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التحوي�ت المالية للمھاجرين  
المغربعلى التنمية في وأثرھا  المغربعلى التنمية في وأثرھا 

الخشانيمحمد  .د
جامعة محمد الخامس

الجمعية المغربية للدراسات و ا�بحاث حول الھجرة



مقدمة•مقدمة•



.فردام�يين  5حوالي : ةالمغرب من أھم المناطق الموفدة للھجريعتبر •

ا'م على بلدھا مع  ارتباط وطيدظلت ھذه على   و مع تكون جالية مغربية مھمة في حجمھا•
.المستوى ا*قتصادي و ا*جتماعي و الثقافي

.نظرا لوقعه على التنمية بمكانة خاصة في ھذه الع�قات البعد ا*قتصاديو يحظى  •

في  رھانا أساسيا ل3شكالية الھجريةو تشكل  تلعب التحوي�ت دورا مھما في ھذا المجال•
.اقتصادي-والماكرو الميكروذات الوقت على المستويين 

إن التدبير العق�ني لمسالة الھجرة يقتضي تبني مقاربة جديدة تأخذ بعين ا*عتبار الع�قة •
.و تثمين الدور الذي يمكن أن تلعبه التحوي�ت في التنمية  التنميةبين الھجرة و  



إن تحليل ھذه الع�قة يرتكز على إشكالية متعددة ا�بعاد •
:تتمحور حول المحاور التالية

المغربحجم الھجرة في ) 1•

التحوي�ت المالية ) 2   

 الماكرواقتصاديأھمية التحوي�ت على المستوى  )3• الماكرواقتصاديأھمية التحوي�ت على المستوى  )3•

دور السياسة الحكومية )4•

دور المؤسسات المالية) 5•

الجماعيةالتحوي�ت  :المدنيدور المجتمع )6•



• -I-

  في  الھجرة ظاھرة مجتمعية بارزة :الھجرةحجم •  في  الھجرة ظاھرة مجتمعية بارزة :الھجرةحجم •
المغرب



فردا م�يين  5حوالي  : ة في العالممن أھم المناطق الموفدة للھجر بذلكيعتبر •
.السكان في المائة من مجموع  14أي ما يقرب من 

.على الصعيد الدولي و التاسعة على مستوى الدول النامية 14المرتبة •

).خ�ل العقد ا3خيرالمائة في    100(+ مرتفعة وتيرة نمو جد •

 20سنة و حوالي  45في المائة سنھم اقل من  70ما يقرب من : ھجرة شابة• 20سنة و حوالي  45في المائة سنھم اقل من  70ما يقرب من : ھجرة شابة•
.في المائة ولدوا في المھجر

.في المائة 47،5: نسبة النساء مرتفعة•

           (HCP,2005)في المائة لھم شواھد جامعية 12: نمو مطرد للكفاءات•
(WB,2006)12,5%  % 21 (AMERM/ETF,2012)



2012توزيع المغاربة في العالم 



• II- -

التحوي	ت المالية•



أنواع التحوي�ت
:تحوي�ت المھاجرين

رصيد مالي

التحوي�ت الرسمية التحوي�ت الغير مرئية

المسجلة في ميزان ا�داءات
تحوي�ت بدون مقابل: تحت بند

السيولة التي يدخلھا المھاجر أو يبعثھا 
بواسطة الغير

المقاصة بين المواطنين

الخيرات المادية التي يدخلھا المھاجر 
معه



تطور التحوي�ت المالية للمھاجرين
اتالسنو القيمة الوتيرة  

- 16 537,20 1990 

4,78% 17 328,10 1991 

6,94% 18 530,80 1992 

-1,70% 18 215,90 1993 

-7,69% 16 814,40 1994 

0,03% 16 819,90 1995 

12,21% 18 873,80 1996 

-4,45% 18 033,40 1997 

7,08% 19 310,90 1998 

-1,60% 19 001,50 1999 

20,84% 22 961,60 2000 

60,52% 36 858,10 2001 

-14,08% 31 669,70 2002 -14,08% 31 669,70 2002 

9,20% 34 581,80 2003 

8,21% 37 422,50 2004 

8,86% 40 737,70 2005 

17,48% 47 858,90 2006 

15,19% 55 126,70 2007 

-3,73% 53 072,40 2008 

-5,39% 50 210,50 2009 

7,75% 54 103,00 2010 

8,37% 58 630,00 2011 

+0,20% 58751,00 2012 

-1,5% 57869,00 2013 

+2,3% 59 200 2014 

 



