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  األمم المتحدة
  نيويورك، 



 عرض المادة التي يتضمنھا، على ، وال طريقةالتقريرال تنطوي التسميات المستخدمة في ھذا   
اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد من البلدان، 
  .أو أي إقليم أو أية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة من سلطات أي منھا، أو بشأن تعيين حدودھا أو تخومھا

  
  . أو منتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمھاال يعني ذكر أسماء شركات  

  
تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية، والمقصود بذكر أي من ھذه   

  .الرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة

  

 مطبوعات األمم المتحدة
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  ذيملخص تنفي
  

 تشكيل اقتصادات العالم، وتؤثر على تتسع باطراد ظاھرة دولية، لوال تزاكانت الھجرة الدولية   
ارتبط  وبما أن إنتاج ھذه الظاھرة . االستقبالبلدان  اإلرسال وبلدانوالعالقات السياسية واالقتصادية بين 

مراحل لل وتخضع ومتشابكة  أبعاداً متنوعة المتغيرات المؤثرة فيھاتتخذبعوامل محلية وإقليمية ودولية، 
ولعل من أھم األدلة والشواھد  .  المرسلة والمستقبلة للمھاجرينالبلدان ي بھا نظم اإلنتاج فتمر ياألساسية الت

 بتداعيات العولمة على يتأثرھا المباشر والسريع، واآلن المعقد لظاھرة الھجرة الدولية، يعلى الواقع الدينام
  .ي العربي واإلقليمالدولي ينالصعيد

  
 إلى  عام في المھاجرين عدد بلغ حيث العالم المعاصر، يوتدل الوقائع على أھمية الھجرة ف  

 .  الناميةالبلدان ي مليوناً يعيشون ف، والمتقدمة البلدان في يعيشون اً مليون منھم  مھاجر مليون
  . مليون مھاجر ، إذ بلغ عدد المھاجرين إليھاي زيادة ف أكبر ذات الدخل المرتفعالبلدانوسجلت 

  
ھذا  العولمة عز�زت خصائص المھاجرين، انتقاءعلى   ترتكز عمليةفي األصل ھيوألن الھجرة   

 أسواق العمل اإلقليمية ي فلتنافسيةتتعلق بقدرتھم ا، ووضعت أمام المھاجرين تحديات االتجاه االنتقائي
   ، الھجرة الدوليةي برزت بعض المستجدات ف، ضوء وقائع العولمة ومتطلبات التفاعل معھافيو . والدولية

  طرأت عليھا مستجدات وتنامت تحديات وبرزت فرصولذلك . بمنأى عنھاة لم تكن الھجرة الدولية العربي
  .جديدة

  
 حتى الثمانينات من القرن العربي بلدان المشرق في للھجرة العربية األساسيبعد أن كان التيار و  

 االنحسار وحل ي العاملة، بدأ ھذا التيار في المستقبلة لأليدي الخليجإلى بلدان مجلس التعاونالعشرين يتجه 
لس إلى بلدان مج الوافدين العرب عدد بلغبية، حتى و األورالبلدانمحله تيار قادم من بلدان آسيا وبعض 

.في الثمانينات ثلث ما كان عليه التعاون الخليجي حالياً
  

    أوروبا،ي فمعينة بلدان يتجه إلى ي بلدان المغرب العربي للھجرة فيوبعد أن كان التيار األساس  
  بلدان وإلى،سبانيا وإيطالياإك إلى بلدان أوروبية أخرى  آخر اتجه برز تيار،فرنساو وال سيما إلى ألمانيا

  .والواليات المتحدة األمريكية وكندا أسترالياكالجديد، العالم 

شروط السياسات وال لعدم توفر نتيجة ية العربالمنطقةوتزايدت ھجرة الكفاءات العربية إلى خارج   
، فضالً عن وقدراتھا ومھاراتھا األكثر مالءمة لتخصصاتھا العلمية األنشطة اإلنمائية ياتية لتوظيفھا فؤمال

ذلك  مقابل فيو .  تنشدھا الكفاءات العربيةيحرية الفكرية واألكاديمية التال الذي يدعم يلسياسغياب السياق ا
 الكفاءات مجموع بلغ حتى ،بية ومن أمريكا الشماليةوستقبال األور االبلدانغراء من اإلتحفيز وتكثر وسائل ال

. مليون مھاجرحوالىالعربية المھاجرة إلى 
  

 العاملة الوطنية، أضحت محطات عبور ي بلدان إرسال لأليديب العرببعد أن كانت بلدان المغرو  
 المنطقة ي الھجرة القسرية فحاالتتزايدت و . سبانيا وإيطالياإ إلىفريقيا، أللمھاجرين من وسط وغرب 

فلسطين، و  السودان والصومال والعراقي الحال في كما ھ، نتيجة للحروب والنزاعات المسلحةيةالعرب
 العاملة ھجرة عائدة قسرية ي البلدان العربية المرسلة لأليدوشھدت  . إلى الجئينلمھاجرين اوتحول بعض

.مھاجر بعد حرب الخليج الثانيةقاربت المليونين وفجائية 



-ز-   

 المتوسط، ببروز ظاھرة قوارب الموت، وتعاظم أدوار يارتبطت الھجرة غير القانونية عبر ضفتو  
 أن من يصل من المھاجرين إلى أرض االستقبال تتاح له بعض لالفتوا . وأرباح المتاجرين بالمھاجرين

قلة  ظروف العمل وصعوبة فيه المھاجرون من ي يعاني الذالنظامي القطاع غير يخاصة فو ،فرص العمل
  .عوائده

  
خاصة و ، بمفردھن أحياناًأم سواء أكان ضمن األسرة أعداد النساء العربيات المھاجرات، وتزايدت  

 شروط العمل ي مجال التعليم والخدمات المنزلية، رغم كل ما يتعرضن له من إكراھات وغبن فيالعامالت ف
  .وعوائده

  
 دوالر كان مليار  حوالى لغت عام بأما تحويالت المھاجرين على مستوى العالم فقد   
 مليار  حوالى  عام ي فية العرببت المنطقةواستقط .  دوالرمليار  النامية منھا البلداننصيب 

 العربية المرسلة البلدان  على سائري الباقوتوزع  في المائة،دوالر كان نصيب لبنان والمغرب منھا 
 الھجرة تأثير من أوجه الوجه األكثر وضوحاً  وال تزالوكانت تحويالت المھاجرين العرب.   العاملةيلأليد

  .على المستويات الفردية والوطنية واإلقليمية
  

 المھاجر فمن التحويالت ما ينقله .  عبر الطرق غير الرسميةنسبياً من التحويالتر  قسم كبيويجري  
 عن طريق مبادالت غير رسمية بين المھاجرين  ما يجريأثناء الزيارات الموسمية أو العودة النھائية، أو

 د واإلجراءات الحكومية القيوظل ويلجأ إلى ھذا النوع من التحويالت في  .وأطراف أخرى داخل بلدانھم
. يةالطرق الرسمعبر تحويل ال  التي تترتب على البلدان العربية والتكاليف المرتفعة نسبياًالمفروضة في

قد و  . أكبر من المساعدات الرسمية العربية وغير العربية، على اختالف تقديراتھا،كانت التحويالتو  
 مقارنة حصتھا ، وازدادتوعات من العمالت األجنبية ميزان المدفي خفض العجز فيتزايدت مساھمتھا ف

 ي الناتج المحلى اإلجمالي نسبتھا مقارنة بنسب القطاعات المحلية االقتصادية األساسية ف وكذلكبالصادرات،
المنطقة  يأسھمت الھجرة الدولية فو  .)كالبناء والسياحة والتجارة وبعض خدمات التعليم والصحة والنقل(

 السكن ي حاجاتھم األساسية فإذ ساعدت في تلبية ،ين األحوال المعيشية للمھاجرين وأسرھم تحسي فالعربية
تحديث بعض و ،الزراعة مجاالت التجارة ويالصغيرة فالمشاريع  والغذاء، وإقامة بعض والدواءوالتعليم 

 في  والىح بمعدل الفقر خفض ي فوأسھمت الھجرة أيضاً  .المغربو  تونس ومصريأدوات اإلنتاج كما ف
 بلدان يخاصة فو خطوط الفقر الدولية،  تحت األفراد واألسردون وقوع بعض على األقل، وحالت المائة

 تحسين ظروف عيش المھاجرين وأسرھم ومن ي ذات قيمة مضافة ف الھجرة بذلككانتو . اإلرسال العربية
.يحيطون بھم

 المجتمعية للظروف اً عميقاً فھمية العربنطقةالم ي الھجرة الدولية فالتقييم الموضوعي آلثار ويتطلب  
 مجموعة من  يمكن طرح ھذا السياقفيو . في التنمية أحاطت بإرسال المھاجرين وتوظيف تحويالتھم يالت

:على الصعيد الفردي والوطني واإلقليمي الھجرة أوجه تأثير تكشف ياألسئلة المھمة الت
  

 القدرات التنمية، ودعم مشاريع تسمح بتطوير قبطرلماذا لم تتم تعبئة تحويالت المھاجرين  •
 أسواق العمل؟إلى الجدد للوافدينخاصة و ،على خلق فرص عمل جديدة



-ح-   

   يكفاءاتھا التللماذا تتزايد ھجرة العقول والكفاءات العربية؟ وماذا فعلت البلدان العربية  •
لم تھاجر بعد؟

 عاملة من خارجھا، ي أيد،يعاون الخليجمجلس التبلدان خاصة و ،العربيةالبلدان لماذا تستقبل  •
من حيث التحصيل خاصة بين النساء المؤھالت، و،  بين المواطنين تتزايد وقت بدأت البطالةيف

العلمي والمھارات؟
  

 مرسلة ألن عدد وأخرى ة مستقبلإلى تقسيم البلدان تراجع في يالحظ ،سياسات الھجرةب وفيما يتعلق  
من  كثيراً سياسات الھجرة وتختلف  .ن للھجرةي سياستوعليھا بالتالي أن تعتمد ،البلدان ذات الصفتين يتزايد

 تشجع اعتمدت سياساتغير ان بلداناً محددة  .  الحد� منھا حسب الظروف والفترات الزمنيةعلىالتشجيع 
 سقاًتناكثر ھذه السياسات أ ومن  ).اليمنوالمغرب و  ومصرتونس( كجزء من االستراتيجية الوطنية الھجرة

 مثل قد تضاءل تأثيرف ، كانت ھناك سياسات تحد من ھجرة الكفاءاتوإذا . عبر الزمن ھي السياسة المغربية
. من ھذه الكفاءاتجزءاً البطالة طالت بعد ان ھذه السياسات

  
   بعكس ،مھاجرين في البلدان العربيةال بشأن دمج سياسات عدم وجود إلىوتشير التقارير بوضوح   
مھاجرين العرب في البلدان العربية ال حتى بالنسبة ة الدمجيوعمل . األوروبيةالحال في البلدان  عليه يما ھ

 األولى النفطففي موجة   . مفھوم العمل نفسهتغير إلى  التقاريرتشيركما   . طرفأيليست موضع اھتمام 
ل ويحتفظ المواطنون  العماألجانب رخاء ورأسمال حيث يوفر إلىكان العمل وسيلة لتحويل عوائد النفط 

وانعكس ھذا على  .  يتنافسون على العملواألجانب المواطنون أصبح ،األخيرةفي الحقبة  و. برأس المال
يصار إلى  بالبقاء شرعياً يسمح للمھاجرينأن فبدل القانونية،  الھجرة غير مع حاالت التعاملسياسات 
.ترحيلھم

ة بالدينامية، فقد تطورت مع تطور حركة الھجرة ومع  العربية بشأن الھجرالبلدانوتتميز سياسات   
 فقد أنشأت بعض البلدان وزارات للھجرة  . وحجمھا وزخمھا حركة المھاجرينتتخذھا النسبية التي األھمية

تونس والجزائر والجمھورية العربية  بوزارات القوى العاملة مثل  ھيئات خاصة بھموالمغتربين أو ألحقت
 يأليدا أخرى من بلدان اإلرسال بالحفاظ على إرسال ن بلدااكتفت حين يب، فومصر والمغرالسورية 
 يالعجز فتخفيف  أسواق العمل، وي االختالالت فلتصحيح  المھاجرينتحويالتاالستفادة من العاملة و

 نحو الحد من  عموماًتتجه المواقف والسياسات الحاليةو .  القطاع الخاصمشاريع، وتمويل بعض اتيانيزالم
وترى جميع بلدان مجلس .  لھجرة وتقليصھا خالل العقد الحالي، وذلك على الصعيدين اإلقليمي والدوليا

  .  التعاون الخليجي، ما عدا البحرين، أن الھجرة إليھا كثيفة ويجب العمل على تخفيفھا
  

عربية أخرى، واعتمدت بلدان  . وتعمد ھذه البلدان إلى اعتماد سياسات للحد من الھجرة الوافدة إليھا  
 وفي .  والمغرب واليمن، سياسات تشجع الھجرة، في إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية ومصر تونسمثل

 أي سياسات ال تعتمدان  إلى البلدين،المھاجرين الوافدينعدد وقت تعمل حكومتا األردن ولبنان على تخفيض 
والمواقف السياسية في استقدام القوى العاملة أصبحت العوامل وقد  .  إلى الخارجللحد من ھجرة المواطنين

فعلى .  ذات شأن معنوي في تحديد بلدان المصدر، وذلك وفقاً لمواقفھا ووفقاً لطبيعة أنظمتھا وأيديولوجياتھا
الصعيد العالمي، تشير تقارير السياسات الحالية لبلدان أوروبا الغربية إلى رغبة الحكومات في الحد من ھجرة 

ملة وإلى محاولة اللجوء إلى وسائل أخرى، أھمھا االستعاضة عن ھجرة األيدي العاملة بھجرة األيدي العا
في أعقاب  ارتبطت سياسات الھجرةأما على الصعيد اإلقليمي، .  العمل، وإصدار عقود عمل قصيرة األجل

   .  الحربمن بمواقف الحكومات العربية ، إلى حد ما،حرب الخليج الثانية
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 وضع عدد من النظم والتشريعات لتواكب طبيعة تدفق إلىدان مجلس التعاون الخليجي قد عمدت بلو  

 المعروض من القوى العاملة الوافدة من جھة، بيناأليدي العاملة الوافدة إليھا، ولتحقق نوعاً من التوازن 
التعاون الخليجي  مجلس بلدانويمكن اإلشارة إلى أن .   من جھة أخرىالستفادة من القوى العاملة المحليةوا

تفرض مراقبة شديدة على حركة القوى العاملة الوافدة إليھا، وھي مراقبة مزدوجة تشارك فيھا وزارات 
تراخيص (ووزارات العمل والشؤون االجتماعية ) تأشيرات دخول وإجراءات اإلقامة والترحيل(الداخلية 

" المراقبة الشديدة"ثالً، ليس سوى محصلة لھذه والواقع الراھن للعمالة اآلسيوية، م).  العمل وبطاقات العمل
وال توجد شروط تكرس أفضلية العمالة العربية، باستثناء .  وال يمكن أن يكون خرقاً لھا أو خروجاً عليھا

 في المائة للعمالة العربية في دولة بعض مواد في قانون العمل القطري، وقرار بتخصيص حصة 
  . اإلمارات العربية المتحدة

  
 من وفود بھدف الحد مجلس التعاون الخليجي تعتمد مزيداً من السياسات بلدانوالجدير بالذكر أن   

 الكويت سياسات وضعت مثالً، ،فبعد حرب الخليج الثانية.   السكان والقوى العاملةإلىالمھاجرين وانضمامھم 
وأعلنت .  نب الذين يعملون لديھا في المائة من األجاتمنع الوزارات الحكومية من إعادة استخدام أكثر من 

 عشر سنوات بتحديد عدد العمال على مدىالمملكة العربية السعودية مؤخراً عن خطة يجري تنفيذھا 
  .  في المائة أقصاھا بنسبةالمغتربين وأسرھم 

  
: حول ثالثة محاور رئيسية ھي األردن سياسة الھجرة في فتمحورت ،أما في بلدان المشرق العربي  
وفي المقابل، اتخذت .  ة الباب المفتوح، وسياسة االتفاقيات الثنائية، وسياسة تنظيم انتقال القوى العاملةسياس

 الوافدة في بعض األيدي العاملةستقدام العمال األجانب، فحددت نسبة الالحكومة التدابير واإلجراءات المناسبة 
وعمدت إلى تجميد أذونات ، طريقة غير شرعية بالدخول، وتشددت في مسألة عليھا اًالقطاعات وفرضت رسوم

 المحلية األولوية في االستخدام، كما ألزمت شركات القطاع األيدي العاملةالعمل لألجانب في محاولة إلعطاء 
  .ھذه السياسةباتباع الخاص 

  
 عن وزارة منفصلة وزارة للمغتربين  أنشأ فقد،ھو بلد إرسال واستقبال في آن معاً ولبنانأما   

  " لبنان بلد مصدر لألدمغة"وال يعتمد لبنان أي سياسة بشأن الھجرة المغادرة، والقول بأن .  خارجيةال
 أو توجيه من الدولة، بل ھو قرار فردي يرتبط بقدرات االستيعاب وسياسات االستخدام ضابطال يخضع ألي 

  . أجنبية أو مجاورة للبنانفي بلدانوتطورات التنمية الوطنية أو اإلقليمية 
  

ويمكن القول إن مجموعة ھذه   .تعاطي مع مسألة الھجرة والعمالةفي العتمد مصر مجموعة تدابير وت  
والسياسات   . حديث العھدتشكل سياسة متكاملة في ھذا المجال، مع العلم أن االھتمام بموضوع الھجرةالتدابير 

الھجرة وتيسير سبلھا، لم تتضمن آليات  الھجرة، وإن انطوت صراحة أو ضمناً، على تشجيع تلك بشأنالحكومية 
 يكفل الدستور المصري حق المواطنين في الھجرة الدائمة أو المؤقتة ،من الناحية القانونية  و.ھاتنفيذية لتنظيم
  . إلى الخارج

  
اتجاھاً يحث بل اتبعت ، ثابتة لصالح الھجرةسياسة   مثالًتونسعتمد تلم  ، بلدان المغرب العربيمنو  

 األموال التي يحولھا المھاجرون التونسيون تقدر وفي ھذا السياق، يشار إلى أن.   على العودةالمھاجرين
 في الفترة فرصة عمل   أكثر من وأن الھجرة أسھمت في خلق،  في السنة مليون دوالر بقيمة
 دوالر ات مليار  منھاإذ بلغت التحويالت ھي الغالبة،تظل الھجرة إلى أوروبا و.   إلى من 
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  وال سيما بلدان مجلس التعاون العربية،البلدان مليون دوالر من  مقابل  إلى   منفي الفترة
 للنفطفقد اعتمدت موقفاً متشدداً باعتبارھا دولة مصدرة  الجزائر أما . والجماھيرية العربية الليبية يالخليج
ووقعت حكومة الجزائر بين   .تقلة فقط عاد ولكن ،الوطنشجعت مغتربيھا على العودة إلى و . والغاز

  الجزائر تشجعفبينما.  السياسة الخارجيةفي  اآلخرالسياسة الداخلية وأحدھما في موقفين متناقضين، 
للمھاجرين وأن مواطنيھا على العودة لم تستطع أن تتجاھل حقيقة أن البطالة قد وصلت إلى مستوى خطير 

 وبالتالي ، الضغط على سوق العملمزيداً من البلد دوراً إيجابياً في تجنيبشون في فرنسا الذين ال يزالون يعي
فمنذ عام .  الھجرةبشأن  سياسة ثابتة ينتھجھو و ة،المغرب فتتسم سياساته بوضوح الرؤيأما  . على الدولة

في   عن العملاطلين عدد العلتخفيض  منه عدد المھاجرينزيادةخطته الخمسية إلى في  تطلع المغرب ،
 التي ترفد المصرفية بفضل التحويالت العمالت األجنبية أكبر قدر ممكن من جذب وسوق العمل المحلية،

عندما أغلقت و.  الرتقاء بمھارات القوى العاملة المحليةاالستفادة من عودة المھاجرين ل و،االقتصاد الوطني
.  غربية على موقفھام إليھا ظلت الحكومة الاملة المھاجرةاأليدي العالحكومات األوروبية حدودھا أمام معظم 

 دوالر كل عام في شكل يتلقى المغرب أكثر من ملياري، وويبلغ عدد المھاجرين من المغرب مليوني مھاجر
  . العامين اآلخرينفي اً واضح عوائد الھجرة ازدياداًسجلتوقد ،  مصرفيةتحويالت

  
 قد اثر على تقدير حجم الھجرة  واإلحصاءاتختالف التعاريفاأن  ، يتضحدبيات الھجرةأمراجعة وب  
 . بلدان مجلس التعاون الخليجيحصاءات المولودين في إجانب وحصاءات األإ مثل االختالف بين ،وتياراتھا
 ذلك، إلىضافة وإ .  المجموعتينأوضاع عند تقدير حجم الالجئين والمھاجرين مع تداخل إشكالياتوظھرت 

بلدان و اإلرسال بلدان إحصاءات ينعكس في ،قصورب والتعاريف المتنوعة للمھاجرھجرة  بيانات التتسم
الستفادة إمكانية ا تغيرات الھجرة و وتؤثر في القدرة على مواكبةاالستقبال العربية وقابليتھا للمقارنة الدولية

  .اإلداريةمن التسجيالت 
  



  مقدمة
  

 اللجنة االقتصادية تصدرھا  التيقارير التحليلية سلسلة التيندرج تقرير السكان والتنمية ضمن  
 المعرفة بالعالقة المتبادلة والحيوية بين تعميق إلىويھدف  كل عامين، )اإلسكوا( واالجتماعية لغربي آسيا
بعادھا أ السكان بات والى التوعية المسبقة بالتحديات التي تفرضھا ديناميكي،القضايا السكانية والتنمية

 العدد الثالث من تقرير السكان والتنمية تحت يصدرو  . والسياسيةواالجتماعيةاالقتصادية الديموغرافية و
 أنشطة برنامج  ضمنالتقريرويندرج ھذا  ". التحديات والفرص: الھجرة الدولية في المنطقة العربية" عنوان

 ھذه األنشطة حولوتتمحور   . السكان والتنمية في اإلسكوافي مجال، -العمل لفترة السنتين 
االقتصادية واالجتماعية  القائمة على مبدأ التكامل بين العوامل اإلنمائية االستراتيجيات اعتمادضرورة 

  .والمكونات األساسية للتنمية اإلنسان مبادئ حقوق  التكامل بينوالديموغرافية وعلى
  

الھجرة حول خبراء ال  فريقع المناقشات التي دارت خالل اجتماإلى ھذا التقرير إعداد واستُند في  
  إلى قد في بيروت، في الفترة من ع�الذي  ،التحديات والفرص: الدولية والتنمية في المنطقة العربية

  . خالل االجتماعالمقد�مةوراق البحثية األتحليل القضايا الرئيسية التي تناولتھا  إلى نتائج، ومايو /أيار
 الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة إدارةبالتعاون مع شعبة السكان في ع وقد نظمت اإلسكوا ھذا االجتما

 . واإلقليمي العالمي الصعيدينالتي تكتسبھا الھجرة على  وذلك إدراكاً منھا لألھمية ،مم المتحدة بنيويوركلأل
لدور الكبير في تفعيل  وكان لألمم المتحدة ا .ولويات العالميةاأل ضمن  يندرج حالياًموضوع الھجرة الدوليةف

  اللجنة العالمية للھجرة الدولية فكانت إنشاءاألولىأما المبادرة  . أطلقت مبادرتينإذ  ،بھذا الموضوعاالھتمام 
 ومنسقةاستھدفت صياغة استجابة عالمية شاملة ، و بإيعاز من األمين العام لألمم المتحدةفي عام 

  في أقرت عندما ،مم المتحدة لألة فقد جاءت من الجمعية العام  أما المبادرة الثانية.لموضوع الھجرة
الحادية  خالل الدورة ي�عقد ، الھجرة الدوليةبشأن التحضير لحوار رفيع المستوى ديسمبر /كانون األول

  الوسائل والبرامج للتقليلأفضل الھجرة الدولية وتحديد  موضوع مناقشةإلى ويھدف ، للجمعية العامةوالستين
  .ولزيادة فوائدھا اإلنمائيةثارھا السلبية آمن 

  
 والتيارات واألنماط في وصف االتجاھات إحصائيةببيانات ة  التقرير منھجية تحليلية مدعمواعتمد  

الفرص التي تتيحھا الھجرة التي تطرحھا والتحديات  إبراز البلدان العربية وفي يالتي تميز الھجرة الدولية ف
 من حيث الفترة الزمنية المتناسقة اإلحصائية البيانات إلى قلة ونظراً  .ية التنمية عملفي سياقالدولية 

   لفترات زمنية متقطعة،  المتوفرةبياناتال إلى محتوياتهفي بعض   التقريراستند، الجنس المصنفة حسبو
 ھجرة القوى نالناتجة م االتجاھات العامة للھجرة وفي تحديد الفرص والتحديات توضيح انھا كافية في إال

  .العاملة العربية
  

عالقاتھا بالسياق بأبعادھا، وتداعياتھا، وبمختلف  في ظاھرة الھجرة الدولية  التقرير الحاليتناولوي  
فقد تزايدت أعداد المھاجرين  .  حركتھا وتياراتھا وكلفتھا وجدواھافي الذي يؤثر والوطني واإلقليمي الدولي
ين الرجال والنساء منازلھم سنوياً ويعبرون الحدود الوطنية بحثاً عن المزيد  إذ يغادر مالي،وقت الحاضرال في

 الحصول على أجور أعلى وفرص أفضل في تحدوھم الرغبة ، لھم ولذويھم واالجتماعياإلنسانيمن األمن 
ة إال أن بعضھم يضطرون إلى مغادرة منازلھم من جراء المجاعة والفقر والكوارث الطبيعي  .والحياةللعمل 

 الجغرافيتاريخياً بالجوار الھجرة تيارات معظم وترتبط  .  واالضطھادالمسلّحة والنزاعات يالبيئوالتدھور 
 أسواق العمل الخارجية، كما تقل كلفة االنتقال إلى بلدان عن فرص الحصول على المعلومات تكثرحيث 

كما  .  الھجرةاً أقل صعوبة أمام حركةبات حاجزلبلدان االستقبال  الجغرافيأن الموقع  ي مما يعن،االستقبال



   --

 أومرسلة أو مستقبلة للمھاجرين،  اًبلدانإما البلدان المعنية بمسألة الھجرة باعتبارھا تزايدت وتنوعت أيضاً 
  . ذاته الوقتفي للمھاجرين مرسلة ومستقبلة بلدان ھي

  
 لما تفرضه احتياجات اً وذلك وفق، اختيار المھاجرينفي  انتقائيةأكثرالھجرة  سياسات قد أضحتو  

وانخفاض عرض العمل من بعض  تكنولوجيا العمل، فيأسواق العمل السريعة التغير نتيجة للتغيرات 
األجور وقبولھم المھاجرين  والقدرة التنافسية لدى بعض االستقبال، بلدان فيالتخصصات والمھارات 

بذلك أصبحت القوى و.   أوروبافي يالنظام الخليج والقطاع غير بلدان في الحال ھيكما  ،المنخفضة
 لم تعد التفسيرات التقليدية المتعلقة بعوامل وبالتالي ،والعوامل المحركة للھجرة الدولية أكثر تعقيداً وتداخالً

  . الھجرة الدوليةشؤون في والجذب واختيار المھاجرين تفسيرات كافية للتعمق دفعال
  

 في باط العوامل المعاصرة التي تساھم التحليلي على استنرهإطا اعتمد التقرير في ، مما سبقانطالقاًو  
على السياسات العامة من جھة، وعلى مسارات التنمية من جھة  التأثير الھجرة وفي وأنماطتحديد اتجاھات 

 النظرية الحديثة التي تعتبر العالقة بين الھجرة الدولية األطريعتمد التقرير في خلفيته النظرية على و  .أخرى
قليمية ادات العالمية واإلفالھجرة الدولية ساھمت في دعم نمو االقتص  .ومتداخلةملية التنمية عالقة متبادلة وع

