املعاجلة  يف  البيانات  اأهمية 

والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية.

األف- حجم هجرة الأدمغة والكفاءات ال�صورية

الهجرة  خ�سائ�ص  اأبرز  اإحدى  والكفاءات  الأدمغة  هجرة 
اأو  درا�سات  اأية  تتوفر  ل  ذلك،  من  الرغم  وعلى  ال�سورية. 
اإح�سائيات حملية ذات م�سداقية عن حجمها ووتريتها وعن البلدان 
التي تتوجه اإليها. من هنا ل مفّر من ال�ستنارة بالتقديرات الدولية، 
التي ت�ستند اإىل البيانات التي تنتجها الدول امل�ستقبلة م�ستخدمة تقنيات 
دولية  اأو  وطنية  بيانات  اإىل  لالفتقار  ونظرًا  متطورة.  اإح�سائية 
ترتاوح  ال�سورية،  الهجرة  حجم  عن  بها  وموثوق  م�سداقية  ذات 
التقديرات بني 20 مليون مهاجر �سوري وما ل يزيد عن 10 ماليني 

منذ اأوا�سط القرن التا�سع ع�رض. 
املتحدة  الأمم  يف  والتنمية  الهجرة  خلرباء  درا�سة  قّدرت  وقد 
هم  ممن  ال�سوريني  املهاجرين  ن�سبة  بلغت   ،2000 عام  حتى  اأنه 
بلدان منظمة  اإىل  الثالث )اجلامعي وما فوق(  التعليمي  امل�ستوى  يف 
اإجمايل  املائة من  35.1 يف  القت�سادي  امليدان  التعاون والتنمية يف 
يف   0.9( املائة  يف   1 من  اأقل  ميثلون  الذين  ال�سوريني،  املهاجرين 
املائة( من جممل املهاجرين اإىل هذه البلدان، باملقارنة مع 31.2 يف 
املائة من احلا�سلني على تعليم ثانوي و33.8 يف املائة ممن هم دون 

تعليم ثانوي)4(. هكذا فاإن املوؤهلني ومن هم يف طور التاأهيل ي�سكلون 
التعاون  منظمة  يت�سق مع حماولت  املائة)5(، مما  60 يف  اأكرث من 
والتنمية يف امليدان القت�سادي والبلدان الغربية جذب العمالة املوؤهلة 

واملاهرة من اأنحاء العامل.
عدد  بلغ   ،2005 عام  حتى  اأنه  الدويل  للبنك  درا�سة  وقدرت 
فوق(  وما  )اجلامعي  ثالثيًا  تعليمًا  تلقوا  الذين  ال�سوريني  املهاجرين 
يف   5.2 ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  تعليمهم  مراحل  واأمتوا 
 480  708 بـ  الدرا�سة  تقدره هذه  الذي  الكلي،  املجموع  املائة من 
اجلمهورية  �سكان  عدد  اإجمايل  من  املائة  يف   2.5 اأو  مهاجرًا)6( 
من  املائة  يف   9.5 اأن  ذاتها  الدرا�سة  وقدرت  ال�سورية.  العربية 
كافة الأطباء املتخرجني، الذين تلقوا تعليمهم الطبي يف اجلمهورية 
التعاون  منظمة  بلدان  اإىل  �سنويًا  يهاجرون  ال�سورية،  العربية 
املهاجرين  الأطباء  ي�سمل  القت�سادي؛ وهذا ل  امليدان  والتنمية يف 
العربية  اململكة  اإىل  �سيما  ول  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بلدان  اإىل 
املهاجرين  ال�سوريني  لالأطباء  املرتفعة  الن�سبة  وتعك�ص  ال�سعودية. 
يف  الطب  كلية  خّرجت  اأن  منذ  الطب،  كلية  خريجي  يف  الزيادة 
من  الأوىل  الدفعة  ت�رضين  جامعة  يف  الطب  وكلية  حلب  جامعة 
الأطباء  ن�سبة  اأن  ال�ستنتاج  املعقول  لذا من   .1974 خريجيها عام 
ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  تعليمهم  تلقوا  الذين  املهاجرين 
للهجرة.  املتو�سطي  التقرير  يف  وردت  التي  الن�سبة  اأ�سعاف  هي 
اأن عدد  الأمريكية  العربية  الطبية  تبنّي م�سادر اجلمعية  وكمثال، 
 6  000 يفوق  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�سوريني  الأطباء 
طبيب من اأ�سل 15 األف طبيب عربي، ويحتل الأطباء ال�سوريون 
ال�سوريني  الأطباء  عدد  يقدر  كما  الأوىل.  املرتبة  وامل�رضيون 
األف طبيب من اأ�سل عدد اجلالية ال�سورية   18 اأملانيا بـ  املقيمني يف 

املقدر بـ 59 األف.

باء- اأ�صباب هجرة الكفاءات

1. الأ�صباب القت�صادية

تتلخ�ص الأ�سباب القت�سادية لهجرة الكفاءات العلمية ال�سورية 
ب�ساآلة الناجت الإجمايل يف اجلمهورية العربية ال�سورية و�سعف النمو 
اأن القت�ساد ال�سوري كغريه من اقت�سادات  القت�سادي. والواقع 
اأن �سعف بنى الإنتاج  اإذ  اقت�ساد نام،  النفطية  الدول العربية غري 
وعوامل النمو اأّديا اإىل "نوع من الركود القت�سادي وانعدام النمو 
متوا�سعة  القت�سادي  النمو  ومعدلت  �سلبية")7(.  منو  معدلت  اأو 
باملقارنة مع ارتفاع معدلت النمو ال�سكاين، ما يوؤدي اإىل م�ستوى 
على  القدرة  لعدم  البطالة  معدلت  وزيادة  منخف�ص  فردي  دخل 

توفري فر�ص عمل للداخلني اجلدد اإىل �سوق العمل. 
وعمومًا مر القت�ساد ال�سوري بخم�ص مراحل)8( هي:

اعتمد  ال�ستقالل.  بعد  اخلا�سة  الرثوات  تراكم  مرحلة  )اأ( 
الذين بادروا بال�ستثمار  الأفراد  ب�سكل رئي�سي على  القت�ساد 
يف القطاعات الإنتاجية لتلبية حاجات ال�سوق املحلي والت�سدير 
ونتيجة  الوطني.  القت�ساد  ازدهر  وقد  املجاورة.  لالأ�سواق 
تراكم  اإىل  اأدى  ما  كبرية،  زيادة  امللكية  دخل  ازداد  لذلك، 
مزيد من الرثوات يف اأيدي فئة اجتماعية �سغرية واإىل مداخيل 
واأجور منخف�سة. ولعبت �ساآلة دخل بع�ص الفئات الجتماعية 
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من  الثاين  الن�سف  يف  ال�ستثمار  تراجع  يف  هامًا  دورًا 
تباطوؤ معدلت  اإىل  بدوره  اأدى  ما  املا�سي،  القرن  خم�سينات 
للتغرّيات  حافزًا  ذلك  لي�سكل  وال�سناعي،  القت�سادي  النمو 

القت�سادية والجتماعية يف اأوائل ال�ستينات؛
ال�ستينات  يف  اعتمدت  والجتماعية.  القت�سادية  )ب( التحولت 
واأجري  دخاًل،  الأقل  الجتماعية  بالفئات  تهتم  �سيا�سات 
اإ�سالح زراعي، بالرتافق مع عمليات تاأميم متواترة لل�سناعة 
اإىل  الأموال  روؤو�ص  ت�رضب  اإىل  اأدت  اخلارجية  والتجارة 

اخلارج؛
اعتمدت  ال�سبعينات،  يف  العام.  القت�سادي  النهو�ص  )ج( 
ولكن  القت�سادية،  التعددية  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
مرحلة  هي  وهذه  القيادي.  الدور  العام  القطاع  تويل  مع 
"النب�سة النفطية". فقد اكت�سف النفط وا�ستثمر وطنيًا وا�ستفادت 
الذي  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  من  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
اخلليج  بلدان  من  اأكرب  واأموال  م�ساعدات  تدفق  اإىل  اأدى 

العربي؛
مواجهة تداعيات الركود القت�سادي العاملي والنخفا�ص احلاد  )د( 
يف اأ�سعار النفط يف الثمانينات. ت�ساءلت امل�ساعدات اخلارجية 
وبداية  ال�سبعينات  اأواخر  يف  دولر  مليار   1.5" متو�سط  من 
الثمانينات")9(،  اأوا�سط  يف  دولر  مليون   300 اإىل  الثمانينات 
القت�سادية  الأزمة  اأن  كما  النمو،  اإمكانات  ذلك  اأ�سعف  وقد 
يف  حاّد  انخفا�ص  اإىل  واأدت  ال�سورية،  اللرية  اأ�سعفت  احلاّدة 

القدرة ال�رضائية واإىل ارتفاع يف معدلت الت�سّخم؛
التغريات القت�سادية والجتماعية. يف الت�سعينات، زاد اإنتاج  )ه( 
العائدات  وكذلك  الدولية،  النفط  وعائدات  اخلفيف  النفط 
وفق  ال�سابق،  ال�سوفييتي  الحتاد  دول  اإىل  النفط  ت�سدير  من 
النفتاح  �سيا�سة  اأي�سًا مرحلة  �سداد ديون. وكانت هذه  اتفاقية 
الأعوام  بني  ما  اعتمدت  التي  القت�سادية،  والإ�سالحات 
1987 و1991)10(. و�سملت الإ�سالحات منح القطاع اخلا�ص 
للتجارة  تدريجيًا  وحتريرًا  الوطني،  القت�ساد  يف  اأكرب  دورًا 
القانون  اإ�سدار  الت�سدير. وكان  اخلارجية والأ�سعار وحتفيز 
اإىل  اأهم هذه الإ�سالحات. فقد �سعى  1991 من  10 لعام  رقم 
ت�سجيع ال�ستثمار املحلي والعربي والأجنبي، من خالل تقدمي 
جمموعة من الإعفاءات والت�سهيالت وال�ستثناءات من القيود 