 2010توزيع التحوي�ت حسب البلدان المرسلة 

Series1, France, 22133.3, 46%

Series1, Angleterre, 2508.2, 

5%

Series1, Suisse, 828, 2%

Series1, USA, 2952.6, 6% Series1, Divers ( IV 

), 1905.5, 4%

Series1, Pays-Bas, 2260.3, 5%
Series1, RFA, 1982.4, 4%

Series1, U,E,B,L, 2952.6, 6%

Series1, Italie, 5400.8, 11%

Series1, Espagne, 5437.1, 11%



التحوي�ت ا�جتماعية

 السنة 2005 2006 2007 2008 2009 2010

التحوي�ت  5952,4 6368,3 6304,8 6571,5 7506,1 6469
 ا�جتماعية

  

 الوتيرة باا�ف 563,1 415,9 63,5- 266,7 934,6 1037,1-
 

الوتيرة  10,4+ 6,99%+ 1,00%- 4,23%+ 14,22%+ 13,82%-
 بالنسبة

 

 



التطور التصاعدي للتحوي�ت المالية



تحوي�ت ذات طابع موسمي



وتيرة ارسال التحوي�ت من طرف المھاجرين العائدين

 وتيرة ا�رسال النسبة

 مرة في الشھر 46,4

 مرة في الث�ث أشھر 21,2

 مرة في الست أشھر 3,5 مرة في الست أشھر 3,5

 مرة في السنة 0,5

 بغير انتظام 28,4
 المجموع 100,0

 



•

المنظمةالغير التحوي%ت 

في المائة من مجموع التحوي�ت حسب  27تبلغ : فرنسا من  -•
.البنك ا2فريقي للتنمية.البنك ا2فريقي للتنمية

• للبنك ا�وروبي ل�ستثمار التابعة  FEMIP  – حسب  : اسبانيا من -

• في المائة  من  30الى  20تصل الى ما بين التحوي�ت ، فان ھذه 
 .التحوي�تمجموع 



مقارنات دولية• مقارنات دولية•
المغرب من الدول ا�وائل المتلقية للتحوي	ت المالية•



2007أكبر بلدان متلقية للتحوي�ت سنة 

م�يير الدو&ر



 أكبر الدول المتلقية للتحوي�ت
كنسبة من الناتج الخام ا'جمالي



قدرة المھاجر على :  الميكرواقتصاديةأوالشخصية العوامل -•
ا!دخار و نزوحه  إلى تحويله إلى البلد ا�صل يختلف حسب نماذج 

:ذلكو ھنا تلعب العوامل التالية دورھا في تحديد  .المھاجرين

 ؛الجيلعامل •

؛دخلهالمھاجر و  بهنوع الشغل الذي يقوم • ؛دخلهالمھاجر و  بهنوع الشغل الذي يقوم •

؛المھاجرعدد ا�شخاص الذين يعيلھم •

ظروف العيش في بلد ا#قامة و نسبة اندماج المھاجر و تبنيه لنموذج •
؛السائدا+ستھ*ك 

؛التحويلالنزوح إلى ا+دخار و  حدةالعودة و توقيته يحدد قرار •

.درجة ا#يثار والتضامن و ا+رتباط با�سرة•
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 الماكرواقتصاديأھمية التحوي	ت على المستوى • الماكرواقتصاديأھمية التحوي	ت على المستوى •



:مستوياتھذه اھمية تتجلي علي عدة •

.الناتج الداخلي اجمالي: المساھمة في ثروة الب�د•

.المساھمة في سد العجز التجاري•

و   تخفيض نسبة الفقرو تحسين مستوى عيش ھذه ا"سر : انعكاسات اجتماعية•
.الھشاشة

:المساھمة في تنمية النسيج اقتصادي•

.ايجابياتاستثمار في السكن له عدة •
.ا"خريقطاعات استثمار في ال•
.الھجرةفي القطاع الف�حي تتباين آثار •

.سيولة اقتصاد و إنعاش  القطاع البنكيدعم •

•



مقارنة مع الناتج الداخلي ا�جمالي و مع ا�ستھ�ك الوطني

  2000 -1996في المائة خ"ل سنوات  5،4بالمعدل، ارتفعت  وتيرة نمو ھذه النسبة من 
. 2010- 2006خ"ل سنوات  7،7الى 