 ،فرادت االجتماعية واالقتصادية بين األالتفاوتا  ومجتمعات متعددة، وفي انحساربلدانوالمحلية، وفي بناء 
بلدان رسال وإل في بلدان افراداألوالحضاري والفكري وصقل مھارات غناء الموروث الثقافي إوفي 

قليمية إوبما ان البلدان العربية ترتبط بمصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة ومع اعتماد سياسات   .االستقبال
.قليمية متكاملةإتنمية إلى  يمكن للھجرة العربية أن تكون مدخالً ،مالئمة

  
 الھجرة الدولية يجب الناتجة منلفرص فالمبادئ القائمة على أساس تجاوز التحديات واستقطاب ا  

إدراجھا في إطار استراتيجي يعتمد على المصلحة اإلقليمية ويعمل على استغالل الفرص االقتصادية 
عدة عوامل تعيد إنتاج ظاھرة الھجرة فھناك .  واالجتماعية وذلك ضمن إطار وطني وإقليمي للھجرة الدولية

 توزيع الناتج في بلدان الشمال، والخلل في التحوالت الديموغرافية :على نحو أكثر اتساعاً من السابق منھا
، وتفاقم أزمات البطالة، وانخفاض الدخل، والتضخم، وانحسار الحيز  البلدان لصالح ھذهياإلجمالالعالمي 

 في فھم الھجرة الدولية يستلزم لذلكو .  الجنوببلدان في دعم حقوق اإلنسان والحاجة إلى، يالديموقراط
 التحليل بين التغيرات العالمية واإلقليمية والوطنية، وتتجاوز فياقھا المعاصر رؤية كلية دينامية تجمع سي

، وتستوعب جدواھا المالية الكمية إلى التركيز على النوعية والعمق في تحليل ھذه الظاھرةالتركيز على 
 ھذه الرؤية أيضاً أبعاد حقوق اإلنسان وتستلھم .  مدىأوسع أكثر عمقاً وإنمائيودوافعھا المباشرة إلى دور 

 واألقاليم المرسلة والمستقبلة للمھاجرين، وتدعيم المصالح المشتركة البلدانولية المشتركة بين ؤكأساس للمس
 الحرية والرفاه ھامة، منھا مشتركة قيم عند يعلى اعتبار أن أھداف حقوق اإلنسان وأھداف التنمية تلتق

  .ل مكان كفي لكل إنسانوالكرامة 
  

التغيرات ف ،ي الوقت الحالفي حاضرة ي الماضفيالھجرة حددت أنماط  يالعوامل التوإذا كانت   
 خصائص المھاجرين التعليمية والمعرفية في ، على األقل، واكبت العولمة قد أثرتالتيوالمعرفية التكنولوجية 
س وورؤأنه رغم تحرير األسواق  ؛وليةالھجرة الدبشأن  طرحتھا العولمة التياإلشكاليات  فمن.  والمھارية

واجه عقبات ي ،القانوني أو الرسميعلى المستوى العمل  تحرير أسواق ال يزالاألموال والسلع والخدمات، 
 بلدان حينما نكشف عن مصالح كل من ويظھر ذلك بوضوح  .تحكمھا مصالح آنية خاصة في بلدان االستقبال

 اإلرسال تتطلع إلى الحفاظ على تحويالت المھاجرين فبلدان أنفسھم؛ اإلرسال واالستقبال ومصالح المھاجرين
ھجرة العمالة المتخصصة ذات الكفاءة تخفيض تحرص على  بينما ،اقتصاداتھا ھي مصدر ھام لتمويل التي



   --

  اتخاذ تسعى إلىبينما، إليھاتصدر القوانين المقيدة النتقال العمالة غير الماھرة ف بلدان االستقبال أما  .العالية
أما المھاجرون  .  المجاالت التكنولوجية والمعلوماتيةفيالعمالة الماھرة والمتخصصة شتى اإلجراءات لجذب 

 السياسات الرسمية تحول عن فرص أفضل للحياة، وعندما ال بحثاًفھم بحاجة إلى الخروج بعيداً عن أوطانھم 
  .لھم الھجرة غير القانونية البديل المتاح ونتك ، االستقبالم بلدان اإلرسال أفي سواء  دون ذلك،للھجرة

  
 فمنذ السبعينات وحركة الھجرة  . الھجرة العربيةوأنماطاتجاھات  التقرير  ھذايتناول الجزء االول من  

 أيضاً من حيث وإنما، الحجم أبعاد جديدة ليس فقط من حيث على حركتھا تنطوي ،العربية في دينامية مستمرة
 في على الھجرة المھاجرين، وتيارات ھجرتھم، وكذلك من حيث اآلثار المترتبة ، وخصائصالتركيبتنوع 

 في ة دور إيجابيسوق العمل العربيل كان ،فعلى امتداد عقود من الزمن  .واالستقبال اإلرسالكل من بلدان 
بلدان ال، وجھة من  المواردقلةالوفرة السكانية وو  الفائض في األيدي العاملة التوازن بين البلدان ذاتتحقيق
ولما كانت الدول العربية غير   .رىخمن جھة أ ية وقلة األيدي العاملةندرة السكانالقتصادي والفائض االذات 

 ىقوال فائض يتدفق  أن الطبيعيفمن ،القوى العاملة في  وبالتالي فائضاً، متزايداً سكانياًالنفطية تشھد نمواً
  وقد تميزت ھذه الفترة بسياسات وتشريعات تعتمد على .النفطيةالبلدان  الطلب عليھا في حيث ة إلىملاالع
أسعار النفط في  تراجعومع بداية .  فضلية في الحصول على عمل  للقوى العاملة العربيةعطاء األإأ مبد

 سياساتھا االقتصادية وخططھا االستثمارية وبرامجھا تعيد النظر في النفطية البلداناألسواق العالمية، بدأت 
جور  الرواتب واألتخفيض الجديدة والعقودجراءاتھا تقليص إ شملت دالتقيي فبدأت مرحلة جديدة من  .نمائيةاإل

  .ھاعداد كبيرة منألى االستغناء عن خدمات إ  وصوالً،القوى العاملة الوافدةومحاولة فرض ضرائب على 
  

 وذلك من خالل ، في البلدان العربية الجزء الثاني من التقرير الھجرة الدولية وعالقتھا بالتنميةويتناول  
 والتحويالت المالية ، والتنمية البشرية،البحث في العالقة بين الھجرة الدولية والتغيرات الديموغرافية

 ،ساسية للتنميةبين الھجرة الدولية والمكونات األ للعالقة  مفصالً تحليالًويتضمن ھذا الجزء  .للمغتربين
 والجنس وتوزيع السكان حسب الفئات العمرية ،قتھا بالتغيرات الديموغرافيةفيتناول الھجرة الدولية وعال

   ويشمل التحليل  .سواق العملأ والتطور االقتصادي و، وتنمية الموارد البشرية،وھجرة المرأة العربية
كيد التأ إلى الجزء يھدف ھذابذلك و  .قليميةإإشكاليات محلية وما تطرحه ھذه العالقة من فرص وتحديات و

 معالجة مبدأ التكامل في واعتماد ،على ضرورة التخلي عن استراتيجية الفصل بين الھجرة الدولية والتنمية
 الحدود الوطنية لتشمل  رؤية استراتيجية واسعة، تتخطىرلى تطويإيمھد الذي  ،مكونات التنمية والھجرة

 التي الدولية العربية بتنمية الموارد البشرية؛ الھجرةيضاً عالقة أ  ھذا الجزءيتناولو.  قليمي العربيالنطاق اإل
 الوقت فيولعل من بين أھم فئات المھاجرين إثارة للجدل والحوار  . يتحرك جانب مھم منھا عبر الحدود

 حقول فيالكفاءات المتخصصة سواء اإلناث المھاجرات اللواتي يعملن في مجال الخدمات وفئة الراھن، فئة 
ومع تسارع خطى العولمة واالنفتاح على .   حقل االستثمارفي مأ العلميات والبحث إنتاج المعرفة والمعلوم

 تميز بإزالة الحواجز والحدود الجغرافية والقانونية أمام تدفق السلع والخدمات، ساد الذي العالمية األسواق
بلدان اإلرسال لى ، وتنوعت تياراتھا وتداعياتھا عفتزايدت أعدادھا ،مبدأ االنتقائية لصالح ھجرة العقول

 على أبعادھامتالزمة تظھر ة بتحويالت المھاجرين فھي عالقة الھجرة الدولي عالقة أما . واالستقبال
 المباشرة وغير ،وتعد التحويالت المادية والعينية للمھاجرين . المستويات الفردية والوطنية واإلقليمية

  . الھجرة الدوليةاتسة لعائد التأثيرات الملموتوضح التي أھم األوجه من ،المباشرة
  

ن يستعان بھا عند التشاور والحوار في قضايا أ يمكن إقليميةستراتيجية ا رؤية إلىوبھدف الوصول   
 فيرسال واالستقبال  بلدان اإلاعتمدتھافي الجزء الثالث على تحليل السياسات التي   التقريريركز ھذاالھجرة، 
 وذلك في ضوء التغيرات ،ية سابقة والمراحل الحالية والمستقبلية شملت مراحل تاريخ، زمنية متعددةفترات



   --

 ففي ھذا الجزء يستشرف  . والدوليةواإلقليميةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وعلى المستويات المحلية 
 واضح المعالم ومتكامل إنمائي إطار ضمن األخرى ربطھا بالسياسات وضرورةاثر سياسات الھجرة  التقرير
 دعم النمو في، سواء وفيرة إنمائية طياتھا إمكانات فيتزال تحمل  فالھجرة الدولية ال . األصعدة جميع على
 في تدمج الً، التنمية شرط توفر سياسات أكثر شموفي توطين المعرفة وتطويرھا وتوظيفھا مقتصادى، أاإل

 مع  سليمة وأكثر انسجاماًن على أسستكوقليمية للھجرة إرة ادإتوفر والسياسات التنموية العامة والقطاعية، 
 ففي ضوء التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والديموغرافية  .قليمي الواقع الدولي واإلمتطلبات

رسال ت والمواقف الحكومية في بلدان اإلقليمي، وفي ضوء تغير السياساالمتوقعة على المستوى اإل
ة التحديات  على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون فيما بينھا لمواجھ يتوجب على الحكومات العمل،واالستقبال

حداث توازنات إطار يساعد في إضمن  ھذه التغيرات بواقعية وتنتج من ي التةالمستجدواالستفادة من الفرص 
  . قليمية عند التعامل مع قضايا الھجرة مستقبالًإ
  
  
  



   --

   السياسات بشأنھا، تياراتھا وتطورأنماطھا: الھجرة العربية  -أوالً
  

 نماطھاأاتجاھاتھا و: ھجرة العربية  ال-ألف
  

المشرق والمغرب :  اإلرسال العربية إلى تيارين أساسيينبلدان فييمكن تقسيم تيارات الھجرة الدولية   
 . باو إلى أوري التيار الثانويتجه والعراق، ي، يتجه التيار األول صوب بلدان مجلس التعاون الخليجيالعرب
 ي مجلس التعاون الخليجبلدان اآلن، بدأ تيار الھجرة إلى حتى التسعينيات من القرن العشرين مطلعذ ومن

 على ما ھو إلى أوروبا حين استمر تيار الھجرة في تبحث عن بدائل له؛ ي وبدأت بلدان المشرق العربينحسر
 والواليات المتحدة  ونيوزلنداوكندا واستراليا(عليه، والتحق به تيار الھجرة إلى بلدان العالم الجديد 

  ).األمريكية
  

 يمثل النمط األول البلدان العربية النفطية . نمطين أساسيينب اتجاھات الھجرة العربية  تمي�زتوقد  
إلى القوى العاملة  حاجة مستمرة أظھرت والتي القوى العاملة في وھي البلدان ذات النقص ،المستقبلة للھجرة

 وھي البلدان  المرسلة للھجرة، البلدان غير النفطيةالثاني النمط ويمثل . لعمالة الوطنية افيالوافدة لسد العجز 
 على الرغم منو.  فرص العمل المالئمة وال تستطيع تأمين؛ العاملة القوى منتحوز فائضاً كبيراً نسبياً التي 

 مباشرة على آثار له  ثمة متغيرات فرضت واقعاً جديداً كانت، على ھذا النحوالنمطيناستمرار ھذين 
إلرسال ا يشمل للھجرة ي بدأ يظھر نمط فرع،ففي البلدان المرسلة للعمالة.  ةاتجاھات الھجرة العربي

 في ليعالج العديد من الثغرات  في بلدان، مثل األردن ولبنان، نشأالذي، وھو النمط  ذاته الوقتفيستقبال االو
  .ةالنظامي وغير النظامية ،أسواق العمل العربية

  
 ھذه البلدان من إلى العاملة، حيث تزايد عدد المھاجرين لأليدي مستقبلة بلداناً بية العرتشمل المنطقة  

  من كل عشرةاً واحداً مھاجربلغت حصتھاوبذلك  .  عام  في مليون مھاجر مليون مھاجر إلى 
 المنطقة كما زاد نصيب .  نمواًلدان أقل الب على مستوى العالم، ومھاجراً من كل أربعة على مستوىمھاجرين
 في  إلى عام من مجموع المھاجرين في البلدان النامية في   في المائة من المھاجرين من العربية

  نصيبيبلغ، الخليجي مجلس التعاون بلدان في مھاجرين من كل عشرة ةويعيش ست .  عام المائة في
  .)( مھاجرين أصل كل ثالثة من واحداًھاجراً السعودية بمفردھا مالمملكة العربية

  
 األيدياستقبال   األولى من حيثعشرينال في عداد البلدانكانت ثالثة بلدان عربية ، وفي عام   
 مليون،   العربية المتحدة، واإلمارات مھاجر مليون  التي تضم� السعودية المملكة العربيةيھوالعاملة، 

 من  في المائة،  في المائة،  في المائة الترتيبعلى ي بنسب بلغت أ مليون، واألردن 
 مليون من الوافدين  حوالى أن ى وتشير التقديرات إل. م أعداد المھاجرين على مستوى العالمجموع
ه  ھذفي عدد المقيمين مجموع من  في المائةيمثلون ،الخليجي مجلس التعاون بلدان في حالياًيقيمون 
 فيتشير التقديرات أيضاً إلى أن نصف ھؤالء المھاجرين يقيمون و .  مليون نسمة يقدر بنحو الذيالبلدان 

  دولة اإلمارات العربيةفي عدد السكان إلىمھاجرين من ال  أعلى نسبة السعودية، وتوجدالمملكة العربية
في المرتبة  الخليجيبلدان مجلس التعاون  تحّل و . المقيمينعدد من  في المائة حوالى حيث تقدر بالمتحدة

)(  



   --

الھجرة أن  الدراسات المتاحة يتضح منو  .)(امھاجرين بعد أمريكا الشمالية وأوروبال استقبال الثالثة من حيث
  :)(ي بما يل تمي�زتالخليجيإلى بلدان مجلس التعاون 

  
بية إلى المنطقة بلغت نسبتھا  العرلأليدي العاملةھجرة مكثفة : إلى  الفترة األولى من   -

  . بداية السبعينياتفيمن مجموع األيدي العاملة المھاجرة   في المائة حوالى
  

 مفاجئ وسريع ألعداد المھاجرين العرب؛ إذ بلغ عددھم تزايد: إلى  الفترة الثانية من   -
  .الخليجي مجلس التعاون بلدان يف األجانب مجموع من  في المائة أي ،عام  مليون في  حوالى

  
ارتفع ، حيث  معدالت الھجرة من جنوب آسيافيتزايد سريع :   إلى  منالفترة الثالثة  -

  . عام  في   إلى و عام في    فقط منفي ثالثة أعوامعدد الباكستانيين 
  

،  تعتمد على تشغيل األجانبالتيطاق األنشطة تتسم باتساع ن:   إلىالفترة الرابعة من   -
  . األجنبيةاأليدي العاملة من  في المائةاستقطب قطاع المقاوالت والخدمات حيث 

  
 أعقاب حرب الخليج الثانية بالنسبة فيحدثت تغيرات مفاجئة :  حتى اآلن  منالفترة الخامسة  -

ت  تزايدبينما الوافدين مجموع من  في المائةقل من  أتھا حيث أصبحت نسب، العربيةإلى األيدي العاملة
  .)( الثلثينوبلغت نسبتھا ،خاصة من جنوب شرق آسيا، و اآلسيويةاأليدي العاملة

  
تشير ، الخليجي مجلس التعاون بلدان في الوافدة صعوبة تحديد حجم المجتمعات وعلى الرغم من  

 حوالى منھم ، عام في البلدان  تلكفيكانوا يقيمون  مليون وافد التقديرات المتاحة إلى أن ھناك 
قرابة ثالثة أضعاف العرب غير  الذين يشكلون اآلسيويين والباقي من  مليون من العرب غير الخليجيين

  ). الجدول إلىانظر  (الخليجيين
  

  الخليجي مجلس التعاون بلدان في للمغتربين  الرئيسيةالمجتمعات  -1جدول ال
  )األلفب 2002ت عام تقديرا(

  
  بلد االستقبال

قطرعمانالكويتالبحرينبلد اإلرسال
المملكة العربية 

السعودية
 العربية اإلمارات

اإلجماليالمتحدة
الھند

-باكستان
--شالديغبن

)(  
 

اجتماع ورقة مقدمة إلى ، "مخاطر وفرص: الخليجي دول مجلس التعاون فيإدارة سياسات العمالة المھاجرة "محمد ديتو،   )(
لشؤون االقتصادية إدارة ا ،مايو /أيار -التحديات والفرص، بيروت :  المنطقة العربيةفيالخبراء حول الھجرة الدولية والتنمية 

.  آسيا صلغربياللجنة االقتصادية واالجتماعية واالجتماعية و

)(  .



   --

--ينالفلب
--سري النكا

اجتماع الخبراء  ورقة مقدمة في ،"دروس مستقبلية: الخليجي دول مجلس التعاون فيتقييم سياسات الھجرة "، يميثاء سالم الشامس: المصدر
ون االقتصادية ؤ الش، إدارةيو  ما- ، المنطقة العربية، التحديات والفرص، بيروتفيحول الھجرة الدولية والتنمية 

  . ، ص ،مايو / أيار  آسيا،لغربياللجنة االقتصادية واالجتماعية وواالجتماعية 

 مجلس التعاون بلدان فيوھكذا شكلت التسعينيات مرحلة جديدة فيما يتعلق باتجاھات الھجرة 
 مواقف سياسية لبعض رافقھا منتداعيات غزو العراق للكويت وما  ب تلك المرحلةارتبطتوقد  . الخليجي
 عن ھبوط معدل المھاجرين العرب  تكشف الكويتفيالتقديرات اإلحصائية ف  .العربية تجاه الغزواألنظمة 
 )( عام  في المائة في حوالى إلى عام في   في المائةعدد السكان األجانب من إلى بالنسبة 

  .)لجدول انظر ا(
  

  اتجاھات المھاجرين وتوزيعھم في بلدان االستقبال العربية  -2جدول ال
  )باأللف  مختارةألعوام( المصدر بلدحسب      

  
دول المصدر

سري النكاالفلبينباكستانسياياندونالھندالديشغبن
بلد االستقبال

  المملكة العربية
السعودية   

  العربية اإلمارات
المتحدة  

البحرين 
قطر 

الكويت 
مان ثع
  

  .: المصدر
  

،  االستقبالبلدان في تحديد اتجاھات الھجرة في أحد العوامل الھامة كانتومع أن أزمة الخليج   
 الخليج وشبه القارة بلدانبين ف .  على تكثيف ھذه االتجاھاتمتداخلةعوامل تاريخية واقتصادية ساعدت 
 اآلسيوية األيدي العاملة البلدان الخليجية قبل النفط، وتعتبر فيمن سكانھا من استقر و  عالقة تاريخية،الھندية
 يبقى العربين غير إ، كما صعبة لقبول ظروف معيشية اً استعدادأكثر و، العربيةمن األيدي العاملة أقل كلفة

  .)( الثقافة العربيةفي أو بأي طريقة أخرىالزواج ب ويصعب اندماجهيزه، دائماً أجنبياً يسھل تمي
  

ن إلى شركات و العمال الوافدي ينتمإذ ،يتميز تيار الھجرة من شرق وجنوب شرق آسيا بتنظيم فعالو  
 المشاريع عمل كبيرة بالقرب من مواقع ون في تجمعاتتحمل جنسياتھم وتتولى عمليات إنشائية ضخمة، ويقيم

 العربية المتحدة  اإلماراتفي المھاجرين نسبة ھؤالء زيادة فييداً عن التجمعات السكانية؛ مما ساھم بع
  .)(والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين

)(  .  

 يالعمالة األجنبية ف : في، مجموعة باحثين،" البلدان النفطيةيأنماط التنمية االقتصادية فالعمالة الوافدة و"روبرت ماير،   )(
. ، ص للتخطيط بالكويت، الطبعة األولى، ي، مركز دراسات الوحدة العربية، المعھد العربيأقطار الخليج العرب

. ، صسبق ذكره مرجعميثاء سالم الشامسى،   )(



   --

  
بلدان مجلس  في اآلسيوية  األيدي العاملة األجنبية العربية منافسة كبيرة مناأليدي العاملةواجھت و  

من حيث المھارات  العربية القوى العاملة إعداد فييتطلب إعادة النظر وھذا الوضع   .التعاون الخليجي
 في ، العاملةاأليديكما أن الجدوى االقتصادية يجب أالَّ تكون معياراً وحيداً الستقبال  . والكفاءات العلميةً

.األطفال والناشئةخاصة على ، و قيمية وثقافيةآثارالخليج لما ارتبط بوجود العمالة اآلسيوية من 
 حجم في تفوقاً واضحاً بدي النفطية ت مجلس التعاون الخليجي بلدانفيوإذا كانت اتجاھات الھجرة   
 األقل األيدي العاملة من وا المھاجرين كانمعظم تشير أيضاً إلى أن فھي اآلسيوية، األيدي العاملةھجرة 

 تلقوا تعليماً  من الذينية كانوا من غير المتعلمين أو السعود المملكة العربيةمھارة، فالعمال المھاجرون إلى
  .)( في المائةأولياً بنسبة 

  
 عام في ھجرة اإلناث من مليون في تزايداً الخليجي مجلس التعاون بلدان الھجرة إلى شھدتكما   

 فيالزيادة ، غير أن ھذه الزيادة ال يمكن مقارنتھا بحجم عام في   مھاجرة مليون إلى نحو 
  . مليون  إلى عدد المھاجرين من الذكورمجموع ليصل ، مليون مھاجر نحو بلغت التيھجرة الذكور 

  حوالى تشير التقديرات إلى أن إذ األعمال المنزلية؛ في تتركز  األيدي العاملة المھاجرة من النساءوتكاد
  .)(عمال منزليةبأ يقمنالنكيات ي المھاجرات السر من في المائة من المھاجرات الفلبينيات وفي المائة

  
 الھجرة  أنماط من آخر أساساً، شھدت نمطاًمستقبلة بلدان ھي الخليجي مجلس التعاون بلدان أن معو  
الكويت، قد و  اإلمارات العربية المتحدة وقطر من المھاجرين من في المائة حيث أكثر من ،الخارجية

  .)(بيةووخاصة إلى البلدان األور ھاجروا الستكمال الدراسة
  

 النفطية المستقبلة ي الخليج مجلس التعاونبلدانإلى  أن موجات الھجرة وي�ستخلص من ذلك  
:تتسم بالمؤشرات واألبعاد التاليةلمھاجرين بالدرجة األولى ل
  

د حرب الخليج  وخاصة بع، العربيةاأليدي العاملة محل اآلسيوية األيدي العاملة إحالل االتجاه إلى  -
  . منتصف التسعينياتفياألولى 

  
 وخاصة ، من بعض بلدان جنوب شرق آسياإلى بلدان مجلس التعاون الخليجيتركز الھجرة الدولية   -

 األقل تعليماً الفئات ھم من البلدان اآلسيوية من ھذه معظم المھاجرين  .، والفلبينسري النكاالديش وغمن بن
.واألدنى مھارة

  
 التي يقصدھابية و إلى البلدان األورمجلس التعاون الخليجيمط من الھجرة العكسية من بلدان وجود ن  -

.  فيھا، وخاصة من الطالب، الستكمال الدراسة من ذوي التحصيل العلميالمھاجرين 
  

)(  .

)(  .

)(  

  



   --

 اإلقليمية وأبعادھاسياسات الھجرة في بلدان االستقبال   -باء
  

  :)( أھمھا عدة تحدياتالخليجيلتعاون  بلدان مجلس افيواجھت سياسات الھجرة   

مجموع  من  في المائة  يشكلون عام  فيناإلماراتيوكان المواطنون حيث  السكانيالخلل   -
 السكان مجموع من  في المائة، وكان القطريون يشكلون العاملة القوى فقط من  في المائةالسكان و

  .العاملة ىقوال من  في المائةو
  

 قدره سنوي بمعدل  و عاميخاصة بين  الكلية للقوى العاملة الوطنية، و  اإلنتاجيةتدني  -
وھذا  .  السعودية المملكة العربيةفي  في المائة، وية المتحدةب العر دولة اإلماراتفي  في المائة

. إنتاجية محليةمشاريع في المباشر  االستثماريفوق األسواق المالية فياالستثمار بأن يمكن تفسيره االنخفاض 
  

  في المائة في من  العربية المتحدة اإلماراتفي في صفوف القوى العاملة الوطنيةتزايد البطالة   -
 في، و في المائة إلى  في المائة البحرين من في، و عام  في المائة في إلى عام 

  . في المائة إلى ةئ في المامان من  ع�في، وي المائة ف إلى لمائة في االسعودية من المملكة العربية 
 التخرج يوتشكل بطالة صغار السن وحديث .  في المائة إلى  في المائة الكويت من فيوانخفضت 
ان  اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وع�م كل منفي  النمط األوسع انتشاراً)ذكوراً وإناثاً(من التعليم 

 مجلس التعاون  بلدان جميعفيأن نمط البطالة السائد إلى وتشير التقديرات  .  السعوديةوالمملكة العربية
 عن العمل الحصول على العاطلين من الشباب حيث ينتظر الكثيرون "بالبطالة الطوعية" يعرف الخليجي

سبب انخفاض إنتاجية العامل  تحدث بي البطالة الھيكلية التإضافة إلى، مرتفعوظيفة حكومية ذات أجر 
.ة تأھيله مقارنة بالعامل الوافدالمواطن ونوعي

  
منھا  في عام  دوالر سنوياً مليار  حوالى وصلت إلى إذ ين، الوافدالعمالارتفاع تحويالت   -

 يوزع الباق، بينما يت العربية المتحدة من اإلمارات في المائة السعودية و المملكة العربية من في المائة
 في ھذه التحويالت من كونھا تمثل فرصاً ضائعة لالستثمار في يويكمن التحد .  المجلس األخرىبلدانعلى 

.بلدان المجلس اقتصادات فيحال توفير األدوات االستثمارية المناسبة الستقطابھا واستيعابھا 
  

يتيح مما ية واالجتماعية والثقافية  االتجاھات السياس علىلفترات طويلةالعمال الوافدين بقاء يؤثر   -
يقلل من فرص التحاق المواطنين ببعض الوظائف المرغوبة   ھذا البقاءنإكما   .تتحديا يضاً أيطرح وفرصاً
.ستقدام األكثر مھارة منھا وااأليدي العاملة من إمكانية تجديد ھذه  أيضاًيقللواألجانب، يشغلھا  يوالت

  
توطين الوظائف سواء أي  ،حاللاإل على ما يسمى ترتكز جديدة للھجرة  سياساتاعتمادالحاجة إلى   -
 لصالح األيدي العاملة ين أعداد العمال الوافدتقليص ، وذلك بھدفالخاصفي القطاع  م القطاع العام أفي
  . وطنية قدر اإلمكانال
  

 . ل منھاوقد اعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي مجموعة من السياسات التي تتفق وظروف ك  

.- ، صسبق ذكره مرجع، يلم الشامسميثاء سا  )(



   --

 مجموع األيدي العاملة فيللتأثير مجلس التعاون الخليجي  طبقتھا بعض بلدان ي الت واإلجراءاتومن البرامج
:)(الوافدة

  
 استراتيجية لخفض عدد العمال الوافدين وأسرھم  عام  في السعودية المملكة العربيةوضعت  -

    في المائة يشكلون ، مليون وافد مجموعھموقد بلغ ، حلول عام ب  في المائة حوالىإلى 
   المملكة بادرت وفي ھذا السياق،  .)(  عام في السعوديةالمملكة العربية سكان مجموعمن 

 في االستعاضة عنإلسراع ل سياسة إلى اعتماد ، من خالل وزارة العمل، عام في السعودية العربية
، وتعزيز ما يسمى بعمال سعوديين والمؤسسات المالية مصارفال وظائف في عامل وافد  نحو 

.)(القوى العمالة" بسعودة"
  

 عام  في السعودية المملكة العربيةفي و عام  في الكويتفيدفع مقابل للخدمات الصحية   -
 على الصحي قيمة التأمين فيكما فرضت البحرين على أصحاب العمل وموظفيھم المشاركة  . 