وال�سوابط على ال�سترياد وحركة راأ�ص املال. 
كان انخفا�ص الدخل الفردي وما يرتتب عنه من تديّن م�ستوى 
اإىل  تدفع  التي  القت�سادية  العوامل  مقدمة  يحتل  يزال  ل  املعي�سة 
واملهارات  الكفاءات  اأ�سحاب  عليه  يح�سل  الذي  فالدخل  الهجرة. 
العلمي والثقايف. وهو منخف�ص ل  يتنا�سب مع م�ستواهم  متدنٍّ ول 
فح�سب،  املتقدمة  الدول  يح�سلوا عليه يف  اأن  ما ميكن  باملقارنة مع 
الأعمال  كرجال  املجتمع؛  يف  اأخرى  فئات  مع  باملقارنة  اأي�سًا  بل 
والتجار وال�سناع، الذين قد تكون مداخيلهم اأعلى على الرغم من 
تدين م�ستوى حت�سيلهم التعليمي، الأمر الذي يوؤكد اأنه يف كثري من 

احلالت ل عالقة للدخل بالإنتاج اأو العمل. 
مبقايي�ص  عادًة  الأجور  تتحدد  تقريبًا،  العامل  دول  جميع  يف 
يف  يوجد  حني  يف  للفرد،  والفنية  العلمية  املوؤهالت  مع  تتنا�سب 
املختلفة  الأجور  م�ستويات  من  عدد  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
للمهند�سني ولالأطباء. ويف كثري من الأحيان، عند التعيني اأو حتى 

الرتقية، تلعب العتبارات غري القت�سادية وغري املو�سوعية دورًا 
كبريًا وهامًا يف حتديد الأجور، دون اأي اعتبار للكفاءة واملوؤهالت. 
كما اأن ارتفاع الأ�سعار وتكاليف املعي�سة دون اأن يقابل ذلك ارتفاع 
ذوي  من  املهنيون  لها  يتعر�ص  التي  امل�ساعب  يفاقم  الدخل،  يف 
املوؤهالت الرفيعة اإىل جانب ال�رضائح الأخرى من ال�سكان من ذوي 

الدخل املحدود. 
عن  يبحثوا  اأن  املوؤهلني  لالأ�سخا�ص  ال�رضوري  من  وي�سبح 
ال�رضورية  املعي�سية  املتطلبات  لتاأمني  جمزية،  اأخرى  اأعمال 
لأ�رضهم، ب�رضف النظر عن متطلبات البحث العلمي، مثل الكتب 
التحول  هي  والنتيجة  وال�سفر.  والإنرتنت  واحلوا�سيب  واملراجع 

بعيدًا عن الن�ساط العلمي والتطوير.
وذلك  ال�سبعينات،  يف  الكامل)11(  الت�سغيل  �سيا�سة  من  عقد  بعد 
ب�سبب التوظيف الإجباري حلملة ال�سهادات فور تخرجهم، زادت 
الأزمة  اإثر  اجلامعيني،  اخلريجني  بني  خا�ص  وب�سكل  البطالة، 
القت�سادية الهيكلية الثقيلة يف حقبة الثمانينات، التي األقت بثقلها على 
العاملني يف القطاع العام خا�سة. وت�ساعد الت�سخم مبعدلت غري 
وجّمد  العام  القطاع  ا�ستثمارات  وقّل�ص  الأجور،  فالتهم  م�سبوقة 
تطور القطاع العام والتوظيف، ما اأعاق ا�ستيعاب العمالة اجلديدة 
اأبعد  اإىل  اجلامعيون  اخلريجون  ويعاين  العمل.  �سوق  اإىل  الداخلة 
"48 يف املائة من اأ�سحاب املن�ساآت اخلا�سة  اأن  اإذ  حد من البطالة، 
ت�سغيل  يف�سلون  املائة  يف  و21.5  عاديني  عمال  ت�سغيل  يف�سلون 
اإىل  الفتقار  اإىل  ذلك  ويعزى  واملهني")12(،  الفني  التعليم  خريجي 

القدرة التكنولوجية والبحث العلمي.
وقد و�سع املر�سوم 6 لعام 2004 حدًا للتزام الدولة بتوظيف 
توليد  اإىل  املر�سوم  يوؤدي  اأن  املخططون  وتوخى  املهند�سني.  كافة 
يف  العام،  القطاع  خارج  اخلريجني  للمهند�سني  عمل  فر�ص 
التاأثري  اأن  اإل  اخلا�سة.  املقاولت  ال�ست�سارية و�رضكات  اخلدمات 
احلقيقي كان تقلي�ص فر�ص العمل خلريجي الهند�سة، ففكر كثريون 
اإىل اخت�سا�سات  اأو حتويل درا�ستهم  التخرج  بعد  الهجرة  منهم يف 

اأخرى، مثل العلوم والقت�ساد.
والبريوقراطية  الإدارية  الإجراءات  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 
وعدم  بالقلق  �سعورًا  لديهم  تولد  الباحثون  يواجهها  التي  ال�سارمة 
ال�ستقرار، ما يوؤدي اإىل النعزال وال�سطراب الفكري والبتعاد 

عن البحث العلمي والتطوير. 
العلماء  من  كبريًا  عددًا  املهاجرة  ال�سورية  الكفاءات  وت�سمل 
واملهند�سني والأطباء. ومن الوا�سح اأن ذلك يف�رض اأمناط التوظيف 
يف البلدان املتقدمة، ولكن اأي�سًا حقيقة اأن اجلمهورية العربية ال�سورية 
توفد اإىل هذه البلدان طالب بعثات يف جمالت الخت�سا�ص هذه ل 
بعد فرتة وجيزة من عودتهم  يهاجرون  اأو  بعد تخرجهم  يعودون 

اإىل الوطن. 
اإن اأ�سحاب الكفاءات العلمية ال�سورية ميثلون نخبة. فهم ي�سعون 
التفكري  لهم حرية  يكفل  ب�سكل  اإىل حتقيق ذواتهم و�سمان معي�ستهم 
"الفرتا�سات  يتعار�ص مع  ال�سلوك  اأن هذا  اإل  الإبداع.  واإمكانية 
ال�سرتاتيجية،  على  فيه  يتعني  والذي  الإمنائي،  للفكر  الأ�سا�سية 
من  ق�سوى  ا�ستفادة  ت�ستفيد  اأن  الأقل،  على  النظرية  الناحية  من 
ق�سرية  املنافع  اأو  الفرد  ولي�ص  املجتمع،  حتكم  التي  العوامل  كل 
لهياكل  مالزمة  ظاهرة  ال�سورية  الأدمغة  هجرة  اإن  الأجل")13(. 

قائمة على التخلف والتبعية. 
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2. الأ�صباب الجتماعية

اقت�سادية  اعتبارات  بها  تتحكم  الهجرة  قرارات  اأن  يف  �سك  ل 
ونف�سية،  اجتماعية  عوامل  اأي�سًا  بها  تتحكم  كما  ومهنية،  وعلمية 
تكون اأحيانًا حا�سمة. فالنظام الجتماعي للدول املتقدمة، القائم على 
حرية الفكر والتعبري والتنفيذ ي�سكل قوة جذب؛ فاإ�سافة اإىل الفر�ص 
الجتماعية  وال�سمانات  لئق،  معي�سي  م�ستوى  لتحقيق  املتاحة 
واخلدمات الجتماعية وا�سعة النطاق، واإ�سباع احلاجات الإن�سانية، 
تي�رض البلدان املتقدمة امل�ستقبلة للمهاجرين املوؤهلني منح الإقامة الدائمة 
واجلن�سية، وتعطيهم �سعورًا بالنتماء وامل�ساواة. ومن املالحظ اأن 
والإقامة  اإىل  بالدخول  يتعلق  فيما  موؤخرًا  ت�سديدها  مت  التي  القيود 
بينها  من  معينة،  نخب  على  تنطبق  ل  والأمريكيتني  اأوروبا  يف 

الأ�سخا�ص املوؤهلني تاأهياًل رفيعًا. 
هجرة  يف  ي�ساهم  اآخر  حا�سم  عامل  امل�ستقبل  البلد  من  والزواج 
العائلة يف  اأفراد  الكفاءات. ففي مثل هذه احلالت ل يرغب جميع 
ا�ستبدال منط احلياة التي اعتادوها بنمط حياة جديد يف البلد الأ�سل. 
قائمًا،  يظل  جمددًا  هجرتها  احتمال  فاإن  الأ�رضة  عادت  اإذا  وحتى 

نظرًا ل�سعوبة التاأقلم مع احلياة يف جمتمع تقليدي ن�سبيًا.
وهناك عامل اجتماعي ونف�سي اآخر، وهو املدة الطويلة للخدمة 
اأمتوا  الذين  اأو  مبكرًا  هاجروا  الذين  اأولئك  تردع  التي  الإلزامية 
ي�رضت  وقد  الوطن.  اإىل  العودة  عن  اخلارج  يف  العليا  درا�ساتهم 
تبقى  الإجراءات  هذه  لكن  وب�سطتها،  الإجراءات  بع�ص  احلكومة 

غري كافية. 
و�سيا�سيًا، مل تتجذر العملية الدميقراطية بعد يف البلدان العربية، 
مبا فيها اجلمهورية العربية ال�سورية. وتلعب الروابط الجتماعية، 
مبا فيها الع�سائرية واملناطقية والطائفية دورًا اأ�سا�سيًا يف التوظيف يف 
املواقع الهامة. ونتيجة ذلك ت�ستبعد اأعداد كبرية من املوؤهلني تاأهياًل 
رفيعًا عن امل�ساركة يف ر�سم ال�سيا�سات وجهود التحديث، ما يعزز 
الأنظمة  يف  كامن  تناق�ص  هناك  وبالفعل،  لديهم.  بالغنب  ال�سعور 
ال�سيا�سية املركزية بني الطابع الحتكاري لالمتيازات والفتقار اإىل 
الوعي ال�سيا�سي واحرتام احلقوق من جهة، وبني مقت�سيات التقدم 

العلمي من جهة اأخرى: الدميقراطية واحلريات وحفظ احلقوق. 
الربملاين  لالحتاد  العا�رض  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  اأ�سار  وقد 
العربي، وهو منظمة عربية �سبه حكومية، اإىل ما يعرتي الربملانات 
العربية من نق�ص يف ال�رضعية التمثيلية، ولحظ "اأن عدم ال�ستقرار 
ال�سيا�سي والجتماعي وم�ساكل الدميقراطية العربية توؤدي يف بع�ص 
الأحيان اإىل �سعور بع�ص اأ�سحاب اخلربات بالغربة يف اأوطانهم، 
واأكرث  حرية  اأكرث  ظروف  وراء  �سعيًا  الهجرة  اإىل  ت�سطرهم  اأو 

ا�ستقرارًا")14(.

