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  بالتنمية وعالقتھا الھجرة سياسات  -
  

 االقتصادية اتالنظري أن األمر، وحقيقة.  األبعاد ومتعددة متشابكة والتنمية الھجرة بين لعالقةا إن  
 الھجرة أن الواضح من ولكن.  التنمية على الھجرة لتأثير واحد اتجاه تحديد تستطع لم التطبيقية األدلةو

 وأصبح . االستقبال دول وأ لرسااإل دول في ذلك كان سواء قوي، بشكل ارتبطا سكوااإل منطقة في والتنمية
 يستقبل الھجرة بظاھرة المعنية للدول التنموية الجھود في الدولية الھجرة تكامل ضرورة حول الحديث
 المتعلقة السياسات ترابط فإن السياق، ھذا وفي.  سواء حد على واالستقبال رسالاإل دول من واھتمام بترحيب
.  الھجرة عملية من الممكنة القصوى المنافع على للحصول ھماإدماج يقتضي وتداخلھما والتنمية بالھجرة
  :التالي النحو على انتقال عمليات ثالث على تنطوي الدولية الھجرة فإن الخصوص، وبھذا

  
 وحجم السكان حجم في تغيير من ذلك عليه ينطوي بما ،أنفسھم المھاجرين العاملين انتقال  )1(  

 من تخفض نھاأ على ھنا الوافدة العمالةإلى  النظر ويمكن.  غرافيةالديم في التركيبة وكذلك ،القوى العاملة
 تتسبب نأ يمكن ولكن.  المستقبلة الدول في القوى العاملة في عجزاً وتسد المرسلة الدول في البطالة معدل
 اًضغط تشكل قد أخرى ناحية ومن ناحية، من األم الوطن في العائالت شمل تفتيت في ھذه االنتقال عملية
  االنتقال؛ ذلك يرتبھا التي السكانية للزيادة نتيجة االستقبال دول في التحتية والبنية األساسية الخدمات على

  
 المكتسبة والمعارف فكاراأل معھم يأخذون األفراد تحرك فحيثما والمعارف، الخبرات انتقال  )2(  
   ضمنية حركة على ھاجرينالم حركة تنطوي لذا.  الخارج من جديدة اًفكارأو مھارات ويكتسبون

ـ  تفاقمھا العملية ھذه على يؤخذ ولكن.  وطانھمأإلى  المھاجرين عودة عند وبخاصة" المعرفي الرأسمال" ل
 التنافسية، مراكزھا على سلباً يؤثر مما مھمة ومھارات خبرات من رسالاإل بلدان حرمان درجةإلى  حياناًأ

 من االستفادة وتمت األم الوطن مع الروابط على المحافظة تمت اإذ السلبي األثر ھذا تخفيف يمكن وبالمقابل
  المكتسبة؛ التقانات

  
 في الباقين األھل حياة في مھماً دوراً الخارج في العاملين تحويالت تلعب األموال، انتقال  )3(  
 تفاقم نھاأ التحويالت على يؤخذ نأ يمكن خرىأ ناحية ومن أحياناً، استثمارياً دوراً تؤدي وكذلك الوطن،
  .منھا تستفيد ال التي وتلك المستفيدة، الجھات بين الفوارق من وتزيد التضخم معدالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والدراية المعرفة انتقال

  العاملة والقوى األشخاص انتقال

  المالية األصول وتحويل األموال انتقال

  
 ملةاالع األيدي وتشغيل الفقر على يؤثر
  اإلقليمي المستوى على
   الوطني المستوى على
   المحلي المستوى على
   األسرة مستوى على
   للمھاجر الشخصي المستوى على
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 والتنمية الھجرة دماجإ حول" تعريفي دليل" (IOM) للھجرة الدولية المنظمة تصدر وسوف ھذا  
  .  النامية لالدو في االستراتيجية الخطط ضمن الھجرة دراجبإ المعنية الجھات يستھدف

  
  العمالة وانتقال العمل أسواق سياسات  -2
  

 بالتنمية، الصلة وثيقة وسياسية واقتصادية رافيةغديم أبعاد ذات اجتماعية ظاھرة الھجرة تعد  
 أو زيادة المختلفة والمناطق الدول في السكان حجم على تؤثر فإنھا السكاني، النمو مكونات أحد عتبارھااوب

 دول في السكان خصائصإلى  يمتد التأثير ھذا فإن للھجرة االنتقائي للطابع ونظراً ة،الحال حسب نقصاناً
 وعلى ،القوى العاملة وخصائص ونمو حجم على بالغ أثر ذات العمالة ھجرة نأ كما.  واالستقبال اإلرسال
.  مؤثراً تنموياً طابعاً أكسبھا مما سواء، حد على واالستقبال اإلرسال ومناطق دول في االقتصادية األنشطة
 اإلرسال دول في للسكان بالنسبة أو ذاته للمھاجر بالنسبة سواء وسلوكية اجتماعية آثار كذلك وللھجرة

 والتوازن واألمنية ةيالسياس األوضاع استقرار ناحية من للھجرة السياسية اآلثار عن فضالً ھذا واالستقبال،
  .المختلفة للمجتمعات والرخاء التنمية فرص لتحقيق ھميةاأل بالغة اًأمور مجملھا في تمثل والتي العرقي،

  
 مع العالم من المختلفة المناطق وبين المتعاقبة العصور عبر الھجرة واتجاھات وأنماط أحجام وتتباين  
 يخص فيما وذلك المجتمعات، تلك داخل السكانية الفئات بين وكذلك والمجتمعات، الشعوب بين التفاوت تزايد

 جديدة صوراً األخيرة اآلونة في العولمة رسمت وقد.  السائدة والسياسية واالجتماعية، مغرافية،الدي األوضاع
 ،الواليات المتحدة مثل االستقبال مناطق في للعمل المھاجرة المھارات ونوعية تياراتھا، وحددت للھجرة،
 المھارات وأصحاب ةالعلمي الكفاءات وتوظيف جذب على ركّزت حيث وروبا،أ ودول وأستراليا، وكندا،