  و بين  إلى مبلغ يتراوحة العربية المتحد اإلماراتفي الصحياملين، ووصلت كلفة العالج الع
. دوالراً حسب الحالة المرضية ومتطلبات عالجھا و  وح بينايتر ما أي ،درھم

  
. الكويت على سبيل المثالفي الحال يتصريح العمل أو إعادة تجديده كما ھرسم  زيادة  -
  

 الكويت إلى قرابة فيوصلت وھذه الرسوم  ، كل عاملعن صاحب العمل  رسوم سنوية علىفرض  -
. دوالراً يعادل أي ما اً،خمسين دينار

  
  كلفتھا بلغت حيث  العربية المتحدة،اإلماراتفي ولين ؤتوثيق شھادات الخبرات لدى المس  -

.  دوالراً أي ما يعادل دراھم،
  

القوى  دوالراً لدعم برنامج تدريب  يعادلما أي  ،سعودي ريال فد  كل عامل وايدفع  -
 انتھت إقامتھم العمال الذين لترحيل السعودية مجموعة من اإلجراءات  المملكة العربيةوقد اتخذت . العاملة

  . الوافدين من غير إقامة قانونيةالقانونية، أو 
  

كان معظمھم من و ، إقامتھممدةانتھت وافد    حوالىتمكنت السلطات السعودية من ترحيل   -
 مصنعاً غير قانوني للمالبس، وترحيل عدد من القاصرات، العرب واألفارقة، كما تمكنت من إغالق 

   حوالىخالل أربعة أشھر فقط، تم ترحيل و . ، ومن ليس لھم محل إقامة محددالكحولوبائعي 
. وافد

  
وى عامالً أجنبياً بدون ؤمجموعة من الجزاءات على من يشغل لديه أو ي البحرينيع البرلمان شر  -

)(  .

)(  .

)(  .



   --

 أي ،بحريني دينار ، ووصلت العقوبة إلى السجن لمدة ثالثة أشھر أو دفع غرامة مقدارھا رسميتصريح 
 عامالً  غادر ، وترتب على ھذا أنه خالل ثمانية أشھر من عام  دوالراً  يعادلما 

.مھاجراً
  

 التي الشركات من إلى ترحيل الوافدين الذين انتھت إقامتھم القانونية  العربية المتحدةلجأت اإلمارات  -
اتخذت المملكة و .  عامل ، وترتب على ھذا اإلجراء ترحيل مدة عملھم وانتھت فيھاكانوا يعملون 

على أثرھا  غادر ،ترة الھجرة أو الحج بعد انتھاء ففيھاا تجاه من بقيو السعودية إجراءات مشابھه العربية
.شرعي مقيم على نحو غير   حوالى
 تصريحات العمل أو تجديدھا، وتحديد أعداد بإصدارالتنظيم الدقيق والرقابة الصارمة على االلتزام   - 

.  المواطنونفيھا ال يعمل  والمجاالت التيتصريحات العمل السنوية بما يتوافق مع فرص العمل
  

 . "ببيع الكفالة" ما يسمى عن طريق ، اإلتجار بتصريحات الدخول إلى البلدان العربيةالتشدد في مراقبة  - 
 حوالىأي ، العربية المتحدة  وافد في اإلمارات  حوالىوقدر عدد الحاصلين على ھذه التصريحات ب

 أن   لعامالكويتيلبشرية كما اتضح من تقرير التنمية ا . القوى العاملة مجموع من  في المائة
؛ ألن النظامية سوق العمل غير إلى تصريحات الدخول كان أحد أھم روافد تزايد العمالة الوافدة فياإلتجار 

 العربية إلماراتإلى ا الوافد للھندي التأشيرة فكلفة ،المتاجرين بھذه التأشيرات يحصلون على مبالغ كبيرة
 ھذه اإلجراءات أنھا خفضت بالفعل فيالمھم و .  دوالراً  يعادلأي ما  درھم،   تبلغ المتحدة

  .مجلس التعاون الخليجي بلدان في أسواق العمل في الوافدة لأليدي العاملةض العمل وعر
  

 مجموع  تخفيضفي الذي أحدثته  كافية على الرغم من األثر سياسات إحالل العمالة الوطنيةولم تكن  
 بين الثبات  إلى مجموع السكانقد تراوحت نسبة الوافدينو  .كل ما كان متوقعاً منھالم تحقق  فھيالوافدين، 
 انخفضت نسبة  حيث السعودية المملكة العربية باستثناءي، الخليج في بعض بلدان مجلس التعاونوالزيادة

،  عام  في المائة في إلى  عام  في المائة في من القوى العاملة من مجموعالوافدين 
بلدان سعت ولذلك   .)(وخاصة بعد حرب الخليج  إلى مجموع السكان الوافديننسبة قلّت  حيثالكويتو

ومن ھذه  .  فيھاض العملو جديدة من شأنھا التأثير على حجم عرتدابير اعتمادإلى  الخليجيمجلس التعاون 
:)(التدابير

  
 وأيضاً اإلنفاق يةالسعود سوق العمل فيمطلوبة إنفاق ماليين الدوالرات للتدريب على الوظائف ال  -

   .المدارس التكنولوجيةعلى 
  

بدفع وذلك  السعوديين،  لتشجيعھا على توظيف المواطنينالقطاع الخاصتقديم حوافز مادية لشركات   -
.السعودي للعامل الشھرينصف الراتب 

  
 البحرين كلفة تشغيل فيارتفعت فقد  .  تشغيل الوافدين بتحديد شروط مقيدة للطلب عليھمكلفةرفع   -

.  للعمالة الوطنيةاً دينار مجال الخدمات المنزلية مقابل في اً دينارعمال أجانب إلى أكثر من 

)(  .

)(  .



   --

  
العمال دمج إلى  تھدف مشاريع أي تبنى في العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجيلدى عدم الرغبة   -

.)(مجتمعاتھا بنية ضمن الوافدين
  

 اإلقليمية وأبعادھا بلدان اإلرسال فيسياسات الھجرة   -جيم
  

 مزدوج ارتبط بنوعية المھاجرين حسب مستوى بتوجه بلدان اإلرسال في سياسات الھجرة تتسم  
 ھذه البلدان ، حيث تعمل غالبية، أو من حيث كون ھجرتھم دائمة أو مؤقتةالمھارات والكفاءات التعليمية
، ي سوق العمل المحلفي لعالج االختالالت الھيكلية  مھارة أصحاب المھارات األقلالعربية على تشجيع ھجرة

  .)( ھجرة ذوى المھارات العاليةفيوال ترغب 
  

تركيب وفقاً لطبيعة الفترة ال وىمستوالوتتباين سياسات البلدان العربية المرسلة للمھاجرين من حيث   
 بلدان اإلرسال العربية عدداً من اعتمدت وقد . )(نمائية المعتمدةاإل للفلسفة، وتبعاً تشھد الھجرة التيالزمنية 

عقد بعض البلدان  وقد  .دارة وتنظيم عملية الھجرة وضمان وجود عالقة مع ھؤالء المھاجرينإلالسياسات 
  الزائدة نحوالقوى العاملة تنظيم موجات الھجرة، وكذلك توجيه بھدفاتفاقيات ثنائية مع بلدان االستقبال 
  .)(إلى العمالةالقطاعات الصناعية األكثر احتياجاً 

  
 بھدف تسھيل انتقال  نظام معلومات الھجرةمشروع يا مصر بالتعاون مع إيطالأطلقت  ھذا السياقفيو  

 ومن خالل اتفاقات رسمية بين ية سوق العمل اإليطالفيمتاحة اللوظائف في ا للعملالمھاجرين المصريين 
عى العديد من بلدان اإلرسال العربية إلى ربط سياسات الھجرة بالمصلحة الوطنية من كما س . )(البلدين

 وزارة القوى ، عام ، في مصرأنشأت اإلطار، ھذا في و. خالل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
 بلدان فيالمعلومات الالزمة عن فرص العمل المتاحة ب بتزويدھمالعاملة والھجرة لمساعدة المھاجرين 

.)(اممنھمؤسسات حكومية تعنى بقضايا المھاجرين  ،عام في   والجزائر،تونس وأنشأت ؛االستقبال
  

بھدف زيادة أعداد المھاجرين إلى الخارج تدابير ل  عام اإلنمائية في هن المغرب خطتوضم�  
مالية لالقتصاد الموارد الرين  تحويالت المھاجمساھمة، وزيادة ية سوق العمل المحلفيتقليل حجم البطالة 

وسعت تونس أيضاً إلى إقرار سياسات تھدف إلى .   الوطنية)(قوى العاملةال مھارة  مستوى، ورفعالوطني
، وذلك  عام  فيباو الستيعاب المھاجرين العائدين بعد أزمة الھجرة مع أورالتونسيتھيئة االقتصاد 

)(  .

)(  .

)(  .

)(  .

)(  .

)(  .

)(  .  



   --

  .)( مدخراتھمفادة منبإيجاد قنوات لالستثمار واالدخار لالست
  

 إلى البحث عن وقد سعى  .بلدان المجاورةإلى ال على تشجيع الھجرة  سياستهتعتمدفيمن الأما   
وفي ھذا  .  اليمنيةالعاملة صفوف القوى في المطلوب المھارات جديدة تتالءم مع مستوى عملمجاالت 
 تزويد العاملين بالمھارات دف إلىتھع القطاع الخاص على تأسيس مراكز تدريب يشجيندرج ت السياق،

 اتفاقية مع فرنسا لتشجيع عودة  عام  في الجزائروعقدت . خارجإلى ال الھجرة فيالالزمة لمساعدتھم 
 تعتمد ، مقارنة بمصادر أخرىالتحويالت المرسلة من بلدان االستقبال أھميةمن  قللتحكومة ال ألن ،مھاجريھا

 لفترة والغاز، كما أنھا اعتبرت الھجرة شكالً من أشكال التبعية النفط ديرلتأمين اإليرادات، وال سيما تص
  .)(االستعمار
 التخلص من  في بلدان اإلرسال لدى مضمونھا رغبةفي حملتوعلى الرغم من أن سياسات الھجرة   
 في كثيراًثر  البلدان العربية المرسلة تؤفي وخاصة األقل مھارة، فالواقع أن البطالة القوى العاملة،فائض 

 عدد العاطلين عن العمل بين الحاصلين على مستويات ازدياد وخاصة مع ، ھذه البلدانمنحجم الھجرة 
 نادرة من لموارد ھذه البلدان تنظر إلى الھجرة باعتبارھا خسارة وإزاء ھذا الواقع، بدأت . تعليمية مرتفعة

،  الخارجفين و يكتسبھا ھؤالء المھاجرالتيرات  فرصة لتعزيز المھارات والخبمنھاالكفاءات البشرية أكثر 
  .)(ن إذا ما قرروا العودة إلى الوطويحملونھا معھم

  
تشجيع ل  بنوداً تضمنت سياسات الھجرةالمالي، العجز سد في أھمية تحويالت المھاجرين  إلىونظراً  

تخفيف ضوابط من خالل وكذلك  بلدان االستقبال، في الوطنية للمصارفتحويالت من خالل إنشاء فروع ال
  .)(التحويل، والسماح باستبدال الحسابات الجارية للمھاجرين بالعملة المحلية

  
إلى  شعورھم باالنتماء لتعميق الحفاظ على حقوق المھاجرين المدنيةحرصت بلدان اإلرسال على و  

 بعض وبما أن .  المھاجرين لألجيال الالحقة منالديني اللغة والتعليم فيبعقد دورات ذلك و ،ثقافة بلدانھم
 في، سعت إلى تمكينھم اقتصادياً وتدعيم وجودھم "جاليات"البلدان العربية تنظر إلى مھاجريھا باعتبارھم 

 بلدان االستقبال في اندماجھم وتعززالخارج من خالل إنشاء العديد من المؤسسات العامة لتتواصل معھم 
لمحافظة على ل كما أقرت بعض البلدان العربية سياسات  .)( ھاجروا منھاالتي باألوطان وتوثق ارتباطھم

الخارج كما في  سفارات بلدانھم االنتخاب عبر  في المشاركةفي الحقالحقوق السياسية للمھاجرين، وخاصة 
  .)( ھاجروا منھاالتي بالبلدان  المھاجرين عالقاتتوثيق في، مما ساھم الجزائر  حالةفييحدث 

  
  :  نقاطفي ثالث المنطقة العربية في بلدان اإلرسال الرئيسية فيسات الھجرة سياتلخيص  ويمكن  

  
، ولالستفادة من يةتشجيع الھجرة الخارجية لتخفيف حدة األزمة على مستوى سوق العمل المحل  -

  .الوطني من مصادر الدخل اًمصدرباعتبارھا تحويالت المھاجرين 

)(  .

)(  .

)(  .  

)(  .

)(  .

)(  .



   --

  
 نارة إلكسابھم مھارات جديدة يستفاد بھا عندما يقررو األقل مھ العمال تشجيع ھجرةفيالرغبة   -

  . التحديث والتطويرفي دورھم المھارات ألھمية ذوي تشجيع ھجرة فيالعودة إلى بلدانھم، مع عدم الرغبة 
  

 بلدان االستقبال ووزارات أو في وطنية لمصارف العالقات مع المھاجرين بإنشاء فروع تعزيز  -
 في سفارات بلدانھم االنتخاب والتصويت عبر في أو بإقرار حق المھاجرين ،ينون المھاجرؤ بشتعنىمكاتب 

  . الخارجفي بلدان المھجر ودعم منظمات المھاجرين 
  

  الخليجيبلدان مجلس التعاونإلى  حجم وخصائص الھجرة العربية فيالتغيرات   -دال
  

 ھذه إلى نسبة الوافدين العرب  إلى انخفاضالخليجي مجلس التعاون في بلدانأدت السياسات المتبعة   
 في واستمرت ھذه النسبة . التالي العقد في في المائة  إلى  عام  في المائة فيالبلدان من 
وقد سجلت  .  الوافدينمجموع من  في المائة-تراوح بين ت  عام أصبحت في إلى أناالنخفاض 

  في المائةبعد أن كان العرب يشكلون ف .  انخفاضةنسب السعودية والكويت أعلى  المملكة العربيةكل من
 عام  في المائة في و أصبحت نسبتھم تتراوح بين ، عام المملكة العربية السعودية في في

 في  إلى أيضاً على مدى العقدين الماضيين من  الوافدين العرب انخفضت نسبةفي الكويت  و. 
.)( عام  في المائة في والبحرين إلى  العربية المتحدةمارات اإلفي، كما وصلت المائة

  
    من أصل   بيانات المتاحة من بلدان اإلرسال العربية أن ويتضح من ال  
المملكة  في   حوالى حيث يقيم ، بلدان عربيةفييتوزعون  كانوا في عام  من مصر اًمھاجر

 كما يتوزع المھاجرون  .يةب الجماھيرية العربية الليفي   ، األردنفي  و السعودية،العربية 
،  حيث يقيم با و، وغرب أور   حيث يقيم بين أمريكا الشمالية عام بعداللبنانيون 

.)( مھاجراً  أماكن أخرى من العالم في، و حيث يوجد وبلدان عربية 
  

  2002 و1975 مھاجرين بين عامي العرب من النسبة  -3جدول ال
  )النسبة المئوية(

  
  العام

البلد
البحرين
الكويت
عمان
قطر

-المملكة العربية السعودية 
اإلمارات العربية المتحدة 

-الخليجي مجلس التعاون بلدان
  

. ، ص ذكرهسبق مرجع، يسممثياء سالم الشا  )(

)(  .



   --

  . ، صسبق ذكره مرجع، يالشامسميثاء سالم : المصدر
  

  ىبحوال ر في أواخر التسعينات قدالعربي عدد الوافدين إلى بلدان الخليج  أن البياناتضح منتوي  
   تقدر السلطات اليمنيةو  .نين واألردنيي اليمنيتليھا نسبة منھم، نسبةمليون، شكل المصريون أكبر 

 حين تقدرھم السلطات السعودية بنحو في مليون،  ى السعودية بحوالبية المملكة العر المھاجرين إلىعدد
 قبل حرب الخليج ، أي عام  فيي وفلسطيني أردن  حوالىوكان ھناك   . 
  .)(الثانية

  
 مجلس التعاون  الوافدة إلى بلدانالقوى العاملة تكوين في ھذه الحرب إلى تغيرات واضحة أدتو  
غادروا المملكة العربية  ي منھم مليون يمن،ي مليون عرب ى حوالتلك البلدان فقد غادر  .الخليجي
بذلك و  )( الكويت غادرواي مصر ، وي فلسطين ، وي أردن ، والسعودية

ع  في المائة من مجمويشكلون  حيث مجلس التعاون الخليجي، بلدان فين العرب أقلية وأصبح الوافد
 في  قطر، وفي  في المائة حوالى، و السعودية في المائة في المملكة العربية، و الكويتفي الوافدين
 وبعد أن وضعت الحرب أوزارھا  .)(مان ع�في  في المائة، وأقل من  العربية المتحدة اإلماراتفي المائة

ى الكويت، وانحسرت فرص الوافدين عاد بعض الوافدين العرب كالمصريين والسوريين واللبنانيين إل
.)(الفلسطينيين والعراقيين والسودانيين واليمنيين

  
  1996مايو /أيار ،مجموع السكانإلى حسب الجنسية ونسبتھم   الكويتفي السكان العرب  -4جدول ال

النسبة المئويةالعددالجنسيةالنسبة المئويةالعددالجنسية 
مارات العربية المتحدةاإلالكويت 
قطرفلسطين
السودانمصر 

الصومالاألردن 
تونسالعراق 

المغربةسوريالجمھورية العربية ال
موريتانياالسعودية المملكة العربية 

رالجزائلبنان 
ةليبيالجماھيرية العربية الاليمن 
يجيبوتعمان 

البحرين 
مجموع العرب

  . ، صسبق ذكره مرجع، يميثاء سالم الشامس: المصدر
  

في  فازدادت ، من كل الجنسياتبلدان مجلس التعاون الخليجيأما نسبة اإلناث المھاجرات إلى   
  األيدي العاملة ورغم انخفاض نسبة . الثمانيناتفي  في المائة إلى  في المائةمن الكويت، مثالً، 

. ، مصدر سابق، صيسممثياء سالم الشا  )(

. سابق، صالالمصدر   )(

)(  .

. ، صذكرهسبق ، مصدر يسمميثاء سالم الشا  )(



   --

 فالعرب . باآلسيوية مقارنة، العرب من ذوي المھارات يالحظ ارتفاع في نسبة، في تلك البلدان يةبالعر
 مھن في اآلسيويين عدد كبير من حين يعمل في مؤسسات لتعليم اللغة العربية، في في معظم األحيان ونيعمل

  .)( ذلكالمنازل كمربيات وشغاالت وسائقين وما إلىفي الخدمات االجتماعية والشخصية 
  

  خصائص الھجرة العربية إلى أوروبا حجم وفيالتغيرات   -ھاء
  األمريكيةوالواليات المتحدة

  
وتوضح  .  في زيادة الھجرةاالختالالت والمشكالت السكانية واالجتماعية واالقتصاديةلقد أسھمت   

 تونس، والجزائر،  األردن،ھي ، عربيةبلدان ية ھاجروا من ثمان مليون شخص ىحوالالبيانات أن 
  .)( عام أوائلفي المغرب، و والجمھورية العربية السورية، وفلسطين، ومصر، ولبنان،

 المكان المفضل ھيبا وأورأن  مرسلة لأليدي العاملة عربية خمسة بلدان  من بياناتتوضحكما   
 من  في المائة ىال المھاجرين العرب حو مجموع شكل الجيل األول منوقد  .للھجرة من ھذه البلدان

 )( العاملةلأليدي من حيث استقبالھا ي الترتيب الثانفي المنتجة للنفط، ثم تأتى البلدان إلى أوروباالمھاجرين 
).انظر الشكل (
  

   اإلرسالبلد إحصاءاتتوزيع المھاجرين العرب حسب   -1الشكل 
  ) متفرقةأعوام(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .: المصدر
  

اجتماع ورقة مقدمة إلى ، "السمات واآلثار: تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية"محمد األمين فارس،   )(
 إدارة الشؤون ،مايو، /أيار -التحديات والفرص، بيروت، :  المنطقة العربيةفيالخبراء حول الھجرة الدولية والتنمية 

. ، ص، مايو / أيارعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، االقتصادية واالجتما

)(  .

)(  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
 

      

  



   --

 بلدان في يعيشون ، بلدان عربيةفي ولدوا ، ممن مليون شخص كان حوالى ،وفي عام   
 مجموع من  في المائة حوالى ھم يشكلون بذلك، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 من ھذه النسبة، إذ يتراوح أقصاھا بين  البلدان العربية حصة وتتفاوت. بلدانال  تلكفياألجانب الذين يعيشون 
  ).انظر الجدول ( للجزائر و  في المائة للبنان

  
  الوالدة العربية على أساس مكان البلدانمعدالت الھجرة من بعض   -5جدول ال

  التنميةبلدان منظمة التعاون و وخليجي الالتعاون  مجلسإلى بلدان      
  2000 في عام في الميدان االقتصادي       

النسبةعدد المھاجرينالبلد
لبنان 

المغرب 
تونس 

الجزائر 

 :درصالم

 أن فرنسا) المغربتونس والجزائر و (العربي تيارات الھجرة من بلدان المغرب ويتبي�ن من تحليل  
 حيث ، المرحلة األولى لھذه الھجرةفي وخاصة ،عربال تحّل في المرتبة األولى من حيث استقبال المھاجرين

 إسبانيا إلى مھاجريند�ر عدد ال وق.  عام أواخر فيمھاجراً    قدر عدد المھاجرين بنحو 
  عام  مھاجراً في   بنحو إيطالياوإلى،  أواخر عام في  مھاجراً  بنحو

 المغرب يحّل المستقبلة، البلدانبيانات ووفقاً لو .  عام  مھاجرين في بحوالى بنحو وألمانيا 
 المھاجرين منه بنحو إذ قُد�ر عدد ،يبوالتحاد األوربلدان اإلى مھاجرين ال إرسال في المرتبة األولى من حيث

  .)( مھاجراً ، وأخيراً مصر  مھاجراً ، ثم تونس  ، تليه الجزائر   
  ).انظر الجدول (
  

  بيو االتحاد األوربلدان اإلرسال إلى بعض بلداناتجاھات الھجرة العربية من   -6جدول ال
  )سب إحصاءات البلدان المستقبلةأعوام متفرقة ح(

  اإلرسال بلدان
تونسالمغربلبناناألردنمصرالجزائراالستقبالبلدان 

الجمھورية العربية 
السورية

فرنسا
إسبانيا
إيطاليا
ألمانيا
ھولندا
-بلجيكا
اليونان

.: المصدر

 أرباع ة ثالثإذ ال يتجاوز عمر، على الھجرة العربية ھجرة الشباب فتغلبأما من حيث العمر   
أن النسبة حسب البلدان، إذ يالحظ تتفاوت ھذه  و.  سنة ھم دون منھم  في المائة سنة، والمھاجرين 

)(  .



   --

الفئة من   ھم ومصر والجماھيرية العربية الليبيةالجزائر في المائة من المھاجرين من تونس وحوالى 
أعداداً  ي الوقت الحالفي وإيطاليا إسبانيا إذ تستقبل كثيراً،مغرب فتختلف حالة ال أما  . وأكثر سنةرية العم
 ومعظمھم من ، وظائف اإلنشاءات والزراعة والخدماتفيوخاصة العمالة األقل مھارة ، الجددمھاجرين من ال

  ).انظر الجدول ( )(مرتفعة على مستويات أيضاً انيةنوتحافظ الھجرة اللب . صغار السن
  

  بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدانبعض إلى توزيع المھاجرين   -7جدول ال
  2000في عام   العمريةحسب الفئة االقتصادي     

  الفئة العمرية
+-----البلد

الجزائر
مصر
  األردن
لبنان

المغرب
تونس
ليبيا

  .: المصدر

 ن الخليجي يغلب على عددومجلس التعاالھجرة العربية إلى بلدان من  د الذكورويالحظ أن عد  
 من  في المائةال تتجاوز نسبة المھاجرات  والجماھيرية العربية الليبية،فباستثناء الجزائر   .اإلناث

  كة المرأة مشارال تتجاوز نسبة كما   .عالمال للھجرة النسائية على مستوى  في المائة مقابل ،المھاجرين
 في المرأة الذي حققته التحصيل العلمي المتقد�م على الرغم من  في المائة المحلية العاملة ىقوال في

    معظمھا من األيدي العاملة أيضاً أن نمط الھجرة النسائيةوي�الحظ  .ي الوقت الحالفي ية العربالمنطقة
 )(مصرولبنان و يبية والجمھورية العربية السورية األردن والجماھيرية العربية اللفي وخاصة ،قل مھارةاأل
  ).انظر الجدول (
  

  إلىفأكثر سنة  15  من الفئة العمرية اإلرسالبلدان فيتوزيع المھاجرين   -8جدول ال
  2000في عام  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بلدان       

  
  النوع

إناثذكورالبلد
الجزائر
مصر
األردن
لبنان
ليبيا

المغرب
الجمھورية العربية السورية

تونس
اليمن

)(  .

)(  .



   --

  
.: المصدر

  
 األردن وال سيما  في آن،رسلة ومستقبلة ما بلدان اإلرسال العربية بلدانوي�الحظ أيضاً أن ضمن  
عانى ي ومع أن األردن  .ية المحلالنظامية سوق العمل فيبعض االختالالت ل  نتيجةالنمط نشأوھذا  . ولبنان

ستقبل كما ي وخاصة من مصر، ،موجات متتالية من المھاجرينيستقبل من ارتفاع نسبة البطالة بين السكان، 
سيما من بنغالديش وسري النكا، وغالبيتھا  ، وال من شرق آسياالعاملة المھاجرةأعداداً متزايدة من األيدي 

 مجلس التعاون  بلدانفي للعمل من ذوي المھارات ھاجر العديد من األردنيين وفي المقابل، . من النساء
.)(نظراً إلى ضيق سوق العمل النظامية في األردن الخليجي

  
الخارج، تفد إليه موجات من الھجرة العمالية سواء من في ين للعمل  ھاجر العديد من اللبنانيحين فيو  
تشير التقديرات إلى أن و .  من أصحاب المھارات المحدودة الذين يعملونغالبيتھم ، شرق آسياممصر أ
  .)(م  عا في لبناندخلواالنكا ي من سروعاملة  عامل  حوالى 

  
 شكلت التيعدد من المالمح ب تتسم اإلرسال العربية بلدان تبين أن الھجرة مني ، ضوء ما سبقفيو  

  :ومن ھذه المالمح .  ھذه البلدانفياإلطار العام التجاھات وأنماط الھجرة 
.المغربتونس والجزائر و في وخاصة ، الشرائح األقل مھارة واألقل تعليماًفيركز الھجرة تت  -
  

.ھاجريننسبة النساء إلى مجموع عدد المانخفاض يتضح   -
  

 باإلضافة ،العربي المغرب  بلدان منوال سيما ،أساسي الھجرة إلى البلدان األوروبية بشكل تياراتجاه   -
. التسعينياتفي وخاصة بعد أزمة الخليج ،مصرو لبنانو األردن إلى
  

 اصةبلداناً مرسلة ومستقبلة في آن، وخ باعتبارھا ، العربيةالبلدان في من الھجرة نمط خاصبروز   -
  .لبنانواألردن 

)(  .  

