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و-ملخص تنفيذي
كانت الھجرة الدولية وال تزال ظاھرة دولية ،تتسع باطراد وتؤثر على تشكيل اقتصادات العالم،
والعالقات السياسية واالقتصادية بين بلدان اإلرسال وبلدان االستقبال .وبما أن إنتاج ھذه الظاھرة ارتبط
بعوامل محلية وإقليمية ودولية ،تتخذ المتغيرات المؤثرة فيھا أبعادﹰا متنوعة ومتشابكة وتخضع للمراحل
األساسية التي تمر بھا نظم اإلنتاج في البلدان المرسلة والمستقبلة للمھاجرين .ولعل من أھم األدلة والشواھد
على الواقع الدينامي المعقد لظاھرة الھجرة الدولية ،تأثرھا المباشر والسريع ،واآلني بتداعيات العولمة على
الصعيدين الدولي واإلقليمي العربي.
إلى
وتدل الوقائع على أھمية الھجرة في العالم المعاصر ،حيث بلغ عدد المھاجرين في عام
مليونﹰا يعيشون في البلدان المتقدمة ،و مليون ﹰا يعيشون في البلدان النامية.
مليون مھاجر منھم
مليون مھاجر.
وسجلت البلدان ذات الدخل المرتفع أكبر زيادة في عدد المھاجرين إليھا ،إذ بلغ
وألن الھجرة في األصل ھي عملية ترتكز على انتقاﺀ خصائص المھاجرين ،عززت العولمة ھذا
االتجاه االنتقائي ،ووضعت أمام المھاجرين تحديات تتعلق بقدرتھم التنافسية في أسواق العمل اإلقليمية
والدولية .وفي ضوﺀ وقائع العولمة ومتطلبات التفاعل معھا ،برزت بعض المستجدات في الھجرة الدولية،
لم تكن الھجرة الدولية العربية بمنأى عنھا .ولذلك طرأت عليھا مستجدات وتنامت تحديات وبرزت فرص
جديدة.
وبعد أن كان التيار األساسي للھجرة العربية في بلدان المشرق العربي حتى الثمانينات من القرن
العشرين يتجه إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي المستقبلة لأليدي العاملة ،بدأ ھذا التيار في االنحسار وحل
محله تيار قادم من بلدان آسيا وبعض البلدان األوروبية ،حتى بلغ عدد الوافدين العرب إلى بلدان مجلس
التعاون الخليجي حالياﹰ ثلث ما كان عليه في الثمانينات.
وبعد أن كان التيار األساسي للھجرة في بلدان المغرب العربي يتجه إلى بلدان معينة في أوروبا،
وال سيما إلى ألمانيا وفرنسا ،برز تيار آخر اتجه إلى بلدان أوروبية أخرى كإسبانيا وإيطاليا ،وإلى بلدان
العالم الجديد ،كأستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.
وتزايدت ھجرة الكفاﺀات العربية إلى خارج المنطقة العربية نتيجة لعدم توفر السياسات والشروط
ال عن
المؤاتية لتوظيفھا في األنشطة اإلنمائية األكثر مالﺀمة لتخصصاتھا العلمية وقدراتھا ومھاراتھا ،فض ﹰ
غياب السياق السياسي الذي يدعم الحرية الفكرية واألكاديمية التي تنشدھا الكفاﺀات العربية .وفي مقابل ذلك
تكثر وسائل التحفيز واإلغراﺀ من بلدان االستقبال األوروبية ومن أمريكا الشمالية ،حتى بلغ مجموع الكفاﺀات
العربية المھاجرة إلى حوالى مليون مھاجر.
وبعد أن كانت بلدان المغرب العربي بلدان إرسال لأليدي العاملة الوطنية ،أضحت محطات عبور
للمھاجرين من وسط وغرب أفريقيا ،إلى إسبانيا وإيطاليا .وتزايدت حاالت الھجرة القسرية في المنطقة
العربية نتيجة للحروب والنزاعات المسلحة ،كما ھي الحال في السودان والصومال والعراق وفلسطين،
وتحول بعض المھاجرين إلى الجئين .وشھدت البلدان العربية المرسلة لأليدي العاملة ھجرة عائدة قسرية
وفجائية قاربت المليونين مھاجر بعد حرب الخليج الثانية.

ز-وارتبطت الھجرة غير القانونية عبر ضفتي المتوسط ،ببروز ظاھرة قوارب الموت ،وتعاظم أدوار
وأرباح المتاجرين بالمھاجرين .والالفت أن من يصل من المھاجرين إلى أرض االستقبال تتاح له بعض
فرص العمل ،وخاصة في القطاع غير النظامي الذي يعاني فيه المھاجرون من صعوبة ظروف العمل وقلة
عوائده.
وتزايدت أعداد النساﺀ العربيات المھاجرات ،سواﺀ أكان ضمن األسرة أم بمفردھن أحياناﹰ ،وخاصة
العامالت في مجال التعليم والخدمات المنزلية ،رغم كل ما يتعرضن له من إكراھات وغبن في شروط العمل
وعوائده.
مليار دوالر كان
حوالى
أما تحويالت المھاجرين على مستوى العالم فقد بلغت عام
مليار
حوالى
مليار دوالر .واستقطبت المنطقة العربية في عام
نصيب البلدان النامية منھا
في المائة ،وتوزع الباقي على سائر البلدان العربية المرسلة
دوالر كان نصيب لبنان والمغرب منھا
لأليدي العاملة .وكانت تحويالت المھاجرين العرب وال تزال الوجه األكثر وضوحاﹰ من أوجه تأثير الھجرة
على المستويات الفردية والوطنية واإلقليمية.
ويجري قسم كبير نسبيﹰا من التحويالت عبر الطرق غير الرسمية .فمن التحويالت ما ينقله المھاجر
أثناﺀ الزيارات الموسمية أو العودة النھائية ،أو ما يجري عن طريق مبادالت غير رسمية بين المھاجرين
وأطراف أخرى داخل بلدانھم .ويلجأ إلى ھذا النوع من التحويالت في ظل القيود واإلجراﺀات الحكومية
المفروضة في البلدان العربية والتكاليف المرتفعة نسبياﹰ التي تترتب على التحويل عبر الطرق الرسمية.
وكانت التحويالت ،على اختالف تقديراتھا ،أكبر من المساعدات الرسمية العربية وغير العربية .وقد
تزايدت مساھمتھا في خفض العجز في ميزان المدفوعات من العمالت األجنبية ،وازدادت حصتھا مقارنة
بالصادرات ،وكذلك نسبتھا مقارنة بنسب القطاعات المحلية االقتصادية األساسية في الناتج المحلى اإلجمالي
)كالبناﺀ والسياحة والتجارة وبعض خدمات التعليم والصحة والنقل( .وأسھمت الھجرة الدولية في المنطقة
العربية في تحسين األحوال المعيشية للمھاجرين وأسرھم ،إذ ساعدت في تلبية حاجاتھم األساسية في السكن
والتعليم والدواﺀ والغذاﺀ ،وإقامة بعض المشاريع الصغيرة في مجاالت التجارة والزراعة ،وتحديث بعض
أدوات اإلنتاج كما في تونس ومصر والمغرب .وأسھمت الھجرة أيضﹰا في خفض معدل الفقر بحوالى في
المائة على األقل ،وحالت دون وقوع بعض األفراد واألسر تحت خطوط الفقر الدولية ،وخاصة في بلدان
اإلرسال العربية .وكانت الھجرة بذلك ذات قيمة مضافة في تحسين ظروف عيش المھاجرين وأسرھم ومن
يحيطون بھم.
ويتطلب التقييم الموضوعي آلثار الھجرة الدولية في المنطقة العربية فھمﹰا عميقاﹰ للظروف المجتمعية
التي أحاطت بإرسال المھاجرين وتوظيف تحويالتھم في التنمية .وفي ھذا السياق يمكن طرح مجموعة من
األسئلة المھمة التي تكشف أوجه تأثير الھجرة على الصعيد الفردي والوطني واإلقليمي:
•

لماذا لم تتم تعبئة تحويالت المھاجرين بطرق تسمح بتطوير مشاريع التنمية ،ودعم القدرات
على خلق فرص عمل جديدة ،وخاصة للوافدين الجدد إلى أسواق العمل؟

ح-•
•

لماذا تتزايد ھجرة العقول والكفاﺀات العربية؟ وماذا فعلت البلدان العربية لكفاﺀاتھا التي
لم تھاجر بعد؟
لماذا تستقبل البلدان العربية ،وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي ،أيدي عاملة من خارجھا،
في وقت بدأت البطالة تتزايد بين المواطنين ،وخاصة بين النساﺀ المؤھالت ،من حيث التحصيل
العلمي والمھارات؟

وفيما يتعلق بسياسات الھجرة ،يالحظ تراجع في تقسيم البلدان إلى مستقبلة وأخرى مرسلة ألن عدد
البلدان ذات الصفتين يتزايد ،وعليھا بالتالي أن تعتمد سياستين للھجرة .وتختلف سياسات الھجرة كثيرﹰا من
التشجيع على الحد منھا حسب الظروف والفترات الزمنية .غير ان بلدانﹰا محددة اعتمدت سياسات تشجع
الھجرة كجزﺀ من االستراتيجية الوطنية )تونس ومصر والمغرب واليمن( .ومن أكثر ھذه السياسات تناسقﹰا
عبر الزمن ھي السياسة المغربية .وإذا كانت ھناك سياسات تحد من ھجرة الكفاﺀات ،فقد تضاﺀل تأثير مثل
ھذه السياسات بعد ان طالت البطالة جزﺀﹰا من ھذه الكفاﺀات.
وتشير التقارير بوضوح إلى عدم وجود سياسات بشأن دمج المھاجرين في البلدان العربية ،بعكس
ما ھي عليه الحال في البلدان األوروبية .وعملية الدمج حتى بالنسبة المھاجرين العرب في البلدان العربية
ليست موضع اھتمام أي طرف .كما تشير التقارير إلى تغير مفھوم العمل نفسه .ففي موجة النفط األولى
كان العمل وسيلة لتحويل عوائد النفط إلى رخاﺀ ورأسمال حيث يوفر األجانب العمل ويحتفظ المواطنون
برأس المال .وفي الحقبة األخيرة ،أصبح المواطنون واألجانب يتنافسون على العمل .وانعكس ھذا على
سياسات التعامل مع حاالت الھجرة غير القانونية ،فبدل أن يسمح للمھاجرين بالبقاﺀ شرعياﹰ يصار إلى
ترحيلھم.
وتتميز سياسات البلدان العربية بشأن الھجرة بالدينامية ،فقد تطورت مع تطور حركة الھجرة ومع
األھمية النسبية التي تتخذھا حركة المھاجرين وحجمھا وزخمھا .فقد أنشأت بعض البلدان وزارات للھجرة
والمغتربين أو ألحقت ھيئات خاصة بھم بوزارات القوى العاملة مثل تونس والجزائر والجمھورية العربية
السورية ومصر والمغرب ،في حين اكتفت بلدان أخرى من بلدان اإلرسال بالحفاظ على إرسال األيدي
العاملة واالستفادة من تحويالت المھاجرين لتصحيح االختالالت في أسواق العمل ،وتخفيف العجز في
الميزانيات ،وتمويل بعض مشاريع القطاع الخاص .وتتجه المواقف والسياسات الحالية عموماﹰ نحو الحد من
الھجرة وتقليصھا خالل العقد الحالي ،وذلك على الصعيدين اإلقليمي والدولي .وترى جميع بلدان مجلس
التعاون الخليجي ،ما عدا البحرين ،أن الھجرة إليھا كثيفة ويجب العمل على تخفيفھا.
وتعمد ھذه البلدان إلى اعتماد سياسات للحد من الھجرة الوافدة إليھا .واعتمدت بلدان عربية أخرى،
مثل تونس ومصر والمغرب واليمن ،سياسات تشجع الھجرة ،في إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية .وفي
وقت تعمل حكومتا األردن ولبنان على تخفيض عدد المھاجرين الوافدين إلى البلدين ،ال تعتمدان أي سياسات
للحد من ھجرة المواطنين إلى الخارج .وقد أصبحت العوامل والمواقف السياسية في استقدام القوى العاملة
ذات شأن معنوي في تحديد بلدان المصدر ،وذلك وفقﹰا لمواقفھا ووفق ﹰا لطبيعة أنظمتھا وأيديولوجياتھا .فعلى
الصعيد العالمي ،تشير تقارير السياسات الحالية لبلدان أوروبا الغربية إلى رغبة الحكومات في الحد من ھجرة
األيدي العاملة وإلى محاولة اللجوﺀ إلى وسائل أخرى ،أھمھا االستعاضة عن ھجرة األيدي العاملة بھجرة
العمل ،وإصدار عقود عمل قصيرة األجل .أما على الصعيد اإلقليمي ،ارتبطت سياسات الھجرة في أعقاب
حرب الخليج الثانية ،إلى حد ما ،بمواقف الحكومات العربية من الحرب.

-ط-

وقد عمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى وضع عدد من النظم والتشريعات لتواكب طبيعة تدفق
األيدي العاملة الوافدة إليھا ،ولتحقق نوع ﹰا من التوازن بين المعروض من القوى العاملة الوافدة من جھة،
واالستفادة من القوى العاملة المحلية من جھة أخرى .ويمكن اإلشارة إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي
تفرض مراقبة شديدة على حركة القوى العاملة الوافدة إليھا ،وھي مراقبة مزدوجة تشارك فيھا وزارات
الداخلية )تأشيرات دخول وإجراﺀات اإلقامة والترحيل( ووزارات العمل والشؤون االجتماعية )تراخيص
العمل وبطاقات العمل( .والواقع الراھن للعمالة اآلسيوية ،مثالﹰ ،ليس سوى محصلة لھذه "المراقبة الشديدة"
وال يمكن أن يكون خرقﹰا لھا أو خروجاﹰ عليھا .وال توجد شروط تكرس أفضلية العمالة العربية ،باستثناﺀ
في المائة للعمالة العربية في دولة
بعض مواد في قانون العمل القطري ،وقرار بتخصيص حصة
اإلمارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد مزيداﹰ من السياسات بھدف الحد من وفود
المھاجرين وانضمامھم إلى السكان والقوى العاملة .فبعد حرب الخليج الثانية ،مثالﹰ ،وضعت الكويت سياسات
في المائة من األجانب الذين يعملون لديھا .وأعلنت
تمنع الوزارات الحكومية من إعادة استخدام أكثر من
المملكة العربية السعودية مؤخرﹰا عن خطة يجري تنفيذھا على مدى عشر سنوات بتحديد عدد العمال
في المائة.
المغتربين وأسرھم بنسبة أقصاھا
أما في بلدان المشرق العربي ،فتمحورت سياسة الھجرة في األردن حول ثالثة محاور رئيسية ھي:
سياسة الباب المفتوح ،وسياسة االتفاقيات الثنائية ،وسياسة تنظيم انتقال القوى العاملة .وفي المقابل ،اتخذت
الحكومة التدابير واإلجراﺀات المناسبة الستقدام العمال األجانب ،فحددت نسبة األيدي العاملة الوافدة في بعض
القطاعات وفرضت رسوماﹰ عليھا ،وتشددت في مسألة الدخول بطريقة غير شرعية ،وعمدت إلى تجميد أذونات
العمل لألجانب في محاولة إلعطاﺀ األيدي العاملة المحلية األولوية في االستخدام ،كما ألزمت شركات القطاع
الخاص باتباع ھذه السياسة.
أما لبنان وھو بلد إرسال واستقبال في آن معاﹰ ،فقد أنشأ وزارة للمغتربين منفصلة عن وزارة
الخارجية .وال يعتمد لبنان أي سياسة بشأن الھجرة المغادرة ،والقول بأن "لبنان بلد مصدر لألدمغة"
ال يخضع ألي ضابط أو توجيه من الدولة ،بل ھو قرار فردي يرتبط بقدرات االستيعاب وسياسات االستخدام
وتطورات التنمية الوطنية أو اإلقليمية في بلدان أجنبية أو مجاورة للبنان.
وتعتمد مصر مجموعة تدابير في التعاطي مع مسألة الھجرة والعمالة .ويمكن القول إن مجموعة ھذه
التدابير تشكل سياسة متكاملة في ھذا المجال ،مع العلم أن االھتمام بموضوع الھجرة حديث العھد .والسياسات
الحكومية بشأن الھجرة ،وإن انطوت صراحة أو ضمناﹰ ،على تشجيع تلك الھجرة وتيسير سبلھا ،لم تتضمن آليات
تنفيذية لتنظيمھا .ومن الناحية القانونية ،يكفل الدستور المصري حق المواطنين في الھجرة الدائمة أو المؤقتة
إلى الخارج.
ومن بلدان المغرب العربي ،لم تعتمد تونس مثالﹰ سياسة ثابتة لصالح الھجرة ،بل اتبعت اتجاھاﹰ يحث
المھاجرين على العودة .وفي ھذا السياق ،يشار إلى أن األموال التي يحولھا المھاجرون التونسيون تقدر
بقيمة
فرصة عمل في الفترة
مليون دوالر في السنة ،وأن الھجرة أسھمت في خلق أكثر من
مليارات دوالر
 .وتظل الھجرة إلى أوروبا ھي الغالبة ،إذ بلغت التحويالت منھا
إلى
من

ي-مليون دوالر من البلدان العربية ،وال سيما بلدان مجلس التعاون
مقابل
إلى
في الفترة من
الخليجي والجماھيرية العربية الليبية .أما الجزائر فقد اعتمدت موقف ﹰا متشددﹰا باعتبارھا دولة مصدرة للنفط
والغاز .وشجعت مغتربيھا على العودة إلى الوطن ،ولكن قلة فقط عادت .ووقعت حكومة الجزائر بين
موقفين متناقضين ،أحدھما في السياسة الداخلية واآلخر في السياسة الخارجية .فبينما تشجع الجزائر
مواطنيھا على العودة لم تستطع أن تتجاھل حقيقة أن البطالة قد وصلت إلى مستوى خطير وأن للمھاجرين
الذين ال يزالون يعيشون في فرنسا دوراﹰ إيجابياﹰ في تجنيب البلد مزيدﹰا من الضغط على سوق العمل ،وبالتالي
على الدولة .أما المغرب فتتسم سياساته بوضوح الرؤية ،وھو ينتھج سياسة ثابتة بشأن الھجرة .فمنذ عام
 ،تطلع المغرب في خطته الخمسية إلى زيادة عدد المھاجرين منه لتخفيض عدد العاطلين عن العمل في
سوق العمل المحلية ،وجذب أكبر قدر ممكن من العمالت األجنبية بفضل التحويالت المصرفية التي ترفد
االقتصاد الوطني ،واالستفادة من عودة المھاجرين لالرتقاﺀ بمھارات القوى العاملة المحلية .وعندما أغلقت
الحكومات األوروبية حدودھا أمام معظم األيدي العاملة المھاجرة إليھا ظلت الحكومة المغربية على موقفھا.
ويبلغ عدد المھاجرين من المغرب مليوني مھاجر ،ويتلقى المغرب أكثر من ملياري دوالر كل عام في شكل
تحويالت مصرفية ،وقد سجلت عوائد الھجرة ازدياداﹰ واضحﹰا في العامين اآلخرين.
وبمراجعة أدبيات الھجرة ،يتضح أن اختالف التعاريف واإلحصاﺀات قد اثر على تقدير حجم الھجرة
وتياراتھا ،مثل االختالف بين إحصاﺀات األجانب وإحصاﺀات المولودين في بلدان مجلس التعاون الخليجي .
وظھرت إشكاليات عند تقدير حجم الالجئين والمھاجرين مع تداخل أوضاع المجموعتين .وإضافة إلى ذلك،
تتسم بيانات الھجرة والتعاريف المتنوعة للمھاجر بقصور ،ينعكس في إحصاﺀات بلدان اإلرسال وبلدان
االستقبال العربية وقابليتھا للمقارنة الدولية وتؤثر في القدرة على مواكبة تغيرات الھجرة وإمكانية االستفادة
من التسجيالت اإلدارية.

مقدمة
يندرج تقرير السكان والتنمية ضمن سلسلة التقارير التحليلية التي تصدرھا اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( كل عامين ،ويھدف إلى تعميق المعرفة بالعالقة المتبادلة والحيوية بين
القضايا السكانية والتنمية ،والى التوعية المسبقة بالتحديات التي تفرضھا ديناميكيات السكان بأبعادھا
الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية .ويصدر العدد الثالث من تقرير السكان والتنمية تحت
عنوان" الھجرة الدولية في المنطقة العربية :التحديات والفرص" .ويندرج ھذا التقرير ضمن أنشطة برنامج
 ،في مجال السكان والتنمية في اإلسكوا .وتتمحور ھذه األنشطة حول
العمل لفترة السنتين
ضرورة اعتماد االستراتيجيات اإلنمائية القائمة على مبدأ التكامل بين العوامل االقتصادية واالجتماعية
والديموغرافية وعلى التكامل بين مبادئ حقوق اإلنسان والمكونات األساسية للتنمية.
واستﹸند في إعداد ھذا التقرير إلى المناقشات التي دارت خالل اجتماع فريق الخبراﺀ حول الھجرة
إلى
الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،الذي عقد في بيروت ،في الفترة من
 ،وإلى نتائج تحليل القضايا الرئيسية التي تناولتھا األوراق البحثية المقدمة خالل االجتماع.
أيار/مايو
وقد نظمت اإلسكوا ھذا االجتماع بالتعاون مع شعبة السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة
لألمم المتحدة بنيويورك ،وذلك إدراكاﹰ منھا لألھمية التي تكتسبھا الھجرة على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
فموضوع الھجرة الدولية يندرج حاليﹰا ضمن األولويات العالمية .وكان لألمم المتحدة الدور الكبير في تفعيل
االھتمام بھذا الموضوع ،إذ أطلقت مبادرتين .أما المبادرة األولى فكانت إنشاﺀ اللجنة العالمية للھجرة الدولية
بإيعاز من األمين العام لألمم المتحدة ،واستھدفت صياغة استجابة عالمية شاملة ومنسقة
في عام
لموضوع الھجرة .أما المبادرة الثانية فقد جاﺀت من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،عندما أقرت في
التحضير لحوار رفيع المستوى بشأن الھجرة الدولية ،يعقد خالل الدورة الحادية
كانون األول/ديسمبر
والستين للجمعية العامة ،ويھدف إلى مناقشة موضوع الھجرة الدولية وتحديد أفضل الوسائل والبرامج للتقليل
من آثارھا السلبية ولزيادة فوائدھا اإلنمائية.
واعتمد التقرير منھجية تحليلية مدعمة ببيانات إحصائية في وصف االتجاھات واألنماط والتيارات
التي تميز الھجرة الدولية في البلدان العربية وفي إبراز التحديات التي تطرحھا والفرص التي تتيحھا الھجرة
الدولية في سياق عملية التنمية .ونظراﹰ إلى قلة البيانات اإلحصائية المتناسقة من حيث الفترة الزمنية
والمصنفة حسب الجنس ،استند التقرير في بعض محتوياته إلى البيانات المتوفرة لفترات زمنية متقطعة،
إال انھا كافية في توضيح االتجاھات العامة للھجرة وفي تحديد الفرص والتحديات الناتجة من ھجرة القوى
العاملة العربية.
ويتناول التقرير الحالي ظاھرة الھجرة الدولية في بمختلف أبعادھا ،وتداعياتھا ،وبعالقاتھا بالسياق
الدولي واإلقليمي والوطني الذي يؤثر في حركتھا وتياراتھا وكلفتھا وجدواھا .فقد تزايدت أعداد المھاجرين
في الوقت الحاضر ،إذ يغادر ماليين الرجال والنساﺀ منازلھم سنوي ﹰا ويعبرون الحدود الوطنية بحثاﹰ عن المزيد
من األمن اإلنساني واالجتماعي لھم ولذويھم ،تحدوھم الرغبة في الحصول على أجور أعلى وفرص أفضل
للعمل والحياة .إال أن بعضھم يضطرون إلى مغادرة منازلھم من جراﺀ المجاعة والفقر والكوارث الطبيعية
والتدھور البيئي والنزاعات المسلﹼحة واالضطھاد .وترتبط معظم تيارات الھجرة تاريخياﹰ بالجوار الجغرافي
حيث تكثر فرص الحصول على المعلومات عن أسواق العمل الخارجية ،كما تقل كلفة االنتقال إلى بلدان
االستقبال ،مما يعني أن الموقع الجغرافي لبلدان االستقبال بات حاجزﹰا أقل صعوبة أمام حركة الھجرة .كما

