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  شكر وتقدير

يفرو من   اركتهم، وكل من نونو ماكارينا وأمل ش طي على مش يود الفريق أن يعرب عن امتنانه للزمالء من مركز التكامل المتوس

) على مساعدتهما مع الجلسات النقاشية التي أجريت في IPEMEDمعهد االستبصار االقتصادي لعالم البحر األبيض المتوسط (

ارك في ا، وكل من ش ين، مدير فرنس راف ناجي بن َحس ة تحت إش اء اإللكتروني. وقد أُعدت هذه الدراس تقص ها، وأجاب على االس

مال أفريقيا، بمجموعة البنك الدولي،  ط وش رق األوس ية التابع لمكتب منطقة الش ات العالمية للتجارة والقدرة التنافس قطاع الممارس

ألوسط وشمال أفريقيا"، وهو أحد األنشطة اإلقليمية لمجموعة البنك في منطقة الشرق االدمج وصدرت في إطار مشروع "تحقيق 

 الدولي.
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أولهما أن أعدادهم  واليوم، أصبحت لهم أهمية أكبر بكثير مع حدوث تغييرين. "يشّكل المغتربون جزءا من العالم منذ آالف السنين.

ّكل المهاجرون أمة واحدة،  ابقا... فلو ش لكانوا خامس أكبر أمة في العالم، فأعدادهم تزيد قليال عن زادت كثيرا عما كانت عليه س

وثانيهما، أنه بفضل رخص تكاليف الرحالت الجوية واالتصاالت، يستطيع  أعداد البرازيليين وتقل قليال عن أعداد اإلندونيسيين...

  الناس اآلن أن يبقوا على اتصال دائم باألماكن التي أتوا منها.

بكات المغتربين ثالث  رعة عبر الحدود... مزايا مفيدة.ولش ر الثقة...  أولها أنها تتيح تدفق المعلومات بس وثانيها أنها تعزز أواص

ا، ، وثالثها هم بعض خاص ذوي األفكار الجيدة في التعاون مع بعض اعد األش الت تس ئون روابط وص واألهم هو أن المغتربين ينش

  سواء داخل األصول العرقية أو فيما بينها"

  2011نوفمبر/تشرين الثاني  19كونوميست، مجلة اإلي

 

  لماذا يجب على الحكومات وشركاء التنمية حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟

ات اإلنمائية في تعزيز التعاون والتنمية  س ريكا مهما للحكومات والمؤس يمكن أن يمثل هؤالء المغتربون عامال محفزا وش

يما  عولمة والتكامل اإلقليمي وريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.واللحاق بركب ال ّكل المغتربون، الس ويش

شري بالغة األهمية ألوطانهم األصلية وللمنطقة بوجه عام. ووفقاً  المهنيين واألفراد أصحاب المهارات، أحد أصول رأس المال الب

مية لألمم المتحدة، فإن قرابة  ون في الخارج، أي ما يمثل  20للبيانات الرس كان 5مليون مواطن من بلدان المنطقة يعيش % من س

% فقط 1المنطقة، وهي نسبة تزيد كثيراً عن المتوسط العالمي (انظر المرفق لالطالع على تعريف المغتربين). فإذا ما تمت تعبئة 

فاإلجراءات  ، ألدى ذلك إلى االستفادة من خبرات شبكة تضم مائتي ألف من المهنيين، وهو عدد ال يُستهان به.من هؤالء المغتربين

التي تقوم بها زمرة قليلة يمكن أن تحدث فرقا. وتُعد المنطقة إحدى أقل المناطق تكامال في العالم وتتسم بضعف مستوى استثمارات 

وتتسم المنطقة أيضاً بشدة انخفاض  عدالت البطالة (بما في ذلك بين الخريجين الشباب).القطاع الخاص وريادة األعمال وارتفاع م

  مستوى التجارة بين بلدانها وتجتذب استثمارات أجنبية مباشرة أقل من غيرها من المناطق.

تفادة من مواطنيها المغت لم  ة االس مال أفريقيا بدراس ط وش رق األوس وى بلدان قليلة في منطقة الش ربين من المهنيين تقم س

تهدف هذه  وأصحاب المهارات، ولم تُوضع سوى آليات قليلة لتسهيل الدور واسع النطاق الذي يمكن أن يلعبه هؤالء المغتربون.

رورة تقوية االرتباط بمواطني بلدان المنطقة المغتربين في الخارج. ة إلى لفت االنتباه إلى هذه اإلمكانيات وتدعو إلى ض  الدراس

تثمار أو خلق فرص وهذه الد ة ال تناقش منافع المغتربين العائدين أو الحوافز المقّدمة للمغتربين لكي يعودوا إلى أوطانهم لالس راس

بل تتناول كيفية االستفادة من األفراد الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من مساعدة بلدانهم األصلية  عمل أو العمل في الحكومة.

  ت.بطرق غير إرسال التحويال

أن يقوموا بنقل األموال والمهارات، وتعزيز التجارة  يمكن لمواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربون في الخارج

اعدة في تخفيف وطأة أزمة الالجئين. ين العقد االجتماعي، والمس طة األعمال، وتحس تثمار وفرص أنش وعادةً، تنظر  واالس

ية ثالثة:الحكومات إلى الهجرة باعتبارها م باب رئيس لية ألس ادات البلدان األص غوط 1( وردا إيجابيا القتص ) أنها تقلل من الض

وق العمل المحلي في ظل ارتفاع معدالت البطالة؛ ( ) أنها تحد من الفقر من خالل تحويل األموال التي تقوم، في 2الواقعة على س
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فيات وما تش ابه؛ و( بعض البلدان، بتمويل مرافق البنية التحتية والمس ّهل نقل المعارف والمعرفة التقنية من الخارج. 3ش ) أنها تس

ناعات  اعدة في تنمية الص واهد تجريبية وأمثلة تاريخية تبيّن أهمية المغتربين في تعزيز ريادة األعمال والمس ا ش وهناك أيض

؛ 2008؛ دولمان 2008وأوبراين ؛ مورغينروث 2008؛ فيلبرماير وتوبال 2009 التصديرية بالبلدان األصلية (غاتاك وآخرون

ي ووايت  تثمرين األجانب، في ظل 2011تاديس لية، مقارنةً بالمس تثمار األفراد المغتربين في أوطانهم األص ). وتزيد احتمالية اس

بيئة ضعف تطبيق القوانين المنظمة ألنشطة األعمال وسوء نظم اإلدارة الرشيدة والحوكمة ألنهم يمتلكون عادةً معلومات أكبر عن 

والتي تشمل معظم األسواق الصاعدة،  -وفي البلدان التي تكون سيادة القانون فيها غير مؤكدة أنشطة األعمال والممارسات المحلية.

عوبة القيام بأعمال تجارية مع األجانب. ا  قد تزيد ص هولة. ويمكن للمغتربين أيض ية تجعل ذلك أكثر س خص لكن العالقات الش

  لتسهيل الوصول إلى األسواق األجنبية وتكوين عالقات عمل تجارية في الخارج. المساعدة في إنشاء جسور

خاص ائل اإلعالم، ترتكز األهمية تنتقل المعارف مع انتقال األش ت في وس حة التي نوقش . فإلى جانب التدفقات المالية الواض

ويتناول ريكاردو هوسمان بإسهاب  ال المعارف.االقتصادية للمغتربين على تدفق المعارف. فالمغتربون يمثلون مصدرا مهما النتق

ح البلدان النامية بالتركيز على اجتذابهم، بدالً من  خاص وينص هذه الفكرة المتعلقة بالمعرفة التقنية التي تحويها أدمغة هؤالء األش

مان  حاب المهارات (هوس نيع ف2015إقامة الحواجز أمام هجرة أص ريع إلى التص يا اعتمادا ). وقد اعتمد التحول الس رق آس ي ش

ادياً في الخارج. طة اقتص ينية النش ناعاتها عالية التكنولوجيا  كبيرا على الجاليات الص وحدث مثل ذلك مع الهند حيث ازدهرت ص

   بفضل إقامة عالقات مستدامة مع المهاجرين الهنود بل وحتى المغتربين العائدين.

ّكل المغتربون محركا قو ياغة عقد اجتماعي جديد ألنهم يدعون غالباً إلى عالوة على ذلك، يمكن أن يش جيع ص يا للتغيير ولتش

يادة القانون  االنفتاح والمنافسة وتحسين جودة تطبيق الديمقراطية. فمن يعيشون في ظل نظم ديمقراطية وفي بلدان تسود فيها س

رهم في الوطن. النظم الديكتاتورية، يتم إبقاء المغتربين،  وفي ظل تكون لديهم عادةً معايير وتطلعات أعلى لمواطنيهم وأفراد أس

أن العديد من المجموعات األخرى في المجتمع المدني، بعيداً لتجنب أي تدخل. أنهم ش اً  ش ويدير الكثير من األفراد المغتربين أيض

اص على مواصلة ظهورهم لبلدانهم األصلية، مع رحيل الكثيرين منهم هرباً من غياب الحرية في أوطانهم وعدم الحرص بشكل خ

شرق األوسط وشمال أفريقيا منذ عام  قد شجعت الكثير من  2011العمل فيها، لكن موجة الحرية التي وصلت إلى بلدان منطقة ال

وتتيح المرحلة االنتقالية التي تشهدها المنطقة حالياً فرصة للحكومات  األفراد المغتربين على لعب دور نشط في عملية التغيير هذه.

ركاء ا لية.وش ادية لبلدانهم األص تطالع آراء مواطني المنطقة  لتنمية للعمل مع المغتربين على تنفيذ أجندة التنمية االقتص وتم اس

المغتربين بشأن ما إذا كان هذا الوضع يعبر عن ارتفاع مستوى عدم الثقة نسبياً تجاه المؤسسات في أرض الوطن ويتطلب صياغة 

  مواطنيها الذين يعيشون في الخارج.عقد اجتماعي جديد بين الحكومات و

ا دورا  مال أفريقيا المغتربون في الخارج منجم ذهب ألنهم يمكن أن يلعبوا أيض ط وش رق األوس أخيراً، يُعتبر مواطنو منطقة الش

يد  تحفيزا مهما في تخفيف وطأة أزمة الالجئين التي زادت حدتها مؤخراً في المنطقة. ار وزير خارجية الواليات المتحدة الس وأش

بوع المغتربين العالمي، إلى أمثلة لعب فيها المغتربون دورا بالغ األهمية  جون كيري، في خطابه الذي ألقاه في فعالية إطالق أس

ورية واألمريكية م يتين الس بيل المثال، قام أطباء يحملون الجنس انية عاجلة. فعلى س دي ألزمات إنس ن الجمعية الطبية في التص

ارات  تش اندة في توفير عيادات في مخيم الزعتري باألردن كما  أنهم يقدمون اس ورية األمريكية ببذل وقتهم ومهاراتهم للمس الس

تجابت الجاليات المغتربة من  ي وباء اإليبوال، اس وريا. وبعد تفش اء واألطفال، حيثما أمكن ذلك، في س وخدمات اجتماعية للنس
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بريا وغينيا بسرعة من خالل إرسال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية واألموال واالتصال المباشر في أحيان كثيرة سيراليون ولي

   ).2015أكتوبر/تشرين األول  9باألشخاص إلرساء أفضل الممارسات وتجنب نشر المرض (وزارة الخارجية األمريكية، 

د جهود مواطني الم رورة حش حاب المهارات،تدعو هذه الورقة إلى ض وتناقش نتائج إحدى  نطقة المغتربين من المهنيين وأص

ات. ياس أن الس يات بش ل الفريدة مع مواطني المنطقة المغتربين في الخارج وتقدم توص أوالً، تبرز هذه الورقة  عمليات التواص

تثمار ونقل المعارف بناًء على األدبيات ال ف الورقة  متاحة وأمثلة واقعية.أوجه االرتباط بين المغتربين والتجارة واالس وثانياً، تص

وثالثاً، تعرض الورقة النتائج الرئيسية الستطالع آراء  عملية التواصل والسمات العامة لألفراد المغتربين الذين شملهم االستقصاء.

اركة العامة، (1( مواطني المنطقة المغتربين في أربعة مجاالت: تثمار، (2) المش ) دور 4لتجارة، و() ا3) الرغبة في االس

  وفي الختام، تورد الورقة بعض التوصيات بشأن السياسات. المؤسسات.

 المغتربون والتجارة واالستثمار ونقل المعارفأوال. 

وتنحدر أصول  يمكن لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االستفادة من األعداد الكبيرة لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج.

ر والمغرب والجزائر في عام الجزء األكبر م طين ومص خص، من فلس ن المهاجرين بالقيمة المطلقة، والذي يزيد على مليون ش

كل ا 2014 أن  أ).-(الش طين). ومن ش بيل المثال، لبنان وفلس كان (على س بة كبيرة من الس ّكل هؤالء نس وفي بعض البلدان، يش

الثاني والثالث أن يؤدي إلى زيادة هذا العدد، السيما في بلدان مثل لبنان حيث توسيع نطاق تعريف المغتربين ليشمل أفراد الجيلين 

  ماليين. 5تفيد تقارير أن عدد المغتربين يبلغ 

وء على تحويالت المهاجرين التي بلغت  ل  .2014مليار دوالر في عام  436عند فحص تأثير المغتربين، تم إلقاء الض وأرس

غت نحو مواطنو المنطقة المغتربون تحويال مة بل عام  53ت إلى أوطانهم بقي يار دوالر في  نان 2014مل ثل لب لدان م ناك ب ، وه

ب) وتزيد قيمتها على ما تنفقه تلك البلدان على -1% من إجمالي الناتج المحلي (الشكل 10واألردن تلقت تحويالت تمثل أكثر من 

حية والدفاع مجتمعةً. در التعليم والرعاية الص بل ويمثل المغتربون مص ا مهما للنقد األجنبي في البلدان النامية وكذلك لتوفير س

   العيش لعشرات الماليين من األسر الفقيرة.
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  مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعيشون في الخارج على مستوى العالم عدد كبير من أ:-1الشكل 
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  أفريقيا تعتمد على التحويالتب: بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال -1الشكل 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

نوات الثالث القادمة وإن كان  مال أفريقيا خالل الس ط وش رق األوس كل عام، تم توقع نمو التحويالت الوافدة إلى منطقة الش بش

هذا التعديل . ويُعزى 2015% عام 0.9، مع أن التقديرات تشير إلى تراجع التحويالت بنسبة )2015بوتيرة أبطأ (البنك الدولي 

ر التي تتلقى أكبر قدر من تدفقات التحويالت في المنطقة، بالرغم  ان إلى حدوث تراجع في نمو التحويالت الوافدة إلى مص بالنقص

بة  عودية بنس تمرار نمو التحويالت الوافدة إلى المملكة العربية الس . وقد يُعزى هذا 2015% حتى الربع الثالث من عام 7من اس

وريين في لبنان وكذلك التطورات االرتفاع التق ديري في التحويالت الواردة إلى لبنان جزئياً إلى التحويالت الموجهة لالجئين الس

% من إجمالي الناتج المحلي 5وشكلت التحويالت الوافدة على األقل  االقتصادية اإليجابية في بلدان المهجر مثل الواليات المتحدة.

توردة للن . ومن المتوقع أال تنمو التحويالت الوافدة إلى المنطقة إال بقدر طفيف 2013فط واليمن في عام في بلدان المنطقة المس

ناطق األخرى. 2017و  2016خالل عامي  ائر الم فدة إلى س طأ كثيرا من التحويالت الوا تؤدي التطورات  وبوتيرة أب وس

ادية في منطقة اليورو وانخفاض قيمة اليورو أمام الدوالر األمر يكي إلى تباطؤ نمو التحويالت الوافدة إلى بلدان المغرب االقتص

ير. عودة العربي على المدى القص ات إحالل العمالة المحلية محل األجنبية (الس ياس عار النفط وس ّكل هبوط أس عودية )  ويش في الس

العربي (اليمن ومصر واألردن) بعض مخاطر الهبوط، في المدى المتوسط إلى الطويل، على التحويالت الوافدة إلى بلدان المشرق 

  ).26التي تتلقى تدفقات كبيرة من التحويالت المتأتية من دول مجلس التعاون الخليجي (موجز الهجرة والتنمية 

يقا للغاية ال يمكن النظر من خالله إلى تأثير المغتربين في الخارج على التنمية وتخفيف  تمثل التحويالت، مع أهميتها، بُعدا ض

لية. حدة الفقر واق العمل بالبلدان  في بلدانهم األص حاب المهارات على أس وتم مؤخراً تحويل االهتمام من تحليل تأثير هجرة أص

تثمار واالبتكار  ا القنوات التي يقوم المغتربون من خاللها بتعزيز التجارة واالس ع نطاقاً تراعي أيض لة إلى تبني أجندة أوس المرس

ول على التكنولوجيا. تفادة من هذه ويقو والحص م العديد من البلدان المتقدمة والنامية بتوطيد عالقاتها مع مواطنيها المغتربين لالس

وبخالف البلد الذي يعيش عدد صغير من مواطنيه في الخارج دون تواصل معهم، فإن البلد الذي يتواصل بشكل وثيق  التحويالت.

عبة التي يمر بها الوطن (عادةً تكون مع عدد كبير من مواطنيه المغتربين ال يمكنه فقط االعت اعدتهم في األوقات الص ماد على مس
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الت  كل تزايد الص اعف في ش ا من تأثير مض تفيد أيض تقرا للنقد األجنبي)، بل قد يس درا مس بيل المثال، مص التحويالت، على س

  التجارية واالستثمارية عندما تنجح اإلصالحات أو تتحسن األوضاع.