 الدول تلك تضعھا التي والقوانين السياسات فيه تتزايد الذي الوقت في العالم أنحاء جميع من الفنية والخبرات
  .ليھاإ والتقليدية العادية العمالة ھجرة لمناھضة

  
 تيال البطالة وخاصة العمل سوق ھيكل على التأثير خالل من التنمية على الھجرة تأثيرات أھم تحدث  

 للھجرة سلبي تأثير وجود تؤكد وتطبيقية نظرية أدلة يوجد ال فإنه األمر وحقيقة.  المستقبلة الدول في تنشأ قد
 تأثير لھا أن على الوافدة العمالةإلى  دائماً ينظر سكوااإل دول وفي.  البطالة وخاصة العمل سوق ھيكل على
 ،1990/1991 عام الثانية الخليج حرب بعد ليجالخ دول وخاصة المستقبلة، الدول في البطالة على سلبي
 تغي�ر أن كما.  للھجرة ترانزيت دولإلى  األخيرة السنوات في تح�ولت والتي المرسلة الدول في وكذلك

 التقليدية سكوااإل دول من كثير استقبالإلى  أدى األخيرة سنة العشرين في واالجتماعية السياسية األوضاع
 ولبنان والجمھورية العربية السورية األردن في الحال ھو كما الالجئين، من دأعداإلى  للھجرة المرسلة
 فإن ذلك،إلى  باإلضافة.  البلدان ھذه في العمل سواقأ منھا تعاني التي البطالة مشكلة بالتالي وأجج ومصر،
 في رسالاإل دول في البطالة معدل على السلبي األثر ضاعفت الثانية الخليج حرب بعد المھاجرة العمالة عودة
 الخليج حرب بعد المائة في 25إلى  البطالة معدل ارتفع المثال، سبيل على األردن، ففي.  سكوااإل منطقة
 الوافدين نوعية اختيار يف انتقائية سياسات باتباع العالم مستوى على الدول من العديد بدأت ثَم�، ومن.  الثانية
  .  إليھا

  
 بسبب األجور رفعإلى  تؤدي أخرى بطريقة المرسلة الدول على رةالھج تؤثر قد أخرى، ناحية ومن  
 فائض فإن مصر مثل سكوااإل دول حالة في ولكن.  العمل على والطلب العرض جانبي بين التوازن اختالل
  .األثر ھذا بتلمس ولبنان األردن أسواق بدأت ربما ولكن األثر، ھذا مثل حدوثإلى  يؤد� لم الموجودة العمالة
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 الوافدة للعمالة العمل أسواق بتنظيم أساساً يتعلق الشأن ھذا في الھجرة سياسات دور فإن عام كلوبش  
 بعينھا قطاعات يف أو عام بشكل األجنبية للعمالة أقصى حد وضع خالل من المستقبلة الدول يف المتعاقدة

 بوظائف العمل من األجانب عمن أو ،والجمھورية العربية السورية كمصر سكوااإل دول من عدد� اتبعه ما وھو
 أكثر وتميل العمل ألسواق المنظمة السياسات مع تتداخل ما غالباً السياسات ھذه معظم أن ھنا ونجد.  معينة
 االقتصادي العائد أن من وبالرغم.  بالھجرة تتعلق سياسات كونھا عن العمل بأسواق تتعلق سياسات لكونھا
 االجتماعية العوامل أن إال) أرخص عمالة توفير فرصة خسارة خالل من( سلبياً يكون ما غالباً السياسات لھذه

 ھذه مثل التباع الحكومات تدفع ما غالباً) البطالة مكافحة يف المتمثلة( االقتصادية وأحياناً بل والسياسية
  . السياسات

  
 منھا والحد األدمغة ھجرة سياسات  -3
  

 وتطال بشري رأسمال بشكل للموارد عالمي تحويل" بأنھا العالية والكفاءات األدمغة ھجرة تعر�ف  
 وليس إجماالً، ھؤالء ويشمل ،المتقدمة الدولإلى  النامية الدول من مينالمتعل من العالية الكفاءات ذوي ھجرة

.  )1("الجامعية والشھادات العالية الكفاءات أصحاب من وغيرھم والعلماء، واألطباء، المھندسين، حصراً،
 بلدان من النمطي باتجاھھا تتسم أنھا غير والغنية، الفقيرة البلدان تشمل عالميةً ظاھرة ھجرةال ھذه وتعتبر
 الدولإلى  المتقدمة الدول منظومة في تقدماً األقل البلدان ومن المتقدمة، الشمال بلدانإلى  النامية الجنوب
  .الھجرة من ئياالنتقا النوع ھذا جذب في بينھا فيما تتنافس باتت التي تقدماً األكثر

  
 الدولإلى  الثالث العالم دول من المنتجةو المفكرة العقول وھجرة انتقال على العولمة ساعدت ولقد  
 تأشيرات على والحصول اإلقامة وتسھيالت المغرية المالية العروض تقديم خالل من الصناعية الغربية
إلى  األدمغة ھجرة ظاھرة وصول على يةالتطبيق األدلة أن إال.  المحفّزة المغريات من وغيرھا الدخول
 أسباب أحد ويعتبر.  حتمية نتائجإلى  بعد تصل لم سكوااإل منطقة في الھجرة نتيجة العقول استنزاف مرحلة
 البيانات تدّل فال.  المھاجرين خصائص تحديد من الباحثين تُمكّن التي والبيانات المعلومات نقص ھو ذلك

 المرسلة الدول من تعد� مصر مثل دولة فمثالً فقط، ماھرة عمالة ترسل تكان الدول كل أن على المتاحة
 وضع على األمر يتوقف كما.  المنخفضة المھارات ذوي من وأيضاً المرتفعة المھارات ذوي من للمھاجرين
 أدلة وھناك.  للعقول استنزافاً بالضرورة تمثل ال ھجرتھم أن بحيث المرسلة، الدولة في العمل سوق وطبيعة
 وتشير.  الماھرة العمالة بإرسال ولبنان األردن تتميز المثال سبيل فعلى للھجرة، مختلفة أنماط وجود على