)(  .



   --

  الھجرة الدولية والتنمية  -ثانياً
  

   والھجرةفيالتحول الديموغرا  -ألف
  

  حالة انخفاض معدالت الخصوبة والوفاة إلى حالة ارتفاعاالنتقال من" فييقصد بالتحول الديموغرا  
  :ل بمرحلتين ھذا التحوويمر.  )("معدالت الخصوبة والوفاة

  
 األطفال والرضع، بينما يستمر معدل الخصوبة وفيات فيھا معدل ينخفض: األولىالمرحلة  •

 الصغيرة ويرتفع معدل يةفئات العمرال وترتفع نسبة السكانيمرتفعاً، فيرتفع معدل النمو 
؛اإلعالة

) امرأة/ طفل(ينخفض معدل الخصوبة تدريجياً حتى يبلغ معدل اإلحالل : الثانيةالمرحلة  •
 الصغيرة، يةفئات العمرال ويتجه نحو االستقرار، وتنخفض نسبة انيالسكفينخفض معدل النمو 
  المرحلةفي الصغيرة العمريةفئات ال في الذين كانوا ، سن العملفيوترتفع نسبة السكان 

الرتفاع مرة أخرى عندما ترتفع نسبة إلى ا وينخفض معدل اإلعالة، وإن كان يعود األولى،
.لالتحو اھذلكبار السن نتيجة 

  
الوفيات مباشرة على نسبة الزيادة الطبيعية للسكان؛ حيث معدل  الخصوبة و معدلعكس انخفاضين  

 التي البلدان فيإلى انخفاض ھذه المعدالت بوتيرة أسرع ) االحتمال المعتدل(تشير إسقاطات األمم المتحدة 
 ل معدية من انخفاض مرحلة أولفيتزال   الي التالبلدان فيف  .يفتقدمت فيھا عملية التحول الديموغرا

 ليصل ينخفض ببطء، ثم -  معدل الزيادة الطبيعية مستقراً خالل الفترة سيظل) اليمن(الخصوبة 
 . يفراغ الستقرار الوضع الديمومسافة طويلة أمامه يبقى، و-  خالل الفترة  في المائةإلى 

، )تونس ولبنان( الخصوبة  معدلحل انخفاض مرافي تقدمت ي التالبلدان في ھذا االنخفاض نمطويختلف 
 ي نھاية النصف األول من القرن الحادفي صفر حيث ينخفض معدل الزيادة الطبيعية تدريجياً ليصل إلى

 وتشير اإلسقاطات إلى أن معدل الزيادة الطبيعية  .يفراغ حالة االستقرار التام للوضع الديمويوالعشرين وھ
 تقدمت فيھا ي التالبلدان معظم في -  خالل الفترة ي المائة فقل من أللسكان سينخفض إلى 

بينما ) المغربوقطر و الجزائرالبحرين وتونس وواإلمارات العربية المتحدة  (فيراغ التحول الديموعملية
  .)( موريتانيا واليمنفي  في المائة تتجاوز

  
ونسبة ) - ( سن العمل فيكان نسبة الس ارتفاع يفولعل من أھم نتائج التحول الديموغرا  

 العربية، البلدان جميع في ھام حيزفئة الشباب ل بقىيوس .  سنة نسبة األطفال أقل من وانخفاضالمسنين، 
 حتى سن العمل مرتفعة في حيث ستبقى نسبة السكان ،رافيةوغ من الناحية الديمرفاه فترة غالبيتھا وستشھد

  .بلدة كل  وفقاً لخصوصيه أو ما بعدعام 
  

اجتماع الخبراء حول ورقة مقدمة إلى ، " دول المشرقي والتشغيل وھجرة العمالة فيالتحول الديمجراف"ھبة أحمد نصار،   )(
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،مايو /أيار -التحديات والفرص، بيروت، :  المنطقة العربيةيالھجرة الدولية والتنمية ف

. ص، ، مايو / أيارللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وا

.-  السابق، صالمرجع  )(



   --

 يمكن إذ ،فيراغ عملية التحول الديموفي من المظاھر اإليجابية )(رافيةغ النافذة الديمووتعد�  
في  ، كما يمكن االستفادة منھا بالتكافل بين األجيالتعنى تحسين إنتاجية العمل، ووضع برامج فياستثمارھا 

 يفوق القوى العاملة في ھذه المرحلةنتمون إلى عدد السكان الذين يألن  ، برامج التأمينات االجتماعيةتدعيم
خلق العديد من الفرص لالستثمار ب فيراغ أن تسمح ھذه الفترة من الرفاه الديموويمكن . عدد السكان خارجھا

التعليم من حيث إتاحة   على النحو األمثل، الطبيعية والبشريةاالستغالل مواردھو العربية المنطقة في
  . لكل الفئاتاالقتصادي النشاط في المشاركة ،لحديثةالمعرفة بالتقنيات او
  

 وضغط الھجرةالتحول الديموغرافي   -باء
  

 على النمو االقتصادي وعلى تشغيل القوى العاملة من خالل ثالث قنوات يفراغيؤثر التحول الديمو  
  :يھ
  

، القوى العاملة في سن العمل، ومعدل اإلسھام في نسبة السكان  خالل من أثرھاحددوي�: سوق العمل  -
 التشغيل على طبيعة سوق في يفراغلتحول الديمول اإليجابياألثر ويتوقف  . العمل لكل عامل وعدد ساعات

  .العمل وھيكل اإلنتاج
  

 في سنة  سن في يرتفع حيث ، االدخار وفقاً للمرحلة العمريةديحد: دخار واالستثمار والتشغيلالا  -
 ومن ثم النمو يدعم االستثمار المحلفي المدخرات تزايد يسھم و . الثالثينسن  فيينخفض بين األفراد حين 

 تساعد على تعبئة المدخرات وتوجيھھا نحو يويتطلب ھذا توفير المؤسسات واألسواق المالية الت . والتشغيل
  .أثر أكبر ھذه الحالة يمكن أن يكون لتحويالت المھاجرين في الداخل، وموجھة نحواستثمارات 

  
 تعليم في على االستثمار األسريقلل ارتفاع معدل اإلعالة من قدرة : لتعليم ورأس المال البشرىا  -

 حيث يؤدى ذلك إلى تزايد ، يدعم ارتفاع معدالت التعليمالوالدة العمر المتوقع عند ازديادن إأبنائھم، كما 
  .)(العوائد من التعليم مدى العمر

  
 إيجاد فرص عمل كافية تسمح بتخفيض معدالت البطالة أھمھا ،ايارافية عدة قضغتطرح النافذة الديمو  

 القدرة زيادة الفقر، وتحسين إنتاجية العمل بھدف مكافحة و،لية لطاقات الشباباومن ثم التوظيف األكثر فع
 التنافسية لالقتصادات العربية، فضالً عن تحسين برامج التأمينات االجتماعية والصحية، وبرامج رعاية الفئات

واالستفادة من الھجرة  ،المختلفةالخاصة والمسنين مع ترسيخ مبدأ التضامن بين الفئات االجتماعية واألجيال 
 في  والھجرة الدوليةيفعالقة بين التحول الديموغرامالمح ال وتختصر . الوطني تنمية االقتصاد فيالدولية 

  :اريوھين التالييننالسي
  

 وتحسين االقتصادي زيادة معدالت النمو فيافذة الديموغرافية فادة من النتاالس: سيناريو األولال •
 وفي ھذه الحالة . خصائصھم التعليميةمھاراتھم و والمواطنينحياة الخدمات واالرتقاء بنوعية 

ھي فترة زمنية تمر فيھا المجتمعات بتحوالت ديموغرافية يشھد فيھا الھيكل العمري للسكان تغيرات مھمة، إذ تتجاوز   )(
ويمكن تحديد ظھور النافذة الديموغرافية بالفترة الزمنية التي تنخفض .  نسب المئوية للفئات العمرية األخرىنسبة السكان في سن العمل ال

ـ -فيھا نسبة السكان في الفئة العمرية     وما فوق دون  في المائة، مع بقاء نسبة السكان في الفئة العمرية  سنة إلى دون ال
ـ  . في المائةال

.- ابق، صالمصدر الس  )(



   --

؛ التنمية وتقليل معدالت البطالةروافد زيادة فيتكون تحويالت المھاجرين واضحة التأثير 
 الھجرة الدولية، حيث ضغوط الديموغرافية، وعندئذ، تزداد  الفرصةتفويت: يسيناريو الثانال •

 خلق فرص التمكن من سن العمل، وعدم في معدالت البطالة نتيجة لتزايد أعداد السكان تتزايد
 ، غالبية البلدان العربيةفيالرتفاع إلى ا اتجاه معدالت البطالة فيولعل  . م لھ الكافيةالعمل

.ة للداللة على ھذه الحالة، مؤشرات كافيخاصة بين الشبابو
  

 التساؤل حول مستقبل الھجرة العربية في ضوء تحديات التنمية يطرح ،تقدم  ماإلىاستناداً و  
 جذرية التي تتزامن مع تحوالت ديموغرافية ، والدوليةاإلقليميةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية الجديدة 

دخارات واالستثمارات نتيجة  تخفيض حجم االإلى أدى با ماالتزايد السكاني غالف  . المنطقةبلدانستشھدھا 
 لكل  بلغ ھذا المعدل وقد .  وذلك في المراحل األولى من التحول الديموغرافي، اإلعالةتالرتفاع معدال

 ان االتجاھات الديموغرافية في المنطقة العربية شرعت بالتحول التدريجي إال  . شخص في عام 
تغيير بنيوي في الھيكل ل الطريق ة من القرن الماضي ممھداألخيرة خالل العقود  تقدماًرأكثنحو مراحل 

،  ستتغير التركيبة العمرية للسكان، التدريجي لمعدالت الخصوبةاالنخفاض فمع  .العمري للسكان في المنطقة
  الىحولى إ  عام  في مليونمن ) سنة - ( السكان في سن العمل أعداد ترتفع حيث
 لمعد على وأكثر  بينما ستحافظ الفئة العمرية ، مليون قدرھا بزيادة صافية أي ، عام  فيمليون

 مليون بين لى إتصل فس  سنة-ما صافي الزيادة للفئة العمرية أ  .منخفض في مجموع السكان
 للسكان في المنطقة قد تكون  االتجاھات الھيكلية ويرى معظم خبراء االقتصاد أن . وعامي 

 انخفاض بالتزامن مععالة  معدالت اإللتراجع وذلك نتيجة ،فرصة سانحة لزيادة االدخارات واالستثمارات
عداد  استيعاب األفي ھذه االدخارات واالستثمارات لم تستغلذا إ ال تسنح ھذه الفرصةمعدالت الخصوبة وقد 

االتجاھات الديموغرافية و . الطلب على الھجرة الدولية إلى زيادة مما يؤدي ،المتزايدة للسكان في سن العمل
 الفئات موجھة إلى ، سياسات اقتصادية واجتماعية مناسبةرافقتھاذا إ ايجابية البلدان قد تكونالحالية في بعض 
رحلة في مدخالھا في حساباتھم  إن لم يستطع متخذي القرارا وقد تكون سلبية على التنمية ،العمرية الشابة

 غير مرضية ان لم  تأتيقدو . اتية والبيئة السياسية المالئمةؤ واغتنام الفرصة في خلق الظروف الممبكرة
 ،) سنة- ( السياسات االقتصادية واالجتماعية االحتياجات الضرورية للفئات العمرية الشابة تراِع
توفير برامج متكاملة للصحة  إلى والحاجة ، اجر الئقذاتخلق فرص عمل منتجة إلى  الحاجة ةخاصو
  . السكانلجميعنجابية والى تمكين المرأة والى ضمان المشاركة السياسية اإل
  

 القوى الديموغرافية وتھيئة الفرصةالستفادة من لالسياسات الالزمة  تحديد يستخلص مما سبق أن  
التحديات االقتصادية بو ،من جھة االتجاھات الديموغرافية بالتنبؤات و يرتبطيةالعاملة الحتياجات السوق المحل

 لعدد من المتغيرات المترابطة الً تحليويتطلب ، من جھة أخرىواالجتماعية والسياسية التي تواجھھا المنطقة
تؤدي إلى عوامل  إلىقد تتحول ف ،الحسبانھذه التحديات في  تؤخذن لم وإ . التحدياتالتي تشكل سلسلة من 

 تساھم فيو ،مؤاتية قد تكون غير سياسات وتشريعاتوذلك نتيجة ل ،العاملةموارد البشرية واأليدي ال إھدار
جھتھا ا والتي على الحكومات مواألفقفي ومن النتائج المتوقعة التي تلوح  .  العملأسواق الخلل في مفاقمة
ت  بسبب السياسا،صعوبة تلبيتهينتج من  الطلب على الھجرة والضغط االجتماعي والسياسي الذي قد تزايد

 الھجرة وتضييق أبواب سد إلى اآلنوالتشريعات التي تنتھجھا بلدان االستقبال والتي تسعى غالبيتھا منذ 
مع   الھجرة والبطالة مرتبطة بمدى تكيف االقتصادات الوطنيةتقليص تبقى فرص ، فمن جھة. )(منافذھا

)(  



   --

موغرافية فرصة لن تتكرر في القرن  تتيح التحوالت الديأخرىواقع االندماج في االقتصاد العالمي ومن جھة 
 في بلده اإلنسانجعل خيار بقاء  وبالتالي يقلص الھجرة وي،بناء اقتصاد منتج يخلق فرص عمل جديدةلالحالي 
  .)(للجميعمتاحا 

  
 ية العربالمنطقة فيھجرة المرأة   -جيم

 وأنماطھا وخصائص  من حيث حجمھاباختالف واضح  وإليھاالعربية المنطقة ھجرة المرأة من تتسم  
رت وقد،  في العالممن مجموع المھاجرين  في المائة النساء نسبة  فقد بلغتففي عام   .المھاجرات
يتضح و .  في المائة في المنطقة العربية ولم تتجاوز،  في المائة البلدان المتقدمة بحوالى فيھذه النسبة 
  .ھا واتجاھاتھا وحجمالنساءھجرة   واضحاً فيما يتعلق بطبيعة تبايناًفي المنطقة العربيةأن   من الجدول

 ھجرة النساء  أنإلى التقديرات تشير، عموماًرغم اتجاه سياسات بلدان االستقبال إلى تقليل حجم الھجرة ف
  مھاجرة في مليون إلى نحو  عام  مھاجرة في من مليونيمجلس التعاون الخليج بلدان في تازداد
  .عام 

   مختلفة من العالمفي مناطق حسب الجنسعدد المھاجرين   -9جدول ال
  

  عدد المھاجرين
)بالمليون(

  عدد المھاجرين
)بالمليون(

نسبة اإلناث
  عدد المھاجرين

  
إناثذكورإناثذكورالبلد
العالم

المناطق األكثر تطوراً
المناطق األقل تطوراً

المنطقة العربية
العربيبلدان المغرب 
العربيبلدان المشرق 

مجلس التعاون الخليجيبلدان 
البحرين
الكويت

مانع�
قطر

السعوديةالمملكة العربية 
العربية المتحدةاإلمارات 

  
.: المصدر

  
 في  في المائة في ع�مان، مثالً، و بنحو العاملة الوافدة ىقوال فيالنساء وتقدر نسبة مساھمة 

ة العربية في المائة في المملك و  قطرفي في المائة و،  في المائة في البحرينو المائة في الكويت،

)(  .



   --

  .)(السعودية
  

  حصة بالمقارنة مع العاملة ىقوال في حصة المرأة المھاجرةتقديرات   -10جدول ال
  الخليجي بلدان مجلس التعاون في المواطنةالمرأة         

  
العاملة من السكان ىقوال
 القوى العاملة جموعم(

)فالباآل
  الوافدة العاملة ىقوال

)الفباآل(
 ىقوال في اإلناثنسبة 

العاملة
الوافدونالمجموعذكورإناثذكورإناثالعامالبلد

البحرين

الكويت

---عمان

قطر

السعوديةالمملكة العربية 

--- العربية المتحدةاإلمارات

. :رالمصد
  

  :يما يل ويتبين من الجدول   
  

.العربية بعض البلدان في العاملة ىقوال في المھاجرات نسبة النساءارتفاع   -
  .العاملة ىقوال في النساء من مجموعانخفاض مشاركة المواطنات   -
  

، واألردن  الخليجيبلدان مجلس التعاونإلى  المصدر األول للھجرة النسائية  ھيوبلدان شرق آسيا  
، كانت معظم المھاجرات إلى اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفي عام  . ولبنان
  .)نظر الجدول  (والكويت ولبنان األردن فيالنكا، كما ارتفعت نسبتھن ي سيا وسريندونإ من
  

   العربيةإلى البلدانالنكا ي سيا وسريتقدير عدد المھاجرات من إندون  -11جدول ال
  

مجموع األيدي العاملةالنسبة من )فآلالبا(العدد 
البلد
اإندونيسيمن 

--السعوديةالمملكة العربية 
--العربية المتحدةاإلمارات 

سري النكا من
--السعوديةالمملكة العربية 

--العربية المتحدةاإلمارات 
--الكويت
--قطر

)(  .



   --

--البحرين
--عمان
--لبنان

--األردن

  .: المصدر

فنسبة ،  في الفئات العمالية القليلة المھاراتبلدان االستقبال العربيةإلى وتتركز الھجرة النسائية الوافدة   
فمجموع المھاجرات إلى  . ة االبتدائية المرحلت تعليم أو أكملأي من المھاجرات لم تحصل على  في المائة
 ،ابتدائي على تعليم لة أو الحاصة غير المتعلم في المائة من الفئة مثالً، يضم� ، السعوديةالمملكة العربية

 في المائة من المواطنات  مقابل حوالى ،جامعي على تعليم الحاصلة  في المائة من الفئة وقرابة
والجماھيرية العربية  وباستثناء الجزائر  .)(الجامعيتعليم  في الاالبتدائية و المرحلة في السعوديات

 في المائة في  مقابل حوالى  في المائة األوروبية إلى البلدانإلى  المرأة العربيةھجرة وصلت  الليبية،
با و حيث أور،بلدان االستقبال العربية تبايناً واضحاً من حيث  المرأةوتتباين ھجرة . )( العالممختلف أنحاء

 ي مجلس التعاون الخليجبلدان حين تمثل في، ي بلدان المغرب العربمنمھاجرات لدى ال المفضلالمقصد ھي 
 ةالمصريو ة األردنيالمرأةالحظ أن ھجرة وي . ي بلدان المشرق العرب منمھاجراتلدى ال المفضلالمقصد 

 ھجرة ي بلدان العالم ھسائر حين أن الھجرة إلى فيقتة،  ھجرة مؤي ھيالخليج  بلدان مجلس التعاونإلى
  .)(دائمة

  
  بلدان بعض يف رجاالً ونساءً�) أكثرو سنة 15(توزيع المھاجرين العرب   -12جدول ال

  2000لعام  االقتصادي  والتنمية في الميدانمنظمة التعاون        
  

  عدد المھاجرين  نساء  رجال  الدولة
  العام معدل الھجرة

  )نسبة المئويةال(
الجزائر
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا

المغرب
نعما

فلسطين
قطر

المملكة العربية السعودية
الجمھورية العربية السورية

)(  .  

)(  .

)(  
  



   --

تونس
العربية المتحدةاإلمارات 

اليمن
ياإلجمال

  
  . :المصدر



   --

 منظمة التعاون بلدان إلى العربي من بلدان المغرب المرأة ھجرة ارتفاع نسبة   الجدوليتضح منو  
 عدد من العربيةبلدان ال فيھجرة النسائية الاتجاھات من  ويستخلص  .االقتصاديوالتنمية في الميدان 

  :أھمھاالمالحظات 
  

 البلدان ولبنان وبعض بلدان الخليج إلى العربي، حيث تھاجر نساء المغرب  الھجرةاتجاھاتتنوع   -
. مجلس التعاون الخليجي إلى بلدانالعربي المشرق تتجه نساء حين ياألوروبية، ف

  
  .الكفاءات العملية والمھارات  البلدان من حيث المھاجرات من مختلف مستوىتفاوت  -
  

.من مختلف البلدان ينتمين إلى فئات عمرية مختلفةجرات ا، فالمھالفئات العمريةتباين   -
  

  الھجرة الدولية وتنمية الموارد البشرية  -دال
  

 . ة العربية أھم أبعاد الھجرة الدوليمن  موضوع الموارد البشرية، وھومن التقريريتناول ھذا الجزء   
 فيولعل من أھم فئات المھاجرين إثارة للجدل والحوار  . يتحرك عبر الحدودفجزء كبير من ھذه الموارد 

 في مأ العلمي إنتاج المعرفة والمعلومات والبحث حقل في سواء ،الوقت الراھن، فئة الكفاءات المتخصصة
  .الستثمارحقل ا

  
  مجاالت تكنولوجيافينجازات غير مسبوقة تاريخياً  إ منارتبط بھاما العولمة و وافقولعل ما   

 التي أھم اإلمكانات من يعتبر ،إنتاجاً وتوظيفاً، المعرفيرأس المال يتضح منه أن  المعلومات واالتصاالت
 وثقافي وسياسي واقتصادي مجتمعيإن ارتبط بسياق البلدان والمناطق، تتيح إنتاج ميزات تنافسية القتصادات 

ھو  القيم المضافة إنتاج  مصدر التنمية أن في مجالأكد المفكرون والباحثونقد و . عرفيم علميوأيضاً 
 نادرة ھذه المواصفاتوألن  .  البشرية ذات المواصفات والقدرات والمھارات النوعيةة أو الخبرالعقل

، نامية تحديداً الالبلدان ي وف،العالميإحصائياً مقارنة بغيرھا من عناصر رأس المال البشرى على الصعيد 
وصاحب الفصل في ھذا  . يةوطنال وةقليمياإل والدوليةً الصراع بين مؤسسات اإلنتاج من مواضيع أصبحت
عملھا وعيشھا، وتنمية قدراتھا، ل  مؤاتية، وتھيئة ظروفھو القادر على جذب تلك العناصر النادرة الصراع
  .ذاتھاوتحقيق 

  
 ،جز والحدود الجغرافية والقانونية أمام تدفق السلع والخدماتومع أن سياق العولمة تميز بإزالة الحوا  

اإلرسال  بلدانتداعياتھا على كثرت يدت حجماً، وتنوعت تياراتھا، وا فتز،بدأ انتقائياً لصالح ھجرة العقول
 نت أن التحليالت النظرية والمفاھيمية وأحياناً االفتراضات كاي�الحظ ، ورغم أھمية ھذه الظاھرة .واالستقبال

   . أكثر من البيانات والمعطيات الواقعية الميدانيةفي معالجتھا
  

 إلى أن المھاجرين من االقتصادي  والتنمية في الميدان منظمة التعاونبلدان فيتشير بيانات الھجرة و  
 ي من مھاجر في المائةفحوالى  . من الفئات القليلة المھارةكان معظمھم تونس والجزائر والمغرب 

أما  . الجزائرو  تونس علىالواقع نفسه، وينطبق وجامعي ثانوي ھم من الحاصلين على تعليمالمغرب 
حيث بلغت نسبة الحاصلين على التعليم  خصائص المھاجرين من مصر إلى الوجھة المذكورة فتختلف،

الجمھورية   منأما المھاجرون  . في المائة  في المائة ونسبة الحاصلين على التعليم الجامعي الثانوي
ومرد� ذلك إلى  ،التعليم المتوسط فئة يتركزوا فف ي ولبنان ومن بلدان مجلس التعاون الخليجةسوريال العربية 



   --

  . الخارجفي  إتمام الدراسة الجامعية رغبة في
 نسبة الكفاءات النسائية المھاجرة ت كانفقد .  أكثرھا من الذكورويبدو أن الكفاءات العربية المھاجرة  
 الذكور نسبةمصر أقل من و  األردن والجماھيرية العربية الليبية ولبنانمن الجامعية على التعليم الحاصل
قطر أكثر و  اإلمارات العربية المتحدةمنالمتعلمات  حين كانت ھجرة النساء ي نقاط مئوية، فخمس ىبحوال

   .من ھجرة الذكور
  

 إلى بلدان منظمة التعاون والمھاجرة معي الحاصلة على التعليم الجا الكفاءات العربيةمجموعأما   
  في المائة ھذا العدد يشكل و.   عام حسب بياناتفناھز المليون  في الميدان االقتصادي،والتنمية

مجموع المتحدرين من بلدان  من  في المائة البالغ ھذه المنظمة بلدان ولدت خارج ي الكفاءات التمجموعمن 
 الكفاءات العربية المھاجرة بين بلد وآخر من بلدان االستقبال، فقد وجودتفاوت يت، وحسب ھذه البيانا . أخرى

ليھا الواليات المتحدة األمريكية ت أوروبا إلى المھاجرة  من الكفاءات العربية في المائةاستقبلت فرنسا 
للھجرة أكثر انتقائية،  فقط نظراً لتبنيھا سياسات  في المائة حين استقبلت كندا ي ف في المائة،بنسبة 

  .)( في المائة  في المائة، وإيطالياسبانيا إو ، فقط في المائة استراليا واستقبلت
  

 تونس والجزائر نسبة كبيرة من مجمل حاملي الشھادات الجامعية تھاجر من البيانات أن منويتضح   
 من المغرب فنسبة الكفاءات المھاجرة.  ادي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصىلإ المغربو

 في   وتونس بنسبة، في المائة تليھا الجزائر بنسبة ، من مجموع الكفاءات في المائة تجاوزت
أعلى من نسبة الكفاءات  تؤكد أن ھذه النسب فھي ، البياناتالتحفظات على دقّة ھذهوأياً كانت   .المائة

 ولم تصل معدالت  .توصف بارتفاع أعداد كفاءاتھا المھاجرة في المائة و التي تسجل  مصرالمھاجرة من
  ).انظر الشكل (  .فريقيا وبلدان الكاريبىأ في تلاألرقام التي سج إلى باإلجمالھجرة الكفاءات العربية 

  
  2000 العربية في العام من البلدانھجرة الكفاءات   -2الشكل 

  
: رالمصد

  
  

تحافظ على الدور الذي كان لھا في  ،والسياسي االقتصاديبعديھا ب عامة،  العوامل الجغرافيةتزال الو  

)(  .

