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  العربية المنطقة في الدولية الهجرة على المالية األزمة آثار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 التحديات والفرص من منظور إقليمي: األزمة المالية  -الًأًو

  

 العالمية المالية األزمة عن عامة لمحة 
  

 عام في األمريكية المتحدة الواليات في العقاري القطاع في بالظهور المالية األزمة مالمح بدأت  
2007، ة برزت ثمصرالعنا تبدوو .الكبرى الشركات من عدد إفالس مع 2008 عام خريف في بحد كةالمحر 

 أداء تراجع في متأسه ةعام واختالالت ضعف بمواطن ةرتبطمو األوجه دةمتعدو معقدة ألزمةا هذهل

  
  مقدمة

  
 من الدولية الهجرة على العالمية المالية األزمة آثار النشرة هذه تتناول
 ينتج وما األزمة هذه عن عامة لمحةب ستهّلوتُ  .يهاوإل العربية المنطقة
 فيما كتسبةالم الدروس تستعرض ثم ،نطقةالم في وفرص تحديات من عنها
 ولهذا  .الدولية الهجرة على السابقة المالية واألزمات الحروب آثارب يتصل

 ،1973 عام في النفط أزمة هي ،حاالت ثالث شرةنال تتناول الغرض،
 في اآلسيوية المالية األزمةو ،1991-1990 الفترة في الخليج وحرب
 في الدولية لهجرةا مالمح أهم ذلك بعد النشرة تتناولو.  التسعينات أواخر
 وارتفاع الهجرة، أنواع تعدد خصوصا األزمة، اندالع قبيل العربية المنطقة
 اإلناث هجرة وتنامي الكفيل، ونظام السكان، مجموع إلى الوافدين نسبة

 تحولو ،الهجرة على الشباب طلب وتنامي محددة، مهن في للعمل الوافدات
 لها، المستقبلة المناطق أكبر إحدىو للتحويالت مصدر أهم إلى المنطقة
 إزاء القلق وتنامي أوروبا، وإلى المنطقة داخل الهجرة فرص وتراجع
 المنطقة في الدولية بالهجرة رفةالمع ونقص للوافدين، اإلنسانية الحقوق
  .عام بشكٍل
 الدولية الهجرة على المالية لألزمة متوقعة آثار أربع على النشرة وتركّز

 إلى التحويالت حجم وتقليص البطالة، معدالت رفع: العربية المنطقة في
 اإلنسان حقوق وتهديد لألدمغة، الدائرية الهجرة وتعزيز المنطقة،

 مستويات رفع إلى تؤدي قد المالية األزمة أن إلى وتخلص.  نلمهاجريل
 المالئمة السياسات صياغة يستدعي مما االجتماعي، اإلنصاف وعدم الفقر

  .تداعياتها من لتخفيفاو لها للتصدي

  العدد هذا في

  .مقدمة
 منظور نم والفرص التحديات: المالية األزمة -أوال

  .إقليمي
 األزماتو الحروب راثآ: المكتسبة الدروس -ثانيا

  .الدولية الهجرة على السابقة المالية
 قبيل العربية المنطقة في الدولية لهجرةا مالمح -ثالثا

  .األزمة اندالع
 في البطالة معدالت ترفع المالية األزمة -ابعار

  .العربية المنطقة
 في التحويالت حجم تقلّص المالية األزمة -مساخا

  .العربية المنطقة
 لألدمغة الدائرية الهجرة تعزز المالية األزمة -سادسا

  .العربية المنطقة في
 يةاإلنسان حقوقال تهدد المالية األزمة -سابعا

  .العربية المنطقة في مهاجرينلل
  .خاتمة
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 القصورو ،الهيكلية اإلصالحات ةيكفا وعدم ،الكلي االقتصاد سياسات اتساق عدم وأبرزها ،العالمي االقتصاد
 إلى إضافة ،المبكر واإلنذار الرقابة آليات ةءكفا وعدم ،ورصده عليه واإلشراف المالي لقطاعا بطض في

  .)1(عموماً المسؤول غير السلوك
  

 والبورصات المصرفي القطاع ضربت اقتصادية أزمة إلى تحولت أن المالية األزمة تلبث وما  
 هذه وتؤثر.  آثارها من للحد التدخّل على الحكومات أجبر مما ،)سيويةواآل واألوروبية كيةيراألم( العالمية
 إلى المال أسواق من آثارها تمتد إذ ،ناميةال البلدان ماسي ال ،العالم في البلدان كافة على سلبي بشكٍل األزمة

  .سياسيةالو قتصاديةاالو جتماعيةاال المجاالت
 

 السريع فشيفالت .الكبير الكساد منذ واقتصادية مالية أزمة أسوأ اليوم العالم يواجه ،لذلك نتيجةو 
 لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق نحو البلدان تقدم يهددو عالمال في االقتصادي النمو يعيق سوف لألزمة

 تضيفس المالية األزمة نأ إلى الدولية العمل منظمة قديراتت تشيرو  .عالمياً عليها المتفق األخرى واألهداف
 200 ونحو العالم، في العمل عن العاطلين مجموع إلى شخص مليون 50ىحوال 2009و 2007 عامي بين

 لدخل اسلبي انمو المتحدة مماأل تقديرات وتتوقع.  فقرال من انونيع نالذي العاملين مجموع إلى شخص مليون
  .)2(السكان من ملياراتال رزق موارد دتهدي شأنه من مما ،2009 عام في النامية البلدان معظم في الفرد

  

  

  

                                                             
 المالية باألزمة المتعلق للمؤتمر الختامية الوثيقة والستون، الثالثة الدورة ،63/303 القرار المتحدة، ألممل العامة الجمعية )1(
 .)A/RES/63/303( ،2009 يوليو/تموز 13 التنمية، في وتأثيرها العالمية واالقتصادية

)2(   United Nations, Department of Economic and Social Affairs (March 2009). Background Note on the Global 
Financial and Economic Crisis, Its Impact on Development, and How the World Should Respond, presented to the UN Conference 
on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, held in New York, 24-30  June 2009.                              