واهد كبيرة على أنهم يلعبون دورا مهما في تحقيق التكامل تقدم األدبيات الحدي أن المغتربين في الخارج ش ثة والمتزايدة بش

ال ادة األعم دولي وتعزيز ري اك وآخرون ال ات ال 2009 (غ اير وتوب ان 2008؛ مورغينروث وأوبراين 2008؛ فيلبرم ؛ دولم

ي ووايت 2008 تثمار األفراد ال2011؛ تاديس تثمرين األجانب، ). وتزيد احتمالية اس لية، مقارنةً بالمس مغتربين في أوطانهم األص

في ظل ضعف تطبيق القوانين المنظمة ألنشطة األعمال وسوء نظم اإلدارة الرشيدة والحوكمة ألنهم يمتلكون عادةً معلومات أكبر 

ات المحلية. طة األعمال والممارس ات أن ِكبر أعداد المغترب عن بيئة أنش ين يرتبط ارتباطا كبيرا بارتفاع وأظهرت إحدى الدراس

ج) وأن هذا التأثير يكون أشد بروزا في حالة التجارة بالمنتجات غير -كثافة التجارة الثنائية بين البلد األصلي وبلد المهجر (الشكل ا

لع األولية (راوخ وترينداد  ة مثل الس بة للمنتجات المتجانس ة أو المتباينة منه بالنس ير  ).2002المتجانس ذلك إلى أن إقامة ويش

ارب المعلومات والحواجز غير الجمركية التي من المعروف أنها تلعب  اعد في التغلب على تض الت بالمغتربين يمكن أن تس ص

ارة. ة التج ة حرك اق ات  دورا كبيرا في إع دفق ة ت اف ارج وكث اط كبير بين المغتربين في الخ ك، تبيّن وجود ارتب وعلى غرار ذل

تثمارات الدولية و تثمار (األكثر االس ر الثنائية بدرجة أكبر من تدفقات حوافظ االس تثمار األجنبي المباش بوجه أخص تدفقات االس

ا واألقل كثافة في المعلومات) (ليبالنغ  ات عديدة ِكبر أعداد المغتربين باعتباره 2010تجانس ). عالوة على ذلك، حددت دراس

ية (ك نائ قات الهجرة الث تدف كات في الهجرة وتأثيرها 2013 واريزما وآخرونالمحدد الوحيد واألهم ل ب ية الش بت أهم )، مما يث

   التراكمي.

ات  ديرية وتؤيد نتائج الدراس ناعات التص اعدة في تنمية الص ح أهمية المغتربين في المس ص التي توض هناك العديد من القص

الت بالمغتربين من حيث تأثيرها على التجارة الدول التجريبية المنهجية. ين حيث توجد وأهم ص ية يمكن رؤيتها في حالة الص

يا والواليات المتحدة وبشكل متزايد في أفريقيا وأجزاء كبيرة من  جاليات كبيرة من مواطنيها المغتربين في مختلف أنحاء شرق آس

(اإليكونوميست وتشير تقارير لمجلة اإليكونوميست إلى عدد من القصص المشابهة  ).2002بلدان العالم النامية (راوخ وترينداد 

ويستمتعون، على سبيل المثال،  ). فالنيجيريون المغتربون يشترون العديد من السلع المصنّعة في بلدهم.2015، 2013، 2011

وتحتوي األطعمة المصنّعة في نيجيريا على  باألفالم التي تنتجها نوليوود واألطعمة المعلبة المألوفة من بينها مكعبات توابل ماجي.

ويا  وبر ماركت البريطانية فول ص مال البالد، وتُباع في محالت الس ا في ش لوب طهي قبائل الهوس مخمرة، وهو ما يذكرهم بأس

  ).The Economist ،2015 (مجلة اإليكونوميست

  

 

 

 

 

  



 

10 
 

  ج: الهجرة والتجارة شيئان متالزمان-1الشكل 

  

  .)2009آخرون () وهيرشمان و 2011(  آخرونالمصدر: راثا و

ر لألجانب الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في بلدان محددة.يمكن  وأظهرت  للمغتربين في الخارج أن يكونوا بمثابة جس

ة أجراها وليام كير وفريتز فولي ( ينية 2012دراس ول ص ركات األمريكية التي يعمل بها الكثير من األمريكيين من أص ) أن الش

اء عمليات لها  هل عليها كثيراً إنش ركة محلية. وتُعد هونغ كونغ يس ترك مع ش روع مش ين دون الحاجة إلى إقامة مش في الص

ر في  تثمار األجنبي المباش درين لالس ينيين المغتربين في الخارج، أكبر مص نغافورة، نظراً لوجود تجمعات كبيرة من الص وس

ين. ين الص أت تلقائياً، فإن الحكومة الص ات األعمال المملوكة للدولة ظلت وبالرغم من أن معظم هذه االرتباطات نش س ية ومؤس

ين. بة للص نوات األخيرة في بناء روابط مع البلدان التي بها موارد طبيعية كبيرة مهمة بالنس طا خالل الس  باطراد تلعب دورا نش

الت الجديدة، لكن من المرجح  ينيون المغتربون يلعبون دورا كبيرا في بناء هذه الص حا ما إذا كان الص اء وليس واض أن إنش

ر ثنائي  تثمار األجنبي المباش أنه أن يؤدي إلى تعزيز التجارة واالس ينيين حول بلدان العالم النامية من ش تجمعات جديدة من الص

  االتجاه.

هناك أمثلة موثقة على الدور الذي يلعبه المغتربون في تنمية صناعات معينة في بلدانهم األصلية، سواء بمساعدة الحكومة أو 

ناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية التي يعمل بها حالياً نحو  اعدتها.بدون مس هد به كثيراً هو تنمية ص تش  3.5والمثال الذي يُس

سبة كبيرة من صادرات الهند وتعتمد اعتمادا كبيرا على تدفق المواهب واألموال واألفكار واالتصاالت في  مليون شخص وتمثل ن

ليكون وغيره من ممرات التكنولوجيا بالواليات المتحدة. االتجاهين بين بنغالور والمغتربين مات  الهنود في وادي الس وإحدى الس

الالفتة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند والصالت بمواطنيها المغتربين هي عدم وجود أي تدخل ذي أهمية من جانب 

ات التعليمية ال س تثناء التمويل العام لبعض المؤس ل  بارزة مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا.الحكومة باس وفي تايوان، يعود الفض

الت في  باه الموص ناعة أش اء ص انغ، وهو مدير تنفيذي مغترب عائد من الواليات المتحدة، في إنش بدرجة كبيرة إلى موريس تش

اندة حكومية منتظمة. ط ومن بينها البالد بمس تعار  وهناك أمثلة أخرى على قيام الحكومة بلعب دور نش عر المس ناعة الش تنمية ص

ل فيه بدرجة كبيرة إلى الروابط مع الكوريين المغتربين في الواليات المتحدة واإلجراءات التدخلية  في كوريا، وهو ما يرجع الفض

  الحكومية التي شجعت على ذلك.
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مالية 2007قد حلل نوالند وباك ( يويين ) ما إذا كان بمقدور الجاليات العربية في أمريكا الش وأوروبا لعب دور مماثل لدور اآلس

وخلُص كالهما إلى أنه سيصعب على البلدان العربية منافسة الهند أو الفلبين أو الصين فيما  المغتربين في إنعاش الشرق األوسط.

مالية وفي الواقع، تُعد الجالية العر يتعلق بالعمالة فائقة المهارات والمتمتعة بمهارات إجادة اللغة اإلنجليزية. بية في أمريكا الش

ريين ولبنانيين. بياً ويتألف معظمها من مص غيرة نس ويحظى المغتربون في أوروبا الغربية بميزة نظراً لقربها من بلدانهم  ص

وال يزال بمقدور مواطني المنطقة الشرق المغتربين في الخارج المساهمة "من خالل  األصلية، لكنهم يتمتعون عادةً بمهارات أقل.

طية والعربية، وإتاحة فرص  رق أوس ركات الش ركات األمريكية واألوروبية والش واق، وإقامة التعاون بين الش إتاحة فرص باألس

اعد  تس تراتيجيات، والتزويد بمعلومات عن المعايير والتكنولوجيا والجودة التي س اعدة في إدارة اإلس اد، والمس للتوجيه واإلرش

وا ة في األس ركات على المنافس ويُقال إن أحد  ). وهناك بعض األمثلة في المنطقة يجب االحتذاء بها.2011ق العالمية" (بالزا الش

تثمارات الكبيرة التي قامت بها شركة بومباردييه الكندية مؤخراً إلنتاج قطع غيار الطائرات في المغرب، بتسهيالت وتشجيع  االس

االت أجراها مواطن  ركة بوينغ من الحكومة، يرجع بقدر كبير إلى اتص لم الوظيفي بش با رفيعا في الس غل منص مغربي مغترب يش

  أ).-1وبالتالي، يمكن للعالقات الشخصية أن تسّهل ممارسة أنشطة األعمال عالمياً (اإلطار  ).2012(وول ستريت جورنال 

  

ً  أ:-1اإلطار    للعالقات الشخصية يمكن أن تسّهل ممارسة أنشطة األعمال عالميا

ويحتاج أوبيديجبو إلى ماكينات لخلط زيت  يجبو مصنعا في إينوغو بنيجيريا إلنتاج الصابون وسلع منزلية أخرى.يدير تشايك أوبيد

ويقول أوبيديجبو إنه يشتري معدات  النخيل وبعض المواد الكيميائية مع الصابون وتقطيعه إلى قطع وتعبئته في عبوات بالستيكية.

إال أنه يصعب على أية شركة نيجيرية القيام بأعمال  ت األوروبية لكنها أرخص بكثير.صينية ألنها وإن كانت ليست بجودة المعدا

وال يتحدث السيد/ أوبيديجبو اللغة الصينية وال يمكنه السفر جواً إلى النصف اآلخر من العالم في كل مرة يريد  تجارية في الصين.

ابون. راء آلة جديدة إلنتاج الص وأ من ذلك هو أنه  فيها ش ينية أو النيجيرية على واألس إذا وقع مكروه، فلن تقدم الحكومة الص

  األرجح الكثير من المساعدة.

يد/ أوبيديجبو، (هارديز ودروميداز ركة الس اعدة Hardis and Dromedas ورغم ذلك، فإن ش كل جيد بمس يير بش )، تس

طاء من المغتربين األفارقة. بكة اإلنتر وس نت، فإنه يطلب من وكيل ينتمي لقبيلته، وهي وعندما يرغب في فحص آلة رآها على ش

ها. ين أن يأتي ويفحص خاص في المعارض التجارية. قبيلة اإليغبو، يعيش في الص يف  وقد التقى بالعديد من هؤالء األش ويض

  أوبيديجبو ضاحكاً "عندما تسمع أشخاصا يتحدثون لغة اإليغبو خارج نيجيريا، فيجب عليك الذهاب إليهم وتحيتهم".

معة فهو  يط من قبيلة اإليغبو في قوانغدونغ يحتاج إلى الحفاظ على س يرته، لكن بدرجة أكبر ألن أي وس يثق فيهم جزئيا ألنهم عش

وإذا غش أحد الوسطاء فردا من قبيلة اإليغبو، فإن بقية األفراد ممن يشترون آالت في قوانغدونغ سيعرفون بذلك خالل وقت  طيبة.

  في أوساط المغتربين.فاألخبار تنتقل بسرعة  قصير.

ويعمل بهذه  وتشهد شركة هارديز ودروميداز ازدهارا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى عالقات السيد/ أوبيديجبو مع المغتربين.

ركة  من  300موظف وتبيع منتجات بقيمة تبلغ نحو  300الش نوياً، كما أنها الوحيدة ض مليون نايرا (ما يعادل مليوني دوالر) س

وقد زاد عدد األفارقة الذين يعيشون في الصين من ال  فريقية عديدة تستخدم المهاجرين كأعين وآذان لها في البالد البعيدة.شركات أ
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حاليا الكثير من التجار األفارقة لدرجة أن  وتضم منطقة غوانغجو شيء تقريباً قبل عشرين عاما ليصل إلى عشرات اآلالف اآلن.

  لي تشنغ (مدينة الشيكوالتة).-كه-ا اسم تشياوسكانها المحليين يطلقون عليه

  .2011، مجلة اإليكونوميست المصدر:

  

در مهم لنقل المعارف. هاب هذه الفكرة المتعلقة بما تحويه العقول من معرفة تقنية  المغتربون مص مان بإس يتناول ريكاردو هوس

ح البلدان النامية بالتركيز على اجتذاب هذه العقول، بدالً من إق حاب المهارات.وينص وتنتقل المعارف  امة الحواجز أمام هجرة أص

مان  خاص (هوس يا اعتمادا كبيرا على الجاليات  ).2015مع انتقال األش رق آس نيع في ش ريع إلى التص وقد اعتمد التحول الس

بفضل إقامة عالقات  وحدث مثل ذلك مع الهند حيث ازدهرت صناعاتها عالية التكنولوجيا الصينية النشطة اقتصادياً في الخارج.

ن المغتربون أيضاً الشركات في بلدانهم األصلية من الحصول  مستدامة مع المهاجرين الهنود بل وحتى المغتربين العائدين. وقد يمّكِ

لية، والتعليم عن  حاب المهارات في بلدانهم األص على التكنولوجيا والمهارات من خالل النقابات المهنية، وانتداب المغتربين أص

قل مهاراتهم. توى المهارات محلياً ألن األمل في  بُعد، وعودة المهاجرين بعد ص عالوة على ذلك، تؤدي الهجرة إلى رفع مس

  الحصول على وظيفة ذات راتب جيد وظروف عمل مالئمة في الخارج يشجع المواطنين على االلتحاق بالمدارس المهنية.

جلها يمكن قياس قوة عقول المغتربين في الخارج من  ر يقارن بين عدد براءات االختراع العلمية والفنية التي يس خالل مؤش

جلها المقيمون داخل البالد. ين وألمانيا والهند  المهاجرون وتلك التي يس م بريطانيا وكندا والص ومن خالل هذا المقياس، تض

كان المغتربين األكثر نبوغا، وإن كان المهاجرون المنحدرون من بلدان أفريقية مثل غا نا ونيجيريا هم األكثر براعة مقارنةً بالس

ار براءات االختراع التي ُطلب 2012و  2007وفي الفترة بين عامي  في أوطانهم. عة أعش جل المغتربون أكثر من تس ، س

خاص مولودين في تلك البلدان. جيلها من أش مال أفريقيا، يقف المهاجرون وراء معظم براءا تس ط وش رق األوس ت وفي منطقة الش

جيلها من مواطني المنطقة. ل نحو ثالثة أرباع  االختراع التي يُطلب تس جل المغتربون في األص بيل المثال، في المغرب س فعلى س

% في تونس (من مجموع 80براءة اختراع، مقارنةً بنسبة  844وعددها  2010و  2001براءات االختراع المسجلة بين عامي 

ومع ذلك، كان المواطنون األتراك  د).-1براءة اختراع) (الشكل  3360ا (من مجموع % في روماني77براءة اختراع)، و  743

 المقيمون في بلدهم مسؤولين عن ثلثي براءات االختراع المسجلة خالل الفترة نفسها، مما يدل على زيادة القدرات البشرية محلياً.

ة والمؤهالت العلمية العليا، وتجتذب البلدان الغنية بالنفط في المنطقة الكثير من المهاجرين ال وافدين من ذوي المهارات المنخفض

  وهو ما يؤدي إلى تسجيل المهاجرين الوافدين لنسبة كبيرة من براءات االختراع في هذه البلدان.
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 نسبة براءات االختراع التي يسجلها المهاجرون النازحون والمهاجرون الوافدون والمواطنون د:-1الشكل 

 

 

 المؤلفون باستخدام بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكريةالمصدر: 

وبتحليل بيانات الشركات األمريكية عن طلبات تسجيل  تساعد الروابط مع المغتربين في التعاون بين مؤسسات األعمال والعلماء.

ل فولي وكير ( ركات التي2012براءات االختراع، توص بة ابتكارات الش ل  ) إلى أن الزيادة في نس يقوم بها مخترعون من أص

ل العرقي. ركات في البلدان المرتبطة بهذا األص طة التابعة للش مح  عرقي معين ترتبط بالزيادة في األنش افة إلى ذلك، يس وباإلض

ركاء محليين لتكوين  اندة ش ركات تابعة جديدة في الخارج بدون مس اء ش ركات األمريكية بإنش ول عرقية للش المبتكرون من أص

) إلى أن التعاون العلمي عبر الحدود أصبح أكثر شيوعا، وأنه 2011وتوصلت دراسة أجرتها الجمعية الملكية ( شترك.مشروع م

تخدام عدد  ين البحث العلمي (باس ب، وأنه يبدو أن ذلك يؤدي إلى تحس كل غير متناس مل علماء لديهم روابط مع المغتربين بش يش

فالورقة البحثية الصينية التي يشارك في إعدادها عالم من أمريكا يُشار إليها  تقريبي). المرات التي يُشار فيها إلى البحوث كمقياس

  ثالث مرات في الغالب كورقة أُعدت في الصين فقط.
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 استقصاء مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربين والتواصل معهمثانيا. 