جيم- الآثار الإيجابية لهجرة الكفاءات

من الآثار الإيجابية لهجرة الكفاءات:
امل�ساعدة على احلد من بطالة خريجي اجلامعات، والتي، واإن  )اأ( 
وخ�سو�سًا  تزايد،  يف  اأنها  املوؤكد  من  عنها،  اأرقام  تتوفر  مل 
نتيجة القرار احلكومي القا�سي باإلغاء اللتزام بالت�سغيل الكامل 
للمهند�سني اخلريجني يف القطاع العام ملدة خم�ص �سنوات. وقد 
اأعلى  من  هو  والذي  عليه،  امل�سيطر  غري  ال�سكاين  النمو  فاقم 

بني  خ�سو�سًا  املقنعة،  والبطالة  البطالة  العامل،  يف  املعدلت 
الكفاءات الرفيعة، ما دفع بالكثريين اإىل الهجرة. غري اأن ن�سبة 
لذلك  �سغرية.  العاملة  القوى  اإجمايل  من  الكفاءات  اأ�سحاب 
اإل ب�سكل �سئيل على اإجمايل البطالة، ولكن  ل توؤثر هجرتهم 
�سيكون لها بالتاأكيد اأثر �سلبي على هيكيلة التعليم يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية.
من الوا�سح اأن هجرة الفئات من ال�سكان الأكرث كفاءة وتاأهياًل   
تفاقم  اإىل  يوؤدي  بدوره  وهذا  التنمية،  بجهود  ت�رض  وخربة 
الكفاءات يف ظل  اإن هجرة  القول  البطالة، ومع ذلك، ميكن 
تكون  قد  ولذا  البطالة،  تخف�ص  القائمة  القت�سادية  الظروف 

اأخف ال�رضرين.
املادية  فالتحويالت  ملمو�سة.  اقت�سادية  فوائد  للهجرة  )ب( عمومًا، 
ال�سعبة،  العمالت  على  للح�سول  رئي�سي  م�سدر  والعينية 
املدفوعات،  )املاكرو( وميزان  الكلي  القت�ساد  اإطار  وحت�سني 
وخف�ص معدلت الفقر، وامل�ساعدة على متويل التنمية. ويذهب 
عن  الناجمة  التفاوتات  من  حتد  التحويالت  اأن  اإىل  البع�ص 
العوملة، من منطلق اأن ثلثي التحويالت يف العامل يتجه اإىل البلدان 
دورًا  التحويالت  تلعب  اأن  ميكن  عامٍة،  وب�سفٍة  النامية)15(. 
ا�ستثمارها  اأح�سن  ما  اإذا  الوظائف،  وتوفري  الإنتاج  زيادة  يف 
اإنتاجيًا، يف مناخ اقت�سادي جاذب لال�ستثمار، بدًل من اأن تنفق 
التي  الطريقة  عن  النظر  بغ�ص  ذلك،  ومع  ال�ستهالك.  على 

ت�ستخدم بها التحويالت، فاإن اأثرها يظل اإيجابيا)16(. 
حتويالت  حجم  اأن  الدولية  العمل  منظمة  تقارير  وت�سري   
املهاجرين م�ستمر يف الت�ساعد، فخالل عقد واحد فقط )1995-
من  العاملي  امل�ستوى  على  املهاجرين  حتويالت  زادت   )2005
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يف املائة من هذه التحويالت اإىل البلدان النامية)17(.
املهاجرين  حتويالت  معظم  الر�سمية  غري  التحويالت  وت�سكل   
ال�سوريني. ويتباين جمموع التحويالت وفق عدد من املحاور: 
الدائمني؛  املهاجرين  من  اأكرث  يحولون  املوؤقتون  املهاجرون 
لرتفاع  نظرًا  اأكرث،  يحولون  املهارات  ذوو  واملهاجرون 
يحولون  حرة  اأعماًل  يديرون  الذين  واملهاجرون  دخولهم؛ 
اإىل  الوافدون  والعمال  ثابتة؛  باأجور  يعملون  الذين  من  اأكرث 
بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي ولبنان والأردن يحولون مبالغ 

اأكرب من املهاجرين اإىل اأمريكا وكندا واأوروبا. 
ال�سنوات  يف  املهاجرين  حتويالت  على  القيود  لإلغاء  وكان   
الأخرية اأثر اإيجابي. فقد اأدى اإىل زيادة مرونة النظام امل�رضيف، 
وال�سماح للقطاع اخلا�ص بالدخول يف حقل امل�سارف، اإ�سافة 
اإىل توحيد �سعر ال�رضف، وتقلي�ص الفجوة بني ال�سوق النظامية 

وغري النظامية للقطع، وتقلي�ص كلفة التحويالت. 
ال�سوريني  من  التحويالت  الإجمايل،  املحلي  للناجت  بالن�سبة   
توفري  �ساأن  ومن  جدًا.  هامة  ودائم  موؤقت  ب�سكل  املهاجرين 
املتو�سطة  الأموال  روؤو�ص  ل�ستثمارات  املنا�سب  الإطار 
والكبرية واأوعية مرنة واآمنة للمدخرات ال�سغرية واملتو�سطة 
ال�سغر،  واملتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع  ت�سجيع  احلجم، وكذلك 
وتائر  لرفع  الالزم  الوطني  لالدخار  مرتفعًا  معدًل  يحقق  اأن 
وبدوره،  الإجمايل.  املحلي  الناجت  منو  وتعزيز  ال�ستثمار 
�سيحقق ذلك للجميع، يف حال اتباع �سيا�سات توزيع من�سفة، 
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القت�ساد  تناف�سية  من  يزيد  الذي  الوقت  يف  مت�ساوية،  منافع 
ال�سوري. وبذلك �سيكون لهجرة الكفاءات، برغم وجود اآثار 

�سلبية معينة، اأثر اإيجابي �سامل على التنمية.
هما  العلمي  التبادل  وتعزيز  املتطورة  العلمية  املعرفة  اكت�ساب  )ج( 
اأي�سًا مزايا اإيجابية ممكنة للهجرة. فاملعرفة والتكنولوجيا تنقل 
اإىل  اخلارج  يف  خربة  اكت�سبوا  الذين  املهاجرون  عاد  ما  اإذا 
اجلمهورية العربية ال�سورية على اأ�سا�ص دائم. ولكن، مقارنًة 
املهاجرة  الكفاءات  عودة  معدلت  الأخرى،  النامية  بالدول 
العربية  اجلمهورية  يف  الظروف  زالت  ما  اإذ  منخف�سة، 
ال�سورية تدفع باجتاه الهجرة بدًل من العودة، وعادة ما تزدهر 
اأكرث مما يف اجلمهورية  الكفاءات العلمية ال�سورية يف اخلارج 

العربية ال�سورية. 

دال- الآثار ال�صلبية لهجرة الكفاءات

تهاجر ن�سبة كبرية من خريجي نظام التعليم ال�سوري، الذي كان 
حتى �سنوات قليلة جمانيًا و�سموليًا. فينفق النظام التعليمي ال�سوري 
ق�سمًا  لكن  للغاية،  مرتفع  ب�سكل  اأطبائه  وتدريب  تعليم  على  مثاًل 
لديهم  مهند�سني  تخّرج  الهند�سة  كليات  اأن  كما  يهاجر.  منهم  كبريًا 
معارف قد تفوق، يف احلجم ولي�ص النوعية، ما لدى خريجني يف 
كليات غربية؛ غري اأن من ي�ستفيد من اأف�سل املهند�سني ال�سوريني هو 
ال�سورية. وخربة طبيب جّراح  العربية  الغرب ولي�ص اجلمهورية 
ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  ال�ساد�ص  الخت�سا�ص  �سف  يف 
الأطباء  من  كثري  خربة  على  الوا�سعة،  اخلربة  ب�سبب  تتفوق،  قد 
اجلراحني يف اأماكن اأخرى، وهذا ما جعل من اجلّراحني ال�سوريني 
بع�ص اأهّم جّراحي العامل. لكن ال�سوريني يذهبون للعالج الطبي يف 
اخلارج؛ فمثاًل، يف عام 2004، يقدر اأن 5200 مري�ص ذهبوا اإىل 
الأردن)18(. ول يكمن ال�سبب يف عدم كفاءة الأطباء ال�سوريني، بل 

يف امل�سكلة املوؤ�س�سية املتمثلة بغياب النظام الطبي.
"هجرة الأدمغة" للبلد املر�سل هي "ك�سب اأدمغة" للبلد امل�ستقبل. 
التعليم  على  واملالية  الب�رضية  املوارد  تنفق  العربية  فالبلدان 
جمانًا.  الغربية  البلدان  خمرجاتهما  على  لتح�سل  والتدريب، 
البلدان  يف  العلمي  والبحث  الإنتاج  وتدهور  �سعف  هي  والنتيجة 
النتيجة  تكون  املعرفة،  اقت�ساد  ع�رض  الع�رض،  هذا  ويف  العربية. 
للبلدان املر�سلة؛  امل�ستقبلة وخ�سارة �سافية  للبلدان  اقت�ساديًا  مردودًا 
املهاجرة  املواهب  من  والخرتاعات  املتقدمة  التقانات  واأن  خا�سة 
ت�سبح "ملكية فكرية" لالأخرية. وت�سهم هذه الدينامية يف تو�سيع الهوة 
املعرفية والتقانية بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية. وتعترب منظمة 
العلمي  التبادل  اأنواع  من  �ساذ  نوع  الأدمغة  هجرة  اأن  اليون�سكو 
عك�سي  نقل  �سكل  ياأخذ  واحد،  اجتاه  يف  التدفق  اأن  اإذ  الدول،  بني 
الإنتاج.  عنا�رض  اأهم  اأحد  هو  الب�رضي  العن�رض  لأن  للتكنولوجيا، 
يزداد  الغرب،  اإىل  العربية  الأدمغة  هجرة  معدلت  ازدياد  ومع 
بكلفة  ميادين خمتلفة  الغرب يف  على  العربية  البلدان  غالبية  اعتماد 
اأخرى  اقت�سادية مرتفعة، ومبالغ فيها يف كثري الأحيان. وبعبارة 
من  اأنفقته  ما  تخ�رض  مزدوجة:  خ�سارة  تتحمل  العربية  البلدان  فاإن 
اأموال وجهود يف تعليم واإعداد الكفاءات العربية املهاجرة؛ وملواجهة 