 -تزايدت وتنوعت أيضاﹰ البلدان المعنية بمسألة الھجرة باعتبارھا إما بلدانﹰا مرسلة أو مستقبلة للمھاجرين ،أو
ھي بلدان مرسلة ومستقبلة للمھاجرين في الوقت ذاته.
وقد أضحت سياسات الھجرة أكثر انتقائية في اختيار المھاجرين ،وذلك وفقاﹰ لما تفرضه احتياجات
أسواق العمل السريعة التغير نتيجة للتغيرات في تكنولوجيا العمل ،وانخفاض عرض العمل من بعض
التخصصات والمھارات في بلدان االستقبال ،والقدرة التنافسية لدى بعض المھاجرين وقبولھم األجور
المنخفضة ،كما ھي الحال في بلدان الخليج والقطاع غير النظامي في أوروبا .وبذلك أصبحت القوى
والعوامل المحركة للھجرة الدولية أكثر تعقيداﹰ وتداخالﹰ ،وبالتالي لم تعد التفسيرات التقليدية المتعلقة بعوامل
الدفع والجذب واختيار المھاجرين تفسيرات كافية للتعمق في شؤون الھجرة الدولية.
وانطالقاﹰ مما سبق ،اعتمد التقرير في إطاره التحليلي على استنباط العوامل المعاصرة التي تساھم في
تحديد اتجاھات وأنماط الھجرة وفي التأثير على السياسات العامة من جھة ،وعلى مسارات التنمية من جھة
أخرى .ويعتمد التقرير في خلفيته النظرية على األطر النظرية الحديثة التي تعتبر العالقة بين الھجرة الدولية
وعملية التنمية عالقة متبادلة ومتداخلة .فالھجرة الدولية ساھمت في دعم نمو االقتصادات العالمية واإلقليمية
والمحلية ،وفي بناﺀ بلدان ومجتمعات متعددة ،وفي انحسار التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بين األفراد،
وفي إغناﺀ الموروث الثقافي والحضاري والفكري وصقل مھارات األفراد في بلدان اإلرسال وبلدان
االستقبال .وبما ان البلدان العربية ترتبط بمصالح اقتصادية واجتماعية مشتركة ومع اعتماد سياسات إقليمية
ال إلى تنمية إقليمية متكاملة.
مالئمة ،يمكن للھجرة العربية أن تكون مدخ ﹰ
فالمبادئ القائمة على أساس تجاوز التحديات واستقطاب الفرص الناتجة من الھجرة الدولية يجب
إدراجھا في إطار استراتيجي يعتمد على المصلحة اإلقليمية ويعمل على استغالل الفرص االقتصادية
واالجتماعية وذلك ضمن إطار وطني وإقليمي للھجرة الدولية .فھناك عدة عوامل تعيد إنتاج ظاھرة الھجرة
على نحو أكثر اتساعاﹰ من السابق منھا :التحوالت الديموغرافية في بلدان الشمال ،والخلل في توزيع الناتج
العالمي اإلجمالي لصالح ھذه البلدان ،وتفاقم أزمات البطالة ،وانخفاض الدخل ،والتضخم ،وانحسار الحيز
الديموقراطي ،والحاجة إلى دعم حقوق اإلنسان في بلدان الجنوب .ولذلك يستلزم فھم الھجرة الدولية في
سياقھا المعاصر رؤية كلية دينامية تجمع في التحليل بين التغيرات العالمية واإلقليمية والوطنية ،وتتجاوز
التركيز على الكمية إلى التركيز على النوعية والعمق في تحليل ھذه الظاھرة ،وتستوعب جدواھا المالية
ودوافعھا المباشرة إلى دور إنمائي أكثر عمقاﹰ وأوسع مدى .وتستلھم ھذه الرؤية أيضﹰا أبعاد حقوق اإلنسان
كأساس للمسؤولية المشتركة بين البلدان واألقاليم المرسلة والمستقبلة للمھاجرين ،وتدعيم المصالح المشتركة
على اعتبار أن أھداف حقوق اإلنسان وأھداف التنمية تلتقي عند قيم مشتركة ھامة ،منھا الحرية والرفاه
والكرامة لكل إنسان في كل مكان.
وإذا كانت العوامل التي حددت أنماط الھجرة في الماضي حاضرة في الوقت الحالي ،فالتغيرات
التكنولوجية والمعرفية التي واكبت العولمة قد أثرت ،على األقل ،في خصائص المھاجرين التعليمية والمعرفية
والمھارية .فمن اإلشكاليات التي طرحتھا العولمة بشأن الھجرة الدولية؛ أنه رغم تحرير األسواق ورؤوس
األموال والسلع والخدمات ،ال يزال تحرير أسواق العمل على المستوى الرسمي أو القانوني ،يواجه عقبات
تحكمھا مصالح آنية خاصة في بلدان االستقبال .ويظھر ذلك بوضوح حينما نكشف عن مصالح كل من بلدان
اإلرسال واالستقبال ومصالح المھاجرين أنفسھم؛ فبلدان اإلرسال تتطلع إلى الحفاظ على تحويالت المھاجرين
التي ھي مصدر ھام لتمويل اقتصاداتھا ،بينما تحرص على تخفيض ھجرة العمالة المتخصصة ذات الكفاﺀة

 -العالية .أما بلدان االستقبال فتصدر القوانين المقيدة النتقال العمالة غير الماھرة إليھا ،بينما تسعى إلى اتخاذ
شتى اإلجراﺀات لجذب العمالة الماھرة والمتخصصة في المجاالت التكنولوجية والمعلوماتية .أما المھاجرون
فھم بحاجة إلى الخروج بعيداﹰ عن أوطانھم بحثاﹰ عن فرص أفضل للحياة ،وعندما ال تحول السياسات الرسمية
للھجرة دون ذلك ،سواﺀ في بلدان اإلرسال أم االستقبال ،تكون الھجرة غير القانونية البديل المتاح لھم.
يتناول الجزﺀ االول من ھذا التقرير اتجاھات وأنماط الھجرة العربية .فمنذ السبعينات وحركة الھجرة
العربية في دينامية مستمرة ،تنطوي حركتھا على أبعاد جديدة ليس فقط من حيث الحجم ،وإنما أيضاﹰ من حيث
تنوع التركيب ،وخصائص المھاجرين ،وتيارات ھجرتھم ،وكذلك من حيث اآلثار المترتبة على الھجرة في
كل من بلدان اإلرسال واالستقبال .فعلى امتداد عقود من الزمن ،كان لسوق العمل العربية دور إيجابي في
تحقيق التوازن بين البلدان ذات الفائض في األيدي العاملة والوفرة السكانية وقلة الموارد من جھة ،والبلدان
ذات الفائض االقتصادي والندرة السكانية وقلة األيدي العاملة من جھة أخرى .ولما كانت الدول العربية غير
النفطية تشھد نمواﹰ سكانياﹰ متزايداﹰ ،وبالتالي فائضاﹰ في القوى العاملة ،فمن الطبيعي أن يتدفق فائض القوى
العاملة إلى حيث الطلب عليھا في البلدان النفطية .وقد تميزت ھذه الفترة بسياسات وتشريعات تعتمد على
مبدأ إعطاﺀ األفضلية في الحصول على عمل للقوى العاملة العربية .ومع بداية تراجع أسعار النفط في
األسواق العالمية ،بدأت البلدان النفطية تعيد النظر في سياساتھا االقتصادية وخططھا االستثمارية وبرامجھا
اإلنمائية .فبدأت مرحلة جديدة من التقييد شملت إجراﺀاتھا تقليص العقود الجديدة وتخفيض الرواتب واألجور
ومحاولة فرض ضرائب على القوى العاملة الوافدة ،وصوالﹰ إلى االستغناﺀ عن خدمات أعداد كبيرة منھا.
ويتناول الجزﺀ الثاني من التقرير الھجرة الدولية وعالقتھا بالتنمية في البلدان العربية ،وذلك من خالل
البحث في العالقة بين الھجرة الدولية والتغيرات الديموغرافية ،والتنمية البشرية ،والتحويالت المالية
للمغتربين .ويتضمن ھذا الجزﺀ تحليالﹰ مفصالﹰ للعالقة بين الھجرة الدولية والمكونات األساسية للتنمية،
فيتناول الھجرة الدولية وعالقتھا بالتغيرات الديموغرافية ،وتوزيع السكان حسب الفئات العمرية والجنس
وھجرة المرأة العربية ،وتنمية الموارد البشرية ،والتطور االقتصادي وأسواق العمل .ويشمل التحليل
ما تطرحه ھذه العالقة من فرص وتحديات وإشكاليات محلية وإقليمية .وبذلك يھدف ھذا الجزﺀ إلى التأكيد
على ضرورة التخلي عن استراتيجية الفصل بين الھجرة الدولية والتنمية ،واعتماد مبدأ التكامل في معالجة
مكونات التنمية والھجرة ،الذي يمھد إلى تطوير رؤية استراتيجية واسعة ،تتخطى الحدود الوطنية لتشمل
النطاق اإلقليمي العربي .ويتناول ھذا الجزﺀ أيضاﹰ عالقة الھجرة الدولية العربية بتنمية الموارد البشرية؛ التي
يتحرك جانب مھم منھا عبر الحدود .ولعل من بين أھم فئات المھاجرين إثارة للجدل والحوار في الوقت
الراھن ،فئة اإلناث المھاجرات اللواتي يعملن في مجال الخدمات وفئة الكفاﺀات المتخصصة سواﺀ في حقول
إنتاج المعرفة والمعلومات والبحث العلمي أم في حقل االستثمار .ومع تسارع خطى العولمة واالنفتاح على
األسواق العالمية الذي تميز بإزالة الحواجز والحدود الجغرافية والقانونية أمام تدفق السلع والخدمات ،ساد
مبدأ االنتقائية لصالح ھجرة العقول ،فتزايدت أعدادھا ،وتنوعت تياراتھا وتداعياتھا على بلدان اإلرسال
واالستقبال .أما عالقة الھجرة الدولية بتحويالت المھاجرين فھي عالقة متالزمة تظھر أبعادھا على
المستويات الفردية والوطنية واإلقليمية .وتعد التحويالت المادية والعينية للمھاجرين ،المباشرة وغير
المباشرة ،من أھم األوجه التي توضح التأثيرات الملموسة لعائدات الھجرة الدولية.
وبھدف الوصول إلى رؤية استراتيجية إقليمية يمكن أن يستعان بھا عند التشاور والحوار في قضايا
الھجرة ،يركز ھذا التقرير في الجزﺀ الثالث على تحليل السياسات التي اعتمدتھا بلدان اإلرسال واالستقبال في
فترات زمنية متعددة ،شملت مراحل تاريخية سابقة والمراحل الحالية والمستقبلية ،وذلك في ضوﺀ التغيرات

 -االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وعلى المستويات المحلية واإلقليمية والدولية .ففي ھذا الجزﺀ يستشرف
التقرير اثر سياسات الھجرة وضرورة ربطھا بالسياسات األخرى ضمن إطار إنمائي واضح المعالم ومتكامل
على جميع األصعدة .فالھجرة الدولية ال تزال تحمل في طياتھا إمكانات إنمائية وفيرة ،سواﺀ في دعم النمو
اإلقتصادى ،أم توطين المعرفة وتطويرھا وتوظيفھا في التنمية شرط توفر سياسات أكثر شموالﹰ ،تدمج في
السياسات التنموية العامة والقطاعية ،وتوفر إدارة إقليمية للھجرة تكون على أسس سليمة وأكثر انسجاماﹰ مع
متطلبات الواقع الدولي واإلقليمي .ففي ضوﺀ التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والديموغرافية
المتوقعة على المستوى اإلقليمي ،وفي ضوﺀ تغير السياسات والمواقف الحكومية في بلدان اإلرسال
واالستقبال ،يتوجب على الحكومات العمل على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون فيما بينھا لمواجھة التحديات
واالستفادة من الفرص المستجدة التي تنتج من ھذه التغيرات بواقعية وضمن إطار يساعد في إحداث توازنات
إقليمية عند التعامل مع قضايا الھجرة مستقبالﹰ.

- -

أوالﹰ  -الھجرة العربية :أنماطھا ،تياراتھا وتطور السياسات بشأنھا
ألف  -الھجرة العربية :اتجاھاتھا وأنماطھا
يمكن تقسيم تيارات الھجرة الدولية في بلدان اإلرسال العربية إلى تيارين أساسيين :المشرق والمغرب
العربي ،يتجه التيار األول صوب بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق ،ويتجه التيار الثاني إلى أوروبا.
ومنذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين حتى اآلن ،بدأ تيار الھجرة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي
ينحسر وبدأت بلدان المشرق العربي تبحث عن بدائل له؛ في حين استمر تيار الھجرة إلى أوروبا على ما ھو
عليه ،والتحق به تيار الھجرة إلى بلدان العالم الجديد )وكندا واستراليا ونيوزلندا والواليات المتحدة
األمريكية(.
وقد تميزت اتجاھات الھجرة العربية بنمطين أساسيين .يمثل النمط األول البلدان العربية النفطية
المستقبلة للھجرة ،وھي البلدان ذات النقص في القوى العاملة والتي أظھرت حاجة مستمرة إلى القوى العاملة
الوافدة لسد العجز في العمالة الوطنية .ويمثل النمط الثاني البلدان غير النفطية المرسلة للھجرة ،وھي البلدان
التي تحوز فائضاﹰ كبيرﹰا نسبياﹰ من القوى العاملة؛ وال تستطيع تأمين فرص العمل المالئمة .وعلى الرغم من
استمرار ھذين النمطين على ھذا النحو ،ثمة متغيرات فرضت واقع ﹰا جديدﹰا كانت له آثار مباشرة على
اتجاھات الھجرة العربية .ففي البلدان المرسلة للعمالة ،بدأ يظھر نمط فرعي للھجرة يشمل اإلرسال
واالستقبال في الوقت ذاته ،وھو النمط الذي نشأ في بلدان ،مثل األردن ولبنان ،ليعالج العديد من الثغرات في
أسواق العمل العربية ،النظامية وغير النظامية.
تشمل المنطقة العربية بلدانﹰا مستقبلة لأليدي العاملة ،حيث تزايد عدد المھاجرين إلى ھذه البلدان من
 .وبذلك بلغت حصتھا مھاجرﹰا واحداﹰ من كل عشرة
مليون مھاجر في عام
مليون مھاجر إلى
مھاجرين على مستوى العالم ،ومھاجرﹰا من كل أربعة على مستوى أقل البلدان نمواﹰ .كما زاد نصيب المنطقة
في
إلى
في المائة من مجموع المھاجرين في البلدان النامية في عام
العربية من المھاجرين من
 .ويعيش ستة مھاجرين من كل عشرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،يبلغ نصيب
المائة في عام
) (
المملكة العربية السعودية بمفردھا مھاجراﹰ واحدﹰا من أصل كل ثالثة مھاجرين .
 ،كانت ثالثة بلدان عربية في عداد البلدان العشرين األولى من حيث استقبال األيدي
وفي عام
مليون،
مليون مھاجر ،واإلمارات العربية المتحدة
العاملة ،وھي المملكة العربية السعودية التي تضم
في المائة من
في المائة،
في المائة،
مليون ،أي بنسب بلغت على الترتيب
واألردن
مليون من الوافدين
مجموع أعداد المھاجرين على مستوى العالم .وتشير التقديرات إلى أن حوالى
في المائة من مجموع عدد المقيمين في ھذه
يقيمون حالي ﹰا في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،يمثلون
مليون نسمة .وتشير التقديرات أيضاﹰ إلى أن نصف ھؤالﺀ المھاجرين يقيمون في
البلدان الذي يقدر بنحو
المملكة العربية السعودية ،وتوجد أعلى نسبة من المھاجرين إلى عدد السكان في دولة اإلمارات العربية
في المائة من عدد المقيمين .وتحلّ بلدان مجلس التعاون الخليجي في المرتبة
المتحدة حيث تقدر بحوالى

) (

 -الثالثة من حيث استقبال المھاجرين بعد أمريكا الشمالية وأوروبا) ( .ويتضح من الدراسات المتاحة أن الھجرة
إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي تميزت بما يلي) (:
 :ھجرة مكثفة لأليدي العاملة العربية إلى المنطقة بلغت نسبتھا
إلى
الفترة األولى من
في المائة من مجموع األيدي العاملة المھاجرة في بداية السبعينيات.
حوالى
الفترة الثانية من
مليون في عام
حوالى

إلى
 ،أي

 :تزايد مفاجئ وسريع ألعداد المھاجرين العرب؛ إذ بلغ عددھم
في المائة من مجموع األجانب في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

إلى
الفترة الثالثة من
عدد الباكستانيين في ثالثة أعوام فقط من

 :تزايد سريع في معدالت الھجرة من جنوب آسيا ،حيث ارتفع
.
في عام
إلى و
في عام

إلى
الفترة الرابعة من
حيث استقطب قطاع المقاوالت والخدمات

 :تتسم باتساع نطاق األنشطة التي تعتمد على تشغيل األجانب،
في المائة من األيدي العاملة األجنبية.

حتى اآلن :حدثت تغيرات مفاجئة في أعقاب حرب الخليج الثانية بالنسبة
الفترة الخامسة من
في المائة من مجموع الوافدين بينما تزايدت
إلى األيدي العاملة العربية ،حيث أصبحت نسبتھا أقل من
) (
األيدي العاملة اآلسيوية ،وخاصة من جنوب شرق آسيا ،وبلغت نسبتھا الثلثين .
وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجم المجتمعات الوافدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،تشير
 ،منھم حوالى
مليون وافد كانوا يقيمون في تلك البلدان في عام
التقديرات المتاحة إلى أن ھناك
مليون من العرب غير الخليجيين والباقي من اآلسيويين الذين يشكلون قرابة ثالثة أضعاف العرب غير
الخليجيين )انظر إلى الجدول (.
الجدول  - 1المجتمعات الرئيسية للمغتربين في بلدان مجلس التعاون الخليجي
)تقديرات عام  2002باأللف(
بلد االستقبال
بلد اإلرسال
الھند
باكستان
بنغالديش

البحرين
-

الكويت

عمان

قطر

المملكة العربية
السعودية

اإلمارات العربية
المتحدة

اإلجمالي

-

) (

) ( محمد ديتو" ،إدارة سياسات العمالة المھاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي :مخاطر وفرص" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع
 ،إدارة الشؤون االقتصادية
الخبراﺀ حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت  -أيار/مايو
واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ص .
.
) (

 -الفلبين
سري النكا

-

-

المصدر :ميثاﺀ سالم الشامسي" ،تقييم سياسات الھجرة في دول مجلس التعاون الخليجي :دروس مستقبلية" ،ورقة مقدمة في اجتماع الخبراﺀ
 ،إدارة الشؤون االقتصادية
مايو
حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية ،التحديات والفرص ،بيروت،
،ص .
،
أيار /مايو
واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،

وھكذا شكلت التسعينيات مرحلة جديدة فيما يتعلق باتجاھات الھجرة في بلدان مجلس التعاون
الخليجي .وقد ارتبطت تلك المرحلة بتداعيات غزو العراق للكويت وما رافقھا من مواقف سياسية لبعض
األنظمة العربية تجاه الغزو .فالتقديرات اإلحصائية في الكويت تكشف عن ھبوط معدل المھاجرين العرب
) (
في المائة في عام
إلى حوالى
في المائة في عام
بالنسبة إلى عدد السكان األجانب من
)انظر الجدول (.
الجدول  - 2اتجاھات المھاجرين وتوزيعھم في بلدان االستقبال العربية
حسب بلد المصدر )ألعوام مختارة باأللف(
بنغالديش

الھند

دول المصدر
باكستان
اندونيسيا

الفلبين

سري النكا

بلد االستقبال
المملكة العربية
السعودية
اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين
قطر
الكويت
عثمان

.

المصدر:

ومع أن أزمة الخليج كانت أحد العوامل الھامة في تحديد اتجاھات الھجرة في بلدان االستقبال،
ساعدت عوامل تاريخية واقتصادية متداخلة على تكثيف ھذه االتجاھات .فبين بلدان الخليج وشبه القارة
الھندية عالقة تاريخية ،ومن سكانھا من استقر في البلدان الخليجية قبل النفط ،وتعتبر األيدي العاملة اآلسيوية
أقل كلفة من األيدي العاملة العربية ،وأكثر استعدادﹰا لقبول ظروف معيشية صعبة ،كما إن غير العربي يبقى
دائماﹰ أجنبياﹰ يسھل تمييزه ،ويصعب اندماجه بالزواج أو بأي طريقة أخرى في الثقافة العربية) (.
ويتميز تيار الھجرة من شرق وجنوب شرق آسيا بتنظيم فعال ،إذ ينتمي العمال الوافدون إلى شركات
تحمل جنسياتھم وتتولى عمليات إنشائية ضخمة ،ويقيمون في تجمعات عمل كبيرة بالقرب من مواقع المشاريع
بعيدﹰا عن التجمعات السكانية؛ مما ساھم في زيادة نسبة ھؤالﺀ المھاجرين في اإلمارات العربية المتحدة
والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية) (.
.

) (

) ( روبرت ماير" ،العمالة الوافدة وأنماط التنمية االقتصادية في البلدان النفطية" ،مجموعة باحثين ،في :العمالة األجنبية في
.
،ص
أقطار الخليج العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المعھد العربي للتخطيط بالكويت ،الطبعة األولى،
) (

ميثاﺀ سالم الشامسى ،مرجع سبق ذكره ،ص .

 -وواجھت األيدي العاملة العربية منافسة كبيرة من األيدي العاملة األجنبية اآلسيوية في بلدان مجلس
التعاون الخليجي .وھذا الوضع يتطلب إعادة النظر في إعداد القوى العاملة العربية من حيث المھارات
والكفاﺀات العلميةﹰ .كما أن الجدوى االقتصادية يجب أالَّ تكون معيارﹰا وحيدﹰا الستقبال األيدي العاملة ،في
الخليج لما ارتبط بوجود العمالة اآلسيوية من آثار قيمية وثقافية ،وخاصة على األطفال والناشئة.
وإذا كانت اتجاھات الھجرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي النفطية تبدي تفوق ﹰا واضحﹰا في حجم
ھجرة األيدي العاملة اآلسيوية ،فھي تشير أيضﹰا إلى أن معظم المھاجرين كانوا من األيدي العاملة األقل
مھارة ،فالعمال المھاجرون إلى المملكة العربية السعودية كانوا من غير المتعلمين أو من الذين تلقوا تعليم ﹰا
أوليﹰا بنسبة
في المائة) (.
كما شھدت الھجرة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي تزايدﹰا في ھجرة اإلناث من مليون في عام
 ،غير أن ھذه الزيادة ال يمكن مقارنتھا بحجم الزيادة في
مليون مھاجرة في عام
إلى نحو
مليون.
مليون مھاجر ،ليصل مجموع عدد المھاجرين من الذكور إلى
ھجرة الذكور التي بلغت نحو
وتكاد األيدي العاملة المھاجرة من النساﺀ تتركز في األعمال المنزلية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن حوالى
في المائة من المھاجرات الفلبينيات و في المائة من المھاجرات السريالنكيات يقمن بأعمال منزلية) (.
ومع أن بلدان مجلس التعاون الخليجي ھي بلدان مستقبلة أساساﹰ ،شھدت نمطاﹰ آخر من أنماط الھجرة
في المائة من المھاجرين من اإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ،قد
الخارجية ،حيث أكثر من
) (
ھاجروا الستكمال الدراسة وخاصة إلى البلدان األوروبية .
ويستخلص من ذلك أن موجات الھجرة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي النفطية المستقبلة
للمھاجرين بالدرجة األولى تتسم بالمؤشرات واألبعاد التالية:
االتجاه إلى إحالل األيدي العاملة اآلسيوية محل األيدي العاملة العربية ،وخاصة بعد حرب الخليج
األولى في منتصف التسعينيات.
تركز الھجرة الدولية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من بعض بلدان جنوب شرق آسيا ،وخاصة
من بنغالديش وسري النكا ،والفلبين .معظم المھاجرين من ھذه البلدان اآلسيوية ھم من الفئات األقل تعليم ﹰا
واألدنى مھارة.
وجود نمط من الھجرة العكسية من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى البلدان األوروبية التي يقصدھا
المھاجرين من ذوي التحصيل العلمي ،وخاصة من الطالب ،الستكمال الدراسة فيھا.
.

) (
) (
)

.
(

 -باﺀ  -سياسات الھجرة في بلدان االستقبال وأبعادھا اإلقليمية
واجھت سياسات الھجرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي عدة تحديات أھمھا) (:
في المائة من مجموع
يشكلون
الخلل السكاني حيث كان المواطنون اإلماراتيون في عام
في المائة من مجموع السكان
في المائة فقط من القوى العاملة ،وكان القطريون يشكلون
السكان و
في المائة من القوى العاملة.
و
بمعدل سنوي قدره
و
تدني اإلنتاجية الكلية للقوى العاملة الوطنية ،و خاصة بين عامي
في المائة في المملكة العربية السعودية .وھذا
في المائة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و
االنخفاض يمكن تفسيره بأن االستثمار في األسواق المالية يفوق االستثمار المباشر في مشاريع إنتاجية محلية.
في المائة في
تزايد البطالة في صفوف القوى العاملة الوطنية في اإلمارات العربية المتحدة من
في المائة ،وفي
في المائة إلى
 ،وفي البحرين من
إلى في المائة في عام
عام
في المائة.
في المائة إلى في المائة ،وفي عمان من في المائة إلى
المملكة العربية السعودية من
في المائة .وتشكل بطالة صغار السن وحديثي التخرج
في المائة إلى
وانخفضت في الكويت من
من التعليم )ذكوراﹰ وإناثاﹰ( النمط األوسع انتشاراﹰ في كل من اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان
والمملكة العربية السعودية .وتشير التقديرات إلى أن نمط البطالة السائد في جميع بلدان مجلس التعاون
الخليجي يعرف "بالبطالة الطوعية" حيث ينتظر الكثيرون من الشباب العاطلين عن العمل الحصول على
وظيفة حكومية ذات أجر مرتفع ،إضافة إلى البطالة الھيكلية التي تحدث بسبب انخفاض إنتاجية العامل
المواطن ونوعية تأھيله مقارنة بالعامل الوافد.
منھا
مليار دوالر سنوياﹰ في عام
ارتفاع تحويالت العمال الوافدين ،إذ وصلت إلى حوالى
في المائة من المملكة العربية السعودية و في المائة من اإلمارات العربية المتحدة ،بينما يتوزع الباقي
على بلدان المجلس األخرى .ويكمن التحدي في ھذه التحويالت من كونھا تمثل فرصﹰا ضائعة لالستثمار في
حال توفير األدوات االستثمارية المناسبة الستقطابھا واستيعابھا في اقتصادات بلدان المجلس.
يؤثر بقاﺀ العمال الوافدين لفترات طويلة على االتجاھات السياسية واالجتماعية والثقافية مما يتيح
فرص ﹰا ويطرح أيض ﹰا تحديات .كما إن ھذا البقاﺀ يقلل من فرص التحاق المواطنين ببعض الوظائف المرغوبة
والتي يشغلھا األجانب ،ويقلل أيضاﹰ من إمكانية تجديد ھذه األيدي العاملة واستقدام األكثر مھارة منھا.
الحاجة إلى اعتماد سياسات جديدة للھجرة ترتكز على ما يسمى اإلحالل ،أي توطين الوظائف سواﺀ
في القطاع العام أم في القطاع الخاص ،وذلك بھدف تقليص أعداد العمال الوافدين لصالح األيدي العاملة
الوطنية قدر اإلمكان.
وقد اعتمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي مجموعة من السياسات التي تتفق وظروف كل منھا.
)

( ميثاﺀ سالم الشامسي ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

.