اس إلى معلومات وبيانات تم تند هذا التحليل باألس ل حوالي ألف إجابة) على  827جمعها من  يس حيحة (من أص إجابة ص

ات مجموعات التركيز مع مجموعات مختارة من المغتربين اء أُجري عبر اإلنترنت وكذلك من مناقش تقص (انظر المرفق  اس

اء تم إجراؤه عن مواطني المنطقة المغتربين في الخارج. لالطالع على المنهجية). تقص اء وك ويُعد هذا أكبر اس تقص ان هذا االس

بكة اإلنترنت لمدة تسعة أشهر اعتباراً من مايو/أيار  . وكان الهدف منه هو الوصول 2015إلى مارس/آذار  2014متاحا على ش

ن، نوع الجنس، المهنة، الدخل). وتم تأييد هذا  إلى طائفة متنوعة من مواطني المنطقة المغتربين (من حيث الموقع الجغرافي، الس

رة وأكثر تنظيميا مع ما يزيد على التحليل بإج ات مركزة ومباش تطالع اآلراء من خالل  150راء مناقش فردا من المغتربين واس

لذين يعيش معظمهم في الواليات المتحدة  40إجراء مقابالت فردية مع  لدان المنطقة ا قادة قطاع األعمال وقادة الرأي من ب من 

   وفرنسا.

اء على اإلنترنت  تقص عبيةتم توزيع االس ع من خالل أدوات إلكترونية تحظى بش بوك وتويتر ولينكد إن  على نطاق واس مثل فيس

دقاء  ية (أفراد فريق العمل والزمالء واألص خص طي) والش ابات البنك الدولي، مركز التكامل المتوس ابات المهنية (مثل حس والحس

والجمعيات والمؤسسات المختلفة مثل السفارات وشركاء التنمية  والعائلة) والقوائم البريدية المستهدفة للرسائل اإلخبارية للمغتربين

ية في الواليات المتحدة ومكاتب  فارتين اللبنانية والتونس ل فريق العمل بالس بيل المثال، اتص ايا المغتربين. وعلى س المعنيين بقض

ة اللب امع ل الج ات (مث امع اهرة وتونس وبعض الج اط والق ة للهجرة في الرب دولي ة ال ل المنظم ات مث ة في نيويورك) والجمعي اني ن

االتصاالت الشخصية ألن األشخاص  وبناًء على هذه التجربة، كانت القناتان األكثر فاعلية هما: .الجمعية الدولية للشتات الجزائري

ليات المختارة التي يتم  ل إلى حد ما، والقنص تبيانات عندما تتعلق بالمؤلف أو المرس ول إليها يجيبون على األرجح على االس الوص

   من خالل حكوماتها المركزية.

ات األخرى عن المغتربين. ا في نطاقها عن الدراس ة أيض تطالع آراء  تختلف هذه الدراس ات تركز على اس فمعظم هذه الدراس

ادي اركة االقتص اء طبيعة المش تقص مم هذا التحليل الس تثمار، بينما ُص أن مجال معين، مثل أداة محددة لالس ة التي المغتربين بش

ون في  يرغب فيها مواطنو المنطقة المغتربون. تطلعت آراء المغتربين الذين يعيش ع نطاقا واس ة منظورا أوس واعتمدت الدراس

ية: اس لية على اللحاق بركب العولمة من خالل ثالث قنوات أس اعدة بلدانهم األص اهمة في مس  الخارج عن مدى اهتمامهم بالمس

وجمعت الدراسة أيضا معلومات عن تصوراتهم بشأن أهم المعوقات في بيئة أنشطة األعمال  رات.االستثمار والتجارة ونقل المها

  واتفاقيات التجارة الحرة ودور الحكومات والمؤسسات اإلنمائية تجاه المغتربين.

مال أفريقيا الم ط وش رق األوس اركة مواطني منطقة الش وء على مش عة النطاق الض اورات واس غتربين في ألقت نتائج هذه المش

ومع تحول  حيث ظهر وضع اجتماعي وسياسي جديد في الكثير من بلدان المنطقة. -مرحلة ما بعد الربيع العربي -مرحلة حرجة

لحة ومن  حاب المص اركة مختلف أص ح المجال لزيادة مش بعض البلدان من األنظمة الديكتاتورية إلى األنظمة الديمقراطية، أُفس

ولذلك، فإن محور التركيز هذا يرصد التصورات تجاه اقتصادات البلدان األصلية والدور الذي يمكن  .بينهم المغتربون في الخارج

  أن يلعبه المغتربون.

فالجوانب الفنية في األسئلة ربما كانت عائقا أمام بعض  يجب مراعاة بعض المحاذير المرتبطة بالدراسة قبل تقديم تفسير النتائج.

اء الذ تقص اركين في االس كل كامل، وربما المش تثمار بش ادية أو أدوات االس ين لم تكن لديهم الخلفية الالزمة لفهم التنمية االقتص
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وأخيراً، فإن األشخاص الذين  وبالمثل، ربما أدى طول االستقصاء إلى محدودية العينة. دفعت بعضهم إلى عدم إكمال االستقصاء.

اركين أو  اء كانوا على األرجح مش تقص لية والذين ربما أبدوا تحيزا أجابوا على االس ادية في بلدانهم األص مهتمين بالتنمية االقتص

تثمارية. لوكيات التجارية واالس اركة والمزيد من الس خاص الفئة الحقيقية  تجاه المزيد من المش وفي الوقت ذاته، يمثل هؤالء األش

اعدة في  تهدفة من بين المغتربين لتحقيق التنمية. فهم بمقدورهم المس تفادة من مواردهم ووقتهم ومهاراتهم. المس فهم كيفية االس

بة للسؤال المتعلق بالمشاركة والذي يوضح أهمية المشاركة باألموال والوقت والمعارف مع البلدان األصلية، فإنه يصعب  وبالنس

تثمار وأهمية  اء قد بالغوا في إبداء رغبتهم في االس تقص اركون في االس وخالفه من أجل للوطن  ءالعطاالقول بما إذا كان المش

  االلتزام باألعراف االجتماعية (االنحياز للمقبول اجتماعياً).

  السمات العامة للمشاركين في استقصاء المغتربين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يين الذين  بة كبيرة من التونس اء كانوا من بلدان المغرب العربي، مع وجود نس تقص اركين في االس بعون في المائة من المش س

ون في الخارج  كل يعيش ر. .أ)-2(الش وى عدد قليل من دول مجلس التعاون  وكان معظم الباقين من لبنان ومص ارك س ولم يش

ويمكن أن تُعزى هذه المشاركة  على المشاركة في مناقشات مجموعات التركيز.وحرص التونسيون بشكل خاص  الخليجي واليمن.

ية. ب الربيع العربي الرئيس طة في عمومها إلى التحول الديمقراطي في تونس وزيادة حرية التعبير، وهي أحد مكاس وفي ظل  النش

ل بعض المغتربين البقاء بعيداً لتجنب االرتباط بال نظام الحاكم أو مالحقته. وذُكر ذلك تحديداً أثناء حكم الرئيس بن علي، كان يفض

مناقشة مجموعات التركيز، حيث أعرب معظم المشاركين عن حرصهم على المساهمة بنشاط في التحول االجتماعي واالقتصادي 

  والسياسي في تونس.

  معظم المشاركين في االستقصاء كانوا من بلدان المغرب العربي أ:-2الشكل 

 

  

اركين.يقيم معظم  ا أو الواليات المتحدة، حيث يقيم في كل منهما ثلث المش اء في فرنس تقص اركين في االس ة  المش ويعيش خمس

كل  لية، وثالثة في المائة في بلدان المغرب العربي (الش ر في المائة في المنطقة خارج بلدانهم األص وكان معظمهم  ب).-2عش

يين ( باب ( وتألفت العينة %).17%) ومغاربة (41تونس كل عام من المهنيين الش عاما)،  44-25% في الفئة العمرية 63بش
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وكان ثلثا المشاركين من  ج).-2عاما) ثلث المشاركين في االستقصاء (الشكل  34-25حيث شكل "الجيل التالي من المغتربين" (

كل  اءات-2الرجال (الش تقص اء أعلى كثيراً في معظم االس بة تمثيل النس ألنهن يكن عادةً أكثر رغبة من الرجال  د)، فيما تكون نس

  في اإلجابة على االستبيانات.

  معظم المشاركين في االستقصاء يقيمون في فرنسا والواليات المتحدة ب:-2الشكل 
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  سمات مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربين من حيث العمر ونوع الجنس د:-2ج و-2الشكل 

  معظمهم ذكور د:-2  من المهنيين الشبابمعظمهم  ج:-2

   

    

اء على درجة جيدة من التعليم، حيث يحمل  تقص اركين في االس تير على األقل أو ما 72كان معظم المش % منهم درجة الماجس

كل  ات إنمائية دولية (32وكان معظمهم يعمل في القطاع الخاص ( ه).-2يعادلها (الش س كل 29%) وفي مؤس  و).-2%) (الش

ة ببرنامج دياميد (مرجع) والتي أظهرت أن أكثر من  ابهت النتائج مع تلك الخاص % من العينة كانوا من ذوي المؤهالت 66وتش

   العليا (حاصلون على درجة الماجستير على األقل).

التعليم  سمات المشاركين في االستقصاء من مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربين: و:-2ه و-2الشكل 

  والوظائف

  يعملون في القطاع الخاص والمؤسسات اإلنمائية و:-2  معظمهم متعلمون ه:-2
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 مشاركة مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربينثالثا. 

السيما مسقط  كانت الرسالة الغالبة هي أن مواطني المنطقة المغتربين يريدون مساعدة وطنهم األصلي ومواصلة التواصل معه،

هم. اء ردا إيجابيا على عبارة 85فقد رد  رؤوس تقص ملهم االس كل  "العطاء لوطني مهم لي"% ممن ش وأعرب من  أ).-3(الش

ولم يتم السؤال عن الرغبة أو عدم الرغبة  انضموا إلى اجتماعات مجموعات التركيز عن الشعور نفسه بحماسة وإصرار كبيرين.

كيفيتها. ومن بين المشاركين في االستقصاء، كان الرجال أكثر ميال للمشاركة والتكامل والرغبة في العطاء، في المشاركة، بل عن 

عرن بارتباط أكبر تجاه وطنهن. اء يش حا. فيما كان النس قط الرأس واض ات مجموعات التركيز، كان االرتباط بمس  وخالل مناقش

لرغبة في مساعدة األسرة واألصدقاء في مسقط الرأس أكثر من مساعدة وارتبطت الرغبة في العطاء والمساعدة بشكل واضح با

ة. اعر وطني در أكبر من التجرد ويعكس مش ما يوحي بق لي، وهو  د األص ية في  البل يدعو المغتربون إلى تطبيق الالمركز و

 ن التابعة لها.ويجب أن تستهدف األجهزة الحكومية المحلية األفراد المغتربين الذين ينحدرون من المد السياسات.

 مواطنو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربون يشعرون بارتباط قوي تجاه أوطانهم أ:-3الشكل 

  

ب  تثمار في الوقت المناس تعداد لالس ون في الخارج على اس مال أفريقيا الذين يعيش ط وش رق األوس ومعظم مواطني منطقة الش

ال التحويالت. لتبادل المعارف وبناء المهارات الحياتية عرون أن هناك فجوة مهمة في األخالقيات  في أرض الوطن وإرس فهم يش

ات  وثقافة ريادة األعمال بين المغتربين والمهنيين ورواد األعمال المحليين. كلة في التكيُّف مع ممارس ا مش وهم يواجهون أيض

عور تُر ائدة في أوطانهم رغم أن هذا الش اركة من خالل تبادل معارفهم األعمال واألعراف الثقافية الس جم إلى رغبة أقوى في المش

ئل مواطنو المنطقة المغتربون عن  وخبراتهم مع أبناء وطنهم لتنمية المهارات الحياتية والثقة بالنفس وبناء روح الفريق. وعندما ُس

اد وتوجيه األفراد ( اركة، ذكروا إرش تبرع باألموال للجمعيات %) وال26%) والعمل التطوعي (34ترتيب ثالث طرق للمش

  وجاءت خيارات االستثمار متأخرة كثيراً في الترتيب لكونها تتعلق بالملكية أو أنشطة األعمال. %).34الخيرية (
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كل كامل لوكيات الفعلية بش اط لنقل ال تعكس التطلعات الس اركون في نش اء أنهم مش تقص اركين في االس وى ثلث المش . فلم يعلن س

كل  ارك  ب).-3المهارات (الش اد والتوجيه، و 61ومن بين هؤالء، ش طة لإلرش تركة، و 57% في أنش % في إجراء بحوث مش

افة إلى الرغبة في االلتزام باألعراف االجتماعية أو الظهور بمظهر جيد (االنحياز للمقبول 30 طة للتدريب. وباإلض % في أنش

ر هذه المش ية حيث ذُكر في  اركة الفاترة.اجتماعياً)، هناك بعض العقبات التي يمكن أن تفّس يق الوقت العقبة الرئيس ويمثل ض

وى 45 ر س ؤال (نقص 27% من الحاالت، فيما لم يِش اء إلى الخيارات األخرى الواردة في الس تقص اركين في االس % من المش

  المعلومات، المتطلبات التنظيمية).

 

  أنشطة نقل المعارف ب:-3الشكل 

 

  

اركة اد الكلي  هناك رغبة قوية في المش ية واالقتص ياس اع الس تقرار األوض عف اإلطار القانوني وعدم اس رغم المخاوف من ض

كل  مال أفريقيا (الش ط وش رق األوس ات في بلدان منطقة الش س وغالباً ما يختار  ج).-3وعدم الثقة في الحكومات والمؤس

يدة والحوكمة و وء نظم اإلدارة الرش تبدادية المغتربون العيش في الخارج هرباً من س ادية ونظم الحكم االس نقص الفرص االقتص

وهم ينتقدون عادةً الحكومات في أوطانهم رغم أنهم يشعرون أيضاً بأن  وسعياً للحصول على الحرية في ريادة األعمال والشفافية.

ل الدولة. لة عليهم دورا يجب تأديته لتخفيف حدة فش ؤولية إلهام أبناء وطنهم ومواص جلب أفكار وفرص  كما أنهم يتحملون مس

  وسيؤثر عدم الثقة في المؤسسات على طبيعة مشاركة المغتربين. جديدة لهم.

 

 

 

 



 

20 
 

  

  عدم الثقة في السياسات والمؤسسات الحكومية ج:-3الشكل 

 

 

عور باالنتماء للوطن. اركة هو الش الح الذي من  تبيّن أن أهم عامل يدفع المغتربين إلى المش ؤال عن اإلص أنه وعندما تم الس ش

عرهم  اركين في مجموعات التركيز على رغبتهم في أن تش به إجماع من المش لية، كان هناك ش اركتهم في بلدانهم األص زيادة مش

اد المحلي بطرق غير التحويالت. اهمة في تنمية االقتص ركاء وأطراف فاعلة يمكنهم المس وجاء أكثر األمثلة  حكوماتهم بأنهم ش

ة من أفراد من الل بنانيين المغتربين حيث قالوا إن إعطاء الحق لألمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب في نقل إثارة للدهش

أنه أن يحدث فرقا. ية اللبنانية إلى أوالدهن من ش اركة  الجنس يلة مهمة لمش ويت باعتباره وس ار آخرون إلى الحق في التص وأش

   المغتربين.

 

  تأثير الربيع العربي

ارك وى ربع المش اء على أن أحداث الربيع العربي أدت إلى زيادة االهتمام بلعب دور أكبر في تنمية لم يوافق س تقص ين في االس

احة محدودة للمجتمع المدني، بما في ذلك تقييد دور المغتربين في المجتمع. أوطانهم. تبدادية خلفت مس  واُفترض أن األنظمة االس

عى الكثير من المغتربين إلى الت افة إلى ذلك، س طور مهنياً في الخارج واالحتفاظ بروابط محدودة مع أوطانهم لتجنب وباإلض

ض للممارسات الفاسدة واإلجراءات البيروقراطية أو المالحقة من النظام الحاكم. وأفاد غالبية المشاركين في االستقصاء بأن  التعرُّ

  اهتمامهم.% إلى تراجع مستوى 15الربيع العربي لم يؤثر مطلقاً على اهتمامهم، فيما أشار 
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تفادة من فرص األعمال بعد أحداث الربيع  اء بالتفكير في العودة إلى أوطانهم لالس تقص اركين في االس ف المش وقام قرابة نص

حالة في الخيارات األربعة  148و  218وبشكل عام، فإن ممارسة نشاط تجاري أو إجراء استثمار مباشر ( د).-3العربي (الشكل 

ائد في  المطروحة) كانا الدافعين ول على وظيفة، وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع معدالت البطالة الس يين في مقابل الحص الرئيس

   ه).-3معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الشكل 

  ه: تأثير أحداث الربيع العربي على الرغبة في العودة إلى الوطن-3د و-3الشكل 

ة التي يتم التفكير  ه:-3  أحداث الربيع العربيالنصف راغبون في العودة بعد  د:-3 اط تجاري هي الفرص ة نش ممارس

  فيها على األرجح 

           

اء إلى أن هذه  تقص اركين في االس ار معظم المش يين بدرجة أكبر من غيرهم، وإن أش أثرت أحداث الربيع العربي على التونس

يون المغتربون خالل اجتماعات  األحداث قللت من اهتمامهم بأوطانهم. عور الذي أعرب عنه التونس وتتعارض هذه النتائج مع الش

كل  اركة في هذه االجتماعات (الش هم على المش بيل المثال، ال تعكس النتائج عدد -3مجموعات التركيز وكذلك حرص و). فعلى س

بالمغتربين التي ظهرت منذ عام  قة  يدة المتعل جد بادرات ال بأنهم زادوا من . كما أ2011الم يين المغتربين  فاد أفراد من التونس

يات التي  تحويالتهم بدرجة كبيرة بعد أحداث الربيع العربي. ركات الوطنية ومتعددة الجنس افة إلى ذلك، تهتم كبرى الش وباإلض

عت مب يين المغتربين ذوي المهارات للعودة إلى الوطن ووض رة مقرها في تونس اهتماما كبيرا باجتذاب التونس ادرات لمناص

كو وأورانج وإس  المغتربين. يس ركات كبيرة مثل أوريدو وآي بي إم وس ون ش اً إلى تونس ويرأس وقد عاد عدد من المغتربين أيض

  تي.
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  و: التأثير المتناقض ألحداث الربيع العربي على التونسيين-3الشكل 

 

 

  دور جمعيات المغتربين

اركين في 28ذكر  اء أنهم ينتمون إلى إحدى جمعيات المغتربين.% فقط من المش تقص اركة من جانب  االس والرغبة في المش

ا. ود عدم الثقة أيض توى الجمعيات نظرا ألنه يس كل حاد مع  مواطني المنطقة المغتربين ال تنعكس على مس ويتعارض ذلك بش

ةال ة دراس ط% منهم بأ61حيث أفاد  ،المغتربين في منطقة البحر الكاريبيب الخاص اء ناش لكن  ن في منظمات مجتمعية.ونهم أعض

اء ( تقص اركين في االس بة كبيرة من المش يما من 79مازالت هناك نس لية، الس %) تطلع بانتظام على ما يجري في بلدانهم األص

بكات، فمن أُجريت مقابالت معهم ينتقدونها غالبا  %).60خالل اإلنترنت ( توى الثقة في هذه الش دة وينخفض مس باعتبارها فاس

  سياسيا.