 الدولية المنظمات وبعض اليونسكو؛ ومنظمة العربية؛ العمل ومنظمة العربية؛ الدول جامعة: من كل مصادر
 وأن.  النامية البلدان من الكفاءات ھجرة ثثل في العربية الدول مساھمةإلى  الظاھرة بھذه المھتمة واإلقليمية

 الكفاءات مجموع من العلماء من المائة في 15و المھندسين من المائة في 23و األطباء من المائة في 50
 المائة في 54 وأن.  خاص بوجه وكندا المتحدة والواليات أوروباإلى  متوجھين يھاجرون المتخرجة العربية

 منظمة لدول الموثقة البيانات وتؤكد.  بلدانھمإلى  يعودون ال الخارج في سونيدر الذين العرب الطالب من
 وموزعين المنظمة دول من دول أربعة في فقط يعملون ممن عربياً طبيباً 26962 حوالي وجود التعاون
 المملكة وفي ،)5545( فرنسا وفي ،)384( كندا وفي ،)14496( األمريكية المتحدة الواليات في: كاآلتي

  .أدناه الجدول ذلك يوضح كما) 6537( لمتحدةا
  

�����������������������������������������������������������  
)1(  F. Docquier and H. Rapoport, “The Brain Drain”, Institut de Recherches Économiques et Sociales, Département des 

Sciences Économiques, Université Catholique de Louvain, Octobre 2006.                                                                                                  
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  2005 – (OECD) والتنمية التعاون منظمة دول بعض في للعمل المھاجرون العرب األطباء

  
 المجموع المتحدة المملكة فرنساكنداالمتحدة الواليات 

 3456 53 3273 24 106الجزائر
 3544 2741 148-- 655مصر
 3326 2123 21 82 1100العراق
 1091 205 5-- 881األردن
 101 16 ---- 85الكويت
 3445 54 233 136 3022لبنان

 864 659 3 79 123 الليبيةالعربية  الجماھيرية
 890 4 805 5 76المغرب

 27 20 ---- 7مانع�
 846 618 -- 32 196 السعوديةالمملكة العربية 

 4564 -- 881 26 3657ةسوريالعربية ال الجمھورية
 231 16 176-- 39تونس
 4577 28 ---- 4549 المتحدة العربية ماراتاإل

 26962 6537 5545 384 14496 المجموع

 .OECD Database on immigrants in OECD countries 2005 (DIOC-2005), forthcoming: المصدر

  
 مستويات اختالفإلى  يعزى ال األمر فإن للعقول، استنزاف حدوث حالة في حتى أنه األمر وحقيقة  
 المؤسسي النظام اختالفإلى  يمتد وإنما فحسب، للمھاجرين المستقبلة البلدانو المرسلة البلدان بين األجور
 من الكفاءات ذوي إعاقةإلى  المرسلة البلدان في تدھوره يؤدي قد والذي العمل، وسوق األعمال لبيئة الحاكم
 يتوقف إنما الظاھرة ھذه من الحد على القدرة من كبيراً جزءاً أن أي . المھني والتقدم الوظيفي الحراك
 التي السياسات من نوعان ويوجد.  منھا للحد سياسات اتباع على للھجرة المرسلة البلدان قدرة على باألساس
 ةھجر ظاھرة من للحد المناسبة البيئة خلق يتضمن األول، النوع: العقول استنزاف من للحد اتباعھا يمكن

 وعدم البلدان داخل البقاء على الكفاءات تشجع مناسبة بيئة خالل من وإنما المنع خالل من ليس الكفاءات،
 التي السياسات بعض ھناك كان وإن االقتصادية التنمية بدرجة يرتبط السياسات من النوع وھذا.  الھجرة
 الجامعات، وأساتذة العلماء، مثل ينةمع لفئات واألجور الرواتب زيادة مثل القصير األجل يف باعھاات يمكن

 العالم دول من العديد قامت والذي السياسات من الثاني، والنوع.  المتخصصة الكفاءات ذوى من وغيرھم
 يف للمساھمة ومنتظمة قصيرة فترات على ولو األم بلدھمإلى  للرجوع المھاجرة الخبرات اجتذاب ھو باعهبات

 ھذه أمثلة ومن.  المھاجرين وتحفيز حث على قادرة معينة برامج خالل من لكذ يتم� أن ويمكن.  بلدانھم تنمية
 المھاجرين لھؤالء التطوعي العمل على ساطع مثال فھي ھندي، أصل من لألطباء األمريكية الرابطة البرامج
 ركّزت أخرى ناحية ومن  .)2(الطبية الخدمات لتقديم محدودة لفترات الھند في الفقيرة المناطقإلى  للعودة
 االستثمار مجال في سواء بالخارج خبراتھم من لالستفادة بلدانھمإلى  للعودة المھاجرين دعوة على تايوان
 أجور وإعطائھم األعمال زيارات مثل المھاجرين اجتذاب برامج دعم خالل من وذلك المادي، أو البشري
 الھجرة وراء الرئيسي السبب ھي ياسيةالس العوامل تكون قد األحيان بعض وفي.  )3(للعودة لجذبھم مرتفعة

�����������������������������������������������������������  
)2(  Ron Skeldon (2005), “Globalization, Skilled Migration and Poverty Alleviation: Brain Drain in Context”, available 

.                                                                                                          http://www.migrationdrc.org/publications/working_papers.htmlat:  

)3(  Kathleen Newland and Erin Patrick (2004), “Beyond Remittances: The Role of Diaspora in Poverty Reduction in 
http://www.livelihoods.org/hot_topics/docs/”, Washington, Migration Policy Institute, available at: Their Countries of Origin 

                                                                                                                                                                                        .MPIDiaspora.doc 
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 الماضي، القرن من التسعينيات في والجزائر ات،يوالثمانين السبعينيات أواخر في لبنان حالة ھي كما
   )4(وغيرھم

  
 من المرسلة الدولة المرتفعة المھارات ذوي ھجرة تفيد عندما تحدث فھي العقول جني ظاھرة أما  
 ممتزجة والتجارة باالستثمار المھاجرين فخبرة.  التجاري التبادل وتنشيط راتواالستثما التكنولوجيا نقل خالل