-

-

ومن البرامج واإلجراﺀات التي طبقتھا بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي للتأثير في مجموع األيدي العاملة
الوافدة) (:
استراتيجية لخفض عدد العمال الوافدين وأسرھم
وضعت المملكة العربية السعودية في عام
في المائة
مليون وافد ،يشكلون
 ،وقد بلغ مجموعھم
في المائة بحلول عام
إلى حوالى
) (
 .وفي ھذا السياق ،بادرت المملكة
من مجموع سكان المملكة العربية السعودية في عام
 ،من خالل وزارة العمل ،إلى اعتماد سياسة لإلسراع في االستعاضة عن
العربية السعودية في عام
عامل وافد في وظائف المصارف والمؤسسات المالية بعمال سعوديين ،وتعزيز ما يسمى
نحو
) (
"بسعودة" القوى العمالة .
دفع مقابل للخدمات الصحية في الكويت في
 .كما فرضت البحرين على أصحاب العمل
العاملين ،ووصلت كلفة العالج الصحي في اإلمارات
دوالرﹰا حسب
و
درھم ،أي ما يتراوح بين
-

وفي المملكة العربية السعودية في عام
عام
وموظفيھم المشاركة في قيمة التأمين الصحي على
و
العربية المتحدة إلى مبلغ يتراوح بين
الحالة المرضية ومتطلبات عالجھا.

زيادة رسم تصريح العمل أو إعادة تجديده كما ھي الحال في الكويت على سبيل المثال.

فرض رسوم سنوية على صاحب العمل عن كل عامل ،وھذه الرسوم وصلت في الكويت إلى قرابة
دوالراﹰ.
خمسين ديناراﹰ ،أي ما يعادل
توثيق شھادات الخبرات لدى المسؤولين في اإلمارات العربية المتحدة ،حيث بلغت كلفتھا
دوالراﹰ.
دراھم ،أي ما يعادل
دوالراﹰ لدعم برنامج تدريب القوى
ريال سعودي ،أي ما يعادل
يدفع كل عامل وافد
العاملة .وقد اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من اإلجراﺀات لترحيل العمال الذين انتھت إقامتھم
القانونية ،أو الوافدين من غير إقامة قانونية.
وافد انتھت مدة إقامتھم ،وكان معظمھم من
تمكنت السلطات السعودية من ترحيل حوالى
مصنعاﹰ غير قانوني للمالبس ،وترحيل عدد من القاصرات،
العرب واألفارقة ،كما تمكنت من إغالق
وبائعي الكحول ،ومن ليس لھم محل إقامة محدد .وخالل أربعة أشھر فقط ،تم ترحيل حوالى
وافد.
-

شرع البرلمان البحريني مجموعة من الجزاﺀات على من يشغل لديه أو يؤوى عامالﹰ أجنبيﹰا بدون
)

(

)

(

)

(

.
.
.

-

-

تصريح رسمي ،ووصلت العقوبة إلى السجن لمدة ثالثة أشھر أو دفع غرامة مقدارھا
دوالراﹰ ،وترتب على ھذا أنه خالل ثمانية أشھر من عام
ما يعادل
مھاجراﹰ.

دينار بحريني ،أي
ال
عام ﹰ
غادر

لجأت اإلمارات العربية المتحدة إلى ترحيل الوافدين الذين انتھت إقامتھم القانونية من الشركات التي
عامل .واتخذت المملكة
كانوا يعملون فيھا وانتھت مدة عملھم ،وترتب على ھذا اإلجراﺀ ترحيل
العربية السعودية إجراﺀات مشابھه تجاه من بقيوا فيھا بعد انتھاﺀ فترة الھجرة أو الحج ،غادر على أثرھا
مقيم على نحو غير شرعي.
حوالى
 التنظيم الدقيق والرقابة الصارمة على االلتزام بإصدار تصريحات العمل أو تجديدھا ،وتحديد أعدادتصريحات العمل السنوية بما يتوافق مع فرص العمل والمجاالت التي ال يعمل فيھا المواطنون.
 التشدد في مراقبة اإلتجار بتصريحات الدخول إلى البلدان العربية ،عن طريق ما يسمى "ببيع الكفالة".وافد في اإلمارات العربية المتحدة ،أي حوالى
وقدر عدد الحاصلين على ھذه التصريحات بحوالى
أن
في المائة من مجموع القوى العاملة .كما اتضح من تقرير التنمية البشرية الكويتي لعام
اإلتجار في تصريحات الدخول كان أحد أھم روافد تزايد العمالة الوافدة إلى سوق العمل غير النظامية؛ ألن
المتاجرين بھذه التأشيرات يحصلون على مبالغ كبيرة ،فكلفة التأشيرة للھندي الوافد إلى اإلمارات العربية
دوالراﹰ .والمھم في ھذه اإلجراﺀات أنھا خفضت بالفعل
درھم ،أي ما يعادل
المتحدة تبلغ
عروض العمل لأليدي العاملة الوافدة في أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولم تكن سياسات إحالل العمالة الوطنية كافية على الرغم من األثر الذي أحدثته في تخفيض مجموع
الوافدين ،فھي لم تحقق كل ما كان متوقعاﹰ منھا .وقد تراوحت نسبة الوافدين إلى مجموع السكان بين الثبات
والزيادة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ،باستثناﺀ المملكة العربية السعودية حيث انخفضت نسبة
،
في المائة في عام
إلى
في المائة في عام
الوافدين من مجموع القوى العاملة من
) (
والكويت حيث قلﹼت نسبة الوافدين إلى مجموع السكان وخاصة بعد حرب الخليج  .ولذلك سعت بلدان
مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد تدابير جديدة من شأنھا التأثير على حجم عروض العمل فيھا .ومن ھذه
التدابير) (:
إنفاق ماليين الدوالرات للتدريب على الوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودية وأيضاﹰ اإلنفاق
على المدارس التكنولوجية.
تقديم حوافز مادية لشركات القطاع الخاص لتشجيعھا على توظيف المواطنين السعوديين ،وذلك بدفع
نصف الراتب الشھري للعامل السعودي.
رفع كلفة تشغيل الوافدين بتحديد شروط مقيدة للطلب عليھم .فقد ارتفعت في البحرين كلفة تشغيل
ديناراﹰ للعمالة الوطنية.
ديناراﹰ في مجال الخدمات المنزلية مقابل
عمال أجانب إلى أكثر من
)

(

)

(

.
.

-

-

عدم الرغبة لدى العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي في تبنى أي مشاريع تھدف إلى دمج العمال
) (
الوافدين ضمن بنية مجتمعاتھا .
جيم  -سياسات الھجرة في بلدان اإلرسال وأبعادھا اإلقليمية
تتسم سياسات الھجرة في بلدان اإلرسال بتوجه مزدوج ارتبط بنوعية المھاجرين حسب مستوى
المھارات والكفاﺀات التعليمية ،أو من حيث كون ھجرتھم دائمة أو مؤقتة ،حيث تعمل غالبية ھذه البلدان
العربية على تشجيع ھجرة أصحاب المھارات األقل مھارة لعالج االختالالت الھيكلية في سوق العمل المحلي،
وال ترغب في ھجرة ذوى المھارات العالية) (.
وتتباين سياسات البلدان العربية المرسلة للمھاجرين من حيث المستوى والتركيب وفقﹰا لطبيعة الفترة
الزمنية التي تشھد الھجرة ،وتبعاﹰ للفلسفة اإلنمائية المعتمدة) ( .وقد اعتمدت بلدان اإلرسال العربية عدداﹰ من
السياسات إلدارة وتنظيم عملية الھجرة وضمان وجود عالقة مع ھؤالﺀ المھاجرين .وقد عقد بعض البلدان
اتفاقيات ثنائية مع بلدان االستقبال بھدف تنظيم موجات الھجرة ،وكذلك توجيه القوى العاملة الزائدة نحو
القطاعات الصناعية األكثر احتياجﹰا إلى العمالة) (.
وفي ھذا السياق أطلقت مصر بالتعاون مع إيطاليا مشروع نظام معلومات الھجرة بھدف تسھيل انتقال
المھاجرين المصريين للعمل في الوظائف المتاحة في سوق العمل اإليطالية ومن خالل اتفاقات رسمية بين
البلدين) ( .كما سعى العديد من بلدان اإلرسال العربية إلى ربط سياسات الھجرة بالمصلحة الوطنية من
 ،وزارة القوى
خالل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .وفي ھذا اإلطار ،أنشأت مصر ،في عام
العاملة والھجرة لمساعدة المھاجرين بتزويدھم بالمعلومات الالزمة عن فرص العمل المتاحة في بلدان
 ،مؤسسات حكومية تعنى بقضايا المھاجرين منھما) (.
االستقبال؛ وأنشأت تونس والجزائر ،في عام
تدابير لزيادة أعداد المھاجرين إلى الخارج بھدف
وضمن المغرب خطته اإلنمائية في عام
تقليل حجم البطالة في سوق العمل المحلية ،وزيادة مساھمة تحويالت المھاجرين الموارد المالية لالقتصاد
الوطني ،ورفع مستوى مھارة القوى العاملة) ( الوطنية .وسعت تونس أيضﹰا إلى إقرار سياسات تھدف إلى
 ،وذلك
تھيئة االقتصاد التونسي الستيعاب المھاجرين العائدين بعد أزمة الھجرة مع أوروبا في عام

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

.
.
.
.
.
.
.

-

-

بإيجاد قنوات لالستثمار واالدخار لالستفادة من مدخراتھم) (.
أما اليمن فتعتمد سياسته على تشجيع الھجرة إلى البلدان المجاورة .وقد سعى إلى البحث عن
مجاالت عمل جديدة تتالﺀم مع مستوى المھارات المطلوب في صفوف القوى العاملة اليمنية .وفي ھذا
السياق ،يندرج تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مراكز تدريب تھدف إلى تزويد العاملين بالمھارات
اتفاقية مع فرنسا لتشجيع عودة
الالزمة لمساعدتھم في الھجرة إلى الخارج .وعقدت الجزائر في عام
مھاجريھا ،ألن الحكومة قللت من أھمية التحويالت المرسلة من بلدان االستقبال ،مقارنة بمصادر أخرى تعتمد
لتأمين اإليرادات ،وال سيما تصدير النفط والغاز ،كما أنھا اعتبرت الھجرة شكالﹰ من أشكال التبعية لفترة
االستعمار) (.
وعلى الرغم من أن سياسات الھجرة حملت في مضمونھا رغبة لدى بلدان اإلرسال في التخلص من
فائض القوى العاملة ،وخاصة األقل مھارة ،فالواقع أن البطالة في البلدان العربية المرسلة تؤثر كثيرﹰا في
حجم الھجرة من ھذه البلدان ،وخاصة مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل بين الحاصلين على مستويات
تعليمية مرتفعة .وإزاﺀ ھذا الواقع ،بدأت ھذه البلدان تنظر إلى الھجرة باعتبارھا خسارة لموارد نادرة من
الكفاﺀات البشرية أكثر منھا فرصة لتعزيز المھارات والخبرات التي يكتسبھا ھؤالﺀ المھاجرون في الخارج،
ويحملونھا معھم إذا ما قرروا العودة إلى الوطن) (.
ونظراﹰ إلى أھمية تحويالت المھاجرين في سد العجز المالي ،تضمنت سياسات الھجرة بنوداﹰ لتشجيع
التحويالت من خالل إنشاﺀ فروع للمصارف الوطنية في بلدان االستقبال ،وكذلك من خالل تخفيف ضوابط
التحويل ،والسماح باستبدال الحسابات الجارية للمھاجرين بالعملة المحلية) (.
وحرصت بلدان اإلرسال على الحفاظ على حقوق المھاجرين المدنية لتعميق شعورھم باالنتماﺀ إلى
ثقافة بلدانھم ،وذلك بعقد دورات في اللغة والتعليم الديني لألجيال الالحقة من المھاجرين .وبما أن بعض
البلدان العربية تنظر إلى مھاجريھا باعتبارھم "جاليات" ،سعت إلى تمكينھم اقتصاديﹰا وتدعيم وجودھم في
الخارج من خالل إنشاﺀ العديد من المؤسسات العامة لتتواصل معھم وتعزز اندماجھم في بلدان االستقبال
وتوثق ارتباطھم باألوطان التي ھاجروا منھا) ( .كما أقرت بعض البلدان العربية سياسات للمحافظة على
الحقوق السياسية للمھاجرين ،وخاصة الحق في المشاركة في االنتخاب عبر سفارات بلدانھم في الخارج كما
يحدث في حالة الجزائر ،مما ساھم في توثيق عالقات المھاجرين بالبلدان التي ھاجروا منھا) (.
ويمكن تلخيص سياسات الھجرة في بلدان اإلرسال الرئيسية في المنطقة العربية في ثالث نقاط:
تشجيع الھجرة الخارجية لتخفيف حدة األزمة على مستوى سوق العمل المحلية ،ولالستفادة من
تحويالت المھاجرين باعتبارھا مصدرﹰا من مصادر الدخل الوطني.
.

)

(

)

(

.

)

(

.

)

(

.

)

(

.

)

(

.

-

-

الرغبة في تشجيع ھجرة العمال األقل مھارة إلكسابھم مھارات جديدة يستفاد بھا عندما يقررون
العودة إلى بلدانھم ،مع عدم الرغبة في تشجيع ھجرة ذوي المھارات ألھمية دورھم في التحديث والتطوير.
تعزيز العالقات مع المھاجرين بإنشاﺀ فروع لمصارف وطنية في بلدان االستقبال ووزارات أو
مكاتب تعنى بشؤون المھاجرين ،أو بإقرار حق المھاجرين في االنتخاب والتصويت عبر سفارات بلدانھم في
بلدان المھجر ودعم منظمات المھاجرين في الخارج.
دال  -التغيرات في حجم وخصائص الھجرة العربية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي
أدت السياسات المتبعة في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى انخفاض نسبة الوافدين العرب إلى ھذه
في المائة في العقد التالي .واستمرت ھذه النسبة في
إلى
في المائة في عام
البلدان من
تتراوح بين  -في المائة من مجموع الوافدين .وقد سجلت
االنخفاض إلى أن أصبحت في عام
في المائة
كل من المملكة العربية السعودية والكويت أعلى نسبة انخفاض .فبعد أن كان العرب يشكلون
و في المائة في عام
 ،أصبحت نسبتھم تتراوح بين
في المملكة العربية السعودية في عام
في
إلى
 .وفي الكويت انخفضت نسبة الوافدين العرب أيضاﹰ على مدى العقدين الماضيين من
) (
.
في المائة في عام
المائة ،كما وصلت في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين إلى
من أصل
ويتضح من البيانات المتاحة من بلدان اإلرسال العربية أن
في المملكة
يتوزعون في بلدان عربية ،حيث يقيم حوالى
مھاجرﹰا من مصر كانوا في عام
في الجماھيرية العربية الليبية .كما يتوزع المھاجرون
في األردن،
العربية السعودية ،و
،
 ،وغرب أوروبا حيث يقيم
بين أمريكا الشمالية حيث يقيم
اللبنانيون بعد عام
) (
مھاجراﹰ .
 ،وفي أماكن أخرى من العالم
وبلدان عربية حيث يوجد
الجدول  - 3نسبة العرب من المھاجرين بين عامي  1975و2002
)النسبة المئوية(
العام
البلد
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
بلدان مجلس التعاون الخليجي

)

( مثياﺀ سالم الشامسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .

)

(

-

.

-

المصدر :ميثاﺀ سالم الشامسي ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

ويتضح من البيانات أن عدد الوافدين إلى بلدان الخليج العربي قدر في أواخر التسعينات بحوالى
مليون ،شكل المصريون أكبر نسبة منھم ،تليھا نسبة اليمنيين واألردنيين .وتقدر السلطات اليمنية
مليون ،في حين تقدرھم السلطات السعودية بنحو
عدد المھاجرين إلى المملكة العربية السعودية بحوالى
 ،أي قبل حرب الخليج
أردني وفلسطيني في عام
 .وكان ھناك حوالى
الثانية) (.
وأدت ھذه الحرب إلى تغيرات واضحة في تكوين القوى العاملة الوافدة إلى بلدان مجلس التعاون
مليون عربي ،منھم مليون يمني غادروا المملكة العربية
الخليجي .فقد غادر تلك البلدان حوالى
) (
وبذلك
مصري غادروا الكويت
فلسطيني ،و
أردني ،و
السعودية ،و
في المائة من مجموع
أصبح الوافدون العرب أقلية في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،حيث يشكلون
في المائة في قطر ،و في
الوافدين في الكويت ،و في المائة في المملكة العربية السعودية ،وحوالى
في المائة في عمان) ( .وبعد أن وضعت الحرب أوزارھا
المائة في اإلمارات العربية المتحدة ،وأقل من
عاد بعض الوافدين العرب كالمصريين والسوريين واللبنانيين إلى الكويت ،وانحسرت فرص الوافدين
الفلسطينيين والعراقيين والسودانيين واليمنيين) (.
الجدول  - 4السكان العرب في الكويت حسب الجنسية ونسبتھم إلى مجموع السكان ،أيار/مايو 1996
الجنسية
الكويت
فلسطين
مصر
األردن
العراق
الجمھورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
لبنان
اليمن
عمان
البحرين

العدد

الجنسية
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
السودان
الصومال
تونس
المغرب
موريتانيا
الجزائر
الجماھيرية العربية الليبية
جيبوتي

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

مجموع العرب
المصدر :ميثاﺀ سالم الشامسي ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

أما نسبة اإلناث المھاجرات إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من كل الجنسيات ،فازدادت في
في المائة في الثمانينات .ورغم انخفاض نسبة األيدي العاملة
في المائة إلى
الكويت ،مثالﹰ ،من
)

( مثياﺀ سالم الشامسي ،مصدر سابق ،ص .

)

( المصدر السابق ،ص .

)

(

)

( ميثاﺀ سالم الشامسي ،مصدر سبق ذكره ،ص

.
.

-

-

العربية في تلك البلدان ،يالحظ ارتفاع في نسبة العرب من ذوي المھارات ،مقارنة باآلسيوية .فالعرب
يعملون في معظم األحيان في مؤسسات لتعليم اللغة العربية ،في حين يعمل عدد كبير من اآلسيويين في مھن
الخدمات االجتماعية والشخصية في المنازل كمربيات وشغاالت وسائقين وما إلى ذلك) (.
ھاﺀ  -التغيرات في حجم وخصائص الھجرة العربية إلى أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية
لقد أسھمت االختالالت والمشكالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية في زيادة الھجرة .وتوضح
مليون شخص ھاجروا من ثمانية بلدان عربية ،ھي األردن ،تونس ،والجزائر،
البيانات أن حوالى
) (
.
والجمھورية العربية السورية ،وفلسطين ،ومصر ،ولبنان ،والمغرب ،في أوائل عام
كما توضح بيانات من خمسة بلدان عربية مرسلة لأليدي العاملة أن أوروبا ھي المكان المفضل
في المائة من
للھجرة من ھذه البلدان .وقد شكل الجيل األول من مجموع المھاجرين العرب حوالى
) (
المھاجرين إلى أوروبا ،ثم تأتى البلدان المنتجة للنفط في الترتيب الثاني من حيث استقبالھا لأليدي العاملة
)انظر الشكل (.
الشكل  - 1توزيع المھاجرين العرب حسب إحصاﺀات بلد اإلرسال
)أعوام متفرقة(

.

المصدر:

) ( محمد األمين فارس" ،تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية :السمات واآلثار" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع
 ،إدارة الشؤون
أيار/مايو،
الخبراﺀ حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت،
،ص .
،
االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،أيار/مايو
)

(

)

(

.

-

-

مليون شخص ،ممن ولدوا في بلدان عربية ،يعيشون في بلدان
 ،كان حوالى
وفي عام
في المائة من مجموع
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وھم يشكلون بذلك حوالى
األجانب الذين يعيشون في تلك البلدان .وتتفاوت حصة البلدان العربية من ھذه النسبة ،إذ يتراوح أقصاھا بين
للجزائر )انظر الجدول (.
في المائة للبنان و
الجدول  - 5معدالت الھجرة من بعض البلدان العربية على أساس مكان الوالدة
إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي في عام 2000
البلد
لبنان
المغرب
تونس
الجزائر

النسبة

عدد المھاجرين

المصدر:

ويتبين من تحليل تيارات الھجرة من بلدان المغرب العربي )تونس والجزائر والمغرب( أن فرنسا
تحلّ في المرتبة األولى من حيث استقبال المھاجرين العرب ،وخاصة في المرحلة األولى لھذه الھجرة ،حيث
 .وقدر عدد المھاجرين إلى إسبانيا
مھاجراﹰ في أواخر عام
قدر عدد المھاجرين بنحو
مھاجراﹰ في عام
 ،وإلى إيطاليا بنحو
مھاجراﹰ في أواخر عام
بنحو
 .وووفقﹰا لبيانات البلدان المستقبلة ،يحلّ المغرب
مھاجرين في عام
وألمانيا بحوالى بنحو
في المرتبة األولى من حيث إرسال المھاجرين إلى بلدان االتحاد األوروبي ،إذ قﹸدر عدد المھاجرين منه بنحو
مھاجراﹰ) (.
مھاجراﹰ ،وأخيرﹰا مصر
 ،ثم تونس
 ،تليه الجزائر
)انظر الجدول (.
الجدول  - 6اتجاھات الھجرة العربية من بلدان اإلرسال إلى بعض بلدان االتحاد األوروبي
)أعوام متفرقة حسب إحصاﺀات البلدان المستقبلة(
بلدان اإلرسال
بلدان االستقبال
فرنسا
إسبانيا
إيطاليا
ألمانيا
ھولندا
بلجيكا
اليونان

المصدر:

الجزائر

مصر

األردن

لبنان

المغرب

تونس

الجمھورية العربية
السورية

-

.

أما من حيث العمر فتغلب على الھجرة العربية ھجرة الشباب ،إذ ال يتجاوز عمر ثالثة أرباع
سنة .وتتفاوت ھذه النسبة حسب البلدان ،إذ يالحظ أن
سنة ،و في المائة منھم ھم دون
المھاجرين
)

(

.

-

-

في المائة من المھاجرين من تونس والجزائر والجماھيرية العربية الليبية ومصر ھم من الفئة
حوالى
سنة وأكثر .أما حالة المغرب فتختلف كثيراﹰ ،إذ تستقبل إسبانيا وإيطاليا في الوقت الحالي أعدادﹰا
العمرية
من المھاجرين الجدد ،وخاصة العمالة األقل مھارة في وظائف اإلنشاﺀات والزراعة والخدمات ،ومعظمھم من
صغار السن .وتحافظ الھجرة اللبنانية أيضﹰا على مستويات مرتفعة) ( )انظر الجدول (.
الجدول  - 7توزيع المھاجرين إلى بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي حسب الفئة العمرية في عام 2000
الفئة العمرية
-

البلد
الجزائر
مصر
األردن
لبنان
المغرب
تونس
ليبيا
المصدر:

-

-

-

+

-

.

ويالحظ أن عدد الذكور من الھجرة العربية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي يغلب على عدد
في المائة من
اإلناث .فباستثناﺀ الجزائر والجماھيرية العربية الليبية ،ال تتجاوز نسبة المھاجرات
في المائة للھجرة النسائية على مستوى العالم .كما ال تتجاوز نسبة مشاركة المرأة
المھاجرين ،مقابل
في المائة على الرغم من التحصيل العلمي المتقدم الذي حققته المرأة في
في القوى العاملة المحلية
المنطقة العربية في الوقت الحالي .ويالحظ أيض ﹰا أن نمط الھجرة النسائية معظمھا من األيدي العاملة
) (
األقل مھارة ،وخاصة في األردن والجماھيرية العربية الليبية والجمھورية العربية السورية ولبنان ومصر
)انظر الجدول (.
الجدول  - 8توزيع المھاجرين في بلدان اإلرسال من الفئة العمرية  15سنة فأكثر إلى
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام 2000
النوع
البلد
الجزائر
مصر
األردن
لبنان
ليبيا
المغرب
الجمھورية العربية السورية
تونس
اليمن
)

(

)

(

ذكور

.
.

إناث

المصدر:

-

.

ويالحظ أيضﹰا أن ضمن بلدان اإلرسال العربية بلدانا مرسلة ومستقبلة في آن ،وال سيما األردن
ولبنان .وھذا النمط نشأ نتيجة لبعض االختالالت في سوق العمل النظامية المحلية .ومع أن األردن يعانى
من ارتفاع نسبة البطالة بين السكان ،يستقبل موجات متتالية من المھاجرين ،وخاصة من مصر ،كما يستقبل
أعدادﹰا متزايدة من األيدي العاملة المھاجرة من شرق آسيا ،وال سيما من بنغالديش وسري النكا ،وغالبيتھا
من النساﺀ .وفي المقابل ،ھاجر العديد من األردنيين من ذوي المھارات للعمل في بلدان مجلس التعاون
الخليجي نظرﹰا إلى ضيق سوق العمل النظامية في األردن) (.
وفي حين ھاجر العديد من اللبنانيين للعمل في الخارج ،تفد إليه موجات من الھجرة العمالية سواﺀ من
مصر أم شرق آسيا ،غالبيتھم من أصحاب المھارات المحدودة الذين يعملون .وتشير التقديرات إلى أن
) (.
عامل وعاملة من سري النكا دخلوا لبنان في عام
حوالى
وفي ضوﺀ ما سبق ،يتبين أن الھجرة من بلدان اإلرسال العربية تتسم بعدد من المالمح التي شكلت
اإلطار العام التجاھات وأنماط الھجرة في ھذه البلدان .ومن ھذه المالمح:
تتركز الھجرة في الشرائح األقل مھارة واألقل تعليماﹰ ،وخاصة في تونس والجزائر والمغرب.
-

يتضح انخفاض نسبة النساﺀ إلى مجموع عدد المھاجرين.

اتجاه تيار الھجرة إلى البلدان األوروبية بشكل أساسي ،وال سيما من بلدان المغرب العربي ،باإلضافة
إلى األردن ولبنان ومصر ،وخاصة بعد أزمة الخليج في التسعينيات.
بروز نمط خاص من الھجرة في البلدان العربية ،باعتبارھا بلدانﹰا مرسلة ومستقبلة في آن ،وخاصة
األردن ولبنان.