افة إلى تقديم  ون في الخارج باإلض رغم ذلك، يهدف عدد كبير من جمعيات المغتربين إلى تعزيز الروابط المجتمعية مع من يعيش

لية. اعدة جماعية للبلدان األص كل وثيق مع الحكومة، لكن معظمها ال تقوم بذلك وتجري  مس وتعمل بعض جمعيات المغتربين بش

االتها فيات. اتص تش ر مع المجتمعات المحلية أو المدارس والمس كل مباش بيل المثال، تعمل منظمة مقرها في الواليات  بش فعلى س

م  ليكون إلى لبنان،  380المتحدة وتض ين في مجال التكنولوجيا المتقدمة على نقل المعرفة التقنية من وادي الس ص لبنانيا متخص

هيل  ركات جديدة هناك، وتس اء ش جيع إنش  الهجرة الدورية للخبراء اللبنانيين في التكنولوجيا المتقدمة مع الواليات المتحدة.وتش

شئت بعد عام  شبان المهنيين التونسيين األمريكيين التي أُن وتعمل جمعية للتونسيين المتواجدين في الواليات المتحدة، وهي جمعية ال

وتُساند  إلى تشجيع السياحة في تونس وتصدير منتجاتها الحرفية. ، على مساندة البالد خالل مرحلتها االنتقالية حيث تهدف2011

ورغم أن هذه المنظمات تظهر مدى عمق حسن النية  هذه الجمعية بواسطة برنامج للسفارة األمريكية وتعمل مع الحكومة التونسية.

بوق، فإنه يمكن تح تثمار غير مس ين تأثيرها بدرجة كبيرة من خالل واالهتمام بالمغتربين وربما توفر إلى حد ما اإلطار الس س
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ات الدولية مثل المنظمة  س اندة من وكاالت المعونة والمؤس كل أكثر منهجية مع الحكومات واجتذاب المزيد من المس التعاون بش

  الدولية للهجرة أو البنك الدولي.

م قرابة مائة جم بكة تض اؤها على مائتي ألف بلدان المغرب العربي الثالثة (الجزائر والمغرب وتونس) لديها ش عية يزيد أعض

و، م  2من بينها جمعيات قطرية وإقليمية. 1عض بكات تجارية أو تض بكات المغتربين المهنية المحددة هي ش ف ش وأكثر من نص

ابقين وخريجي كليات راقية. بكات المهنية للمغتربين الجزائريين  طالبا وطالبا س ية، تبدو الش بكات المغربية والتونس وبخالف الش

هم في الغالب على أنهم  اندماجاعالوة على ذلك، يكون الجزائريون أكثر  أقل تنظيما ألنهم أكثر تفككا. ا وال يعّرفون أنفس في فرنس

ية. يتين الجزائرية والفرنس كلونها  جزائريون مغتربون بل مواطنون يحملون الجنس ونتيجة لذلك، ال تكون الجمعيات التي يش

شبكة اجتماعية افتراضية (مثل لينكد إن، فيسبوك) تنشئ روابط فيما بين  33وهناك أيضا  جنسية.بالضرورة قائمة على أساس ال

وتضم هذه الشبكات  األفراد وتكون، وفقاً للمشاركين في االستقصاء، فعالة أيضاً في تطوير االتصاالت المهنية مع البلد األصلي.

ويوجد معظمها في أوروبا  ة للحدود تركز على دول شمال أفريقيا.ألف عضو. وتم تحديد عشر شبكات مغاربية عابر 167حوالي 

وألن  وتضم غالبيتها مديرين تنفيذيين في قطاعات األعمال أو التمويل (على سبيل المثال، جمعية شبكة المغرب العربي في لندن).

تشارك بعض الجمعيات في ون أقل عددا. هناك شعورا ملحوظا بالتنافس في بلدان المغرب العربي، فإن تلك الجمعيات اإلقليمية تك

وقد أطلق التونسيون المغتربون، أو يقومون بتنظيم، العديد من المبادرات  نقل المعارف وتعزيز ريادة األعمال في بلدانها األصلية.

م باحثين ومديرين تنفيذيين المتعلقة بريادة األعمال في تونس مثل مبادرة "أثر". بكة تض توى  وفي الجزائر، قامت ش رفيعي المس

ة  س حة الوطنية األمريكية) بإطالق المؤس ابق لمعاهد الص حية (من بينهم إلياس زرهوني، المدير الس في قطاع الرعاية الص

ئة في الجزائر. اعدة الفنية للمراكز الطبية والبحثية الناش وفي  الجزائرية األمريكية في الواليات المتحدة لتقديم التدريب والمس

شبكات، مثل المركز الوطني للبحوث العلمية والفنية والمنتدى الدولي للكفاءات المغربية بالخارج والشبكة المغربية المغرب، تنشط 

ويُعد نقل المعارف  الحتضان المقاوالت والجمعية المغربية للبحث والتطوير، في تعبئة الباحثين األكاديميين والمهندسين المغتربين.

عد العودة من الخارج أمرا م بإطالق  هما كذلك.ب ئدون من أوروبا أو الواليات المتحدة مؤخراً  عا قام المهنيون المغتربون ال وقد 

  العديد من المبادرات في المغرب مثل المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة واالبتكار والبحوث والجامعة الدولية.

اً مع التون ل اتحادات األعمال الموجودة في تونس أيض يين المغتربين.في تونس، تتواص ي في  س أ اتحاد األعمال الرئيس وقد أنش

ات األعمال مع أفراد من  س ورة لمؤس ناعات التقليدية، خدمة لتقديم المش ناعة والتجارة والص ي للص تونس، وهو االتحاد التونس

أة حديثاً بتنظيم العديد من المغتربين. ية (كونكت) المنش ات المواطنة التونس س الندوات المؤيدة للمغتربين  وقامت كونفدرالية المؤس

                                                            
 لمنطقة المغرب العربي ككل. 10لتونس، و 30للمغرب،  26للجزائر،  28 تم تحديد أربع وتسعين شبكة مهنية للمغتربين كما يلي:  1
سا مثل جمعية الطلبة المغاربة بالمدارس والمعاهد العليا وجمعية مغرب  على  2 ستدامة في فرن شطة وم شبكات كبيرة ن ستوى القطري، تم تحديد  الم

العليا، لمدارس المقاولين (المغرب) والجمعية الجزائرية للموهوبين والقادة والجمعية الدولية للشــتات الجزائري (الجزائر) والجمعية التونســية لخريجي ا
شبكة الكفاءات المغربية األمريكية وجمعية المهنيين المغاربة بأمريكا واتحاد شمالية مثل  سة نادي أفنير   FMRCوفي أمريكا ال س (المغاربة في كندا) ومؤ

ها، على سبيل المثال، نادي األعمال وهناك أيضًا شبكات في ألمانيا نشطة للغاية من األمريكيين. التونسيين المهنيين الشبان (الجزائريون في كندا) وجمعية
شبكة الكفاءات المغربية األلمانية. سا  المغربي األلماني و سون في فرن س ضاؤه المؤ شاء االتحاد الدولي الجديد للمغتربين الجزائريين، الذي يقيم أع وتم إن

 .2015وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا، في يناير/كانون الثاني 
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، كما أنها تساعد المستثمرين المحتملين على إيجاد وسطاء مالئمين باالستفادة من مجموعة 2011في تونس وفي الخارج منذ عام 

  من األفراد المغتربين من منظمات مثل منظمة فرنسا كونكت.

ابة وتركز على المهاجرين اللبنانيين أكثر من تركيزها على  ومحور  .العطاء للبنانتُعد الجمعيات اللبنانية المهنية جمعيات ش

ي للجمعيات البارزة، مثل جمعية  يخ  LebNetالتركيز الرئيس ؤولين التنفيذيين الماليين اللبنانيين في العالم، هو ترس وجمعية المس

بكة في الخار ة.دعائم الش اريع ملموس طتها ثم العودة إلى أرض الوطن إلقامة مش ركة  ج وتمويل أنش اريع هو ش وأحد هذه المش

اعدة جمعية  أتها هند حبيقة بمس تابيت التي أنش العطاء للوطن مجز وأنه وحتى إن أكد بعض األفراد المغتربين أن  .LebNetإنس

   أعمالهم، أي عندما يكونون قد حققوا نجاحا. مصدر للسرور واالعتزاز، فإن ذلك يحدث بعد فترة من مزاولة

 مواطنو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربون واالستثماررابعا. 

  خلفية عامة

لة والمتلقية. تثمار بين البلدان المرس تثمار  بمقدور المغتربين زيادة تدفقات االس تخدم المغتربون معرفتهم ببلدانهم لالس فقد يس

ر. كل مباش هيل االمتثال للمتطلبات التنظيمية. فهم بش تثمار وتس اعدهم في تحديد فرص االس  يمتلكون معلومات مهمة يمكن أن تس

تثمار. ابهة بدرجة كبيرة في زيادة ربحية االس هم المهارات اللغوية والخلفيات الثقافية المتش ركات متعددة  ويمكن أن تس وتقوم الش

تثمار بناًء على روابطها ا يات باالس ركات الكورية  ).2003لعرقية (أيكوت وراثا الجنس تثمر بعض الش بيل المثال، تس فعلى س

يا والمحيط الهادئ. رق آس ينية العرقية في منطقة ش ركات الص تثمر بعض الش تان، وتس وقد يكون بعض  العرقية في كازاخس

تثمرين اآلخرين في تحمل المخاطر داخل بلدانهم األص تعدادا من المس تثمارية المغتربين أكثر اس لية ألنه يمكنهم تقييم الفرص االس

ير هذه اإلجراءات (لوكاس  هيل س االت لتس ل وإجراء اتص كل أفض ن وريدل ( ).2001بش )، فإن العاطفة 2007ووفقا لنيلس

واإلحساس بالواجب والشبكات االجتماعية وقوة منظمات المغتربين والزيارات إلى أرض الوطن تُعتبر محددات مهمة الستثمارات 

  المغتربين.

تثمار في وطنهم. جع المغتربون األجانب على االس يات أو أجنبية  يش ركة متعددة الجنس ية التي تواجهها ش وإحدى العقبات الرئيس

وق. أن الس أة إنتاجية في بلد آخر هي عدم اليقين ونقص المعلومات بش عى إلقامة منش تثمرون األجانب  تس ن المس يمكن أن يحّس

ن خبرات المغتربين. وفي هذه الحاالت، تكون بعض األطراف الفاعلة الرئيسية أفرادا من المغتربين أصبحوا أرباحهم باالستفادة م

يات (اإلطار  ركات متعددة الجنس ؤولين التنفيذيين في ش ر الوعي داخل 4من كبار المديرين والمس أ). ويمكن لهؤالء المغتربين نش

لية من خالل تبادل الم ركاتهم عن بلدانهم األص ة ش ات والمعرفة بكيفية ممارس س علومات حول القوانين واللوائح التنظيمية والمؤس

لية. طة األعمال في بلدانهم األص رة إلى بلدانهم. أنش تثمارات األجنبية المباش هيل تدفق االس وترتبط هجرة العمالة  ويمكنهم تس

  الماهرة بزيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى بلد المهجر.
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طة أعمال إلى أوطانهم: أ:4اإلطار  يات جذب أنش ركات متعددة الجنس ؤولين التنفيذيين في الش  يمكن للمغتربين من كبار المس

  حالة صناعة الطيران في المغرب

ات األعمال داخل بلدانهم  س يوجد العديد من األمثلة على قيام المغتربين بلعب دور ناجح في تعزيز بعض القطاعات ومؤس

لية. ل التوريد التي  األص الس يات التأثير على اختيار المواقع الخارجية لس ركات متعددة الجنس ؤولين التنفيذيين في الش ويمكن للمس

ركة  تزداد تفككا. وفي المغرب، يرتبط ظهور قطاع الطيران بالدور اإليجابي الذي لعبه أحد المغتربين والذي كان نائب رئيس بش

ياتل. ة وكان ص بوينغ في س ركة بوينغ ولعب دورا محوريا في تحويل المعارض ل مدير المبيعات بش ديق بليماني المغربي األص

ركة إلى المغرب. تثمار للش عور باالهتمام وتوجيه أول اس ركة التنفيذيين إلى ش ؤولي الش ، قامت 2001وفي عام  المبدئية من مس

كهربائية بافتتاح شركة صغيرة تُسمى ماتيس لتزويد طائرات بوينغ شركة بوينغ للطائرات وشركة البينال سا الفرنسية لألسالك ال

واليوم،  وكانت ماتيس تقوم بإعداد لفائف األسالك وشحنها إلى مصانع بوينغ في الواليات المتحدة لتركيبها. باألسالك. 737النفاثة 

ناعة نحو  ون أجورا تزيد بنحو  10يعمل بهذه الص ط األ15آالف مغربي يتقاض هري في البالد والذي يبلغ % عن متوس جر الش

  دوالرا تقريبا. 320

 2012مأخوذ من صحيفة وول ستريت جورنال، 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204059804577226763868263758   

وتشير التقديرات  الكثير من المهاجرين الدوليين جزءا كبيرا من دخلهم في بلدان المهجر ويمكنهم االستثمار في السندات.يدخر 

 497الجديدة إلى أن المدخرات السنوية للمغتربين (المقدرة تقريبياً باستخدام بيانات عن المهاجرين دوليا) من البلدان النامية بلغت 

مال أفريقيا من مدخرات المغتربين أ).3(الجدول  2013مليار دوالر في عام  ط وش رق األوس ة منطقة الش  55بنحو  وتُقدَّر حص

رفية. مليار دوالر. كل ودائع مص ندات المغتربين ويُحفظ جزء كبير من هذه المدخرات في ش مع تأمين منخفض القيمة  -ويمكن لس

بيل الم مية قدرها ألف دوالر وعائد يتراوح، على س نوات4% إلى 3ثال، من وقيمة اس تحقاق مدته خمس س التي  -% وأجل اس

لون حاليا على عائد تقريبا على ودائعهم في بنوك البلدان  لي أن تكون جاذبة للعمال المهاجرين الذين ال يحص درها البلد األص يص

ر مدخرات المغتربين السنوية، على سبيل المثال، ُعش –كما يمكن استخدام سندات المغتربين لتعبئة كسر من المدخرات  المضيفة.

  ).2015 اإليكونوميستمليار دوالر لتمويل المشاريع اإلنمائية ( 50أي أكثر من 
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  2013تقديرات دخل ومدخرات المغتربين بالنسبة للمناطق النامية لعام  أ:-3الجدول 

ن   ي رب ت غ م دد ال ع

  (بالماليين)

ن  ي رب ت غ م ل ال دخ

  (بمليارات الدوالرات)

دخرات  ين م مغترب ل ا

  (بمليارات الدوالرات)

 116 579 31  شرق آسيا والمحيط الهادئ

 80 402 32  أوروبا وآسيا الوسطى

 129 645 34  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 55 275 24  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 80 402 38  جنوب آسيا

 36 181 23  أفريقيا جنوب الصحراء

 497 2,484 182  جميع البلدان النامية

در: توى المهارات مأخوذة من قاعدة البيانات المعنية با المص فوفة للهجرة الثنائية، وبيانات عن مس تخدام أحدث مص ابات خبراء البنك الدولي باس لهجرة حس

  االقتصادي، وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.  الميدان في والتنمية التعاون في بلدان منظمة

بة للبلدان التي لديها عدد كبير من المغتربين في بلدان المهجر األكثر  ندات المغتربين بالنس دار س تزيد احتمالية النجاح في إص

يدة والحوكمة في بلد ما.ثراء.  عف نظم اإلدارة الرش وتزيد فرص النجاح  وعلى النقيض من ذلك، تقل احتمالية النجاح مع ض

در  ندات المغتربين.عندما يكون لدى البلد المص اريع جاذبة لتمولها س ادي قوي وحافظة مش وتُعد ثقة المغتربين في  برنامج اقتص

ندات للمغتربين. رائيل أكثر من  الحكومة بالغة األهمية للنجاح في إطالق س مليار دوالر، غالباً  40وقد عبأت حكومتا الهند وإس

لمغتربة لمساندة احتياجات ميزان المدفوعات (في حالة إسرائيل) وتمويل خالل أزمات في السيولة، باالستفادة من ثروة الجاليات ا

من بينها الفلبين وسري النكا وكينيا وغانا  -وأصدرت العديد من البلدان األخرى مشاريع البنية التحتية واإلسكان والصحة والتعليم.