 المالية زمةباأل المتعلق متحدةال األمم مؤتمر في نوالمشارك نوالسام نووالممثل والحكومات الدول رؤساء أكّد
  :يلي ما 2009 يونيو/حزيران 30-24 الفترة في نيويورك في والمنعقد التنمية على وتأثيرها العالمية واالقتصادية

 البلدان على لبيس بشكٍل تؤثر األزمة فهذه.  لتنميةا على الضار) األزمة( وقع إزاء بالغ قلق ليساورنا وإننّا"... 
 فإنّها ة،العالمي ةوالمالي ةاالقتصادي األزمة في تتسبب لم النامية البلدان أن ومع(...)  النامية البلدان سيما ال ،كافة

 يتعلق مافي وبخاصة األخيرة، السنوات في تحقق الذي جتماعيواال االقتصادي التقدم بات وقد.  بشدة بها تأثرت
 أقّل سيما وال مية،النا البلدان في مهدداً لأللفية، اإلنمائية األهداف بينها ومن اً،دولي عليها المتفق اإلنمائية هدافباأل

 عدد ازدياد: وهي لألزمة، اإلنسانية التبعات معالجة بضرورة جهودنا في نسترشد أن ويجب(...)  نمواً البلدان
 األمراض ومن التغذية وسوء الجوع من ويموتون يعانون الذين واألطفال، النساء سيما وال والضعفاء، الفقراء
 من االستفادة إمكانيات وتقلّص البطالة؛ معدل وارتفاع المقبول؛ الحد تجاوز عدد وهو وعالجها، منها الوقاية الممكن
 المرأة أن كما.  الراهن الوقت في عديدة بلدان في االجتماعية الحماية كفاية وعدم والصحية؛ التعليمية الخدمات
 في خطيرة تتداعيا تحديداً اإلنسانية التبعات ولهذه.  األسرة رعاية أعباء ازدياد من وتعاني المأمون الدخل هاينقص
  ".للمتضررين البشري مناأل تمس التنمية مجال
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  :ليالتا النحو على ،)3(األزمة لهذه ةالسلبي داعياتالتب تتأثّر الدولية الهجرة تبدأ وقد  
  

 والخدمات األموال وبيوت والصناعة البناء قطاعات في وبالتحديد ،وظائفهمل الوافدين خسارة -  
  ؛والسياحة والبيع

 العمل صحابأ لسعي نظراً العمل، في أوضاعهم ديوتر الوافدين العمال أجور تراجع  -  
  ؛األزمة لمواجهة دخاراال إلى فيها يعملون التي والشركات

 تسببونوي وظائفهم على لونويستَ همأنّ اعتبارب الوافدين، العمال ضد بالتمييز المواطنين قيام  -  
  ؛معيشتهم وسوء بطالتهمب

 ،ةجديد عمل فرص إيجاد إلى مسعيه أو ،عملهم من همصرف بعد بلدانهم إلى المهاجرين عودة  -  
  ؛مالئمة غير وظروف متدنية بأجور غالباً

 األوضاع على سلباً ينعكس مما بلدانهم، إلى المهاجرون يرسلها التي التحويالت حجم تدنّي  -  
  ؛همنابلد اقتصاد وعلى ألسرهم المعيشية

 ظاهرة نمو إمكانية مع سمي،الر غير العمل سوق وتوسع النظامية غير الهجرة ظاهرة ازدياد  -  
  .بالبشر االتجار

 إقليمي منظور من المالية األزمة عن الناتجة التحديات 
  

 في تتمثل ،أساسية ضعف نقطة من العربية المنطقة تعاني العالمية، المالية األزمة رياح مواجهة في  
 السياحية اتدئوالعا العقارية واالستثمارات يةالنفط العائدات لىع عموما رتكزي االقتصادي نموها كون

  .اإلنتاجية ةطنشاأل على رتكزي مما أكثر ،الخارجية والمعونة
  

 في المالية األسواق معظم تراجع في اآلن حتى ساهمت قد العالمية المالية األزمة أن من بالرغمو  
 لوجود نظراً ،نسبياً ةًمحدود زالت ال الفعلي االقتصاد على تداعياتها نأ إال ملحوظ، شكٍلب العربية المنطقة
 األردن مثل البلدان بعض في" األسواق رسملة" تدنّي إلى إضافة ،خاص بشكٍل الخليج بلدان في سيولة فائض
 عام في المائة في 6 من الفعلي المحلي تجالنا إجمالي نمو يتراجع أن المتوقع من ذلك، من وبالرغم. ولبنان
  .)4(2009 عام في المائة في 4 إلى 2007

  
 في ،اآلن حتى كامٍل بشكٍل يتبلور لمف العربية، المنطقة في الهجرة على المالية األزمة تأثير أماو  
 أن إلى تشير متفرقة صحافية تقارير نأ غير. الموضوع حول ومفصلة دقيقة إحصاءات فّرتو عدم ضوء

 ،)6("الخليج في العربية العمالة الستقبال حاد تراجع" إلى وتؤدي )5("ةيعكس هجرة تسبب االقتصادية األزمة"

                                                             
)3(  International Organization for Migration. IOM Policy Brief, the Impact of the Global Financial Crisis on Migration. 