)

(

)

(

.
.

-

-

ثانياﹰ  -الھجرة الدولية والتنمية
ألف  -التحول الديموغرافي والھجرة
يقصد بالتحول الديموغرافي "االنتقال من حالة ارتفاع معدالت الخصوبة والوفاة إلى حالة انخفاض
معدالت الخصوبة والوفاة") ( .ويمر ھذا التحول بمرحلتين:
•

المرحلة األولى :ينخفض فيھا معدل وفيات األطفال والرضع ،بينما يستمر معدل الخصوبة
مرتفعاﹰ ،فيرتفع معدل النمو السكاني وترتفع نسبة الفئات العمرية الصغيرة ويرتفع معدل
اإلعالة؛

•

طفل/امرأة(
المرحلة الثانية :ينخفض معدل الخصوبة تدريجيﹰا حتى يبلغ معدل اإلحالل )
فينخفض معدل النمو السكاني ويتجه نحو االستقرار ،وتنخفض نسبة الفئات العمرية الصغيرة،
وترتفع نسبة السكان في سن العمل ،الذين كانوا في الفئات العمرية الصغيرة في المرحلة
األولى ،وينخفض معدل اإلعالة ،وإن كان يعود إلى االرتفاع مرة أخرى عندما ترتفع نسبة
كبار السن نتيجة لھذا التحول.

ينعكس انخفاض معدل الخصوبة ومعدل الوفيات مباشرة على نسبة الزيادة الطبيعية للسكان؛ حيث
تشير إسقاطات األمم المتحدة )االحتمال المعتدل( إلى انخفاض ھذه المعدالت بوتيرة أسرع في البلدان التي
تقدمت فيھا عملية التحول الديموغرافي .ففي البلدان التي ال تزال في مرحلة أولية من انخفاض معدل
 ،ثم ينخفض ببطﺀ ليصل
الخصوبة )اليمن( سيظل معدل الزيادة الطبيعية مستقرﹰا خالل الفترة
 ،ويبقى أمامه مسافة طويلة الستقرار الوضع الديموغرافي.
في المائة خالل الفترة
إلى
ويختلف نمط ھذا االنخفاض في البلدان التي تقدمت في مراحل انخفاض معدل الخصوبة )تونس ولبنان(،
حيث ينخفض معدل الزيادة الطبيعية تدريجيﹰا ليصل إلى صفر في نھاية النصف األول من القرن الحادي
والعشرين وھي حالة االستقرار التام للوضع الديموغرافي .وتشير اإلسقاطات إلى أن معدل الزيادة الطبيعية
في معظم البلدان التي تقدمت فيھا
للسكان سينخفض إلى أقل من في المائة خالل الفترة
عملية التحول الديموغرافي )اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وقطر والمغرب( بينما
تتجاوز في المائة في موريتانيا واليمن) (.
ولعل من أھم نتائج التحول الديموغرافي ارتفاع نسبة السكان في سن العمل )  ( -ونسبة
سنة .وسيبقى لفئة الشباب حيز ھام في جميع البلدان العربية،
المسنين ،وانخفاض نسبة األطفال أقل من
وستشھد غالبيتھا فترة رفاه من الناحية الديموغرافية ،حيث ستبقى نسبة السكان في سن العمل مرتفعة حتى
أو ما بعده وفقﹰا لخصوصية كل بلد.
عام
) ( ھبة أحمد نصار" ،التحول الديمجرافي والتشغيل وھجرة العمالة في دول المشرق" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع الخبراﺀ حول
 ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت - ،أيار/مايو
،ص .
،
أيار/مايو
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
)

( المرجع السابق ،ص

-

.

-

-

وتعد النافذة الديموغرافية) ( من المظاھر اإليجابية في عملية التحول الديموغرافي ،إذ يمكن
استثمارھا في تحسين إنتاجية العمل ،ووضع برامج تعنى بالتكافل بين األجيال ،كما يمكن االستفادة منھا في
تدعيم برامج التأمينات االجتماعية ،ألن عدد السكان الذين ينتمون إلى القوى العاملة في ھذه المرحلة يفوق
عدد السكان خارجھا .ويمكن أن تسمح ھذه الفترة من الرفاه الديموغرافي بخلق العديد من الفرص لالستثمار
في المنطقة العربية والستغالل مواردھا الطبيعية والبشرية على النحو األمثل ،من حيث إتاحة التعليم
والمعرفة بالتقنيات الحديثة ،المشاركة في النشاط االقتصادي لكل الفئات.
باﺀ  -التحول الديموغرافي وضغط الھجرة
يؤثر التحول الديموغرافي على النمو االقتصادي وعلى تشغيل القوى العاملة من خالل ثالث قنوات
ھي :
سوق العمل :ويحدد أثرھا من خالل نسبة السكان في سن العمل ،ومعدل اإلسھام في القوى العاملة،
وعدد ساعات العمل لكل عامل .ويتوقف األثر اإليجابي للتحول الديموغرافي في التشغيل على طبيعة سوق
العمل وھيكل اإلنتاج.
سنة في
االدخار واالستثمار والتشغيل :يحدد االدخار وفقﹰا للمرحلة العمرية ،حيث يرتفع في سن
حين ينخفض بين األفراد في سن الثالثين .ويسھم تزايد المدخرات في دعم االستثمار المحلي ومن ثم النمو
والتشغيل .ويتطلب ھذا توفير المؤسسات واألسواق المالية التي تساعد على تعبئة المدخرات وتوجيھھا نحو
استثمارات موجھة نحو الداخل ،وفي ھذه الحالة يمكن أن يكون لتحويالت المھاجرين أثر أكبر.
التعليم ورأس المال البشرى :يقلل ارتفاع معدل اإلعالة من قدرة األسر على االستثمار في تعليم
أبنائھم ،كما إن ازدياد العمر المتوقع عند الوالدة يدعم ارتفاع معدالت التعليم ،حيث يؤدى ذلك إلى تزايد
العوائد من التعليم مدى العمر) (.
تطرح النافذة الديموغرافية عدة قضايا ،أھمھا إيجاد فرص عمل كافية تسمح بتخفيض معدالت البطالة
ومن ثم التوظيف األكثر فعالية لطاقات الشباب ،ومكافحة الفقر ،وتحسين إنتاجية العمل بھدف زيادة القدرة
التنافسية لالقتصادات العربية ،فضالﹰ عن تحسين برامج التأمينات االجتماعية والصحية ،وبرامج رعاية الفئات
الخاصة والمسنين مع ترسيخ مبدأ التضامن بين الفئات االجتماعية واألجيال المختلفة ،واالستفادة من الھجرة
الدولية في تنمية االقتصاد الوطني .وتختصر مالمح العالقة بين التحول الديموغرافي والھجرة الدولية في
السيناريوھين التاليين:
•

السيناريو األول :االستفادة من النافذة الديموغرافية في زيادة معدالت النمو االقتصادي وتحسين
الخدمات واالرتقاﺀ بنوعية حياة المواطنين ومھاراتھم وخصائصھم التعليمية .وفي ھذه الحالة

) ( ھي فترة زمنية تمر فيھا المجتمعات بتحوالت ديموغرافية يشھد فيھا الھيكل العمري للسكان تغيرات مھمة ،إذ تتجاوز
نسبة السكان في سن العمل النسب المئوية للفئات العمرية األخرى .ويمكن تحديد ظھور النافذة الديموغرافية بالفترة الزمنية التي تنخفض
وما فوق دون
في المائة ،مع بقاﺀ نسبة السكان في الفئة العمرية
فيھا نسبة السكان في الفئة العمرية  -سنة إلى دون ال ـ
في المائة.
ال ـ
)

( المصدر السابق ،ص . -

-

-

تكون تحويالت المھاجرين واضحة التأثير في زيادة روافد التنمية وتقليل معدالت البطالة؛
السيناريو الثاني :تفويت الفرصة الديموغرافية ،وعندئذ ،تزداد ضغوط الھجرة الدولية ،حيث
تتزايد معدالت البطالة نتيجة لتزايد أعداد السكان في سن العمل ،وعدم التمكن من خلق فرص
العمل الكافية لھم .ولعل في اتجاه معدالت البطالة إلى االرتفاع في غالبية البلدان العربية،
وخاصة بين الشباب ،مؤشرات كافية للداللة على ھذه الحالة.

•

واستنادﹰا إلى ما تقدم ،يطرح التساؤل حول مستقبل الھجرة العربية في ضوﺀ تحديات التنمية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية الجديدة اإلقليمية والدولية ،التي تتزامن مع تحوالت ديموغرافية جذرية
ستشھدھا بلدان المنطقة .فالتزايد السكاني غالبا ما أدى إلى تخفيض حجم االدخارات واالستثمارات نتيجة
لكل
الرتفاع معدالت اإلعالة ،وذلك في المراحل األولى من التحول الديموغرافي .وقد بلغ ھذا المعدل
 .إال ان االتجاھات الديموغرافية في المنطقة العربية شرعت بالتحول التدريجي
شخص في عام
نحو مراحل أكثر تقدماﹰ خالل العقود األخيرة من القرن الماضي ممھدة الطريق لتغيير بنيوي في الھيكل
العمري للسكان في المنطقة .فمع االنخفاض التدريجي لمعدالت الخصوبة ،ستتغير التركيبة العمرية للسكان،
إلى حوالى
مليون في عام
سنة( من
حيث ترتفع أعداد السكان في سن العمل ) -
وأكثر على معدل
مليون ،بينما ستحافظ الفئة العمرية
 ،أي بزيادة صافية قدرھا
مليون في عام
مليون بين
سنة فستصل إلى
منخفض في مجموع السكان .أما صافي الزيادة للفئة العمرية
 .ويرى معظم خبراﺀ االقتصاد أن االتجاھات الھيكلية للسكان في المنطقة قد تكون
و
عامي
فرصة سانحة لزيادة االدخارات واالستثمارات ،وذلك نتيجة لتراجع معدالت اإلعالة بالتزامن مع انخفاض
معدالت الخصوبة وقد ال تسنح ھذه الفرصة إذا لم تستغل ھذه االدخارات واالستثمارات في استيعاب األعداد
المتزايدة للسكان في سن العمل ،مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الھجرة الدولية .واالتجاھات الديموغرافية
الحالية في بعض البلدان قد تكون ايجابية إذا رافقتھا سياسات اقتصادية واجتماعية مناسبة ،موجھة إلى الفئات
العمرية الشابة ،وقد تكون سلبية على التنمية ان لم يستطع متخذي القرار إدخالھا في حساباتھم في مرحلة
مبكرة واغتنام الفرصة في خلق الظروف المؤاتية والبيئة السياسية المالئمة .وقد تأتي غير مرضية ان لم
سنة(،
تراعِ السياسات االقتصادية واالجتماعية االحتياجات الضرورية للفئات العمرية الشابة ) -
وخاصة الحاجة إلى خلق فرص عمل منتجة ذات اجر الئق ،والحاجة إلى توفير برامج متكاملة للصحة
اإلنجابية والى تمكين المرأة والى ضمان المشاركة السياسية لجميع السكان.
يستخلص مما سبق أن تحديد السياسات الالزمة لالستفادة من الفرصة الديموغرافية وتھيئة القوى
العاملة الحتياجات السوق المحلية يرتبط بالتنبؤات واالتجاھات الديموغرافية من جھة ،وبالتحديات االقتصادية
ال لعدد من المتغيرات المترابطة
واالجتماعية والسياسية التي تواجھھا المنطقة من جھة أخرى ،ويتطلب تحلي ﹰ
التي تشكل سلسلة من التحديات .وإن لم تؤخذ ھذه التحديات في الحسبان ،فقد تتحول إلى عوامل تؤدي إلى
إھدار الموارد البشرية واأليدي العاملة ،وذلك نتيجة لسياسات وتشريعات قد تكون غير مؤاتية ،وتساھم في
مفاقمة الخلل في أسواق العمل .ومن النتائج المتوقعة التي تلوح في األفق والتي على الحكومات مواجھتھا
تزايد الطلب على الھجرة والضغط االجتماعي والسياسي الذي قد ينتج من صعوبة تلبيته ،بسبب السياسات
والتشريعات التي تنتھجھا بلدان االستقبال والتي تسعى غالبيتھا منذ اآلن إلى سد أبواب الھجرة وتضييق
منافذھا) ( .فمن جھة ،تبقى فرص تقليص الھجرة والبطالة مرتبطة بمدى تكيف االقتصادات الوطنية مع
)

(

-

-

واقع االندماج في االقتصاد العالمي ومن جھة أخرى تتيح التحوالت الديموغرافية فرصة لن تتكرر في القرن
الحالي لبناﺀ اقتصاد منتج يخلق فرص عمل جديدة ،وبالتالي يقلص الھجرة ويجعل خيار بقاﺀ اإلنسان في بلده
متاحا للجميع) (.
جيم  -ھجرة المرأة في المنطقة العربية
تتسم ھجرة المرأة من المنطقة العربية وإليھا باختالف واضح من حيث حجمھا وأنماطھا وخصائص
في المائة من مجموع المھاجرين في العالم ،وقدرت
فقد بلغت نسبة النساﺀ
المھاجرات .ففي عام
في المائة في المنطقة العربية .ويتضح
في المائة ،ولم تتجاوز
ھذه النسبة في البلدان المتقدمة بحوالى
من الجدول أن في المنطقة العربية تبايناﹰ واضحﹰا فيما يتعلق بطبيعة ھجرة النساﺀ وحجمھا واتجاھاتھا.
فرغم اتجاه سياسات بلدان االستقبال إلى تقليل حجم الھجرة عموماﹰ ،تشير التقديرات إلى أن ھجرة النساﺀ
مليون مھاجرة في
إلى نحو
ازدادت في بلدان مجلس التعاون الخليجي من مليون مھاجرة في عام
.
عام
الجدول  - 9عدد المھاجرين حسب الجنس في مناطق مختلفة من العالم
عدد المھاجرين

عدد المھاجرين
)بالمليون(

عدد المھاجرين
)بالمليون(
نسبة اإلناث

البلد
العالم
المناطق األكثر تطوراﹰ
المناطق األقل تطوراﹰ
المنطقة العربية
بلدان المغرب العربي
بلدان المشرق العربي
بلدان مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
المصدر:

ذكور

إناث

ذكور

إناث

.

في المائة في عمان ،مثالﹰ ،و في
وتقدر نسبة مساھمة النساﺀ في القوى العاملة الوافدة بنحو
المائة في الكويت ،و في المائة في البحرين ،و في المائة في قطر و في المائة في المملكة العربية

)

(

.

-

-

السعودية) (.
الجدول  - 10تقديرات حصة المرأة المھاجرة في القوى العاملة بالمقارنة مع حصة
المرأة المواطنة في بلدان مجلس التعاون الخليجي

البلد

القوى العاملة من السكان
)مجموع القوى العاملة
باآلالف(
إناث
ذكور

العام

القوى العاملة الوافدة
)باآلالف(
ذكور
إناث

نسبة اإلناث في القوى
العاملة
الوافدون
المجموع

البحرين
الكويت
عمان

-

-

-

قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

-

-

المصدر:

.

ويتبين من الجدول
-

-

ما يلي:

ارتفاع نسبة النساﺀ المھاجرات في القوى العاملة في بعض البلدان العربية.
انخفاض مشاركة المواطنات من مجموع النساﺀ في القوى العاملة.

وبلدان شرق آسيا ھي المصدر األول للھجرة النسائية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي ،واألردن
 ،كانت معظم المھاجرات إلى اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
ولبنان .وفي عام
من إندونيسيا وسري النكا ،كما ارتفعت نسبتھن في األردن والكويت ولبنان )نظر الجدول (.
الجدول  - 11تقدير عدد المھاجرات من إندونيسيا وسري النكا إلى البلدان العربية
العدد )باآلالف(
البلد
من إندونيسيا
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
من سري النكا
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
الكويت
قطر
)

(

النسبة من مجموع األيدي العاملة

-

-

.

-

البحرين
عمان
لبنان
األردن

-

.

المصدر:

وتتركز الھجرة النسائية الوافدة إلى بلدان االستقبال العربية في الفئات العمالية القليلة المھارات ،فنسبة
في المائة من المھاجرات لم تحصل على أي تعليم أو أكملت المرحلة االبتدائية .فمجموع المھاجرات إلى
في المائة من الفئة غير المتعلمة أو الحاصلة على تعليم ابتدائي،
المملكة العربية السعودية ،مثالﹰ ،يضم
وقرابة
في المائة من المواطنات
في المائة من الفئة الحاصلة على تعليم جامعي ،مقابل حوالى
) (
في التعليم الجامعي  .وباستثناﺀ الجزائر والجماھيرية العربية
السعوديات في المرحلة االبتدائية و
في المائة في
في المائة مقابل حوالى
الليبية ،وصلت ھجرة المرأة العربية إلى البلدان األوروبية إلى
مختلف أنحاﺀ العالم) ( .وتتباين ھجرة المرأة العربية تباينﹰا واضحاﹰ من حيث بلدان االستقبال ،حيث أوروبا
ھي المقصد المفضل لدى المھاجرات من بلدان المغرب العربي ،في حين تمثل بلدان مجلس التعاون الخليجي
المقصد المفضل لدى المھاجرات من بلدان المشرق العربي .ويالحظ أن ھجرة المرأة األردنية والمصرية
إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي ھي ھجرة مؤقتة ،في حين أن الھجرة إلى سائر بلدان العالم ھي ھجرة
دائمة) (.
الجدول  - 12توزيع المھاجرين العرب ) 15سنة وأكثر( رجاالﹰ ونساﺀً في بعض بلدان
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لعام 2000
الدولة
الجزائر
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
المغرب
عمان
فلسطين
قطر
المملكة العربية السعودية
الجمھورية العربية السورية
)

(

)

(

)

(

نساﺀ

رجال

.
.

عدد المھاجرين

معدل الھجرة العام
)النسبة المئوية(

تونس
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
اإلجمالي
المصدر:

.

-

-

-

ارتفاع نسبة ھجرة المرأة من بلدان المغرب العربي إلى بلدان منظمة التعاون
ويتضح من الجدول
والتنمية في الميدان االقتصادي .ويستخلص من اتجاھات الھجرة النسائية في البلدان العربية عدد من
المالحظات أھمھا:
تنوع اتجاھات الھجرة ،حيث تھاجر نساﺀ المغرب العربي ولبنان وبعض بلدان الخليج إلى البلدان
األوروبية ،في حين تتجه نساﺀ المشرق العربي إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي.
-

تفاوت مستوى المھاجرات من مختلف البلدان من حيث الكفاﺀات العملية والمھارات.

-

تباين الفئات العمرية ،فالمھاجرات من مختلف البلدان ينتمين إلى فئات عمرية مختلفة.
دال  -الھجرة الدولية وتنمية الموارد البشرية

يتناول ھذا الجزﺀ من التقرير موضوع الموارد البشرية ،وھو من أھم أبعاد الھجرة الدولية العربية.
فجزﺀ كبير من ھذه الموارد يتحرك عبر الحدود .ولعل من أھم فئات المھاجرين إثارة للجدل والحوار في
الوقت الراھن ،فئة الكفاﺀات المتخصصة ،سواﺀ في حقل إنتاج المعرفة والمعلومات والبحث العلمي أم في
حقل االستثمار.
ولعل ما وافق العولمة وما ارتبط بھا من إنجازات غير مسبوقة تاريخيﹰا في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت يتضح منه أن رأس المال المعرفي ،إنتاجﹰا وتوظيفاﹰ ،يعتبر من أھم اإلمكانات التي
تتيح إنتاج ميزات تنافسية القتصادات البلدان والمناطق ،إن ارتبط بسياق مجتمعي واقتصادي وسياسي وثقافي
وأيضﹰا علمي معرفي .وقد أكد المفكرون والباحثون في مجال التنمية أن مصدر إنتاج القيم المضافة ھو
العقل أو الخبرة البشرية ذات المواصفات والقدرات والمھارات النوعية .وألن ھذه المواصفات نادرة
إحصائي ﹰا مقارنة بغيرھا من عناصر رأس المال البشرى على الصعيد العالمي ،وفي البلدان النامية تحديدﹰا،
أصبحت من مواضيع الصراع بين مؤسسات اإلنتاج الدوليةﹰ واإلقليمية والوطنية .وصاحب الفصل في ھذا
الصراع ھو القادر على جذب تلك العناصر النادرة ،وتھيئة ظروف مؤاتية لعملھا وعيشھا ،وتنمية قدراتھا،
وتحقيق ذاتھا.
ومع أن سياق العولمة تميز بإزالة الحواجز والحدود الجغرافية والقانونية أمام تدفق السلع والخدمات،
بدأ انتقائيﹰا لصالح ھجرة العقول ،فتزايدت حجماﹰ ،وتنوعت تياراتھا ،وكثرت تداعياتھا على بلدان اإلرسال
واالستقبال .ورغم أھمية ھذه الظاھرة ،يالحظ أن التحليالت النظرية والمفاھيمية وأحيانﹰا االفتراضات كانت
في معالجتھا أكثر من البيانات والمعطيات الواقعية الميدانية.
وتشير بيانات الھجرة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن المھاجرين من
في المائة من مھاجري
تونس والجزائر والمغرب كان معظمھم من الفئات القليلة المھارة .فحوالى
المغرب ھم من الحاصلين على تعليم ثانوي وجامعي ،وينطبق الواقع نفسه على تونس والجزائر .أما
خصائص المھاجرين من مصر إلى الوجھة المذكورة فتختلف ،حيث بلغت نسبة الحاصلين على التعليم
في المائة .أما المھاجرون من الجمھورية
في المائة ونسبة الحاصلين على التعليم الجامعي
الثانوي
العربية السورية ولبنان ومن بلدان مجلس التعاون الخليجي فتركزوا في فئة التعليم المتوسط ،ومرد ذلك إلى

-

-

رغبة في إتمام الدراسة الجامعية في الخارج.
ويبدو أن الكفاﺀات العربية المھاجرة أكثرھا من الذكور .فقد كانت نسبة الكفاﺀات النسائية المھاجرة
الحاصلة على التعليم الجامعي من األردن والجماھيرية العربية الليبية ولبنان ومصر أقل من نسبة الذكور
بحوالى خمس نقاط مئوية ،في حين كانت ھجرة النساﺀ المتعلمات من اإلمارات العربية المتحدة وقطر أكثر
من ھجرة الذكور.
أما مجموع الكفاﺀات العربية الحاصلة على التعليم الجامعي والمھاجرة إلى بلدان منظمة التعاون
في المائة
 .وھذا العدد يشكل
والتنمية في الميدان االقتصادي ،فناھز المليون حسب بيانات عام
من مجموع الكفاﺀات التي ولدت خارج بلدان ھذه المنظمة البالغ في المائة من مجموع المتحدرين من بلدان
أخرى .وحسب ھذه البيانات ،يتفاوت وجود الكفاﺀات العربية المھاجرة بين بلد وآخر من بلدان االستقبال ،فقد
في المائة من الكفاﺀات العربية المھاجرة إلى أوروبا تليھا الواليات المتحدة األمريكية
استقبلت فرنسا
في المائة فقط نظراﹰ لتبنيھا سياسات للھجرة أكثر انتقائية،
في المائة ،في حين استقبلت كندا
بنسبة
) (
في المائة .
في المائة ،وإيطاليا
واستقبلت استراليا في المائة فقط ،وإسبانيا
ويتضح من البيانات أن نسبة كبيرة من مجمل حاملي الشھادات الجامعية تھاجر من تونس والجزائر
والمغرب إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .فنسبة الكفاﺀات المھاجرة من المغرب
في
في المائة ،وتونس بنسبة
في المائة من مجموع الكفاﺀات ،تليھا الجزائر بنسبة
تجاوزت
المائة .وأي ﹰا كانت التحفظات على دقﹼة ھذه البيانات ،فھي تؤكد أن ھذه النسب أعلى من نسبة الكفاﺀات
في المائة وتوصف بارتفاع أعداد كفاﺀاتھا المھاجرة .ولم تصل معدالت
المھاجرة من مصر التي تسجل
ھجرة الكفاﺀات العربية باإلجمال إلى األرقام التي سجلت في أفريقيا وبلدان الكاريبى) .انظر الشكل (.
الشكل  - 2ھجرة الكفاﺀات من البلدان العربية في العام 2000
مصر
الجمھورية العربية السورية
السودان
األردن
العراق
تونس
الجزائر
المغرب

النسبة المئوية

المصدر:

وال تزال العوامل الجغرافية عامة ،ببعديھا االقتصادي والسياسي ،تحافظ على الدور الذي كان لھا في
)

(

.