 العقول جني أن كما.  التجارة تنشيط على يساعد المرسلة بلدانھم سكان مع قوية روابط خلق على بقدرتھم
 في الًأم تعليمھم مستوى رفع على يھاجروا لم والذين المرسلة الدولة سكان تحفيز حالة في يحدث أن يمكن
   ولكن كالفلبين، سكوااإل منطقة خارج دول في بالفعل ھذا حدوث على تطبيقية أدلة و�جدت وقد.  الھجرة

 أن أي.  )5(األمريكية المتحدة الوالياتإلى  المكسيك مھاجري مثل أخرى دول على األدلة ھذه تنطبق لم
.  المھاجرين مع روابط خلق على ادرةالق الوطنية السياسات على أساسية بصورة تعتمد  العقول جني ظاھرة
 السياسات ھذه تكون أن الضروري من ليس أنه على.  السياسات ھذه باتباع الدول من العديد قامت وقد

 ناجحة أمثلة ھناك كان غانا في المثال سبيل فعلى.  بھا القيام والجمعيات لألفراد يمكن بل حكومية، والبرامج
 خبراتھم من االستفادة لتعظيم أوروباإلى  الزراعية السلع لتصدير وذويھم المھاجرين بين الروابط لتوطيد

 جزء استخدام تم فقد ذلكإلى  باإلضافة.  األم ببلدھم الزراعية األرض وإمكانات األوروبي السوق باحتياجات
 تمويل على البنوك حث على ساعد مما األم البلد في االستثمار إلعادة المشروعات ھذه عوائد من
  .)6(المشروعات ھذه لتأييد الحكومة نظر وجذب المحلية مشروعاتال
  

 كان سواء التعليم، في االستثمار عائد انخفاض من تعاني مصر مثل دولة أن نجد سكوااإل منطقة وفي  
 على العائد عن األساسي التعليم في االستثمار على العائد ينخفض بل الثانوي، التعليم أو األساسي التعليم
 العقول، استنزاف ظاھرة أن يعني وھذا.  )7(الطبيعية لألوضاع مخالف أمر وھو الثانوي التعليم في اراالستثم

 يجب المرسلة الدولة في داخلية أخرى أسباب لھا يكون قد سكوااإل منطقة في الحاالت بعض في وجدت، إن
 فإنه ثَم� ومن الھجرة، فترة لبطو كبير حد�إلى  مرتبطة العقول استنزاف ظاھرة أن كما.  عالجھا على العمل
 واألردنيين، المصريين، المھاجرين من كثير حال ھو كما مؤقتة، الخليج دولإلى  الھجرة كانت إذا

 واحد نمط يوجد ال أنه وخاصة العقول، استنزاف ظاھرة وطأة من يقلل ھذا فإن واللبنانيين، والسوريين،
  .الخليج دولإلى  الدول ذهھ من المرتفعة المھارات ذوي تجاه الھجرة لتحيز

  
 نتيجة إلي الوصول دون الجدل من الكثير شھدت التي الظواھر من العقول استنزاف أن نجد وھكذا،  
 الظاھرة لھذه السلبية اآلثار تقليل يمكن أنه تؤكد أدلة ھناك ولكن.  المرسلة الدول على تأثيرھا بشأن قاطعة
 من االستفادة على والعمل العمل، سوق إصالح مثل يحةالصح السياسات المرسلة الدول اتبعت ما إذا

  .العائدين والمھاجرين المھاجرين
�����������������������������������������������������������  

)4(  Phillipe Fargues (2006), “International Migration in the Arab Region: Trends and Policies”, paper presented at the 
United Nations Expert Group meeting on International Migration and Development in the Arab Region, Beirut, 15-17 May, 2006; 

see also :والھجرة، السكان ياساتس إدارة فرص، أم العقول ھجرة: العربية العمل لھجرة قليمياإل التقرير ،)2008( العربية الدول امعةج 
 .االجتماعية الشؤون قطاع

)5(  Robert E.B. Lucas (2008), “International Labour Migration in a Globalizing economy” Carnegie Papers: Trade, 
Equity, and Development Program, Number 92, July, 2008.                                                                                                                       

)6(  Jemini Pandya (2007), “When Investment in not about economics,  Migrants making a difference in the development 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/featureArticleAF/cache/ilable at: , Geneva, avaInternational Organization for Migrationequation”,  

                                                                                                                                                                               .offonce?entryId=14589 

)7(  Heba Nassar (2005), “Migration, Transfers and Development in Egypt”, Analytical and Synthetic Notes 2005/1 – 
Political and Social Module, Cooperation Project on the social integration of immigrants, migration and the movement of persons, 
Florence: European University Institute.                                                                                                                                                      



 - -  

  

  التحويالت جذب سياسات  -
  

البلدان  قائمة ضمن للقوى العاملة المرسلة سكوااإل منطقة دول من ولبنان مصر من كل تدخل  
وي�عد األردن ضمن مجموعة .  الميفي الترتيب الع) مطلقةال قيمةبال( للتحويالت مستقبلةال العشرين األولى

 تعتبر أخرى، ناحية ومن).  التالي الشكل انظر( اإلجمالي المحليالعشرين من حيث النسبة المئوية من الناتج 
  . عام للتحويالت مرسلة دولة  أكبر من وع�مان والكويت، ولبنان، السعودية،المملكة العربية 

  
  الواردة ويالتلتحا حيث من األولى العشرون الدول
  )أرقام تقديرية( 2007 المطلقة القيمةب)  أ(
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 ,Migration and Remittances Fact Book 2008, Top 10 (March 2008), Development Prospects Group, The World Bank :المصدر

.                                    08806/Top10.pdf11998079-http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934: webpage  
  

  2006بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لعام   )ب(الشكل 
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 ,Migration and Remittances Fact Book 2008, Top 10 (March 2008), Development Prospects Group, The World Bank :المصدر
.                                    1199807908806/Top10.pdf-esources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934http://siter: webpage 

 قيمة قيمتھا فاقت حيث للھجرة، المرسلة سكوااإل دول اقتصاديات في ھاماً دوراً التحويالت لعبت وقد  
إلى  ووصلت السنوات، بعض في ولبنان مصر مثل ولد في الصادرات وعائدات المباشر، األجنبي االستثمار