January 2009.                                                                                                                                                                                                
 أفكار: العربية البلدان على واالقتصادية المالية األزمة آثار - سياسات مذكرة ،كامل ونورا الحق طارقو ينتبر كريستينا  )4(

 .2009 أبريل/نيسان ،العربية للدول اإلقليمي المكتب الدولية، العمل منظمة إصدار ،االجتماعية والحماية االستخدام سياسات استجابة بشأن

 .2009يونيو/حزيران 7 بتاريخ صدر مقال ،"عكسية هجرة تسبب االقتصادية األزمة" ،نت الجزيرة  )5(

 .2009 أبريل/نيسان 8 بتاريخ صدر مقال ،"الخليج في العربية العمالة الستقبال حاد تراجع" ،نت الجزيرة )6(
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 نينياللبنا" بأن التقارير هذه تؤكّد كما  .")7(الشباب من وضحاياها تتفاقم العربية البطالة أزمة" أن بحيث
 عمال من المائة في 45 وظائف تهدد المالية األزمة" وبأن ،")8(المعاكسة الهجرة بدأوا الخليج في نيالعامل
 جراء دوالر مليار 335بـ بناء مشاريع تجمد اإلمارات" بأن التقارير تنذرو .")9(اإلمارات في البناء
 نأ توقعي ،هنا منو.  ")11(الوظائف لتقليص توجه" هناك وأن "دوالر مليار 80 دبي ديون" وبأن ،")10(األزمة
  .باالنحسار تبدأ أن قبل تدريجياً العربية المنطقة في األزمة رياح تشتد

 العربية البلدان بعض في المالية األزمةالتي يمكن أن تقدمها  الفرص 
  

 فعلى.  العربية البلدان لبعض وجيزة، ولفترة فرصاً، توفر قد المالية األزمة مراحل أولى أن يبدو  
 المصارف ودائع في ازدياداً لبنان شهد األزمة، هذه على سنة من أكثر مرور من وبالرغم المثال، سبيل

 مستوى في وازدياداً المصارف، هذه أرباح في وتحسناً ،2008 عام خالل المائة في 21 من بأكثر المحلية
 نسب أعلى من وهي( 2009 عام خالل المائة في 6 يبحوال اإلجمالي المحلّي الناتج في وارتفاعاً اإلقراض،

اللبنانية المصارف إلى الخارج من ميلالرسا بعض تحويل إلى ذلك يعود وقد  ).العام لهذا العالم في النمو 
 االرتباط قليل اللبناني المصرفي النظام كون إلى إضافة األجنبية، المصارف في بها يحدق الذي الخطر لتجنّب
 علىو  .)12(المتكررة واألزمات الطويلة اللبنانية الحرب من بالرغم استمر قد أنهو العالمي، بالنظام المباشر
 االقتصادي النمو عجلة دفع في تساهم منتجة مجاالت في األرباح واستثمار الفرص هذه من االستفادة لبنان

 من التحويالت تتراجع أن توقعي إذ ووجيزة، مؤقتة الفرصة هذه كون إلى التنبه يجبو.  البشرية والتنمية
    .سلبياً عليه وتؤثر اللبناني االقتصاد األزمة تخترق وأن الخارج

  
 وصرف ،المالية لألزمة نتيجة والمتوقّعة ،لبنان إلى العائدة لهجرةل تكون قد أخرى، ناحية منو  
 الهجرة هذه تعيد قدف  .غرافيةالديم الناحية من يجابيةاإل اآلثار بعض الخارج في وظائفهم من اللبنانيين العمال
 في الشباب الذكور من الخارج إلى المهاجرين معظم لكون نظراً اختالالً شهدي الذيو ،الجنسين بين التوازن

 بكبار العناية ظاهرة تراجع إلىو األسرة، رب عودة بعد العائالت شمل جمع إلى كذلك ؤديت وقد  .العمل سن
  .)13(المنزل في بهم العناية من وتمكنّهم أبنائهم لعودة نظراً المؤسسات في نالس

                                                             
 بدأوا الخليج في العاملون اللبنانيون. ")2009( والعربي الخليجي االقتصاد أخبار االقتصادية، األخبار مجلة األخبار، مكتبة )8(

  .)htm-id-show-action-www.uaeec.com/news.17676( 2009 مارس/آذار 6 بتاريخ صدر مقال ،"المعاكسة الهجرة

 كانون 24 خبتاري صدر مقال ،"اإلمارات في البناء عمال من المائة في 45 وظائف تهدد المالية األزمة" ،نت الجزيرة  )9(
 .2008 ديسمبر/األول

 مارس/آذار 15 بتاريخ صدر مقال ،"األزمة جراء دوالر مليار 335 بـ بناء مشاريع تجمد اإلمارات" ،نت الجزيرة )10(
2009. 