-

-

تاريخ الھجرة .وقد اتخذت ھجرة الكفاﺀات التيارات نفسھا التي اتخذتھا األنماط العامة للھجرة من المنطقة
العربية .فعلى سبيل المثال تھاجر غالبية كفاﺀات بلدان المغرب العربي إلى فرنسا ،أما حصة أستراليا وكندا
والواليات المتحدة األمريكية منھا فال تتجاوز في المائة) (.
وإذا كانت بعض االستنتاجات المستندة إلى مقارنة ھجرة الكفاﺀات من المنطقة العربية مع مناطق
أخرى كأفريقيا وبلدان الكاريبى ،ذھبت إلى أن ھجرة الكفاﺀات العربية ھي األقل بين مناطق العالم ،فتبقى ھذه
االستنتاجات بحاجة إلى المزيد من التحليل .ولعل من أھم المؤشرات المفيدة في ھذا السياق مقارنة نسبة
المھاجرين المتعلمين بنظرائھم من سكان بلدان اإلرسال) (.
ھاﺀ  -خصائص ظاھرة ھجرة العقول المعرفية
توضح المعطيات حول ھجرة الكفاﺀات من كل بلد نام أن ھذه الكفاﺀات غالبﹰا ما تكون من الفئة
األكثر تعليماﹰ بين السكان .ومرد ذلك إلى عدة أسباب منھا :تحيز بلدان االستقبال لصالح األيدي العاملة
المتعلمة والماھرة من خالل سياسات تعتمد على االنتقائية من المھاجرين ،عدم وجود معوقات وقيود على
ھجرة المتعلمين ،وخاصة فيما يتعلق بتمويل عملية الھجرة أو اإلنفاق عليھا ،ومنھم من يعود للھجرة ثانية
بيسر أكثر .ويتباين األثر الذي تحدثه ھجرة المتعلمين بين بلد وآخر من بلدان اإلرسال .ففي تركيا ،مثالﹰ،
في
تقارب نسبة المھاجرين المتعلمين النسبة الباقية في المجتمع األصلي ،والتي غالباﹰ ما تكون في حدود
في
المائة .وفى ھذه الحالة ال يكون أثر ھذه الھجرة في حالة مصر حيث يشكل المھاجرون المتعلمون
في المائة في
المائة من مجموع المھاجرين المصريين ،بينما يشكل المصريون الحاصلون على تعليماﹰ
بلدھم .أما عندما تكون نسبة التعليم مرتفعة في بلد مثل الھند أو الصين ،فيكون األثر السلبي لھجرة المتعلمين
أقل وقعاﹰ) (.
ويعد الھيكل العمري ألصحاب الكفاﺀات عند الھجرة أحد المؤشرات التي تسھم في تقييم آثارھا على
كل من بلدان اإلرسال واالستقبال ،وما إذا كانوا قد عملوا في بلدانھم بعد إنھاﺀ تعليمھم أو ھاجروا بعد إنھائه
مباشرة .وھذا يظھر مدى الفائدة النسبية التي قدموھا لمجتمعاتھم قبل الھجرة .ومن بيانات منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي يتضح أن معظم المھاجرين من المنطقة العربية إلى بلدان العالم الجديد
)أستراليا وكندا ونيوزيلندة والواليات المتحدة األمريكية( كانوا من ذوي التحصيل العلمي .وقد بلغت نسبة
ھؤالﺀ
في المائة من الجزائر ،و في المائة من مصر ،و في المائة من المغرب األقصى ،وھاجروا
جميعﹰا بعد سن الثانية والعشرين ،وكانوا قد أكملوا تعليمھم الجامعي قبل ھجرتھم .ومع أن بعضھم حصل
في
على مؤھالت ما بعد التعليم الجامعي في بلدان االستقبال ،يحسبون ضمن الكفاﺀات المھاجرة .وكان
سنة ،مما يعني أنھم ھاجروا إلتمام دراساتھم
المائة من المھاجرين إلى ھذه البلدان من فئة العمر
الجامعية .وھذا النمط شائع في بلدان مجلس التعاون الخليجي .أما المھاجرون من بلدان المغرب العربي
في المائة فقط بعد سن الثانية والعشرين ،وحوالى
الثالثة فتتجه غالبيتھم إلى فرنسا ،التي وصل إليھا
عاماﹰ ،أي في مرحلة الطفولة ،وغالباﹰ من أبناﺀ الجيل األول من المھاجرين .ويرجع ھذا
في المائة قبل
)

(

)

(

)

(

.
.

-

-

إلى أن ھجرة المغاربة إلى فرنسا ظاھرة تاريخية ،أصبحت أكبر حجماﹰ وأكثر تنوعﹰا مقارنة بمھاجرين عرب
آخرين) (.
وتعد الخصائص التفصيلية لمجاالت تعليم وتخصص الكفاﺀات المھاجرة من المؤشرات الدالة على
حساسية الظاھرة وأھميتھا ،سواﺀ في بلدان اإلرسال أم في بلدان االستقبال .فھناك اختصاصات ذات أھمية
نسبية أعلى من غيرھا ،ال سيما إذا كانت نسبتھا محدودة بين المتعلمين في بلدان األصل .فمن الكفاﺀات
في المركز القومي للبحوث العلمية الفرنسية،
المھاجرة من بلدان المغرب العربي ،مثالﹰ ،يعمل حوالى
طبيب
طبيب جزائري من أصل
وكذلك في الجامعات والمعاھد الفرنسية ،كما يوجد حوالى
في المائة من مجموع أساتذة معھد الرياضيات في الجزائر خالل العقد األخير.
أجنبي في فرنسا .وھاجر
وفي بعض التقديرات وصل عدد الجزائريين من ذوي المؤھالت العلمية العالية في الخارج إلى حوالى
فرد ،وتتراوح نسبة المھاجرين سنوي ﹰا من المغرب األقصى من مجموع المتخرجين ،وھم من
و في
المتفوقين غالبﹰا ،من المدرسة المحمدية للمھندسين والمعھد الوطني للبريد واالتصاالت ،بين
المائة .وقد ازدادت ھجرة كفاﺀات المغرب إلى كندا ،فانتقل ترتيبھا بين البلدان المرسلة للكفاﺀات من المرتبة
 .وبلغ مجموع الكفاﺀات العليا المھاجرة إلى كندا
إلى المرتبة الثامنة في عام
في عام
مھندس ﹰا وفنيﹰا
مھندسﹰا في المعلومات ،و
في المھن المتخصصة:
منھا
حوالى
) (
أستاذاﹰ في علوم اإلدارة ،و في الصحة .
مختصاﹰ ،و مجازاﹰ في العلوم التقنية ،و
ويذھب بعض الباحثين إلى أن حساب الخسائر واألرباح الناتجة من ھجرة الكفاﺀات العربية يرتبط
بعدد من المؤشرات المھمة ،منھا حجم اإلنجازات التي حققتھا تلك الكفاﺀات في أسواق عمل بلدان االستقبال،
ودورھا في نقل المعرفة إلى بلدان اإلرسال ،ومساھمتھا في تدريب كفاﺀات جديدة ،وتحديث مؤسسات البحث
والتطوير ،وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين بلدان االستقبال وبلدان اإلرسال ،حيث تؤدي الصفوة المالية
المھاجرة دورﹰا مھماﹰ .وفي ھذا السياق تدل المؤشرات المتاحة ،رغم عدم شمولھا كل بلدان االستقبال  -على
ما يلي:
ال يستطيع جميع أصحاب الكفاﺀات المھاجرة من البلدان العربية إلى الواليات المتحدة األمريكية من
في المائة من المھاجرين من تونس و في المائة من مصر
الحصول على تالئم مھاراتھم .فقد تمكن
من الحصول على مھن تالئم مھاراتھم .وتتشابه النسب في البلدان العربية األخرى .ويرجع ذلك إلى عوامل
منھا :بعد المسافة ،وارتفاع كلفة السفر مقارنة بكلفة السفر من أمريكا الالتينية ،ووجود شبكات للمھاجرين في
الواليات المتحدة األمريكية تيسر عملية الھجرة ،كما ھي الحال بالنسبة للمھاجرين من المكسيك وأمريكا
الجنوبية ،وخصائص رأس المال البشري في بلدان اإلرسال ،خاصة نوعية التعليم ومعرفة اللغة
اإلنكليزية) (.
-

يرى البعض أن ھجرة أصحاب الكفاﺀات المھاجرة ،وخاصة العاملين في البحث العلمي والتطوير
)

(

.

) ( م محمد الخشاني" ،التحويالت المالية للمھاجرين وأثرھا على التنمية في بلدان المغرب العربي الثالثة :المغرب ،الجزائر،
أيار/مايو
وتونس" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع خبراﺀ الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت،
،
أيار/مايو
 ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
،ص .
)

(

.

-

-

وتكنولوجيا االتصاالت والمعرفة والتعليم والصحة ،تحدث أثراﹰ سلبياﹰ على مدخالت التنمية في بلدان المنشأ أو
اإلرسال ،ألن الصحة والتعليم والمعرفة ھي من ركائز التنمية .وتتزايد الخسائر عندما تكون تتجاوز نسبة
المھاجرين من تلك التخصصات والخبرات ما يسمح به التركيب التعليمي والمھني لبلدان اإلرسال.
ويدل تزايد ھجرة الكفاﺀات العربية على الحاجة إلى فكر إنمائي عربي يواكب المتغيرات العالمية،
وخاصة المعرفية والمعلوماتية منھا .كما يدلّ على خلل في فلسفة التنمية وإدارتھا السياسية .فھذه اإلدارة
ال عن
لم تستطع أن تخلق فرص عمل حقيقية لتلك الكفاﺀات تمكنھا من تحقيق القيم اإلنمائية المضافة ،فض ﹰ
أنھا لم تصل بعد إلى تأسيس قيم للمساﺀلة والشفافية والحرية ،وخاصة الحرية الفكرية التي ھي من ركائز
اإلبداع الفكري والعلمي.
وتؤكد دراسات دولية متنوعة أن ھجرة الكفاﺀات من البلدان النامية تلحق خسائر متعددة األبعاد بتلك
البلدان .وھذه الخسائر تنجم عن إھدار ما أنفق على إعداد تلك الكفاﺀات ،وإضاعة الفرص التي كان يمكن
تحقيقھا لو أنھا استقرت في بلدانھا وساھمت في تنميتھا ،والتكلفة المرتفعة لالستعاضة عن الخبرات المھاجرة
بخبرات ماھرة من الخارج عند الحاجة إليھا .غير أن ھذا التحليل يبقى افتراضيﹰا ونظرياﹰ أكثر مما يرتكز
على التجربة ،ويطرح سؤاالﹰ مھماﹰ ھو :ماذا تفعل البلدان العربية لكفاﺀاتھا التي لم تھاجر؟ تفيد المؤشرات
المتاحة أن حال البحث العلمي والترجمة وإنتاج المعرفة في البلدان العربية ،يعبر عن نقص بيّن ومقلق في
عدد البحوث المنشورة في دوريات أجنبية ،وعدد المشاريع والبرامج البحثية القائمة ،ونوعية التعليم الجامعي،
وعدم توفر البيئة التي يحتاج إليھا البحث العلمي لدعم اإلبداع واالستدامة .فعلى سبيل المثال ،ال تتجاوز
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويتراوح
حصة اإلنفاق على البحث العلمي في البلدان العربية
لكل ألف في اإلمارات العربية المتحدة،
عدد مستخدمي اإلنترنت بين لكل ألف فرد في السودان ،و
لكل ألف في أربعة بلدان
مستخدماﹰ لكل ألف في أحد عشر بلداﹰ عربي ﹰا ،وبين
وأقل من
) (
عربية .
غير أن بلدان ﹰا عربية تمكنت من جنى ثمار ھامة من كفاﺀاتھا المھاجرة العالية المھارة .ومن األمثلة
التي يمكن استخالص دروس منھا تجربتا كل من لبنان والمغرب .وتعد تجربة لبنان في االستفادة من
كفاﺀاتھا المھاجرة إلى الخارج لنقل وتطوير المعرفة ودعم مشاريع التنمية ،من أھم التجارب العربية ،وربما
الدولية في ھذا السياق ،وھي تتميز بتنوع األنشطة البحثية والمعرفية للكفاﺀات المھاجرة ،ومساھمتھا في
تطوير الخبرات المحلية ،وفي إنجاز مشاريع وبرامج التنمية .ومن أھم األنشطة الدالة على ذلك) (:
تدعو كلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت األطباﺀ اللبنانيين في الخارج للتدريس فيھا والعمل
في مستشفاھا ،وتسعى إلى استمرار التعاون معھم.
تعقد جمعية المھندسين اللبنانيين مؤتمراﹰ موسعاﹰ للمھندسين اللبنانيين في الخارج لالستفادة من اھتمامھم
باألنشطة الھندسية في لبنان وفى المنطقة العربية.
-

يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الخبرات اللبنانية في الخارج للعمل في إطار برنامج نقل المعرفة
)

( تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعامي

)

(

-

)المالحق(.

-

-

من خالل المغتربين ،كما تم تنفيذ برنامج بالتعاون بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو في
التسعينيات بالتعاون مع مركز الدراسات اللبنانية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة .وقد أدى ذلك إلى
عودة كفاﺀات لبنانية متنوعة إلى لبنان.
أعلن مجلس اإلنماﺀ واإلعمار ،بعد انتھاﺀ الحرب األھلية اللبنانية ،وعند تخطيط وتمويل وتنفيذ
مجموعة من األنشطة التي أعدت إلعمار لبنان ،عن حاجته إلى خبرات دولية لدعم ھيئته االستشارية
والتنفيذية عبر وسائل النشر المختلفة ،فتقدمت مئات الطلبات من لبنانيين في أوروبا والواليات المتحدة
خبرة لبنانية ذات مواصفات عالمية من العمل بنجاح ملحوظ ،وكانت النتائج
األمريكية ،وتمكنت حوالى
مبھرة من ناحيتي اإلنتاجية والكفاﺀة.
تقوم الجامعة األميركية في بيروت من خالل مكتبھا في نيويورك بتبني اإلجراﺀ السابق عندما تكون
بحاجة إلى أساتذة في تخصص محدد ،ويتصل ھذا المكتب غالبﹰا بالخبرات اللبنانية لجذبھا للعمل في فرع
الجامعة في بيروت وفي مراكز البحث التابعة لھا.
اتخذت المؤسسات والمشاريع العامة كالمصارف والمنشآت الكبرى خطوات مماثلة أفضت إلى تولى
خبرات لبنانية في الخارج مواقع قيادية في العديد من المؤسسات والمشاريع.
جرى تطوير عدد من المشاريع الصناعية المھمة باالستعانة بالخبرات اللبنانية في الخارج ،ومن
األمثلة على ذلك إنتاج البرمجيات وتصديرھا إلى الخارج ،وخاصة إلى فرنسا من خالل مشروع أعده أحد
الخبراﺀ المتخصص في الحاسب اآللي ،بعد عودته من فرنسا.
المساھمة الفعالة في تطوير العمل السياسي في لبنان من حيث الفكر واأليديولوجيا والتنظيم .ويتجذر
ھذا النشاط في حقب ممتدة عبر تاريخ لبنان .وعاد البعض منھم إلى لبنان خالل أربعينيات القرن العشرين،
) (.
عائدﹰا من الفوز بمقاعد في البرلمان اللبناني في عام
وتمكن حوالى
من البرامج
وتعتبر التجربة الفلسطينية رائدة أيضاﹰ في ھذا المجال .فبرنامج توكتن
خبيراﹰ فلسطينيﹰا منذ إنشائه حتى مطلع
الناجحة في األراضي الفلسطينية ،إذ ساھم في استقدام أكثر من
) ( .إضافة إليه يعتبر مشروع باليستا) ( )شبكة العلماﺀ والتكنولوجيين الفلسطينيين في الشتات(
عام
المشروع األكثر طموحاﹰ لخلق روابط بين فلسطين الشتات واألراضي الفلسطينية .ويھدف ھذا المشروع الذي
إلى توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجية للمھنيين الفلسطينيين في الشتات
تأسس في منتصف عام
لصالح التطوير االجتماعي واالقتصادي في فلسطين .وتتضمن شبكة باليستا قاعدة بيانات عن علماﺀ
ومھندسين ومھنيين فلسطينيين في الشتات .وتعتمد ھذه الشبكة على اإلنترنت في إجراﺀ حلقات نقاش بين
المشتركين لتقديم معرفتھم وخبرتھم العلمية في مواضيع تھم تنمية االقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

)

(

.

)

(
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)
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-

واو  -االستفادة من العقول العربية المھاجرة
في ظل صعوبة الظروف السياسية واالقتصادية والعلمية الراھنة في المنطقة العربية ،ال تخضع
ھجرة الكفاﺀات أو عودتھم بدون اختيارھا الحر ،لمنظور تفعيل حق الھجرة والتنقل وحقوق اإلنسان األخرى
فقط ،ولكن أيضﹰا لفقدان الكثير من شروط البيئة الداعمة التي تحول دون ذبول ھذه الكفاﺀات وإحباطھا .ومع
ذلك ھناك ھوامش متاحة وأخرى يمكن إتاحتھا في سياق التوجه اإلنمائي العام ومفاھيم ومبادئ وآليات
التعامل مع المھاجرين العرب عموماﹰ ،والكفاﺀات المتخصصة منھم تحديداﹰ .وفى ضوﺀ التجارب العربية التي
عرضت أمثلة منھا ،وبعض التجارب الدولية األخرى من بلدان أخرى ،يتضح أن النموذجين الكوري الجنوبي
والكولمبي متميزان ،وھما من منطقتين مختلفتين من العالم.
ويقدم النموذج الكوري الجنوبي على تحفيز الكفاﺀات على العودة شرط توفير الظروف المادية
والمعنوية والقانونية المتاحة لھا في بلدان الھجرة .أما النموذج الكولمبي فيسعى إلى االستفادة من الكفاﺀات
المھاجرة وھي مقيمة في بلدان االستقبال ،وذلك بتأسيس شبكات للباحثين في مختلف التخصصات في إطار
برنامج نقل المعرفة من خالل المغتربين .وبتقييم محاوالت تطبيقه وتوظيفه في الجزائر وفلسطين ولبنان
والمغرب ،يمكن تحديد المعوقات التي حالت دون فاعلية ھذا النموذج ،وتطوير شروط نجاحه .فعلى سبيل
المثال ،تمكنت الجزائر من اتخاذ إجراﺀات وتدابير لالستفادة من خبراتھا المھاجرة ،إذ ساھمت في
مشروعﹰا إنمائياﹰ في مجاالت الصحة والتعليم والطب النووي .وقدمت حوافز مھمة للكفاﺀات مثل إعفاﺀ العديد
منھم من الخدمة العسكرية ،وإتاحة فرص تمثيلھم في البرلمان ،كما يسرت تعاون مؤسساتھم في الخارج مع
المؤسسات الوطنية في الداخل .واتخذت حكومتا تونس والمغرب إجراﺀات مماثلة ضمن ھذا التوجه منھا) (:
دعم جمعيات المھاجرين العرب في الخارج ،وھي بالمئات في أوروبا وأمريكا الشمالية ،من النواحي
الفنية والمادية ،لتنظيم التعاون معھا في مشاريع التنمية ،بما في ذلك نقل المعرفة وتطويرھا وإنتاجھا.
االھتمام بتدريس مقررات التاريخ واللغة العربية ألبناﺀ المھاجرين ،وتنظيم زيارات لھم لبلدانھم أثناﺀ
العطل الدراسية.
-

إنشاﺀ قناة فضائية عربية للجاليات المھاجرة.

مشاركة الكفاﺀات المھاجرة في عمليات االنتخاب في أوطانھم ،سواﺀ أكان على مستوى المجالس
التشريعية )البرلمانات( أم على مستوى البلديات.
-

مشاركة الكفاﺀات في تطوير خطط التنمية الوطنية واإلقليمية ومتابعتھا.

مشاركة الكفاﺀات في إعداد خطط للبحث العلمي والتطوير ،وتحديث التعليم في المؤسسات الجامعية
المختلفة.
-

تحفيز رجال األعمال المھاجرين ،وأصحاب األعمال العرب المقيمين ،على المبادرة بمشاريع
)

( محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

.

-

-

استثمارية فيما بينھم ومع األجانب ،وإزالة العقبات والقيود والمخاوف التي تحول دون مبادرتھم لالستثمار في
بلدانھم.
تنظيم مشاريع مشتركة مع جمعيات الكفاﺀات المتخصصة في الخارج لتدريب الباحثين الشباب في
البلدان العربية ،ودعم وتطوير مؤسساتھم التعليمية والعلمية ،وتنظيم انخراط الباحثين والخبرات الشابة في
الداخل للتدريب في الخارج لالستفادة من خبرة الكفاﺀات المھاجرة ،ومواقعھا الوظيفية في مؤسسات التعليم
والبحث العلمي واإلنتاج.
ويقترح على مستوى العمل العربي المشترك إعداد مشاريع عربية في البحث والتطوير ،ونقل
المعرفة وتطويرھا وإنتاجھا ،تساھم فيھا الخبرات المھاجرة مع تلك التي ال تزال داخل المنطقة .وينبغي أن
تراعي تلك المشاريع األولويات اإلنمائية العربية التي تمھد للتكامل االقتصادي العربي ،وتستفيد من خبرات
الكفاﺀات المھاجرة من التجارب العالمية ذات الصلة ،وخاصة تجربتي االتحاد األوروبي والنافتا لدول أمريكا
الشمالية والمكسيك.
زاي  -العمالة العائدة في اإلقليم العربي
من أبرز مالمح الھجرة العربية إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي أنھا ھجرة وافدة مؤقتة ،ومتقلبة
نسبي ﹰا ،حيث تسافر أفواج وتعود أخرى .غير أن المنطقة العربية شھدت أيضﹰا عودة مفاجئة للمھاجرين بعد
حرب الخليج الثانية ،وألن العمالة الوافدة إلى الخليج كانت توسم باالنتقائية لصالح األصغر سنﹰا ،واألكثر
تعليماﹰ ،فقد أدت عود األيدي العاملة إلى عدة آثار متداخلة منھا) (:
-

انخفاض حجم التحويالت من بعض بلدان االستقبال ،خاصة في العراق والكويت.

فقدان نسبة ال يستھان بھا من األيدي العاملة العائدة نتيجة لتحركھا نحو مھن أخرى غير تلك التي
كانت تشغلھا قبل السفر.
ارتفاع معدل البطالة في صفوف العائدين ،وخاصة النساﺀ والفئات األقل مھارة ،الرتفاعھا أيضاﹰ في
مجتمع اإلرسال.
-

إسھام العمالة العائدة في انخفاض أجور العمال غير المھرة وشبه المھرة.

حدوث بعض تغيرات ملموسة في أحوال العمالة العائدة ،مقارنة بأحوالھا قبل الھجرة ،خاصة من
أدركوا تحسناﹰ في الدخول ومستويات معيشة األسر ،وحقق بعضھم نوعاﹰ من الحراك المھني األفقي والرأسي،
حيث االنتقال من فئة العاطلين إلى فئة العاملين ،ومن العمال إلى أصحاب مشاريع صغيرة.
صعوبة اندماج أعداد من العائدين في أسواق العمل ،وحدوث اختناقات فيھا أھمھا ،زيادة معدالت
البطالة وظھور بطالة مقنعة بين الفئات االجتماعية المختلفة وازدياد الحاجة إلى خدمات الصحة والتعليم
) ( ھبة أحمد نصار ،االستجابة للعولمة :االتجاھات ،التحديات والسياسات الخاصة بانتقاالت العمالة وديناميكية السكان،
،ص . -
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،تشرين الثاني /نوفمبر

-

-

والسكن.
وجود عوائق في اندماج أبناﺀ المھاجرين في التعليم ،وذلك لعدم وجود فرص تعليمية ألبناﺀ
المھاجرين العائدين مماثلة لتلك المتوفرة في الخارج.

ثالث ﹰا  -الھجرة الدولية وتحويالت المھاجرين

الھجرة وتحويالت المھاجرين ھما ظاھرتان متالزمتان تتجاوز آثارھما تحسين المزانيات االقتصادية
لتغذية ميزانيات التنمية على المستويات الفردية والوطنية واإلقليمية .وتتوقف ھذه اآلثار على اھتمام
الحكومات بتلك التحويالت ،إما لزيادة فرص التنمية أو لتقليص سوﺀ استخدام النظام المالي العالمي لتلك
التحويالت ألغراض غير قانونية كغسيل األموال ،وتمويل المخدرات واإلرھاب .وتعد التحويالت المادية
والعينية للمھاجرين من أھم العوامل التي توضح اآلثار الملموسة لعائدات الھجرة الدولية ،ورغم أي تحفظات
على مجاالت توظيفھا أسرياﹰ أو على مستوى االقتصاد الكلي .فأي تحفظات ال تكون ذات داللة إن لم تناقش
من خالل السياق المجتمعي لبلدان اإلرسال واالستقبال ،واألحوال المعيشية للمھاجرين قبل ھجرتھم.
والتحويالت ھي كل ما يرسله المھاجر في بلد االستقبال إلى أسرته المعيشية في بلد اإلرسال ،بعضھا
ملموس من اليسير حسابه وبعضھا غير ملموس وأحياناﹰ غير معروف يصعب إحصاؤه بدقة .ومن أنواع
التحويالت:
-

تحويالت نقدية مباشرة ونظامية من بلد االستقبال.

-

تحويالت غير رسمية يجريھا المھاجرون فيما بينھم أو من ينيبونه عنھم.

-

تحويالت عينية سلعية قد تباع أو ال تباع في أسواق بلدان اإلرسال.

رسوم حكومية متنوعة على المھاجر تتعلق بإجراﺀات خروجه وعودته ،والمعاشات ،والتأمينات،
) (
والضرائب وما إلى ذلك .
ألف  -حجم التحويالت الرسمية من المنطقة العربية وإليھا
مليار دوالر
يحول المھاجرون العرب وغير العرب من بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر من
مليار دوالر يحولھا المھاجرون من الواليات المتحدة األمريكية إلى بلدانھم .وتمثل
سنوياﹰ ،مقابل
التحويالت الرسمية وغير الرسمية من البلدان العربية في المائة من ناتجھا المحلي اإلجمالي .وتعد
التحويالت الرسمية ،ومنھا األموال التي يحملھا المھاجرون عند العودة للزيارة ،أو يرسلونھا مع األقارب
والمعارف ،أو يحولونھا بالنظم المعتمدة ،مصادر أساسية لمعظم المھاجرين في البلدان العربية .وتعد المملكة
العربية السعودية ثاني أكبر مصدر لتحويالت المھاجرين على مستوى العالم ،ويبلغ متوسط المبلغ الذي يحوله
دوالراﹰ سنوياﹰ.
كل وافد
) ( محمد األمين فارس" ،تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية :السمات واآلثار" ،اجتماع الخبراﺀ حول الھجرة
،ص . -
الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت - ،أيار/مايو

-

-

الجدول  - 13تحويالت المھاجرين من بعض البلدان العربية بماليين الدوالرات الجارية
للفترة 2004 - 1996
الدولة
الكويت

األعوام

البحرين

ليبيا

عمان

المملكة العربية السعودية

المجموع

المصدر :محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص .

باﺀ  -حجم التحويالت الرسمية إلى المنطقة العربية
مليار دوالر من مھاجريھا .واتجھت ھذه
ما يقارب
تلقت البلدان العربية في عام
التحويالت إلى لبنان والمغرب ومصر واألردن والجزائر وتونس والسودان واليمن والجمھورية العربية
في المائة من مجموع ھذه
السورية على الترتيب .ويصل نصيب كل من لبنان والمغرب منھا معا إلى
فترة أساس للقياس ،باعتبارھا تلي االرتفاع الثاني
إلى
التحويالت) ( .وإذا اعتبرنا الفترة من
 ،يمكن استنتاج ما يلي:
 ،وتسبق ھبوط تلك األسعار في عام
في أسعار النفط في عام
استمرت تحويالت المھاجرين في النمو في حالة بلدان المغرب العربي ،في حين ثبتت عند مستوياتھا
في حالتي األردن ومصر.
أثرت حرب الخليج الثانية على تيارات الھجرة وحجم التحويالت ،غير أن بعض البلدان استطاعت
تعويض بعض مما فقدته كما في حالة مصر على سبيل المثال.
أفضى النظام المصرفي ،وإجراﺀات االقتصاد الموجه في كل من الجزائر والجمھورية العربية
السورية إلى اتجاه التحويالت إلى قنوات غير رسمية.
-

ال ترتبط التحويالت بحجم الھجرة فقط؛ بل أيضﹰا بمستوى تعليم المھاجرين ،ومھاراتھم في البلدان
)

( المرجع السابق ،ص .

-

-

المستقبلة ،وفترة وجودھم فيھا.

الجدول  - 14متوسط التحويالت السنوية خالل خمس فترات بين عامي  1975و2004
)مليون دوالر(
البلدان
الفترات
-

األردن

تونس

الجزائر

-

-
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المغرب

الجمھورية العربية
السورية

مصر

السودان

اليمن

-

-

.

الشكل  - 3متوسط التحويالت السنوية خالل خمس فترات بين عامي  1975و2004
)مليون دوالر(
5000
4500
المغرب
األردن
تونس
الجزائر
المغرب
مصر
الجمھورية العربية السورية

4000
3500
3000

مصر

2500

األردن

2000

الجزائر
اليمن
تونس
السودان
الجمھورية
العربية
السورية

السودان
اليمن

1500
1000
500
0

7

6
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5

4

3

2

1

0

.

جيم  -نصيب المھاجر العربي من التحويالت
دوالراﹰ .ويتفاوت ھذا النصيب على صعيد
يبلغ متوسط نصيب المواطن العربي من التحويالت
دوالراﹰ في الجمھورية العربية السورية وحد أقصى إلى
بلدان اإلرسال ،بين حد أدنى قدره
دوالرﹰا في المغرب،
دوالرﹰا في تونس،
دوالرﹰا في األردن ،و
دوالراﹰ في لبنان ،ويبلغ

-

-

دوالرﹰا في السودان .ومن الواضح أن حجم
دوالرﹰا في مصر ،و
دوالراﹰ في اليمن ،و
و
) (
التحويالت يزداد في بلدان تكثر الھجرة منھا ،مثل تونس والمغرب .
من
وتتفاوت تحويالت المھاجرين بين بلدان االستقبال .فقد بلغت تحويالت المصريين لعام
دوالر سنويﹰا لكل مھاجر،
الواليات المتحدة األمريكية وكندا واإلمارات العربية المتحدة حوالى
دوالر تحويالت المھاجرين من البحرين وفرنسا وقطر .وأما التحويالت من
و
وتراوحت بين
دوالر ،وتتراوح بين
و
عمان ولبنان والمملكة العربية السعودية وھولندا فتتراوح بين
دوالر من الجماھيرية العربية الليبية وإلى
دوالر فقط التحويالت من إسبانيا وإيطاليا ،لتصل إلى
و
دوالر فقط في اليونان .ويعبر ھذا التباين عن تباين في مستويات مھارة القوى العاملة،
حد أدنى قدره
وشروط عملھا في بلد االستقبال ،إضافة إلى نظم التحويل .فالتحويل من الجماھيرية العربية الليبية يجري
غالباﹰ بالطرق غير الرسمية ويفضل المصريون في اليونان أخذ مدخراتھم عند الزيارة السنوية .أما في كندا
فترجع قلة التحويالت إلى ضعف ھامش االدخار .ويصل المتوسط السنوي لتحويالت المھاجر المصري من
دوالراﹰ.
دوالرات .أما التحويالت إلى باقي البلدان فيصل متوسطھا إلى
البلدان العربية إلى
يورو للمھاجر
ووفقاﹰ لنتائج دراسة صندوق االستثمار األوروبي ،يبلغ متوسط التحويالت من فرنسا
يورو للمغربي) (.
يورو للتونسي ،و
الجزائري،
تتباين تحويالت المھاجرين العرب وفق خصائصھم وأعمارھم .فالمھاجرون المؤقتون يحولون أكثر
من الدائمين ،والمھاجرون األعلى تعليم ﹰا ومھارة يحولون أكثر من األقل تعليمياﹰ ومھارة ،والمھاجرون الذين
يعملون في أعمال حرة يحولون أكثر من الذين يعملون بأجور ثابتة ،والمھاجرون من الجيل األول يحولون
أكثر األجيال التالية.
دال  -تكاليف التحويالت الرسمية ومدى توفر قنواتھا
تختلف تكاليف التحويل حسب الوسيلة ،والمبلغ المحول ،وقناة التحويل ،ومدته ،وقوانين العملة في بلد
االستقبال .وقد أسھمت تجربة التحويالت من الواليات المتحدة األمريكية إلى بلدان أمريكا الالتينية في
تخفيض تكاليف التحويل أكثر من النصف خالل عقد من الزمن .ويعتبر البعض أن حجم التحويالت إلى
في المائة ،إذا تمكنت ھذه البلدان من توحيد سعر الصرف وتخفيض
بلدان شمال أفريقيا سيزيد بنسبة
تكاليف التحويل .والجدير بالذكر أن تكاليف التحويالت ال تزال مرتفعة في البلدان العربية المتلقية ،فھي
في المائة إلى الجمھورية العربية
تتراوح بين في المائة إلى لبنان من ألمانيا عن طريق البنك ،و
السورية عن طريق مركز تحويل النقود.
الجدول  - 15مزايا ونواقص مختلف قنوات التحويل
قناة التحويل
التحويالت المصرفية

النواقص

المزايا

الكلفة المرتفعة مثالﹰ بالنسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

السرعة واألمان

)

(

)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

-

في المائة من القيمة المحولة مع حد أدنى قدره

.

درھماﹰ

-

 -مصاريف الملف:

درھم ﹰا

 -مصاريف اإلخبار:

دراھم

 -مصاريف التلكس:

درھماﹰ

 القيمة المضافة :في المائة من المبلغ اإلجمالي المرسل إليه يجب أن يتوفر على حساب بنكي -شبكة البنوك غير منتشرة في المناطق القروية

-

-

لجدول ) 15تابع(
قناة التحويل
الحواالت البريدية
شركات التحويل

الوسطاﺀ

-

النواقص

المزايا
الكلفة غير مرتفعة
البساطة
بساطة
أمان
سرعة فائقة
شبكات جد منتشرة
بساطة
كلفة زھيدة – سرية المعاملة

 المدة أحياناﹰ جداﹰ طويلة كلفة جد عالية -الكلفة تختلف حسب القيمة وبلد اإلرسال

 المدة غير مضبوطة -خطر االختالس

المصدر :محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره ،ص .

ھاﺀ  -تقدير حجم التحويالت غير الرسمية إلى البلدان العربية
أسھمت عوامل عديدة في زيادة حجم التحويالت غير الرسمية من أھمھا إتباع البلدان المستقبلة
للتحويالت سياسات نقدية مقيدة لتداول العملة األجنبية ،وفرض أسعار محددة ،بعضھا رسمي ثابت ،وبعضھا
تجاري قليل الحركة ،وينتج منھما سعر ثالث يرتبط بالعرض والطلب على النقد األجنبي ،ويصل التفاوت بين
األسعار الثالثة إلى أربعة أضعاف .كما ساعدت إجراﺀات االستيراد دون تحويل عملة ،رغم انحسارھا في
بعض البلدان العربية التي اعتمدت سياسات االنفتاح االقتصادي ،في تقيلص التحويالت الرسمية .وكذلك
يشجع القرب الجغرافي المھاجرين على إدخال مدخراتھم عند العودة للزيارة .وھذه الطريقة مواتية لذوي
التعاقدات وللمھاجرين المؤقتين ،وخاصة الذين يعملون في أسواق العمل غير النظامية كما في األردن،
والجماھيرية الليبية ولبنان.
في المائة و في
وتتراوح تقديرات التحويالت غير الرسمية إلى البلدان العربية ومنھا بين
المائة من مجموع التحويالت .ويصل تقدير نسبة البضائع والسلع المعمرة التي يصطحبھا المھاجرون عند
في المائة في حالة مصر و في المائة في حالة اليمن .وقد صدرت دراسة عن بنك
العودة إلى
كما يلي :
االستثمار األوروبي تضمنت تقديرات لنسب التحويالت غير الرسمية في البلدان العربية لعام
في المائة في حالة السودان ،و في المائة في حالة الجمھورية العربية السورية ،و في المائة في
حالة اليمن ،و في المائة في حالة الجزائر ،و في المائة في حالة مصر ،و في المائة في حالة
األردن ،و في حالة المغرب ،و في المائة في حالة تونس ،و في المائة في حالة لبنان .وعلى أساس
مليار دوالر،
ھذه التقديرات ،يبلغ مجموع التحويالت الرسمية وغير الرسمية التي تستقبلھا البلدان العربية
) (
مليار دوالر سنوياﹰ .
ويصل مجموع التحويالت من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى خارجھا
واو  -توظيف التحويالت :التوجھات والمجاالت
تتشابه مجاالت توظيف التحويالت في البلدان النامية ،فھي تستخدم أوالﹰ لتلبية حاجات يومية ألسر
)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

.

-

-

المھاجرين ولتحسين مستوى معيشتھا ،وتغطية اإلنفاق على الصحة والتعليم ،والقتناﺀ السلع المعمرة ،وتحسين
السكن أو بناﺀ منزل جديد .ويخصص أحياناﹰ جزﺀ من التحويالت لسداد ديون استحقت كان أغلبھا بسبب
تكاليف الھجرة ،وما يتبقى يذھب لالدخار في صورة شراﺀ مصوغات ذھبية أو لالستثمار وإيجاد أنشطة
مولدة للدخل) (.
وتتوزع استثمارات المھاجرين في تونس ،مثالﹰ ،بين القطاع غير النظامي ،حيث االستثمار في
مجاالت التجارة والنقل والخدمات ،والقطاع النظامي حيث توجد مؤسستان إلنعاش االستثمارات ،ھما وكالة
النھوض بالصناعة ،ووكالة النھوض باالستثمارات الفالحية ،وكالھما يضم مصالح مختصة بمساعدة
في المائة في
في المائة في الزراعة ،و
المھاجرين المستثمرين .وتتوزع ھذه االستثمارات بين
في المائة في الخدمات .وتعاني ھذه االستثمارات من ضعف اإلنجاز ومحدودية القدرة
الصناعة ،و
) (
و
على خلق فرص للعمل  .أما تحويالت المھاجرين التونسيين فقد وظفت بين عامي
فرصة عمل،
ديناراﹰ ،وأتيحت من خاللھا
مشروعﹰا فالحياﹰ ،استﹸثمر فيھا مبلغ
في
فرصة
مليون دينار تونسي وأتيحت من خاللھا
مشروعاﹰ صناعياﹰ ،استﹸثمر فيھا مبلغ
و
مليون دينار
مشروعﹰا باستثمار
عمل ،وتجاوز نصيب الخدمات والزراعة والصناعة معﹰا
فرصة عمل.
تونسي ،و
ال باقتناﺀ سيارة ،ثم شراﺀ أو بناﺀ منزل كرمز للنجاح
أما المھاجر من المغرب األقصى ،فيھتم أو ﹰ
االجتماعي .وتشير نتائج بحث أجراه المعھد الوطني لإلحصاﺀ واالقتصاد التطبيقي إلى أن االستثمارات
في المائة
سواﺀ المنجزة منھا في المغرب أم في بلدان اإلقامة يأتي في مقدمتھا االستثمار العقاري بنسبة
في المائة في بلد اإلقامة مقابل
في المائة في مكان اإلقامة ،ثم التجارة بنسبة
في المغرب مقابل
في المائة في بلد اإلقامة،
في المائة في المغرب مقابل
في المائة في المغرب ،ثم الزراعة بنسبة
) (
في المائة فقط في بلد اإلقامة .
في المائة فقط في المغرب مقابل
ونسبة االستثمار في الصناعة
ولعل من أھم ما يستنتج من مجاالت االستثمار ھو االتجاه إلى االستثمار المضمون العائد والسريع في
دورانه ،كما إن االرتفاع النسبي لحصة الزراعة يرجع إلى حالة االقتصاد المغربي ككل ،وخاصة توجھاته
االستثمارية) (.
ووفقاﹰ للبيانات المتوفرة من نادى المستثمرين المغاربة في الخارج ،تعنى استثمارات المھاجرين فقط
في
بالمشاريع الصغيرة والصغرى .وھذا ما تؤيده دراسة مؤسسة الحسن الثاني ،حيث خلصت إلى أن
درھم ،أما المشاريع التي يتعدى
المائة من مشاريع المھاجرين المغاربة ال يتعدى رأسمالھا
في المائة .أال أن بعض المعطيات تشير إلى تحول ملموس
رأسمالھا خمسة ماليين درھم فال تمثل سوى
في سلوك المھاجرين االستثماري في المغرب ،حيث توجه بعض المھاجرين إلى االستثمار في مجاالت
جديدة ،كالبورصة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ،إضافة إلى قطاعات متطورة مثل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

)

-

.

( محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره ،ص

)

( المرجع السابق ،ص

-

)

( المرجع السابق ،ص

.

.

.

-

-

الشكل  - 4توزيع التحويالت من بلدان االستقبال لعام 2003
)نسبة مئوية(
فرنسا

1.52

إيطاليا

1.61
1.95

إسبانيا
بلجيكا لكسومبورغ

3.41

2

5.83

ھولندا

5.87

44.51

الواليات المتحدة األمريكية
ألمانيا

5.96

سويسرا

9.23
12.66

المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
دول أخرى

.
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وبتقييم أھمية التحويالت على مستويات االقتصاد الكلي لبلدان المغرب العربي ،يالحظ أنھا ساھمت
في امتصاص العجز التجاري مع بلدان االستقبال بنسبة وصلت إلى ثالثة أرباع العجز التجاري مع فرنسا،
في المائة مع
وأكثر من الثلثين مع ألمانيا .وتعتبر نسبة التغطية مرتفعة في بعض البلدان ،إذ تصل إلى
في المائة مع إسبانيا) ( .وتتيح بيانات التحويالت المتوفرة
في المائة مع إيطاليا ،و
إنكلترا ،و
تقييماﹰ أفضل ألھميتھا في اقتصادات بلدان المغرب الثالثة ونسبتھا إلى الناتج المحلى اإلجمالي
لعام
والواردات والصادرات .أال أن ھذا التقييم يظل نسبياﹰ ألنه يتناول التحويالت التي تمر عبر القنوات
الرسمية) (.
الجدول  - 16مقارنة تحويالت المھاجرين مع بعض األنشطة االقتصادية لعام 2001
نسبة التحويالت إلى الناتج
المحلي اإلجمالي

البلدان
المغرب
الجزائر
تونس
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)

( المرجع السابق ،ص

.

)

( المرجع السابق ،ص

.

نسبة التحويالت إلى الواردات

.

نسبة التحويالت إلى الصادرات

-

-

كانت التحويالت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ،إذ تجاوزت حصتھا من الدخل حصة
وفي
السياحة وتجاوزت مجموع االستثمارات والقروض ،وخاصة األجنبية في المغرب .وبلغت التحويالت إلى
في المائة من العجز التجاري.
مليون درھم ،وأسھمت في تغطية
المغرب في عام
وتجاوزت قيمة ھذه التحويالت قيمة الصادرات المغربية من المنتجات األساسية األربعة ،وھي المالبس
مليون درھم ،والحامض الفسفوري
مليون درھم ،والمالبس الداخلية بقيمة
الجاھزة بقيمة
) (
مليون درھم  .وإزاﺀ ھذا الحجم المؤثر
مليون درھم ،والمنتجات اإللكترونية بقيمة
بقيمة
للتحويالت بكل مكوناتھا الفكرية والجسدية في البلدان الثالثة ،يجد المسؤولون المغاربة أنفسھم أمام تحديين
يضعان إشكالية الھجرة في قلب العالقات األوروبية المغربية لخلق منطقة للتبادل الحر .ويتمثل ھذان
التحديان فيما يلي) (:
كيف يمكن إنعاش ھذه التحويالت ،أو الحفاظ على مستواھا رغم اتجاه المھاجرين حاليﹰا إلى االستقرار
الدائم في بلدان المھجر؟
كيف تساھم أموال التحويالت في استثمارات لنقل التكنولوجيا والخبرة المكتسبة في بلدان اإلقامة،
وخاصة في ظل تردد المستثمرين األجانب في االستثمار في بعض البلدان العربية؟
في المائة من
في المغرب األقصى أن زيادة بنسبة
وقد بينت دراسة أجريت في عام
في المائة ،وتساعد في عدم انحدار نسبة في المائة من السكان )حوالى
المھاجرين تقلل من الفقر بنسبة
في المائة في الفترة من
في المائة إلى
مليون شخص( دون خط الفقر .وانخفضت نسبة الفقراﺀ من
في المائة من سكان ريف مصر قد تجاوزوا خط الفقر بفضل الھجرة.
) ( .ولعل
إلى
وتساھم ھذه التحويالت بشكل غير مباشر في تخفيف الفقر وتحقيق تقدم في التنمية االجتماعية ،وخاصة في
 ،اتضح أن تحويالت المغاربة أدت
و
التعليم والصحة .وفى ضوﺀ نتائج بحث أجري بين عامي
في المائة على المستوى القومي .وفى غياب ھذه
في المائة إلى
إلى تخفيض نسبة الفقر من
في المائة
في المائة في الحضر ،ومن
في المائة إلى
التحويالت كانت نسبة الفقر سترتفع من
) (
في المائة في الريف ،إضافة إلى أن كل أسر المھاجرين أصبحت تمتلك أجھزة كھربائية .
إلى
أما مساھمة التحويالت الرسمية في تكوين الناتج المحلى اإلجمالي ،فقد وصلت في حالة لبنان إلى
في المائة .وزادت نسبة
في المائة ،ثم المغرب
 ،يليھا اليمن
في المائة في عام
في المائة ،وبقيت عند
و
التحويالت إلى الناتج المحلى اإلجمالي في كل من السودان وتونس بنسبة

)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

)

(

)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

.

 ،وأيضاﹰ محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

-

في المائة في مصر) (.

الجدول  - 17نسبة التحويالت الرسمية من الناتج المحلى اإلجمالي وإجمالي
الصادرات )فوب( وإجمالي الواردات )سيف( في  2000و2004
الناتج المحلى اإلجمالي
البلدان
األردن
تونس
الجمھورية العربية السورية
مصر
اليمن
المغرب
الجزائر
السودان
لبنان

إجمالي الصادرات )فوب(

إجمالي الواردات )سيف(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المصدر :محمد األمين فارس" ،تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية :السمات واآلثار" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع الخبراﺀ حول
 ،إدارة الشؤون االقتصادية
أيار/مايو،
الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت،
،ص .
،
واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،أيار/مايو

في المائة من
وتمثل التحويالت إلى لبنان ثالثة أضعاف صادراته اإلجمالية ،وإلى األردن
) (
 .وأصبحت التحويالت إلى المغرب أھم من تصدير الفوسفات والسياحة .
صادراته عام
زاي  -التحويالت والواردات اإلجمالية
 ،وثلث
وصلت قيمة التحويالت إلى أكثر من نصف قيمة واردات لبنان اإلجمالية في عام
واردات السودان واليمن ،وربع واردات األردن والمغرب ،وعشر واردات تونس والجمھورية العربية
 ،غير أن نسبة التحويالت إلى
في المائة في مصر بالمقارنة مع عام
السورية ،وتصل إلى
) (
الواردات انخفضت في غالبية البلدان ،وال سيما في األردن والسودان واليمن .
وبمقارنة بيانات التحويالت بالمساعدات الرسمية من الدول العربية للدول العربية المرسلة لأليدي
في المائة من المساعدات في
بلغت
و
العاملة ،يالحظ أن نسبة التحويالت بين عامي
في المائة في المغرب .وقد تراجعت
في المائة في األردن و
في المائة في اليمن ،و
مصر ،و
المساعدات في حالة مصر لتصبح ثلث ما كانت عليه في بداية الفترة ،واستمرت ثابتة تقريباﹰ في األردن،
كما تراجعت بمقدار الثلث في المغرب ،وازدادت بمقدار النصف في اليمن .وقد يكون لھذا التغيير في
)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

)

( محمد األمين فارس ،المرجع السابق ،ص

)

( المرجع السابق ،ص

.

.
-

.

-

-

المساعدة ومستواھا عالقة بحرب الخليج األولى وتغير تيارات وحجم المساعدات العربية التي كانت تمنحھا
الدول العربية في السبعينيات والثمانينيات .فالمعونة اإلنمائية العربية الميسرة كصافي سحب خالل الفترة
مليار دوالر( ،وانخفضت إلى أدنى مستوياتھا
)
بلغت أوجھا بين عامي
مليار دوالر( ،ثم عاودت االرتفاع في بداية األلفية الجديدة لتعود إلى
)
خالل الفترة
 .وقد بلغ مجموع المساعدات العربية خالل الفترة
المستويات التي كانت عليھا في الفترة
في المائة منھا إلى البلدان العربية .والحقيقة أن المعونة
مليار دوالر ،اتجھت
 ،لكنھا فقدت أھميتھا بالنسبة
العربية كانت تتفوق على التحويالت من جميع المصادر حتى عام
؛ حيث شكلت المساعدات العربية قرابة في
للتحويالت لتستعيد بعضاﹰ من أھميتھا في الفترة
المائة من مجموع التحويالت إلى البلدان العربية من جميع المصادر .إال أن مساعدات المجموعة األوروبية
في إطار مؤتمر برشلونة كانت أقل شأنﹰا من المساعدات العربية ،إذ لم تتجاوز مليار دوالر مساعدة ومليار
آخر قروض ميسرة من صندوق االستثمار األوروبي سنوياﹰ لمجموعة من ثمانية بلدان جنوب البحر المتوسط
أي بمعدل تسع دوالرات لكل فرد من السكان) (.
الجدول  - 18نسبة التحويالت الرسمية إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية خالل الفترة 2002 - 1990
)النسب المئوية والمتوسط السنوي للمساعدة بالمليون دوالر(
البلد
مصر
المتوسط السنوي للمساعدة
نسبة التحويالت إلى المساعدة
األردن
المتوسط السنوي للمساعدة
نسبة التحويالت إلى المساعدة
المغرب
المتوسط السنوي للمساعدة
نسبة التحويالت إلى المساعدة
اليمن
المتوسط السنوي للمساعدة
نسبة التحويالت إلى المساعدة
المصدر :محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

الفترات
-

-

.

في البلدان النامية مجتمعه.
بلغت االستثمارات األجنبية المباشرة ضعف التحويالت في عام
غير أن وضع البلدان العربية المستقبلة للتحويالت يبدو مختلفﹰا تماماﹰ ،حيث وصلت التحويالت في األعوام
األخيرة ثالثة أضعاف االستثمار األجنبي في مصر وأقل من ذلك بقليل في تونس ،وأربعة أضعاف في
المغرب ،و ضعفﹰا في اليمن )انظر الجدول ( .واستطاعت بلدان عديدة االستفادة من جالياتھا المستقرة
في الخارج بتحسين مناخ استثمار تلك الجاليات في بلدانھا .وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان
التي تحققت في الصين تعود
في المائة من االستثمارات األجنبية المباشرة في عام
االقتصادي أن
)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

-

-

بلداﹰ ،مما حفز الھند على بحث
ألصول صينية ،لكبر حجم الجاليات الصينية والنتشارھا الواسع في
) (
الموضوع على مستوى صنع القرار ،والتخطيط لزيادة استثمارات المغتربين الھنود .

)

( المرجع السابق ،ص

-

.

-

-

الجدول  - 19االستثمار األجنبي المباشر :صافي التدفقات خالل الفترة 2002 - 1990
الجارية ونسبة التحويالت منھا )بمليارات الدوالرات(
البلدان

صافي االستثمار األجنبي المباشر للفترات
-

مصر
تونس
األردن
المغرب
اليمن

نسبة التحويالت إلى االستثمار
-

-

-

-

-
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-

.

لقد شكك البعض في الدور اإليجابي للتحويالت في تمويل التنمية ودعمھا .ويشيرون في ھذا السياق
إلى اآلثار السلبية المترتبة عليھا ،وخاصة عندما ترتفع نسبتھا في الناتج المحلى اإلجمالي )األردن ولبنان
والمغرب واليمن( ،وإلى دورھا الكبير في تمويل الواردات )األردن والسودان ولبنان اليمن( ،وما أحدثته من
انتشار نمط استھالكي أو ترويج استھالك المخدرات ،ورفع قيمة العملة ،وتضخم األجور في البلدان المرسلة.
إال أن االعتماد على التحويالت أقل خطورة من االعتماد على مصادر أخرى أجنبية ،وأكثر استقراراﹰ منھا.
وھذه التحويالت لم تحدث أثراﹰ في قطاع إنتاج رئيسي ألنھا ال تتجمع في قطاع اقتصادي محدد ،أو منطقة
جغرافية محددة فھي تتوزع على أسر المھاجرين وأماكنھم جغرافياﹰ واجتماعياﹰ) (.
وذھبت بعض التحليالت إلى أن أثر التحويالت كان سلبيﹰا على القطاع الزراعي في بعض الواحات
التي ھجرھا المزارعون في المغرب ،كما كان أثرھا سلبياﹰ في اليمن إلھمال السدود ،واالستعاضة عن
زراعات كثيرة بزراعة القات األكثر ربحاﹰ .وأسھمت الھجرة من لبنان في تقليل اإلنتاج الزراعي وزيادة
كلفة جنى المحصول .وترى دراسات أخرى أن للتحويالت أثراﹰ إيجابيﹰا على المجال القروي ،حيث أسھمت
في تطويره ،وخاصة تحديث أساليب اإلنتاج الزراعي كما في مصر) (.
في
وإذا كان البعض قد رأى أن نسبة التحويالت الموجھة إلى االستثمار المباشر ال تزيد عن
و في المائة من
المائة ،تجذب استثمارات طويلة األجل في مجاالت مثل الصحة والتعليم ما بين
التحويالت ،وتجذب االستثمارات في تحسين ظروف السكن وھو مجال اإلنفاق المفضل للمھاجرين ما بين
و في المائة .وعلى الرغم من أن الطابع االستھالكي يغلب على ھذه التحويالت ،فھي تنشط لصناعة
البناﺀ ،وتعزز االدخار .ويشار إلى أن بعض التحويالت الموجھة لتمويل االستيراد دون تحويل عمله له
جوانبه اإليجابية؛ إذ أن ثلثي الواردات إلى مصر من ھذا النمط ھي سلع وسيطة ضرورية لإلنتاج) (.
وساھمت التحويالت في تطوير النظام المصرفي والمؤسسات المالية نفسھا )بنك اإلقراض الشعبي
.