المغرب

الجزائر

تونس

العراق

األردن

نالسودا

الجمھورية العربية السورية

مصر

النسبة المئوية



   --

 المنطقةللھجرة من  اتخذتھا األنماط العامة التياتخذت ھجرة الكفاءات التيارات نفسھا قد و . تاريخ الھجرة
أما حصة أستراليا وكندا  ، إلى فرنساالعربي كفاءات بلدان المغرب غالبيةفعلى سبيل المثال تھاجر  . يةالعرب
  .  )( في المائةالواليات المتحدة األمريكية منھا فال تتجاوز و
  

مناطق  مع لعربيةالمنطقة ا ھجرة الكفاءات من المستندة إلى مقارنة االستنتاجاتوإذا كانت بعض   
 ه ھذفتبقىالعالم، مناطق بين  األقلھي ذھبت إلى أن ھجرة الكفاءات العربية ،فريقيا وبلدان الكاريبىأأخرى ك

نسبة مقارنة  ھذا السياق في ولعل من أھم المؤشرات المفيدة  . بحاجة إلى المزيد من التحليلاالستنتاجات
  .)(ن اإلرسال سكان بلدامنالمھاجرين المتعلمين بنظرائھم 

  
 خصائص ظاھرة ھجرة العقول المعرفية  -ھاء

أن ھذه الكفاءات غالباً ما تكون من الفئة  نام بلدمن كل المعطيات حول ھجرة الكفاءات توضح   
 العاملة األيدي لصالح تحيز بلدان االستقبال:  إلى عدة أسباب منھا ذلكومرد . سكانالتعليماً بين األكثر 

على  معوقات وقيود عدم وجودھرة من خالل سياسات تعتمد على االنتقائية من المھاجرين، المتعلمة والما
ثانية يعود للھجرة من منھم و اإلنفاق عليھا، أوخاصة فيما يتعلق بتمويل عملية الھجرة ، والمتعلمينھجرة 

 ، مثالً، تركياففي . سال ھجرة المتعلمين بين بلد وآخر من بلدان اإلر األثر الذي تحدثهتباينيو . بيسر أكثر
 في  حدود في غالباً ما تكون والتي ،األصليمجتمع ال في النسبة الباقيةتقارب نسبة المھاجرين المتعلمين 

 في  حيث يشكل المھاجرون المتعلمون حالة مصر في ھذه الحالة ال يكون أثر ھذه الھجرة فىو  .المائة
 في  في المائة نما يشكل المصريون الحاصلون على تعليماً، بي المصريينمجموع المھاجرين من المائة
 السلبي لھجرة المتعلمين فيكون األثر ، بلد مثل الھند أو الصينفي أما عندما تكون نسبة التعليم مرتفعة  .بلدھم

  .)(أقل وقعاً
  

 على ثارھاآ تقييم ي تسھم فيكفاءات عند الھجرة أحد المؤشرات التألصحاب ال يويعد الھيكل العمر  
  إنھائه بلدانھم بعد إنھاء تعليمھم أو ھاجروا بعدي فعملواوما إذا كانوا قد كل من بلدان اإلرسال واالستقبال، 

منظمة التعاون ومن بيانات  . قبل الھجرةمجتمعاتھم التي قد�موھا ل النسبية الفائدة مدى يظھرھذا و . مباشرة
 إلى بلدان العالم الجديد ية العربالمنطقةظم المھاجرين من  يتضح أن معوالتنمية في الميدان االقتصادي

وقد بلغت نسبة  .  كانوا من ذوي التحصيل العلمي) األمريكيةالواليات المتحدةأستراليا وكندا ونيوزيلندة و(
ھاجروا و من المغرب األقصى،  في المائة و، من مصر في المائة من الجزائر، و في المائة ھؤالء

ومع أن بعضھم حصل  .  قبل ھجرتھمالجامعي، وكانوا قد أكملوا تعليمھم الثانية والعشرين سنبعد جميعاً 
 في كان و .  بلدان االستقبال، يحسبون ضمن الكفاءات المھاجرةي فيعلى مؤھالت ما بعد التعليم الجامع

م ھاجروا إلتمام دراساتھم  أنھمما يعني  سنة،-  من فئة العمر  البلدانمن المھاجرين إلى ھذهالمائة 
 يبلدان المغرب العربأما المھاجرون من  . الخليجي مجلس التعاون في بلدان  شائعھذا النمطو  .الجامعية
 وحوالى ، سن الثانية والعشرين فقط بعد  في المائة التي وصل إليھا ،إلى فرنسافتتجه غالبيتھم الثالثة 

ويرجع ھذا  . ة الطفولة، وغالباً من أبناء الجيل األول من المھاجرين مرحلي فأي عاماً،  قبل في المائة

)(  

)(  .

)(  .
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 أكبر حجماً وأكثر تنوعاً مقارنة بمھاجرين عرب أصبحت ،إلى أن ھجرة المغاربة إلى فرنسا ظاھرة تاريخية
  .)(آخرين

  الكفاءات المھاجرة من المؤشرات الدالة علىتخصص تعليم ولمجاالتوتعد الخصائص التفصيلية   
 ذات أھمية فھناك اختصاصات  .االستقبال م في بلدانأاإلرسال  بلدان في سواء ،حساسية الظاھرة وأھميتھا
فمن الكفاءات  .  بلدان األصلفي كانت نسبتھا محدودة بين المتعلمين ال سيما إذا ،نسبية أعلى من غيرھا

 ، للبحوث العلمية الفرنسيةالقوميكز  المرفي  يعمل حوالى مثالً، ،العربيالمھاجرة من بلدان المغرب 
 طبيب   أصل من جزائري طبيب   حوالى يوجد الجامعات والمعاھد الفرنسية، كما وكذلك في

 . الجزائر خالل العقد األخيرفي  من مجموع أساتذة معھد الرياضيات  في المائة وھاجر  .فرنسافي  أجنبي
   حوالى  إلىالخارجفي  المؤھالت العلمية العالية يين من ذو بعض التقديرات وصل عدد الجزائرييوف

 وھم من ، فرد، وتتراوح نسبة المھاجرين سنوياً من المغرب األقصى من مجموع المتخرجين 
 في  و للبريد واالتصاالت، بين الوطني من المدرسة المحمدية للمھندسين والمعھد ،المتفوقين غالباً

 للكفاءات من المرتبة المرسلة البلدان ھجرة كفاءات المغرب إلى كندا، فانتقل ترتيبھا بين وقد ازدادت . المائة
الكفاءات العليا المھاجرة إلى كندا مجموع  بلغو  . عام  في إلى المرتبة الثامنة عام  في
ساً وفنياً  مھند و، المعلوماتفي مھندساً  : في المھن المتخصصة منھا    حوالى

  .)( الصحةفي و علوم اإلدارة، في أستاذاً و العلوم التقنية، في مجازاً ومختصاً، 

 من ھجرة الكفاءات العربية يرتبط  الناتجة أن حساب الخسائر واألرباح إلىويذھب بعض الباحثين  
 أسواق عمل بلدان االستقبال، في تلك الكفاءات حجم اإلنجازات التي حققتھا منھا ،بعدد من المؤشرات المھمة

 مؤسسات البحث وتحديث تدريب كفاءات جديدة، في نقل المعرفة إلى بلدان اإلرسال، ومساھمتھا فيودورھا 
 الصفوة المالية تؤدياإلرسال، حيث بلدان  استثمارية مشتركة بين بلدان االستقبال ومشاريعوإقامة  والتطوير،

على  -   رغم عدم شمولھا كل بلدان االستقبال،السياق تدل المؤشرات المتاحة ھذا يوف . المھاجرة دوراً مھماً
  : يما يل

  
 من  األمريكية الكفاءات المھاجرة من البلدان العربية إلى الواليات المتحدة أصحابجميع يستطيع ال  -

  من مصرئة في المامن المھاجرين من تونس و في المائة   تمكنفقد . تالئم مھاراتھمالحصول على 
 إلى عوامل ذلك ويرجع .  البلدان العربية األخرىفي وتتشابه النسب  .الحصول على مھن تالئم مھاراتھممن 
 في من أمريكا الالتينية، ووجود شبكات للمھاجرين بكلفة السفربعد المسافة، وارتفاع كلفة السفر مقارنة : منھا

 الحال بالنسبة للمھاجرين من المكسيك وأمريكا يكما ھ ، تيسر عملية الھجرة األمريكيةالواليات المتحدة
 اإلرسال، خاصة نوعية التعليم ومعرفة اللغة بلدان ي فيالجنوبية، وخصائص رأس المال البشر

.)(ليزيةكاإلن
  

 والتطوير العلميالبحث في  العاملينخاصة و الكفاءات المھاجرة،  ھجرة أصحابيرى البعض أن  -

)(  .

المغرب، الجزائر، : ة الثالثي بلدان المغرب العربيالتحويالت المالية للمھاجرين وأثرھا على التنمية ف"، يالخشانمحمد  م  )(
مايو /أيار - ،التحديات والفرص، بيروت:  المنطقة العربيةياجتماع خبراء الھجرة الدولية والتنمية فورقة مقدمة إلى ، "وتونس

، مايو / أيارصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ، إدارة الشؤون االقت
. ، ص

)(  .
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 بلدان المنشأ أو في على مدخالت التنمية تحدث أثراً سلبياً ،ت والمعرفة والتعليم والصحةوتكنولوجيا االتصاال
 نسبة  تتجاوز وتتزايد الخسائر عندما تكون .ركائز التنمية، ألن الصحة والتعليم والمعرفة ھي من اإلرسال

.دان اإلرسال لبلوالمھني التعليمي التركيب ما يسمح به تالمھاجرين من تلك التخصصات والخبرا
 ،متغيرات العالميةيواكب ال عربي إنمائي فكر  الحاجة إلى ھجرة الكفاءات العربية علىتزايد ويدل  

  فھذه اإلدارة .   فلسفة التنمية وإدارتھا السياسيةفي خلل كما يدّل على . خاصة المعرفية والمعلوماتية منھاو
فضالً عن  المضافة، اإلنمائية القيم تحقيقنھا من تمك لتلك الكفاءات عمل حقيقية فرص تخلق تستطع أن لم

التي ھي من ركائز خاصة الحرية الفكرية و ،لم تصل بعد إلى تأسيس قيم للمساءلة والشفافية والحريةأنھا 
  .والعلمي الفكرياإلبداع 

  
تلك ب  األبعادمتعددة خسائر تلحق النامية البلدانتؤكد دراسات دولية متنوعة أن ھجرة الكفاءات من و  
التي كان يمكن الفرص إضاعة ما أنفق على إعداد تلك الكفاءات، وإھدار  وھذه الخسائر تنجم عن.  البلدان
لالستعاضة عن الخبرات المھاجرة  تنميتھا، والتكلفة المرتفعة في بلدانھا وساھمت في لو أنھا استقرت تحقيقھا

مما يرتكز  افتراضياً ونظرياً أكثر  يبقىالتحليل غير أن ھذا . إليھاحاجة الخبرات ماھرة من الخارج عند ب
 لم تھاجر؟ تفيد المؤشرات التيكفاءاتھا ل العربية البلدانماذا تفعل :  سؤاالً مھماً ھوويطرح على التجربة،

 في يعبر عن نقص ب�يّ�ن ومقلق ، البلدان العربيةفي والترجمة وإنتاج المعرفة العلميالمتاحة أن حال البحث 
، الجامعي والبرامج البحثية القائمة، ونوعية التعليم المشاريع دوريات أجنبية، وعدد فيث المنشورة عدد البحو

تتجاوز  ال ،فعلى سبيل المثال  . لدعم اإلبداع واالستدامةالعلمي البحث  إليھا يحتاجالتي البيئة عدم توفرو
 ، ويتراوحاإلجمالي  المحلي من الناتج في المائة البلدان العربية في العلمي اإلنفاق على البحث حصة
،  العربية المتحدة اإلماراتفي ألف لكل  السودان، وفي  فرد لكل ألف اإلنترنت بين ي مستخدمعدد

 أربعة بلدان في لكل ألف - ، وبين اً أحد عشر بلداً عربيفي مستخدماً لكل ألف  وأقل من
  .)(عربية

  
 ومن األمثلة .  المھاجرة العالية المھارةكفاءاتھا من جنى ثمار ھامة من غير أن بلداناً عربية تمكنت  

 من االستفادة في لبنانتعد تجربة و .  كل من لبنان والمغربتجربتا يمكن استخالص دروس منھا التي
ما  من أھم التجارب العربية، ورب، التنميةمشاريعنقل وتطوير المعرفة ودعم ل الخارج إلىكفاءاتھا المھاجرة 

 في ا البحثية والمعرفية للكفاءات المھاجرة، ومساھمتھاألنشطة تتميز بتنوع ي وھ، ھذا السياقفيالدولية 
  :)(ذلك الدالة على األنشطةومن أھم  .  وبرامج التنميةمشاريع إنجاز يتطوير الخبرات المحلية، وف

  
 والعمل  فيھاالخارج للتدريسفي نيين بيروت األطباء اللبنافي  ركيةياألمالجامعة في كلية الطب تدعو   -
. معھم التعاوناستمرارمستشفاھا، وتسعى إلى في 

  
لالستفادة من اھتمامھم الخارج في عقد جمعية المھندسين اللبنانيين مؤتمراً موسعاً للمھندسين اللبنانيين ت  -

.ية العربالمنطقة لبنان وفى في الھندسية باألنشطة
  

 برنامج نقل المعرفة  إطارفيالخارج للعمل في  الخبرات اللبنانية متحدة اإلنمائيبرنامج األمم اليدعم   -

).المالحق (- لعاميتقرير التنمية اإلنسانية العربية   )(

)(  



   --

في  واليونسكو اإلنمائي تنفيذ برنامج بالتعاون بين برنامج األمم المتحدة كما تم ،من خالل المغتربين
 إلى ذلك أد�ىوقد  . المملكة المتحدةفي جامعة أكسفورد في التسعينيات بالتعاون مع مركز الدراسات اللبنانية 

.لبنان إلىعودة كفاءات لبنانية متنوعة 
بعد انتھاء الحرب األھلية اللبنانية، وعند تخطيط وتمويل وتنفيذ ،  واإلعماراإلنماءأعلن مجلس   -

 عن حاجته إلى خبرات دولية لدعم ھيئته االستشارية ، أعدت إلعمار لبنانالتي األنشطةمجموعة من 
  أوروبا والواليات المتحدةفي فتقدمت مئات الطلبات من لبنانيين ، النشر المختلفةوالتنفيذية عبر وسائل

 خبرة لبنانية ذات مواصفات عالمية من العمل بنجاح ملحوظ، وكانت النتائج ، وتمكنت حوالى األمريكية
  . اإلنتاجية والكفاءةناحيتيمبھرة من 

  
 اإلجراء السابق عندما تكون بتبني نيويورك فيھا بيروت من خالل مكتبفي  ركيةياألمتقوم الجامعة   -
 فرع في تخصص محدد، ويتصل ھذا المكتب غالباً بالخبرات اللبنانية لجذبھا للعمل في أساتذةحاجة إلى ب

.بعة لھا مراكز البحث التاي وففي بيروتالجامعة 
  

ثلة أفضت إلى تولى  والمنشآت الكبرى خطوات مماكالمصارف العامة المشاريعاتخذت المؤسسات و  -
.العديد من المؤسسات والمشاريع فيالخارج مواقع قيادية في خبرات لبنانية 

  
 ومن ،الخارجفي  الصناعية المھمة باالستعانة بالخبرات اللبنانية المشاريع تطوير عدد من جرى  -

مشروع أعده أحد  فرنسا من خالل  إلىخاصةو ،خارجإلى ال إنتاج البرمجيات وتصديرھا على ذلكاألمثلة 
. من فرنسا، بعد عودتهاآللي الحاسب في المتخصص الخبراء

  
ويتجذر  .  والتنظيما لبنان من حيث الفكر واأليديولوجيفي السياسي تطوير العمل فيالمساھمة الفعالة   -

لعشرين، وعاد البعض منھم إلى لبنان خالل أربعينيات القرن ا .  حقب ممتدة عبر تاريخ لبنانفيھذا النشاط 
.)( عام  فياللبناني البرلمان في عائداً من الفوز بمقاعد وتمكن حوالى 

من البرامج   توكتن برنامجف .  في ھذا المجالالتجربة الفلسطينية رائدة أيضاًعتبر تو  
 مطلع إنشائه حتى  خبيراً فلسطينياً منذ إذ ساھم في استقدام أكثر من ،الناجحة في األراضي الفلسطينية

) شبكة العلماء والتكنولوجيين الفلسطينيين في الشتات ()( يعتبر مشروع باليستايهإضافة إل.  )(عام 
ويھدف ھذا المشروع الذي   .يةالفلسطيناألراضي المشروع األكثر طموحاً لخلق روابط بين فلسطين الشتات و

لعلمية والتكنولوجية للمھنيين الفلسطينيين في الشتات  إلى توظيف المعرفة اتأسس في منتصف عام 
وتتضمن شبكة باليستا قاعدة بيانات عن علماء  . لصالح التطوير االجتماعي واالقتصادي في فلسطين

عتمد ھذه الشبكة على اإلنترنت في إجراء حلقات نقاش بين تو . ومھندسين ومھنيين فلسطينيين في الشتات
.ھم وخبرتھم العلمية في مواضيع تھم تنمية االقتصاد والمجتمع الفلسطينيالمشتركين لتقديم معرفت

  

)(  .
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 االستفادة من العقول العربية المھاجرة  -واو

 ال تخضع، ية العربالمنطقة فيصعوبة الظروف السياسية واالقتصادية والعلمية الراھنة  في ظل  
حق الھجرة والتنقل وحقوق اإلنسان األخرى منظور تفعيل ل بدون اختيارھا الحر، عودتھمھجرة الكفاءات أو 

ومع  .  وإحباطھا ھذه الكفاءات ذبولتحول دون التي الداعمة البيئة الكثير من شروط لفقدان ولكن أيضاً ،فقط
مفاھيم ومبادئ وآليات و اإلنمائي العامتوجه ال سياق في ھناك ھوامش متاحة وأخرى يمكن إتاحتھا ذلك

 التيوفى ضوء التجارب العربية  . ، والكفاءات المتخصصة منھم تحديداًعموماًب التعامل مع المھاجرين العر
 الجنوبي الكوري يتضح أن النموذجين أخرى، بلدانوبعض التجارب الدولية األخرى من  ،منھاعرضت أمثلة 

  . منطقتين مختلفتين من العالم، وھما من متميزان يوالكولمب
  

ى تحفيز الكفاءات على العودة شرط توفير الظروف المادية  علالجنوبي الكوريالنموذج  ي�قدمو  
ستفادة من الكفاءات يسعى إلى االف ي أما النموذج الكولمب . بلدان الھجرةفي لھا المتاحةوالمعنوية والقانونية 

 في إطار مختلف التخصصات فيتأسيس شبكات للباحثين ذلك ب بلدان االستقبال، وفي مقيمة يالمھاجرة وھ
لبنان و  الجزائر وفلسطينفييم محاوالت تطبيقه وتوظيفه يتقبو  .نقل المعرفة من خالل المغتربينبرنامج 
 فعلى سبيل  .نجاحه، وتطوير شروط ية ھذا النموذج حالت دون فاعلالتيتحديد المعوقات يمكن  ،والمغرب
  ي ساھمت فإذ ،رة تمكنت الجزائر من اتخاذ إجراءات وتدابير لالستفادة من خبراتھا المھاج،المثال

 للكفاءات مثل إعفاء العديد حوافز مھمة وقدمت  .ي مجاالت الصحة والتعليم والطب النووي فإنمائياًمشروعاً 
الخارج مع في يسرت تعاون مؤسساتھم كما  البرلمان، يمنھم من الخدمة العسكرية، وإتاحة فرص تمثيلھم ف

  :)( منھا إجراءات مماثلة ضمن ھذا التوجه والمغربتونس حكومتا واتخذت  .الداخلفي المؤسسات الوطنية 
  

 ي النواحمن أوروبا وأمريكا الشمالية، ي بالمئات في وھ،الخارجفي دعم جمعيات المھاجرين العرب   -
. وتطويرھا وإنتاجھا ذلك نقل المعرفةي بما ف، التنميةمشاريع يالمادية، لتنظيم التعاون معھا فوالفنية 

  
 بتدريس مقررات التاريخ واللغة العربية ألبناء المھاجرين، وتنظيم زيارات لھم لبلدانھم أثناء الھتماما  -
. الدراسيةلالعط

  
.مھاجرةإنشاء قناة فضائية عربية للجاليات ال  -
  

المجالس مستوى   أكان على سواء،أوطانھمفي  عمليات االنتخاب يمشاركة الكفاءات المھاجرة ف  -
. على مستوى البلدياتمأ) ماناتالبرل(التشريعية 

  
.اإلقليمية ومتابعتھاو تطوير خطط التنمية الوطنية يمشاركة الكفاءات ف  -
  

 المؤسسات الجامعية ي والتطوير، وتحديث التعليم في إعداد خطط للبحث العلميمشاركة الكفاءات ف  -
.المختلفة

  
بمشاريع  على المبادرة ،المقيمينب ، وأصحاب األعمال العر المھاجرينتحفيز رجال األعمال  -

.-ص، سبق ذكره مرجع، ي الخشانمحمد  )(



   --

 ي تحول دون مبادرتھم لالستثمار فيومع األجانب، وإزالة العقبات والقيود والمخاوف التفيما بينھم استثمارية 
.بلدانھم

  
في  بالخارج لتدريب الباحثين الشبافي  مشتركة مع جمعيات الكفاءات المتخصصة مشاريعتنظيم   -

في طوير مؤسساتھم التعليمية والعلمية، وتنظيم انخراط الباحثين والخبرات الشابة البلدان العربية، ودعم وت
 مؤسسات التعليم ي الوظيفية فا ومواقعھ،ستفادة من خبرة الكفاءات المھاجرةلالالخارج في الداخل للتدريب 

. واإلنتاجيوالبحث العلم
  

 ونقل ، البحث والتطويرفي  عربيةمشاريع المشترك إعداد العربييقترح على مستوى العمل و  
وينبغي أن  . مع تلك التي ال تزال داخل المنطقة الخبرات المھاجرة ، تساھم فيھاإنتاجھاو ھاالمعرفة وتطوير

 من خبرات وتستفيد ،العربي االقتصادي تمھد للتكامل التي العربية اإلنمائية األولويات تراعي تلك المشاريع
 والنافتا لدول أمريكا األوروبي االتحاد تجربتي وخاصة الصلة،عالمية ذات الكفاءات المھاجرة من التجارب ال

  .الشمالية والمكسيك
  

  العربي اإلقليم فيالعمالة العائدة   -زاي
  

 ومتقلبة أنھا ھجرة وافدة مؤقتة، الخليجيمن أبرز مالمح الھجرة العربية إلى بلدان مجلس التعاون   
بعد للمھاجرين  أيضاً عودة مفاجئة ت شھدية العربالمنطقة غير أن . حيث تسافر أفواج وتعود أخرى، نسبياً

، واألكثر سناً الوافدة إلى الخليج كانت توسم باالنتقائية لصالح األصغر ةحرب الخليج الثانية، وألن العمال
  :)( منھامتداخلةعدة آثار أدت عود األيدي العاملة إلى  فقد ،تعليماً

  
  . العراق والكويتفي االستقبال، خاصة بلدانمن بعض انخفاض حجم التحويالت   -
  

 التي نحو مھن أخرى غير تلك ھا العائدة نتيجة لتحركاأليدي العاملة نسبة ال يستھان بھا من فقدان  -
.كانت تشغلھا قبل السفر

  
 في ، الرتفاعھا أيضاً والفئات األقل مھارة وخاصة النساء، العائدينفي صفوفارتفاع معدل البطالة   -

.مجتمع اإلرسال
  

. العمال غير المھرة وشبه المھرة انخفاض أجورفي العمالة العائدة إسھام  -
  

من  أحوال العمالة العائدة، مقارنة بأحوالھا قبل الھجرة، خاصة في بعض تغيرات ملموسة حدوث  -
، والرأسي األفقي مھنيال الدخول ومستويات معيشة األسر، وحقق بعضھم نوعاً من الحراك فيتحسناً أدركوا 

. صغيرةمشاريع العاملين، ومن العمال إلى أصحاب  فئةحيث االنتقال من فئة العاطلين إلى
  

 معدالت ھا أھمھا، زيادةاختناقات فيحدوث و أسواق العمل، في  أعداد من العائديناندماج صعوبة  -
 خدمات الصحة والتعليم إلىاد الحاجة عة بين الفئات االجتماعية المختلفة وازديالبطالة وظھور بطالة مقن

ة السكان، االتجاھات، التحديات والسياسات الخاصة بانتقاالت العمالة وديناميكي: ھبة أحمد نصار، االستجابة للعولمة  )(
.- ، صنوفمبر /اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تشرين الثاني



   --

.والسكن
  

وذلك لعدم وجود فرص تعليمية ألبناء  ، التعليمفي ء المھاجرين اندماج أبنافي وجود عوائق  -
  .المھاجرين العائدين مماثلة لتلك المتوفرة في الخارج

  الھجرة الدولية وتحويالت المھاجرين  -ثالثاً
  

ات االقتصادية يانز تحسين المتتجاوز آثارھماظاھرتان متالزمتان   ھماالھجرة وتحويالت المھاجرين  
 اھتمام  اآلثار علىذهوتتوقف ھ .  التنمية على المستويات الفردية والوطنية واإلقليميةميزانيات لتغذية

 لتلك العالمي الماليزيادة فرص التنمية أو لتقليص سوء استخدام النظام إما ل بتلك التحويالت،الحكومات 
 وتعد التحويالت المادية  .تحويالت ألغراض غير قانونية كغسيل األموال، وتمويل المخدرات واإلرھابال

 تحفظات أي الھجرة الدولية، ورغم ات الملموسة لعائدالعوامل التي توضح اآلثار أھم منوالعينية للمھاجرين 
ت ال تكون ذات داللة إن لم تناقش  تحفظافأي . ليعلى مجاالت توظيفھا أسرياً أو على مستوى االقتصاد الك

  . المعيشية للمھاجرين قبل ھجرتھم اإلرسال واالستقبال، واألحواللبلدان المجتمعيمن خالل السياق 
  

 بعضھا ، بلد اإلرسالفي إلى أسرته المعيشية االستقبال بلد في كل ما يرسله المھاجر ھيوالتحويالت   
ومن أنواع  . يصعب إحصاؤه بدقةوأحياناً غير معروف ملموس من اليسير حسابه وبعضھا غير ملموس 

  :التحويالت
  

. من بلد االستقبالنظاميةتحويالت نقدية مباشرة و  -
  

.ما بينھم أو من ينيبونه عنھمتحويالت غير رسمية يجريھا المھاجرون في  -
  

. أسواق بلدان اإلرسالفيتحويالت عينية سلعية قد تباع أو ال تباع   -
  

حكومية متنوعة على المھاجر تتعلق بإجراءات خروجه وعودته، والمعاشات، والتأمينات، رسوم   -
.)(إلى ذلكوالضرائب وما 

  
 حجم التحويالت الرسمية من المنطقة العربية وإليھا  -ألف

  
 دوالر مليار  أكثر من الخليجي مجلس التعاون بلدانيحول المھاجرون العرب وغير العرب من   
 وتمثل  .بلدانھم إلى  األمريكية يحولھا المھاجرون من الواليات المتحدة دوالرمليار ابل مقسنوياً، 

وتعد   .ي اإلجمالي من ناتجھا المحل في المائة العربية البلدانمن الرسمية وغير الرسمية التحويالت 
 األقارب يرسلونھا معأو  ،ن عند العودة للزيارةو المھاجريحملھا ياألموال التومنھا  ،التحويالت الرسمية

المملكة وتعد   . العربيةالبلدان يلمھاجرين فمصادر أساسية لمعظم ا، بالنظم المعتمدة يحولونھاوالمعارف، أو 
  المبلغ الذي يحوله، ويبلغ متوسط لتحويالت المھاجرين على مستوى العالممصدر أكبر يالسعودية ثانالعربية 

  . دوالراً سنوياً كل وافد 

، اجتماع الخبراء حول الھجرة "السمات واآلثار: تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية"محمد األمين فارس،   )(
.-، ص مايو / أيار-روت، التحديات والفرص، بي: الدولية والتنمية في المنطقة العربية



   --

  
  
  
  

  الجارية  الدوالراتماليينبتحويالت المھاجرين من بعض البلدان العربية   -13 جدولال
  2004-1996للفترة 

  
  الدولة

المجموعالمملكة العربية السعوديةعمانليبياالبحرينالكويتاألعوام

  
  . ، صسبق ذكرهمرجع محمد األمين فارس، : المصدر

  
 ية العربالمنطقةحجم التحويالت الرسمية إلى   -باء

  
 ھذهواتجھت  .  من مھاجريھا دوالرمليار  يقارب ما ام  ع فيالعربية البلدان تلقت  

والجمھورية العربية إلى لبنان والمغرب ومصر واألردن والجزائر وتونس والسودان واليمن  التحويالت
ھذه  مجموع من  في المائة  إلىمعامنھا من لبنان والمغرب ويصل نصيب كل   . على الترتيبالسورية