 .2008 نوفمبر/الثاني رينتش 24 بتاريخ صدر مقال ،"الوظائف لتقليص وتوجه دوالر مليار 80 دبي ديون" ،نت الجزيرة )11(

 التي الندوة إلى مقدم عرض.  ولبنان المنطقة في والسكانية االجتماعية تداعياتها وبعض االقتصادية زمةاأل ،طبارة رياض )12(
 للسكان، العالمي اليوم مناسبةل ،يبرتإ فريدريش ومؤسسة للسكان الدائمة الوطنية اللجنة مع بالتعاون لبنان في األسرة تنظيم جمعية عقدتها
 .2009 يوليو/تموز 16 بيروت،

 . نفسه مرجعال )13(
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  الدولية الهجرة على السابقة المالية األزماتو الحروب آثار: كتسبةالُم الدروس  -ثانيا
  

الية السابقة على الهجرة حول آثار الحروب واألزمات المكتسبة مراجعة الدروس المنظرا إلى أهمية   
  :على ثالث حاالت كان لها وقٌع مختلف على الهجرة الدوليةالضوء تسلّط هذه النشرة الدولية، 

  
 )1973عام (أزمة النفط  

  
ن الخليج إلى طفرة اقتصادية في بلدا 1960في عام ) األوبك( نفطتأسيس منظمة الدول المصدرة لل أدى  

أكتوبر /وفي تشرين األول.  من منطقة جنوب شرقي آسيا سيما ال ،العربي التي أصبحت مقصداً للعمالة الوافدة
دفع الدول الغربية  ، بهدفحظر نفطيعن عالن اإلب للنفط، قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة 1973

وفي أعقاب تأميم النفط في .  1967حرب إبان نسحاب من األراضي العربية المحتلة على اال إسرائيلإجبار إلى 
إلى و ،طفرة كبيرة في االستثمار في بلدان الخليج العربيإلى النفط أدى بعض البلدان العربية وارتفاع أسعاره، 

حصة القوى العاملة العربية  ، بحيث ارتفعتةتوازن غير مسبوق بين العرض والطلب في سوق العمل اإلقليمي
  .في أسواق العمل الخليجيةعاملين من إجمالي ال في المائة 72لتشكّل 

  
الركود أدى وفي موازاة ذلك، .  وقد انعكست أزمة النفط بشكٍل كبير وواسع النطاق على الهجرة الدولية  

ة بعض القطاعات التي كانت توظف العمالة الوافدة خالل عقد نتاجيإإلى تراجع االقتصادي الذي شهدته أوروبا 
  .)14(، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال األجانب)مثل قطاعي البناء والصناعة التحويلية(الستّينات 
لتخفيض معدالت " صمام األمان" اعتبارهاالعمالة الوافدة بحكومات الواليات المتحدة وأوروبا استخدمت وبالفعل، 

تفاجأت برفض المواطنين عدة أوروبية حكومات غير أن .  البطالة وتوفير الوظائف لمواطنيها عندما تدعو الحاجة
حتى وإن كانت هي الحّل الوحيد للخروج من  ،التي كان يشغلها األجانب" الوظائف غير المرغوب فيها"بعض ل
  .)15(طالة في ظّل األزمات االقتصاديةالب
 

 )1991-1990( حرب الخليج 
  

 هذه وترافقت.  1991 فبراير/شباط حتى واستمرت 1990 أغسطس/آباندلعت حرب الخليج في   
.  بعيد حد إلى االقتصاد دهورت إلى إضافة ، الكويتو العراق في التحتية للبنى واسعة تدمير عملية مع الحرب

 الشرق منطقة من نوالوافد خصوصاو الخليج، بلدان في األجانب العمال على الحرب هذه أثرت قدو
 ،)مصري ألف 900 منهم( أجنبي مليون 1.1 ىحوال الحرب اندالع عند يضم العراق وكان  .)16(األوسط
 العراق، المصريين معظم فغادر ،)فيها السكان ثلثي يشكّلون( أجنبي مليون 1.5 تضم الكويت كانت بينما

 الحكومة مساندة إثر السعودية من يمني مليون نحو ترحيل تمو الكويت، الفلسطينيين من كبير عدد وغادر

                                                             
)14( Development Research Center on Migration, Globalization and Poverty.  Briefing No. 17, Migration and the 

Financial Crisis: How will the Economic Downturn Affect Migrants?, February 2009.                                                                              

)15(  Castles, Stephen and Simona Vezzoli. The global economic crisis and migration: temporary interruption or structural 
change?, Paradigmes, issue no. 2, June 2009, pp. 69-75.                                                                                                                             

)16(  Addleton J. The impact of the Gulf war on migration and remittances in Asia and the Middle East. International 
Migration, pp. 509-26. December 1991.                                                                                                                                                       



 -6 - 

 

 5 ىحوال الحرب عن اتجةالن المغادرة الهجرة تيارات ضمت اإلجمال، وفي  .الحرب هذه في للعراق اليمنية
  .)17(شخص ماليين

  
 األزمة المالية اآلسيوية في أواخر التسعينات 

  
 تيارات على نسبياً ةبسيط داعياتت لها توكان ،1999 عام حتى 1997 عام من األزمة هذه استمرت  
 مواطني لدى البطالة معدالت اعارتف من بالرغم وذلك اآلسيوية، البلدان إلى تتدفّق كانت التي الكثيفة الهجرة
 شهدت بينما إليها، الوافدين أعداد في طفيفا تراجعا اآلسيوية البلدان بعض شهدت فقد.  البلدان هذه معظم
 األجانب العمال ترحيل إلى الحكومات بعض لجوء من بالرغم وذلك أعدادهم، في زيادة أخرى بلدان
 ستبدالا صعوبة إلى ذلك يعود وقد  .)18(األزمة جراء من الخارج في للعمل رةالهج على مواطنيها تشجيع أو

 بالمؤهالت الوطنيين العمال تمتع عدم منها أسباب، لعدة وذلك وطنيين، عمالب البلدان هذه في األجانب العمال
 القطاعات بعض كون إلى إضافة لألجانب، ومخصصة متدنية يعتبرونها بوظائف قبولهم عدم أو ،المطلوبة