)

( المرجع السابق ،ص

-

)

( المرجع السابق ،ص

 .وأيضاﹰ محمد الخشاني ،ص

)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

 .وأيضاﹰ محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره ،ص

-

.

-

-

المغربي( ،وأسھمت في تفعيل سندات أسواق المال )لبنان( .وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن البلدان
النامية يمكن أن تستخدم التحويالت للحصول على قروض تقدر بتسعة مليارات دوالر لدعم سيولة االقتصاد
نموذجاﹰ عن ودائع المھاجرين في المغرب.
وإنعاش القطاع المصرفي) ( .ويتضمن الجدول
الجدول  - 20الودائع المصرفية للمھاجرين
)بماليين الدراھم(
األعوام
كانون األول/ديسمبر
كانون األول/ديسمبر
كانون األول/ديسمبر
كانون األول/ديسمبر

حسابات الشيك

المصدر :محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره،

حسابات جارية

حسابات
االدخار

حسابات
أخرى دائنة

-

-

مجموع
الحسابات ألجل

المجموع

عن بنك المغرب.

واعتبر البعض أن التحويالت توسع الفوارق في المجتمع .إال أن دراسات أخرى أشارت إلى أن ھذا
التأثير مؤقت سرعان ما يزول ،إذ يستفيد المحيطون بمتلقي التحويالت ومزاياھا .وقد ثبت امتداد نمط
استھالك المدينة إلى الريف في اليونان بنقل التحويالت .وفي البلدان العربية ال يمكن أن تخلق التحويالت
طبقات جديدة ،ألن الھجرة مؤقتة في أكثر األحيان ،وآثارھا على السكان واسعة جداﹰ ،فالتحويالت لم تخلق
حراكﹰا طبقيﹰا وإنما حراك مھني أفقي أكثر منه رأسي) (.
وألن الھجرة انتقائية غالباﹰ ،ال تكون فرص ھجرة العاطلين عن العمل أفضل من العاملين بل أقل.
وال يظھر ھذا األثر إال في حالة الھجرة إلى أسواق غير نظامية ،ولم يثبت وجود ارتباط بين الھجرة
ومعدالت البطالة )األردن ومصر( ،وذلك ألن البطالة في البلدان العربية ھيكلية ترتبط بسياسات الدولة
والقيود التي تعوق عمل المرأة .كما يصعب القول إن للھجرة أثراﹰ سلبياﹰ على مستويات المھارة في أسواق
العمل المحلية )الفلبين() ( .ولذلك تشكل الھجرة متنفسﹰا الحتقان سوق العمل ،فھي تقلل من عرض سوق
العمل ،وتخفف أثر البطالة من خالل ما توفره التحويالت من فرص عمل )تونس ،المغرب( ،وتطال عددﹰا
كبيرﹰا من السكان ،وخاصة الشباب الحاصلين على درجات جامعية) (.
ولعل السؤال المركزي المطروح على بلدان اإلرسال العربية ھو كيف يمكن لھا أن تجعل من
ال رئيسياﹰ لالستثمار ولتحقيق نمو في اإلنتاج يخلق فرص عمل.
تحويالت المھاجرين مدخ ﹰ
وعلى صعيد السياسات ،أخفقت السياسات التي فرضت قيوداﹰ على التحويالت أو استقطاع جزﺀ منھا
للخزانة العامة )فيتنام والفلبين( ،وأدت سياسات الشراكة والتنظيم بين الواليات المتحدة والمكسيك من خالل
)

( محمد األمين فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص
.

)

( المرجع السابق ،ص

)

( المرجع السابق ،نفس الصفحة .

)

( المرجع السابق ،ص . -

-

 ،وأيضاﹰ محمد الخشاني ،مرجع سبق ذكره ،ص

.

-

-

الشراكة إلى زيادة تحويالت المزارعين المھاجرين إلى المكسيك .وعلى صعيد المنطقة العربية ،تعد الجزائر
والجمھورية العربية السورية ومصر من البلدان التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لسياسات توظيف تحويالت
المھاجرين .وأسھمت البرامج التي نفذت في السودان من خالل اإلعفاﺀات الجمركية حتى أربعة عشر ألف
دوالر في تخفيف أزمة الحكومة وتوفير العملة األجنبية لزيادة االستثمار أو االدخار .وتعتبر والجزائر
والجمھورية العربية السورية من أبرز األمثلة المحسوسة لدفع التحويالت إلى القنوات غير الرسمية وربما
إلى مجاالت غير إنتاجية ،وتغذية بعض الفئات المستغلة لتزداد ثراﺀ .ولذلك يتطلب جذب تحويالت
المھاجرين إلى مناخ تشريعي ومؤسسي آمن) (.
ويضاف إلى ما سبق أن عالقات الحكومات العربية بجالياتھا تتوقف على بناﺀ الثقة بين الطرفين
لتعظيم التحويالت .فقد تطورت ھذه العالقة من أبوة فاعلة ولكنھا خانقة ،إلى عالقة أبوة مفروضة ،إلى
عالقة المستغل الذي ال يرى في الھجرة إال مصدراﹰ للعمالت األجنبية .ويبدو أن الحكومات لم تعد تحرض
على أن يكون ملف الھجرة ضمن سلسلة مصالحھا المتبادلة مع البلدان األخرى المستقبلة لمھاجريھا) (.
حاﺀ  -دور المصارف والمؤسسات المالية
ليس للمصارف العربية الوطنية دور فاعل في التحويالت .فالتعاون بين المصارف العربية ال يزال
محدودﹰا رغم وجود أوجه تعاون مع مؤسسات مالية في اإلمارات العربية المتحدة ومثيالتھا في الھند .ويبدو
أن البلدان العربية ال تزال بحاجة إلى دعم التعاون بينھا وبين البلدان األوروبية المستقبلة للمھاجرين .وعلى
الحكومات اتخاذ اإلجراﺀات المناسبة لخلق منافسة تسمح بتخفيض تكاليف التحويالت ،وتتيح فوائد مجزية
للمصارف ،وذلك ألن حجم التحويالت بين البلدان العربية يتجاوز ثمانية مليارات دوالر ،وتبلغ تكاليف
مليون دوالر تنتظر البنوك العربية في حالة
في المائة في المتوسط ،أي أن ھناك
تحويلھا الحالية
دخولھا مجال التحويالت بفعالية .وإن لم تفعل ذلك ،فستظل التحويالت الرسمية على حالھا ،وستكون
المكاسب لصالح مراكز التحويل غير العربية) (.
وتؤكد البيانات السابقة أن أھم آثار توظيف التحويالت لصالح أسر المھاجرين ومجتمعاتھم المحلية
تتمثل في:
-

تحسين مستوى معيشة أسرة المھاجر ،مادياﹰ وسكنيﹰا وتعليمي ﹰا وصحي ﹰا.

-

خلق فرص عمل لبعض العاطلين عن العمل في المجتمعات المحلية ،وخاصة في صناعات البناﺀ.

-

تطوير أساليب اإلنتاج ،وخاصة في الزراعة )تونس(.

-

تحسين أوضاع بعض الفقراﺀ في المجتمعات المحلية ،وحماية البعض اآلخر من السقوط دون خطوط
)

( المرجع السابق ،ص

.

)

( المرجع السابق ،ص

.

)

( المرجع السابق ،ص

.

-

-

الفقر.
طاﺀ  -آثار التحويالت على االقتصاد الكلي للمجتمعات المتلقية
تشير الدراسات إلى أن دعم فعالية الھجرة عموماﹰ وتحويالت المھاجرين خصوصﹰا في تنمية
االقتصاد الكلى على المستوى الوطني لبلدان اإلرسال ،يتطلب حزمة من السياسات تساھم فيما يلي:
-

تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.

-

تمويل بعض مشاريع وبرامج التنمية )تونس والمغرب(.

-

المساھمة في زيادة معدالت الناتج المحلى اإلجمالي.

تحقيق حراك مھني عند بعض العائدين الذين كونوا ثروة وخبرة ،وتحولوا إلى أصحاب مشاريع
بغض النظر عن حجمھا.
تخفيف حدة التضخم وارتفاع أجور أصحاب المھارات التي أضحت محدودة في بعض المجتمعات
المحلية ،نتيجة لھجرة بعض خبراتھا.
-

تخفيف حدة البطالة في السوق المحلية ،وخاصة بين المتعلمين.

ولرسم سياسات تعزز الدور اإلنمائي للھجرة ،ال بد من فھم ظروف اتخاذ قرار الھجرة ،ومعيشة
المھاجر في بلدان االستقبال .والواقع أن معظم التحويالت وظفت في تحسين أحوال أسر المھاجرين في
اإلسكان والصحة والتعليم ،وزيادة دخل األسرة ،وزيادة إنتاجيتھا .إال أن ظروفﹰا أخرى ال تزال تحول دون
التوظيف الجماعي للھجرة في خدمة االقتصاد الكلي .ولمواجھة ھذه الظروف من المھم إيجاد آلية جديدة
لربط تطلعات المھاجر ومسارات مشروعه في الھجرة بخطط للتنمية على مستوى االقتصاد الوطني ،والتأكيد
على الضمانات التشريعية والمادية للمھاجرين أثناﺀ الھجرة أو بعد عودتھم .وھناك أمثلة عربية في ھذا
الصدد ،مثل مؤسسة الحسن الثاني في المغرب ،يمكن االستفادة من إنجازاتھا وإخفاقاتھا ،إال أنھا بحاجة إلى
دعم متكامل وفق ما ھو مقترح في الشكلين التاليين.
الشكل  - 5نماذج التحويالت وتأثيراتھا في التنمية والعمالة
العائد الفردي
العائد الجماعي

االستثمار في األرض والزراعة
االستثمار في مشاريع خدمية صغيرة

االستثمار في الصناعة

تحويالت العمال

االدخار الفردي والعائلي
االستھالك

التنمية االقتصادية المحلية

-

-

المصدر:

الشكل  - 6مسار التحويالت خالل مشروع الھجرة

تدفقات التحويالت

اضمحالل التحويالت

مراحل مشروع الھجرة

اتجاھات العودة
-

المصدر:

التأمين
-

النزعة الغيرية في مساعدة األسرة
-

-

-

رابعاﹰ  -استنتاجات وتوجھات بشأن تطوير سياسات الھجرة في المنطقة العربية
ألف  -في األنماط والتيارات
شھدت المنطقة العربية ،خالل ثالثة عقود ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي ،انقسام ﹰا
واضحاﹰ بين بلدان مرسلة لأليدي العاملة وأخرى مستقبلة لھا .وكان للنفط دور مھم في ھذا االنقسام؛ فالبلدان
النفطية ،وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي حازت ثروة نفطية ھائلة ،وتعاني من نقص في القوى العاملة؛
والبلدان غير النفطية تشھد نقصاﹰ في رأس المال وفائضاﹰ متزايدﹰا في القوى العاملة .وفي طلب البلدان النفطية
على األيدي العاملة ،أصبحت المنطقة العربية ثالث منطقة على مستوى العالم من حيث استقبال األيدي العاملة
الوافدة له بعد أمريكا الشمالية وأوروبا.
وبعد ھذه العقود ،بدأ يطرأ على ھذين النمطين من الھجرة بعض التغير الذي تدل عليه بعض
المؤشرات .فرغم استمرار الطلب على األيدي العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،شھد نمط الھجرة
إليھا تغيرين ھامين لھما دالالت إنمائية على مستوى ھذه البلدان ،وعلى مستوى البلدان العربية غير النفطية
التي كانت ترسل أعدادﹰا كبيرة من األيدي العاملة إلى تلك البلدان .وقد بدأ التغير األول بظھور البطالة بين
مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وخاصة ما يعرف بالبطالة الطوعية أو االختيارية؛ ألن بعض المھن
المتاحة ألبناﺀ تلك البلدان ال تلبي طموحاتھم اإلدارية والمالية واالجتماعية والقيمية .وأما التغير الثاني ذا
الداللة من منظور التكامل العربي في أسواق العمل ،فھو التناقص الواضح لأليدي العاملة العربية في بلدان
مجلس التعاون الخليجي مقابل التزايد الواضح في االعتماد على األيدي العاملة اآلسيوية ،فبعد أن كان حوالى
ثلثي العمال الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من البلدان العربية ،تحولت النسب إلى العكس لصالح
العمالة اآلسيوية .أما البلدان العربية المرسلة لأليدي العاملة ،فال تزال تواصل إرسالھا لأليدي العاملة،
وتكثفت بعض تياراتھا السابقة إلى خارج المنطقة العربية ،وقد أصبح بعضھا بلدان إرسال واستقبال على حد
سواﺀ ،كاألردن ،وبدرجة أقل لبنان ،تستقبل آسيويين من سري النكا تحديدﹰا .وأصبحت بلدان أخرى مرسلة
لأليدي العاملة ،وخاصة بلدان المغرب العربي ،التي ھي بلدان عبور ،من أفريقيا إلى أوروبا عبر إسبانيا
وإيطاليا.
ورغم استمرار تدفق األيدي العاملة العربية إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
يالحظ أن حركة اإلرسال واالستقبال تتركز بين بلدان معينة أكثر من غيرھا ،فتدفق األيدي العاملة بمستوياتھا
ومھاراتھا المختلفة ،يستمر من بلدان المغرب العربي الثالثة ،أي تونس والجزائر والمغرب ،إلى بلدان
أوروبا ،حتى أصبحت فرنسا وإيطاليا اآلن أكثر البلدان استقباالﹰ لأليدي العاملة من المغرب .وتكاد تتركز
الھجرة من بلدان عربية معينة؛ في حين يتوزع المھاجرون من بعض البلدان العربية على نطاق أوسع كما
حال المھاجرين من لبنان ومصر.
وتختلف خصائص المھاجرين بين بلدان اإلرسال واالستقبال .فالمھاجرون من بلدان المغرب العربي
الثالثة ھم أقل تعليماﹰ عموماﹰ من المصريين في حين أن المھاجرين من بلدان مجلس التعاون الخليجي تميزوا
بصغر السن والتعليم ما قبل الجامعي؛ فھجرتھم غالباﹰ للدراسة واستكمال التعليم ،أما المھاجرون من لبنان
ومصر فھم أكبر سناﹰ وأكثر تعليماﹰ.
ويتبين من تحليل بيانات تيارات الھجرة الدولية العربية أن فرنسا وكندا بدأتا التركيز على العمالة

-

-

ذات الكفاﺀات والمھارات العالية .وفي ذلك دليل على ارتفاع مستويات تعليم األجيال المھاجرة الجديدة
مقارنة باألجيال السابقة التي ھاجرت منذ عقد من الزمان تقريباﹰ .وال تزال الواليات المتحدة األمريكية
تحرص على استقبال الكفاﺀات العربية العالية ،وتتزايد تدفقات العرب إلى كندا ،خاصة بعد أن وضعت
الواليات المتحدة األمريكية شروطاﹰ صارمة على استقبال أيد عاملة من المنطقة العربية بعد أحداث
أيلول/سبتمبر الشھيرة.
ويغلب على الھجرة العربية ھجرة الذكور ،باستثناﺀ حاالت من ھجرة اإلناث إلى أوروبا من بلدان
المغرب العربي ،أو الھجرة المؤقتة للعمل في الخدمات في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وخاصة خدمات
التعليم ثم الصحة.
باﺀ  -ھجرة الكفاﺀات العربية بين الخسائر واألرباح
تتميز مالمح صورة العقول العربية المھاجرة بقدر من التنوع والتداخل ،يصعب معه التوصل إلى
تعميم بشأنھا .وقد تزايدت المھارات المھاجرة عدداﹰ وتنوعاﹰ في العقد األخير نتيجة للتغيرات المطردة في
الطلب عليھا في أسواق العمل في البلدان الصناعية ،وخاصة على الكفاﺀات العاملة في مجاالت تكنولوجيا
المعلومات ،واالتصاالت ،وعلوم الحاسوب ،والصحة ،والتعليم ،والبحث العلمي ،وغيرھا من المجاالت التي
تتطلب مھارات عالية .وتعاني أسواق عمل بلدان االستقبال من نقص في ھذه المھارات نتيجة آلثار التحول
الديموغرافي ،وانخفاض أعداد السكان في سن العمل ،حتى إن البعض وصف بلدان أوروبا ،نتيجة لتزايد
أعداد المعمرين ،بالبلدان ذات الشعر الرمادي .ويمكن تسجيل المالحظات التالية على أوضاع العقول
المھاجرة من المنطقة العربية:
تعاني البلدان العربية الفقيرة من ھجرة الكفاﺀات نظرﹰا إلى انخفاض نسبھم من مجموع المستويات
التعليمية للمواطنين ،أما في البلدان الغنية فتﹸعد ھجرة المتعلمين كبيرة نظرﹰا إلى قلة عدد سكانھا.
إذا كان معظم العرب المھاجرين إلى فرنسا من الذين أتموا التعليم فيھا ومنھم من ولدوا ھناك ،فالحال
مختلف بالنسبة إلى المھاجرين العرب إلى بلدان العالم الجديد ،أي أستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية
فھم يھاجرون غالباﹰ بعد إتمام التعليم الجامعي أو لمتابعة التعليم ھناك.
ورأى بعض الباحثين أن ھجرة الكفاﺀات من المنطقة العربية ليست كبيرة مقارنة بمناطق أخرى من
العالم ،مثل آسيا أو أمريكا الجنوبية .ولھجرة تلك الكفاﺀات آثار إيجابية ،فھي بتحويالتھا المالية تدعم
اقتصادات بلدانھا ،وتسھم في نقل المعرفة إليھا ،فالكفاﺀات التي لم تھاجر لم تستفد منھا بلدانھا لعدم وجود
البنية الداعمة ألدوارھا في المعرفة والتكنولوجيا.
وإذا كان التطور في ظاھرة الھجرة العربية الدولية قد تمخض عن بروز صفوة عربية مھاجرة من
نوع جديد في قطاعات اقتصادية ھامة ،وخاصة في أوروبا ،في مجاالت المعلومات ،والسياحة ،واالستيراد،
والتصدير ،والنقل ،وفي بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالنسيج والتغذية وأدوات البناﺀ ،فھي في
سياق االنفتاح االقتصادي الذي تشھده بلدان عربية غير قليلة ،يمكن أن تكون جسراﹰ ،وخاصة بين أوروبا
والبلدان العربية المتوسطية يفتح آفاقاﹰ للتعاون والتبادل االقتصادي في إطار مشروع إنمائي مشترك لبلدان
اإلرسال واالستقبال .وال يقل أھمية عن دور ھذه الكفاﺀات تزايد الوعي اإلنمائي الرسمي بأھمية االستفادة

-

-

من الخبرات العلمية واألكاديمية والتطبيقية المھاجرة في إعداد وتطوير كفاﺀات وطنية بديلة ،والمشاركة في
سياسات االستثمار والبحث العلمي .وقد قدم لبنان ومصر وبلدان المغرب أمثلة قابلة للتطوير واستخالص
الدروس يمكن بمقتضاھا زيادة الفائدة العلمية والعملية للكفاﺀات .والدليل على ذلك وجود أكثر من وزارة
 ،وفي
 ،وفي الجزائر عام
معنية بشؤون المھاجرين أو المغتربين ،كما في المغرب منذ عام
الجمھورية العربية السورية ومصر.
وقد اكتشفت البلدان العربية المرسلة للكفاﺀات إلى الخارج أخيراﹰ أھمية تلك الكفاﺀات ،باعتبارھا
مصدراﹰ من مصادر الثروة التي يمكن توجيھھا نحو تحقيق األھداف اإلنمائية الوطنية.
جيم  -انتقال القوى العاملة العربية بين البعد التاريخي والتطورات المعاصرة
من اليسير استخالص أن تيارات الھجرة ،سواﺀ أكانت إلى داخل المنطقة العربية أم إلى خارجھا ،قد
اشتملت في أوضاعھا خالل الثلث األخير من القرن العشرين على الجغرافيا السياسية ،والصالت الثقافية،
حيث ھجرة المغاربة العرب إلى أوروبا ،والمصريين والعراقيين إلى المملكة المتحدة .غير أن اتجاھات
العولمة وانعكاساتھا على المھارات والخبرات المطلوبة في أسواق العمل المعولمة أدت إلى تنويع تلك
التيارات ،فتواصل بعضھا واتصل البعض اآلخر ببلدان العالم الجديد .وقد تراكمت الظروف البنيوية الداخلية
نتيجة لفلسفة التنمية ونمط اإلنتاج وأھدافه وأساليبه ،فجعلت البلدان العربية ،باستثناﺀ بلدان مجلس التعاون
الخليجي ،تعاني من ضغط ھجروي متواصل نتج من عدم قدرة أسواق العمل المحلية على استيعاب األيدي
العاملة ،وخاصة من غير ذوي التحصيل العلمي والكفاﺀات النادرة من الشباب ،فأضحت الھجرة إلى خارج
المنطقة العربية أمالﹰ وفرصة لتحقيق األھداف الشخصية واألسرية.
دال  -الھجرة العربية الدولية ومعنى التحويالت الخارجية
كانت تحويالت المھاجرين العرب إلى بلدانھم من أھم اإليجابيات الظاھرة للھجرة بصرف النظر عن
مجاالت وعمق توظيفھا في االستثمار واإلنتاج أو الخدمات .وكان من أبرز آثار ھذه التحويالت:
تمويل العجز في الموازين التجارية للبلدان العربية .فقد بلغت تحويالت المھاجرين العرب في عام
مليار دوالر .وكان
مليار دوالر مقابل تحويالت من المنطقة العربية وصلت إلى
 ،مثالﹰ،
في المائة من ھذه التحويالت ،وتتوزع النسبة المتبقية بين األردن وتونس
نصيب لبنان والمغرب األقصى
إلى
والجزائر والجمھورية العربية السورية والسودان ومصر واليمن .وباعتبار الفترة من
فترة أساس لقياس التغير في التحويالت ،يالحظ أنھا تضاعفت في حالة األردن ،ووصلت إلى أربعة أضعاف
في تونس والسودان والمغرب ،غير أنھا حافظت على حجمھا تقريباﹰ في مصر واليمن.
من الدالئل على األھمية النسبية للتحويالت الواردة إلى المنطقة العربية أنھا تجاوزت قيمة المساعدات
اإلنمائية الرسمية الواردة إلى المنطقة ،والتي شكلت في المائة فقط من مجموع التحويالت إلى البلدان
العربية ،كما تجاوزت تلك التحويالت مجموع االستثمار األجنبي المباشر في البلدان العربية.
أسھمت تحويالت المھاجرين العرب في تحسين األوضاع المعيشية والصحية والتعليمية ألسرھم
وتوفير فرص العمل في المشاريع الخدمية واإلنتاجية الصغيرة ،وحالت دون وقوع عدد من األسر تحت

-

-

 ،أن
خطوط الفقر .وأوضح بحث حول مستوى معيشة األسر المغربية أجرى في الفترة
في المائة على المستوى
في المائة إلى
تحويالت المھاجرين أسھمت في خفض نسبة الفقر من
الوطني ،ولو لم تكن ھذه التحويالت موجودة ،لكان من المتوقع أن يتزايد معدل الفقر في الوسط الحضري في
في المائة.
في المائة إلى
في المائة وفي الوسط الريفي من
في المائة إلى
المغرب من
أسرة يصل مجموع أفرادھا إلى مليون ومائتي ألف عضو كانت ستعاني من
ويعني ذلك أن حوالى
الفقر) (.
كان للھجرة تأثير إيجابي في األوضاع المعيشية للمھاجرين وأسرھم في الريف ،ففي دراسة ميدانية
في المائة من سكان ريف مصر قد تجاوزوا حالة الفقر
حول المھاجرين العائدين إلى مصر ،تبين أن
بفضل الھجرة .وتساھم التحويالت مساھمة غير مباشرة في تخفيف الفقر ،وتحقيق تقدم في التنمية
االجتماعية ،وخاصة في التعليم والصحة) (.
وإذا كانت الھجرة إلى الخارج قد خففت من وطأة البطالة ،وخفضت الضغوط على فرص العمل
المحدودة نسبياﹰ على المستوى الوطني ،فقد أفضت إلى نوع من الحراك المھني لبعض المھاجرين العائدين.
وتحول البعض إلى أصحاب أعمال يديرون مشاريعھم بأنفسھم في مجاالت البيع والتجارة والمشاريع الحرفية
بعد أن كانوا عماالﹰ قبل الھجرة .وأسس بعض أساتذة الجامعات مشاريع تعليمية خاصة ،كما أفضى غياب
الزوج المھاجر ،وخاصة من األوساط الريفية والمناطق الشعبية ،إلى إتاحة فرص لتغيير أدوار الزوجة،
واتساع مشاركتھا خارج أسرتھا.
ومع أن بعض الكفاﺀات المھاجرة لم تعمل في بلدان االستقبال في مجاالت عملھا األصلية أو مجاالت
مماثلةﹰ لھا ،وأن بعض المتعلمين التحق بالخدمات الشخصية وأعمال البيع في بلدان مجلس التعاون الخليجي
وفي الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا؛ نقل بعض العائدين من المھاجرين معھم خبرات جديدة في العمل،
وأدخلوا بتكنولوجيات جديدة لتطوير ما يقومون به من أنشطة في مجاالت متعددة كأعمال البناﺀ ،وصيانة
السيارات ،ومعامل التحاليل الطبية وغيرھا.
وخالل عقدين من الزمن تقريباﹰ ،استفادت حوالى تسعة ماليين أسرة من الھجرة إلى البلدان العربية،
إضافة إلى حوالى مليوني أسرة ھاجر أحد أفرادھا إلى بلدان عربية .وقد تأثر ثلث السكان مباشرة بالھجرة
خالل عقدين من الزمن يضاف إليھم آخرون تأثروا بالھجرة وعوائدھا تأثرﹰا غير مباشر.
وأي تقييم للحصاد النھائي آلثار الھجرة العربية الدولية ،إذا استند إلى تحليالت عامة مجردة،
ومعزولة عن سياقھا ،يفتقد الكثير من المصداقية .فمن المھم أن يندرج تقييم أي ظاھرة في السياق اإلنمائي
الذي أنتجھا في حقبة تاريخية محددة ،وأن يرتبط أيضاﹰ بمضامين السياسات المتبعة بشأنھا من حيث
توجھاتھا ،وأھدافھا ،والوسائل ،واآلليات المطبقة لتحقيق أھدافھا .وفى ضوﺀ ھذا يمكن رصد ما يلي:
-

تزايد معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان العربية المرسلة
.