 الثانيالرتفاع ا تليباعتبارھا ، أساس للقياس فترة  إلى  وإذا اعتبرنا الفترة من  .)(التحويالت
  :يلي يمكن استنتاج ما ، عام  في تلك األسعارھبوط وتسبق ، عام  فيأسعار النفط في
  

مستوياتھا عند  ثبتت حين في، العربي حالة بلدان المغرب في النمو فيالمھاجرين تحويالت استمرت   -
  .مصر األردن وحالتي في
  

  غير أن بعض البلدان استطاعت،وحجم التحويالت على تيارات الھجرة الثانية حرب الخليج ثرتأ  -
  . حالة مصر على سبيل المثالفيبعض مما فقدته كما تعويض 

  
 بية الجزائر والجمھورية العر كل منفي وإجراءات االقتصاد الموجه ،المصرفي النظام أفضى  -
  .إلى اتجاه التحويالت إلى قنوات غير رسمية ةسوريال
  

 البلدان فيومھاراتھم بمستوى تعليم المھاجرين،  أيضاً بل؛  فقط التحويالت بحجم الھجرةال ترتبط  -

.  السابق، صالمرجع  )(



   --

  . فيھاوجودھم فترةو المستقبلة،
  
  
  
  

  2004 و1975  عاميمتوسط التحويالت السنوية خالل خمس فترات بين  -14جدول ال
  )ون دوالرملي(

  
  البلدان

  
مصرالمغربالجزائرتونساألردنالفترات

الجمھورية العربية 
اليمنالسودانالسورية

-

----
---
---

  . ، صمرجع سبق ذكرهمحمد األمين فارس، : المصدر

  
  2004 و1975  عامي خمس فترات بينخالل متوسط التحويالت السنوية  -3شكل ال

  )مليون دوالر(

  
  . ، صمرجع سبق ذكرهمحمد األمين فارس، : المصدر

  
   من التحويالتالعربينصيب المھاجر   -جيم

  
على صعيد  ويتفاوت ھذا النصيب .  دوالراً من التحويالت العربي نصيب المواطن  متوسطيبلغ  

  إلى  وحد أقصى السورية الجمھورية العربيةفي  دوالراً اإلرسال، بين حد أدنى قدرهبلدان 
 ،اً في المغرب دوالر ،اً في تونس دوالر، واً في األردن دوالر ويبلغ ، لبنانفي اًدوالر
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   --

أن حجم  ومن الواضح  .اً في السودان دوالر واً في مصر، دوالر و في اليمن،اً دوالرو
  .)(المغرب تونس و مثل، الھجرة منھاتكثر بلدان في يزداد التحويالت

 من عام ل تحويالت المصريين فقد بلغت . وتتفاوت تحويالت المھاجرين بين بلدان االستقبال  
لكل مھاجر،  دوالر سنوياً  حوالى   العربية المتحدة وكندا واإلمارات األمريكيةالواليات المتحدة

 وأما التحويالت من . فرنسا وقطرو تحويالت المھاجرين من البحرين دوالر  و   بين وتراوحت
  وتتراوح بين دوالر،   و بين فتتراوح وھولندا  والمملكة العربية السعوديةعمان ولبنان

 إلىالليبية و  الجماھيرية العربيةالر من دو  إلى لتصل،سبانيا وإيطالياإ من  التحويالت دوالر فقطو
، القوى العاملة مستويات مھارة  تباين في ھذا التباين عنيعبرو .  اليوناني دوالر فقط ف  قدرهأدنىحد 

 يجري  الجماھيرية العربية الليبيةالتحويل من ف.  بلد االستقبال، إضافة إلى نظم التحويليوشروط عملھا ف
كندا في  أما  . مدخراتھم عند الزيارة السنويةأخذ  في اليونان المصريونويفضل رسميةال غير بالطرقغالباً 

 من ي المھاجر المصرلتحويالت يالمتوسط السنوويصل  . دخاراالضعف ھامش  إلى  قلة التحويالتجعترف
 . اً دوالر   إلى متوسطھافيصل البلدان يباق التحويالت إلى أما . ات دوالر إلى العربية البلدان

للمھاجر  يورو  التحويالت من فرنسا يبلغ متوسط  ،يووفقاً لنتائج دراسة صندوق االستثمار األوروب
.)(ي يورو للمغرب و ، ي يورو للتونس ، الجزائري

  
فالمھاجرون المؤقتون يحولون أكثر .  أعمارھمتتباين تحويالت المھاجرين العرب وفق خصائصھم و  
، والمھاجرون الذين والمھاجرون األعلى تعليماً ومھارة يحولون أكثر من األقل تعليمياً ومھارة، ائمينمن الد

 يحولون المھاجرون من الجيل األول، و يعملون بأجور ثابتةمن الذين أكثر يحولون يعملون في أعمال حرة
. األجيال التاليةأكثر

  
 اتھاتوفر قنوالتحويالت الرسمية ومدى تكاليف   -دال

  
 بلد ي، وقوانين العملة فتهوسيلة، والمبلغ المحول، وقناة التحويل، ومدالتختلف تكاليف التحويل حسب   
 يف أمريكا الالتينية بلدانإلى   األمريكيةالواليات المتحدةالتحويالت من تجربة أسھمت قد و . االستقبال

 إلى حجم التحويالتعتبر البعض أن وي  . النصف خالل عقد من الزمنمن أكثرتخفيض تكاليف التحويل 
ض ي سعر الصرف وتخفمن توحيد تمكنت ھذه البلدان  في المائة، إذابنسبة سيزيد  بلدان شمال أفريقيا
 ي، فھالمتلقية العربية البلدان يتزال مرتفعة ف تكاليف التحويالت ال والجدير بالذكر أن  .تكاليف التحويل

الجمھورية العربية إلى  في المائة ان من ألمانيا عن طريق البنك، و إلى لبن في المائةتتراوح بين 
  .  عن طريق مركز تحويل النقوديةرالسو

  
  مزايا ونواقص مختلف قنوات التحويل  -15جدول ال

  
النواقصالمزاياقناة التحويل

لمصرفيةالتحويالت ا
السرعة واألمان

 للتجارة الخارجيةيالكلفة المرتفعة مثالً بالنسبة للبنك المغرب

 درھماً من القيمة المحولة مع حد أدنى قدره  في المائة  -

)(  

  

.- ، صع سبق ذكرهمرجمحمد األمين فارس،   )(



   --

درھماً : مصاريف الملف  -
 دراھم: مصاريف اإلخبار  -

 درھماً: مصاريف التلكس  -
اإلجمالي من المبلغ  في المائة: القيمة المضافة  -

  يحساب بنكالمرسل إليه يجب أن يتوفر على   -

 المناطق القرويةيالبنوك غير منتشرة فشبكة   -



   --

  )تابع (15جدول ل�
  

النواقصالمزاياقناة التحويل
الكلفة غير مرتفعة -الحواالت البريدية

البساطة -
 طويلةاًالمدة أحياناً جد -

بساطة -شركات التحويل
أمان -
سرعة فائقة -
شبكات جد منتشرة -

كلفة جد عالية -
سالالكلفة تختلف حسب القيمة وبلد اإلر -

بساطة -الوسطاء
 سرية المعاملة–كلفة زھيدة  -

المدة غير مضبوطة -
خطر االختالس -

  
  . ص، سبق ذكرهمرجع ، يمحمد الخشان: المصدر

  
  العربيةالبلدانتقدير حجم التحويالت غير الرسمية إلى   -ھاء

  
 المستقبلة البلدانإتباع   التحويالت غير الرسمية من أھمھاحجم في زيادة  عديدةعواملأسھمت   

 ثابت، وبعضھا ي بعضھا رسم،محد�دةرض أسعار فسياسات نقدية مقيدة لتداول العملة األجنبية، وللتحويالت 
التفاوت بين يصل  و،األجنبيالعرض والطلب على النقد يرتبط ب سعر ثالث منھما وينتج ، قليل الحركةيتجار

 ي رغم انحسارھا ف،دون تحويل عملةالستيراد ا كما ساعدت إجراءات  .أربعة أضعافإلى األسعار الثالثة 
كذلك و.  لص التحويالت الرسميةي تقفي ،ي سياسات االنفتاح االقتصاداعتمدت ي العربية التالبلدانبعض 

 ي مواتية لذوھذه الطريقة و.  مدخراتھم عند العودة للزيارةدخال على إ المھاجرينييشجع القرب الجغراف
األردن،  يكما ف النظاميةغير  أسواق العمل يالذين يعملون فخاصة و ،تينللمھاجرين المؤق والتعاقدات

  .  لبنانالجماھيرية الليبية وو
  

 في و  في المائة بينمنھا و العربية إلى البلدانوتتراوح تقديرات التحويالت غير الرسمية   
ن عند ومھاجرال التي يصطحبھاوالسلع المعمرة تقدير نسبة البضائع  ويصل .  التحويالتمجموع من المائة

دراسة عن بنك وقد صدرت .   حالة اليمني ف في المائة حالة مصر وي ف في المائةإلى العودة 
:  كما يليعام ل العربية البلدان يفلنسب التحويالت غير الرسمية  تقديرات تضمنت ياالستثمار األوروب

 في المائة في و في حالة الجمھورية العربية السورية،  في المائة في المائة في حالة السودان، و
 في المائة في حالة و في المائة في حالة مصر،  في المائة في حالة الجزائر، وحالة اليمن، و

وعلى أساس  . حالة لبنانالمائة في  في ، و تونس حالة في المائة في، و في حالة المغرباألردن، و
 دوالر، مليار   العربيةالبلدان تستقبلھا يالتحويالت الرسمية وغير الرسمية الت بلغ مجموعي ھذه التقديرات،
  .)( دوالر سنوياًمليار خارجھا  إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي التحويالت من ويصل مجموع

  
  التوجھات والمجاالت: توظيف التحويالت  -واو

  
ألسر  يومية حاجاتلتلبية أوالً  تستخدم ي النامية، فھبلدانال يفمجاالت توظيف التحويالت تتشابه   

.- ، صسبق ذكره مرجعمحمد األمين فارس،   )(



   --

وتحسين  ،قتناء السلع المعمرةوال ،اإلنفاق على الصحة والتعليموتغطية  مستوى معيشتھا، لتحسينالمھاجرين و
أغلبھا بسبب كان جزء من التحويالت لسداد ديون استحقت  أحياناًويخصص   .أو بناء منزل جديدالسكن 

 صورة شراء مصوغات ذھبية أو لالستثمار وإيجاد أنشطة يجرة، وما يتبقى يذھب لالدخار فتكاليف الھ
  .)(مولدة للدخل

  
 ي، حيث االستثمار فالنظاميبين القطاع غير  مثالً، ، تونسيوتتوزع استثمارات المھاجرين ف  

 ھما وكالة ،الستثماراتنعاش اإل مؤسستان حيث توجد النظاميالقطاع و ،مجاالت التجارة والنقل والخدمات
 مصالح مختصة بمساعدة يضم ووكالة النھوض باالستثمارات الفالحية، وكالھما ،النھوض بالصناعة

 ي ف في المائةو، الزراعة ي ف في المائة  بينوتتوزع ھذه االستثمارات  .المھاجرين المستثمرين
محدودية القدرة ستثمارات من ضعف اإلنجاز و ھذه االيوتعان .  الخدماتي ف في المائةوالصناعة، 

    و  عامي بينو�ظفتأما تحويالت المھاجرين التونسيين فقد   .)(خلق فرص للعملعلى 
 ، فرصة عمل   من خاللھاحتيأتو اً، دينار استُثمر فيھا مبلغ  ، مشروعاً فالحياً في
 فرصة   وأتيحت من خاللھا ي مليون دينار تونس بلغاستُثمر فيھا م ، مشروعاً صناعياً و

 مليون دينار  مشروعاً باستثمار   والصناعة معاً الزراعةعمل، وتجاوز نصيب الخدمات و
  . فرصة عمل و، يتونس

  
اح يھتم أوالً باقتناء سيارة، ثم شراء أو بناء منزل كرمز للنجف، أما المھاجر من المغرب األقصى  
االستثمارات إلى أن  ي لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيأجراه المعھد الوطنبحث  وتشير نتائج . ياالجتماع

  في المائة بنسبة ي مقدمتھا االستثمار العقاري فييأت اإلقامة بلدان ي فم المغرب أيسواء المنجزة منھا ف
  بلد اإلقامة مقابل ي ف في المائة بنسبة  مكان اإلقامة، ثم التجارةي ف في المائة المغرب مقابل يف

 بلد اإلقامة، ي ف في المائة المغرب مقابل ي ف في المائة المغرب، ثم الزراعة بنسبة ي ففي المائة
  .)( بلد اإلقامةي فقط ف في المائة المغرب مقابل ي فقط ف في المائة الصناعة يونسبة االستثمار ف

 ي ما يستنتج من مجاالت االستثمار ھو االتجاه إلى االستثمار المضمون العائد والسريع فولعل من أھم
خاصة توجھاته و ، ككليزراعة يرجع إلى حالة االقتصاد المغربال  لحصةين االرتفاع النسبإدورانه، كما 
  .)(االستثمارية

  
 استثمارات المھاجرين فقط تعنى ،ج الخاري نادى المستثمرين المغاربة فمنوفقاً للبيانات المتوفرة و  

 في  خلصت إلى أن حيث ،يمؤسسة الحسن الثان ما تؤيده دراسة وھذا .  والصغرىالصغيرة المشاريعب
يتعدى  ي الت المشاريع، أمادرھم   ال يتعدى رأسمالھا  المغاربة من مشاريع المھاجرينالمائة

 إلى تحول ملموس  تشيربعض المعطيات أال أن  .في المائة  فال تمثل سوى رأسمالھا خمسة ماليين درھم
 مجاالت يفإلى االستثمار ن يالمھاجرحيث توجه بعض  ،المغربفي  ياالستثمارسلوك المھاجرين في 
معلومات ال كالبورصة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاعات متطورة مثل تكنولوجيا ،جديدة

  .التواالتصا

.- ، صسبق ذكره مرجعمحمد األمين فارس،   )(

.- ص، سبق ذكره مرجع، يمحمد الخشان  )(

.- السابق، ص المرجع  )(

. ص السابق، المرجع  )(



   --

  
  

  2003 لعام االستقبالبلدان من توزيع التحويالت   -4شكل ال
)نسبة مئوية(

  
  . ، صسبق ذكره ، مرجعيمحمد الخشان: المصدر

  
 أنھا ساھمت يالحظ ،ي لبلدان المغرب العربيعلى مستويات االقتصاد الكلأھمية التحويالت تقييم بو  

 مع فرنسا، يالعجز التجارثالثة أرباع   إلىوصلتبنسبة  الستقبال ابلدانمع  يامتصاص العجز التجار يف
مع   في المائةتصل إلى   إذالبلدان، بعض يوتعتبر نسبة التغطية مرتفعة ف . وأكثر من الثلثين مع ألمانيا

 ةالمتوفرالتحويالت  بيانات وتتيح  .)(سبانياإ مع  في المائة مع إيطاليا، و في المائةلترا، وكإن
 اإلجماليالناتج المحلى ونسبتھا إلى  ة الثالثفي اقتصادات بلدان المغرب ألھميتھا أفضل اً تقييملعام 

 تمر عبر القنوات يالتحويالت التيتناول ألنه  اًظل نسبيي أال أن ھذا التقييم.  والواردات والصادرات
  .)(الرسمية

  
  2001 لعام  االقتصاديةاألنشطةع بعض مقارنة تحويالت المھاجرين م  -16جدول ال

  

البلدان
   الناتجإلىالتحويالت نسبة 

 الصادراتإلىالتحويالت نسبة  الواردات إلىالتحويالتنسبة  اإلجماليليالمح
المغرب
الجزائر
تونس

  
  . ص، سبق ذكره مرجع ،يمحمد الخشان:  المصدر

. ، ص السابقالمرجع  )(

. ق، ص السابالمرجع  )(
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 حصة إذ تجاوزت حصتھا من الدخل ، للعملة الصعبةيالمصدر الرئيس  كانت التحويالت يفو  
إلى وبلغت التحويالت  .  المغربي األجنبية فخاصةو ، مجموع االستثمارات والقروضوتجاوزتالسياحة 
  .يالتجار من العجز  في المائة تغطية يأسھمت فمليون درھم، و  عام في المغرب 
 المالبس يوھ  األربعة، األساسيةمن المنتجاتالصادرات المغربية  قيمة  قيمة ھذه التحويالتوتجاوزت
 ي مليون درھم، والحامض الفسفور بقيمة  مليون درھم، والمالبس الداخليةبقيمة الجاھزة 

وإزاء ھذا الحجم المؤثر .  )(ن درھم مليوبقيمة  اإللكترونية والمنتجات مليون درھم،  بقيمة
 أنفسھم أمام تحديين المغاربةولون ؤ يجد المسة، الثالثالبلدان يبكل مكوناتھا الفكرية والجسدية فللتحويالت 

 ويتمثل ھذان  . لخلق منطقة للتبادل الحراألوروبية المغربية قلب العالقات ييضعان إشكالية الھجرة ف
  :)(ين فيما يلاالتحدي

  
 االستقرار إلى  حالياًمھاجرينال اتجاهمستواھا رغم الحفاظ على كيف يمكن إنعاش ھذه التحويالت، أو   -

   المھجر؟بلدان يالدائم ف
  

 اإلقامة، بلدان ينقل التكنولوجيا والخبرة المكتسبة فلاستثمارات  يتساھم أموال التحويالت فكيف   -
؟ بعض البلدان العربيةيستثمار ف االي فتردد المستثمرين األجانب ظل يخاصة فو

 من  في المائةنسبة بأن زيادة المغرب األقصى في  عام   فيأجريتدراسة وقد بينت   
حوالى ( من السكان  في المائة نسبة انحدار عدم ي فوتساعد ، في المائةمن الفقر بنسبة قلل تالمھاجرين 

 الفترة من ي ف في المائة إلى  في المائةفقراء من  النسبة وانخفضت . دون خط الفقر )مليون شخص
 .  الفقر بفضل الھجرةخط من سكان ريف مصر قد تجاوزوا  في المائة ولعل  .)( إلى 

 يخاصة ف، و التنمية االجتماعيةي تخفيف الفقر وتحقيق تقدم فيوتساھم ھذه التحويالت بشكل غير مباشر ف
 اتضح أن تحويالت المغاربة أدت ، و ي عامبين ي ضوء نتائج بحث أجروفى . التعليم والصحة

وفى غياب ھذه  . ي على المستوى القوم في المائة إلى  في المائةإلى تخفيض نسبة الفقر من 
  في المائة الحضر، ومن ي ف في المائة إلى  في المائةالتحويالت كانت نسبة الفقر سترتفع من 

  .)( الريف، إضافة إلى أن كل أسر المھاجرين أصبحت تمتلك أجھزة كھربائيةي ف في المائةإلى 
  

إلى  حالة لبنان ي فقد وصلت ف،ي تكوين الناتج المحلى اإلجمالي فالرسمية مساھمة التحويالتما أ  
نسبة زادت و . ائة في الم، ثم المغرب  في المائة اليمن يليھا،  عام  في المائة في

 عند بقيت و في المائة،و  بنسبةتونس و  السودان كل مني ف اإلجمالي الناتج المحلىالتحويالت إلى

.- ، صسبق ذكره مرجعمحمد األمين فارس،   )(

.، ص سبق ذكره مرجعمحمد األمين فارس،   )(

)(  

.  ص مرجع سبق ذكره،،ي، وأيضاً محمد الخشان- ، صسبق ذكره محمد األمين فارس، مرجع  )(



   --

  .)( مصري ف في المائة
  
  

  يوإجمال يالتحويالت الرسمية من الناتج المحلى اإلجمالنسبة   -17جدول ال
  2004 و2000 يف) سيف( الواردات يوإجمال) فوب(الصادرات     

  
)سيف( الواردات إجمالي)فوب( الصادرات إجمالياإلجماليالناتج المحلى 

البلدان
األردن
تونس

---الجمھورية العربية السورية
مصر
اليمن

المغرب
---الجزائر
السودان
---لبنان

  
اجتماع الخبراء حول ورقة مقدمة إلى ، "سمات واآلثارال: تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية"محمد األمين فارس، : المصدر

 إدارة الشؤون االقتصادية ،مايو، /أيار -التحديات والفرص، بيروت، :  المنطقة العربيةيالھجرة الدولية والتنمية ف
  . ص، ، مايو / أيار آسيا، يواالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب

  
 من  في المائةإلى األردن وتمثل التحويالت إلى لبنان ثالثة أضعاف صادراته اإلجمالية، و  

  .)(من تصدير الفوسفات والسياحةأھم  المغرب إلىوأصبحت التحويالت  . صادراته عام 
  

 التحويالت والواردات اإلجمالية  -زاي
  

، وثلث  عام  في واردات لبنان اإلجمالية قيمةأكثر من نصفإلى التحويالت   قيمةوصلت  
والجمھورية العربية  وعشر واردات تونس ،ت األردن والمغربا وربع وارد،اليمنو  السودانواردات
إلى التحويالت نسبة  أن غير،  مصر بالمقارنة مع عام ي ف في المائة وتصل إلى ،السورية

  .)( واليمنالسودانواألردن وال سيما في البلدان،  غالبية ي ف انخفضتوارداتال
  

 يالمرسلة لأليدللدول العربية الرسمية من الدول العربية المساعدات ببمقارنة بيانات التحويالت و  
 ي من المساعدات ف في المائة بلغت  و بين عامي أن نسبة التحويالت ، يالحظالعاملة
 وقد تراجعت .  المغربيف  في المائةو األردن في في المائة و،  اليمن في المائة فيو ،مصر

  ألردن، في ا بداية الفترة، واستمرت ثابتة تقريباً ي حالة مصر لتصبح ثلث ما كانت عليه فيالمساعدات ف
 يوقد يكون لھذا التغيير ف .  في اليمن بمقدار النصفوازدادت المغرب، يكما تراجعت بمقدار الثلث ف

. ، صسبق ذكره محمد األمين فارس، مرجع  )(

.- ص، المرجع السابقمحمد األمين فارس،   )(

.  السابق، صالمرجع  )(



   --

 كانت تمنحھا يمستواھا عالقة بحرب الخليج األولى وتغير تيارات وحجم المساعدات العربية التالمساعدة و
 سحب خالل الفترة ي كصافة الميسرفالمعونة اإلنمائية العربية .  السبعينيات والثمانينياتي فالدول العربية

ى أدنى مستوياتھا انخفضت إلو ،) دوالرمليار  (-  بلغت أوجھا بين عامي -
إلى  بداية األلفية الجديدة لتعود ي ثم عاودت االرتفاع ف،) دوالرمليار  (-خالل الفترة 

 المساعدات العربية خالل الفترة مجموعوقد بلغ  . -  الفترة ي ف التي كانت عليھامستوياتال
 ةوالحقيقة أن المعون .  العربيةالبلدان ى إل منھا في المائة اتجھت ، دوالرمليار  -

 لكنھا فقدت أھميتھا بالنسبة ،العربية كانت تتفوق على التحويالت من جميع المصادر حتى عام 
 في ؛ حيث شكلت المساعدات العربية قرابة -  الفترة  فيللتحويالت لتستعيد بعضاً من أھميتھا

بية وأن مساعدات المجموعة األورإال   . العربية من جميع المصادربلدانال التحويالت إلى مجموع من المائة
 ومليار دوالر مساعدة مليار برشلونة كانت أقل شأناً من المساعدات العربية، إذ لم تتجاوز مؤتمر إطار يف

 جنوب البحر المتوسطمن ثمانية بلدان  ة سنوياً لمجموعيبوآخر قروض ميسرة من صندوق االستثمار األور
  .)( لكل فرد من السكاناتتسع دوالربمعدل  يأ
  

  2002-1990 اإلنمائية الرسمية خالل الفترة ةإلى المساعد نسبة التحويالت الرسمية  -18جدول ال
  ) بالمليون دوالرة للمساعديالنسب المئوية والمتوسط السنو(

  
الفترات

---البلد
  مصر

 للمساعدةيالمتوسط السنو
  المساعدةالتحويالت إلى نسبة 

  
  

  
  

  
  

  األردن
للمساعدة يالمتوسط السنو

 المساعدةالتحويالت إلىنسبة 

  
  

  
  

  
  

  المغرب
  للمساعدة يالمتوسط السنو

 المساعدةالتحويالت إلىنسبة 

  
  

  
  

  
  

  اليمن
 للمساعدةي السنوالمتوسط

   المساعدةالتحويالت إلىنسبة 

  
  

-

  
  

  
  

  
  . ، صمرجع سبق ذكره ،محمد األمين فارس: المصدر

  
 .  النامية مجتمعه البلداني ف عام  فياالستثمارات األجنبية المباشرة ضعف التحويالتبلغت   
 األعوام يالتحويالت فحيث وصلت  ، تماماًاًمختلفيبدو   العربية المستقبلة للتحويالتالبلدان وضع غير أن

 ي تونس، وأربعة أضعاف في مصر وأقل من ذلك بقليل فيف ياألجنباألخيرة ثالثة أضعاف االستثمار 
 عديدة االستفادة من جالياتھا المستقرة بلدان واستطاعت . ) جدولالنظر ا( اليمن ي ضعفاً فالمغرب، و

منظمة التعاون والتنمية في الميدان يد ف وت .بلدانھا يالجاليات فتلك ناخ استثمار م بتحسين الخارج يف
 الصين تعود ي تحققت في الت عام  في من االستثمارات األجنبية المباشرة في المائة أن االقتصادي

. ص ،كرهسبق ذ محمد األمين فارس، مرجع  )(



   --

بحث على ند  مما حفز الھبلداً،  يوالنتشارھا الواسع ف الجاليات الصينية لكبر حجم ،ألصول صينية
  .)(الموضوع على مستوى صنع القرار، والتخطيط لزيادة استثمارات المغتربين الھنود

.- ص،  السابقالمرجع  )(



   --

  2002-1990 التدفقات خالل الفترة يصاف:  المباشرياالستثمار األجنب  -19جدول ال
  ) الدوالراتراتامليب(منھا ونسبة التحويالت  الجارية

  
  نسبة التحويالت إلى االستثمار  لفتراتصافي االستثمار األجنبي المباشر ل  البلدان

  -  -  -  -  -  -  
مصر
--تونس
األردن
المغرب
--اليمن

  
  . ، صسبق ذكرهمرجع  األمين فارس، محمد: المصدر

  
 ويشيرون في ھذا السياق . ودعمھاالتنمية تمويل  ي للتحويالت في الدور اإليجابي فشكك البعضلقد   

لبنان واألردن  (ي الناتج المحلى اإلجمالي فتھاعندما ترتفع نسبخاصة و ،إلى اآلثار السلبية المترتبة عليھا
 من أحدثته وما، )لبنان اليمناألردن والسودان و( تمويل الواردات يالكبير فدورھا إلى و ،) واليمنالمغربو

 . المرسلة البلدان يرفع قيمة العملة، وتضخم األجور فو ،استھالك المخدراتترويج  أو يانتشار نمط استھالك
 . منھااراً أكثر استقرو االعتماد على مصادر أخرى أجنبية، أن االعتماد على التحويالت أقل خطورة منإال 

، أو منطقة دمحد ي قطاع اقتصادي ال تتجمع فھاألن ي إنتاج رئيسقطاع يف اً أثرتحدث وھذه التحويالت لم
  .)(جغرافياً واجتماعياًوأماكنھم أسر المھاجرين  تتوزع على يجغرافية محددة فھ

  
 بعض الواحات يف ي على القطاع الزراعسلبياً كان التحويالتأثر ذھبت بعض التحليالت إلى أن و  

واالستعاضة عن  اليمن إلھمال السدود، ي فسلبياً، كما كان أثرھا في المغربن و المزارعالتي ھجرھا
 وزيادة ي تقليل اإلنتاج الزراعفي الھجرة من لبنان سھمتأو . ربحاً بزراعة القات األكثر زراعات كثيرة