النق�ص، ت�ستورد كفاءات غربية بتكلفة كبرية)19(.
القت�ساد  يف  النتاج  قوى  العلمية  الكفاءات  هجرة  وتخرب 

امل�ستوى،  الرفيعة  العمل  قوة  �سوق  يف  التوترات  وتزيد  الوطني 
وذلك يوؤثر بدوره على م�ستويات الأجور. ول ميكن التعوي�ص عن 
هذا القتطاع بالتحويالت النقدية من هجرة العمل العتيادية. ومن 
الوا�سح اأنه بقدر ما يكون م�ستوى كفاءة القوى العاملة مرتفعًا بقدر 

ما تكون خ�سارة القت�ساد الوطني كبرية.
التناف�سية  بالقدرات  الكفاءات  هجرة  ت�رض  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
مييز  الإنتاج.  عوامل  اإنتاجية  باإ�سعاف  ال�سوري  لالقت�ساد 
الإنتاج  مدخالت  تو�سيع  عرب  الكمي  النمو  بني  عادًة  القت�ساديون 
والنمو النوعي الذي يعود اإىل زيادة اإنتاجية عوامل النتاج. ويعزى 
اإىل  املتقدمة  البلدان  النمو القت�سادي يف  املائة من  70 يف  اأكرث من 
الأخرية. ونوعية الكفاءة الداخلية واخلارجية لراأ�ص املال الب�رضي 
التي  امل�سافة  القيمة  تنتج من  التي  لالإنتاجية،  الأ�سا�سي  امل�سدر  هي 
تاأتي بها املعرفة وت�سّكل اأ�سا�ص اقت�ساد املعرفة يف العامل)20(. وهذا هو 
اجلوهر يف العالقة مابني الأدمغة والكفاءات وبني الإنتاجية النوعية 

ملجمل عوامل الإنتاج يف القت�ساد العاملي. 
ال�سبعينات فر�سًة  ال�سورية يف  العربية  اأ�ساعت اجلمهورية  لقد 
العك�سية، على غرار جناح  الهند�سة  بوا�سطة  التقانة  لتوطني  فريدًة 
فب�سبب  واآيرلندا.  والربازيل  والهند  الآ�سيوية  "النمور"  اقت�سادات 
وترية  وارتفاع  والعقول  للكفاءات  الأمثل  ال�ستثمار  انعدام 
متوا�سعًا،  التكنولوجي  التجديد  يف  ال�ستثمار  كان  هجرتهما، 
اأحيانًا اإىل ما يرتاوح ما بني ن�سف وثلث الطاقة الإنتاجية  منحدرًا 
الكامنة. وبرغم التقدم الن�سبي الذي اأحرزه القت�ساد ال�سوري يف 
ال�سنوات الأخرية، كما ي�ستدل من موؤ�رضات التناف�سية املختلفة، اإل 
م�سح  اأ�سار  فقد  تدهورت.  ال�سورية  للعمالة  التعليمية  الرتكيبة  اأن 
اأمي،  العاملة  القوى  اأخما�ص  ثالثة  اأكرث من  اأن   2005 لعام  العمل 
واأن ن�سبة 6.8 يف املائة من حملة الإجازة اجلامعية اإىل اإجمايل القوة 
لتناف�سية القت�ساد  الرئي�سة  العاملة منخف�سة جدًا. ووفق املوؤ�رضات 
ال�سوري )2006-2007(، تراجع ترتيب التدريب والتعليم العايل 
وفق  وكذلك   .2007 العام  يف   104 اإىل   2006 العام  يف   96 من 
ال�سوري بوتريٍة �رضيعٍة  الكفاءات، تراجع القت�ساد  موؤ�رض هجرة 

من املرتبة 86 اإىل املرتبة 112 عام 2007)21(. 
وت�ستد الآثار ال�سلبية لهجرة الأدمغة والكفاءات يف البلدان التي 
تعاين ندرة النا�ص املوؤهلني تاأهياًل رفيعًا، ومن بينها البلدان العربية. 
والفجوة العلمية بني البلدان العربية والبلدان املتقدمة يف تخ�س�سات 
عدد  يزيد  ول  الت�ساع.  يف  اآخذة  والفيزياء  والطب  الهند�سة  مثل 
على  العلمي  البحث  يف  يعملون  الذين  العرب  واملهند�سني  العلماء 
371 عاملًا ومهند�سًا لكل مليون من ال�سكان، باملقارنة مع 979 للعامل 
باأكمله)22(، و700 3 للوليات املتحدة، و000 6 لليابان، و600 5 
لربيطانيا، بينما تقدر الن�سبة املقبولة املعتمدة لتفجري الطاقات اخلالقة 
وترية  بارتفاع  الندرة  تتفاقم  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة   .)23(1  500 بـ 
الهجرة اخلارجة. وبينما ت�سري بع�ص تقارير جامعة الدول العربية 
اإىل هجرة اأكرث من 15 يف املائة من خريجي اجلامعات واملعاهد العليا 
ال�سمال،  بلدان  اإىل  �سنويًا  الدقيقة  العربية من ذوي الخت�سا�سات 
املائة)24(،  يف   20 عن  يقل  ل  مبا  الن�سبة  اأخرى  دولية  تقارير  تقدر 
1 باملقارنة   090  282 ويقدر جمموع العلماء العرب يف اخلارج بـ 
اأن  من  الرغم  على  للهند،   1  050 و484  لل�سني   717  815 مع 
عدد �سكان كل من الدولتني الأخريتني يزيد مبعدل 4 اأ�سعاف عدد 

ال�سكان يف العامل العربي باأجمعه.
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هاء- اإمكانيات ا�صتقطاب الأدمغة والكفاءات املهاجرة

الأ�سواق  وت�سابك  العوملة،  وترية  ت�سارع  من  الرغم  على 
وانفتاحها يف �سياق اأكرب عملية يف التاريخ لتحرير التجارة العاملية، 
حماية  قوانني  �سمن  التقانة  نقل  عملية  على  م�سددة  قيود  فر�ست 
العاملية.  التجارة  اأبرز قوانني منظمة  باتت من  التي  الفكرية  امللكية 
وبالفعل فاإن حماية امللكية الفكرية باتت الوجه الآخر لعملية انفتاح 
كيفت  وقد  العوملة.  عملية  اإطار  يف  التجارة  وحترير  الأ�سواق 
اجلمهورية العربية ال�سورية، كما كل دول منظمة التجارة العاملية 
حماية  اتفاقية  مع  الوطنية  قوانينها  اإليها،  لالن�سمام  ال�ساعية  اأو 
�سيا�سة وا�سحة  لو�سع  لذلك، هناك حاجة  الفكرية، ونتيجة  امللكية 
جتاه جذب الأدمغة والكفاءات ال�سورية املوجودة اأو املهاجرة على 
جذب  يف  التقليدية  غري  الو�سائل  من  ال�ستفادة  وجتدر  �سواء.  حد 
الت�سالت  ثورة  تتيحه  ما  ا�ستخدام  بوا�سطة  املهاجرة،  اخلربة 
احلديثة. وقد زادت جهود البلدان املتقدمة، كما البلدان النامية، يف 
اجتذاب الأدمغة والكفاءات، واحلّد من هجرتها مع تزايد الت�سابك 
التجاري والقت�سادي العاملي. وما يتطلب هو توفر منظومة علمية 
متطورة للبحث العلمي والبتكار ت�سمح با�ستثمار كفاءات املغرتبني 
وا�ستخدامها يف اإعادة اإنتاج البحث العلمي وتطويره وربط مدخالته 
البحث  على  الإنفاق  معدل  ورفع  التنمية،  عملية  مع  وخمرجاته 
العلمي مبا ل يقل عن 1 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل، وهي 

الن�سبة احلرجة املو�سى بها عامليًا.
الدول  ت�سعى  بينما  حوراين)25(،  غيتا  الباحثة  تقول  وكما 
الدول  حت�سد  الأخرى،  الدول  من  الأدمغة  اجتذاب  اإىل  املتطورة 
لثنيها  اأدمغتها وعلى و�سع حوافز  على  للمحافظة  املتقدمة جهودها 
عن الهجرة. ففي بريطانيا مثاًل قامت احلكومة با�سترياد التكنولوجيا 
فتجرب  ال�سني  اأما  البقاء.  لتحفيز علمائها على  املتحدة  الوليات  من 
اأ�سحاب الإجازات اجلامعية على العمل مدة خم�ص �سنوات كحد اأدنى 
املجل�ص  6 دولر. واأقّر   000 بدفع  "افتداء" �سهاداتهم  اأو  البالد  يف 
الناجت  من  املائة  يف   3 اإىل  الأبحاث  خم�س�سات  زيادة  الأوروبي 
الأوروبية  الأدمغة  هجرة  دون  للحيلولة  وذلك  الإجمايل،  املحلي 
املتحدة  الوليات  بينها  من  اأخرى،  بلدان  اإىل  املهاجرين  وا�ستعادة 
العامل  اإىل  اأدمغتها  من  الآلف  فقدت  التي  الهند،  اأما  الأمريكية. 
اخلارج،  يف  املقيمني  الهنود  ل�سوؤون  وزارة  اأن�ساأت  فقد  املتقدم، 
بهدف التوا�سل مع املهاجرين وتي�سري م�ساركتهم على نطاق وا�سع 
تاأدية  على  منهم  العائدين  وم�ساعدة  للبالد،  القت�سادية  احلياة  يف 
الهنود ومعهم  املهاجرين  الإدارية. وقد عاد كثري من  الإجراءات 
مزدهر  اقت�سادي  و�سع  اأي�سًا  ي�ستقطبهم  الدولرات،  مليارات 
البلدان  بع�ص  �رضعت  وقد  والأعمال.  لال�ستثمار  م�سيافة  وبيئة 
النامية اأي�سًا يف اتباع �سيا�سات تهدف اإىل احلّد من هجرة الكفاءات 