  ).2015لبنك الدولي سندات للمغتربين مع تحقيق درجات متفاوتة من النجاح (ا -ونيبال وإثيوبيا

نيف  مالية األخرى، فإنها يمكن أن تعزز التص تقرارا من العديد من أنواع التدفقات الرأس نظراً ألن التحويالت كبيرة وأكثر اس

تحقاق الدين كل كبير، وبالتالي تخفض تكاليف االقتراض وتطيل أجل اس يادي للبلد المتلقي بش . وبدأت وكاالت االئتماني الس

راً في احتساب التحويالت ضمن التصنيفات االئتمانية للبلدان، لكن نظرا للصعوبات المتعلقة بتوفر البيانات، فالزال التصنيف مؤخ

ن. وتُعد التحويالت أحد مصادر التمويل الرئيسية للبلدان النامية، حيث تفوق بكثير المساعدات  هناك مجال لتحقيق مزيد من التحسُّ

مية بل وحتى اال ين).اإلنمائية الرس تثناء الص ر (باس تثمار األجنبي المباش تقرارا س  تدفقات من وقد أثبتت التحويالت أنها أكثر اس

ة الديون تثمارات الخاص هم في واالس ادية العالمية  المال. رأس أس " 2015ويظهر تحليل ورد مؤخرا في تقرير "اآلفاق االقتص
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كما تكون التحويالت السنوية أكبر من  ا من تدفقات المعونات الرسمية.الصادر عن البنك الدولي أن التحويالت تكون أيضا أقل تقلب

غيرة. اوية لها في الكثير من البلدان الص اعدة الكبيرة مثل الهند، تعادل  احتياطيات النقد األجنبي أو مس واق الص وحتى في األس

  التحويالت على األقل ربع إجمالي احتياطيات النقد األجنبي.

  نتائج االستقصاء

تثمار في األدوات المالية. مال أفريقيا المغتربون لديهم رغبة محدودة في االس ط وش رق األوس تثمار  مواطنو منطقة الش ويُعد االس

ويعكس اختيارهم رغبتهم في تعزيز اتصالهم ببلدانهم األصلية.  أ).-4المباشر والعقارات هما أداتي االستثمار المفضلتين (الشكل 

تثمار، على  ة في المرتبة األدنى ويأتي االس ندات المغتربين والبورص ندات حكومية أو تجارية أو حتى في س بيل المثال، في س س

دقاء واألقارب أو مجتمعاتهم المحلية  اعدة التي قد يعطونها لألص ح بين المس كل واض لون بش بة لهم. فالمهاجرون يفص بالنس

وتشكك من أُجريت  ال يختلف كثيراً عما سيجدونه في أي مكان آخر. واالستثمارات التي يتطلعون إلى تحقيق معدل عائد جيد عليها

تثمار معهم. تعداد القطاع الخاص المحلي وقدرته على االس كل عام في اس تفادة من  مقابالت معهم بش ا في االس فهم يرغبون أيض

قف توقعاتهم إزاء ما تثمرون األجانب، لكن س ها التي يحظى بها المس يلية نفس تطيع الحكومة أو ترغب في فعله  المعاملة التفض تس

   لمساعدتهم على االستثمار كان منخفضا.

  ترتيب أدوات االستثمار حسب األفضلية أ:-4الشكل 

 

لية.  تثمر ثلث آخر بالفعل في بلدانهم األص تثمار، فيما اس اء أن لديهم القدرة المالية على االس تقص اركين في االس ذكر ثلث المش

ستثمار أكثر من وبمقدور نحو نصف المشار ستطيع أكثر من  10كين ا ستثمار ما يزيد على 8آالف دوالر، فيما ي  250% منهم ا

كل  تثمار ما يتراوح من 24ب). وذكر -4ألف دوالر (الش اركين أن بمقدورهم اس ألف  50آالف دوالر إلى  10% من المش

تثمار أكثر من تعدادهم الس ف من أبدوا اس يون نحو نص ّكل التونس ّكل اللبنانيون والمغاربة  دوالر. وش مائة ألف دوالر، فيما ش

كل 13% و20 تثمار، بينما يمتلك غيرهم ممن -4% على التوالي (الش ن القدرة األكبر على االس ج). ويمتلك المغتربون كبار الس

اوى كالهم 34إلى  25تتراوح أعمارهم من  تثمار، فيما يتس ا في بقية األمور عاما قدرات مالية أقل كما أبدوا قدرة أقل لالس
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ل  األخرى. اء، فّض تقص مولة في االس ر المش تة عش تثمار في خدمات التعليم، 32ومن بين القطاعات الس اركين االس % من المش

  % االستثمار في قطاع التشييد والبناء).21% االستثمار في قطاع الزراعة والغابات و24وفّضل 

  آالف دوالر 10كنهم استثمار أكثر من نصف المشاركين في االستقصاء يم :ج-4ب و-4الشكل 

  أصل المستثمرين ج:-4 حجم االستثمار المتوقع ب:-4

  

  

  

شكل  ستهدف المشاركون في االستقصاء الشركات الصغيرة إلى المتوسطة لالستثمار فيها (ال سبة لحجم االستثمار، ا  د).-4وبالن

  المشاركين بإرسال أكثر من مائة ألف دوالر سنويا.فردا من  114وبرزت بعض المبالغ المرتفعة للغاية، مثل قيام 

 

  نسب االهتمام باالستثمار وفقاً لحجم الشركة د:-4الشكل 

 

  

تثمار  تثمرين ممولين رغم قدرتهم على االس بحوا مس مال أفريقيا المغتربون بأن يص ط وش رق األوس ال يهتم مواطنو منطقة الش

كل  اء، أي ما يمثل نحو فردا فقط من  87فقد أفاد  ه).-4(الش تقص اركين في االس تثمرون ممولون، 10المش % منهم، بأنهم مس

ويعكس ذلك الهيكل الديموغرافي للعينة، حيث يزيد تمثيل  % من الجزائر.12% من لبنان و13% من تونس و61وذلك بواقع 
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طة األعمال داخل الوطن وتق ط وهو ما يعكس على األرجح نقص فرص أنش ديم بدائل أكثر ربحية في بلدان الجزائر عن المتوس

  المهجر أو في األسواق العالمية.

  % من المشاركين في االستقصاء كانوا مستثمرين ممولين ومعظمهم من تونس10أقل من  ه:-4الشكل 

 

  

  المعوقات أمام االستثمار

تثمار في بلدانهم  لية، والتي يُفترض أنه ازداد أعرب مواطنو المنطقة المغتربون عن مخاوف عميقة إزاء جودة مناخ االس األص

وأشار المشاركون في االستقصاء إلى أن المعوقات الثالثة الرئيسية  سوءا بسبب االضطرابات الحالية وعدم االستقرار السياسي.

سياسي ونقص المعلومات بشأن فرص أنشطة األعمال (الشكل  أمام االستثمار هي ضعف بيئة أنشطة األعمال وعدم االستقرار ال

ير كثيراً إلى نقص المعلومات ( و).-4 بة لفرص األعمال و33كما أُش بة للوائح التنظيمية).29% بالنس ار أقل من  % بالنس وأش

شة.10 سوداء،  % إلى نقص رأس المال البشري أو النظام الضريبي أو ارتفاع تكلفة المعي سوق ال وذُكر أيضا النظام الموازي (ال

ريبي) تثمار. عدم االلتزام بالنظام الض اد واالمتيازات باعتبارها عوائق أمام الثقة في الهياكل المحلية ومن ثم االس ار  والفس وأش

واق. ول إلى األس ية التي تُعد بالغة األهمية للوص خص كما  معظم من أُجريت مقابالت معهم إلى أنهم يفتقرون إلى العالقات الش

ات األعمال واألعراف ا عوبات في تعلُّم ممارس لية. وهناك عدم توافق بين توقعات المهنيين يواجهون ص لثقافية في بلدانهم األص

الذين يعيشون في الخارج والواقع الموجود في أوطانهم. فعلى سبيل المثال، ذكر المهنيون الجزائريون المغتربون أن العائق األول 

تثمار هو قانون  ع الجزائريي 51/49أمام االس تثمار األجنبي ويض  ن المغتربين واألجانب في منزلة واحدة.الذي ينّظم االس

فالمغتربون ال يمكنهم امتالك شركة ذات مسؤولية محدودة بشكل كامل ويجب عليهم مشاركة مواطن جزائري يعيش في الجزائر 

  لبدء نشاط تجاري.
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  المعوقات أمام االستثمار و:-4الشكل 

 

تثمار داخل الوطن، فإن المغتربين  تثماري آخر، وإلى النتائج كذلك. عند التفكير في االس ينظرون إلى العوائد، مقارنةً بأي قرار اس

يما إذا كانوا يقيمون في بلدان متقدمة. ورغم  تثمارية لالختيار من بينها، الس وفي الغالب، يُتاح للمغتربين العديد من الخيارات االس

االعتبار تكلفة الفرصة البديلة لقرارهم. وقد يتخلى بعضهم عن  استعدادهم للتفكير في االستثمار داخل أوطانهم، فإنهم يأخذون بعين

بة لهم. تثمار قرارا عقالنيا تُنحى فيه العاطفة جانباً  تحقيق عوائد محتملة أعلى إذا كانت النتائج اإلنمائية مهمة بالنس ويكون االس

تثمر. لي للمس تثمار في البلد األص لفرص في الوطن ال يكفي في حد ذاته لتحويل والجانب التحفيزي لتنمية ا حتى وإن كان االس

  التدفقات المالية إلى استثمارات، ففرص األعمال يجب أن تدر أرباحا.

وبالمثل، يُستبعد أن يستثمر المهاجرون بدالً من إرسال التحويالت ألنها تحقق أهدافا مختلفة. فالتحويالت تُرسل لمساعدة أفراد 

رة ماليا. ا األس ال أقل من ويقوم نحو ثلث المش لون تحويالت بإرس اء ممن يرس تقص نوياً، وهو مبلغ  500ركين في االس دوالر س

شكل  ستثمرونه (ال ساء، وهو ما يعكس على األرجح  ز).-4أصغر بكثير مما ي وعادة يكون الرجال أكثر إرساالً للتحويالت من الن

شكل  شكل واضح بين المساعدة التي قد يعطونها ح)، وإن كان المهاجرو-4الهياكل األسرية الذكورية في المنطقة (ال ن يفصلون ب

لألصدقاء واألقارب أو مجتمعاتهم المحلية واالستثمارات التي يتطلعون إلى أن تحقق عائدا جيدا ال يختلف كثيرا عما سيجدونه في 

  أي مكان آخر.
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  ل أفريقيا المغتربينسمات مرسلي التحويالت من بين مواطني منطقة الشرق األوسط وشما ح:-4ز و-4الشكل 

  التحويالت وفقا لنوع الجنس -ح  4  % من مرسلي التحويالت39المبلغ المرسل سنوياً من  ز:-4

 

  

 

 

 

 

 

ادية ألفريقيا، كيفية تحويل  ع، الذي نظمته لجنة األمم المتحدة االقتص اركة في منتدى التنمية األفريقي التاس ت الوفود المش ناقش

رين األول  تثمارات طويلة األمد في أكتوبر/تش يرة األمد إلى اس رورة توجيه . 2011تدفقات التحويالت قص ومن المفترض ض

تثمارات مربحة. ويُعد توفير القنوات المالئمة واألطر المالية أمرا حيويا لتعزيز التحويالت، رغم أنها ذات طبيعة  ة، نحو اس خاص

ويواجه األفراد إجراءات مصرفية معقدة عند  وتفتقر بعض البلدان إلى وجود أطر كافية لتوجيه هذه التدفقات المالية. االستثمارات.

 ت الكبيرة، فربما تُواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية (النقل، المسائل القانونية).أما بالنسبة لالستثمارا القيام باستثمارات صغيرة.

رفية للقطاع الخاص وزيادة مرافق البنية التحتية  هيل اإلجراءات المص يات، من بينها تس ويقدم هذا المنتدى العديد من التوص

ين إبراز فرص األعمال. وبفحص التحويالت في منطقة ح ط، يالحظ توريس رويز ولوركا اإلنتاجية وتحس وض البحر المتوس

إلى  1993% من إجمالي مبلغ التحويالت المرسل إلى البالد في الفترة من 2.7كورونز أن االستثمارات في تونس لم تمثل سوى 

  موال.، مما يشير إلى وجود إمكانات هائلة للمستثمرين المهاجرين إذا ما توفرت الهياكل المالئمة لتوجيه هذه األ1999

  مواطنو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربون والتكامل التجاريخامسا. 

  خلفية عامة

ويفضل  يمكن أن يساعد مواطنو المنطقة المغتربون في تعزيز التكامل التجاري بين بلدانهم األصلية والبلدان التي يقيمون فيها.

 يؤيد "الحنين التجاري" للمنتجات التي ينتمي صانعوها لألصل العرقي نفسه.المهاجرون سلع وخدمات بلدانهم األصلية، وهو ما 

أن الفرص التجارية الدولية، مما يخفض التكاليف التجارية. بكات العرقية دورا في التغلب على نقص المعلومات بش  وتلعب الش
ل غولد (3 يال (1994وتوص بكات العرقية تعزز التجارة1998) وراوخ وكاس الثنائية من خالل تقديم معلومات عن  ) إلى أن الش

واألهم من ذلك، يسّهل المهاجرون التجارة الثنائية وتدفقات االستثمار بين البلدان التي  السوق وتوريد الخدمات المتوافقة والمالئمة.

تهالكية في بلد ما والموزعين الم لع االس لية من خالل التوفيق بين منتجي الس الئمين في بلد آخر يقيمون فيها وأوطانهم األص

                                                            
  ستعراض شبكات مؤسسات األعمال.) ال2001انظر راوخ (  3
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بة. عين وموردي المكونات المناس هيل  والتوفيق بين المجّمِ ابهة إلى تس ها أو االنتماء لخلفية ثقافية مش ويؤدي التحدث باللغة نفس

بانيا  تراليا وكندا وإس ات التجريبية في أس تندات النقل واإلجراءات واللوائح التنظيمية. وتخلص الدراس ل وفهم مس عملية التواص

كل عام إلى أن الهجرة تزيد تدفقات  الميدان في والتنمية التعاون مملكة المتحدة والواليات المتحدة وبلدان منظمةوال ادي بش االقتص

  التجارة الثنائية.

 .وتاريخياً، كانت هناك حصة مهمة من التجارة العالمية تتم عبر شبكات مترابطة من الجماعات العرقية تُسمى اآلن بالمغتربين

عالمي (وهذا  تاريخ ال فة في ال فات المختل قا حاب الث جارة بين أص يب كيرتين في الت لة  4).1984ما يطرحه فيل ومن بين األمث

ركتا  ينيون المغتربون وش حراء والرابطة الهانزية واليهود واألرمن والص المعروفة جيدا الفينيقيون واليونانيون والتجار عبر الص

رقية الهولندية والبريطان مان الهند الش ادية لهذه الجماعات في وقت مبكر. ).2015ية (هوس  ووثق أفنير جريف األهمية االقتص

داد  د التخلف عن الس مانات متقابلة ض أتها هذه الجماعات قامت ببناء الثقة المتبادلة وض بكات العرقية التي أنش ويرى أفنير أن الش

مير. معة والثقة الحدو من عمالء معدومي الض بكة تجارية عالمية.ولذلك، تجاوزت الس اء ش هم في إنش ومن  د الجغرافية مما أس

  منظور تاريخي، لعب المغتربون دائما دورا محوريا في التجارة بتوجيه المبادالت وإنشاء أحد المصادر القوية ذات المنافع.

ل فؤاد ( االرتباط بين الهجرة  ) إلى أن2008وخلُص عدد من النماذج التجريبية إلى أن التجارة والهجرة متكاملتان. وتوص

لع المميزة. مالية، مع ظهور أقوى اآلثار على الواردات والس  والتجارة أقوى في حالة الهجرة إلى أوروبا منها إلى أمريكا الش

تخدام بيانات عن  ويبحث ها في االرتباط بين الهجرة والتجارة باس فؤاد كيف يؤثر اختالف بلدان المهجر لمجموعة المهاجرين نفس

) التجارة بين المملكة المتحدة ووسط وشرق 2009( وحلل غاتاك وآخرون جرين من المنطقة إلى الواليات المتحدة وأوروبا.المها

ه في الواردات. ادرات إلى المملكة المتحدة لكنها ال تؤثر بالقدر نفس لوا إلى أن الهجرة ترتبط ارتباطا إيجابياً بالص  أوروبا وتوص

تخدم فيلبرماير وتوبال ( ة من بلدان منظمة2008واس تعرض ادي لعام  الميدان في والتنمية التعاون ) عينة مس  2000االقتص

وتوصال  وأظهرا أن الطلب اإلضافي على السلع الواردة من بلدان المهاجرين األصلية هو الدافع إلجمالي اآلثار المعززة للتجارة.