 التحويالت تدفقات أنإلى  التقارير بعض تشير وكما.  األردن في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 25
 الدول عليه تحصل ما أضعاف أربعة يمثل وھذا العربية، الدول في سنوياً دوالر مليار 14إلى  وصلت قد

 المھاجرين تحويالت على األردن مثل الدول بعض اعتمدت وقد.  )8(خارجية مائيةإن مساعدات من العربية
)9(الماضي القرن من  والثمانينيات السبعينيات في المستھدف االقتصادي النمو لتحقيق

 أھمية وللتحويالت   .
 مقارنة ةاالقتصادي الدورات مع تقلباً أقل لألموال مصدراً تمثل لكونھا االقتصادية الناحية من خاصة

 كان وإن.  عام بشكل الفقر نسبة تخفيض على إيجابي بشكل ينعكس مما والمعونات، الخارجية باالستثمارات
 غالباً جداً الفقراء فئة كون منھا األخرى العوامل من عدد على يتوقف الفقر مواجھة على للتحويالت األثر ھذا
 الجغرافي القرب بسبب سكوااإل منطقة في يختلف قد األمر كان وإن.  الھجرة على القدرة لديھا تكون ال

 تكلفة يقلل ما وھو المھاجرين عدد كثرة عن فضالً وأوروبا، الخليج دول يوھ للمھاجرين المستقبلة للدول
  .للفقراء يتيحھا ثم ومن نسبياً، الھجرة

  
 وفي قارات،الع شراء في وبخاصة منتجة غير استثماراتإلى  توجه التحويالت أن يذكر ما وكثيراً  
 يتوقف األثر ھذا أن األمر وحقيقة.  التنمية على للتحويالت اإليجابية اآلثار من يقلل ما وھو ،)10(االستھالك
 دول من كثير في لالستثمار الجاذبة البيئة توافر مدى ومنھا التحويالت لجذب المتبعة السياسات على باألساس

 الثقافةإلى  أيضاً يرجع كما التحويالت، ھذه جذب على عديسا بشكل المالية األنظمة تطور ودرجة سكوااإل
 التحويالت ھذه جذب مناسب مؤسسي نظام وخلق مالئمة سياسات اتباع خالل من ويمكن.  السائدة والتقاليد

 من الكبرى النسبة توجيه حالة في وحتى.  سكوااإل دول من كثير إليه تفتقر ما وھو منتجة، استثماراتإلى 
 خاصة الفقر حدة تخفيف في تساعد شك بال فإنھا  ،)11(مصر في الحال ھو كما ،االستھالكى إل التحويالت

   التحويالت إن بالذكر وجدير.  سكوااإل دول من العديد في قوية اجتماعي ضمان شبكة وجود عدم ظل في
إلى  يؤدي اعفالمض خالل من فإنه اًاستھالكي اًإنفاق كان وإن حتى، األولي اإلنفاق على دورھا يقتصر ال

 .  الفقر حدة تقليل على يساعد مما والمتوسطة الصغيرة للمشروعات واستثمار عمالة فرص خلق
  

.  منتجة ألغراض وتوجيھا التحويالت لجذب تھدف سياسات باعبات العالم دول من العديد قامت وقد  
.  فشلھا السياسة ھذه أثبتت ولكن إريتريا مثل التحويالت على ضرائب فرض على ركّزت دول وھناك
 والتي كالفلبين بالخارج المھاجرين لوجود المؤقتة الفترة خالل التحويالت تعظيم على ركّزت الدول وبعض
 من أقل التحويل تكلف خاصة ائتمانية كروت خالل من للمھاجرين التحويالت تكلفة لتخفيض وسائل ابتدعت

�����������������������������������������������������������  
 الشؤون قطاع والھجرة، السكان سياسات ارةإد العربية، العمل لھجرة اإلقليمي التقرير ،)2006( العربية الدول جامعة  )8(
  . االجتماعية

)9(  Nader Fergany (2001), “Aspects of Labor Migration and Unemployment in the Arab Region”, Almishkat Center for 
Migration in the Middle East 5), “Edwards (200-), revised February 2001; and Martin Baldwingrowww.almishkat.Research, Egypt (

and Mediterranean” a paper prepared for the Policy Analysis and Research Program of the Global Commission on International 
Migration.                                                                                                                                                                                                      

)10(  Richard Adams (2006), “Migration, Remittances and Development: The critical Nexus in the Middle East and North 
Africa”, paper presented at the UN Expert Group meeting  on International Migration and Development in the Arab region, Beirut, 
15-17, May , 2006.                                                                                                                                                                                        

)11(  Ayman Zohry (2006), “Attitudes of Egyptian Youth towards Migration to Europe”, study undertaken for the 
Information Dissemination on Migration (IDOM) Project.                                                                                                                          
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 وخاصة بالتنمية المھاجرين موارد لجذب مجبرا بابتداع الفلبينية الحكومة قامت كما.  دوالرات 3
 وفي.  للمھاجرين التنموية المشروعات عن معلومات توفير خالل من وذلك الفقر تقلل التي بالمشروعات

 اھدفھ بالخارج للمكسيكيين الرئاسي للمكتب تابعة إدارة بإنشاء 2001 عام فوكس الرئيس قام المكسيك
 لدى الثقة فقدان على وللتغلب).  األصلي( األم وبلدھم المھاجرين بين الروابط) تقوية( زيادة األساسي

 أنفسھم للمھاجرين التحويالت تعبئة برامج سمحت المھاجرين، بأموال التنمية مشروعات في المھاجرين
  .  التحويالت برامج ومتابعة وإدارة تنفيذ في باالنخراط

  
  وإدماجھا العائدة بالھجرة خاصة سياسات  -5
  

 خالل من الدور ذلك ويتجسد.  إغفاله يمكن ال ھاماً دوراً التنمية عملية في العائدون مھاجرونال يلعب  
 بنقل بقيامھم وكذلك المتكررة، المالية تحويالتھم خالل ومن األصلية، بلدانھم في مدخراتھم فوائض استثمار
 التنمية عملية تعزيز على ذلك كل يساعد حيث بالخارج، عملھم فترة أثناء اكتسبوھا التي والمعارف الخبرات