العالية. و�سينجم عن ذلك مناف�سة حادة ل�ستقطاب هذه الكفاءات.
وم�ساريع  برامج  اإن  التجارب  مقارنة  �سوء  يف  القول  وميكن 
اأ�سكال  اأبرز  املغرتبني  اخلرباء  طريق  عن  واخلربة  املعرفة  نقل 
ال�ستقطاب املتطورة غري التقليدية. وقد غرّي جناح مثل هذه الربامج 
مفهوم "هجرة الأدمغة"، فلم يعد ينظر اإليها على اأنها خ�سارة �سافية 
للبلد املر�سل، بل بدًل من ذلك كربح �ساف. وت�ستطيع اجلمهورية 

العربية ال�سورية ال�ستفادة ب�سكل كبري من مثل هذه الربامج.
ويدعم كل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واليون�سكو وبع�ص 

املتعلقة  املعرفة  لنقل  برناجمًا  الغربية  اجلامعات  البحوث يف  مراكز 
الوطنية  الكفاءات  عرب  املعرفة  باقت�ساد  املرتبطة  العليا  بالتقانات 
ولبنان  م�رض  من  كل  الربنامج  هذا  من  ا�ستفاد  وقد  املهاجرة. 
2005، ح�رض  وفل�سطني وبع�ص بلدان املغرب العربي. فمنذ عام 
اأكرث من  الربنامج  املحتلة عن طريق هذا  الفل�سطينية  الأرا�سي  اإىل 
234 خبري فل�سطيني من ذوي الكفاءات الرفيعة عملوا يف جمالت 
 ،PALISTA بالي�ستا  من  مب�ساعدة  وال�سحة،  والزراعة  العلوم 
ويهدف  ال�ستات.  يف  الفل�سطينيني  والتكنولوجيني  العلماء  �سبكة 
اإىل توظيف املعرفة   ،1998 م�رضوع بالي�ستا الذي انطلق يف العام 
العلمية والتكنولوجية للفل�سطينيني يف ال�ستات يف التطوير القت�سادي 
والجتماعي يف فل�سطني. وتت�سمن ال�سبكة قاعدة بيانات عن علماء 
مع  نقا�سات  وجتري  ال�ستات؛  يف  فل�سطينيني  ومهنيني  ومهند�سني 
اإقامة روابط  ال�سبكة من  الإنرتنت)26(. وقد متكنت  امل�سرتكني عرب 
مع املنظمات الأهلية النا�سطة يف جمال التنمية الزراعية، و�ساهمت 
بطرق  الآفات  ومكافحة  واملحا�سيل؛  البذور  نوعية  حت�سني  يف 
من  للتخفيف  احلديثة  الري  و�سائل  وا�ستخدام  كلفًة؛  واأقل  مبتكرة 

ندرة املياه يف فل�سطني؛ وبناء قدرات املزارعني.
مو�سعًا  موؤمترًا  اللبنانيني  املهند�سني  جمعية  تعقد  لبنان،  ويف 
اللبنانيني يف اخلارج لال�ستفادة من خرباتهم يف تخطيط  للمهند�سني 
اإعادة الإعمار. وتدعو كلية الطب يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت 
وتبذل  م�سفاها.  يف  والعمل  للتدري�ص  املغرتبني  اللبنانيني  الأطباء 
مع  التن�سيق  جهود  جنحت  وقد  مماثلة.  جهودًا  الأخرى  الكليات 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبع�ص اجلامعات الغربية. فقد عادت 
كفاءات مغرتبة متنوعة اخلربات اإىل الوطن. ومن خالل ال�ستعانة 
ال�سناعية  امل�ساريع  من  عدد  طّور  اخلارج،  يف  اللبنانية  باخلربات 
ب�سكل  فرن�سا  اإىل  الربجميات وت�سديرها،  اإنتاج  بينها  الكبرية، من 

خا�ص)27(.
وكافة البلدان العربية التي لديها برامج نقل للمعرفة واخلربة عن 
طريق املغرتبني هي بلدان مر�سلة للهجرة ون�سبة الكفاءات الرفيعة بني 
مهاجريها عالية. ويالحظ اأن اجلمهورية العربية ال�سورية هي البلد 

العربي الوحيد الذي ل يزال يفتقد اإىل مثل هذا النوع من الربامج. 
وقد جرت حماولة من بع�ص الكفاءات ال�سورية املغرتبة لت�سكيل 
العلماء  "�سبكة  هي  املغرتبة،  ال�سورية  الكفاءات  بني  تفاعلية  �سبكة 
كمنظمة  نو�ستيا"،   - املغرتب  يف  ال�سوريني  واملبتكرين  والتقانيني 
ا�ستخدام  دعم  اإىل  تهدف  التي  ال�سبكة،  عقدت  وقد  حكومية.  غري 
ال�سورية من خالل  العربية  املتقدمة يف اجلمهورية  العلمية  التقانات 
العام  يف  الأول  موؤمترها  املغرتبة،  ال�سورية  املهارات  معرفة  نقل 
من  اخلرباء  من  مماثل  وعدد  مغرتبة  كفاءة   50 مب�ساركة   2001
داخل اجلمهورية العربية ال�سورية. وقد حظيت ال�سبكة برعايًة قويًة 
ال�سورية  اجلمعية  ومن  والتكنولوجيا،  للعلوم  العربية  املدر�سة  من 
للمعلوماتية، ومن املدر�سة العليا لالت�سالت يف فرن�سا، وطورت 
اأفكارًا للعمل يف قطاعات الطاقة واملياه واملعلوماتية. لكن العراقيل 
املوؤ�س�سية الكبرية التي واجهتها حالت دون اأن يتخطى ن�ساطها تنظيم 
موؤمتر علمي دويل لتقانة املعلومات والت�سالت )ICTTAD( كل 
عامني، عقد حتى الآن ثالث مرات )2004 و2006 و2008(. ومل 
التنموية  وال�سيا�سات  الكبرية يف اخلطط  امل�ساهمة  ال�سبكة من  تتمكن 
من  بدًل  قليلة،  فردية  الفعلي على جهود  واقت�رض عملها  الوطنية، 

اأن يكون موؤ�س�سيًا.
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منطقتني  من  منوذجان  هناك  العاملية،  التجارب  اإىل  وبالن�سبة 
النموذج  اجلنوبية وكولومبيا. ويهدف  العامل، كوريا  خمتلفتني يف 
طريق  عن  املهاجرة  الكفاءات  عودة  حتفيز  اإىل  اجلنوبي  الكوري 
ي�سعى  بينما  البالد،  والقانونية يف  املادية واملعنوية  الظروف  توفري 
عن  املهاجرين  مهارات  من  ال�ستفادة  اإىل  الكولومبي  النموذج 
طريق تاأ�سي�ص �سبكة للباحثني يف اإطار برنامج لنقل املعرفة بوا�سطة 

املهاجرين)28(.

واو- خال�صة

مل تتلقَّ ق�سايا هجرة الكفاءات الهتمام املطلوب من امل�سوؤولني 
فالبيانات  ال�سورية.  العربية  اجلمهورية  يف  والتطوير  التنمية  عن 

املتعلقة بنمط هذه الهجرة غري متوفرة متامًا.
املادية  احلوافز  و�سعف  املعي�سي  امل�ستوى  انخفا�ص  وي�سكل 
اأهم  اأحد  اجلامعات،  لأ�ساتذة  وخا�سة  ال�سورية،  العلمية  للكفاءات 
اأ�سباب تدهور البنية العلمية يف اجلمهورية العربية ال�سورية، وعاماًل 
املعوقات  وت�سكل  اخلارج.  اإىل  الكفاءات  هذه  اأكرث  لهجرة  هامًا 
املن�سفة،  غري  والرتقيات  البريوقراطية،  والإجراءات  الإدارية، 
وخ�سو�سًا يف اجلامعات ال�سوريًة، �سببًا رئي�سيًا للهجرة، اإ�سافة اإىل 
قناعة  الإنتاجية  القطاعات  واأ�سحاب  القرار  لدى �سانعي  لي�ص  اأنه 
بجدوى البحث العلمي، ما خلق فجوة كبرية بني خمرجات البحث 
تكبد  وقد  العمل.  �سوق  واحتياجات  اجلامعات  يف  القا�رض  العلمي 
متثلت  خ�سارة  ال�سورية  العلمية  الكفاءات  بهجرة  ال�سوري  املجتمع 
اأي�سًا  الكفاءات، وكذلك  التكلفة القت�سادية لتعليم وتدريب هذه  يف 

بالتكلفة القت�سادية والجتماعية ل�ستقدام خرباء وتقنيني اأجانب.
اأخرى  اأ�سباب  هناك  القت�سادي،  العامل  اإىل  وبالإ�سافة 
لهجرة الأدمغة والكفاءات من اجلمهورية العربية ال�سورية، وهي: 
البحث  على  العام  الإنفاق  ن�سبة  وتدين  املوؤ�س�سية،  البيئة  �سعف 
العلمي، وغياب البحث العلمي والبتكار، وعدم تنا�سب امل�ستويات 
التقني  التطور  م�ستويات  مع  ال�سورية  للكفاءات  واملعرفية  العلمية 
قيمة  من  والتقليل  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  يف  والقت�سادي 
الكفاءات باملقارنة مع التقدير املمنوح للبريوقراطية، وتف�سيل الولء 
الكفاءات يف  اأ�سحاب  التوظيف والرتقية، وتعيني  الكفاءة يف  على 