.  األجانب العمال على كبير بشكٍل تعتمد) وماليزيا ندتايل في األسماك دئومصا األرز مزارع مثل( االقتصادية
 من صرفهم عن عوضاً األجانب العمال أجور تخفيض إلى أحياناً العمل أرباب عمد الظروف، هذه وفي

  .)19(مهحقوق تهديد إلى أدى مما العمل،
  

 تلك من نطاقاً وأوسع وطأة أشد الدولية الهجرة على الحالية المالية األزمة آثار تكون أن المتوقع ومن  
 اقتصاديات بين المتبادلو الوثيق والترابط للعولمة نتيجةً أوالً،: لسببين وذلك السابقة، والحروب األزمات
 مثل ،خاص بشكٍل األجنبية العمالة على تعتمد التي االقتصادية القطاعات ضربت قد لكونها وثانياً العالم،

  .والسفر والمال التحويلية والصناعة البناء قطاعات
 

 )20(األزمة اندالع قَبْيل العربية المنطقة في الدولية الهجرة مالمح  -ثالثا
 

  
، كانت الهجرة الدوليّة في المنطقة العربية تتميز بالمالمح األساسية قبيل اندالع األزمة المالية العالمية  
  :التالية

  
  
  
  

                                                             
)17(  Companion website of the book The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, 

by Stephen Castles and Mark J. Miller (2009), 4th Edition, Palgrave Macmillan and Guilford publishers. Additional case studies, 
                             .migration.com/uk/resources/casestudies.html-of-www.age91”. -case study No. 7.2 on “The Gulf war crisis of 1990 

)18( Skeldon, Ronald.. Migration, the Asian financial Crisis and its Aftermath, in Joly, Daniele. (ed.) International 
Migration in the New Millennium: Global Movement and Settlement.  Ashgate publishers, pp. 57-74. 2004                                           

)19(  Development Research Center on Migration, Globalization and Poverty (2009).  op. cit.. 

)20(  Shakoori, Batool. Features of international migration in the Arab countries and the possibility of regional 
cooperation”, (paper presented to the Coordination meeting, Development Account Tranche 6, Project on Strengthening national 
capacities to deal with international migration: maximizing development benefits and minimizing negative impact.  New York. 6-7 
April 2009).                                                                                                                                                                                                    
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 تعدد أنواع الهجرة 
 

 والهجرة للعمل الهجرةو الدائمة، والهجرة المؤقتة الهجرة مثل ،الهجرات أنواع مختلف المنطقةتشهد   
 الهجـرة  تيارات أن والمالحظ...  وغيرها العبور وهجرة اميةالنظ غير الهجرةو الكفاءات، هجرةو العائلية،

  .أجمع العالم جنسيات تحمل تكاد طقةالمن في
  

  ارتفاع نسبة الوافدين إلى مجموع السكان 
 

 أن بالـذكر  والجدير.  العربي الخليج منطقة في) المائة في 36( السكان مجموع ثلث الوافدون يشكّل  
 هـؤالء  مـن  العرب حصة تتراجع بينما الهند، مصدرها الخليج منطقة إلى الوافدة الةالعم من المائة في 60

  .الوافدين
  

 في الهجرة الدولية" الكفيل"نظام  
 

 في ثيرالتأ على نيقادر باتوا أنّهم درجة إلى" الكفالء" داعدأ ارتفعت قدو ،"الكفيل" بنظام المنطقة تنفرد  
  .المواطنين وتشغيل بالهجرة المتعلقة الوطنية السياسات

  
  تنامي هجرة اإلناث الوافدات للعمل في مهنٍ محددة 

 
 المنزليـة  الخدمـة  مجـال  في للعمل الوافدات اإلناث على الميسورة العائالت طلب تنامي إطار في  
 ،)لبنـان و األردن مثل( أخرى بلدانٍ إلى ةإضاف ،الخليج منطقة شهدت الشخصية، والخدمات األطفال ورعاية
ـ  حالياً عددهن يقدرو  .المهن هذه في للعمل الوافدات اإلناث أعداد في كبيرة زيادة  قـدم و ،مليـون  1.5بـ

آسيا يشرق جنوب من معظمهن.  
  

  على الهجرةالشباب طلب تنامي  
 

 الشـباب  بطالة وبالتحديد ،)المائة في 14( العالم في البطالة معدالت أعلى من ةالعربي المنطقة تعاني  
 مـن  كـلّ  في المائة في 50 من وأكثر السورية العربية الجمهورية في المائة في 82 إلى معدلها يصل التي

 مـن  المائـة  في 90 إلى نسبتهم تصلو العمل، عن العاطلين معظم الشباب يشكّل وبالتالي،.  مصرو األردن
 الشباب هؤالء معظم أن والمالحظ.  الكويتو قطر في المائة في 80و مصرو العراق في العمل عن العاطلين
  .ىلألوا للمرة عمل عن الباحثين من هم العاطلين

  
 لمناطق استقباالً لهار اثالمنطقة أهم مصدر للتحويالت ومن أك 

 
 العربية مملكةال أن علماً ،العربي الخليج بلدان من دوالر مليار 26 تحويل تم ،2004 عام في  

). 2004 عام في التحويالت من دوالر مليار 13.5( العالم في للتحويالت مصدر أكبر ثاني هي سعوديةال
.  التحويالت من دوالر مليار 21.6 ىحوال 2003 عام في العربية المنطقة استقبلت أخرى، ناحية منو
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 وبالرغم.  بكثير ذلك من أكبر الرسمية غير التحويالت تكون وقد ،الرسمية التحويالت األرقام هذه تعكسو
 اتمليار 4 قاربي ما ساويوت ةسلبي لتحويالتل ةصافيال القيمة تبقى المنطقة، إلى التحويالت ضخامة من