 - 2006خ"ل سنوات ل8سر  في المائة من ا7ستھ"ك النھائي  13،3التحوي"ت مثلت 
.2000- 1998في المائة خ"ل سنوات  8،6مقابل  2010



2012سنة  .التجاريالعجز  %28مكنت ھذه التحوي,ت من تغطية   •

ما   2012ومقارنة مع الصادرات المغربية، مثلت ھذه التحوي,ت سنة  •
:وھي يقارب المراكز ا�ربع ا�ولى  لھذه الصادرات

.درھممليون  17.814: الجاھزة الم,بس • .درھممليون  17.814: الجاھزة الم,بس •

.درھممليون  13.753: الحامض الفسفوري•

.درھم مليون13.737،3: المواد الكھربائية•

.درھممليون  13.151،3: الكميائيةا�سمدة الطبيعية و •



 

 تحوي�ت المغاربة القاطنين في الخارج 
 والعجز التجاري حسب بعض البلدان المستقبلة

(م�يين الدراھم) 2010

التحوي�ت البلدان 
بالعملة 
) 1الصعبة(

الرصيد 
)  2التجاري(

نسبة التغطية  
)1)/(2 (

 %173 -12.820،8  22.133،3فرنسا 

 %49 11.004،5- 5400،8ايطاليا  %49 11.004،5- 5400،8ايطاليا 

 %231 976،3- 2260،3ھولندا 

 %22 9021،3- 1982،4ألمانيا 

 %86،2 6,306،3- 5.437،1اسبانيا 

 %126،5 1980،8- 2.506،2انجلترا 

 %19،2 15,340- 2.952،6الو2يات المتحدة 

 المصدر:جدول تم إعداده من خ�ل معطيات مكتب الصرف.
 



في سيولة البنوكالمساھمة 

• أكثر من ثلثي التحوي,ت تمر عبر البنوك

و ) 2014مليار سنة  151(درھم  مليار  127): 2012(: الودائع مجموع •
في المائة من القروض المخصصة لتجھيز المقاو!ت في  90ھو ما يوازي 

:تمثلالمغرب و مجموع القروض المخصصة للسكن، و ھي  :تمثلالمغرب و مجموع القروض المخصصة للسكن، و ھي 

.من ودائع البنوك % 22،3•

.من موارد البنوك % 17،90•

.من الودائع الغير المؤدى عنھا  22،40% 



التطور الموازي للتغيرات السنوية لودائع البنوك و تحوي�ت المھاجرين 
المغاربة بآ3ف الدراھم



في المغرب انفسھم أمام  المسؤولونأبعادھا،يجد لھذه ا�ھمية التي بينا اعتبارا •
:تحديين

أن ا!تجاه السائد بالنسبة لبعض فآت رغم يمكن إنعاش ھذه التحوي,ت كيف  -• أن ا!تجاه السائد بالنسبة لبعض فآت رغم يمكن إنعاش ھذه التحوي,ت كيف  -•
.ا!ستقرار الدائم في بلدان المھجرھو المھاجرين 

كيف بمكن اعتبارا لتردد المستثمرين ا�جانب، تحويل ھذه ا�موال إلى •
.استثمارات تمكن من نقل التكنولوجيا و الخبرة المكتسبة في بلدان اHقامة



ھذه التحديات تضع إشكالية الھجرة في صلب النقاش حول ا�بعاد التنموية إن •
:تبنى المغرب مبادرات على ث,ث مستويات ا�ساسو على ھذا  .غربالمفي 

.على مستوى السياسة الحكومية• .على مستوى السياسة الحكومية•

.على مستوى الٍمؤسسات المالية•

.على مستوى المجتمع المدني•
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• •دور السياسة الحكومية دور السياسة الحكومية



تعدد المؤسسات : المؤسساتي علي المستوى 
المھتمة بشؤون المھاجرين

: الھدف: الھدف

التواصل مع الجالية من اجل تقوية الع�قات 
بين المھاجرين و بلدھم ا8م



الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج و بشؤون الھجرة •

:الرئيسيةو من مھامھا  1990نشئت سنة ا •
• تشجيع : تعبئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج للنھوض بالتنمية الوطنية للمغرب

  مساھمة مغاربة العالم في التنمية اقتصادية، اجتماعية والبشرية للمغرب وكذا
.التنمية البشرية أوراشإشراكھم في تدبير الشأن العام وفي .