 الخاصة بأعمالھم للبدء أو محددة وظائف في للعمل النھائي لالستقرار إليھا عودتھم عند بلدانھم في االقتصادية
 العمالة فإن الجديدة، والمھارات بالخبرات مزودةوال العائدة العمالة استثماراتإلى  وباإلضافة  .)12(بھم

   وھذا.  غيابھا فترة طيلة اإلرسال بلدان في البطالة معدالت تخفيض في مھماً دوراً تلعب المھاجرة
 أن وھبه جاكلين دراسة توضح مثالً، مصر ففي ،سكوااإل دول المتعلقة ببعض الدراسات توضحه ما

 في اكتسبوھا بمھارات تمتّعھم خالل من وذلك مصر، في التنمية على إيجابي أثر لھم كان العائدين المھاجرين
 التجارية، مشاريعھم إدارة حسن وعلى العودة، عند جديدة عمل فرص خلق على ساعدتھم جالخار

 في العائدين المھاجرين الستقرار نزعة ھناك أخرى، ناحية من ولكن  ،منتج بشكل المال لرأس واستخدامھم
  .)13(اإليجابية اآلثار من يقلل قد مما الريف، عن واالبتعاد الحضر

  
 تبنّي من بد� ال ،ككل والمجتمع االقتصاد على العائدين للمھاجرين االيجابية اآلثار ھذه ولتعظيم  
 للعودة المھاجرين دعوة على تايوان ركّزت المثال سبيل فعلى.  ذلك لتحقيق الھادفة السياسات من مجموعة

 دعم خالل من وذلك المادي أو البشري االستثمار مجال في سواء بالخارج خبراتھم من لالستفادة بالدھمإلى 
 الصين تحاول بينما.  للعودة لجذبھم مرتفعة اًأجور وإعطائھم األعمال زيارات مثل المھاجرين اجتذاب برامج
 بدأ وقد.  )14(الھند في الحال وكذلك االستثمار وتنشيط التجارية الروابط زيادة خالل من المھاجرين ربط
 بالشكل تتطور لم السياسات ھذه كانت وإن مماثلة، سياسات يتبن في للعمالة المرسلة سكوااإل دول من العديد

  .المأمول
  
  الھجرة مجال في الجيدة الممارسات  -6
  

 سياسات معھا تبلورت لدرجة تطورت قد واإلرسال االستقبال دول بھا مرت التي التجارب أن شك ال  
 يمكن الشأن ھذا في جيدةال والممارسات التجارب بين ومن بينھا، العاملة القوى انتقال مجال في جداً مھمة

  :التالية التجاربإلى  شارةإلا
�����������������������������������������������������������  

)12(  Barry McCormick and Jackline Wahba (2002), “Return International Migration and Geographic Inequality: The 
case of Egypt”, University of Southampton mimeo; see also: Jackline Wahba (2005), “International Migration Education and Market 
Failure in MENA” Background Paper for the World Bank’s MENA Regional Report on Education.                                                        

)13(  Ibid..  

)14(  Newland and Patrick (2004), op. cit..  
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  الشرعية غير الھجرة مكافحة سياسات •

  
 العمالة لتسفير اتفاقية توقيع مع بالتوازي إيطاليا مع مصر عقدتھا التي التوطين إعادة اتفاقية توقيع إن  

 تتضمن وأنھا صةخا الطرفين، من لكل المفيدة السياسات من تعتبر سنوية لحصة وفقاً المصرية
 مصالح يضمن بما وتقننھا تنظمھا وإنما الھجرة تمنع وال الطرفين، من لكل الالزمة الحوافز
 تزايد من تخشى التي العربية االستقبال دول بين ھذه التنظيمية السياسة نفس إتباع ويمكن.  الطرفين
 مشروعاتھا الستكمال افدةالو للعمالة تحتاج نفسه الوقت في ولكنھا ،إليھا الشرعية غير الھجرة
  .التنموية

  
  لألشخاص (Trafficking) القانوني غير النقل لمكافحة سياسات •

  
 ھذا في جادة خطوات باتخاذ قامت التي القليلة سكوااإل دول من المتحدة العربية اإلمارات دولة تعد  

 من اعتباراً اإلمارات حكومة بدأت فقد.  واألطفال للنساء القانوني غير بالنقل يتعلق فيما المجال
 اصطحاب تزوير الكتشاف (DNA) النووي الحمض تحليل استخدام في 2003 يناير/كانون الثاني

 250 من أكثر إدخال عدم عن السياسة ھذه وأسفرت.  البالد دخول عند شرعيين غير ألطفال األھل
 لتطبيق الناقلين على القبض إلقاء مع الديشوبنغ باكستان في األصلية بلدانھم إلي وإعادتھم طفل

  .)15(بحقھم النافذة القوانين
  

  المھاجرين حقوق على للحفاظ سياسات •
  

 ففي.  المھاجرة العمالة حقوق على المحافظة سبيل في إجراءات باتخاذ سكوااإل دول من عدد قام  
 عمل قودع واعتمدت النافذ، العمل قانون في األجانب من المنازل في العاملين شمول تم مثالً، األردن
 المھاجرين، لھؤالء اإلنسان حقوق احترام على بنودھا في تنص األجنبية العمالة ھذه الستقدام خاصة
 العمل مكاتب قانون بتعديل األردن قام كما.  لألجور األدنى الحد ومنھا المالية، حقوقھم وتحديد

 أيضاً اتبعه الذي األمر وھو  .)16(عليھم الرقابي الدور لتفعيل األجانب المنازل خدم باستقدام المختصة
  .لبنان

  
 معلومات التقرير تضمن وقد ،2003 عام في اإلنسان لحقوق تقرير أول بإصدار البحرين قامت  

 باتخاذ العمل وزارة قامت التقرير، ھذا على وبناء�.  األجانب المنازل خدم معاملة إساءة حول
 ساخن خط تضمينإلى  باإلضافة جرينالمھا ھؤالء عمل بتصاريح يتعلق فيما الجادة الخطوات