بة ا إلى أن آثار قناة التكلفة التجارية تكون أقوى بالنس اركة مهاجرين من ذوي المهارات العالية. أيض لع المميزة وعند مش  للس

تخدم مورغينروث وأوبراين ( وتؤيد نتائجهما التكامل بين الهجرة وتدفقات  ) نموذجا غير خطي بين التجارة والهجرة.2008واس

تثمار 2008وقام دولمان ( التجارة. ة أوجه االرتباط بين الهجرة والتجارة واالس ر في ) بدراس وا  28األجنبي المباش بلدا عض

) بالبحث 2011وتناول تاديسي ووايت ( االقتصادي وتوصل إلى وجود ارتباط إيجابي مشابه. الميدان في والتنمية التعاون بمنظمة

ستهما إلى إحداث المهاجري االرتباط بين الهجرة والتجارة من منظور البلدان األصلية والمضيفة. ن آلثار وتوصل المؤلفان في درا

  بلدا أصليا.  96بلدا أصليا وآثار معززة للواردات في  131من بين  100معززة للصادرات في 

وقد ظل نصيب المنطقة  ويمكن أن يكون دور المغتربين بالغ األهمية في تعزيز التجارة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

لع غير النفطية ثا ادرات العالمية من الس بة تتراوح من نحو من إجمالي الص ورغم  عاما. 30% ألكثر من 3إلى  2بتا عند نس

يبها من إجمالي تجارة الخدمات ظل ثابتا عند نحو  ادرات المنطقة من الخدمات، فإن نص اعف ص حتى  1990% من 2.8تض

                                                            
سي للمغتربين. 4 صيدا، هذه األهمية للدور الرئي صور و سدت المدن التجارية الفينيقية، مثل  سة فيليب د. كيرتين إلى أنه كانت هناك  ج شير درا وت

ــلية أو "المدن األم". ــتوطنات للمغتربين تربطها روابط عاطفية قوية بالبلدان األص ــيء على التجار اليونانيين الذين حولوا وكان ينطبق نفس  مس الش
  المستوطنات التجارية إلى دويالت مستقلة.
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بة للكثير من البلدان الع . عالوة على ذلك، لم ينُم حجم التجارة فيما بين بلدان المنطقة.2006 ّكل التجارة اإلقليمية وبالنس ربية، تش

لع غير النفطية فيما بينها عند أقل  % من إجمالي حجم التجارة.10أقل من  بة لتجارة الس جلت بلدان المغرب العربي أدنى نس وس

وى بدرجة طفيفة منذ عام 5من  بة س اد العالمي 2000%، ولم تزد هذه النس ا لالندماج في االقتص اعت المنطقة فرص . وقد أض

ورغم أن هذه النتائج تكشف عن وجود مشكالت خطيرة تتعلق بقدرة البلدان األصلية  دة النمو وخلق فرص عمل منتجة جديدة.وزيا

  على المنافسة، فإن المغتربين يمكنهم المساعدة في تحسين بناء القدرات وتسهيل الوصول إلى األسواق في بلدان المهجر. 

ات الحكومية والشركات الخاصة في البلدان األفريقية بالمغتربين لتقديم معلومات وعلى مستوى السياسات، تستعين بعض الهيئ

واق في البلدان التي يعيش المهاجرون فيها حالياً. اء مجالس تجارية  عن األس دد إنش تخدمة في هذا الص طة المس مل األنش وتش

ات األعمال. س بكات مؤس اركة في البعثات التجارية وش اندة لتنظيم منتديات ويقدم ا للمغتربين والمش فارات المس لعديد من الس

  لألعمال والتجارة من أجل اجتذاب مستثمرين من بين المغتربين والتوفيق بين الموردين والمصدرين.

  

  نتائج االستقصاء

مال أفريقيا المغتربون في الخارج تحقيق التكامل التجاري ط وش رق األوس اند مواطنو منطقة الش منهم  . وتؤيد غالبية كبيرةيس

اء  اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وتحقيق التكامل اإلقليمي. تقص اركين في االس ويتفق معظم المش

تزيد  لية كما س ركات المحلية وخلق فرص العمل في البلدان األص يكون لها تأثير إيجابي على الش مع القول بأن هذه االتفاقيات س

طة األعم كل فرص أنش أن اندماج بلدانهم  ب).-5أ و-5ال بها (الش ا توقعات مرتفعة بش ولدى مواطني المنطقة المغتربين أيض

%) ويؤيدون الحاجة إلى زيادة تدفقات السلع والخدمات ورأس المال والموارد البشرية في 92األصلية في سالسل القيمة العالمية (

 في المنطقة أولوية بالنسبة للمغتربين المشاركين في االستقصاء. ويمثل تحقيق التكامل اإلقليمي %).90المنطقة (

   : تأييد المغتربين التفاقيات التجارةب-5الشكل     تأييد المغتربين التفاقيات التجارة أ:-5الشكل  
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االستقصاء أبدوا رغبة قوية  %) رغم أن نصف المشاركين في8يقوم عدد قليل من المغتربين بالتجارة داخل بلدانهم األصلية (

تقبل. ير إلى اإلجراءات المرهقة على الحدود ونقص المعلومات وارتفاع التعريفات  في التجارة داخل أوطانهم في المس وأُش

ية التي تحول دون انخراط مواطني المنطقة المغتربين بدرجة أكبر في  باب الثالثة الرئيس الجمركية على الواردات باعتبارها األس

  اد األعمال والتكامل اإلقليمي جزءا أقل من المشكلة.ويشّكل عدم اهتمام رو ج).-5أنشطة تجارية مع بلدانهم األصلية (الشكل 

  

  العقبات أمام زيادة التجارة في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ج:-5الشكل 

 

  المؤسساتسادسا. 

  توقعات مواطني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربين

ات الدولية دورا مهما  س في تعبئة المغتربين. وقد تدرك الحكومات أهميتهم على مختلف يمكن أن تلعب الحكومات والمؤس

تويات وبطرق مختلفة. يط في الخطابات العامة إلى تنفيذ بعض البرامج  المس أن من اعتراف بس وتتفاوت إجراءاتها في هذا الش

 توقام كلفة إرسال التحويالت.وأحياناً إنشاء مؤسسات الستدامة وتقوية رابطة الهوية مع الوطن أو جذب استثماراتهم أو تقليص ت

كو  ادي في بلدانهم (إيونس جيع المغتربين على لعب دور اقتص فارات تش اء كيف يمكن للس تقص ات باس ) 2006العديد من الدراس

ات العامة األخرى، تعاني في الغالب من غياب الرؤية وغياب  س ات والمؤس ياس أن الس أنها ش على الرغم من أن هذه األجندة، ش

يق في وفي الوقت  ما بين اإلدارات ونقص المعلومات الدقيقة عن المغتربين وعدم كفاية الموظفين والحاجة إلى بناء القدرات.التنس
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 ذاته، مازال يتعين على الكثير من الحكومات النظر إلى المهاجرين باعتبارهم شركاء في التنمية وليس مجرد مرسلين للتحويالت.

  نمائية الدولية برامج نشطة لمشاركة المغتربين ومساعدة الحكومات في تطبيق سياساتها.كما توجد لدى عدد من المؤسسات اإل

فمعظم المشاركين في االستقصاء ومن أُجريت مقابالت  وتطلب الحكومات في المنطقة من مواطنيها المغتربين االعتراف بدورها.

ستطيع الحكومة معهم ينخفض مستوى ثقتهم في المؤسسات الحكومية داخل بلدانهم األصلي ة كما ينخفض سقف توقعاتهم إزاء ما ت

فهم يشتكون من أن السلطة اإلدارية ال تعاملهم  أو ترغب في فعله إلشراكهم، على وجه الخصوص، في االستثمار بأرض الوطن.

تثمار في الوطن. تثمرين األجانب" عندما يعبرون عن اهتمامهم باالس ه من ال مثل "المس ترحيب الذي يلقاه وال يلقون القدر نفس

ر. تثمار األجنبي المباش ة باالس ات الوطنية المختص س فارات بلدانهم أو من المؤس تثمرون األجانب في س ف  المس ورد نحو نص

اء على طلب اختيار أول ثالثة أدوار يتطلعون إلى أن تقوم بها الحكومات، وهو ما يعكس على األرجح  تقص اركين في االس المش

  التوقعات.انخفاض مستوى الثقة و

ة على الرغم من عدم الثقة في الحكومات. ص ات عامة مخص س اء مؤس وانعكس هذا  ويرحب مواطنو المنطقة المغتربون بإنش

ات التي أُجريت مع أفراد منهم. ا في المناقش ككون في المبادرات التي تقودها الحكومات  التناقض أيض يتش اروا إلى أنهم س وأش

بب المخاوف من غياب الكفاءة و اركوا في مجموعات التركيز لو كانت بس هم إنهم ما كانوا ليش اد، كما قال بعض تحواذ والفس االس

ارة قوية على االعتراف بدورهم. ورغم ذلك، فهم يرون دورا للحكومة. الدعوات ُوجهت من حكوماتهم. وقد  وما يطلبونه هو إش

ة للمغتربين فعلياً على ص ات مخص س اء مؤس ر هذه الدعوة إلى إنش أنها دعوة إلى اعتراف الحكومات بأهميتهم في خططها  تُفسَّ

ة لمواطنيها المغتربين رغم أن  اإلنمائية. ص ئيال من بلدان المنطقة لديها وزارة مخص م التالي، فإن عددا ض نرى في القس وكما س

  أ).-6هناك اتجاها عالميا نحو إنشاء المزيد من هذه المؤسسات أو اإلدارات (اإلطار 

ً  أ:-6اإلطار    اتجاه نحو زيادة المؤسسات المخصصة للمغتربين عالميا

 

ر بلدا لديها وزارة  وى اثني عش ي، لم يكن هناك س في أوائل ثمانينيات القرن الماض

للمواطنين المغتربين، وتتجاهل بعض  أو إدارة حكومية أو مؤسسة رسمية مخصصة

ون في الخارج إال ال طلبات البلدان، من بينها الواليات المتحدة، من يعيش  ربما إلرس

  دفع الضرائب إليهم، لكن هذه البلدان تمثل أقلية آخذة في التضاؤل.

 

ؤون المغتربين األيرلنديين.  ي، عيّنت آيرلندا أول وزير لها لش وفي العام الماض

ة بالمغتربين بعنوان: تراتيجية خاص ع إس فت هذه النقلة النقاب عن وض "آيرلندا  وكش

ا ل". وتس ور التواص ا مئات المجموعات التي تخدم تمد جس ند الحكومة أيض

وتستخدم إحدى هذه  المهاجرين األيرلنديين المحتاجين أو تستقطب األفراد الناجحين.

تثمارات الوافدة بتمويل  جيع االس المجموعات، وهي كونكت آيرلندا، المغتربين لتش

  الد.تقديم معلومات تؤدي إلى قيام الشركات األجنبية بخلق فرص عمل في الب
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ية. ياس وتعتمد الحكومة التركية على مواطنيها  وأصبح لدى الكثير من البلدان اعتقاد بأن المغتربين يمكنهم خدمة مصالحها الجيوس

يكية أن  تدرك الحكومة المكس لدفع نحو توطيد العالقات مع االتحاد األوروبي، كما  يا، ل مان ما أل ي المغتربين في أوروبا، الس

ويقدم عدد متزايد من  كسيكي سيحتشدون لمعارضة أية محاوالت للتضييق على المهاجرين غير الشرعيين.األمريكيين من أصل م

البلدان لمواطنيها المغتربين تأشيرات طويلة األجل (كما فعلت الهند) أو السماح بحمل جنسية مزدوجة أو بعض حقوق التصويت، 

ات أوطا ياس رة س اعدتهم وإلزامهم بمناص ي 2010وفي عام  نهم.وذلك في مقابل مس أ البرلمان الفرنس دائرة انتخابية  11، أنش

  جديدة للفرنسيين في الخارج.

م  د مبتهج بفوزه يض ي، ألقى نارندرا مودي خطابا أمام حش هر قليلة من فوزه في االنتخابات الهندية العام الماض ألفا  20وبعد أش

سون بنيويورك. وقال رئيس الوزراء الجديد إنه بفضلهم لم يعد يُنظر إلى الهند كأرض  من األمريكيين الهنود في حديقة ميدان مادي

حرة الثعابين بل كإحدى القالع التكنولوجية. فالهند تنظر إلى مواطنيها  وهذا وإن كان إطراء لكنه ينطوي على نية جادة. لس

يلة إلظهار  25المغتربين، الذين تعتقد الحكومة أن عددهم يبلغ حوالي  ورتها.مليونا، كوس ومن جانبه،  قوتها الناعمة وتجميل ص

  يقول دفيش كابور من جامعة بنسلفانيا "ليس هناك بلد لديه مثل هذا الكم الكبير من العقول في الخارج ويفخر به إلى هذا الحد".

ع النابغين يمكن النهل منها. اد  يُنظر إلى المغتربين باطراد على أنهم قاعدة لتجمُّ ، 2009األيرلندي في عام وعندما انهار االقتص

تدعت آيرلندا بعضا من مواطنيها المغتربين األكثر نجاحا لحضور منتدى اقتصادي مازال يُعقد كل عامين. واعتادت المكسيك  اس

لة للتحويالت. باب  النظر إلى مواطنيها المغتربين في الواليات المتحدة على أنهم طبقة عاملة مرس جع اآلن مواطنيها الش لكنها تش

وأنشأت غانا، التي لديها مواطنون مغتربون من ذوي المهارات  ى الدراسة في الجامعات األمريكية ثم نقل مهاراتهم إلى الوطن.عل

  الخاصة  وحدة دعم لرعايتهم.

ها فهي تسعى، اقتداًء بتايوان التي أقامت صناعة تكنولوجية بمساعدة مواطني وليس هناك بلد أشد تعطشا من الصين في هذا الشأن.

ينيين النابغين المتعلمين في الخارج ليعودوا إلى الوطن. تانفورد، إلى اجتذاب الص وتقدم مدن المقاطعات  الخريجين من جامعة س

ناعية لهم. ئ مجمعات ص ريبية لرواد األعمال العائدين وتنش وفي إطار برنامج "األلف نابغ" (الذي هو أكثر طموحاً  إعفاءات ض

ين.مما يبدو)، تُقدَّم لألكا اتذة الجامعات في الص  ديميين الذين حققوا نجاحا مهنيا في الخارج أمواال تفوق بكثير ما يُدفع عادةً ألس

تمر. فقد تم ع ومس تقطاب على نطاق واس يني الذي جرى   تويتم هذا االس ل ص مفاتحة أحد األكاديميين البريطانيين من أص

 .بهذا الشأنصباح ذلك اليوم  االتصال به لغرض إعداد هذه المقالة

عبة التي يطلبها المغتربون عادةً من حكوماتهم ياء الص تثمارية مالئمة -األش طة األعمال وعوائد اس  -التمثيل وتهيئة مناخ جيد ألنش

  هي بعض األشياء التي يجب على الحكومات أن تسعى إلى توفيرها بأية حال.

الح لوائحها العتيقة التي تنظم رأس المال ال ليكون.وقامت الهند بإص ومن  مخاطر بناًء على طلب األمريكيين الهنود في وادي الس

ين تقوم اآلن بتقليص بعض  ين والعولمة، وهو أحد المراكز البحثية في بكين، "إن الص جانبه، يقول وانغ هوي ياو من مركز الص

غوط من العا روع تجاري، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ض ة لبدء مش يفا "أن اإلجراءات الروتينية المفروض ئدين من الخارج، مض

  الصين لم تعد تسعى إلى مجرد إعادة مواطنيها المغتربين بل تريد أيضا نوابغ من الغرب".

  (نسخة مطبوعة). 2015يونيو/حزيران  27، اإليكونوميست المصدر:
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من الخدمات لنشر معلومات بشكل أكثر تحديدا، سيرحب مواطنو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربون بتقديم المزيد 

ل أن  عن فرص أنشطة األعمال. ئلة المتعلقة بالدور المتوقع للحكومات، كانت أول ثالثة إجراءات يُفضَّ ومن بين الردود على األس

تثمرين والتجار ورواد األعمال من جانب  ؤون المغتربين، والتوفيق بين المس ة بش ة خاص س اء مؤس تقوم بها الحكومات هي إنش

كل والمغت ليات (الش تثمار من جانب القنص جيع التجارة واالس وتأتي  أ).-6ربين من جانب آخر، وزيادة الخدمات فيما يتعلق بتش

أن الحاجة إلى منح مقابلة أو إطار لرعاة األعمال ( أنها ش من القائمة ش ريبية في مرتبة متأخرة ض  businessالحوافز الض

angels.(  أن ابقة بش تثمار واإلمكانات التجارية.ويؤيد ذلك النتائج الس وأفاد المغتربون بأن  نقص المعلومات عن فرص االس

ف على الفرص االستثمارية هي األصدقاء واألسر، فيما ال يعرف سوى قليل منهم  مصادرهم الرئيسية في استقاء المعلومات للتعرُّ

لسفارات على وجه الخصوص بدور أكبر في تجميع بالخدمات الرسمية المحددة والمخصصة للمغتربين. ويود المغتربون أن تقوم ا

كل  ل (الش بكات للتواص ويجب تنظيم هذه الفعاليات  ب).-6رواد األعمال والمهنيين داخل الوطن، مما يزيد من فرص تكوين ش

فقات التجارية. اريع والص تفادة وتنفيذ المش بقاً لتعظيم االس تطلبات التنظيمية كما يأتي توفير المعلومات عن الم جيداً وإعدادها مس

  وإنشاء دليل لمؤسسات األعمال ضمن أعلى ثالثة خيارات لدور السفارات.

 

  أ: األشياء التي يتوقعها مواطنو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المغتربون من الحكومات-6الشكل 
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  الخدمات المرجوة من السفارات لتسهيل التجارة ب:-6الشكل 

 

 

المشاركين في االستقصاء على عبارة أن بمقدور مجموعة البنك الدولي لعب دور حيوي في مساندة مواطني منطقة وافق معظم 

مال أفريقيا المغتربين ( ط وش رق األوس اء  %).84الش ات اإلنمائية الدولية هي إنش س وأول ثالثة إجراءات مطلوبة من المؤس

اعدات فنية للبرا ل برامج للمنح المقابلة، وتقديم مس بكات التواص مج التجريبية، وبناء قدرات الجمعيات واألفراد المغتربين وش

ج). وال يرى المغتربون هنا أيضا ضرورة للمساعدة بإصدار سندات لهم، مما يؤكد النتائج السابقة بأن مواطني المنطقة -6(الشكل 

وحظيت قوة البنك الدولي على جمع  ت معقدة نوعا ما.المغتربين ليسوا على استعداد لالستثمار في المنطقة، السيما باستخدام أدوا

اركون في مجموعات التركيز باإلجماع بمبادرة مجموعة  مختلف األطراف وتبادل المعارف العالمية بتقدير خاص. ورحب المش

يمكنها بشكل أساسي ويعتقد مواطنو المنطقة المغتربون في الخارج أن مجموعة البنك الدولي  البنك الدولي للتواصل مع المغتربين.