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج• مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج•
ضمان استمرار الع�قات "ھو من ذلك الھدف ا"ساسي و  1990سنة  نشئتا•

ا"ساسية التي تربطھم بوطنھم، و مساعدتھم على تذليل الصعوبات التي تعترضھم 
".اغترابھمبسبب 

المؤسسة حول مجموعة من البرامج تشمل العديد من  بهيتمحور العمل الذي تقوم  •
شخصا  700أكثر من  ئاقتصادية و اجتماعية و تعب و القانونية و الميادين الثقافية

.بالخارجيعملون  600منھم 

•   

•  

 ن•



مجلس الجالية المغربية بالخارج•

.لو�ية مدتھا أربع سنوات 2007 دجنبر 21تأسس بتاريخ •

وھو مؤسسة استشارية تتمثل مھمتھا في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية تجاه •
المھاجرين وتحسينھا بھدف ضمان حقوقھم وتكثيف مشاركتھم في التنمية السياسية وا�قتصادية 

  .للب,دوالثقافية وا�جتماعية 

بالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف با�ضط,ع بوظائف ا/حاطة بإشكاليات • بالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف با�ضط,ع بوظائف ا/حاطة بإشكاليات •
الھجرة واستشرافھا والمساھمة في تنمية الع,قات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة 

.المھاجرين المغاربة

:حولھامن المھام التي يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه •

وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدھم ا:صل وفي مجھود -•
المجتمع؛التنمية البشرية المستدامة وتحديث 

تنمية ا�ستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان ا�ستقبال على المستوى -•
.الثقافي وا/نساني وا�قتصادي



مكتب الصرف•
مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المالية•

، الصرف قانون  بمقتصىيستفيد المغاربة المقيمون في الخارج •
من امتيازات تضمن لھم كامل الحرية  نجاز العمليات بالعملة 

:خاصة، المجا ت ا جنبية حيث يشمل ھذا النظام جميع 

.استيراد و تصدير العم-ت ا جنبية-• .استيراد و تصدير العم-ت ا جنبية-•

.فتح حسابات بالدرھم القابل للتحويل وحسابات بالعملة ا جنبية-•

ضمان تحويل عائدات ا ستثمار و كذا ناتج تفويت او تصفية -•
.ا ستثمارات المنجزة بالمغرب و الممولة بالعملة ا3جنبية

.تحويل العائدات الشھرية و تكاليف الرعاية ا جتماعية-•



•

•   

• www.maghribank.ma البوابة ا2لكترونية

• الخارجطرف الوزارة المكلفة بالجالية المغربية في من انشئت  -

• •بين الجالية المغربية في الخارج و العروض البنكية في تقرب  -       بين الجالية المغربية في الخارج و العروض البنكية في تقرب  -      
 ا2ستثماراوعلي مستوي التحوي�ت او ا2دخار او  ءسواِ المغرب 

 .المغربيةالمساعدة اضافة الي التواصل مع الشبكة البنكية 

• البنك :ھي المشروع في البداية اربعة ابناك رئيسية يھم ھذا  -     
المركزي الشعبي و التجاري وفا بنك و البنك المغربي للتجارة 

 .بنكالخارجية و بريد 
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• •دور المؤسسات المالية دور المؤسسات المالية
• سياسة القرب من اجل استقطاب التحوي%ت



مختلف قنوات التحويل سلبياتمزايا و 
 قناة التحويل المزايا السلبيات

 الكلفة المرتفعة’  -

  المرسل إليه يجب أن يتوفر على حساب بنكي -

شبكة البنوك غير منتشرة في المناطق القروية -

التحوي1ت البنكية  - السرعة و ا�مان

 الكلفة غير مرتفعة- طول المدة  الحوا4ت البريدية الكلفة غير مرتفعة- طول المدة 

 البساطة -

 الحوا4ت البريدية

- كلفة جد عالية 
 - الكلفة تختلف حسب القيمة و بلد ا8رسال

- بساطة 
- أمان 

-سرعة فائقة 

- شبكات جد منتشرة

 شركات التحويل -

- المدة غير مضبوطة 
 - خطر ا4خت1س

- بساطة  -
- كلفة زھيدة 

 -سرية المعاملة

 الوسطاء  -
 

 