)17(المھاجرين من الفئة تلك شكاوى لتلقي
.  
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)16(  Ibid.. 
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 السعودية اإلنسان حقوق ھيئة إنشاء 2003 عام الشورى مجلس أقر السعودية العربية المملكة وفي  
.  األجنبية للعمالة اإلنسان حقوق انتھاكات في التحقيق األساسية مھامھا من كان والتي مستقلة، كھيئة

 إساءة من األجنبية العمالة لحماية جديدة إدارة العمل وزارة أنشئت ،2004 ديسمبر/كانون األول فيو
 اًسعودي اًشخص 30 ضد جادة إجراءات باتخاذ بالفعل وقامت.  يوظفونھم الذين األشخاص معاملة
  .)18(األجانب المنازل خدم معاملة أساءوا

  
  المھاجرين روجوخ دخول لمتابعة حديثة أمنية وسائل استخدام •

  
 تحفظ الكترونية بيانات قاعدة أنشأت حيث المجال، ھذا في الرائدة سكوااإل دول من لبنان عتبري  

 التي الجھات وعناوين أسماء ومتضمنة لبنان في العاملين المھاجرين كل دخول مرات سجالت
 قالقل وجود حالة في ينالوافد وتتب�ع مراقبة المختصة السلطات على يسھل الذي األمر.  لديھا يعملون
  .)19(أمنية

  
  الطويل األجل في المھجر بالد في المھاجرين لدمج سياسات •

  
 العرب غير المھاجرين باندماج تسمح سياسة بإعداد السعودية العربية المملكة تقوم الصدد ھذا وفي  

 جميع من المھاجرين لكل يسمحال  ولكنه للتوطين، الالزمة اإلقامة فترة يضاعف قانون خالل من
  .)20(الحق ھذا على للحصول بالتقد�م الجنسيات

  
  سكوااإل دول في للھجرة الحاكمة والسياسات النظم في الفجوات  -7
  

  :التالي النحو وعلى ،سكوااإل دول في للھجرة الحاكمة النظم في أساسية فجوات أربع تحديد يمكن  
  
.  سكوااإل دول في للھجرة اكمةالح المؤسسية األطر ضعف أو غياب في تتمثل: األولى الفجوة •

 لمباشرة متكامالً مؤسسياً إطاراً تمتلك ال أنھا إما سكوااإل دول أغلبية أن نجد مصر، فباستثناء
 اكتمالھا، عدم بسبب إما وجدت، إن األطر ھذه ضعف من تعاني أنھا أو  الھجرة، موضوعات

 والسياسات، واإلجراءات وانينالق غياب أو المعنية، الحكومية األجھزة بين التنسيق ضعف أو
 بعض أن تجد أن يمكن مصر، حالة في وحتى.  السياسات تغيير وكثرة الشفافية عدم أو

 .المثال سبيل على للھجرة األعلى كالمجلس المطلوب، بالشكل تفعيلھا يتم ال المؤسسات
  

 عدد قيام من وبالرغم.  المھاجرين بحقوق الخاصة التشريعات ضعف في تتمثل :الثانية الفجوة •
 المنازل خدم تجاه والبحرين ولبنان األردن كحال األمور بھذه حديثاً باالھتمام سكوااإل دول من

 سن يتطلب الذي األمر التشريعات، ھذه في واضح ضعف ھناك عام بشكل أنه إال األجانب،
 .المھاجرين حقوق على للحفاظ الالزمة التشريعات
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 أي يوجد ال إذ الشرعية، غير للھجرة المناھضة سياساتال ضعف في تتمثل :الثالثة الفجوة •
 دول بين االتفاقيات ھذه مثل توجد ال بل التوطين، إعادة بخصوص سكوااإل دول بين اتفاقيات

 من قلة أن كما.  وإيطاليا مصر بين المبرمة االتفاقية باستثناء األخرى والدول سكوااإل
 استخدام في للراغبين المساعدة يقدم من أو البشر بتھري سماسرة تُج�رِم� سكوااإل دول تشريعات
 بمكافحة الخاص البروتوكول فإن الشأن، بھذا العالمية االتفاقيات صعيد وعلى.  التھريب قنوات
 منھم دولة، 89 من عليه المصادقة تمت قد والجو والبحر البر طريق عن المھاجرين تھريب
.  )21(واليمن السعودية، العربية والمملكة ن،ماوع� ومصر، لبنان، ھي ،سكوااإل دول من خمس
 فتم واألطفال، النساء وخاصة ،للبشر الشرعي غير النقل ومعاقبة بمنع الخاص البروتوكول أما

 والمملكة وقطر، وعمان، ولبنان، والعراق، واألردن، مصر، منھا دولة 97 من عليه التصديق
   .)22(المتحدة العربية واإلمارات السعودية، العربية

  
 واالتفاقيات الدولية بالمواثيق سكوااإل دول من العديد التزام ضعف في تتمثل: الرابعة الفجوة •

 على المصادقة فإن والبحرين، الكويت باستثناء المثال، سبيل فعلى . المھاجرين لحقوق الحاكمة
 صادقي لم أنه كما.  الخليج دول بقية في ضعيفة المھاجرين حقوق لحفظ الدولية المعاھدات

 دول من فقط ومصر البحرين سوى للبشر الشرعي غير للنقل المتحدة األمم بروتوكول على
 المھاجرين العمال جميع حقوق حماية بشأن 1990 لعام المتحدة األمم معاھدة وكذلك ،سكوااإل

 مصر أن كما.  )23(مصر سوى سكوااإل دولبين  من عليھا يصادق لم إذ أسرھم، وأفراد
 التي 1951 عام معاھدة على صادقتا اللتان سكوااإل دول من الوحيدتان ولتانالد ھما واليمن
 تستضيف التي سكوااإل دول أن تجد بينما ،1967 عام وبروتوكول المھاجرين بأوضاع تختص
   والجمھورية العربية السورية ولبنان األردن مثل الالجئين من األكبر القسم
  .)24(المعاھدات ھذه على صادقت لم

  
  تاجاتاستن

  
 الھجرة موضوع في األساسية االتجاھات من اًعدد 2009 لعام العالمي البشرية التنمية تقرير تضم�ن  