اأماكن ل تتنا�سب مع موؤهالتهم، وتدين املداخيل، وم�ساكل فكرية 
ونف�سية �سعبة، واتباع الدول امل�ستقبلة �سيا�سات هجرة انتقائية تعطي 

اأف�سلية للمتعلمني وقوة العمل املاهرة.
اأن  اآثار هجرة الأدمغة والكفاءات عمومًا خمتلطة. وميكن  اإن 
اإعادة  املر�سل من  البلد  يتمكن  اإيجابيًا، عندما  ال�سايف  التاأثري  يكون 
اأو غري  مبا�رض  ب�سكل  للم�ساهمة  املهاجرة  ا�ستقطاب عقوله وكفاءاته 
العامل  يف  املعرفة  اقت�ساد  عوملة  ع�رض  يف  املعرفة  نقل  يف  مبا�رض 
ال�سايف  التاأثري  يكون  بينما  والتناف�سية،  املفتوحة  الأ�سواق  وت�سابك 
�سلبيًا يف البلدان التي تتبع �سيا�سات حترير اقت�سادي عامة، وحترير 
يف  معقدة  حتديات  مواجهة  عليها  تفر�ص  خا�ص،  ب�سكل  جتاري 

�سوق بات اأكرث عوملة من اأي وقٍت م�سى.
ال�سورية  والكفاءات  الأدمغة  لهجرة  ال�سايف  الأثر  زال  ول 
الأدمغة  لهجرة  ال�سلبي  الأثر  اإن  عامٍة  ب�سفٍة  القول  وميكن  �سلبيًا. 
املعريف والب�رضي  املال  بلد من راأ�ص  اأي  والكفاءات على خمزون 
التقني  التعليم  خريجي  ن�سبة  تكون  حني  وكبريًا  وا�سحًا  يكون 
اأو  متدنية  الدقيقة،  العلوم  اخت�سا�سات  يف  �سيما  ول  والعايل، 
يكون  بينما  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  حالة  يف  كما  متو�سطة، 
الن�سبة  تلك  تكون  حني  اأهمية  اأقل  املقابل  يف  ال�سلبي  ال�سايف  الأثر 

مرتفعًة، كما يف الهند وال�سني مثاًل.
وقد �سكل تعدد مظاهر اخللل الجتماعي والقت�سادي والعلمي، 
وحتى ال�سيا�سي، عائقًا موؤثرًا اأمام الربامج التنموية املقرتحة، اإذ مت 
ا�ستبعاد الكفاءات العلمية والتكنولوجية عن و�سع هذه الربامج ومن 
ثم تنفيذها. فتدنت نتيجة ذلك اإنتاجيتها بحدة، ومل يكن اأمامها �سوى 

خيار "الهجرة"، اأو "التهجري" باملعنى الأ�سح. 
هجرة  يف  ت�ساهم  التي  والأ�سباب  الظواهر  درا�سة  وت�سكل 
الكفاءات بداية جيدة لو�سع اإ�سرتاتيجية فعالة لإعادة �سياغة الهيكلية 
البنيوية للموؤ�س�سات املتنوعة واملختلفة يف املجتمع لتلعب دورًا فعاًل يف 
عملية التنمية على خمتلف ال�سعد. والإرادة ال�سيا�سية هي الأ�سا�ص يف 
بلورة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات "ا�ستقطابية" للحلول مكان ال�سيا�سات 
اأن تتخلى الأدبيات املتخ�س�سة  "الإبعادية". كذلك من ال�رضوري 
عن احلديث عن دور الآخر الغربي يف اإفقار جمتمعاتنا، والتوجه 
اإىل الرتكيز على دور ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية والعلمية 

للبلد ذاته يف عملية "التهجري". 
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الهجرة  ببيانات  يتعلق  فيما  اأ�سا�سية  م�سكلة  الإ�سكوا  بلدان  لدى   .1
ال�سن،  ح�سب  املهاجرين  ت�سنيف  يف  وكذلك  وتعاريفها، 
�سواء  واخلربات،  واملهارات  العلمي،  والتح�سيل  واملهنة، 

كان ذلك بالن�سبة للدول املر�سلة اأو الدول امل�ستقبلة للهجرة.
ل تزال الروابط بني املهاجرين وبلدانهم الأ�سلية اأ�سعف مما   .2
يجب يف املجالت كافة، وعلى الأخ�ص للمهاجرين اإىل خارج 

منطقة الإ�سكوا.
املر�سلة  الإ�سكوا  بلدان  التن�سيق والتعاون بني  هناك �سعف يف   .3
وامل�ستقبلة للهجرة فيما يتعلق بق�سايا الهجرة. وتبقى التفاقيات 
املربمة بينها، اإن وجدت، غري منفذة كما يجب وذلك يف غياب 
اأطر وا�سحة للحوار بني هذه البلدان مبا ي�سمن الفائدة الق�سوى 

جلميع الطراف.
مواجهة  يف  اأمان  �سمام  الأحيان  بع�ص  يف  الهجرة  ت�سكل   .4
حترم  اأنها  عليها  يوؤخذ  اأخرى  اأحيان  ويف  البطالة.  م�سكلة 

 ال�ستنتاجات

وتخ�س�سات  مهن  يف  الكفاءات  بع�ص  من  املر�سلة  الدول 
تنظر  الدولية  الهجرة  يف  احلديثة  الأدبيات  اأن  غري  معينة. 
اخلارجي،  العامل  على  لالنفتاح  و�سيلة  اأنها  على  الهجرة  اإىل 
التقانات  نقل  وعلى  والبتكار  والإبداع  التجديد  على  وحافز 
احلديثة واخلربات اإىل الدول املر�سلة يف حالة عودة املهاجرين 
اإىل بلدانهم الأ�سلية، وبالأخ�ص اإذا توافرت �سيا�سات وبرامج 

لإعادة ا�ستيعابهم.
من  الر�سمية،  وغري  الر�سمية  املالية،  التحويالت  ت�سكل   .5
م�سادر  من  مهمًا  م�سدرًا  الأ�سلية  بلدانهم  اإىل  املهاجرين 
الدخل القومي وتعزز موازين املدفوعات. ولكن يوؤخذ عليها 
اأي�سًا اأنها تتجه يف الأغلب اإىل متويل النفاق ال�ستهالكي، ول 

يتوجه منها اإىل الن�ساط النتاجي وال�ستثماري اإل القليل.
اإدماج  اإىل  وامل�ستقبلة،  املر�سلة  البلدان،  من  العديد  تعمد  مل   .6

الهجرة يف التنمية كي جتنى الفوائد الق�سوى منها.
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التو�سيات

اإن�ساء مر�سد وطني للهجرة، يكون من مهماته الأ�سا�سية بناء   .1
ذلك  يف  مبا  كافة،  الهجرة  ل�سوؤون  متكامل  معلومات  نظام 
ال�رضعية  والوافدة،  اخلارجة  بالهجرة  املتعلقة  البيانات  قواعد 
منها وغري ال�رضعية، وت�سنيفها ح�سب اخل�سائ�ص الدميغرافية 
البيانات  قواعد  بناء  وكذلك  والقت�سادية،  والجتماعية 
املخت�سة بالت�رضيعات والقوانني والإجراءات التي تنظم �سوؤون 
وزارة  يف  املر�سد  يوطن  اأن  وميكن  وم�ساحلهم.  املهاجرين 
املغرتبني اأو وزارة العمل، اأو باإن�ساء موؤ�س�سة منف�سلة، ح�سب 
املقت�سى. وينبغي اأن يدعم بالت�رضيعات الالزمة ل�سمان تعاون 
جميع اجلهات ذات العالقة، مثل وزارات الداخلية وموؤ�س�سات 
من  وغريها  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الجتماعي  ال�سمان 

اجلهات املعنية. 
ع�سو  دولة  كل  يف  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  دور  تعزيز   .2
املتعلقة  والإح�ساءات  البيانات  جميع  توفري  من  لتمكينها 

باهتمامات املر�سد و�سيا�سات الهجرة والتنمية.
خالل  من  بالتنمية  الهجرة  ربط  �ساأنها  من  �سيا�سات  و�سع   .3
اإدماج الأبعاد التنموية للهجرة يف الأهداف ال�سرتاتيجية خلطط 
قوة  وتطوير  والبطالة  الفقر  مكافحة  ا�سرتاتيجية  مثل  التنمية، 
الدويل  والتعاون  التخطيط  لوزارة  وميكن  العمل،...الخ، 

اأن تكون اجلهة املنا�سبة لتن�سيق هذه اجلهود.
بالتنمية،  الهجرة  تعمل على ربط  �سيا�سات  العمل على و�سع   .4
من خالل تعزيز الروابط بني املهاجرين واأوطانهم، وماأ�س�سة 
الهجرة،  من  املمكنة  الق�سوى  الفائدة  لتحقيق  الروابط  هذه 
�سوؤون  لوزارة  وميكن  والتنمية.  الهجرة  اإدماج  طريق  عن 
املغرتبني اأو وزارة العمل النهو�ص بهذه املهمة، بالتعاون مع 

جميع اجلهات ذات العالقة.