 م



. 1971انشاء شبكات بنكية في دول ا�ستقبال ابتداء من سنة  -•

وكا�ت بنكية و ليس فقط على مكاتب تمثيلية و ھي بذلك تقدم خدمات  �نشاءالمغربية تتوفر علي جواز اوروبي  �بناكا•
.بنكية في دول ا�ستقبال

  :المجالالرائدة قي ھذا البنوك •

• ,)مليار درھم 77،8( المھاجرين،من ادخار المائة في  51،5، يعبئ حوالي الشعبيمجموعة البنك  -
ب'دي ،ب'دي E :ا-نترنتشبكةخ'لمنالفوريةا*موالتحويلخدماتمنھاب'ديخدماتمجموعالبنك يقدم         -

....،الشعبيالبنكمنسريعةنقلخدمةھيو،اكسبرس

.من ادخار المھاجرين %في المائة  20يعبئ  حوالي : بنك التجاري وفا  
.وكذا في الكثير من الدول ا�فريقية .المغاربةيتواجد في اھم الدول المستقبلة للمھاجرين  .وكذا في الكثير من الدول ا�فريقية .المغاربةيتواجد في اھم الدول المستقبلة للمھاجرين 

.....حدود،، مفتاح ب: حدود، انجاد ب: ب:حدودصرف : ب:حدود Packمجموع خدمات  

دولة  14وكالة بين اوروبا و اسيا و امريكا اضافة الي تواجد في  31: الخارجيةالمغربي للتجارة البنك 
افريقية

 24علي  ساعة24المباشر، للعم�ء امكانية تتبع كل حساباتھم وإجراء المعام�ت المصرفية ا�ساسية من خ�ل ا�نترنت  BMCEتوفر خدمات 
.ساعة خ�ل كل ايام ا%سبوع

البنك المغربي للتجارة و الصناعة ، للبنوك العامة يضاف اليھا البنوك اCم لبعض البنوك في المغرب مثل الشركة •
(BNP) .   قرض المغرب و(Crédit Lyonnais)



اكسبريس،  مانيغرام،  ماني، يونيونويسترن :التحويل مؤسسات •
....اكسبريس،درھم 

.يونيونويسترن : فاعل في ھذا المجالأھم •

.نقط للبيع في المغرب  5000تسوق خدماتھا في أكثر من • .نقط للبيع في المغرب  5000تسوق خدماتھا في أكثر من •

 .العالمعبر  دولة 200نقط للبيع في  435000أكثر من تتواجد في •

ا;تجاه ھو  توسيع شبكة البنوك، نوعية و جودة الخدمات التي تقدمھا •
.مؤسسات التحويل، و لكن كلفات التحويل تظل مرتفعة



نموذج بريد المغرب: المغرب سياسة القرب في 

• 2008يونيو  8انشاء بريد بنك كفرع لبريد المغرب في 

• في  62الي  البنكنةارتفاع نسبة : في المغرب البنكنةتجربة رائدة في انعاش :   
.2013المائة سنة 

، تغطي مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الجماعات 1800عدد الوكا�ت •
.السنةوكالة في  50تخطيط لزيادة القروية النائية، مع  .السنةوكالة في  50تخطيط لزيادة القروية النائية، مع 

• .أن نصف الوكا�ت توجد في البوادي المجاليةا+ھم في ھذه التغطية 

بشراكة مع  ويسترن اھتمام باستقطاب مدخرات المغاربة المقيمين في الخارج •
.اكسبريسدرھم ، اوروجيرو، مونيغرام، يونيون

•  .الشعبيأو البنك المتحرك التي أطلقھا البنك “ السوق البنكي”تجربة 



• -VI-

• •دور المجتمع المدني دور المجتمع المدني
• التحوي%ت الجماعية -



جمعية الھجرة والتنمية: التجربة المغربية-

 أنجزتھا منظمة الھجرة والتنمية بالمغرب التيالمشروعات 

ميزانية مرصودة بالدرھم عدد المنتفعين  المنتفعةعدد القرى مجا	ت التدخ�ت 

 5.384.194 26.188 55 شربللماء صالح 

 19.913.500 35.731 103 الكھرباء

 2.162.240 62 16تمكين المرأة 

 6.130.140 1.425 52التعليم 

 624.000 40.623 164الصحة 

 3.375.694 552 50 أوراش

 3.630 70.000 255طرقات 

 12.474.000- - نشاطات اقتصادية 

 53.660.771 174.581 695المجموع 
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تجربة الھجرة و التنمية