 تحيث أسھم ،ي على المجال القروإيجابياً اًأثرلتحويالت لأن وترى دراسات أخرى  . كلفة جنى المحصول
  .  )( مصري كما في اإلنتاج الزراعأساليب  وخاصة تحديث، تطويرهيف
  

 في عن المباشر ال تزيد االستثمار  إلىالموجھة نسبة التحويالت وإذا كان البعض قد رأى أن   
من   في المائةو ما بين   استثمارات طويلة األجل في مجاالت مثل الصحة والتعليم، تجذبالمائة

  ما بين  اإلنفاق المفضل للمھاجرين مجالتحسين ظروف السكن وھوفي  وتجذب االستثمارات ،التحويالت
صناعة لفھي تنشط  أن الطابع االستھالكي يغلب على ھذه التحويالت، وعلى الرغم من .  في المائةو

ويل االستيراد دون تحويل عمله له ملتالموجھة ويالت  أن بعض التحويشار إلى . وتعزز االدخارالبناء، 
  .)(سلع وسيطة ضرورية لإلنتاج يھمن ھذا النمط   الواردات إلى مصريجوانبه اإليجابية؛ إذ أن ثلث

  
 يبنك اإلقراض الشعب( والمؤسسات المالية نفسھا ي تطوير النظام المصرفيالتحويالت فساھمت و  

.-  السابق، صالمرجع  )(

. ، صيوأيضاً محمد الخشان .   السابق، صالمرجع  )(

.- ، ص ذكرهسبق مرجع، ي وأيضاً محمد الخشان .ص ، سبق ذكره مرجعمحمد األمين فارس،   )(



   --

 البلدانن أ  إلىي البنك الدولوتشير تقديرات . )لبنان(أسواق المال دات تفعيل سن يفأسھمت ، و)يالمغرب
سيولة االقتصاد دعم ل دوالر ملياراتالنامية يمكن أن تستخدم التحويالت للحصول على قروض تقدر بتسعة 

   . نموذجاً عن ودائع المھاجرين في المغربويتضمن الجدول .  )(يالمصرفوإنعاش القطاع 
  

   للمھاجرينالمصرفيةالودائع   -20جدول ال
  )بماليين الدراھم(

  

حسابات جاريةحسابات الشيكاألعوام
حسابات 
االدخار

حسابات 
أخرى دائنة

مجموع 
المجموعالحسابات ألجل

ديسمبر /كانون األول
ديسمبر /كانون األول
ديسمبر /كانون األول
--ديسمبر /كانون األول

  
  . عن بنك المغرب، سبق ذكرهمرجع  ،يمحمد الخشان:  المصدر

  
 أن ھذا  إلىأشارت إال أن دراسات أخرى .  المجتمعي الفوارق فتوس�عالبعض أن التحويالت  واعتبر  

 وقد ثبت امتداد نمط  .ومزاياھا التحويالت بمتلقي يستفيد المحيطون إذ  ما يزول،تأثير مؤقت سرعانال
تخلق التحويالت يمكن أن  العربية ال البلدان يوف .  اليونان بنقل التحويالتياستھالك المدينة إلى الريف ف

 على السكان واسعة جداً، فالتحويالت لم تخلق وآثارھا ة في أكثر األحيان،ألن الھجرة مؤقت ،طبقات جديدة
  .)(يطبقياً وإنما حراك مھني أفقي أكثر منه رأسحراكاً 

  
 .  أفضل من العاملين بل أقل عن العملفرص ھجرة العاطلين ال تكون ،ألن الھجرة انتقائية غالباًو  

ارتباط بين الھجرة وجود ت ، ولم يثبنظاميةالھجرة إلى أسواق غير حالة  فيوال يظھر ھذا األثر إال 
دولة الھيكلية ترتبط بسياسات  البلدان العربية فيالبطالة ذلك ألن و ،)األردن ومصر(ومعدالت البطالة 

 أسواق في على مستويات المھارة سلبياً أثراًللھجرة ن إكما يصعب القول   . تعوق عمل المرأةالتيوالقيود 
عرض سوق من  تقلل ي فھ،سوق العملالحتقان الھجرة متنفساً  كلولذلك تش.  )()الفلبين(العمل المحلية 

 عدداً وتطال، )تونس، المغرب( التحويالت من فرص عمل توفره البطالة من خالل ما وتخفف أثرالعمل، 
  .)(خاصة الشباب الحاصلين على درجات جامعيةو ،كبيراً من السكان

  
ل العربية ھو كيف يمكن لھا أن تجعل من  اإلرسابلدان المطروح على يلعل السؤال المركزو  

. يخلق فرص عملولتحقيق نمو في اإلنتاجالستثمار لتحويالت المھاجرين مدخالً رئيسياً 
  

 على التحويالت أو استقطاع جزء منھا اًقيودفرضت  يالسياسات الت أخفقتعلى صعيد السياسات، و  
 الواليات المتحدة والمكسيك من خالل كة والتنظيم بينوأدت سياسات الشرا، )فيتنام والفلبين(للخزانة العامة 

.، وأيضاً محمد الخشاني، مرجع سبق ذكره، ص -محمد األمين فارس، مرجع سبق ذكره، ص   )(

.  السابق، صالمرجع  )(

. السابق، نفس الصفحةالمرجع  )(

.-  السابق، صالمرجع  )(



   --

 الجزائر  تعدعلى صعيد المنطقة العربية،و . إلى المكسيكتحويالت المزارعين المھاجرين  إلى زيادةالشراكة 
 إلى مزيد من التطوير لسياسات توظيف تحويالت التي تحتاج البلدانمن مصر والجمھورية العربية السورية و

جمركية حتى أربعة عشر ألف العفاءات من خالل اإل السودان ي نفذت في البرامج التوأسھمت . المھاجرين
  وتعتبر والجزائر . تخفيف أزمة الحكومة وتوفير العملة األجنبية لزيادة االستثمار أو االدخاريدوالر ف

ت غير الرسمية وربما  من أبرز األمثلة المحسوسة لدفع التحويالت إلى القنواوالجمھورية العربية السورية
 جذب تحويالت تطلب يولذلك . الفئات المستغلة لتزداد ثراءبعض إلى مجاالت غير إنتاجية، وتغذية 

  .)( آمني ومؤسسيالمھاجرين إلى مناخ تشريع
  

 بناء الثقة بين الطرفين تتوقف علىعالقات الحكومات العربية بجالياتھا ويضاف إلى ما سبق أن   
 فقد تطورت ھذه العالقة من أبوة فاعلة ولكنھا خانقة، إلى عالقة أبوة مفروضة، إلى . لتعظيم التحويالت
 ويبدو أن الحكومات لم تعد تحرض  . الھجرة إال مصدراً للعمالت األجنبيةي ال يرى فيعالقة المستغل الذ

  .)(امھاجريھ المستقبلة ل األخرىالبلدانعلى أن يكون ملف الھجرة ضمن سلسلة مصالحھا المتبادلة مع 
  

  والمؤسسات الماليةالمصارفدور   -حاء
  

ال يزال  العربية المصارفالتعاون بين ف .  التحويالتي العربية الوطنية دور فاعل فللمصارفليس   
 ويبدو  . الھنديتھا ف ومثيال العربية المتحدة اإلماراتيأوجه تعاون مع مؤسسات مالية فرغم وجود محدوداً 

على و  . المستقبلة للمھاجرين األوروبيةالبلدانبين بينھا و التعاون دعم حاجة إلىتزال بال بية  العرالبلدانأن 
فوائد مجزية تتيح ، وتالحكومات اتخاذ اإلجراءات المناسبة لخلق منافسة تسمح بتخفيض تكاليف التحويال

 وتبلغ تكاليف ، دوالرتثمانية ملياراالعربية يتجاوز البلدان  حجم التحويالت بين ألنذلك و للمصارف،
 حالة ي مليون دوالر تنتظر البنوك العربية ف أن ھناك ي المتوسط، أي ف في المائةتحويلھا الحالية 

تكون س التحويالت الرسمية على حالھا، وفستظل ذلك،إن لم تفعل و .  مجال التحويالت بفعاليةدخولھا
  .)(لصالح مراكز التحويل غير العربيةالمكاسب 

  
 أسر المھاجرين ومجتمعاتھم المحلية لصالح توظيف التحويالت آثارتؤكد البيانات السابقة أن أھم و  
  :يتتمثل ف

  
.تحسين مستوى معيشة أسرة المھاجر، مادياً وسكنياً وتعليمياً وصحياً  -
  

.  صناعات البناءيخاصة فو المجتمعات المحلية، ي فالعاطلين عن العملخلق فرص عمل لبعض   -
  

). تونس (الزراعة يخاصة ف، و اإلنتاجليباأستطوير   -
  

 خطوط دونخر من السقوط اآلبعض ال المجتمعات المحلية، وحماية يتحسين أوضاع بعض الفقراء ف  -

. سابق، صال المرجع  )(

. سابق، صال المرجع  )(

. سابق، صال المرجع  )(



   --

  . الفقر
  

 للمجتمعات المتلقية يت على االقتصاد الكلالآثار التحوي  -طاء
  

 تنمية في  خصوصاًوتحويالت المھاجرين الية الھجرة عموماً ع دعم فأن إلىتشير الدراسات   
  :يتطلب حزمة من السياسات تساھم فيما يلي لبلدان اإلرسال، الوطنياالقتصاد الكلى على المستوى 

  
  . ميزان المدفوعاتفيتخفيف العجز   -

  .)المغربوتونس ( وبرامج التنمية اريعتمويل بعض مش  -

  .يجمال معدالت الناتج المحلى اإل زيادةيالمساھمة ف  -

 مشاريع ثروة وخبرة، وتحولوا إلى أصحاب كونوا ين عند بعض العائدين الذيتحقيق حراك مھن  -
  .بغض النظر عن حجمھا

 بعض المجتمعات ي أضحت محدودة في التضخم وارتفاع أجور أصحاب المھارات التحدةتخفيف   -
  . نتيجة لھجرة بعض خبراتھا،المحلية

  .خاصة بين المتعلمينو ية،وق المحل السيتخفيف حدة البطالة ف  -
  

 ظروف اتخاذ قرار الھجرة، ومعيشة من فھم ، ال بد� للھجرةاإلنمائيدور ال تعززلرسم سياسات و  
 ي تحسين أحوال أسر المھاجرين في أن معظم التحويالت وظفت فوالواقع .  بلدان االستقباليالمھاجر ف

 ال تزال تحول دون إال أن ظروفاً أخرى  .إنتاجيتھازيادة و ،اإلسكان والصحة والتعليم، وزيادة دخل األسرة
ولمواجھة ھذه الظروف من المھم إيجاد آلية جديدة  . ي خدمة االقتصاد الكلي للھجرة فيالتوظيف الجماع

، والتأكيد ي بخطط للتنمية على مستوى االقتصاد الوطن في الھجرةربط تطلعات المھاجر ومسارات مشروعهل
 ھذا يوھناك أمثلة عربية ف .  التشريعية والمادية للمھاجرين أثناء الھجرة أو بعد عودتھمعلى الضمانات

 بحاجة إلى ھا إال أن،خفاقاتھاإ يمكن االستفادة من إنجازاتھا و،المغربفي  يمؤسسة الحسن الثانمثل  ،الصدد
  . الشكلين التاليينيدعم متكامل وفق ما ھو مقترح ف

  
  والعمالة التنمية فيت وتأثيراتھا نماذج التحويال  -5شكل ال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يالعائد الفرد

يعاالعائد الجم

 األرض والزراعةفياالستثمار 

 خدمية صغيرة في مشاريعاالستثمار 

 الصناعة فياالستثمار 

تحويالت العمال 
والعائلي ي الفرداالدخار

االستھالك

التنمية االقتصادية المحلية
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: صدرالم
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: المصدر

  
  

التتدفقات التحوي

اضمحالل التحويالت

اتجاھات العودة النزعة الغيرية في مساعدة األسرةالتأمينمراحل مشروع الھجرة

---



   --

  ية العربالمنطقة ي تطوير سياسات الھجرة ف بشأن وتوجھاتاستنتاجات  -رابعاً
  

   األنماط والتياراتيف  -ألف
  

نقساماً ا، ي، خالل ثالثة عقود ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضية العربالمنطقة شھدت  
 فالبلدان؛ االنقسام ھذا ينفط دور مھم فكان لل و . لھامستقبلة  العاملة وأخرىي لأليدمرسلة بلدانواضحاً بين 

 ة؛ملا العىقوال ي من نقص فيتعانو حازت ثروة نفطية ھائلة، يخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجو ،النفطية
نفطية  طلب البلدان الي وف .ةملا العالقوى ي فاً متزايداًفائضو رأس المال ي فاً نقص تشھد غير النفطيةالبلدانو

 من حيث استقبال األيدي العاملة على مستوى العالم منطقة ثالث يةالعرب أصبحت المنطقة ، العاملةيعلى األيد
.له بعد أمريكا الشمالية وأوروباوافدة ال

 تدل عليه بعض ي ھذين النمطين من الھجرة بعض التغير الذبدأ يطرأ على ،وبعد ھذه العقود  
 نمط الھجرة  شھد في بلدان مجلس التعاون الخليجي، العاملةي على األيدطلبالرغم استمرار ف . المؤشرات

، وعلى مستوى البلدان العربية غير النفطية ھذه البلدان مستوى على إنمائية تغيرين ھامين لھما دالالت إليھا
ظھور البطالة بين بالتغير األول وقد بدأ   .أعداداً كبيرة من األيدي العاملة إلى تلك البلدان كانت ترسل يالت

االختيارية؛ ألن بعض المھن أو خاصة ما يعرف بالبطالة الطوعية و ،ي مجلس التعاون الخليجبلدان يمواطن
 ذا يوأما التغير الثان .  طموحاتھم اإلدارية والمالية واالجتماعية والقيميةتلبي ال تلك البلدانالمتاحة ألبناء 

بلدان  ي العاملة العربية في فھو التناقص الواضح لأليد،سواق العمل أي فيالداللة من منظور التكامل العرب
 اآلسيوية، فبعد أن كان حوالى األيدي العاملة االعتماد على ي مقابل التزايد الواضح فمجلس التعاون الخليجي

س لصالح  تحولت النسب إلى العكإلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من البلدان العربية، العمال الوافدين يثلث
 العاملة، يتزال تواصل إرسالھا لأليد  العاملة، فالي أما البلدان العربية المرسلة لأليد .العمالة اآلسيوية

 على حد  إرسال واستقبالبلدان وقد أصبح بعضھا المنطقة العربية،ت بعض تياراتھا السابقة إلى خارج ثفوتك
 أخرى مرسلة بلدانوأصبحت  . النكا تحديداًي ن سر آسيويين متستقبل ، كاألردن، وبدرجة أقل لبنانسواء،
سبانيا إبا عبر وفريقيا إلى أورأ من ، عبوربلدان ، التي ھيي المغرب العرببلدانخاصة و ، العاملةيلأليد

.وإيطاليا

 ،ي االقتصاد والتنمية في الميدان العاملة العربية إلى بلدان منظمة التعاونيرغم استمرار تدفق األيدو  
 العاملة بمستوياتھا يتدفق األيدف أكثر من غيرھا، معينةتركز بين بلدان ت  أن حركة اإلرسال واالستقبالظالحي�

المغرب، إلى بلدان و ة، أي تونس والجزائر الثالثي من بلدان المغرب العرب، يستمرالمختلفةومھاراتھا 
 وتكاد تتركز  . العاملة من المغربييدحت فرنسا وإيطاليا اآلن أكثر البلدان استقباالً لألصب حتى أ،باوأور

 أوسع كما نطاق بعض البلدان العربية على يتوزع المھاجرون من حين ي؛ فمعينةالھجرة من بلدان عربية 
.مصرومھاجرين من لبنان الحال 

 ي فالمھاجرون من بلدان المغرب العرب. تختلف خصائص المھاجرين بين بلدان اإلرسال واالستقبالو  
 تميزوا  الخليجي حين أن المھاجرين من بلدان مجلس التعاوني من المصريين فعموماً أقل تعليماً ھم ةالثالث

؛ فھجرتھم غالباً للدراسة واستكمال التعليم، أما المھاجرون من لبنان يبصغر السن والتعليم ما قبل الجامع
.  تعليماًوأكثر سناً أكبر فھمومصر 

 الھجرة الدولية العربية أن فرنسا وكندا بدأتا التركيز على العمالة  بيانات تياراتويتبين من تحليل  



   --

 ارتفاع مستويات تعليم األجيال المھاجرة الجديدة وفي ذلك دليل على .  العاليةاتذات الكفاءات والمھار
 كية األمريتزال الواليات المتحدة الو . منذ عقد من الزمان تقريباًالتي ھاجرت مقارنة باألجيال السابقة 

 خاصة بعد أن وضعت ، تدفقات العرب إلى كنداوتتزايدتحرص على استقبال الكفاءات العربية العالية، 
  أحداث بعد المنطقة العربيةشروطاً صارمة على استقبال أيد عاملة من األمريكية الواليات المتحدة 

. سبتمبر الشھيرة/أيلول

 أوروبا من بلدان من ھجرة اإلناث إلىثناء حاالت  باستھجرة الذكور،يغلب على الھجرة العربية و  
خاصة خدمات و ي، الخليجفي بلدان مجلس التعاون الخدمات ي، أو الھجرة المؤقتة للعمل فيالمغرب العرب

  .التعليم ثم الصحة
  

  ھجرة الكفاءات العربية بين الخسائر واألرباح  -باء
  

 إلى التوصل يصعب معه ،التنوع والتداخلن قدر م صورة العقول العربية المھاجرة بمالمحتتميز   
 ي نتيجة للتغيرات المطردة فالعقد األخير ي فالمھارات المھاجرة عدداً وتنوعاً تتزايدوقد  . تعميم بشأنھا

 مجاالت تكنولوجيا ي الكفاءات العاملة فعلىخاصة و البلدان الصناعية، ي أسواق العمل فعليھا فيالطلب 
، وغيرھا من المجاالت التي ي وعلوم الحاسوب، والصحة، والتعليم، والبحث العلمالمعلومات، واالتصاالت،

 ھذه المھارات نتيجة آلثار التحول يمن نقص ف أسواق عمل بلدان االستقبالوتعاني  .  مھارات عاليةتتطلب
ايد نتيجة لتز،  أوروبا بلدانن البعض وصفإ حتى ، سن العملي أعداد السكان فانخفاض، ويالديموغراف

ويمكن تسجيل المالحظات التالية على أوضاع العقول  . ي بالبلدان ذات الشعر الرماد،أعداد المعمرين
  :ية العربالمنطقةالمھاجرة من 

  
المستويات ھم من مجموع نخفاض نسبا  نظراً إلىمن ھجرة الكفاءاتالفقيرة  البلدان العربية يتعان  -

. قلة عدد سكانھا نظراً إلى ة ھجرة المتعلمين كبيرفتُعد�غنية بلدان الال  في أما، للمواطنينالتعليمية
  

الحال فإذا كان معظم العرب المھاجرين إلى فرنسا من الذين أتموا التعليم فيھا ومنھم من ولدوا ھناك،   -
 مريكية األالواليات المتحدةو ، أي أستراليا وكندامھاجرين العرب إلى بلدان العالم الجديدإلى المختلف بالنسبة 

  .  التعليم ھناكلمتابعة أو يفھم يھاجرون غالباً بعد إتمام التعليم الجامع

 بمناطق أخرى من ليست كبيرة مقارنة ية العربالمنطقةبعض الباحثين أن ھجرة الكفاءات من ورأى   
لمالية تدعم اتحويالتھا ھي ب ف، إيجابيةآثار ولھجرة تلك الكفاءات .  آسيا أو أمريكا الجنوبيةمثلالعالم، 

 لعدم وجود ا بلدانھمنھا تستفد  التي لم تھاجر لمفالكفاءات ،يھا نقل المعرفة إليتسھم فواقتصادات بلدانھا، 
. المعرفة والتكنولوجياي فاالبنية الداعمة ألدوارھ

 الدولية قد تمخض عن بروز صفوة عربية مھاجرة من  العربية ظاھرة الھجرةيإذا كان التطور فو  
 مجاالت المعلومات، والسياحة، واالستيراد، ي ف، أوروبايخاصة فو ، قطاعات اقتصادية ھامةييد فنوع جد

 فھي في ، بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالنسيج والتغذية وأدوات البناءيوالتصدير، والنقل، وف
 بين أوروبا ، وخاصة يمكن أن تكون جسراً، بلدان عربية غير قليلة الذي تشھدهياالنفتاح االقتصادسياق 

 مشترك لبلدان إنمائي إطار مشروع ي فيوالبلدان العربية المتوسطية يفتح آفاقاً للتعاون والتبادل االقتصاد
 بأھمية االستفادة ي الرسماإلنمائي يوال يقل أھمية عن دور ھذه الكفاءات تزايد الوع . اإلرسال واالستقبال



   --

 ي إعداد وتطوير كفاءات وطنية بديلة، والمشاركة فييقية المھاجرة فمن الخبرات العلمية واألكاديمية والتطب
قد قدم لبنان ومصر وبلدان المغرب أمثلة قابلة للتطوير واستخالص  و. يسياسات االستثمار والبحث العلم

 وجود أكثر من وزارة والدليل على ذلك . الدروس يمكن بمقتضاھا زيادة الفائدة العلمية والعملية للكفاءات
 ي، وف الجزائر عام ي، وف المغرب منذ عام يون المھاجرين أو المغتربين، كما فؤمعنية بش

  . ومصرةسوريالجمھورية العربية ال
  

، باعتبارھا خارج أخيراً أھمية تلك الكفاءاتإلى ال للكفاءاتقد اكتشفت البلدان العربية المرسلة و  
  . الوطنيةاإلنمائية نحو تحقيق األھداف  يمكن توجيھھاي مصادر الثروة التمصدراً من

  
 تطورات المعاصرةال ويبعد التاريخال العربية بين القوى العاملةنتقال ا  -جيم

  
 قد ا، إلى خارجھأم ية العربالمنطقة إلى داخل  أكانت سواء،اليسير استخالص أن تيارات الھجرةمن   
 ، الجغرافيا السياسية، والصالت الثقافيةعلى  أوضاعھا خالل الثلث األخير من القرن العشريني فاشتملت

اتجاھات غير أن  .  إلى أوروبا، والمصريين والعراقيين إلى المملكة المتحدةالعربحيث ھجرة المغاربة
 تلك تنويع  أدت إلىعولمةممل ال أسواق العيالعولمة وانعكاساتھا على المھارات والخبرات المطلوبة ف

قد تراكمت الظروف البنيوية الداخلية و . خر ببلدان العالم الجديداآلبعض الصل  فتواصل بعضھا وات،التيارات
 باستثناء بلدان مجلس التعاون ، فجعلت البلدان العربية،فلسفة التنمية ونمط اإلنتاج وأھدافه وأساليبهلنتيجة 
عاب األيدي على استي أسواق العمل المحلية من عدم قدرة متواصل نتج ي ھجرو من ضغطي تعاني،الخليج

والكفاءات النادرة من الشباب، فأضحت الھجرة إلى خارج العاملة، وخاصة من غير ذوي التحصيل العلمي 
.  أمالً وفرصة لتحقيق األھداف الشخصية واألسريةالمنطقة العربية

  
   التحويالت الخارجيةومعنى الدولية  العربيةالھجرة  -دال

  
لھجرة بصرف النظر عن ل اإليجابيات الظاھرة أھم من ھملدانكانت تحويالت المھاجرين العرب إلى ب  

 : آثار ھذه التحويالت وكان من أبرز .  االستثمار واإلنتاج أو الخدماتيمجاالت وعمق توظيفھا ف
  

 عام  في فقد بلغت تحويالت المھاجرين العرب.  الموازين التجارية للبلدان العربيةيتمويل العجز ف  -
كان و  . مليار دوالر وصلت إلى ية العربالمنطقةمليار دوالر مقابل تحويالت من   مثالً، ،

وتتوزع النسبة المتبقية بين األردن وتونس  من ھذه التحويالت،  في المائةنصيب لبنان والمغرب األقصى 
 إلى   الفترة من باعتبار و .مصر واليمنو والجزائر والجمھورية العربية السورية والسودان

ألردن، ووصلت إلى أربعة أضعاف في حالة ا أنھا تضاعفت يالحظ ، التحويالتيفترة أساس لقياس التغير ف
  .مصر واليمنفي  غير أنھا حافظت على حجمھا تقريباً ،المغربالسودان و تونس ويف
  

اوزت قيمة المساعدات  أنھا تجية العربالمنطقة إلى الواردة على األھمية النسبية للتحويالت الدالئلمن   -
لى البلدان إ التحويالتمجموع  فقط من  في المائة شكلت ي والتالواردة إلى المنطقة،اإلنمائية الرسمية 

  . البلدان العربيةي المباشر في االستثمار األجنب مجموع، كما تجاوزت تلك التحويالتالعربية
  

 ھم والصحية والتعليمية ألسرمعيشيةال تحسين األوضاع يأسھمت تحويالت المھاجرين العرب ف  -
 تحتاإلنتاجية الصغيرة، وحالت دون وقوع عدد من األسر و الخدمية المشاريع يعمل فالوتوفير فرص 



   --

أن  ،-  الفترة  في بحث حول مستوى معيشة األسر المغربية أجرىوأوضح . خطوط الفقر
 على المستوى  في المائة إلى ي المائة ف خفض نسبة الفقر من ي ف أسھمتتحويالت المھاجرين

 ي في الوسط الحضريكان من المتوقع أن يتزايد معدل الفقر فل  موجودة، ھذه التحويالتولو لم تكن، يالوطن
 .  في المائة إلى  في المائةمن في الوسط الريفي  و في المائة إلى  في المائة من المغرب
 من ي ألف عضو كانت ستعاني مليون ومائتإلىأفرادھا  أسرة يصل مجموع    أن حوالىذلك يويعن
.)(الفقر

  
 دراسة ميدانية ي األوضاع المعيشية للمھاجرين وأسرھم في الريف، ففي ف إيجابيأثيرجرة تللھ كان  -

لفقر  احالة من سكان ريف مصر قد تجاوزوا  في المائة تبين أن  إلى مصر،حول المھاجرين العائدين
 التنمية ي تخفيف الفقر، وتحقيق تقدم في فةغير مباشرمساھمة  وتساھم التحويالت  .بفضل الھجرة

.)( التعليم والصحةيخاصة فو ،االجتماعية
  

الضغوط على فرص العمل خفضت  و، من وطأة البطالة خففتوإذا كانت الھجرة إلى الخارج قد  
  . لبعض المھاجرين العائدينيأفضت إلى نوع من الحراك المھن، فقد يالمحدودة نسبياً على المستوى الوطن

 الحرفية المشاريع البيع والتجارة ويديرون مشاريعھم بأنفسھم في مجاالتتحول البعض إلى أصحاب أعمال و
 تعليمية خاصة، كما أفضى غياب مشاريع بعض أساتذة الجامعات أسس و. بعد أن كانوا عماالً قبل الھجرة

تغيير أدوار الزوجة، ل إلى إتاحة فرص ،خاصة من األوساط الريفية والمناطق الشعبيةو ،رالزوج المھاج
  . واتساع مشاركتھا خارج أسرتھا

  
مجاالت عملھا األصلية أو مجاالت  ي بلدان االستقبال في أن بعض الكفاءات المھاجرة لم تعمل فومع  
 مجلس التعاون الخليجي بلدان ي وأعمال البيع ف لھا، وأن بعض المتعلمين التحق بالخدمات الشخصيةمماثلةً
 العمل، ي خبرات جديدة فمعھم بعض العائدين من المھاجرين نقل وأوروبا؛  األمريكية الواليات المتحدةيوف

 مجاالت متعددة كأعمال البناء، وصيانة ي فأنشطة به من ون بتكنولوجيات جديدة لتطوير ما يقومواوأدخل
  . اليل الطبية وغيرھاالسيارات، ومعامل التح

  
 استفادت حوالى تسعة ماليين أسرة من الھجرة إلى البلدان العربية، ،خالل عقدين من الزمن تقريباًو  