اأوطانهم  اإىل  املهاجرين  من  الأموال  حتويل  عمليات  تنظيم   .5
هذه  من  الفائدة  لتعظيم  الر�سمية  القنوات  خالل  من  وتي�سريها 
القنوات  اإىل  وتوجيهها  وحركتها  اأحجامها  و�سبط  التدفقات 
املالية  لوزارة  ميكن  ال�ساأن  هذا  ويف  اأمكن.  ما  ال�ستثمارية 
بالتعاون مع البنك املركزي والقطاع امل�رضيف اأن تلعب دورًا 
يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  ملوؤ�س�سات  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  مهمًا، 

الأقطار املختلفة.
اإطالق مبادرات لتعزيز احلوار الإقليمي بني البلدان الأع�ساء   .6
من  املزيد  عقد  والعمل على  القائمة،  التفاقيات  تفعيل  ل�سمان 
التفاقيات الثنائية واملتعددة الأطراف بني الدول املر�سلة والدول 
جميع  م�سالح  لتحقيق  بينها؛  الهجرة  تدفقات  لتنظيم  امل�ستقبلة 
الأطراف ب�سورة متوازنة تعظم منافع الهجرة وتقلل �سلبياتها، 
وجتعلها عن�رضًا اأ�سا�سيًا من عنا�رض التنمية لكال الطرفني؛ وتوؤكد 
على حقوق الن�سان الأ�سا�سية. وميكن ملجل�ص التعاون اخلليجي 

اأن ياأخذ زمام املبادرة على ال�سعيد الإقليمي يف هذا ال�ساأن.
بالتعاون  الإ�سكوا  للهجرة ترعاه  اإقليمي  نظام معلومات  اإن�ساء   .7

مع البلدان الأع�ساء و/اأو مرا�سد الهجرة يف تلك البلدان.
بني  اأو  الإقليمي،  احلوار  تي�سري  على  الإ�سكوا  تعمل  اأن   .8
الأع�ساء  البلدان  بني  الإقليم، وكذلك  الفرعية يف  املجموعات 

يف جمموعات اأو كمجموعة مع اأقاليم اأخرى.
اإقليمية،  عمل  ور�سات  تنظيم  خالل  من  الإ�سكوا،  تعمل  اأن   .9
جلمع  الأع�ساء  البلدان  يف  الوطنية  القدرات  تعزيز  على 
وت�سنيف  وتبويب  بالهجرة،  املتعلقة  والإح�ساءات  املعلومات 

وحتليل تلك املعلومات لت�سكل م�سدرًا لدعم �سنع القرار.
10. اأن تقدم الإ�سكوا الدعم الفني للبلدان الأع�ساء مل�ساعدتها على 

و�سع ا�سرتاتيجيات لدمج الهجرة يف التنمية وتنفيذها.
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                                                                                                                 .www.utlcairo.org/Arabic/progetti/11.html :الإلكرتوين
�ستوكورو، اندريا، “ تعزيز التنمية املحلية امل�رضية من خالل �سبكات املهاجرين يف اإيطاليا”، ورقة بحثية ملركز بحوث درا�سات ال�سيا�سة   )16(

الدولية CeSPI عن م�رضوع نظام معلومات الهجرة املتكامل )IMIS( ، روما، اأيار /مايو 2004.
 – العربية  الدول  العرب جامعة  واملغرتبني  الهجرة  ب�سوؤون  املعنيني  العربية  الدول  اجتماع وزراء  تو�سيات  العربية،  الدول  جامعة   )17(

القاهرة، 18 �سباط/ فرباير 2008.
.UN Volunteers )2006(,TOKTEN Channels Global Expertise Back Home  )18(

جامعة الدول العربية، اإدارة املغرتبني العرب )2008( ملف وثائقي رقم ن109)03/02/08(- م)004(، القاهرة .  )19(

رابعًا
 

اأدى هذا الو�سع اإىل اعتماد املغرتبني على قنوات غري ر�سمية وغري نظامية لإر�سال حتويالتهم املالية، مثل مكاتب ال�سياحة وال�سفر،   )1(
ومكاتب ال�سترياد والت�سدير، التي ت�ستطيع توفري الغطاء القانوين دون اأي مالحقة قانونية.

يق�سد بها يف التقرير ، م�رض والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية ولبنان.  )2(
للدرا�سات  املغربية  اجلمعية  من�سورات  مغربية”،  الورو  العالقات  يف  اأ�سا�سي  كرهان  الهجرة  اخلارج:  “مغاربة  اخل�ساين،  حممد   )3(

والبحوث حول الهجرة، الرباط، �ص 143.
.Marwan Abi Samra, L’émigration libanaise et son impact sur l’économie et le développement, ILO, 2010  )4(

وفقًا للتقرير القت�سادي العربي لعام 2006 الذي اأ�سدره �سندوق النقد العربي، يقدر حجم حتويالت العاملني يف بلدان جمل�ص التعاون   )5(
الوليات  تت�سدر  مليار دولر،   39 لوحدها.  وبنحو  ال�سعودية  العربية  اململكة  مليارًا من   14 منها  مليار دولر   25.7 بنحو  اخلليجي 
املتحدة المريكية قائمة من 20 دولة يف العامل مر�سلة للتحويالت، تليها اململكة العربية ال�سعودية 14 مليارًا، و�سوي�رضا 13 مليارًا، واأملانيا 
10 مليارات، ومن بني قائمة ت�سم 20 بلدًا، كانت هناك اأربعة بلدان عربية مر�سلة للتحويالت؛ وهي الإمارات العربية املتحدة ولبنان 

والكويت وقطر، حيث جتاوزت حتويالت العمال من البلدان جمتمعة 13 مليار دولر.
 Mohamed Khachani 2008: Les Marocains dans les pays arabes pétroliers. Publication de l’Association  )6(
Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations. Rabat, 2008.

جريدة اخلرب، 24 �سباط / فرباير 2007.  )7(
نظرًا ل�سعوبة تقييم هذه التحويالت، قد يكون الختالف كبريا، فيقدر البع�ص مثل هذه التحويالت اإىل لبنان بني 50 يف املائة و70 يف   )8(

.)Barendse et al., 2005( ،املائة من جمموع التحويالت
لدى لبنان اأكرب تغطية ملراكز حتويل الأموال، اإذ ت�ستقطب 70 يف املائة من جمموع التحويالت.  )9(

.Développement durable du 9 mars 2010 :جملة  )10(
ي�سري البحث اإىل اأن 33 يف املائة من املهاجرين مل يدخروا واأن التوزيع يغطي من ادخروا.   )11(

جريدة احلياة، 18 اآذار / مار�ص 2006.  )12(
اأن حتويالت املهاجرين و�سيلة هامة للحد من الفقر. ويقدر البنك الدويل اأن زيادة قدرها 10 نقاط يف الناجت املحلي من �ساأنها اأن تقل�ص   )13(
من  املائة  60 يف  اأّن  املتحدة  الأمم  ال�سادر عن   ”2006 ال�سكان  “حالة  تقرير  اأورد  املثال،  �سبيل  املائة. وعلى  1.2 يف  بحدود  الفقر 
الأ�رض املعي�سية التي اأفلتت من براثن الفقر يف نيكاراغوا خالل الفرتة 1998-2001 كان لديها فرد واحد على الأقل يعمل يف اخلارج، 
10 يف  الناجت القومي الإجمايل باأكرث من  اإىل زيادة   2000 ال�سلفادور وجامايكا والأردن واليمن �سنة  اإىل  واأدت التحويالت املر�سلة 
املائة، فيما ا�ستطاع 1.2 مليون مغربي يف ال�سنة نف�سها تخطي عتبة الفقر اعتمادًا على التحويالت. جريدة الأخبار، ال�سبت 13 اأذار / 

مار�ص 2010.
اأن�ساأت الوكالة الفرن�سية للتنمية منذ �سنة 2007 موقعا الكرتونيا مماثاًل.  )14(

 
 خام�صًا

 
هناك العديد من امل�سادر عن ظاهرة الهجرة ومنافعها للدول املر�سلة وامل�ستقبلة املختلفة.  اأنظر اىل لئحة املراجع.  )1(

تت�سمن لئحة مراجع الف�سل اخلام�ص قائمتني بالكتب املرجعية. الأوىل مراجع تتعلق بالهجرات الدولية من لبنان والبلدان العربية،   )2(
والثانية مراجع عن الهجرة الدولية ب�سكل عام.
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العربي،  الهجرة والتغريات الجتماعية يف امل�رضق  الكويت” - يف  اإىل  “الهجرة من كفر رمان  ايليزابيت لونغني�ص،  راجع يف ذلك:   )3(
بريوت، مركز الدرا�سات والبحوث حول ال�رضق الأو�سط املعا�رض، 1986 �ص 56 ) بالفرن�سية(؛ وكذلك: علي نور الدين، “الهجرة 
88؛ واأي�سًا يف  1986، �ص  يف عرب�ساليم”،  اأطروحة دكتوراه، جامعة القدي�ص يو�سف، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، بريوت، 
نف�ص ال�سياق: وفاء ال�رضتوين، “الهجرة من �رضتون”، اأطروحة ماج�ستري، معهد العلوم الجتماعية، اجلامعة اللبنانية، الرابية، 1988؛ 
اأن�سار- لبنان اجلنوبي”، دبلوم درا�سات عليا من معهد العلوم  “العالقات ال�سيا�سية يف  ومن املفيد كذلك مراجعة غ�سان ال�سيخ علي، 
الجتماعية، اجلامعة اللبنانية، بريوت، 1983، �ص 21؛ و مي�سال اأ�سمر، “هجرة اأبناء بيت �سباب غينيا”، اأطروحة ماج�ستري، معهد 
العلوم الجتماعية، اجلامعة اللبنانية، 1984، )بالفرن�سية(؛ و مي�سال نان�سي، “ القعقور يف اململكة العربية ال�سعودية”، مقال يف جملة 
“حانون”، جملة لبنانية جغرافية، العدد ال�سابع ع�رض، 1982-1984، بريوت، اجلامعة اللبنانية، ق�سم اجلغرافيا، كلية الآداب والعلوم 

الإن�سانية، )بالفرن�سية(.
بطر�ص لبكي، “اأموال املغرتبني واإعادة اإعمار لبنان”، مقال يف جملة Le Commerce du Levant، يف 10 كانون الأول/دي�سمرب   )4(

1984، بريوت، �ص 12 )بالفرن�سية(.
امل�سدر نف�سه، �ص 13.  )5(

امل�سدر نف�سه.  )6(
انظر: مي�سال ا�سمر، “هجرة اأبناء بيت �سباب اإىل غينيا”، اأطروحة ماج�ستري، معهد العلوم الجتماعية، اجلامعة اللبنانية، �ص 86-85،   )7(

1981 )بالفرن�سية(.
انظر: ريا�ص �سعادة، “التقريرال�سنوي حول الزراعة يف لبنان”، عدة ا�سدارات )1975-1990(، بريوت، لبنان.  )8(