بناء ثم ، الطرق الماء ، الكھرباء : البنيات التحتيةالتركيز على : ا�ولي العشر سنوات  
.المراكزالصحيةالمدارس و 

  
  .انشائھاجمعية قروية  حفزت جمعية الھجرة و التنمية علي  200كل ھذا بشراكة مع 

  ءنشاا ،الحاجياتمن تحديد  يةوالقرمكنت الساكنة ھذه المقاربة   :التشاركيةالمقاربة 
.المتابعةو تدبيرھا والمشاريع 

- 0نشطة المدرة للربحبا، اھتمت الجمعية   2000ابتداء من سنة  -

- محوران اساسيان لھذه ا0نشطة  -

- .....أركان،الزعفران، زيت : الف2حي ا�نتاج  -

القروية المآوي: القروية السياحة   -

: العديد من الشركاء على جانبي البحر ا0بيض المتوسطھذه المشاريع تنجز بتنسيق مع -
و المنتخبون المحليون و والمنظمات غير الحكومية القروية جمعيات المھاجرين والجمعيات 

.المانحةالمضيفة والجھات ا�دارة المحلية من المغرب والبلدان 



الخاتمة•الخاتمة•



للتحوي:ت على تأخذ بعين ا�عتبار  ا�نعكاسات ا�قتصادية  مقاربة جديدةبلورة •
.ا�قتصاد المغربي

و ضرورة تحصيل نمو قوي و مستدام،  ھذاا�قتصاديواجھھا التي  ا�كراھاتإن  •
.تعبئة جميع الموارد الداخلية و الخارجية من أجل دعم ا<نتاجيقتضي 

و بديھي أن ا�رتباط العاطفي و الثقافي � يكفي لتحفيز المھاجرين على ا�ستثمار •
ذات طابع اقتصادي مع خلق  بتحفيزاتدعم ذلك في البلدان ا+صل و لدى يجب 

.مناخ م:ئم ل:ستثمار

:يقتضي وھذا  • :يقتضي وھذا  •
ا�م،تبني سياسة تقوي الع:قة مع البلد •
 المؤسساتإدراك دور المھاجر الحالي و المحتمل من طرف  جميع مراجعة •

فھذه يجب أن تنظر إلى ھؤ�ء باعتبارھم فاعلين و شركاء يدعمون المجھود .
.التنموي

يظل الطريق ا+مثل الذي من  اكذمن شك أن ما على ضوء ا+بعاد المستقبلية •
.يجعل من الھجرة وسيلة للتنمية  و من المھاجر فاع: أساسيا في إنعاشھاشأنه أن 



الحسنةالتجارب •



التجربة المكسيكية -•

دخل حيز التطبيق في منطقة  "مقابل واحداربعة ”برنامج •
، ثم  1986من طرف الحكومة المحلية سنة  صاكاطيكاص

.تبنته الحكومة الفيدرالية.تبنته الحكومة الفيدرالية

•



التجربة الفيليبينية -•

تبنت السلطات الفيليبينية بالنسبة للمھاجر مفھوما ينبني على مقاربة  -•
و ھي تنبني على ث�ث مراحل تواكب مسار  "دورة الحياة" تسمى

الھجرة و التي تسعى خ�لھا ھذه السلطات  إلى المحافظة على حقوق 
مرحلة ما قبل الھجرة ، مرحلة الھجرة و مرحلة الرجوع  و : المھاجر

.إعادة  ا.ندماج

نشاء الفيليبين صندوقا للضمان ا.جتماعي بكلفات ضئيلة للمھاجرين ا-• نشاء الفيليبين صندوقا للضمان ا.جتماعي بكلفات ضئيلة للمھاجرين ا-•
.مما يضمن حماية لھؤ.ء و لذويھم المقيمين في البلد

تعتبر تجربة البنوك الفيليبينية رائدة في استقطاب ادخار المھاجرين  - •
الذي ، من أجل ضمان وفاء المھاجر،  PC Bankو على رأسھا بنك 