 المعامالت تكلفة تقليل للمھاجرين األساسية الحقوق حفظ: منھا العالمي المستوى على اتباعھا يجب التي
 التي القنوات وتبسيط وتحرير التنمية؛ استراتيجيات من أساسي كجزء البشر انتقال إدماج بالھجرة؛ المرتبطة

 ودول عامة، العالم دول يواجه الذي األساسي يالتحد فإن عليه، وبناء�.  بالخارج العمل من األشخاص تمكّن
 لتعظيم) بالھجرة السماح عدم أو السماح وليس( الھجرة إلدارة المثلى الطرق اتباع كيفية ھو خاصة، سكوااإل

 التغي�ر ظل في تناوله سكوااإل دول على يجب الذي الھجرة موضوع محور ھو وھذا  .الخسائر وتقليل المنافع
 التي الخطوات من عدد ھناك وعليه،.  مجتمعاتھا على المؤثرة واالجتماعية السياسية للظروف المستمر
  .للھجرة إدارتھا لتحسين بھا القيام سكوااإل دول على ينبغي
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 بالسن، يتعلق فيما المھاجرين وتوزيعات الھجرة بيانات في ةأساسي مشكلة ھناك أخرى، ناحية ومن  

 من الدول ھذه تتمكن ولكي.  سواء حد على للھجرة المرسلة أو المستقبلة سكوااإل دول في والتعليم والمھارات،
 من االستفادة أرادت ما إذا خاصة المھاجرين، عن سليمة بيانات توافر من بد فال السليمة، السياسات وضع
 المھاجرين عن تفصيلية إحصاءات بنشر المستقبلة الدول تقوم ألن ماسة حاجة فھناك.  التنمية عملية في جرةالھ
 وفقاً البيانات تبويب ينبغي ذلك،إلى  باإلضافة.  سكوااإل دول في يحدث ال ما وھو األصلي، لوطنھم وفقاً

 البيانات تحديث يجب كما الزمن، مر� لىع تحدث التي االتجاھات في التطورات بمتابعة تسمح محددة لمعايير
 يتم الذي للسكان العام التعداد على االعتماد من بدالً جديدة إحصائية أساليب اتباع يتطلب ما وھو مستمرة بصفة
 ھذا وفي.  سكوااإل دول من العديد في ذلك عن الفترة تزيد بل األغلب، في سنوات عشر كل مرة به القيام
 للسكان المستمر بالتسجيل يسمح والذي ،(Population Registers) السكان تسجيل على االعتماد يمكن الصدد
 بيانات تتضمن أن أيضاً الضروري ومن.  األوروبية الدول بعض تتبعه ما وھو إقامتھم، محل في والتغيير
 رسم من تالبيانا توافر ظل في سكوااإل دول وستتمكّن.  فقط الشرعية وليس الشرعية غير الھجرة، الھجرة

 ترتب معضلة أو المرسلة، الدول في العقول الستنزاف مصدراً الھجرة تعود ال بحيث الصحيحة، السياسات
 من كل في التنمية عملية في أساسياً عنصراً تصبح وإنما المستقبلة، الدول موازنات على المالية األعباء زيادة
  .للھجرة والمستقبلة المرسلة الدول

  
 المھاجرين بين الروابط زيادة يھ بھا القيام سكوااإل دول على يجب التي الخطوات أھم ومن  
 الروابط، ھذه زيادةإلى  تھدف للھجرة المرسلة سكوااإل دول في مؤسسات وجود من الرغم وعلى.  وأوطانھم

 نيةوإمكا للمھاجرين، االنتخابات في التصويت حق مثل عديدة مجھوداتإلى  بحاجة زال ما المجال ھذا أن إال
 أن كما الشأن، ھذا في كبير دور له القنصلية الخدمات تحسين وإن.  المھجر دول في الھوية بطاقات إصدار

 من لھم تقدم التي والخدمات بالمھاجرين يتعلق فيما سكوااإل دول حكومات ق�ب�ل من إعالنه يتم ما مصداقية
.  الروابط لھذه الموثقة المؤسسات فعالية دادتز حتى تنفيذھا، من تأكدوال كثب عن متابعتھا يجب التي األمور
 على الدولية والمعاھدات المحافل خالل من الدول لحث الدولي المستوى على التضافر تتطلب قد األمور وھذه

 .المھاجرين لحقوق الدولية بالمواثيق االلتزام
  

 فيما خاصة بصفة سكوااإل ودول عامة بصفة العربية الدول بين التعاون في النظر إعادة وينبغي  
 أن بالذكر وجدير.  مفع�لة غير أنھا إال العربية الدول بين اتفاقيات وجود من فبالرغم.  الھجرة بأمور يتعلق

 خطوة يعد 2006 يوليو/تموز في العربية الدول جامعة ق�ب�ل من الصادر الدولية الھجرة بشأن العربي اإلعالن
 يتعلق فيما خاصة لتفعيله، الالزمة المصاحبة اآللياتإلى  جةبحا يزال ال أنه إال.  الصحيح الطريق على

 عقد خالل من اإلقليمي المستوى على التضافر تتطلب قد األمور وھذه.  ومعاملتھم المھاجرين بحقوق
  .لتفعيلھا الالزمة اآلليات ووضع وثنائية إقليمية اتفاقيات

  
 أنه إال اقتصاديتھا تشابه من بالرغم أنه ج،الخلي دول في خاصة إليھا، التنبه يجب التي األمور ومن  

 المالية األزمة أن حيث الھجرة، سياسات رسم عند حدة على دولة كل ألوضاع التطرق الضروري من
 المملكة تتأثر لم حيث الخليجية، الدول بين اختلف العائدة الھجرة فعل رد أن أوضحت 2008 في العالمية
 بالرغم أنه يعني وھذا.  العائدة بالھجرة يتعلق فيما الخليج دول بقية بشدة تتأثر بينما ،بشدة السعودية العربية

 للتفاصيل التطرق تتطلب قد دولة كل ظروف أن إال جماعي بشكل العام إطارھا وضع يمكن السياسات أن من
  .بھا الخاصة

  