   سد الفجوة الموجودة بينهم وبين الحكومات في بلدانهم.

 

  مثل البنك الدولي-ج: الخدمات المطلوبة من المؤسسات-6الشكل 
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  سياسات حكومات بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تجاه مواطنيها المغتربين

راك  ة بالمغاربة  مواطنيها المغتربين.تبذل بعض بلدان المنطقة جهودا منتظمة إلش بيل المثال لديها وزارة خاص فالمغرب على س

ا وغيرها من بلدان المهجر تتناول  اركة المغتربين، ومعاهدات ثنائية مع فرنس ة بتعزيز مش ة ملكية مختص س في الخارج، ومؤس

حدود (اإلطار  بة ال لك إجراءات مراق ما في ذ لدورية ب هدف من الم ب).-6الهجرة ا عالم أو بالدي وال غاربة ال وقع اإللكتروني م

)http://www.bladi.net/( .تخدامه كنافذة موحدة لتوطيد العالقة مع المغتربين ة إلى تعزيز  هو اس ص وتهدف الهيئات المخص

ون في تثمارات من جانب المغاربة الذين يعيش ولدى تونس كاتب للدولة في وزارة  الخارج. نقل المعارف والتكنولوجيا واالس

   ويسمح كال البلدين بازدواج الجنسية والتصويت في الخارج. الشؤون االجتماعية يختص بمشاركة المغتربين.

  المبادرات الرئيسية في المغرب ب:-6اإلطار 

ت عام  س تدامة  1990الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج التي تأس  بين المغاربة المغتربين وتقوية الروابطبهدف اس

   والمغرب.

ؤون الهجرة  تثمار المغتربين: 11حددت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارة ش تراتيجيا الس تقديم  مجاال إس

ناعات الغذائية، وا وجات، والص ناعة الطيران، واإللكترونيات، والمنس يارات، وص ياحة، وتكنولوجيا الخدمات عن بُعد، والس لس

  المعلومات واالتصاالت، وحقوق االمتياز التجاري، والبيئة، والطاقة.

سة أوضاع المغتربين في الخارج والتشاور معهم،  شئ مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهو منظمة تساعد الحكومة على درا وأُن

   .2007في عام 

أت الوزارة موقعا على ر المعلومات، أنش هيل نش بكة اإلنترنت بعنوان "مغاربة العالم" ( ولتس ) maghribcom.gov.maش

   والذي يستهدف المغاربة المهنيين أصحاب المهارات.

تثمار على  توى الجهوي، يعمل المركز الجهوي لالس اريع من المغتربين. جذب األنظاروعلى المس وكان يجري  إلى قادة المش

عائدين، عام تجريب برنامج منازل المغاربة المقيمين في ال قدم المعلومات لألفراد المغتربين ال في  2015خارج، وهو برنامج ي

  جهة بني مالل.

ندوق  ئت أدوات مالية في المغرب مثل الص تثمارات المغاربة المقيمين بالخارج" الذي أطلقه  الخاصوأُنش جيع اس ندوق تش "ص

ع تراك مع التجاري وفا بنك والبنك الش مان المركزي باالش ندوق الض تثمارات المغاربة المقيمين  بي.ص جيع اس ندوق تش ويقدم ص

  بالخارج أدوات تمويلية خاصة للمستثمرين من المغتربين (منح، قروض).

ت  ام ار، ق االت التعليم والبحوث ودعم االبتك ل الخبرات في مج جيع نق ارج، ولتش ة المقيمين في الخ ارب المغ ة ب الوزارة المكلف

تراك مع وزارة التعليم الع اء المنتدى 2006الي والجمعية المغربية للبحث والتطوير، عام باالش  المغربية للكفاءات الدولي بإنش

  .والفنية العلمية للبحوث الوطني بالخارج الذي يديره المركز
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قات مع وفي الجزائر، تتولى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال زمام القيادة في توطيد العال

ة للمهارات الوطنية بالخارج أطلقتها وزارة 2013وفي عام  المغتربين. ص أت الحكومة الجزائرية بوابة إلكترونية مخص ، أنش

ال وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج (  ).algeriecompetences.dzالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتص

اريع التي تجذب المهنيين المغتربين كما تتيح مجاال للتبادل وتبادل المعلومات وتقديم طائفة وتعرض هذه البوابة قائمة كبيرة  بالمش

، تعهدت الحكومة 2014وفي عام  لكن لألسف لم يتم تحديثها منذ إنشائها. متنوعة من األدوات التعاونية لجميع مستخدمي البوابة.

ر التزاما لخدمة الجالية الجز اء الوكالة الوطنية  ائرية في الخارج.الجزائرية بأربعة عش ية للبرنامج إنش ملت المكونات الرئيس وش

باب الذين لديهم روابط مهنية مع وطنهم، وافتتاح فروع للبنوك  اعدات مالية للمهاجرين الش باب من أجل تقديم مس غيل الش لدعم تش

وتسهيل الوصول إلى األسواق العامة في الجزائر (سيُفضَّل العامة الجزائرية في البلدان التي بها جاليات جزائرية قوية مثل فرنسا، 

  نقل المعرفة التقنية والتحويالت المالية).

وفي هذا الصدد، تبرز  وتبدو هذه الجهود هزيلة وضئيلة إذا ما قورنت بالبرامج األكثر طموحا وفاعلية في أنحاء أخرى من العالم.

وص باعتماد نهج منظَّم  يص موارد كبيرة لهذا الجهد، فيما ال تقوم الفلبين على وجه الخص لخدمة مواطنيها المهاجرين وتخص

وح (اإلطار  وى بالقليل وتفتقر جهودها في الغالب إلى الرؤية والوض بيل المثال، تركز  ج).-6معظم بلدان المنطقة س فعلى س

  ياجاتهم وتوسيع نطاق فرص التعاون معهم.االتصاالت مع المغتربين غالباً على طلب المساعدة منهم بدالً من التركيز على احت

  

  نهج الحكومة الفلبينية للتواصل مع المغتربين  ج:-6اإلطار 

ة حالة الفلبين التي لديها على األرجح أكثر النهج دقة  تجابة الحكومات هو دراس يح ما هو ممكن في اس ل طريقة لتوض ربما أفض

ن "إدارة المغتربين" هو معرفة أين ومن هم .وتطورا لتوطيد عالقات أي بلد مع مواطنيه المغتربين بقة لحس روط المس -وأحد الش

سكان يبلغ نحو  وهو تحٍد كبير في حد ذاته. سمة، تقّدر الحكومة الفلبينية أن عدد مواطنيها المقيمين في  98ومن بين تعداد  مليون ن

خص من بينهم  10الخارج يزيد قليال عن  ومن بين المهاجرين الحائزين على الوثائق  مليون مهاجر غير نظامي. 1.1ماليين ش

كل دائم، فيما يقيم  4.8الالزمة، هناك نحو  خص يقيمون في الخارج بش كل مؤقت  4.2مليون ش خص في الخارج بش مليون ش

، أي مليار دوالر سنوياً إلى الفلبين (ثالث دولة بعد الصين والهند) 28ويرسل هؤالء المهاجرون تحويالت بقيمة  ألغراض العمل.

ع الحكومة الحالية المغتربين الفلبينيين في البند رقم  % من إجمالي ناتجها المحلي.10بما يعادل نحو  من برنامجها  10وتض

رورة، وعندما يقرر مواطنوها  يكون العمل في الخارج خيارا وليس ض االنتخابي: "حكومة توفر فرص عمل محلياً وبالتالي س

تظل تمثل أولوية لدى الحكومة. [الهجرة]، فإن رعايتهم وحمايتهم الة أن المواطنين الفلبينيين المقيمين والعاملين  س ك أن رس وال ش

ا مهما يمكن أن  اس فراء له ترسي أس اهمين في تنميته وس في الخارج يتم االعتراف بهم وتقديرهم باعتبارهم جزءا من الوطن ومس

   تُبنى عليه المشاركة.

 

كل منهجي.وتدير الفلبين عالقاتها مع مواط اركة بش توى وزاري، وتتم المش ويُبيَّن  نيها المغتربين من خالل كاتب للدولة على مس

ي من  10ذلك في  اس كل أس يتين، وهما المجاالت التي "تأخذ" الفلبين فيها بش يمها تقريبياً إلى مجموعتين رئيس مجاالت يمكن تقس

ي. اس كل أس مل  المغتربين والمجاالت التي "تعطيهم" فيها بش مل المجموعة األولى األعمال الخيرية للمغتربين (التي تش وتش
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تثمار المغتربين والدوائر  ياحية واس توى المحلي) والمبادرات الس خص إلى آخر والتنمية المجتمعية على المس التحويالت من ش

طة األعمال وتبادل التكنولوجيا  ارية ألنش تش ب العقولاالس جيع عودة أو تبادل الموكس حاب المهارات ، وهي تش هاجرين أص

ورة  العالية. اعدة والمش مل العودة وإعادة االندماج والمس بة للمهاجرين، فإنها تش أما المجموعة الثانية ذات االهتمام األكبر بالنس

يق والتبادل الثقافي. املة والبعثات الطبية والتنس تخدام العد القانونية الش اركة، يتم اس من هذه المجاالت العامة للمش يد من وض

والً إلى  أن المغتربين لتعزيز الروابط الثقافية والمبادرات اإلنمائية وص األدوات المختلفة بدءاً من عقد مؤتمرات قمة عالمية بش

تمرار  مان اس مل ذلك التعليم والتدريب) وض ميم برامج للمجتمعات المحلية في مقاطعات محددة إلعداد العمال للهجرة (ويش تص

وربما الشيء األهم هو  وتسمح الفلبين بازدواج الجنسية وتوفر مخصصات للتصويت بالخارج. ت المحلية.تواصلهم مع المجتمعا

المتهم ومعاملتهم  80أن الفلبين أبرمت اتفاقيات النتقال العمالة مع نحو  مان س بلدا، وذلك لتعزيز الهجرة الدورية لمواطنيها وض

   التقاعدية. معاملة عادلة في الخارج وتسهيل انتقال المعاشات

 

  .2015دادوش  المصدر:

 

السؤال الملح بشأن السياسات هو لماذا ال يتم فعل المزيد من أجل إشراك المغتربين بالنظر إلى ِكبر المنافع المستمدة من وجود 

كل أكثر منهجية. أعداد كبيرة منهم. اركة بش معظم بلدان وفي  ويبدو أن هناك عددا من المعوقات التي تحول دون تحقيق المش

ياسي أو غياب التنظيم أو  المنطقة، ال يُتاح للمغتربين إبداء الرأي أو التمثيل سوى بقدر ضئيل للغاية، مما يعكس طبيعة النظام الس

بية التي تتيحها. كالهما. تغالل حرية التعبير النس ى الحكومة من نفوذ المغتربين واس وتمثل محدودية  وتبعاً لطبيعة النظام، قد تخش

بيل المثال، وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الخارجية، ال يق فيما بين أجزاء كثيرة من الحكومة (على س موارد وغياب التنس

كلة. ا جزءا مهما من المش ؤون االجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التنمية اإلقليمية) أيض ويجب أن يكون هناك التزام  وزارة الش

ة ب ح باألجندة الخاص تعدادها  الهجرة والمغتربين.واض وبين المغتربين، يوجد قدر كبير من عدم الثقة في الحكومة وقدرتها واس

رائب عليها. ال التحويالت أو توجيهها أو فرض ض جيع إرس كل خاص، يُنظر بارتياب إلى أي جهد لتش اعدة. وبش ونظراً  للمس

ية للهجرة في بلدان المهجر، فإنه يتعيّن على ياس ية الس اس اعدة  للحس ي دقيق في مس لي انتهاج خط دبلوماس حكومة البلد األص

تتم مواجهتها  مواطنيها المغتربين بالخارج. عوبات الكبيرة التي س وأخيراً، يوجد نقص خطير في المعلومات عن المغتربين والص

ن رسم خريطة للمغتربين يُعد لذلك، فإ لتحديد من يندرجون ضمن المغتربين وأماكنهم وماذا يفعلون وأفضل السبل للتواصل معهم.

  5نقطة انطالق بالغة األهمية.

 

                                                            
بادرت منظمة "آيرلندا تمد جسور التواصل"، وهي منظمة غير ربحية  إذا كان اسم عائلتك ماكنمارا وكنت تقيم خارج آيرلندا، فتوقع أن يصلك خطابا.  5

فبدالً من انتظار قيام األشخاص بتتبع أصول نسبهم اآليرلندية، تبني  ى القيام بما تسميه "ساللة النسب العكسية".تمولها الحكومة اآليرلندية إلى حد كبير، إل
ــتراليا وغيرها من البلدان. ــجرات العائالت من الجذور إلى الفروع حيث تتبع أحفاد من رحلوا إلى أمريكا وأس ويقوم متطوعون بعد ذلك  المنظمة ش

ــس المنظمة، في بناء قاعدة بيانات للمغتربين اآليرلنديين تحتوي على ما  وُيعد ذلك مهمة جبارة: وطن.بدعوتهم إلى زيارة ال يرغب مايك فيريك، مؤس
 ).2015مليون اسم (اإليكونوميست  40إلى  30يتراوح من 
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كل أكثر منهجية. اركة بش عب تغييرها أمام تحقيق المش بيل المثال، تتوفر لبلد  وهناك بعض المعوقات الهيكلية التي يص فعلى س

ر، كما أن النظام ا غير مثل لبنان موارد ونفوذ أقل على بلدان المهجر مما لدى الفلبين أو مص ى ص تبدادي والقمعي الذي يخش الس

رعية. ال على األرجح من نظام يرى مواطنوه أن لديه قدرا عاليا من الش تقاللية مواطنيه المغتربين يكون أقل تواص ورغم  من اس

مطلوب وال ذلك، فإن معظم المعوقات أمام مشاركة المغتربين بفاعلية أكبر ليست هيكلية بل تنظيمية أو إدارية ويمكن التغلب عليها.

   هو زيادة الوعي بدرجة أكبر بكثير بالدور المهم للمغتربين في التنمية ومتطلباته واإلرادة السياسية لبناء جسور التواصل.

 

ورة أعم اهتماما كبيرا للدور الذي يمكن للحكومات في بلدان المهجر أن تلعبه في  ات العامة بص ة والمناقش لم توِل هذه الدراس

لكن دور بلد المهجر يُعد بالغ األهمية أيضاً في، على سبيل المثال، ضمان مراعاة  غتربين وبلدانهم األصلية.دعم الروابط بين الم

هيل الهجرة الدورية من خالل بيل المثال-حقوق المهاجرين وتس ات التقاعدية  -على س ية وانتقال المعاش ماح بازدواج الجنس الس

اريح العمل والض أن تص لي أن يؤدي إلى  رائب.واعتماد أنظمة مالئمة بش وبقدر ما يمكن لتوطيد روابط المغتربين بالبلد األص

جيع العودة والهجرة الدورية، تفادي بعض  تقرار ويمكنه، من خالل تش تفيد من النمو واالس تعزيز التنمية به، فإن بلد المهجر يس

ي هذا السياق، تُتاح فرص واضحة ومفيدة للجميع أمام وف التعقيدات والتوترات السياسية المرتبطة بكبر أعداد المهاجرين الدائمين.

  ).2015الحكومات في البلدان األصلية وبلدان المهجر والمغتربين للتوصل إلى حلول تعاونية (دادوش 

 االستنتاجات والتوصيات. سابعا

ط  رق األوس تفادة من مواطني منطقة الش رورة االس ير التحليل الوارد في هذا التقرير إلى ض ون في يش مال أفريقيا الذين يعيش وش

تثمار ونقل التكنولوجيا في المنطقة. روريا أن يعود المغتربون إلى أوطانهم لتقديم  الخارج من أجل تعزيز التجارة واالس وليس ض

   المساعدة، بل بمقدور الكثيرين منهم تقديم مساندة قيّمة مع استمرار إقامتهم في الخارج.

   النتائج الرئيسية:

ادية في أوطانهم  مواطنو ) 1( اندة تحقيق تنمية اقتص كل عام بمس ون وملتزمون بش المنطقة المغتربون متحمس

توى  .والعطاء لها نوات في الخارج أو مس حيحا بغض النظر عن البلد محل اإلقامة أو عدد الس ويُعد ذلك ص

ر أوا بها وتقيم فيها أس دقاؤهم بدرجة أكبر الدخل أو جيل المغتربين. ويرتبط المغتربون بالمدن التي نش هم وأص

 من ارتباطهم ببلدانهم األصلية.

اهمة مواطنيها المقيمين بالخارج بما  ) 2( اع نطاق مس مي باتس كل عام ورس ال تعترف حكومات بلدان المنطقة بش

تثمارات أجنبية وتعزيز التجارة وريادة  يتجاوز التحويالت. ورغم ذلك، يمكن لهؤالء المواطنين اجتذاب اس

ه طة  يل نقل التكنولوجيا والمعارف.األعمال وتس يما عندما تكون أنش ويمكن أن يكون هذا التأثير كبيرا الس

 التواصل والسياسات ال مركزية وتنبع من المستوى المحلي.