يقدم له مجموع خدمات إضافية تھم تأمين الحياة، تأمين الصحة وتعليم 
م�ئمة ھذا العرض لحاجيات المھاجرين أدى  إلى توسيع . ا>طفال

.كبير لشبكة ھذه المؤسسة



تجربة المملكة المتحدة•
من . تركيزه على تخفيض كلفات التحويليتميز نموذج المملكة المتحدة  ب•

أجل ذلك، أنشئت مجموعات عمل مع الدول ا>صل  تتكون من ممثلي 
و قد تمخضت الشراكات . اAدارة و البنوك الخاصة و مؤسسات عمومية

.المبرمة عن نتائج مھمة

أول دولة في ا.تحاد )  2005ابتداء من سنة ( كانت المملكة المتحدة • أول دولة في ا.تحاد )  2005ابتداء من سنة ( كانت المملكة المتحدة •
موقعا الكترونيا يقارن كلفات التحويل انط�قا من ھذا البلد ا>وروبي تضع 

ھذا الموقع يوفر إضافة  إلى . بلدا 80و دول أوروبية أخرى في اتجاه 
.الكلفات المقارنة، نصائح عملية و توجيھات حول التحوي�ت

بالنسبة لتحويل قيمته % 5،6منذ انط�ق ھذا الموقع، انخفضت الكلفات ب •
.في اتجاه الھند % 28بلدا وب  11جنيه في اتجاه  100



•

• التوصياتا�بعاد و



و  .غربالمإشكالية الھجرة في صلب النقاش حول ا>بعاد التنموية في ضع و•
:على ھذا ا>ساس يمكن تقديم التوصيات التالية

ھذه  .التنميةبلورة سياسات للھجرة تجعل من ھذه طرفا أساسيا في مسلسل •
السياسات  يجب أن تحدد أھدافا دقيقة و الوسائل التي تمكن من الوصول  إلى 

.ھذه ا>ھداف

تقوية المؤسسات المكلفة بشؤون المھاجرين و تزويدھا باAمكانات المادية و • تقوية المؤسسات المكلفة بشؤون المھاجرين و تزويدھا باAمكانات المادية و •
.البشرية الكفيلة بتمكينھا من القيام بدورھا في أحسن الظروف

و يمكن  مرأيھمن إبداء  ملتمكينھ خلق اطر للحوار و التشاور مع المھاجرين  •
أن يكون ذلك بمنحھم تمثيلية داخل المؤسسات التشريعية و خلق مجالس عليا 

و يمكن في ھذا  .الدولللجاليات في الخارج على غرار ما نجده في الكثير من 
.مجلس الجالية المغربية في الخارج: المجال ا.ستئناس بالمشروع المغربي



:اتخاذ التدابير الكفيلة  بتشجيع التحوي@ت المالية و منھا•

، فعامل القرب من توسيع شبكة المصارف  و المؤسسات المالية في الدول المضيفة -•
.لا+صشأنه تحفيز المھاجرين على تحويل ادخارھم  إلى البلد 

أخرى للحسابات  تحفيزاتالتخفيض من مصاريف التحويل و تخصيص مكافآت و -  •
  .المھاجرينالمفتوحة من طرف 

و ذلك بلورة إستراتيجية  ناجعة لمواجھة منافسة الشبكات البنكية لبلدان ا�ستقبال  -•
.بتقديم خدمات جديدة كفيلة بتعبئة ادخار المھاجرين

من طرف ھذه   ا�ستثمار في ا<شھار و التواصل للتعريف بمزايا الخدمات المقدمة -• من طرف ھذه   ا�ستثمار في ا<شھار و التواصل للتعريف بمزايا الخدمات المقدمة -•
.المؤسسات البنكية

برامج توعية للمھاجرين وأفراد عائ:تھم لتعريف المھاجرين بقنوات التحوي:ت عداد ا -•
وعدم قصرھا  الرسمية المتعددة وكيفية استثمار ھذه التحوي:ت في المشروعات ا<نمائية

.، وذلك بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدوليةا+سر على الخدمات اليومية لھذه 

مما من شأنه أن يمكن من  بأخطار التحوي:ت المالية خارج القنوات الرسمية التحسيس -•
.السوداءتوفير ظروف أمنية مواتية و محاربة السوق 

.البنكيةتوظيف أمثل  لودائع المھاجرين من طرف المؤسسات   -•