)

( محمد الخشاني ،مصدر سبق ذكره ،ص

)

( نادر فرجاني" ،الھجرة إلى النفط" ،مركز دراسات الوحدة العربية،

،ص

.

-

-

؛ وھي الفترة التي شھدت تنامي ﹰا في حجم الھجرة ،وتنوع ﹰا في
و
لأليدي العاملة ما بين عامي
في المائة في
تياراتھا ،وفي خصائص المھاجرين .فقد بلغ ھذا المعدل في المائة في األردن ،و
في المائة
في المائة في تونس ،و
في المائة في مصر ،و
في المائة في المغرب ،و
الجزائر و
في المائة في الجمھورية العربية السورية ،غير أن متوسط التغير في سعر المستھلك خالل
في اليمن ،و
في المائة في
الفترة نفسھا أفضى إلى تآكل نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي .وقد بلغ ھذا المتوسط
في
في المائة في الجزائر ،و
في المائة في تونس ،و
في المائة في المغرب ،و
اليمن ،و
(
)
المائة في األردن ،و في المائة في الجمھورية العربية السورية .
غذت البطالة فكرة الھجرة .فقد كانت معدالت البطالة مرتفعة في غالبية البلدان المرسلة لأليدي
في
و
في المائة في مصر،
بين
و
العاملة حيث تراوحت خالل الفترة بين عامي
في المائة في
في المائة في تونس ،و
في المائة في األردن ،و
المائة في المغرب ،و
الجزائر) (.
و

تراوحت نسبة السكان الذين يعيشون دون خط فقر الدخل بمعدل دوالرين في اليوم ما بين عامي
في المائة في الجزائر،
في المائة في األردن ،و
في المائة في تونس،
 ،بين
و
في المائة في اليمن.
في المائة في مصر ،و

في ضوﺀ مؤشرات اإلنجاز التقني وحالة العلم وفق بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،اتضح أن البلدان العربية جمعيھا مقصرة وأقرب إلى التھميش في حالة اإلنجاز التقني ،إذ حلت
كلھا بعد المرتبة
في حين تحل كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة) (.
وفى ضوﺀ ھذا وغيره ،لم يكن من المتوقع أن يكون حصاد الھجرة الدولية إلى البلدان العربية ومنھا
أحسن مما ھو عليه اآلن ،والذي يمكن وصف الصافي النھائي له بأنه إيجابي األثر فرديﹰا وأسريﹰا وعلى
مستوى المجتمعات المحلية ،ومحدود األثر على مستوى االقتصادات العربية الكلية.
وليس من المتوقع أن يكون الحصاد اإليجابي للھجرة العربية الدولية أفضل مما ھو عليه اآلن في
ضوﺀ الظروف المجتمعية والسياسات الجزئية للھجرة المعتمدة في ھذه البلدان .غير أن ھذه الھجرة ال تزال
تحمل في طياتھا إمكانات إنمائية أوفر ،سواﺀ في دعم النمو االقتصادي ،أم توطين المعرفة وتطويرھا
ال تدمج في السياسات التنموية العامة والقطاعية،
وتوظيفھا في التنمية ،شرط توفر سياسات أكثر كلية وشمو ﹰ
مع إدارة علمية للھجرة.
ھاﺀ  -سياسات الھجرة العربية الدولية :من دروس الماضي إلى آفاق المستقبل
فيما يتعلق سياسات الھجرة الدولية ،سواﺀ في البلدان العربية المستقبلة لأليدي العاملة )بلدان مجلس
)

( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآخرون ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام
،ص

)

( المصدر السابق ،جدول

)

( تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام

.
 ،مصدر سبق ذكره ،الجدول

.

 ،الجدول

بالمالحق ،ص

.

-

-

التعاون الخليجي( أم المرسلة لھا ،يالحظ ما يلي:
معظم البلدان العربية راضية عن أوضاع الھجرة إليھا.
معظم سياسات الھجرة الدولية العربية تفتقر إلى المقومات العلمية لصياغتھا .فال يزال ھناك تحد ھام
يتمثل في نقص البيانات المعنية بالھجرة وتجزئتھا وآنيتھا ،وبعد أن أجريت بعض البحوث والمسوح الوطنية
في الثمانينات على المستوى الوطني واإلقليمي ،انحسر ھذا االھتمام في العقد األخير .ولھذا اعتمد الباحثون
وصانعو السياسات على بيانات متفرقة ال تسمح بمقارنات دقيقة ،وأعد معظمھا بلدان االستقبال غير العربية.
يبدو ،ولو على سبيل االفتراض العلمي ،أن البلدان العربية المرسلة لأليدي العاملة ال تزال منشغلة
بتحويالت المھاجرين أكثر من أي شأن آخر من شؤون الھجرة ،كما ھي الحال في بعض بلدان المغرب
العربي واألردن ومصر.
الشكل  - 7سياسات الھجرة في المنطقة العربية
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دول أخرى

دول المغرب

دول المشرق

دول مجلس التعاون الخليجي

وأھم ما تثيره سياسات الھجرة الدولية في المنطقة من تساؤالت ھو ما يتعلق بحقوق اإلنسان للفئات
ال عن عقبات شتى تحول دون
المھاجرة .فھي تعانى من التمييز في بلدان االستقبال على أساس العرق ،فض ﹰ
اندماجھا في مجتمعات االستقبال ،وصعوبة ممارسة موروثھا الثقافي .ومما يثير االنتباه في ھذا الصدد أن
المھاجرين غير النظاميين ،يجدون فرص عمل في القطاع غير النظامي في بلدان االستقبال .ومن
الضروري أن تحرص سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي المستقبلة لأليدي العاملة على تفعيل حقوق
المھاجر وصيانتھا ،وخاصة في البلدان التي وقعت االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتجمع الدراسات والبحوث المعنية بالھجرة الدولية في المنطقة العربية على أن ثمة تحديات أساسية
تواجه سياسات الھجرة في البلدان العربية منھا:
نقص البيانات وافتقارھا إلى العمق .وھذه البيانات ال تشمل كل معطيات الظاھرة بمختلف أبعادھا
ومستجداتھا وتداعياتھا .وبعضھا غير قابل للمقارنة الزمنية الدورية ،أو المكانية داخل وبين البلدان العربية.
ويعزى ذلك إلى ضعف الوعي العلمي بأھمية المسوح والبحوث حول الھجرة ،وغياب رؤية نظرية تلتقي عند

-

-

حدود مشتركة بين مختلف المھتمين بدراسة الظاھرة وبحثھا .فال يزال الكثير من مفاھيم الھجرة وتعريفاتھا
اإلجرائية ،يفتقر إلى الدقة ،ويشوبه التباين الذي يصل أحيان ﹰا إلى حد التناقض ،مما ينتج بيانات تحمل في
طياتھا فروقﹰا في التقديرات تصل أحيانﹰا إلى الضعف وأكثر) ( .وكما أن ھناك خلطاﹰ عند تحديد الكفاﺀات
المھاجرة بين مستوى التعليم ونوع المھنة أو النشاط ،وبين المتعلمين في بلدان األصل والمتعلمين في بلدان
االستقبال ،وسرعة دوران الھجرة الوافدة إلى بلدان الخليج العربية ألنھا مؤقتة من خالل ما يسمى باإلعارة،
ولھذا يالحظ خلط بين من ھاجر وعاد ثم ھاجر أكثر من مرة ،وبين من استقر في بلدان االستقبال لفترات
أطول وھكذا.
المنافسة التي تواجھھا العمالة العربية المھاجرة ،سواﺀ داخل المنطقة العربية أم خارجھا .فقد
أوضحت البيانات ،أن العامل العربي غير الماھر وشبه الماھر تحديداﹰ يواجه منافسة عاتية من العمالة
اآلسيوية التي تزايدت خالل عقد ونصف من الزمن في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،فأضحت ثالثة
أضعاف العمالة العربية .كما أشارت بعض الشواھد حول الكفاﺀات العربية المھاجرة إلى كندا والواليات
المتحدة األمريكية من ناحية وإلى أوروبا من ناحية أخرى ،إلى أن أعداداﹰ ملحوظة منھا تجاوزت الثلث في
بعض األحوال ،لم تفز بمھن ماھرة كالتي كان يتوقع أن تشغلھا .وقد فسر الباحثون ھذا بضعف نوعية تعليم
بعض تلك الكفاﺀات ،وعدم إلمامھا باللغات التي تيسر تفاعلھا واندماجھا في بلدان االستقبال) (.
وبدون مشاركة فعالة ومنظمة بين بلدان اإلرسال واالستقبال العربية وبلدان االستقبال غير العربية،
وخاصة المتوسطية  -األوروبية ،يصعب إنجاز مسوح وبحوث دقيقة نظري ﹰا ومنھجياﹰ ،تنتج بيانات ومعلومات
لصياغة سياسات للھجرة الدولية تستند إلى قرائن علمية.
واو  -توجھات لتطوير سياسات الھجرة وطنيﹰا وإقليمياﹰ
في ضوﺀ أنماط الھجرة من البلدان العربية وتياراتھا ،يصعب – نظرياﹰ  -اقتراح سياسة واحدة لكل
البلدان العربية ،فثمة نمطان من البلدان العربية في عالقتھا بالھجرة الدولية كما سبقت اإلشارة ،يسود األول
في دول االستقبال العربية وھي أساس ﹰا دول مجلس التعاون الخليجي .والثاني وھو نمط اإلرسال واألكثر
تواجدﹰا في بلدان المشرق والمغرب العربيين.
زاي  -آفاق تطوير سياسات الھجرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي
سبق وذكر في ھذا التقرير أن بلدان مجلس التعاون الخليجي صاغت سياسات وقطعت أشواطاﹰ في
تنفيذھا لتنظيم العمالة الوافدة في اتجاه تقليل حجمھا وتقليل االعتماد عليھا ،وأيضاﹰ توطين الوظائف بإحالل
األيدي العاملة الوطنية تدريجيﹰا محل األيدي العاملة الوافدة ،عند استيفاﺀ إعادة التأھيل والتدريب والتغيير في
نظم التعليم والتعلم .ورغم تحقيق إنجازات في معظم البلدان في ھذا االتجاه ،لم تصل بعد إلى الوضع
المتوقع والمنشود .كما إن تجربة توطين الوظائف ،وتحرير فرص انتقال األيدي العاملة الوطنية بين بلدان
مجلس التعاون الخليجي لم تحقق النتائج المبتغاة .وقد تبين من التحليل أن ذلك يعزى إلى:

)

(

)

(

.
.

-

-

وجود تشابه اقتصادي بين بلدان مجلس التعاون الخليجي عموماﹰ ،وتشابه في ظروف استقبال العمالة

الوافدة.
وجود عوائق ال تزال تواجه إحالل األيدي العاملة الوطنية محل األيدي العاملة الوافدة تكاد تتشابه مع
بعض االستثناﺀات بين بلد وآخر .ولذلك يحتاج تطوير سياسات استقبال األيدي العاملة الوافدة إلى بلدان
مجلس التعاون الخليجي إلى حزمة أكثر تنوعاﹰ وإحكام ﹰا من السياسات .والواقع أن بلدان مجلس التعاون
الخليجي صاغت الكثير منھا ،لكنھا بحاجة إلى ترابط وفق منظومة وطنية إقليمية ،ترافقھا إعادة النظر في
تقسيم العمل بين الوافدين والمواطنين على نحو يجذب المواطنين إلى العمل في بعض األنشطة التي يقوم بھا
الوافدون ،وخاصة في القطاع الخاص.
الحاجة إلى التنسيق بين السياسات القطاعية ،واعتماد سياسة إنمائية تعتمد على كثافة رأس المال
واختيار التكنولوجيا المالئمة ،لتقليص الحاجة إلى قوى العمل الوافدة .والتكنولوجيا المتقدمة تتطلب عددﹰا أقل
من األيدي العاملة األكثر مھارة ،وھذا ما يمكن أن توفره سياسات التعليم والتدريب إذا ما جرى ربطھا بھذا
التوجه اإلنمائي.
الحاجة إلى تطوير برامج لتدريب المواطنين وتأھيلھم لبعض الوظائف الفنية واإلدارية التي يقوم بھا
الوافدون بما ال يؤثر سلباﹰ في سير العمل واإلنتاجية.
ضرورة استطالع آراﺀ أصحاب القطاع الخاص بشأن تشغيل المواطنين لديھم ،وربط العوائق ببرامج
للتدريب والتأھيل ،وبالحوافز في ضوﺀ رؤى القطاع الخاص لتحقيق ھذا الھدف .وأحرزت بعض الحكومات
تقدماﹰ في ھذا المجال.
التفكير الجدي في مشاريع جماعية للخدمات الشخصية واألسرية ،لتخفيض أعداد األيدي العاملة
الوافدة التي تعمل في ھذه الخدمات ومن األمثلة على ذلك :مشاريع رعاية الحدائق الخاصة ،والنظافة ،ودور
الحضانة لألطفال ما قبل المدرسة.
التوعية بأھمية بعض األعمال والسعي إلى تغيير القيم المرتبطة بالتقييم االجتماعي للبعض منھا.

-

الحاجة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في إعداد وتنفيذ خريطة
بالمشاريع اإلنتاجية لتوطينھا حسب الميزات النسبية لكل بلد ،على أن يتم التخطيط والتنفيذ بما يعمق التعاون
بين تلك البلدان في اإلنتاج وينظم سوق العمل.
الحاجة إلى زيادة ضبط وإحكام ومراقبة نظم الكفالة.

-

تحديث القطاع غير النظامي ،وإدماجه في القطاع النظامي ،ودعمه تكنولوجياﹰ وإدارياﹰ.

-

إعطاﺀ الجنسية لبعض الوافدين وفق معايير تتسق وسياسة الدولة ،ومتطلباتھا اإلنمائية.

 استثمار مبالغ في البلدان العربية المرسلة لأليدي العاملة وفق ضمانات تشريعية ومالية تحقق األمانلرؤوس األموال العربية وعوائدھا ،سعيﹰا إلى خلق فرص عمل في تلك البلدان.

-

-

حاﺀ  -آفاق تطوير سياسات البلدان العربية المرسلة لأليدي العاملة
في ضوﺀ التغيرات في ظاھرة الھجرة الدولية على مستوى المنطقة العربية وبلدانھا ،تتأكد الحاجة
الملحة إلى إعادة نظر جذرية في سياسات البلدان العربية المرسلة لأليدي العاملة .وتشمل التوجھات
المقترحة مجموعة من السياسات التي تھدف إلى:
إعادة نظر جذرية في منظومة التعليم والتدريب لتلبية حاجات أسواق العمل العربية والدولية.
ويقترح في ھذا الصدد إجراﺀ مسح الحتياجات القطاعين العام والخاص من الخبرات والمھارات ،واالستفادة
من التقنيات الجديدة ،بما يوفر الجھد والكفاﺀات ويحقق سرعة اإلنجاز.
تحقيق التكامل قدر المستطاع بين السياسات الفرعية للھجرة سواﺀ على مستوى إعداد البيانات
والمعلومات وتنظيمھا وتحقيق الدقة المطلوبة لھا ،أم على مستويات تنظيم إرسال األيدي العاملة ،وربطھا
ببلدان األصل ،أم على مستوى إعدادھا وتزويدھا بقدرة تنافسية في أسواق العمل العربية والدولية ،أم على
مستوى االستفادة القصوى من الكفاﺀات المھاجرة سواﺀ من رجال األعمال أم من أصحاب الكفاﺀات
المتخصصة.
السعي الدؤوب إلى إدماج سياسات الھجرة في السياسات اإلنمائية الوطنية واإلقليمية ،العامة منھا
والقطاعية .وفيما يلي عدد من التوجھات ذات األولوية:
)أ( تطوير قواعد البيانات والمعلومات حول مختلف أبعاد الھجرة ،مع التركيز على المسوح
الدورية الوطنية والبحوث النوعية المعمقة ،لتكون مدخالت لمرصد إقليمي لھجرة العمل في البلدان العربية؛
)ب( تطوير تشريعات الھجرة بما يسمح بإحكام إدارتھا وضبطھا في سياق التنمية الوطنية ،وترسيخ
مسائل الھجرة مؤسسيﹰا من خالل إنشاﺀ مؤسسات متخصصة تقوم على التنسيق والشراكة بين المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية المعنية بالھجرة على المستويين الوطني واإلقليمي وعلى مستوى منظمات
المھاجرين في بلدان االستقبال؛
)ج( تطوير برامج لتدريب وتأھيل القوى العاملة العربية وفق أولويات تفي بمتطلبات األسواق
الوطنية ،وتوفر شروط التنافسية للعامل العربي في أسواق العمل العربية والدولية؛
)د( تطوير نظم قانونية ومالية تضمن تدفق التحويالت عبر القنوات الرسمية والشرعية ،بما يمكن
من تعبئتھا ،ويوسع إمكانات توظيفھا في مشاريع وبرامج التنمية الوطنية؛
) •( إعداد بنك للدول حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوثيق ربطھا بالمشاريع الوطنية.
وإعداد قوائم بالمشاريع ذات األولوية متضمنة دراسات الجدوى الشاملة لھا ،وتوزيع تلك المشاريع جغرافي ﹰا
على مستوى المجتمعات المحلية؛

-

-

)و( إعداد سياسة متكاملة للتوظيف األمثل للكفاﺀات المھاجرة في المشاريع والبرامج اإلنمائية.
ويتطلب ذلك تقييماﹰ لتجارب كل من تونس والجزائر والجمھورية العربية السورية والمغرب ولبنان ومصر،
الستخالص دروس يمكن
وأيضاﹰ تجربة قطر في عقد مؤتمر الكفاﺀات العربية في آذار/مارس
االستفادة منھا على مستوى البلدان العربية.
-

تتدرج التوجھات وفق محاور تتيح تفعيل الدور اإلنمائي للكفاﺀات العربية:

)أ( حصر وتصنيف الكفاﺀات العربية في الخارج ،وخاصة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية
المعنية في بلدان االستقبال؛
)ب( تمثيل الكفاﺀات المھاجرة في إدارات الجامعات ومراكز البحث ،لتفعيل مشاركتھا في تطوير
سياسات وبرامج تلك المؤسسات ،وتوسيع مشاركتھا الفعلية في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع البحث
والتطوير؛
)ج( إتاحة فرص مساھمة الكفاﺀات المھاجرة في إعداد الكفاﺀات الوطنية واإلقليمية ،وتطوير
سياسات التنمية الشاملة والقطاعية ذات الصلة باختصاصات الكفاﺀات المھاجرة؛
) د(

تيسير دخول الكفاﺀات العربية إلى أوطانھا وخروجھا منھا وإزالة القيود التي تواجھھا في ھذا

الشأن.
ويتطلب تحقيق التوجھات السابق ذكرھا االھتمام ببناﺀ القدرات الوطنية ،وصياغة سياسة للھجرة أكثر
كفاﺀة أو تحقيق تكاملھا مع القضايا والسياسات ذات الصلة كالتعليم والصحة وأسواق العمل .كما يتطلب
تدريب تلك القدرات لتمكينھا من فھم التفاعل بين سياسات الھجرة والسياسات القطاعية األخرى ،ألن تأثير
تلك السياسات يضمن إحكام سياسات الھجرة وطبيعتھا.
طاﺀ  -العمل العربي المشترك وتطوير الشراكات اإلقليمية
أضحت األقلمة من أھم استراتيجيات مجابھة التحديات التي تواجه البلدان منفردة .فاألقلمة تعزز
الميزات النسبية لتعيد إنتاجھا في شكل ميزات تنافسية الستدامة التنمية .ولذلك حرصت بعض المناطق إلى
إقامة شراكات مع مناطق أخرى ،بغض النظر عن الجوار الجغرافي ،وإن كان مھمﹰا إذا توفر .فالمصالح
الكبرى تؤدي إلى تفاعالت حتى بين مناطق متباعدة ومتباينة مستويات تنميتھا االقتصادية واالجتماعية.
وبعد أن كانت بلدان أوروبا تتفاعل مع بعضھا على أساس فردي أو ثنائي أو حتى ثالثي ،عمدت إلى بناﺀ
شراكات متنوعة أوروبية ،وأورومتوسطية وغيرھا.
وتحمل تجربة بلدان المغرب العربي سواﺀ في مجال االستفادة من خبرات المھاجرين ذوى المھارات
والتخصصات العالية في الخارج أم في مجال تحويالت المھاجرين دروساﹰ يمكن االستفادة منھا في دعم
مساھمة ظاھرة الھجرة لبرامج التنمية الوطنية في بلدان اإلرسال .ومن ھذه الدروس:
-

االستفادة من المھاجرين ذوي الكفاﺀات في مجاالت اقتصادية متنوعة في فتح آفاق جديدة للتعاون

-

-

والشراكة بين بلدان اإلرسال وبلدان االستقبال األوروبية ،وخاصة في ظل انفتاح االقتصادات العربية ودمجھا
في المشروع األورومتوسطي.
االستفادة من تحويالت المھاجرين في تأھيل االقتصادات الوطنية للمشاركة بإيجابية وفعالية في
المشروع األورومتوسطي ،وخاصة في ظل تراجع تدفق االستثمارات األجنبية إلى البلدان العربية.
االستفادة من تحويالت المھاجرين من خالل ما يسمى "مقاولي الضفتين" الذي يعتمد على احتفاظ
المھاجرين بوضعھم القانوني كمھاجرين مقيمين في بلدان االستقبال )بطاقة اإلقامة ،التغطية الصحية ،الوضع
الجبائي( ويديرون شبكة من المقاوالت تتطلب منھم اإلقامة والسفر بوتيرة منتظمة بين البلدين.
تدعيم االستفادة من الشباب من الجيلين الثاني والثالث من المھاجرين والذين يتحملون مسؤولية إدارة
فروع بعض الشركات الفرنسية في الخارج باالعتماد على انتمائھم الثقافي الذي يربط بين إلمامھم بثقافة بلد
اإلرسال وثقافة بلد االستقبال.
-

إنشاﺀ منتديات لتوضيح فرص االستثمار المتاحة لھؤالﺀ المھاجرين في بلدانھم.

دمج المھاجرين في البرامج اإلنمائية التي ترسمھا بلدان اإلرسال ،من خالل منح ھؤالﺀ المھاجرين
الفرصة لتملك وإدارة العديد من المشاريع التي تجري خصخصتھا في ظل اتجاه العديد من البلدان العربية إلى
تطبيق ھذه السياسات االقتصادية الجديدة.
االتجاه إلى سوق العمل اإلقليمية ،فھي وإن كانت تفتقر إلى الكثير من المقاومات حالياﹰ ،تظل ھدف ﹰا
ممكناﹰ حال توفر اإلرادة السياسية وتبلور المصالح الوطنية والتقائھا مع المصالح اإلقليمية.

-

-

المراجع

المراجع العربية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآخرون ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام

.

ماير ،روبرت" ،العمالة الوافدة وأنماط التنمية االقتصادية في البلدان النفطية" ،مجموعة باحثين ،في :العمالة األجنبية في أقطار
.
الخليج العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المعھد العربي للتخطيط في الكويت ،الطبعة األولى،
فارس ،محمد األمين" ،تحويالت العمال المھاجرين إلى المنطقة العربية :السمات واآلثار" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع الخبراﺀ
 ،إدارة
أيار/مايو،
حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت،
،
أيار/مايو
الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
.
الخشاني ،محمد" ،التحويالت المالية للمھاجرين وأثرھا على التنمية في بلدان المغرب العربي الثالثة :المغرب ،الجزائر،
وتونس" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع خبراﺀ الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت،
 ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
أيار/مايو
.
،
أيار/مايو
ديتو ،محمد" ،إدارة سياسات العمالة المھاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي :مخاطر وفرص" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع
،
أيار/مايو
الخبراﺀ حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت
أيار/مايو،
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
.
ميثاﺀ سالم الشامسي" ،تقييم سياسات الھجرة في دول مجلس التعاون الخليجي :دروس مستقبلية" ،ورقة مقدمة في اجتماع
،
أيار/مايو
الخبراﺀ حول الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية ،التحديات والفرص ،بيروت،
،
أيار/مايو
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
.
نصار ،ھبة أحمد" ،التحول الديمجرافى والتشغيل وھجرة العمالة في دول المشرق" ،ورقة مقدمة إلى اجتماع الخبراﺀ حول
 ،إدارة الشؤون
أيار/مايو
الھجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية :التحديات والفرص ،بيروت،
،
أيار/مايو
االقتصادية واالجتماعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" ،االستجابة للعولمة :االتجاھات
.
والتحديات والسياسات الخاصة بانتقاالت العمالة وديناميكية السكان ،تشرين الثاني/نوفمبر

-

-

المراجع اإلنكليزية