الأول/  Le Commerce du Levant، 10 كانون  لبنان”، مقال يف جملة  اإعمار  املغرتبني واإعادة  “اأموال  لبكي،  راجع: بطر�ص   )9(
دي�سمرب 1984، بريوت، �ص 17 ) بالفرن�سية(؛ و كامل مروة: “نحن يف اأفريقيا”، بريوت، دار املك�سوف، 1989؛ واي�سًا بطر�ص 
 270 94، �ص  العدد   ،26 املجلد  Studi Emigrazioni، روما،  مقال يف جملة   ،”1970 منذ  اأ�سرتاليا  اإىل  اللبنانيني  “هجرة  لبكي: 

)بالفرن�سية(؛ وكذلك اجلمعية الإ�سالمية للتعليم العايل واملهني، التقرير ال�سنوي، -1983 1984.
اجلامعة  الجتماعية،  العلوم  الجتماعية، معهد  العلوم  “الهجرة من زحلة”، اطروحة ماج�ستري يف  راجع: جاكلني عي�سى من�سور،   )10(

اللبنانية،1984، �ص 33.
مقابالت مع الراحل املون�سنيور زوين.  )11(

جريدة النهار، 27 ت�رضين الأول / اأكتوبر 1981، بريوت، لبنان.  )12(
مقابلة مع �سيادة النائب العام انطوين غربيال راعي كني�سة مار جاورجيو�ص النطاكية الأرثوذك�سية يف مونرتيال، اآب / اغ�سط�ص 1987.  )13(

زودت هذه املعلومات اإىل املوؤلف من الربوف�سور املرحوم األبري حوراين، يف اك�سفورد، اململكة املتحدة.  )14(
جريدة النهار، 23 ني�سان /اأبريل 1981، بريوت، لبنان.  )15(

مقابالت اجراها املوؤلف مع رميون اأبي را�سد يف بجدرفل عام 1993.  )16(
مقابالت مع مدير قرى الطفال SOS يف بحر�ساف عام 2002.  )17(

 
�صاد�صًا

 
 F. Docquier and H. Rapoport, The Brain Drain, Institut de Recherches Économiques et Sociales,  )1(
Département des  Sciences Économiques, Université Catholique de Louvain, Octobre 2006.

.http://cadmus.eui.eu/dspace/handle/1814/13447  )2(

.http://cadmus.eui.eu/dspace/handle/1814/13454  )3(
 Jean-Christophe Dumont, Immigrants From Arab Countries to the OECD: From the Past to the Future,  )4(
 United Nations Expert Group Meeting on International Migration and Development in the Arab Region,
Population Division,  Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, Beirut, 15-
17 May 2006.
ن�سبة  العمل. وهوؤلء ي�سكلون  اأو اجلامعية وبني من هاجر بق�سد  العليا  الدرا�سة  اإكمال  بالتمييز بني من هاجر بق�سد  البيانات  ل ت�سمح   )5(
معينة لكنهم لي�سوا بال�رضورة الن�سبة الأكرب، ذلك اأن بع�ص بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي مثل الوليات املتحدة 
تركز عند  قبول طلبات الهجرة على ا�ستقطاب خريجي التعليم الثانوي وممن ميتلكون مهارات وخربات ل�سنوات عديدة،  من بينهم من 

تخرجوا  من معاهد متو�سطة اأو تقنية و�سيطة بني التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي.
ل يطابق هذا الرقم احلجم الفعلي للمهاجرين ال�سوريني يف دول العامل، اإذ اأنه يركز على الهجرة اإىل الأمريكيتني والبلدان الأوروبية   )6(

وبلدان جمل�ص التعاون اخلليجي.
“التحدي ال�سكاين واإ�سرتاتيجية التنمية يف �سوريا”، من اأوراق عمل املوؤمتر الوطني لل�سكان، الذي عقد يف دم�سق يف  وليد النوري،   )7(

الفرتة بني 10-12 ت�رضين الثاين / نوفمرب 2001، �ص 20.

احلوا�سي
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برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وهيئة تخطيط الدولة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، “تقرير التنمية الب�رضية للجمهورية العربية ال�سورية   )8(
للعام 2000”،  2000، �ص 26.

جريدة البعث القت�سادي، 2001، “الإنفاق الإمنائي العام واخلا�ص يف �سوريا”، العدد 138، الثالثاء 6 �سباط / فرباير2001.  )9(
نبيل �سكر، “القت�ساد ال�سوري اأين؟”، جملة القت�ساد الكويتي، العدد 406، متوز / يوليو 2003، �ص 47.  )10(

يكون الت�سغيل كاماًل حني ل تتعدى ن�سبة البطالة 3 يف املائة.  )11(
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وهيئة تخطيط الدولة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، “تقرير التنمية الب�رضية للجمهورية العربية ال�سورية   )12(

للعام 2000”، مرجع �سبق ذكره، �ص 69.
اأنطوان زحالن، “هجرة الكفاءات العربية”، من كتاب: ال�سكان والتنمية يف ال�رضق الأو�سط، اإ�رضاف: اللجنة القت�سادية لغربي اآ�سيا،   )13(

بتمويل من �سندوق الأمم املتحدة للن�ساطات ال�سكانية، من�سورات الأمم املتحدة، 1985، �سفحة 348.
املوقع  على   ،2002 فرباير   / �سباط   10-9 بني  اخلرطوم  يف  عقد  الذي  العربي،  الربملاين  لالحتاد  العا�رض  للموؤمتر  اخلتامي  البيان   )14(

.www.arab-ipu.org/publications/communiques/conferences/conf10.html :الإلكرتوين
“التقرير العربي الأول حول الت�سغيل والبطالة يف الدول العربية: نحو �سيا�سات واآليات فاعلة”، منظمة العمل العربية، القاهرة، متوز   )15(

/ يوليو 2008، �ص 305.
امل�سدر ال�سابق، �ص 303.  )16(

�سمري ر�سوان، “هجرة العمالة يف القرن احلادي والع�رضين”، ال�سيا�سة الدولية، العدد 165، متوز/ يوليو 2006، �ص 47.  )17(
الدولة  تخطيط  وهيئة  الأ�رضة  ل�سوؤون  ال�سورية  الهيئة  �سورية”،  يف  ال�سكان  حالة  عن  الأول  الوطني  “التقرير  املعلومات:  من  ملزيد   )18(

و�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان، دم�سق، 2008، �ص  179.
مذكرة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية حول جوهر الأدمغة العربية، وو�سع �سيا�سة وا�سحة ل�ستيعاب الكفاءات العربية واحلّد من   )19(

هجرتها اإىل اخلارج، جملة الربملان العربي، ال�سنة الثانية والع�رضون، العدد الثاين والثمانون، كانون الأول/ دي�سمرب 2001.
ملزيد من املعلومات حول ذلك وقيا�ص اإنتاجية القت�ساد ال�سوري وفق امل�سدر النوعي للنمو القت�سادي، قارن مع: “التقرير القت�سادي   )20(

مل�رضوع �سورية 2025”، دم�سق، 2007، �ص 83-85 وما بعدهما.
“التقرير الوطني الأول لتناف�سية القت�ساد ال�سوري )2006-2007(”، هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دم�سق،   )21(

�ص 9 و 26 و71.
.UNDP, Arab Human Development Report, 2003: Building Knowledge Society, New York  )22(

عبد اللطيف زرجني، “هجرة الأدمغة العربية واأثرها على املجتمع العربي”، حما�رضات اجلمعية الكونية ال�سورية.  )23(
“التقرير العربي الأول حول الت�سغيل والبطالة يف الدول العربية: نحو �سيا�سات واآليات فاعلة”، منظمة العمل العربية، القاهرة، متوز   )24(

/ يوليو، 2008، �ص300-299.
بريوت  الوطني،  الدفاع  جملة  لبنان”،  يف  والكفاءات  الأدمغة  هجرة  لكبح  كمنطلق  الب�رضية  الرثوة  “اإدارة  حوراين،  ج.  غيتا   )25(

.2007/10/1
قارن مع “ال�سكان والتنمية يف ال�رضق الأو�سط” ، م�سدر �سبق ذكره، �ص 31.  )26(

امل�سدر ال�سابق، �ص 31-30.  )27(

امل�سدر ال�سابق، �ص 31-30.  )28(
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حتويالت املهاجرين امل�رضيني 1977-2009 )مباليني الدولرات(
1977197819791980198119821983198419851986198719881989
9281 7732 2142 6962 1812 4393 6663 9633 2122 5063 6043 7703 293

1990199119921993199419951996199719981999
4 2844 0546 1045 6643 6723 2263 1073 6973 3703 235

2000200120022003200420052006200720082009e/

2 8522 9112 8932 9613 3415 0175 3307 6568 6947 800
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

حتويالت املهاجرين الأردنيني 1973-2009 )مباليني الدولرات(
1970197119721973197419751976197719781979

4575167411470521601

1980198119821983198419851986198719881989
7941 0331 0821 1101 2371 0221 184938895627

1990199119921993199419951996199719981999
4994488441 0401 0941 4411 7021 8191 6241 752

2000200120022003200420052006200720082009e/

1 8452 0112 1352 2012 3302 5002 8833 4343 7943 650
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

حتويالت املهاجرين اللبنانيني 1990-2009 )مباليني الدولرات(
1990199119921993199419951996199719981999
1 8181 8952 0162 0502 1651 2251 2251 2251 2251 402

2000200120022003200420052006200720082009e/

1 5822 3072 5444 7435 5914 9245 2025 7697 1807 000
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

حتويالت املهاجرين ال�صوريني 1977-2009 )مباليني الدولرات(
1977197819791980198119821983198419851986198719881989

92636901774436411387321350323334360430

1990199119921993199419951996199719981999
385350550352535339313238220198

2000200120022003200420052006200720082009e/

180170135889855823795824850827
.World Bank staff estimates based on the International Monetary Fund’s Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 :امل�سدر

خام�صًا

امللحقات
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تطور حتويالت املهاجرين يف البلدان الأربعة )دولر اأمريكي(
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