  .دوالر
 

  تراجع فرص الهجرة داخل المنطقة وإلى أوروبا 
 

 فـي  وذلك تدريجي، بشكٍل أوروبا إلى العربية المنطقة من الهجرة فرص رتسنحا ،1975 عام ذمن 
 ليوما ىوايتس عام، وبشكٍل.  العربي الخليج منطقة إلى الهجرة تيارات شهدته الذي التدريجي التضخّم موازاة
 نأ غير ،)الحالتين من كّل في قموثّ مهاجر يينمال 3.5 قرابة( الخليج وإلى أوروبا إلى الهجرة تيارات حجم

  .مؤقتة الخليج إلى الهجرة بينما ،األحيان أغلب في دائمة تكون أوروبا إلى الهجرة
 

 في المنطقة تنامي القلق إزاء الحقوق اإلنسانية للوافدين 
 

تعاني المنطقة من قلّة البيانات الحديثة والمفصلة والموثوقة حول أوضاع الوافدين وانتهاكات حقوقهم  
العامالت العنف ضد الوافدات بفيما يتصل  عنها ونظراً لزيادة الحاالت المبلغ.  وحول ظاهرة االتجار بالبشر
  .ق إزاء الحقوق اإلنسانية للوافدينفي الخدمة المنزلية، يتنامى القل

  
  نقص المعرفة بالهجرة في المنطقة 

 
 الحديثة البيانات في كبير نقصٍ من العربية المنطقة تعاني العالم، في األخرى المناطق مع بالمقارنة 
 تنشرها التي البيانات نةمقار وتبرز  .هاومالمح هاوأنماط الدولية الهجرة طبيعة حول والموثوقة والمفصلة
 المعتمدة التعاريف تباين إلى أساسي بشكٍل عودت قد ملحوظة، تناقضات للمهاجرين والمرسلة المستقبلة البلدان

  .الفئات من وغيرهم والالجئين الدائمين والمقيمين المؤقتة بالهجرة يتعلّق مافي
  

  العربية المنطقة في البطالة معدالت ترفع المالية األزمة  -رابعا
  

ملحوظا في معدالت  انخفاضا 2009والربع األول من عام  2008شهد الربع األخير من عام  
نخفاض الطلب على الى إأدى مما ستهالك جراء األزمة المالية العالمية، ستثمار والتجارة الدولية واالاال
عودة بعض العاملين ومن شأن   .عديدة دولرتفاع معدالت البطالة في ا عن بدورهسفر الذي أاألمر  ،لعملا

مرتفعة أصال في العديد من الدول وهي  ،معدالت البطالةفي رتفاع الى إتؤدي أن لى أوطانهم إالخارج في 
  .لةالعربية المصدرة للعما

  
وفي سياق متصل، حذرت منظمة العمل العربية من أن فرص العمل في الدول العربية قد تتراجع  
كما .  ، خاصة في قطاع المصارف والقطاع االستثماريالمالية العالمية األزمةبسبب  المائةفي  19بنسبة 

المائة في  30 إلىالعمالة العربية في دول الخليج العربي بمعدل قد يصل الطلب على  تراجعتوقعت المنظمة 
أوروبا سيما  ال ،من تراجع الطلب على العمالة العربية في مناطق أخرى من العالمة حذرم، 2009خالل عام 

دول الخليج العربي في الة العربية نحسار الطلب على العماأن  إلىشار التقرير أوقد   .كا الشماليةيروأم
نظرا لتفضيل العمالة القادمة من دول شرق  ،األوروبيدول االتحاد في يها يتزامن مع تراجع الطلب عل
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ويقدر معدل البطالة في الوطن العربي طبقا .  األوروبيتحت مظلة توسيع نطاق االتحاد وذلك  ،أوروبا
سوأ بين أن هذا المعدل يعد األ إلىوقد أشارت المنظمة   .المائةفي  14ديرات منظمة العمل العربية بنحو لتق

بحاجة إلى البلدان العربية أن مؤكدة ، امليون 17 ىكافة مناطق العالم، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل حوال
  ).21(عمل جديدة سنويا حتى ال تتفاقم مشكلة البطالةأربعة ماليين فرصة 

  
  العربية المنطقة في التحويالت حجم تقلّص المالية األزمة  -خامسا

  
وعلى  . اإليجابية المباشرة للهجرةالعوائد أهم إحدى بلدانهم  إلىالخارج في تمثل تحويالت العاملين  

، إال أن أثرها على مستوى االقتصاد مباشرة لى عائالت المهاجرينإة التحويالت تتجه الرغم من أن غالبي
لى الناتج المحلي إالخارج في أن نسبة تحويالت العاملين من الكلي ال يمكن إغفاله، وليس أدل على ذلك 

ية للتحويالت على وذلك اآلثار التنملى إف اضوت  .المائةفي  25 إلىاإلجمالي في بعض الدول العربية تصل 
مستوى االقتصاد الجزئي ودورها في مكافحة الفقر وإتاحة خدمات تعليمية وصحية أفضل للعديد من أبناء 

أن غالبية التحويالت يتم إنفاقها على السلع والخدمات، إال أن ما يستثمر منها في  ومع  .الخارجفي العاملين 
  .لف من حدة البطالة، وذلك بتوفير فرص عميقتصادية المختلفة يساعد في التخفالمجاالت اال