ات داخل أوطانهم ويدعون إلى  ) 3( س توى عاٍل من عدم الثقة في المؤس يعرب مواطنو المنطقة المغتربون عن مس

ياغة عقد اجتماعي جديد بي ون في ص يما من يعيش ن الحكومات ومواطنيها المقيمين بالخارج. فالمغتربون، الس

د الفجوات  ات أقوى، ال يكفون عادةً عن المطالبة بس س يدة والحوكمة ومؤس ل لإلدارة الرش بلدان ذات نظم أفض
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ين الخدمات التي تقدمها الحكومات كما أنهم يدركون ذلك. توى الجودة وتحس ّكل ولهذا، يمكن أن  في مس يش

  المغتربون مصدرا للتغيير ووسيلة إلدخال ممارسات جديدة أفضل.

ّضل حاليا لمشاركة مواطني المنطقة المغتربين يتمثل غالباً في نقل المعارف والتوجيه واإلرشاد  ) 4( شكل المف إن ال

تثمار في أوطانهم، فإنهم ي وبناء القدرات. تثمروا أو حاولوا االس عتقدون أنه ورغم أن عددا من المغتربين اس

بحوا أكثر تنظيما، وإبراز أفكارهم  باب لكي يص اعدة المهنيين ورواد األعمال الش يجب إعطاء األولوية لمس

سويق منتجاتهم وخدماتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى األسواق. شكل أفضل، وتحسين ت كما  ومشاريعهم ب

مواتيين لالستثمار في الوطن وسيأتيان في يعتقدون أن الوضع االقتصادي وعدم نضوج األسواق المحلية ليسا 

 مرحلة الحقة.

عند التفكير في االستثمار، يكون االستثمار المباشر في الوطن هو أداة االستثمار المفضلة ألن األدوات المالية  ) 5(

كل عام اءلة بش فافية والمس ندات المغتربين تبدو غير جاذبة نظراً لغياب الش ندات الحكومية وس  البديلة مثل الس

اريع. طة األعمال،  في تنفيذ المش افة إلى ذلك، يفتقر المغتربون إلى معلومات موثوقة عن فرص أنش وباإلض

  السيما على المستوى المحلي، في المدن والمناطق التي ينحدرون منها.

يا في تعبئة المغتربين في مختلف البلدان لتبادل الخبرات، ) 6( ات اإلنمائية دورا رئيس س  يمكن أن تلعب المؤس

ات الدولية. هيل الحوار بين الحكومات والمغتربين، وإتاحة المعارف حول الممارس ي ذلك أهمية  وتس ويكتس

 خاصة مع استمرار ارتفاع مستوى عدم الثقة، ولذلك هناك حاجة إلى وضع آليات لبناء الثقة.

   التوصيات

اهمة التي  ) 1( مياً بأهمية المس يمكن أن يقدمها مواطنوها المهنيون والخبراء يجب على حكومات بلدان المنطقة اإلقرار رس

طة األعمال والتنمية  ري الكبيرة، فيما يتعلق بالتجارة وأنش ول رأس المال البش المقيمون بالخارج، والذين يمثلون أحد أص

ادية والتعاون اإلقليمي والعالمي ونقل المعارف والمهارات. ات تبعا ل االقتص ياس كما  نوع البلد.ويجب أن تختلف االحتياجات والس

مال أفريقيا  ط وش رق األوس اع واحتياجات بلدان منطقة الش اركة والبرامج القطرية مع المغتربين تبعاً ألوض يجب أن تختلف المش

) بلدان مستقرة نسبيا مثل بلدان المغرب 1( والمغتربين كذلك. وسيختلف النهج المتبع لوجود مجموعات مختلفة من بلدان المنطقة:

وريا واليمن؛ و(2ر واألردن؛ و(العربي ومص هد أزمات أو في طور إعادة اإلعمار مثل العراق وليبيا وس ) دول 3) بلدان تش

 مجلس التعاون الخليجي التي يقيم بها الكثير من مواطني المنطقة المغتربين.

 يمكن أن تحقق الحكومات هذا الهدف بعدة طرق. ) 2(

م خريطة للمغتربين هو عمل بالغ األهمية يجب   .أ اعد ذلك في إعداد برامج  أن تقوم الحكومات به.رس يس وس

ل المحددة وتلك الموجهة لمختلف فئات المغتربين الذين لديهم مهارات واهتمامات مختلفة. يتيح  التواص كما س

رعة أكبر. ل واألهداف تبعاً لحاجة الحكومات إلى  للحكومات تعبئة المغتربين بس وقد تختلف برامج التواص

اعدة الالجئين في البلد تعبئة مواطنيها  ندات للمغتربين، أو لمس ندات حكومية أو س المغتربين لالكتتاب في س

الذي يقيم به المغتربون، أو لالستفادة من خبراتهم وشبكاتهم المهنية. ويجب أن تنظر الحكومات أيضا في إلغاء 
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ل والتعبئة للمغتربين الذين يحتفظون عادةً بروابط قوي طة التواص أوا مركزية أنش ة مع المدن والمناطق التي نش

  بها.

ويمكن للحكومات  تشعر النخبة من المغتربين بحساسية خاصة إزاء التقدير الرسمي من الحكومات في بلدانهم.  .ب

غيرة من المغتربين المتفوقين في برنامج للنخبة يعود بالنفع على البلد. تراتيجياً مع مجموعة ص ترك إس  أن تش

بكات منظ يلي العالمية واللتان وهناك أمثلة لش بكة ش كتلندية العالمية وش بكة االس مة من هذا القبيل، من بينها الش

مان نحو  و على التوالي. 100و 600تض أت تونس  عض مال أفريقيا، أنش ط وش رق األوس وفي منطقة الش

ب اإلدارية في قطاع تكنو تهدف المهنيين المغتربين ذوي المناص فراء" الذي يس لوجيا مؤخراً برنامج "الس

روع "تونس الذكية" في الخارج. اندة برامج محددة  6المعلومات من أجل الترويج لمش فما تقوم به قلة قليلة لمس

ل بين المغتربين ورواد  هيل التواص تباقي على تس كل اس يمكن أن يحدث فرقا. ويمكن أن تعمل الحكومات بش

ين تدفق ال طة األعمال وتواجد األعمال المتواجدين داخل الوطن، وذلك من خالل تحس معلومات عن فرص أنش

اريع  المغتربين حول العالم. ة بكل بلد والتي تربط المهنيين المغتربين بمش أن النوافذ اإللكترونية الخاص ومن ش

لية. اريع في البلدان األص تتطلب إعداد خرائط للمش ة أن تكون مفيدة كما س ركاء  ملموس اعد ش ويمكن أن يس

اندون ر ع للفرز والفحص في التنمية الذين يس اريعهم تخض اء هذه النوافذ ألن مش واد األعمال المحليين في إنش

 عملية اختيار تُجرى بعناية.

ية للبحث واالبتكار داخل أوطانهم.  .ج طة تنافس اهمة في أنش جع الحكومات المغتربين على المس كما  يمكن أن تش

ومن األمثلة البارزة في هذا الشأن مسابقات  البحث.يمكن أن يساعد المغتربون في بناء البيئة المحلية لالبتكار و

يك عام  2008التميُّز البحثي التي بدأ تنظيمها في كرواتيا عام  يا عام  2009والمكس والتي  2010وروس

تركا مع أفراد من المغتربين (كابيل وآخرون  روعا مش ئ مش قدمت أمواال مقابلة للمنظمات المحلية التي تنش

2013 .( 

بكات لتبادل يمكن للحكوم  .د اء ش ا في إنش اعد أيض ركاء التنمية الثنائيين والعالميين، أن تس اعدة ش ات، بمس

تفادة من مهارات المغتربين. ّهل االس هون في  المعارف تس تمل بعض المبادرات على برامج يرعاها الموّجِ وتش

تعراض النظراء، وعود تركة، وآليات الس اريع بحثية مش ناعات معينة، ومش ية (من قطاعات أو ص ة افتراض

يرة األجل. طة،  خالل التعليم عن بعد والتعلُّم عبر اإلنترنت)، وزيارات ومهام قص ولزيادة منافع هذه األنش

طة  بكات نش اء ش رية المتاحة بين مواطنيها المغتربين وإنش ح للموارد البش يتعيّن على البلدان إجراء مس س

  وتطوير أنشطة وبرامج محددة.

ادرات  .ه دعو مب ب أن ت اة  يج اص المغتربين المهنيين ورع اع الخ ة والقط ا الحكوم ال التي تقوده ادة األعم ري

األعمال بشكل منهجي إلى تقديم التمويل األولي والتوجيه لرواد األعمال ذوي إمكانات النمو العالية، السيما في 

                                                            
شباب الخريجين وتطوير قطاع   6 شغيل ال سهيل ت ستثمارية حكومية تهدف إلى ت  تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها.تونس الذكية هي مبادرة ا

  والهدف هو تحويل تونس إلى "مركز رقمي" ذائع الصيت وجذب مستثمرين أجانب على وجه الخصوص.
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فقات. هم رأس المال في المغ المراحل األولى من الص روع التمويل األولي ألس يقوم مش رب بتكلفة قدرها وس

ة وزيادة عروض رأس المال المخاطر  50 هم رأس المال الخاص مليون دوالر، والذي يهدف إلى تعبئة أس

راك المغاربة المغتربين في كافة مراحل هذه  طة ذات إمكانات النمو العالية، بإش غيرة والمتوس اريع الص للمش

  العملية.

 تويات متعددة.يمكن لشركاء التنمية أيضا لعب دور مهم على مس ) 3(

تويات   .أ ات وفيما بين المغتربين على المس ياس عي الس يما بين المغتربين وواض يمكنهم لعب دور تجميعي الس

كل دوري لجمع األطراف الفاعلة  القطرية واإلقليمية والعالمية. ركاء التنمية مؤتمرا يُعقد بش ويجب أن ينّظم ش

د التقدُّم  ية، وتعزيز عمليات التبادل، ورص اريع وااللتزامات.الرئيس مل  المحرز، ومتابعة تنفيذ المش وقد يش

راكة المعارف  ندوق االئتماني متعدد الجهات المانحة "ش يما من خالل الص ركاء البنك الدولي الس هؤالء الش

ات الهجرةالعالمية للهجرة والتنمية"، و ياس ظمة الدولية للهجرة، والمركز ، والمنالمركز الدولي لتطوير س

ادية المتحدة األمم التجاري الدولي، ولجنة يا، واالتحاد األوروبي، والوكالة  لغرب واالجتماعية االقتص آس

 األمريكية للتنمية الدولية والتي تنشط جميعاً في هذا المجال.

السيما المهنيين والخبراء، لتشجيع يجب على شركاء التنمية أيضاً مواصلة الدعوة إلى تسهيل تدفق المهاجرين،   .ب

تالي، يمكن للمغتربين التفكير بعد ذلك في العودة إلى  نقل المعارف والمهارات بين المغتربين وأوطانهم. وبال

مان إمكانية هجرتهم مرة أخرى  لي مع ض اد بلدهم األص الح تنمية اقتص تخدام خبراتهم لص أوطانهم مؤقتاً واس

 بسهولة.

غر، يمثل تقليص تكلفة إ  .ج ل إلى عدة نقاط مئوية من قيمة التحويالت األص ال التحويالت، التي يمكن أن تص رس

ستخدام وسائل  فرصة واضحة أخرى لتدخل الحكومة. فمن خالل تعزيز التنافس في تحويل األموال ومساندة ا

تن دة إلى الويب، تكنولوجية حديثة لتحويل األموال، مثل الهواتف المحمولة وبطاقات االئتمان واألنظمة المس

 يمكن للحكومات تسهيل وتيسير إرسال التحويالت وكذلك زيادة تدفقها بشكل مباشر.
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  المنهجية :المرفق

  تعريف المغتربين

فالتعريف ليس محددا بوضوح في  تعريف المغتربين. يواجه أي نشاط يستهدف المغتربين في أي بلد أو منطقة تحديا رئيسيا، وهو:

األدبيات المتاحة ألن االنتماء إلى طائفة من المغتربين قد ال يعتمد فقط على الجنسية بل أيضاً على مجموعة من السمات التاريخية 

تركة. و ل أيرلندي والثقافية المش مة 70أو  60ربما  –تعتبر الحكومة األيرلندية أن جميع من ينحدرون من أص هم  -مليون نس

ي للمغتربين هو  جزء من المغتربين األيرلنديين. نيف القياس رائيل أن جميع اليهود هم من مواطنيها المغتربين. والتص وتزعم إس

  كالتالي:

 ي بلدهم األصلي ويقيمون اآلن بشكل دائم أو مؤقت في بلد مضيف.األفراد الذين ُولدوا ف -المغتربون المقيمون -

الفهم - تمدة من أس بيل المثال،  -المغتربون ذوو الروابط المس الفهم (على س ول أس األفراد الذين يرتبطون بأوطانهم بحكم أص

 آبائهم أو أجدادهم. وتصبح األجيال الالحقة أكثر ارتباطاً بأرض أسالفهم من المغتربون من الجيل الثاني والثالث).

عاما وتمثل مشاركتهم عنصرا  35األفراد المغتربون األصغر سناً الذين تقل أعمارهم عادةً عن  -المغتربون من الجيل التالي -

 أساسيا لضمان استدامة اإلستراتيجيات الحالية الخاصة بالمغتربين.

لة هناك بُعدان للمغتربين: ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فإن التعريف العام  بالوطن. أولهما الهجرة، وثانيهما الحفاظ على ص

انهم لكن يحتفظون بروابط معهم." ة تركوا أوط ة ووطني ات عرقي اع إن تقييم حجم  للمغتربين هو "أنهم أفراد من جم ك، ف ذل ول

عبة. كو ( المغتربين وتحديد معايير التبعية يمكن أن ينطويا على تحديات ص من ) أن 2006ويذكر أيونيس تعريف المغتربين يتض

   عوامل مختلفة يمكن أن تشمل محل الميالد ومدة الهجرة والجنسية بل وحتى الهوية.

تند كذلك إلى االعتراف ذاتياً باالنتماء إلى  ية بل يس ولغرض هذا التحليل، اعتمد فريق العمل تعريفا ال يعتمد فقط على الجنس

م هذه النهج نهجا مماثال تم ا المغتربين. رها ويض تثمرون في منطقة البحر الكاريبي" نش ة بعنوان "المغتربون يس عتماده في دراس

  ) والبنك الدولي. Infodevبرنامج المعلومات من أجل التنمية (

  جمع البيانات

  استخدم المشروع نهجا ثنائي االتجاه لجمع بيانات عن مواطني المنطقة المغتربين.

اء عبر اإلنترنت لمواطني المنطقة تقص مات المقيمين في الخارج اس ف عام لس اء هو تقديم وص تقص : كان الهدف من االس

تثمار والتكامل في المنطقة. ولذلك، كان مطلوباً أن يغطي هذا  واتجاهات مواطني المنطقة المغتربين، بما في ذلك التجارة واالس

  كين في إكمال المقابلة.االستبيان طائفة واسعة من الموضوعات لكنه كان موجزا بما يكفي لترغيب المشار

ابهة. اءات مش تقص بق طرحها في اس ئلة التي س م بعض األس اء بحيث يض تقص مم االس ول إلى عينة  وُص وفي البداية، تم الوص

يين المغتربين. تبيان بين التونس تها. وأجرينا اختبارا تجريبيا لالس كان لتتم دراس غيرة مالئمة من الس وجرى إدخال تغييرات  ص

افية على اال بق.إض تبيان بناًء على نتائج االختبار المس ية. س تبيان باللغتين اإلنجليزية والفرنس ارك في  وُوزعت نماذج االس وش

   االستقصاء أفراد معظمهم من تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان واألردن.
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 من األفراد المغتربين وشبكاتهم. وأجرى الفريق أيضا مناقشات لمجموعات التركيز من أجل تعميق المعرفة والتواصل مع المزيد

قين المتخصصين.   وُطرحت مجموعة األسئلة نفسها على مختلف المجموعات، وتم تنسيق هذه االجتماعات بواسطة أحد المنّسِ

ادر البيانات المختلفة هذه  ين الربط بين مص عف، لكن تحس اء نقاط قوة ونقاط ض تقص وكان لكل من مجموعات التركيز واالس

عيد والبيانات  أن التكامل والتعاون على الص اب فهم مبدئي التجاهات مواطني المنطقة المغتربين بش المتاحة مّكننا من اكتس

   االقتصادي.

  كانت هناك تحديات جوهرية عديدة واجهت هذا االستقصاء الذي أجري عبر اإلنترنت.

 :وباإلضافة إلى ذلك، هناك سكان متنقلون. بسبب قلة أعداد المغتربين، فإنه يصعب للغاية تحديد أماكنهم. التمثيل 

  غيرة من بة ص كان، وكانت هذه المجموعة الفرعية تمثل نس اء على مجموعة فرعية من إجمالي الس تقص رّكز االس

 اإلجمالي.

 .عدم وجود إطار للعينة: لم يمثل االستقصاء البلدان التي أُجري بها على المستوى الوطني 

 مثل على المستوى الوطني.ارتفاع تكاليف إجراء استقصاء م 

 :الناتج عن عدم الرد وعدم تحديد الهوية. التحيُّز في االستقصاء 

 .قة العلمية والتطبيق العملي لد ئل الكمية والنوعية لتقييم  تعيّن على فريق العمل المواءمة بين ا ا نا بين الوس قد جمع ف

  موعة فرعية من المغتربين.وقدمت مجموعات التركيز معلومات عن مج مواطني المنطقة المغتربين.

 

  