 مباشرة بالھجرة قد تأثر ثلث السكانو .  عربيةبلدان أسرة ھاجر أحد أفرادھا إلى مليونيإضافة إلى حوالى 
  . غير مباشرتأثراً بالھجرة وعوائدھا ن تأثرواوخالل عقدين من الزمن يضاف إليھم آخر

  
 إذا استند إلى تحليالت عامة مجردة، ، الدولية العربية آلثار الھجرةيحصاد النھائللتقييم وأي   

 اإلنمائي السياق ي فيندرج تقييم أي ظاھرةمن المھم أن ف  .المصداقيةومعزولة عن سياقھا، يفتقد الكثير من 
 يرتبط أيضاً بمضامين السياسات المتبعة بشأنھا من حيث وأنحددة،  تاريخية محقبة ي أنتجھا فيالذ

  :ي وفى ضوء ھذا يمكن رصد ما يل .توجھاتھا، وأھدافھا، والوسائل، واآلليات المطبقة لتحقيق أھدافھا
  

 العربية المرسلة في البلدان ي اإلجمالي لنصيب الفرد من الناتج المحليتزايد معدل النمو السنو  -

. ، صسبق ذكره، مصدر يمحمد الخشان  )(

. ، ص، مركز دراسات الوحدة العربية، "الھجرة إلى النفط"، يدر فرجاننا  )(



   --

 ي حجم الھجرة، وتنوعاً في تنامياً فشھدت ي الفترة التي؛ وھو يالعاملة ما بين عام يلأليد
في في المائة   و، في المائة في األردن ھذا المعدل فقد بلغ .  خصائص المھاجرينيتياراتھا، وف

 في المائة  وس، في المائة في تونفي مصر، وفي المائة   و، في المائة في المغربو الجزائر
 سعر المستھلك خالل ي، غير أن متوسط التغير ف في المائة في الجمھورية العربية السورية، وفي اليمن

في في المائة  وقد بلغ ھذا المتوسط   .يالفترة نفسھا أفضى إلى تآكل نصيب الفرد من الناتج اإلجمال
 في و  في المائة في الجزائر،ئة في تونس، و في الما في المائة في المغرب، واليمن، و
.)(الجمھورية العربية السورية ي ف في المائةو،  األردني فالمائة

  
 ي غالبية البلدان المرسلة لأليديقد كانت معدالت البطالة مرتفعة ف ف. غذت البطالة فكرة الھجرة  -

 يف و   مصر،ي ف في المائة بين  و يالعاملة حيث تراوحت خالل الفترة بين عام
  في المائة في تونس، وي ف في المائة األردن، وي ف في المائة المغرب، والمائة في
  .)(الجزائر

  
 ي اليوم ما بين عامي دون خط فقر الدخل بمعدل دوالرين ف الذين يعيشونسكانال تراوحت نسبة  -

 الجزائر، ي ف في المائة األردن، وي ف في المائة مائة في تونس، في ال  بين، و
. اليمنيف  في المائةو في المائة في مصر، و
  

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  وحالة العلم وفق بيانات التقني ضوء مؤشرات اإلنجاز يف  -
 إذ حلت ،ي حالة اإلنجاز التقنيأقرب إلى التھميش ف اتضح أن البلدان العربية جمعيھا مقصرة واالقتصادي،

  .)( المرتبة الخامسةي كوريا الجنوبية ف تحل حيني فكلھا بعد المرتبة 
  

 لم يكن من المتوقع أن يكون حصاد الھجرة الدولية إلى البلدان العربية ومنھا ،فى ضوء ھذا وغيرهو  
 فردياً وأسرياً وعلى  األثري له بأنه إيجابي النھائي الصافوصف يمكن يأحسن مما ھو عليه اآلن، والذ

  .ستوى االقتصادات العربية الكليةمستوى المجتمعات المحلية، ومحدود األثر على م
  

 يالدولية أفضل مما ھو عليه اآلن ف  العربية للھجرةيليس من المتوقع أن يكون الحصاد اإليجابو  
تزال  غير أن ھذه الھجرة ال .  ھذه البلدانيھجرة المعتمدة فضوء الظروف المجتمعية والسياسات الجزئية لل

 توطين المعرفة وتطويرھا م، أي دعم النمو االقتصادي أوفر، سواء فإنمائية طياتھا إمكانات يتحمل ف
 السياسات التنموية العامة والقطاعية، ي شرط توفر سياسات أكثر كلية وشموالً تدمج ف، التنميةيوتوظيفھا ف

  .ھجرةلل  علميةإدارةمع 
  

   إلى آفاق المستقبليمن دروس الماض:  الدولية العربيةياسات الھجرةس  -ھاء
  

بلدان مجلس ( العاملة ي البلدان العربية المستقبلة لأليديسياسات الھجرة الدولية، سواء ففيما يتعلق   

.  بالمالحق، صجدول ال،  وآخرون، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ي اإلنمائ األمم المتحدةبرنامج  )(

. ، صالمصدر السابق، جدول   )(

.جدول ال، ذكره  سبق، مصدرعربية للعام نسانية التقرير التنمية اإل  )(



   --

  :ي المرسلة لھا، يالحظ ما يلمأ) يالخليج التعاون
  

  . اضية عن أوضاع الھجرة إليھاعظم البلدان العربية رم  -
 تحد ھام  ھناكيزال  فال . المقومات العلمية لصياغتھاتفتقر إلىمعظم سياسات الھجرة الدولية العربية   -

، وبعد أن أجريت بعض البحوث والمسوح الوطنية  وتجزئتھا وآنيتھالبيانات المعنية بالھجرةا نقص ييتمثل ف
 ولھذا اعتمد الباحثون .  العقد األخيري انحسر ھذا االھتمام ف،ي واإلقليمي الثمانينات على المستوى الوطنيف

  .  االستقبال غير العربيةبلدان، وأعد معظمھا دقيقة السياسات على بيانات متفرقة ال تسمح بمقارنات وصانعو
  

زال منشغلة ت  العاملة الي أن البلدان العربية المرسلة لأليد،ي ولو على سبيل االفتراض العلم،يبدو  -
 بعض بلدان المغرب يف الحال يون الھجرة، كما ھؤ شأن آخر من شيبتحويالت المھاجرين أكثر من أ

. ومصر واألردنيالعرب
  

   الھجرة في المنطقة العربيةسياسات  -7الشكل 

  
  

للفئات ا يتعلق بحقوق اإلنسان  من تساؤالت ھو مالمنطقة يأھم ما تثيره سياسات الھجرة الدولية فو  
، فضالً عن عقبات شتى تحول دون عرقال بلدان االستقبال على أساس ي تعانى من التمييز في فھ .لمھاجرةا

 ھذا الصدد أن ي ومما يثير االنتباه ف .يممارسة موروثھا الثقاف صعوبة مجتمعات االستقبال، وياندماجھا ف
ومن   . بلدان االستقبالي فالنظامي  القطاع غيري عمل فين، يجدون فرصيالمھاجرين غير النظام
 تفعيل حقوق على العاملة ي المستقبلة لأليدمجلس التعاون الخليجي سياسات بلدان الضروري أن تحرص

.الصلة وقعت االتفاقيات الدولية ذات ي البلدان التيخاصة فو ،المھاجر وصيانتھا

 على أن ثمة تحديات أساسية  في المنطقة العربيةة الدوليةتجمع الدراسات والبحوث المعنية بالھجرو  
  :ھا البلدان العربية منيتواجه سياسات الھجرة ف

  
 أبعادھا بمختلف كل معطيات الظاھرة وھذه البيانات ال تشمل . عمقإلى الھا رنقص البيانات وافتقا  -

 .  أو المكانية داخل وبين البلدان العربيةة،الدوري الزمنية  للمقارنة قابلبعضھا غيرو . ومستجداتھا وتداعياتھا
 عند ي بأھمية المسوح والبحوث حول الھجرة، وغياب رؤية نظرية تلتقي العلمي الوعضعف إلى ويعزى ذلك
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   --

يزال الكثير من مفاھيم الھجرة وتعريفاتھا   فال .حدود مشتركة بين مختلف المھتمين بدراسة الظاھرة وبحثھا
 ي يصل أحياناً إلى حد التناقض، مما ينتج بيانات تحمل في التباين الذويشوبهلدقة، يفتقر إلى ا ،اإلجرائية

 وكما أن ھناك خلطاً عند تحديد الكفاءات  .)( التقديرات تصل أحياناً إلى الضعف وأكثريطياتھا فروقاً ف
 بلدان يل والمتعلمين ف بلدان األصيالمھاجرة بين مستوى التعليم ونوع المھنة أو النشاط، وبين المتعلمين ف

االستقبال، وسرعة دوران الھجرة الوافدة إلى بلدان الخليج العربية ألنھا مؤقتة من خالل ما يسمى باإلعارة، 
ان االستقبال لفترات  بلديخلط بين من ھاجر وعاد ثم ھاجر أكثر من مرة، وبين من استقر فيالحظ  ولھذا

.أطول وھكذا

قد ف  .ا خارجھم أية العربالمنطقةلعمالة العربية المھاجرة، سواء داخل  تواجھھا اي التالمنافسة  -
 غير الماھر وشبه الماھر تحديداً يواجه منافسة عاتية من العمالة يأوضحت البيانات، أن العامل العرب

فأضحت ثالثة  مجلس التعاون الخليجي،  بلداني تزايدت خالل عقد ونصف من الزمن فياآلسيوية الت
الواليات  كندا و كما أشارت بعض الشواھد حول الكفاءات العربية المھاجرة إلى .عمالة العربيةأضعاف ال
 ي من ناحية وإلى أوروبا من ناحية أخرى، إلى أن أعداداً ملحوظة منھا تجاوزت الثلث ف األمريكيةالمتحدة

ضعف نوعية تعليم بثون ھذا  الباحفسروقد  .  كان يتوقع أن تشغلھايبعض األحوال، لم تفز بمھن ماھرة كالت
  .)( بلدان االستقبالي تيسر تفاعلھا واندماجھا فيبعض تلك الكفاءات، وعدم إلمامھا باللغات الت

  
 االستقبال غير العربية، بلدان اإلرسال واالستقبال العربية وبلدان بين ومنظمة ع�الة فمشاركةبدون و  

 نظرياً ومنھجياً، تنتج بيانات ومعلومات  دقيقةوبحوثاألوروبية، يصعب إنجاز مسوح - خاصة المتوسطيةو
  .  قرائن علميةإلىلصياغة سياسات للھجرة الدولية تستند 

  
  وجھات لتطوير سياسات الھجرة وطنياً وإقليمياًت  -واو

  
اقتراح سياسة واحدة لكل  -  نظرياً –  ضوء أنماط الھجرة من البلدان العربية وتياراتھا، يصعبيف  
 عالقتھا بالھجرة الدولية كما سبقت اإلشارة، يسود األول يعربية، فثمة نمطان من البلدان العربية فالبلدان ال

 وھو نمط اإلرسال واألكثر يوالثان . ي أساساً دول مجلس التعاون الخليجي دول االستقبال العربية وھيف
  .  بلدان المشرق والمغرب العربيينيتواجداً ف

  
   الخليجي بلدان مجلس التعاونيالھجرة فآفاق تطوير سياسات   -زاي

  
 ي صاغت سياسات وقطعت أشواطاً في الخليج مجلس التعاون أن بلدانوذكر في ھذا التقريرسبق   
 اتجاه تقليل حجمھا وتقليل االعتماد عليھا، وأيضاً توطين الوظائف بإحالل يتنظيم العمالة الوافدة فلتنفيذھا 

 يادة التأھيل والتدريب والتغيير ف إععند استيفاء األيدي العاملة الوافدة، محل األيدي العاملة الوطنية تدريجياً
  الوضع إلى بعد ھذا االتجاه، لم تصلفيبلدان ال معظم ي إنجازات فتحقيق ورغم  .نظم التعليم والتعلم

 بين بلدان ةالوطني العاملة ي، وتحرير فرص انتقال األيدتوطين الوظائفن تجربة إ كما  .والمنشودالمتوقع 
  : إلى أن ذلك يعزى التحليلوقد تبين من  . لم تحقق النتائج المبتغاةمجلس التعاون الخليجي

  

)(  .

)(  .



   --

 ظروف استقبال العمالة وتشابه في عموماً، ي الخليج مجلس التعاون اقتصادي بين بلدانوجود تشابه  -
.الوافدة

 الوافدة تكاد تتشابه مع  األيدي العاملةمحل الوطنية األيدي العاملة ال تزال تواجه إحالل وجود عوائق  -
 العاملة الوافدة إلى بلدان ي يحتاج تطوير سياسات استقبال األيدلذلك و.  وآخربلدبين ستثناءات بعض اال

 مجلس التعاون بلدانوالواقع أن  .  إلى حزمة أكثر تنوعاً وإحكاماً من السياساتيمجلس التعاون الخليج
 ي إعادة النظر فترافقھا ،ترابط وفق منظومة وطنية إقليميةإلى  لكنھا بحاجة ھا،الخليجي صاغت الكثير من

 يقوم بھا ي التاألنشطة بعض ي يجذب المواطنين إلى العمل فعلى نحوتقسيم العمل بين الوافدين والمواطنين 
. القطاع الخاصي وخاصة ف،الوافدون

  
 تعتمد على كثافة رأس المال إنمائية سياسة مادواعت ،تنسيق بين السياسات القطاعيةال الحاجة إلى  -

التكنولوجيا المتقدمة تتطلب عدداً أقل و . وافدةالعمل ال قوى الحاجة إلى لتقليصواختيار التكنولوجيا المالئمة، 
 ربطھا بھذا جرى سياسات التعليم والتدريب إذا ما ه ما يمكن أن توفرھذا العاملة األكثر مھارة، ويمن األيد
. اإلنمائي التوجه

  
 يقوم بھا يتدريب المواطنين وتأھيلھم لبعض الوظائف الفنية واإلدارية التلتطوير برامج الحاجة إلى   -

.  سير العمل واإلنتاجيةيالوافدون بما ال يؤثر سلباً ف
  

 ببرامج العوائقاستطالع آراء أصحاب القطاع الخاص بشأن تشغيل المواطنين لديھم، وربط ضرورة   -
 بعض الحكومات وأحرزت .  ضوء رؤى القطاع الخاص لتحقيق ھذا الھدفيريب والتأھيل، وبالحوافز فللتد

. في ھذا المجال تقدماً
  

 األيدي العاملة جماعية للخدمات الشخصية واألسرية، لتخفيض أعداد مشاريع ي فيالتفكير الجد  -
 رعاية الحدائق الخاصة، والنظافة، ودور ريعمشا: األمثلة على ذلك ھذه الخدمات ومن ي فتعمل يالوافدة الت
. ألطفال ما قبل المدرسةلالحضانة 

  
.  للبعض منھايتغيير القيم المرتبطة بالتقييم االجتماعإلى  يالتوعية بأھمية بعض األعمال والسع  -
  

يطة  إعداد وتنفيذ خري فالخليجي الشراكة والتعاون بين بلدان مجلس التعاون الحاجة إلى تعزيز  -
 على أن يتم التخطيط والتنفيذ بما يعمق التعاون ، اإلنتاجية لتوطينھا حسب الميزات النسبية لكل بلدبالمشاريع

  .  وينظم سوق العملفي اإلنتاج بين تلك البلدان
  

  .  ضبط وإحكام ومراقبة نظم الكفالةالحاجة إلى زيادة  -
  

  . ، ودعمه تكنولوجياً وإدارياًلنظاميا القطاع ي، وإدماجه فالنظاميتحديث القطاع غير   - 
  

  . اإلنمائيةإعطاء الجنسية لبعض الوافدين وفق معايير تتسق وسياسة الدولة، ومتطلباتھا   - 
  

 العاملة وفق ضمانات تشريعية ومالية تحقق األمان ي البلدان العربية المرسلة لأليدي فمبالغاستثمار   - 
  .  تلك البلدانيخلق فرص عمل فإلى  ياًسع ،س األموال العربية وعوائدھاولرؤ



   --

  
  

   العاملةيآفاق تطوير سياسات البلدان العربية المرسلة لأليد  -حاء
  

 تتأكد الحاجة ا، وبلدانھالمنطقة العربية ظاھرة الھجرة الدولية على مستوى ي ضوء التغيرات فيف  
 وتشمل التوجھات  . العاملةييد سياسات البلدان العربية المرسلة لأليالملحة إلى إعادة نظر جذرية ف
  :إلىتھدف  يالمقترحة مجموعة من السياسات الت

  
  . منظومة التعليم والتدريب لتلبية حاجات أسواق العمل العربية والدوليةيإعادة نظر جذرية ف  -

دة  ھذا الصدد إجراء مسح الحتياجات القطاعين العام والخاص من الخبرات والمھارات، واالستفايويقترح ف
.د والكفاءات ويحقق سرعة اإلنجازمن التقنيات الجديدة، بما يوفر الجھ

  
تحقيق التكامل قدر المستطاع بين السياسات الفرعية للھجرة سواء على مستوى إعداد البيانات   -

 العاملة، وربطھا يوالمعلومات وتنظيمھا وتحقيق الدقة المطلوبة لھا، أم على مستويات تنظيم إرسال األيد
 أسواق العمل العربية والدولية، أم على ي ف وتزويدھا بقدرة تنافسيةبلدان األصل، أم على مستوى إعدادھاب

 من أصحاب الكفاءات ممستوى االستفادة القصوى من الكفاءات المھاجرة سواء من رجال األعمال أ
.المتخصصة

  
الوطنية واإلقليمية، العامة منھا  اإلنمائية السياسات يب إلى إدماج سياسات الھجرة فو الدؤيالسع  -

  : عدد من التوجھات ذات األولويةي وفيما يل. والقطاعية
  

تطوير قواعد البيانات والمعلومات حول مختلف أبعاد الھجرة، مع التركيز على المسوح   )أ(  
؛ربيةن الع البلداي لھجرة العمل في المعمقة، لتكون مدخالت لمرصد إقليمالنوعيةالدورية الوطنية والبحوث 

  
وترسيخ  سياق التنمية الوطنية، يتطوير تشريعات الھجرة بما يسمح بإحكام إدارتھا وضبطھا ف  )ب(  
 من خالل إنشاء مؤسسات متخصصة تقوم على التنسيق والشراكة بين المؤسسات  مؤسسياً الھجرةمسائل

 وعلى مستوى منظمات مياإلقلي والوطني  على المستويينالحكومية وغير الحكومية المعنية بالھجرة
؛ االستقبالفي بلدانالمھاجرين 

  
 بمتطلبات األسواق ي العربية وفق أولويات تفةملا العالقوىتدريب وتأھيل لتطوير برامج   )ج(  

؛ أسواق العمل العربية والدوليةي فيالوطنية، وتوفر شروط التنافسية للعامل العرب
  

التحويالت عبر القنوات الرسمية والشرعية، بما يمكن تطوير نظم قانونية ومالية تضمن تدفق   )د(  
؛ وبرامج التنمية الوطنيةمشاريع يمن تعبئتھا، ويوسع إمكانات توظيفھا ف

  
.  الوطنيةبالمشاريع ربطھا وتوثيق الصغيرة والمتوسطة المشاريعإعداد بنك للدول حول   )•(  

اً  جغرافيالمشاريعوى الشاملة لھا، وتوزيع تلك  ذات األولوية متضمنة دراسات الجدبالمشاريعوإعداد قوائم 
؛على مستوى المجتمعات المحلية

  



   --

 . اإلنمائية والبرامج المشاريع يإعداد سياسة متكاملة للتوظيف األمثل للكفاءات المھاجرة ف  )و(  
صر، المغرب ولبنان وموالجمھورية العربية السورية و  تونس والجزائر تقييماً لتجارب كل منذلكويتطلب 

 الستخالص دروس يمكن مارس / في آذار عقد مؤتمر الكفاءات العربيةيوأيضاً تجربة قطر ف
.منھا على مستوى البلدان العربيةاالستفادة 

  :  للكفاءات العربيةاإلنمائي تفعيل الدور تتيحتتدرج التوجھات وفق محاور   -
  

  غير الحكوميةلجمعيات والمنظماتاخاصة و ،الخارجفي حصر وتصنيف الكفاءات العربية   )أ(  
؛ بلدان االستقبالي فالمعنية

  
 تطوير يمشاركتھا ف لتفعيل ، إدارات الجامعات ومراكز البحثيتمثيل الكفاءات المھاجرة ف  )ب(  

 البحث ومشاريع إعداد وتنفيذ برامج ي مشاركتھا الفعلية فوتوسيع،  تلك المؤسساتسياسات وبرامج
؛والتطوير

  
 إعداد الكفاءات الوطنية واإلقليمية، وتطوير ي فة الكفاءات المھاجرة فرص مساھمإتاحة  )ج(  

  ؛لة باختصاصات الكفاءات المھاجرة ذات الصوالقطاعية الشاملةسياسات التنمية 

 ھذا ي تواجھھا في القيود التوإزالة  وخروجھا منھاتيسير دخول الكفاءات العربية إلى أوطانھا  )د(  
.الشأن

  
صياغة سياسة للھجرة أكثر و االھتمام ببناء القدرات الوطنية، التوجھات السابق ذكرھاتحقيق ويتطلب   

 كما يتطلب  . كالتعليم والصحة وأسواق العملالصلةكفاءة أو تحقيق تكاملھا مع القضايا والسياسات ذات 
  تأثيرألنية األخرى،  فھم التفاعل بين سياسات الھجرة والسياسات القطاعلتمكينھا منتدريب تلك القدرات 
.ن إحكام سياسات الھجرة وطبيعتھاتلك السياسات يضم

  
   المشترك وتطوير الشراكات اإلقليميةيالعمل العرب  -طاء

  
 تعزز قلمةفاأل .  تواجه البلدان منفردةيھة التحديات التاب أھم استراتيجيات مجمن قلمةاأل أضحت  

 إلى حرصت بعض المناطق ولذلك  .ت تنافسية الستدامة التنمية شكل ميزايالميزات النسبية لتعيد إنتاجھا ف
 فالمصالح .  وإن كان مھماً إذا توفر،ي أخرى، بغض النظر عن الجوار الجغرافمناطقإقامة شراكات مع 

 .  االقتصادية واالجتماعيةمستويات تنميتھا متباعدة ومتباينة مناطق إلى تفاعالت حتى بين تؤديالكبرى 
 عمدت إلى بناء ،ي أو حتى ثالثي أو ثنائي بلدان أوروبا تتفاعل مع بعضھا على أساس فردبعد أن كانتو

  . شراكات متنوعة أوروبية، وأورومتوسطية وغيرھا
  

 ات مجال االستفادة من خبرات المھاجرين ذوى المھاري سواء فيوتحمل تجربة بلدان المغرب العرب  
 دعم ي يمكن االستفادة منھا فاًويالت المھاجرين دروس مجال تحي فم الخارج أيوالتخصصات العالية ف

  : ومن ھذه الدروس.  بلدان اإلرساليمساھمة ظاھرة الھجرة لبرامج التنمية الوطنية ف
  

 فتح آفاق جديدة للتعاون ي مجاالت اقتصادية متنوعة في الكفاءات فياالستفادة من المھاجرين ذو  -



   --

 ودمجھا ظل انفتاح االقتصادات العربية ي وخاصة ف،ستقبال األوروبيةوالشراكة بين بلدان اإلرسال وبلدان اال
.ي المشروع األورومتوسطيف

 يالية فع تأھيل االقتصادات الوطنية للمشاركة بإيجابية وفياالستفادة من تحويالت المھاجرين ف  -
.  العربيةنالبلدا االستثمارات األجنبية إلى تدفق ظل تراجع ي، وخاصة فيالمشروع األورومتوسط

  
 يعتمد على احتفاظ يالذ"  الضفتينيمقاول"االستفادة من تحويالت المھاجرين من خالل ما يسمى   -

بطاقة اإلقامة، التغطية الصحية، الوضع ( االستقبال بلدان ي فين مقيمين كمھاجري القانونم بوضعھينالمھاجر
. البلدينالسفر بوتيرة منتظمة بين يديرون شبكة من المقاوالت تتطلب منھم اإلقامة وو) يالجبائ

  
لية إدارة و مسؤالذين يتحملون والثالث من المھاجرين وي الثانينتدعيم االستفادة من الشباب من الجيل  -

 يربط بين إلمامھم بثقافة بلد ي الذي الخارج باالعتماد على انتمائھم الثقافيفروع بعض الشركات الفرنسية ف
. قبالاالستثقافة بلد اإلرسال و

  
. بلدانھميإنشاء منتديات لتوضيح فرص االستثمار المتاحة لھؤالء المھاجرين ف  -
  

 ترسمھا بلدان اإلرسال، من خالل منح ھؤالء المھاجرين ي التاإلنمائية البرامج يدمج المھاجرين ف  -
 إلىالبلدان العربية  ظل اتجاه العديد من ي خصخصتھا فتجري ي التاريعالفرصة لتملك وإدارة العديد من المش

. تطبيق ھذه السياسات االقتصادية الجديدة
  

 تظل ھدفاً حالياً، المقاومات الكثير من تفتقر إلىوإن كانت فھي  ية، سوق العمل اإلقليماالتجاه إلى  -
  . ممكناً حال توفر اإلرادة السياسية وتبلور المصالح الوطنية والتقائھا مع المصالح اإلقليمية

  
  
  



   --

  اجعالمر
  
   العربيةالمراجع

  
.ة اإلنسانية العربية للعام  وآخرون، تقرير التنميي اإلنمائ األمم المتحدةبرنامج

  
 أقطار يالعمالة األجنبية ف : في، مجموعة باحثين،" البلدان النفطيةيالعمالة الوافدة وأنماط التنمية االقتصادية ف"ماير، روبرت، 

.الكويت، الطبعة األولى، في  للتخطيط يوحدة العربية، المعھد العرب، مركز دراسات اليالخليج العرب
  

اجتماع الخبراء ورقة مقدمة إلى ، "السمات واآلثار: تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية"محمد األمين، فارس، 
 إدارة ،مايو، /أيار -التحديات والفرص، بيروت، :  المنطقة العربيةيحول الھجرة الدولية والتنمية ف

، مايو / أيار آسيا، يالشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
.

  
المغرب، الجزائر، : ة الثالثي بلدان المغرب العربيالتحويالت المالية للمھاجرين وأثرھا على التنمية ف"، ، محمديالخشان

 ،التحديات والفرص، بيروت:  المنطقة العربيةياجتماع خبراء الھجرة الدولية والتنمية فورقة مقدمة إلى ، "وتونس
  ، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مايو /أيار -
.، مايو / أيار

  
اجتماع ورقة مقدمة إلى ، "مخاطر وفرص: ي دول مجلس التعاون الخليجيإدارة سياسات العمالة المھاجرة ف"، محمد، ديتو

، مايو /أيار - بيروت ،التحديات والفرص:  المنطقة العربيةيالخبراء حول الھجرة الدولية والتنمية ف
مايو، / أيار واالجتماعية لغربي آسيا، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية

.
  

اجتماع  ورقة مقدمة في ،"دروس مستقبلية: ي دول مجلس التعاون الخليجيتقييم سياسات الھجرة ف"، يميثاء سالم الشامس
 ،مايو /أيار - ، المنطقة العربية، التحديات والفرص، بيروتيالخبراء حول الھجرة الدولية والتنمية ف

 ،مايو / أيار لغربي آسيا،  واللجنة االقتصادية واالجتماعيةن االقتصادية واالجتماعية،ؤو الشإدارة
.

  
اجتماع الخبراء حول ورقة مقدمة إلى ، " دول المشرقيالتحول الديمجرافى والتشغيل وھجرة العمالة ف"ھبة أحمد، نصار، 

 إدارة الشؤون ،مايو /أيار -التحديات والفرص، بيروت، :  المنطقة العربيةي الدولية والتنمية فالھجرة
، و يما/ أياراالقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

االتجاھات : بة للعولمةاالستجا"سيا، آاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  
.نوفمبر / تشرين الثانيالتحديات والسياسات الخاصة بانتقاالت العمالة وديناميكية السكان،و

  



   --

  ليزيةكاإلنالمراجع 

 