  
كل من مصر والمغرب ولبنان من أكبر الدول المستقبلة لتحويالت المهاجرين في المنطقة  عديو 

 اراتليم 6و 6.7و 9.5 2008عام في هذه الدول إلى  الخارجفي العربية، حيث بلغت تحويالت العاملين 
في العاملين دول في العالم من حيث تحويالت  عشرأكبر كما تعتبر مصر من   .دوالر أمريكي على التوالي

لبنان تصل في حلي اإلجمالي الناتج المإلى تحويالت المهاجرين للى ذلك أن النسبة المئوية إأضف . الخارج
 .في المائة في مصر 5.9و لمغربا فيالمائة  في 9ألردن وا فيالمائة في  21.7ابل مقالمائة، في  23.7لى إ
  

 )2008( العربية المنطقة في المهاجرين لتحويالت المستقبلة الدول أكبر  -1 لشكلا
  2009 عام خالل يالتالتحو في المتوقع واالنخفاض

   
                                                             

 مؤتمر . العربية العمل أسواق على وأثرها العالمية االقتصادية األزمة: العام المدير تقرير ملحق ،العربية العمل منظمة  )21(
 .2009 أبريل/نيسان 12–5 ،عمان ،والثالثون السادسة الدورة ،العربي العمل
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  )2007( بعض البلدان العربيةفي نسبة التحويالت إلى الناتج المحلي اإلجمالي   -2شكل ال

  

  

 %)23.7( لبنان %)21.7( األردن

 
 %)9.0( المغرب %)5.9( مصر

  

  
في عاملين تحويالت اللية العالمية في انخفاض إحدى نتائج األزمة الماتتمثل أن  يتوقع البنك الدوليو  
مليار دوالر  328من ( 2008بالعام  ةمقارن 2009عام في المائة في  7.3لى البلدان النامية بنسبة إالخارج 

وفي حال عدم قدرة االقتصاد العالمي على تجاوز  ). 2009عام في دوالر  مليار 304لى إ 2008عام في 
لى البلدان إتحويالت المهاجرين تراجع حتمال أن تصل نسبة الى إزمة الحالية، تشير توقعات البنك الدولي األ

أن نسبة إلى وقد أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي   .2009المائة خالل عام في  10.1إلى النامية 
قد تتراوح  2009وشمال أفريقيا للعام  وسطاأللى منطقة الشرق إنخفاض المتوقع في تحويالت المهاجرين اال

  .)22(المائةفي  9.8و 6.2بين 
 

زمة المالية الخارج بسبب األفي العاملين العرب تحويالت تراجع توقعت منظمة العمل العربية و 
 .)23(نتيجة لذلك لة للعمالةصادي في البلدان المرستراجع معدالت النمو االقتو العالمية

 
                                                             

)22(  Ratha, Dilip, Sanket Mohapatra, and Ani Silwal. Outlook for Remittances Flow 2009-2011: Remittances expected to 
Migration and Remittances Team, Development Prospects . Migration and Development Brief 10. cent in 2009 10 per-fall by 7

Group. World Bank. 13 July 2009.                                                                                                                                                               

 .ذكره سبق مرجع ،2009 ،العربية العمل نظمةم  )23(

.2009 .آخرونراثا و .رير البنك الدوليتق :المصدر

.2009. آخرونراثا و. تقرير البنك الدولي :المصدر
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في سياق متصل، أشار التقرير الصادر و 
 أغسطس/آبالمصري في  يعن البنك المركز

في لى أن تحويالت المصريين العاملين إ 2009
مليون دوالر  550نخفضت بمقدار االخارج قد 

مقارنة  ،2009عام  نول مخالل الربع األ
نخفضت اوقد . 2008من عام نفسها الفترة ب

 .مليار دوالر 1.738لى إ 2.285التحويالت من 
لى أن تحويالت المصريين من إأشار التقرير و 

في العام السابق، كما تراجعت تحويالت مليون دوالر  642مليون دوالر مقابل  337لى إالكويت قد تراجعت 
  .)24(نفسها الفترةدوالر في مليون  196لى إمليون دوالر  254لسعودية من المصريين من المملكة العربية ا

لتنخفض  ،2009عام تخسر مصر أكثر من ملياري دوالر خالل فسنفسها، الوتيرة ستمر االنخفاض باوإذا 
دوالر في  اتمليار 7.3 إلى 2008عام في دوالر  اتمليار 9.5الخارج من في تحويالت المصريين العاملين 

  .المائةفي  20فوق قد ي انخفاضامسجلة  ،2009عام 
 

  األزمة المالية تعزز الهجرة الدائرية لألدمغة في المنطقة العربية  -سادسا
 

لة والدول لى تقليص حجم تيارات الهجرة بين الدول المرساألزمة المالية العالمية إسوف تؤدي  
عرضة كثر األتكون سألنها قتصاديا ا اتضرركثر الفئة األالعمالة غير الماهرة ، وسوف تكون المستقبلة

نخفاض قدرتها على المنافسة في د وسيلة أخرى للخروج من دائرة الفقر نظراً اللن تجلالستغناء عنها، و
أكثر حظاً وأكثر قدرة  تكونس ،لعمالة غير الماهرةخالفا ل ،ؤ بأن العمالة الماهرةيمكن التنبو  .سوق العمل

من مكن تاللى أخرى أو إمن خالل التنقل من دولة وذلك  ،مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل كيفعلى الت
فّر وتن عدم مالرغم بو  .نفسها الدولةقتصادية أخرى في االحصول على فرصة عمل في مؤسسات 

تتزايد خالل الفترة المقبلة عتقد أن الهجرة الدائرية للعمالة الماهرة سيه إال أن ،هذه الفكرةؤيد إحصاءات ت
على  الرفع قدرته اليد العاملةيل أهمية تأهالتأكيد على لى ذلك إ وربما يدعو  .لية العالميةكنتيجة لألزمة الما

   .والعالمية اإلقليمية األسواقالمنافسة في 
 

 والمهاجر المستقبلة والدولة المرسلة الدولة على بالنفع يعود حالً ذاتها حد في الدائرية الهجرةتُعتبر و 
 مستوى وترفع االندماج، أو التطبيع إلى حاجة دونما المقصد بلد في العمالة على الطلب يتلب فهي  .على السواء

 عاليةمستويات  لمهاجرينلمن وتؤ األصلية، بلدانهم إلى المهاجرين عودة عند المنشأ بلد في العمل قوة اتمهار
في  العمل أثناءفي  جديدة ومعارف مهارات كتسابا تمكينهم منإلى  باإلضافة ،المقصد دولة فيمن الدخل 

 وتيرة رتفاعا لىإ يؤدي قد العالمية المالية األزمة بسبب العاملة القوى على الطلب نخفاضا أنغير   .الخارج
  .المهاجرين من كبيرة لنسبة جتماعيواال المهني ستقراراال على اسلب يؤثرس مام ،الدائرية الهجرة

 
 

                                                             
 .2009 يوليو/زتمو ،)148( رقم العدد الشهرية، حصائيةاإل النشرة ،المصري المركزي لبنكا  )24(

 التحويالت من دوالر مليار نصف من أكثر تخسر مصر

  

 من ولىاأل الثالثة األشهر في دوالر مليون 550 مصر خسرت
 في العاملين المصريين تحويالت تراجعت حيث ،2009 عام

 2008 عام من فسهان الفترة في دوالر مليار 2.285 من الخارج
 .2009 لعام دوالر مليار 1.738 لىإ
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 لمهاجرين في المنطقة العربيةل يةحقوق اإلنسانالاألزمة المالية تهدد   - سابعا
 

يفقد يتوقّع أن  ،لألزمة المالية العالميةنتيجة في ظل تراجع معدالت النمو االقتصادي في دول الخليج   
حتفاظ متدنية من أجل اال لى قبول أجورإلقليلة منهم بينما قد تضطر نسبة ليست با ،الكثيرون وظائفهم

. التكيف مع الواقع الجديد الذي خلقته تلك األزمةبهدف من حقوقهم العمالية  انتقاصاشكّل يسمما  ،بوظائفهم
حلي اإلجمالي أن معدالت نمو الناتج الم Gulf Timesطبقا لما هو منشور بجريدة ويؤكد الخبراء االقتصاديون 

المملكة العربية والكويت خاصة في  –ة يلبمعدالت س إلىوربما تصل  ،في دول الخليج سوف تتناقص
لى إ 2002المائة خالل الفترة من في  5الـ نسبة بعد أن كانت تتراوح حول  ،زمةبسبب األ - السعودية 

2008)25(.   
 

 ،تؤثر كثيرا على الطلب على العمالة الوافدةمن النمو سأن هذه المعدالت المتدنية في وال شك   
قبول إلى أحيانا  بعض العمال يضطرسمما  ،دول الخليج بعدم االطمئنانفي يد العاملة لى إحساس الإتؤدي وس

 . بها في األحوال العاديةلون العمل في ظروف قد ال يقب
  

 خاتمة
 

الفقر ترفع معدالت نعكاساتها السلبية على المنطقة العربية سازمة المالية العالمية وألأن افي ال شك   
نفاق في لى اإلإتحويالت المهاجرين التي يذهب معظمها تراجع من خالل وذلك  ،نصاف االجتماعيوعدم اإل

 اإلنصافالفقر وعدم من مشاكل  ، مما سيزيد بدورهصحةفي مجاالت التعليم والسيما  الو ،القطاع العائلي
ط على سوق العمل والضغمن تزيد سيد العاملة كما أن البطالة المترتبة على االستغناء عن ال  .االجتماعي

سعيا  ،لى المدنإرتفاع معدالت الهجرة من الريف اونتاجية نتشار المهن الهامشية وتدني اإلامن و ةالداخلي
  .وراء الرزق

 
 عيرامش نحوخصوصا توجيهه ونفاق زيادة اإلزمة المالية العالمية مواجهة تداعيات األ ستدعيتو  

موال عمل وضخ األالتوفير فرص لى إنفاق دي زيادة اإلوتؤ . أقطار الوطن العربي جميعساسية في ألاالبنية 
زمة المالية األ أنفي وال شك   .لى الكسادإ امن حالة الركود التي قد تقوده انتشالهاعاش السوق ونإلالزمة ال

هتمام االويد العاملة، الكثيفة الية التنمو عيراساسية واالستثمار في المشقد تعتبر فرصة سانحة لتدعيم البنية األ
أن هذا التوجه في وال شك   .ركائز التنمية البشرية في العالم العربي ىحدإبالعنصر البشري الذي يمثل 

  .مؤسسات التمويل العربيةمختلف تضافر الجهود بين  يتطلب
 

قبلة للعمالة أولوية قصوى لتشغيل العمالة العربية عند تقليص يجب أن تعطي الدول العربية المستو  
  . تنسيق المواقف العربيةالتكامل العربي وعلى نحو يعزز  ،حجم العمالة الوافدة لديها

  

                                                             
)25(  Gulf Times. UAE Growth Rate will be flat this year. 25 March 2009. 


